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     GİRİŞ 

Genel Hatlarıyla Türkiye’nin Siyasal Hayatına Bakış 

1.Osmanlı Devleti Döneminde Siyasal Gelişmeler   

 Osmanlı İmparatorluğu, 17. yüzyılın sonundan itibaren Avrupa karşısında 

alınan yenilgilere ve gittikçe artan toprak kayıplarına karşı askerî ve malî alanda 

yapılan ıslahatlarla önlem almaya çabalamıştı. Söz konusu ıslahatlar 19. yüzyılda 

daha sistematik ve düzenli bir şekilde yürütülmeye başlanmış ve Osmanlı 

padişahının yetkilerini sınırlayan ilk belge olarak kabul edilen “Sened-i İttifak”1, 

1808 yılında imzalanmıştı. Ardından II. Mahmut döneminde yapılan bir dizi 

reformun sonrasında 3 Kasım 1839 tarihinde “Tanzimat Fermanı”2 ilan edilmiş ve 

böylece Osmanlı toplumunda eşitlik temeline dayandırılabilecek yeni bir dönemin 

kapıları açılmıştır. 19. yüzyılın ortalarına gelindiği zaman Osmanlı İmparatorluğu, bu 

kez “Islahat Fermanı”nı3 ilan ederek gayrimüslimlerin devlete bağlılığını arttırmaya 

çabalamıştır.    

                                                 

1 Osmanlı İmparatorluğu’nda 17. yüzyılda meydana gelen ayaklanmaların ardından hem Anadolu’da 
hem de Rumeli’de nüfuzlu kişiler bir bakıma “otonom” denilebilecek beylikler kurmuşlardı. Âyan da 
denilen bu nüfuzlu kişilerle Osmanlı Sultanı arasında yapılan Sened-i İttifak’a göre Âyanlar, 
hükümdarın hâkimiyetini ve yasa yapıcılığını kabul etmişlerdi. Buna karşılık söz konusu belgenin 
Osmanlı hanedanının adil olmayan yasa ve emirleri karşısında bir direnme hakkı doğurduğu da kabul 
edilmiştir. Ancak Sened-i İttifak imzalanmış olmasına rağmen Osmanlı Padişahı II. Mahmut 
tarafından uygulanmamıştır. Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839-1950, Ankara, 
İmge Kitabevi, 3. bs., 2004, ss: 23-24.  
2 Gülhane Parkı’nda okunduğu için “Gülhane Hattı-ı Hümayunu” olarak da bilinen Tanzimat 
Fermanı’nda önemli reformlar yer almaktaydı. Örneğin Osmanlı Sultanı tebaasının can, mal ve 
namusunu güvence altına alacaktı. Ayrıca hangi dine mensup bulunursa bulunsun bütün tebaa için 
yasalar önünde eşitlik sözü veriliyordu.   Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Çev: 
Yasemin Saner Gönen, İstanbul, İletişim Yayınları, 21. bs., 2007, s: 79. 
3 18 Şubat 1856’da ilan edilen fermanın asıl amacı Kırım Savaşı’ndan sonra kurulacak yeni Avrupa 
düzeni öncesinde büyük devletlerin desteğini sağlamaktı. Batılı devletlerin baskısıyla hazırlanan 
Islahat Fermanı, Tanzimat’ın ilkelerini yeniden teyit ederek daha kesin ifadelerle din ayrımı 
yapılmaksızın bütün Osmanlı tebaasının tam eşitliğini kabul etmiştir. Bernard Lewis, Modern 
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 Osmanlı İmparatorluğu’nda bir yandan ıslahat hareketleriyle devlet sistemi 

yeniden yapılandırmaya çabalanırken, bir yandan da Tanzimat döneminde yetişen 

aydınlar devletin yönetim sisteminde köklü bir değişimin şart olduğunu savunmaya 

başlamışlardı. “Yeni Osmanlılar” olarak adlandırılan ve imparatorluğun ilk 

muhalifleri olarak tanımlanabilecek bu aydınlar esas olarak mutlak monarşinin 

sınırlandırılması gerektiğini savunuyordu.4  Başta Şinasi, Namık Kemal gibi devrin 

ünlü genç gazeteci ve fikir adamlarının yer aldığı “Yeni Osmanlılar” hareketi 

Tanzimat dönemi politikalarının devletin çöküşüne yol açacağını, çözümün ise 

Osmanlı Devleti’nde “temsili, anayasal ve parlamenter bir yönetim sistemi” 

sağlanmasından geçtiğini savunmuşlardır. Böylece bütün Osmanlı tebaasına 

verilecek gerçek bir yurttaşlıkla birlikte devlete sadakat duygusu da aşılanmış 

olacaktı.5 Nitekim uzun süren mücadeleler sonucunda 23 Aralık 1876 tarihinde 

Anayasa ilan edilmiş ve Osmanlı Mebusan Meclisi de 19 Mart 1877’de açılmıştır.6 

Ancak Türk tarihinin bu ilk anayasası Padişaha oldukça geniş yetkiler veren bir 

metin olarak dikkat çekmektedir. Bu yetkiler arasında Meclisin yasama yetkisini 

kullanabilmesinin sadece Padişahın iznine bağlanması, Parlamentonun toplanmasının 

ve tatile girmesinin Hükümdarın iradesine bağlanması, milletvekillerinin anayasaya 

değil de Padişaha sadakat yemini etmeleri, Padişaha “Kanun Hükmünde Kararname” 

çıkarma yetkisinin tanınması gibi düzenlemelerin yanı sıra 7. maddeyle Meclisi 

dağıtma hakkının verilmesi sayılabilir.7  Osmanlı İmparatorluğu, böylece bir 

Anayasaya ve Meclis’e kavuşmuş; ancak I. Meşrutiyet olarak adlandırılan bu dönem 

çok uzun sürmemiştir. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı nedeniyle hükümete yöneltilen 

eleştiriler karşısında Meclis süresiz dağıtılmış ve 1908’e kadar devam edecek II. 

Abdülhamit’in mutlak idaresi başlamıştır.8  

                                                                                                                                          

Türkiye’nin Doğuşu, Çev: Metin Kıratlı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 10. bs., 2007, s: 
116. 
4 Yusuf Tekin, Çağatay Okutan, Türk Siyasal Hayatı, Ankara, Orion Kitabevi, 2011, s: 29. 
5 Zürcher, A.g.e., ss: 104-105. 
6 Çavdar, A.g.e., s: 46. 
7 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1973, ss: 294-295. Kanun-ı 
Esasi’nin 113. maddesi de Padişahın polisin şüpheli bulduğu bir kişiyi yargılanmasına dahi gerek 
görülmeden yurt dışına sürgüne göndermesine imkân tanıyordu. A.e., s: 291. 
8 Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, Afa Yayınları, 1996, s: 36. 
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 Osmanlı Devleti’nde yeniden padişahın mutlak idaresine dönüşün ardından 

hürriyet mücadelesi son bulmamış ve bir kez daha aydınlar arasında gelişen 

örgütlenmeyle sürmüştür. 1889 yılında Askeri Tıbbiye öğrencileri İttihat ve Terakki 

Cemiyeti’nin (İTC) temelini atmışlar ve İmparatorluğun devamını sağlamak 

amacıyla Meşrutiyet’in yeniden ilanını, Kanun-ı Esasi’nin tekrar yürürlüğe 

konulmasını savunmuşlardır.9 Uzun süreli bir mücadeleden sonra İTC, 23 Temmuz 

1908 tarihinde Meşrutiyetin yeniden ilan edilmesinde önemli bir rol oynamıştır.10 

Nitekim II. Meşrutiyet yılları önce İTC’nin siyasî partiye dönüşmesi, arkasından 

Ahrar Fırkası’nın kurulması başta olmak üzere büyük bir toplumsal canlanmanın 

yaşandığı bir dönemdir.11 Dolayısıyla Türkiye’de siyasî parti geleneği – II. 

Meşrutiyet dönemini de içeren – 1912-1918 yıllarına dek götürülebilmektedir.12  

II. Meşrutiyet dönemi aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun sonunu 

getiren I. Dünya Savaşı’nı da kapsamaktadır. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan 

Mondros Mütarekesi’nden sonra İttihat ve Terakki’nin dağılmasıyla birlikte hem 

İstanbul’da, hem de Anadolu’da büyük bir siyasi faaliyet başlamıştır.13 Anadolu’da 

başlayan işgallere karşı örgütlenmeler kısa zaman içinde Mustafa Kemal Paşa’nın 

önderliğinde milli egemenliğe dayanan bir mücadeleye dönüşecektir. 21/22 Haziran 

1919 tarihinde yayınlanan Amasya Genelgesi’nin 3. maddesi14 ilk defa ulus 

egemenliğinden söz ederek devlet idaresinde yapısal bir değişikliği ortaya koymuş ve 

monarşik yapıdan demokratik idareye gidişin ilk aşamasını oluşturmuştur.15 Sivas 

Kongresi’nde yurttaki tüm direniş örgütleri “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti” (ARMH-C) adıyla birleştirilirken, Cemiyetin “her türlü particilik 

                                                 

9 Sina Akşin, “Jön Türkler”, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi Cilt: 3, İstanbul, 
İletişim Yayınları, 1985, s: 832.   
10 Zürcher, A.g.e., s: 136. 
11 Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 5. bs. 2008, s: 56. 
12 Metin Heper, Türkiye’de Devlet Geleneği, Çev: Nalan Soyarık, B.y.y., Doğu Batı Yayınları, 2. bs., 
2006, s: 17.  
13 Karpat, A.g.e., s: 51. 
14 Amasya Genelgesi’nin 3. maddesi şöyledir: “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır.” Sami N. Özerdim, Atatürk Devrimi Kronolojisi, Ankara, Halkevleri Atatürk 
Enstitüsü Yayınları, 3. bs., 1974, s: 24. 
15 A. Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
3.bs., 1998, s: 30. 
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akımlarından” arınmış olduğu da vurgulanmıştır.16 Mustafa Kemal Paşa’ya göre 

düşmana karşı direnişin tam anlamıyla yapılabilmesi için halkı temsil eden bir 

hükümetin kurulması gerekliydi.17 1919 yılı Ekim ayında İstanbul Hükümeti’yle 

yapılan Amasya Görüşmeleri’nde milli egemenliği temsil edecek Meclis’in 

toplanmasına karar verilmiştir. 12 Ocak 1920 tarihinde toplanan Meclis-i 

Mebusan’ın 28 Ocak 1920’de kabul ettiği “Misâk-ı Milli” kararları İtilaf 

devletlerinin tepkisini çekmiş, 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul işgal edilmiş ve 

Meclis de dağıtılmıştır. Meclisin dağıtılmasından sonra Mustafa Kemal Paşa 

tarafından 19 Mart 1920 günü valiliklere, ayrıca bağımsız mutasarrıflara ve Kolordu 

Komutanlarına gönderilen bildiride olağanüstü yetkilere sahip bir Meclisin 

Ankara’da toplanacağı ilan edilmiştir.18  

23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM), milletten aldığı güce dayanarak kurulmuş ve “Milli Egemenlik Prensibi”ne 

göre faaliyetlerini yürütmüştür.19 Böylece egemenlik İstanbul’dan Ankara’ya geçmiş, 

egemenliğin kaynağı ve yapısı köklü bir değişime uğramıştır.20 20 Ocak 1921 

tarihinde kabul edilen yeni anayasada yer alan “egemenlik kayıtsız şartsız 

milletindir” hükmü21 söz konusu değişimi bir anayasa maddesi şekline getirmiştir. 

Aslında 23 Nisan 1920 tarihinde milli egemenlik esasına dayanan yeni devlet ortaya 

çıkmış; ancak dönemin şartları gereği öncelik bağımsızlığın sağlanmasına verilmiş, 

yeni rejimin resmiyet kazanması zaferden sonraya bırakılmıştır.  

Temel hedefi yurdu düşman işgalinden kurtarmak olan I. TBMM’de 

“fırkacılık” reddedilmişti. Ancak buna rağmen Meclis içinde gruplaşmalar da 

görülmüştü. Mecliste ilk dönemlerde “Tesanüd Grubu”, “İstiklâl Grubu”, “Islahat 

                                                 

16 Mete Tunçay, T.C.’nde Tek Parti Yönetimi’nin Kurulması (1923-1931), İstanbul, Cem 
Yayınevi, 2.bs., 1989, s: 31.   
17 Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İstanbul, İnkılâp ve 
Aka Kitabevleri, 8. bs., 1983. 46. 
18 Mahmut Goloğlu, Milli Mücadele Tarihi  - III: Üçüncü Meşrutiyet (1920) Birinci Büyük Millet 
Meclisi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010, ss: 132-133. 
19 Yavuz Aslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin Kuruluşu: Evreleri, Yetki ve 
Sorumluluğu (23 Nisan 1920-30 Ekim 1923), Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 2001, s: 25.   
20 Ergün Aybars, Atatürkçülük ve Modernleşme: Ulusal, Laik, Sosyal Hukuk Devleti, İzmir, Zeus 
Kitabevi, 2008, s: 116. 
21 Karpat, A.g.e., s: 54. 
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Grubu” gibi grupların yanı sıra Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğinde kurulan 

“Müdafaa-i Hukuk Grubu” da yer almıştır.22  I. TBMM serbest tartışma ve özgür 

karar alma yönünden de farklı bir konumda değerlendirilmiştir. Savaşın en zorlu 

koşullarında dahi Meclis’te hem hükümetin ve hem de savaşta izlenen yöntemlerin 

eleştirip, denetlendiği görülmüştür.23 Kısacası I. TBMM dönemi olağanüstü şartlar 

içermesine ve zorlu savaş şartlarına rağmen muhalefetin bulunduğu bir dönemdir. 

Mecliste farklı düşünceler sürekli olarak gündemde kalmıştır.24 Bu yönüyle I. 

TBMM daha yeni devletin doğuşu aşamasında, gelecekte kurulacak demokratik 

sistemi içinde barındıran bir oluşum olarak dikkat çekmektedir.    

Milli Mücadele’nin askeri safhası tamamlandıktan sonra Mustafa Kemal 

Paşa, yeni dönemde artık demokratik sistemin başta gelen unsurlarından birisi olan 

siyasi partilerin kurulmasını bir zorunluluk olarak görmüştür. Ayrıca 1 Kasım 

1922’de Saltanatın Kaldırılması sonrasında 6 Aralık 1922 günü basına verdiği 

demeçte barışın imzalanmasının ardından halkçılık esasına dayalı, “Halk Fırkası” 

namıyla bir siyasi fırka kurmayı amaçladığını açıklamıştır.25 Mustafa Kemal Paşa, 

temelde ARMH-C’nin bir siyasi partiye dönüştürülmesini amaçlamıştı. 1 Nisan 1923 

tarihinde alınan karar gereği yenilenen seçimlerin ardından, Lozan’da imzalanan 

barıştan sonra Halk Fırkası kurulmuştur.26  

 

                                                 

22 Çavdar, A.g.e., ss: 244-245. İlk Meclis’te partizanlık reddedilmiş ve bütün milletvekilleri “Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”nin üyesi sayılmıştır. Birinci ve İkinci Müdafaa-i Hukuk 
Grupları’nın ortaya çıkmasından başka particilik yasak olmasına rağmen o günkü şartların bir gereği 
de olsa I. TBMM’de “Türkiye Komünist Fırkası”, “Halk İştirakiyun Fırkası” gibi partiler kurulmuştur. 
Tarık Zafer Tunaya, Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, İstanbul, İstanbul Üniversitesi 
Yayınları, 3. bs., 1975, s: 438. 
23 Bülent Tanör, Kurtuluş Kuruluş, İstanbul, Cumhuriyet Kitapları, 9. bs., 2009, s: 119.  
24 A.e., s: 120. 
25 Atatürk’ün Bütün Eserleri C: 14 (1922-1923), İstanbul, Kaynak Yayınları, 2004, s: 171.   
26 Fırkanın nizamnamesi 9 Eylül 1923 tarihinde kabul edilirken, kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na 
23 Ekim 1923 tarihinde verilmiştir. Fahir Giritlioğlu, Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk 
Partisinin Mevkii C: 1, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1965, ss: 37-39. Tarık Zafer Tunaya, 
Türkiye’de Siyasi Partiler 1859-1952, İstanbul, B.y.y., s: 559. Halk Fırkası adıyla kurulan parti 10 
Kasım 1924 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935 yılında da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adını 
almıştır. A.e., s: 560. Halk Fırkası’nın Genel Başkanı kurucusu Mustafa Kemal Paşa’ydı; ancak O, 
Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 19 Kasım 1923 tarihinde Genel Başkan Vekilliği’ne İsmet 
Paşa’yı atamıştır. Hikmet Bilâ, CHP 1919-1999, İstanbul, Doğan Kitap, 1999, ss: 40-42. 
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2. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Siyasal Gelişmeler 

Temelde halk egemenliğine dayalı bir rejim olan Türkiye Cumhuriyeti 29 

Ekim 1923 tarihinde kurulmuştu. Yeni devletin amacı çağdaş ve laik bir devlet 

düzeni tesis etmekti. Bu amaçla 3 Mart 1924 tarihinde yapılan köklü devrimlerle 

Osmanlı Devleti’nden kalan ve asırlık geçmiş sahip bulunan kurumlar kaldırılmıştır. 

O gün 1517’den bu yana Osmanlı hanedanında bulunan Halifelik kaldırılmış, eğitim 

ve öğretimin birleştirilmesi doğrultusunda bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na 

(MEB) bağlanmış, dini eğitim veren medreseler kapatılmış, din işleriyle ilgili Şeri’ye 

ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş, Erkân-ı 

Harbiye Vekâleti yerine de Genelkurmay Başkanlığı kurulmuştur.27     

Genç Cumhuriyet kuruluşunun birinci yılında ilk muhalefet partisini de 

sahneye çıkarmıştır. Muhalefetin kökeni Milli Mücadele yıllarındaki 

anlaşmazlıklara28 dayansa da yapılan devrimlerin henüz halka mal edilememesi yeni 

bir partinin kurulmasında önemli bir faktör teşkil etmiştir. 17 Kasım 1924 yılında 

kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın (TCF)29 mensupları Halk Fırkası’ndan 

ayrılan isimlerden teşekkül etmiştir.30 TCF bünyesinde kısa zaman içinde devrimlere 

karşı tepkili olan kesim de yer almıştır. Temelde Cumhuriyetçi asker bürokrat 

aydınlara husumet besleyen dini akımlar TCF içinde de laik düzene karşı çıkarak 

demokratik düzeni tehlikeye sokmuşlardır.31  

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, muhalefetin partileşmesi sonrasında 11 

Aralık’ta basına verdiği bir mülâkatta millî egemenlik temeline dayanan ve özellikle 

Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde siyasi partilerin varlığını doğal bulduğunu ve 

Türkiye’de de birbirini denetleyen partilerin kurulacağına kuşku bulunmadığını 

                                                 

27 Özerdim, A.g.e., ss: 66-67. 
28 Mustafa Kemal Paşa ile Milli Mücadele yıllarında üst düzeyde görev alan silah ve mesai 
arkadaşlarının arasındaki ilişkiler, yaşanan anlaşmazlıklar ve sorunlar hakkında kapsamlı bir çalışma 
için bkz. Ali Tartanoğlu, Yalnız Adam Mustafa Kemal, İstanbul, Barana Yayınları, Bas.y.y. 
29 Fırkanın kurucuları arasında Kazım Karabekir, Ali Fuat, Rauf Bey, Refet Paşa gibi Milli 
Mücadele’de önemli görevler üstlenmiş kişiler yer almıştır. Savaş sırasında önemli hizmetlerde 
bulunan bu isimler zaferden sonraki günlerde kendilerini tasfiye edilmiş saymışlar ve yeni bir partiyle 
mücadele etme kararına varmışlardır. Akşin, A.g.e., s: 194.  
30 Karpat, A.g.e., s: 59. 
31 Ahmet Yücekök, 100 Soruda Türkiye’de Din ve Siyaset, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 3. bs., 1983, 
s: 62. 
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açıklamıştır.32 Ne var ki ülkenin Doğu bölgesinde 13 Şubat 1925 tarihinde başlayan 

Şeyh Sait Ayaklanması’nın33 kısa zaman içinde geniş bir sahaya yayılması ve 

olağanüstü önlemlere34 başvurulduktan sonra önlenebilmesi TCF’nın sonunu 

getirmiştir.35  

Yeni devletin yaşadığı ilk demokrasi deneyimi sonrasında Türkiye’de 1925 

ila 1930 yılları arasında önemli toplumsal ve hukuksal devrimler yapılmıştır. Bu 

devrimler arasında Şapka Devrimi, Miladi Takvimin kabulü, Harf İnkılâbı, Medeni 

Kanun’un kabulü, Anayasadan dini hükümlerin çıkartılması sayılabilir. Hükümetin 

olağanüstü yasaların geçerli olduğu dönemde yaptığı bu köklü değişimler hem 

laikleşme, hem de Batılılaşmada önemli kazanımlar sağlamıştır.36  

1930 yılına gelindiğinde büyük devrimler önemli ölçüde tamamlanmış ve 

yeni devletin çağdaş bir niteliğe bürünmesi sağlanmıştı. Ancak Cumhuriyet rejiminin 

en önemli unsuru olan halk egemenliğini pekiştirecek çok partili yaşam 

kurulamamıştı. İktisadi alanda kalkınma arayışları içinde bulunan Türkiye 1929 

yılında patlak veren Dünya Ekonomik Bunalımı’ndan37 olumsuz etkilenmişti. Başta 

                                                 

32 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (Bugünkü Dille): Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Kurultaylarında (1906-1938), Yay. Haz:  Ali Sevim, İzzet Öztoprak, M. 
Akif Tural, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2006, ss: 645-646.  
33 Bir Kürt isyanı olarak dikkat çeken Şeyh Sait Ayaklanması’nda temel hedef bağımsız bir Kürdistan 
teşkil etmek ve Hilafet makamını yeniden diriltmekti. Karpat, A.g.e., s: 60. 13 Şubat 1925 günü 
Bingöl’ün Ergani ilçesi Piran köyünde başlayan isyan 15 Nisan 1925 tarihinde bastırılmıştır. Bilal 
Şimşir, Kürtçülük II 1924-1999, Ankara, Bilgi Yayınevi, 2. bs., 2009. s: 272. 
34 Ayaklanma nedeniyle Türkiye’nin Güneydoğusu’nda bir aylık sıkıyönetim ilan edilmiştir. 
Sıkıyönetim ilan edilen bölgeler şöyledir: Genç, Muş, Ergani, Dersim, Diyarbakır, Mardin, Urfa, 
Siverek, Siirt, Bitlis, Van, Erzurum, Kiğı,Hınıs ve Hakkari. Salahi R. Sonyel, Kıskaç Altında: Dış 
Güçlerin Türkiye’yi Yıpratma ve Bölme Çabaları (1923-2000), İstanbul, Remzi Kitabevi, 2010, s: 
70. Olağanüstü önlemler “Takrir-i Sükun Kanunu” ile devam etmiştir. Bu kanunla hükümete ülkedeki 
asayişi bozacak her türlü kışkırtma, davranış ve yayınları önlemekte geniş yetkiler tanınmıştır. Ayrıca 
yeniden kurulan İstiklal Mahkemeleri’yle isyanla ilgili görülenler cezalandırılmıştır. Çavdar, 
Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839-1950, ss: 309-310. Takrir-i Sükun Kanunu ve uygulamaları 
hakkında geniş bilgi için bkz. Tunçay, A.g.e., İstanbul, Cem Yayınevi, 2.bs., 1989, ss: 127-183.  
35 Partinin irticai faaliyetlerinin İstiklal Mahkemesi tarafından hükümete bildirilmesi üzerine Bakanlar 
Kurulu, 5 Haziran 1925 günü TCF’nın kapatılmasına karar vermiştir. Muzaffer Sencer, Türkiye’de 
Siyasal Partilerin Sosyal Temelleri, İstanbul, May Yayınları, 1974, s: 139. 
36 Roderic H. Davison, Kısa Türkiye Tarihi, Çev: Durdu Mehmet Burak, Ankara, Babil Yayıncılık, 
2004, s: 165.   
37 29 Ekim 1929 günü New York Borsası’nda başlayan buhran, ertesi sene Sovyet Rusya hariç tüm 
dünyada  etkisini göstermiştir. Kriz temel olarak toplam arz fazlalılığı karşısında toplam talebin 
azalması, ayrıca fiyatlardaki genel düzeyin süratle düşmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Krizin 
Türkiye’deki etkisi nüfusun çoğunluğunu oluşturan çiftçilerin fakirleşmesi, dış ticaret açığının 100 
milyonu aşması Türk Lirası’nın (TL.) döviz karşısında değer kaybetmesi şeklinde olmuştur. Erdinç 
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Ege Bölgesi olmak üzere üreticiler ciddi sıkıntılara düşmüştü.38 Ayrıca hızlı 

denebilecek bir sürede yapılan devrimler bu dönemde de muhafazakâr kesimlerin 

tepkilerine yol açmış, iktisadi sahada görülen olumsuzluklar ve sağlanamayan refah 

potansiyel toplumsal muhalefeti de kendiliğinden hazırlamıştır.39  

Nitekim Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa tek partili sistemden memnun 

olmadığını yakın çevresine açıklamıştır. O, Türk Milleti’ni demokrat, Türkiye 

Cumhuriyeti rejimini demokratik bir rejim olarak tanımlamış40 ve tek partili idarenin 

bir Meclisin varlığına rağmen diktatörlük olarak algılandığını, Batı’da da kendilerine 

bu zaviyeden bakıldığını söylemiştir.41 Mustafa Kemal, bu doğrultuda yeniden çok 

partili yaşama geçilmesini bir zorunluluk olarak değerlendirmiştir.  

İktisadi alanda Dünya Ekonomik Krizi’nin etkileri, ayrıca halkın idareye 

yönelik şikâyetleri42 de TBMM’de ikinci bir partinin varlığının olumlu etkilerinin 

olabileceğine Cumhurbaşkanı’nı inandırmıştı. Ayrıca bir muhalefet partisinin varlığı 

sayesinde iktidarın denetlenebilmesi de mümkün olacaktı. Mustafa Kemal Paşa, 

devrimler tartışılmadan daha çok ekonomik sorunlar üzerinde yoğunlaşacak bir 

muhalefetten yana olmuş ve eski yıllardan beri tanıdığı Fethi Bey’e 12 Ağustos 1930 

tarihinde Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı (SCF) kurdurmuştur.43 Liberal bir programla 

ortaya çıkan SCF, kısa zaman içinde halkın desteğini kazanmayı başarmış, ancak 

Cumhuriyet rejimine ve iktidar partisinin politikalarına karşı çıkan “gerici ve tutucu” 

bir kitlenin de –TCF döneminde olduğu gibi – desteklediği bir partiye 

dönüşmüştür.44 Fethi Bey’in İzmir’de yaptığı mitingde hükümet karşıtı gösterilerin 

yapılması iktidarı tedirgin etmiş ve Mustafa Kemal Paşa’nın SCF’den desteğini 

                                                                                                                                          

Tokgöz, Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2011), Ankara, İmaj Yayınevi, 10. bs., 2011, ss: 
56-62. 
38 Aybars, A.g.e., s: 133. 
39 Çavdar, A.g.e., s: 328. 
40 Sabahattin Özel, Büyük Milletin Evlâdı ve Hizmetkârı Atatürk ve Atatürkçülük, İstanbul, Derin 
Yayınları, 2.bs., s: 2008, s: 82..  
41 Osman Okyar, Mehmet Seyitdanlıoğlu, Fethi Okyar’ın Anıları: Atatürk, Okyar ve Çok Partili 
Türkiye, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1997, s: 98.  
42 Çavdar, A.g.e., s: 329.  
43 Akşin, A.g.e., s: 204.  
44 Çağlar Kırçak, Meşrutiyetten Günümüze Gericilik, Ankara, İmge Kitabevi, 2. bs., 1994, s: 281. 
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çekmesine neden olmuştur. Bu durumda Fethi Bey, Cumhurbaşkanı ile karşı karşıya 

gelmemek adına partisini feshetmeyi tercih etmiştir.45  

SCF deneyiminin beklenen sonucu vermemesinden sonra yeniden tek partili 

sisteme geri dönülmüştür. Mustafa Kemal Paşa da henüz Türkiye’de çok partili 

sistemin uygulanmasının erken olduğu ve ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine 

erişmesinin ancak tek partili sistemle mümkün olabileceği kanısına varmıştı.46 1931 

yılından sonra artık amaç devrimlerin tamamlanmasıydı; ayrıca toplumsal ve kültürel 

sahada yapılan atılımların ve yeniliklerin devamına ve ülkenin milletlerarası düzeyde 

etkin ve saygın bir ülke olarak yer almasına çalışılmıştı.47 9 Mayıs 1935 tarihinde 

toplanan CHP IV. Kurultayı’nda alınan kararların en önemlileri “parti-devlet” 

bütünleşmesini sağlayan kararlar olmuştur. Buna göre İçişleri Bakanı yönetim kurulu 

üyesi olacak ve ayrıca genel sekreterlik görevini de üstlenecektir. Ayrıca illerin 

valileri de bulundukları ilin parti başkanı olarak vazife yapacaklardır.48 1937 yılında 

da CHP’nin “Altı Ok “ile simgelenen ilkeleri 1924 Anayasası’na eklenerek Türkiye 

Cumhuriyeti’nin de ilkeleri haline getirilmiştir.49 İlkelerin Anayasa’ya dahil 

edilmesiyle “parti-devlet” bütünleşmesi en üst seviyede onaylanmıştır. 1924 

Anayasası böylece tek partili sistemin de damgasını taşıyan bir metin haline 

gelmiştir.50  

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 

1938’deki ölümünden sonra toplanan I. Olağanüstü Kurultay, Cumhurbaşkanı İsmet 

İnönü’yü51 “değişmez genel başkan” ve “Milli Şef” seçmiştir.52 1939 yılında 

                                                 

45 Karpat, A.g.e., s: 74. 
46 Mahmut Goloğlu: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – II: Tek Partili Cumhuriyet (1931-1938), 
İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009, s: 3. 
47 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 3. Kitap (İkinci Bölüm): Yeni Türkiye’nin Oluşumu 
(1923-1938), Ankara, Bilgi Yayınevi, 2. bs., 1996, s: 17.  
48 Bilâ, A.g.e., s: 71. 
49 Goloğlu, A.g.e., ss: 231-239. Eserde bu konuda TBMM’de yapılan müzakerelere de yer verilmiştir.  
50 Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 18. bs., 2009, 
s: 324. 
51 İnönü, 11 Kasım 1938 tarihinde TBMM tarafından Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Hikmet Özdemir, 
Atatürk’ten Günümüze Cumhurbaşkanı Seçimleri, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2007, s: 119. 
52 Giritlioğlu, A.g.e., s: 139., Bilâ, A.g.e., s: 84. Dönemle ilgili kapsamlı bir araştırma için bkz. Cemil 
Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), Ankara, Yurt Yayınları, 1986.   
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toplanan V. Kurultay’da 21 kişiden oluşan Müstakil Grup teşkil edilmiştir. Grubun 

temel amacı parti içi denetimi sağlamak olacaktı. Grup üyeleri CHP Grup 

toplantılarına katılabilmekle beraber oy verme hakkına sahip değildiler. Tek partili 

sistem içinde “güdümlü çokseslilik” olarak yorumlanan bu oluşum bekleneni 

verememiştir.53 Bu kurultayda ayrıca  “parti-devlet” bütünleşmesine son verilmiş, 

parti genel sekreterliğiyle İçişleri Bakanlığı ve il başkanlıklarıyla valilikler 

birbirinden ayrılmıştır. Ayrıca parti genel başkan vekilliğiyle başbakanlığın aynı 

şahısta birleşmesi usulünden de vazgeçilmiştir.54 Rejimde görülen bu “liberalleşme” 

adımlarına rağmen 1 Eylül 1939’da başlayan II. Dünya Savaşı, Müstakil Grup’un 

etkili bir denetim yapma olanağını ortadan kaldırmıştır.55 Savaş yılları boyunca 

İnönü, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti, iki önemli konuda sorunlarla uğraşmıştır. 

İlki dış politikaya yönelik sorunlar ve savaş dışı kalma çabaları, ikincisiyse harp 

koşullarından doğan ekonomik güçlükler.56 Böyle bir ortamda doğal olarak iktidarın 

icraatlarını eleştirme yahut denetleme olanağı da ortadan kalkmıştır.  

3. Cumhuriyet Devrinde Çok Partili Rejimin Kurulması 

  1945 yılı dünyada olduğu gibi yurtiçinde de köklü değişimin yaşandığı bir yıl 

olmuş ve Türkiye’de yeniden çok partili sisteme geçilmiştir. 15 yıl aradan sonra 

tekrar demokratik düzenin tesisinde iç faktörler kadar dış etmenler de önemli rol 

oynamıştır. Demokrasiye dönüşü zorunlu kılan iç faktörler arasında siyasi, sosyal, 

iktisadi gelişmelerle beraber, Cumhuriyetin temelinde yer alan liberal düşünceler de 

etkili olmuştur.57 Bu etkenlerin başında gelen iktisadi nedenler temelde savaş 

yıllarında izlenen politikaların bir neticesi olarak değerlendirilebilir. Öncelikle savaş 

döneminde büyük bir orduyu beslemek ve donanımını sağlamakla yükümlü olan 

hükümet, bu ihtiyaçları karşılamak için Merkez Bankası’na para bastırmış ve bu 

suretle enflasyonda büyük bir artışa neden olmuştur.58 Ayrıca bu dönemde tarım ve 

                                                 

53 Çavdar, A.g.e., ss: 398-399. 
54 Bilâ, A.g.e., s: 95. 
55 Akşin, A.g.e., s: 232. 
56 Tevfik Çavdar, “İsmet İnönü: Son Osmanlı Paşası”, Der. Seyfi Öngider, Lider Biyografilerindeki 
Türkiye, İstanbul, Aykırı Yayıncılık, 2001, s: 65. 
57 Karpat, A.g.e., s. 125. 
58 Zürcher, A.g.e., s: 301. 
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sanayi sektöründen çekilerek askere alınanların sayısı üretimde büyük düşüşlere 

neden olmuş, dış ticaret hacminde de önemli miktarda daralma meydana gelmiştir.59  

Savaş yıllarının olumsuz iktisadi koşullarının önüne geçmeyi hedefleyen 

hükümetler, Milli Korunma Kanunu60, Varlık Vergisi Kanunu61, Toprak Mahsulleri 

Vergisi62 gibi olağanüstü düzenlemelerle hem piyasalarda denetim sağlamaya 

çabalamış, hem de gelirlerini arttırmaya çalışmıştır. Savaş yıllarında çıkartılan 

yasalara rağmen karaborsacılığın “özendirilmesinin” önüne geçilemediği gibi mal 

darlıkları, vurgunculuk gibi olumsuzluklar halktaki hoşnutsuzluğu arttırmıştır.63  Bu 

piyasa şartlarında halk zorluklar altında ezilirken, vurgunculardan oluşan bir zengin 

zümresi oluşmuş, buna karşılık yoksul halk kitleleri iktidara “düşman” olmuştur.64  

II. Dünya Savaşı yıllarının olumsuz iktisadi koşulları sadece vergiler ya da 

olağanüstü kanun düzenlemeleriyle sınırlı kalmamıştır. Tarımsal üretimdeki 

azalmaya bağlı olarak genel fiyat düzeyleri de artmış ve enflasyonda meydana gelen 

aşırı artışın sonucu halkın alım gücünde büyük düşüş meydana gelmiştir.65    

                                                 

59 Yeşil, A.g.e., s: 31. 
60 18 Ocak 1940 tarihinde çıkartılan Milli Korunma Kanunu, temelde hükümete verdiği geniş 
yetkilerle ekonomide düzenleme ve denetleme imkanı sağlamıştır. Yasayla tanınan yetkiler arasında 
üretim miktarını belirlemek, dış ticareti düzenlemek, fiyatları belirlemek, hafta tatilinin kaldırılması, 
mesai saatlerinin arttırılması gibi düzenlemeler yer almıştır.  Bilâ, A.g.e., s: 96.  
61Servet ve kazanç sahiplerinden bir kereye mahsus olmak üzere alınması planlanan Varlık Vergisi, 11 
Kasım 1942 tarihinde TBMM’de yasalaşmıştır. Yasaya göre hangi mükellefin ne kadar vergi 
ödeyeceği komisyonlar tarafından belirlenecekti. Yine yasaya göre bir ay içinde ödenmesi gereken 
vergi borcunu yatıramayan mükellefler çalışma kamplarına gönderilecekti. Büyük tartışmalara neden 
olan ve daha çok gayrimüslimler üzerinde uygulanan Varlık Vergisi Kanunu, 15 Mart 1944 tarihli bir 
yasayla kaldırılmıştır. Cumhuriyet Ansiklopedisi Cilt 2 1941-1960, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 
3. bs., 2002, ss: 18-19.  
62 Üretici kesimin vergilendirilmesine yönelik ilk düzenleme 15 Mayıs 1943 tarihinde çıkartılan 
Toprak Mahsulleri Vergisi’dir. Ne var ki yasanın gerçek anlamda uygulanması 19 Nisan 1944 günü 
çıkan Toprak Vergisi Kanunu ile mümkün olmuştur. Bu, savaş ortamında büyük kazançlar elde eden 
geniş toprak sahiplerine yönelik bir vergilendirmedir. Verginin uygulanmasında büyük ve küçük çiftçi 
arasında fark gözetilmemesi sonucunda asıl yük küçük üretici ve köylünün üzerine binmiştir.  
Akandere, A.g.e., ss: 168-169.  
63 Fehmi Akın, Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2009, s: 
40.  
64 Cem Eroğul, Demokrat Parti: Tarihi ve İdeolojisi, Ankara, İmge Kitabevi, 1990, s: 3. 
65 Korkut Boratav, “İktisat Tarihi (1980-1980)”, Türkiye Tarihi 4: Çağdaş Türkiye 1908-1980, 
(Yay. Yön. Sina Akşin), İstanbul, Cem Yayınevi, 4.bs., 1995, s: 306.  Memurların da bu dönemde 
alım gücünde önemli düşüş yaşanmıştır. Alt derecede devlet memurları için üçte birlik düşüş kıdemli 
memurlarda üçte iki oranındaydı. Dolayısıyla bürokrasi kesiminde de huzursuzluklar vardı. Zürcher, 
A.g.e., s: 301. 
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Türkiye’de demokrasiye yeniden geçilmesinde dış faktörlerin de etkisinden 

söz edilmişti. BM’nin kuruluşu aşamasında yukarında değinilen gelişmelerin dışında 

Sovyet Rusya ile bozulan ilişkiler de demokratik düzene geçişte rol oynamıştır. 

Öncelikle Sovyet tarafı 17 Aralık 1925 tarihinde yapılan “Dostluk ve Tarafsızlık 

Antlaşması”nı 19 Mart 1945 günü tek taraflı olarak feshetmiştir.66 Sovyetlere göre 

savaş sonrasında şartlar değişmişti ve 7 Haziran tarihinde Türkiye’ye iletilen 

taleplere göre Kars ve Ardahan’ın kendilerine bırakılması gerekiyordu. Ayrıca 

Montreaux Boğazlar Sözleşmesi’nin değiştirilmesi de istenmişti.67 Türk tarafıysa 

Ruslara arazi verilmesi ya da Boğazlarda ortak savunma gibi konuların kesinlikle 

müzakere edilmeyeceğini karşı tarafa bildirmiştir.68 Ancak II. Dünya Savaşı boyunca 

Türkiye, savaş dışı kalmayı başarabilmişse de müttefikler dışında da kalmış 

görünüyordu ve “fiilen yalnız” bir ülke konumundaydı.69  

                                                 

66 A. Suat Bilge, Güç Komşuluk: Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri 1920-1964, Ankara, Türkiye 
İş Bankası Kültür Yayınları, 1992, s: 265. Sovyet Dışişleri Bakanı tarafından Türk Büyükelçi Selim 
Sarper’e verilen resmi deklarasyonda şu ifadeler yer alıyordu:  

“17 Aralık 1925 tarihinde imzalanan Türk-Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık andlaşmasının yürürlük 
süresinin bitiminin yaklaşması dolayısıyla Sovyet Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 
aşağıdaki hususları bildirmekle onur duyar. 

Sovyet Hükümeti, Sovyetler Birliğiyle Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin sürdürülmesinde 17 
Aralık 1925 yılında imzalanan Türk-Sovyet andlaşmasının kıymetini takdir etmekle beraber, bilhassa 
II. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen değişiklikler dolayısıyla adıgeçen andlaşmanın artık yeni 
şartlara uymadığını ve ciddi bir surette iyileştirmeye muhtaç olduğunu görmektedir. 

Yukarıdaki mâruzata binaen Sovyet Hükümeti adıgeçen andlaşmanın ve eklerinin feshi şeklini tesbit 
eden 7 Kasım 1935 tarihli protokol gereğince, adıgeçen andlaşmayı feshetmek arzusunda 
bulunduğunu Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine bildirir.” Metin Toker, Türkiye Üzerinde 1945 
Kâbusu, Ankara, Akis Yayınları, 1971, s: 5.  
67 Ed. Oran, A.g.e., ss: 501-502. Nihat Erim, milletvekili seçildiğini öğrendiği gün kendisine Sovyet 
Rusya’nın Türkiye’den taleplerini hakkında da bilgi geldiğini ve ilk habere sevinemeden “bu feci 
haberi öğrendiğini” yazmıştır. Erim, Moskova’daki görüşmelerde Büyükelçi Sarper’in acemilik 
yaptığı, İngiltere ve ABD’nin Türkiye’ye destek vermemesi durumunda işin zor olacağı ve bu 
durumda Rusya ile savaşılacağı kanısındadır. Türkiye’nin Rus talepleri konusunda İngiltere’nin 
desteğini almak üzere ABD dönüşü Londra’ya geçen heyette yer alan Nihat Erim, kendilerine şu 
talimatın verildiğini de belirtmiştir: “…Boğazlar rejiminin tadili meselesi milletlerarası bir 
konferansta görüşülebilir. Üs vermek mevzubahis değildir. Şark veya diğer bir hudutta tashih 
meselesini müzakere dahi edemeyiz. Bu yüzden Ruslarla bir harp çıkarsa yapmaya hazırız. İngiltere 
ve Amerika bizi tutsa da tutmasa da kararımız budur. Onlar bizi tutarlarsa Ruslar fazla ısrar 
edemezler.” Erim, A.g.e., ss: 39-40. Dışişleri Bakanı Hasan Saka’nın ve Nihat Erim’inde yer aldığı 
Türk heyetinin temasları hakkında bkz. “Hasan Saka görüşümüzü izah etti”, Ulus, 12 Temmuz 1945, 
Yıl: 26, Sayı: 8607, ss: 1-3. 
68 Cüneyt Akalın, Soğuk Savaş: ABD-Türkiye-1 Olaylar-Belgeler (1945-1952), İstanbul, Kaynak 
Yayınları, 2003, s: 194. 
69 Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam: II. Cilt, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1967, s: 281.  
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Cumhurbaşkanı İnönü, Sovyet talepleriyle ilgili olarak 1 Kasım 1945 tarihli 

TBMM açılış nutkunda Boğazların güvenli ellerde bulunduğunu söyleyerek, 

Türkiye’nin topraklarından ve haklarından hiç kimseye verecek borcu olmadığını 

söylemiştir.70 Her ne kadar Sovyet Rusya’nın Türkiye’den talepleri Potsdam 

Konferansı’nda ABD ve İngiltere’ye bildirilmişse de aslında ABD, Başkan Harry 

Truman’ın döneminde Sovyetlere karşı daha sert bir politika izlenmesinden yana 

olmuştur.71 Nitekim Truman, Sovyet Rusya’nın Türkiye’yi istila etme amacında 

olduğunu savunarak yeni bir savaş çıkmaması için Sovyetleri durduracaklarını 

açıklamıştır.72 Bu doğrultuda Türkiye’nin tercihi de ABD’nin desteğini sağlamak 

                                                 

70 İsmail Soysal, Soğuk Savaş Dönemi ve Türkiye: Olaylar Kronolojisi (1945-1975),  İstanbul, İsis 
Yayınları, 1997, s: 13. Nihat Erim, İnönü’nün nutku hakkında kaleme aldığı makalede bazı çevrelerin 
savaş yıllarında değeri çok büyük olan Türk yardımını BM nezdinde küçük düşürmek istediklerini 
belirtmiştir. Erim, Sovyet taleplerini kastederek bazılarınca bir Boğaz hikayesi icat edildiğini veya tam 
bir serbestlik altında imzalanan antlaşmalara dayanan sınırlar hakkında tartışmalar çıkartıldığını  
yazarak ülkenin dimdik olduğuna değinmiş ve “…millet ve hükümet soğukkanlı ve alabildiğine 
azimlidir…” ifadesini kullanmıştır. Nihat Erim, “Son Nutuk Dolayısıyla: İnönü’yü dinlerken”, Ulus, 3 
Kasım 1945, Yıl: 27, Sayı: 8719, s: 2. 
71 Taner Timur, Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, İstanbul, İletişim Yayınları, 1991, s: 43. 
Sovyet Rusya 17 Temmuz-2 Ağustos 1945 tarihleri arasında yapılan Potsdam Konferansı’nda 
Boğazlar hakkında İngiliz ve Amerikalıların desteğini aramış ve konferansın sonunda prensipte 
Montreaux’un değiştirilmesi, müttefiklerin konuyla ilgili kararını Türkiye’ye bildirmeleri kararı 
alınmıştı. Ed. Oran, A.g.e., s: 474. ABD ve İngiltere’nin Kasım 1945 tarihinde Türkiye’ye 
gönderdikleri notalarda temelde Montreaux’un yeni koşullara göre tekrar gözden geçirilebileceği 
kaydedilmişti. Soysal, A.g.e., s: 13. Nihat Erim, Amerikan notasıyla ilgili makalesinde ABD’nin 
Boğazlarla ilgilenmesinin ülke içinde memnunlukla karşılandığını, Amerika’nın dahil olmadığı  
uluslararası öneme sahip bir sorunun çözümüne olanak bulunmadığını öne sürmüştür. ABD için “yeni 
dünyanın haksever devleti”  nitelemesinde bulunan Erim, Amerikan notasıyla Montreaux Boğazlar 
Sözleşmesi’nin hemen hemen aynı prensibi savunduğunu belirtmiştir. Nihat Erim’e göre “…Amerika 
Birleşik Devletleri’nin davaya dahil olması gelecek görüşmelerin başarı ile sona erdirilmesi ümidini 
kuvvetlendiren bir âmildir.”  Nihat Erim, “Amerika ve Boğazlar”, Ulus, 22 Kasım 1945, Yıl: 27, Sayı: 
8740, ss: 1-2. Erim, 1945 yılında Cumhurbaşkanı İnönü’nün yakınındaki isimlerden birisi olarak 
dikkat çekmekteydi. Dolayısıyla onun kaleme aldığı yazıları İnönü de takip etmekteydi ve Amerika 
hakkında yazdıklarını da onaylamaktaydı. Nitekim İsmet İnönü 1 Kasım 1945 akşamı Çankaya’da 
yemekte bulunan Erim’e makalelerini okuduğunu söyleyerek, “Senin sahan dış politikadır. Çalış, 
devam et. Seni takip ediyorum.” demiştir.  Erim, A.g.e., s: 45. 
72 Akandere, A.g.e., s: 325. ABD’nin Sovyet taleplerine karşı daha somut bir tutum takınmasında 
Rusların 1945 sonundaki tavrının büyük rolü bulunmaktadır. 1945’in Aralık ayında yapılacak 
Dışişleri Bakanları zirvesinden önce Sovyet Rusya’nın Türkiye’den toprak talepleri aynı dönemde 
Gürcü profesörlerin makaleleriyle yeniden Rus basınında yer almıştı. Ayrıca Sovyetlerin İran’dan 
çekilmemekteki ısrarı üzerine ABD Dışişleri Bakan Vekili Dean Acheson, Sovyetlerin Türkiye’ye 
yönelik taleplerinin ABD’yi derinden ilgilendirdiğini açıklamıştır. Füsun Türkmen, Türkiye-ABD 
İlişkileri: Kırılgan İttifaktan “Model Ortaklığa”, İstanbul, Timaş Yayınları, 2012, s: 59. 
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için rejimi demokratikleştirmek olacaktı. Böylece aynı zamanda savaş sonrasında 

“fiili yalnızlık” bitecek ve Türkiye, Batı ittifakında yer almış olacaktı.73  

Savaştan sonra demokratik düzenin yeniden tesisi konusunda dönemin 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün rolü de önemlidir. Cumhuriyet döneminde tek parti 

devrinin otoriter devresinde devletin başında bulunan İnönü’nün baştan beri açık 

rejim yanlısı olduğu ve kademeli olarak böyle bir rejime geçişten yana olduğu öne 

sürülmüştür.74 Örneğin, bir konuşmasında “…Hükümet işleri [T.] B.M.M.’nin 

kesiksiz kontrolü altında, iç ve dış politikada her yapılan, milletin gözü ve bilgisi 

önündedir. Hiçbir hakikat Türkiye’de milletten gizlenemez.” sözleriyle açık rejimden 

yana olduğunu göstermişti.75 II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra da çok 

partili sisteme geçiş için İsmet İnönü’ye göre gerekli koşullar oluşmuştu. Nitekim 

yukarıda söz edilen 19 Mayıs 1945 tarihli nutkundan sonra Çankaya’da Nihat 

Erim’le görüşen İnönü, Türkiye’de sistemin baştaki şahsa dayandığını, tek parti 

rejimlerinin normal demokrasiye dönüşmedikleri zaman yıkıldıklarını belirterek 

şunları söylemiştir: “Ben ömrümü tek parti rejimi ile geçirebilirim. Ama sonunu 

düşünüyorum… Bu sebepten vakit geçirmeksizin işe girişmeliyiz.”76 Nihat Erim,  

Türkiye’de çok partili sistemin kurulmasından dört yıl sonra, İnönü’nün nutkunun 

önemine değinerek 19 Mayıs 1945 tarihini “ülkede demokrasinin başlangıcı” olarak 

tanımlamıştır.77 İsmet İnönü’nün çok partili hayata geçiş konusundaki istekliliğini 

gösteren bir başka gelişme de 12 Ekim 1945 günü Çankaya’da Amerikan Temsilciler 

                                                 

73 Bu dönemde Nihat Erim’in ABD hakkındaki fikirlerini belirtmek bakımından bir makalesine 
değinmekte yarar vardır. Erim, eski  dünya düzeniyle yeni dünya düzenini karşılaştırdığı bir 
makalesinde ABD’nin savaş sonrasındaki konumundan söz ederken şu dikkat çekici ifadeleri 
kullanmıştır: “…Tarihte devir kapayıp devir açan hâdiselerden biri hiç şüphe yok ki atom bombasının 
5 ağustos 1945’te Japonya üzerinde patlayışı olmuştur… Şükretmek lazımdır ki, atom bombasının 
sırrını elinde tutan memleket Amerika Birleşik Devletleridir…  Amerika Birleşik Devletleri ön ayak 
oldukları takdirde  devletlerarası münasebetler şimdi içinde bulunduğu anarşiden kurtulabilir… Bütün 
milletlerin selâmeti için, kötü niyetle hareket edecek devletlere karşı atom bombasını kullanmak 
lâzımdır…”  Nihat Erim, “Dünkü Dünya ve Yarınki Dünya”, Ulus, 16 Kasım 1945, Yıl: 27, Sayı: 
8734, s: 2.  
74 Metin Heper, İsmet İnönü: Yeni Bir Yorum Denemesi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, 2008, ss: 126-127. 
75 Metin Toker, Tek Partiden Çok Partiye, b.y.y., Milliyet Yayınları, 1970, ss: 47-48.  
76 A.e., ss: 77-78. Metin Toker’e göre İsmet İnönü’yle Nihat Erim arasındaki bu konuşma 1945’in 
Mayıs ayında yapılmıştır. Ancak Nihat Erim söz konusu tarihte San Francisco’da bulunmaktadır. 
Erim, Ankara’ya 9 Ağustos 1945 tarihinde döndüklerini yazmıştır.  Erim, A.g.e., s: 44.  
77Cemil Koçak, İkinci Parti C. 1: Türkiye’de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları (1945-
1950)   İstanbul, İletişim Yayınları, 2010 s: 233.  
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Meclisi Üyesi Claude Pepper’le bir görüşme yapan Cumhurbaşkanı’nın muhatabına 

“Kendimi Millet Meclisimizde bir muhalefet partisi başkanı olarak gördüğüm gün, 

hayatımın vazifesini yerine getirmiş sayacağım.” demesidir.78 Ayrıca Türkiye’de 

özellikle Tanzimat döneminden beri devam eden ve Atatürk devrimleriyle 

belirginleşen, “Batılılaşma” siyasetini sürdürme düşüncesinin İsmet İnönü’yü çok 

partili hayata sevk etttiği de öne sürülmüştür. Bu görüşe göre İnönü, “1945 yılında 

Atatürk döneminde yarım kalan bu teşebbüsü rejimin yerleşmiş olduğu düşüncesiyle 

gerçekleştirerek tarihe geçmeyi de” düşünmüştür.79   

Savaştan sonra CHP içinde ilk muhalif oluşum 1945 bütçesinin müzakereleri 

sırasında ortaya çıkmıştır. Celal Bayar, Adnan Menderes, Hikmet Bayur, Emin Sazak 

gibi milletvekilleri hükümetin ekonomi siyaseti dahil bir çok politikasını tenkit 

etmişti.80 İlk defa bir hükümetin bütçesinin görüşülmesi sırasında açığa çıkan 

muhalefet kısa zaman içinde “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” müzakerelerinde de 

varlığını göstermiştir. Yasa tasarısının amacı kısaca topraksız köylüyü dağıtılacak 

araziler sayesinde toprağa kavuşturmaktı.81 14 Mayıs 1945 tarihinde başlayan 

görüşmelerde sert tartışmalar yaşanmıştır. Yasa, Adnan Menderes, Emin Sazak, 

Cavit Oral başta olmak üzere muhaliflerin itirazlarına rağmen 11 Haziran 1945 

tarihinde kabul edilmiştir.82 CHP’de muhalif kanadın üçüncü önemli hamlesi “Dörtlü 

Takrir” ile gelmişti. Yukarıda bahsedilen söz konusu önergeyle 7 Haziran 1945 günü 

CHP Meclis Grubu’na verilmiş ve başka partilerin de kurulmasına izin verilmesi de 

                                                 

78 Cumhurbaşkanlığı Tarihi: 1923-2005, Ajans-Türk Basın ve Basım A.Ş., Ankara, 2. bs., 2006, s: 
149. 
79 Eroğul, “Çok Partili Düzenin Kuruluşu: 1945-1971”, A.g.e., s: 181.  
80 Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839-1950, ss: 454-455.  
81 Yasa tasarısının amaçları şunlardı: “Toprağı hiç olmayan ya da çok az olan köylülere toprak ve 
tarım aletleri vermek, ülkenin ekilebilir topraklarının tam ve verimli kullanılmasını sağlamaktı. 
Yöntem; yirmi yıllık faizsiz kalkınma kredisi ve diğer maddi yardımlarla birlikte bu köylülere toprak 
vermekti. Bu toprak, kullanılmayan hazine arazileri, belediyeye ve devlete ait diğer topraklar, tarıma 
elverişli hale gelen araziler, sahibi belli olmayan topraklar ve özel kişilerden müsadere edilecek 
araziler olacaktı. Bu son kategori için, 500 dönümden fazla bütün araziler millileştirilecekti. 
Millileştirme bedelleri değişen ölçülerde ödenecekti; elde bulundurulan arazi ne kadar büyükse 
oranlar o kadar küçük olacaktı. 20 yıl içinde yüzde dördü hazine bonosu olmak üzere taksitler halinde 
ödenecekti. Yasa, bu yasayla elde edilen yeni toprakların mirasçılar arasında bölünemeyeceğini de şart 
koşuyordu. Kırsal nüfusun yaklaşık üçte birinin -5 milyon kişinin- tam uygulandığında Türkiye’yi 
bağımsız küçük mülk sahibi köylüler ülkesine dönüştürecek önemli bir devrime yol açacak olan bu 
yasadan yararlanacağı tahmin ediliyordu.” Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-
1980), Çev: Ahmet Fethi, İstanbul, Hil Yayın, 3.bs., 2007, s: 27. 
82 Hikmet Bilâ, CHP 1919-2009, İstanbul, Doğan Kitap, 4. bs., 2008, s: 96. 
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istenmişti.83 Muhaliflerin önergesi “parti tüzüğünde değişiklik yapılmasının 

kurultaya ait işlerden olduğu” gerekçesiyle reddedilmiştir.84  

CHP içinde başlayan muhalif hareket “demokratikleşme” yönündeki 

taleplerini “Dörtlü Takrir’den sonra da sürdürmüştür. 15 Ağustos tarihinde BM 

Anayasası’nın TBMM’de onaylanması sırasında Adnan Menderes, Türkiye’nin bu 

anayasayı imzalayarak gerçek demokrasiye geçmeyi kesin olarak taahhüt ettiğini 

söylemiştir.85 Menderes ayrıca Anayasanın ruhunun milli egemenlik esasına 

dayandığı için BM Misâkı ile tam bir uyum içinde olduğunu da ifade etmiştir.86 

Muhalifler müzakereler sırasında ayrıca BM Anayasası’nın bireysel özgürlüklerin ve 

dokunulmazlıkların, siyasi hakların korunmasını da öngördüğünü, iç hukukta bu 

doğrultuda değişiklikler yapılmasının gerekli olduğunu da savunmuşlardır.87  

Adnan Menderes’in yanı sıra Fuat Köprülü, Meclis dışında da eleştirilerini 

sürdürmüştür. Her iki vekil de Vatan’da yazdıkları makalelerde antidemokratik 

hükümlerin ve baskının kaldırılması, insan hak ve özgürlüklerinin güvenceye 

alınması, millet denetiminin sağlanması gibi konuları işlemişler ve açıktan süren 

                                                 

83 Karpat, A.g.e., s: 131. Bu arada “Dört Takrir”in verilmesinden üç gün önce basında ilginç bir haber 
çıkmıştır. Buna göre; Ankara’da ikinci bir partinin kurulacağına dair rivayetler dolaşmaktadır. 
CHP’nin kurulacak yeni partiye sempatiyle bakacağı da yazılan habere göre temel sorun muhalefet 
partisinin kim tarafından ve nasıl kurulacağıdır. Haberde Celal Bayar’ın bir fotoğrafına yer veren 
gazete resim altında şu ifadeyi kullanmıştır: “Yeni parti münasebetile adı geçenlerden İzmir Millet 
Vekili Celal Bayar.” “Kurulacağı rivayet edilen yeni partiler etrafında söylentiler”, Tanin, 4 Haziran 
1945, Yıl: 36, Sayı: 4454-634, ss: 1-2. “Dörtlü Takrir”den önce yayınlanan ve Celal Bayar’ın henüz 
CHP’den ayrılma ihtimalinin gözükmediği bir dönemde çıkan bu haber oldukça dikkat çekicidir. İlk 
kez 1908 yılında çıkan ve 1943’ün 30 Ağustos tarihinde yeniden yayımlanan Tanin’in sahibi Hüseyin 
Cahit Yalçın’dır. İnuğur, A.g.e., ss: 190-191. Yalçın, Atatürk’ün vefatından sonra İnönü’ye büyük bir 
destek vermişti. Hilmi Bengi, Gazeteci, Siyasetçi ve Fikir Adamı Olarak Hüseyin Cahit Yalçın, 
Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2000, s: 276. Bu dönemde İsmet Paşa’ya yakınlığıyla 
bilinen Hüseyin Cahit’in Tanin’inde çıkan bu haber DP’nin kuruluşundan aylar önce kulislerde Celal 
Bayar’ın muhalif parti için düşünülen isimler arasında olduğunun bir göstergesi sayılabilir. Nitekim 
Metin Toker de 11 Haziran’da İnönü’nün başkanlığında toplanan CHP Genel İdare Kurulu’nda çok 
partili sisteme geçiş kararı alındığını ve ikinci partinin Celal Bayar ve arkadaşlarınca kurulmasının 
kararlaştırıldığını belirtmiştir. Toker, A.g.e., s: 90.       
84 “P.Meclis Grupunda: Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü ve Adnan Menderes tarafından 
verilen önergenin oybirliğiyle reddine karar verildi” Tanin, 13 Haziran 1945, Yıl: 36, Sayı: 4454-643, 
s: 1., Eroğul, A.g.e., s: 11. 
85 Lewis, A.g.e., s: 304. 
86 Adnan Menderes’in Konuşmaları, Demeçleri, Makaleleri: Aralık 1933-Mart 1950, (Yay. Haz: 
Haluk Kılçık), Ankara, Demokratlar Kulübü Yayınları, 1991, ss: 43-44.  
87 Bilâ,  A.g.e., s: 98. 
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muhalefet üzerine Parti Divanı her iki milletvekilinin de ihracına karar vermiştir.88 

Nitekim iki vekilin ihracını parti tüzüğüne aykırı bulduğunu açıklayan Refik 

Koraltan da partiden çıkartılmış, bu gelişmelerden sonra muhaliflerin başında 

bulunduğu varsayılan Celal Bayar 1 Aralık 1945 tarihinde CHP’den ayrılmıştır.89  

Türkiye’de yeniden demokrasinin tesisini amaçlayan ve bunun için CHP’deki 

muhaliflerinin ayrılmasını bir fırsat sayan İnönü, Celal Bayar’ı bir parti kurması için 

açıktan teşvik etmiş ve Bayar’dan yeni kurulacak partinin laikliğe, Köy Enstitüleri’ne 

ve dış politikada baştan beri uygulanan felsefeye sadık kalmasını istemiştir.90 İnönü, 

Celal Bayar’dan ayrıca asla Atatürk’e karşı bir düşmanlık siyaseti izlenmemesini, 

politik tartışmaların hükümeti zaafa düşürmeye ya da TBMM’nin otorite ve itibarına 

zarar vermemesini de talep etmişti. Bütün bunların yanı sıra dış politikada da yeni 

kurulan partilerin dış ülkelerle bağ kurmaması istenmişti.91 Böylece devlet 

başkanından da onay alan muhalifler 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti’yi (DP) 

                                                 

88 “C.H.P. Divanı iki milletvekilinin C.H.P. ile olan ilgilerinin kesilmesine karar verdi”, Ulus, 22 
Eylül 1945, Yıl: 27, Sayı: 8679, s: 1. Her iki milletvekili hakkında yapılan açıklamada şöyle 
denilmiştir: 

      “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinden: 

       Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık Divanı’ndan ve Büyük Millet Meclisi Başkanından ve 
Parti Kabine üyelerinden ve Genel İdare Kurulu ve Parti Gru[b]pu ve Parti Müstakil Gru[b]pu İdare 
Kurulu üyelerinden teşekkül eden Parti Divanı bugün saat 17 de Genel Başkan Vekili Şükrü 
Saracoğlu başkanlığında Büyük Millet Meclisi binasında toplanarak bütün belgeleri gözden 
geçirdikten sonra Aydın Milletvekili Adnan Menderes’le Kars Milletvekili Fuat Köprülü’nün hareket 
ve faaliyetlerini  Cumhuriyet Halk Partisinin hareket ve faaliyetlerine zı[t]d gördüğünden bu iki 
milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi ile olan ilgilerinin kesilmesine oybirliği ile karar vermiş ve bu 
karar onanmıştır.” 
89 Ahmad, A.g.e., s: 30. Celal Bayar, 3 Aralık 1945 tarihinde CHP’den istifa etmiştir. Feroz ve Bedia 
Turgay Ahmad, Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945-1971, Ankara, 
Bilgi Yayınevi, 1976, s: 16., “C.Bayar dün C.Halk Partisinden çekildi”, Vatan, 4 Aralık 1945, Yıl: 6, 
Sayı: 1621, s: 1. Bayar, yıllar sonra yaptığı açıklamada CHP’den ayrılmayı düşünmediğini, 
arkadaşlarının partiden çıkartılmasına tepki gösterdiği için CHP’den kovulduğunu ve mebusluktan da 
düşürüldüğünü söylemiştir. Bayar söz konusu mülâkatta partiden ayrıldıktan sonra “Dörtlü Takrir”i 
verdiklerini de belirtmiştir. Mehmet Saray, Celal Bayar’la Son Röportaj, İstanbul, Postiga Yayınları, 
2013, s: 91. Ancak söz konusu önergenin verilişi yukarıda da değinildiği gibi daha önceki bir 
gelişmedir.   
90 Toker, A.g.e., ss: 92-112-113. İsmet İnönü’nün yıllar sonra 1959’da verdiği bir mülâkatta II. Dünya 
Savaşı’ndan sonraki demokratikleşme çabalarından söz ederken, “…hiçbir zata bir parti teşkil etmesi 
teklif ve telkininde bulunmadım…” şeklindeki ifadesi damadı Metin Toker’in ifadeleriyle ve 
Türkiye’de akademik çevrelerde ve kamuoyunda yaygın olan kanaatlere ters düşmektedir. Ahmet 
Gülen, “İkinci Dünya Savaşı’ndan 27 Mayıs’a İsmet İnönü’nün Söylemlerinde Kemalizm” 
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 21, Bahar 2015, Ankara, Hacettepe 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, s: 121.  
91 Heper, A.g.e., s: 176. İsmet Paşa’nın burada kastettiği yabancı ülkenin Türkiye’den de talepleri göz 
önünde alındığında Sovyet Rusya olduğu düşünülebilir. [Y.n.]   



 18

kurmuşlardır.92 DP’liler programlarında Atatürk ilkelerini –farklı yorumlarla da olsa 

–benimsemişler, iktisadi kalkınma için de özel sektöre öncelik verilmesini 

savunmuşlardı. 93 Yeni partinin genel başkanlığına “Dörtlü Takrir”in diğer 

imzacılarının da onayıyla Celal Bayar seçilmiştir.94  

DP’nin kuruluşundan sonra iktidar partisi CHP ile mücadelesi oldukça sert 

geçmiştir. 21 Temmuz 1946 tarihinde yapılan genel seçimler her ne kadar CHP’yi 

yeniden iktidarda tutmuş olsa da sandıklarda yapılan usulsüzlükler ve baskılar büyük 

tepkiyle karşılaşmıştır. 95 1946’dan 1950’ye kadar geçen zaman içinde partiler arası 

mücadele zaman zaman yaşanan gerginliklerle kopma noktasına gelmişse de 

demokratik sisteme uyum için bir dizi yasal düzenleme yapan CHP iktidarı, ülkeyi 

1950 yılındaki genel seçimlere dek taşımıştır. 14 Mayıs 1950 yılında yapılan genel 

seçimlerde oyların çoğunluğunu elde eden DP, 27 yıllık CHP iktidarına son 

vermiştir.  İktidarda meydana gelen bu değişimle ilgili bir görüşe göre gerçekte 

hükümetin el değiştirmesi sadece şahısların farklılığından ibarettir. Çünkü egemen 

sınıfların hâkimiyeti DP döneminde de sürmüştür. 96  

4. Demokrat Parti’den 12 Mart’a Uzanan Süreç 

1950’den 1960’a kadar Türkiye’yi yöneten DP döneminde öncelikli 

konulardan birisi iktisadi kalkınma olmuştur. Özellikle tarımda makineleşmenin 

etkisiyle üretimde önemli artışlar sağlanmıştır. 97 Ne var ki 10 yıllık dönemde genel 

seyir bakımından iktidarla muhalefet ilişkileri oldukça sert bir seyir izlemiştir. 

Halkevleri’nin kapatılması, CHP’nin mal varlığına el konulması, CHP Genel Başkanı 

                                                 

92 Eroğul, A.g.e., s: 12., Mustafa Albayrak, Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946-1960), 
Ankara, Phoenix Yayınları, 2004, A.g.e., s: 62. Türkiye’de yeni bir muhalefet partisinin kurulması dış 
dünyada da ilgiyle karşılanmıştır. İngiliz Times gazetesinin konuyla ilgili haberinde yeni partinin 
programının ana hatlarının CHP’yle benzeştiği; ancak sola doğru hafif bir meyil taşıdığı yazılmıştır. 
Gazeteye göre DP’nin başlıca hedefi Türk anayasasının derhal ve şartsız biçimde uygulanması ve 
halkın umumi işlerde daha fazla pay almasıdır. “Demokrat Partinin Kuruluşu Londrada alâka 
Uyandırdı”, Vatan, 19 Ocak 1947, Yıl: 6, Sayı: 1667, s: 1.  
93 Ahmad, A.g.e., ss: 30-31. 
94 Eroğul, A.g.e., s: 12. 
95 A.e., s: 16. 
96 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 69. 
97 Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 5. bs., 2008, s: 
256. 
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İnönü’ye yönelik bazı yaptırımlar DP dönemi boyunca partiler arası gerginlikleri 

tırmandıran uygulamalar olarak dikkat çekmiştir. Buna rağmen iki genel seçimde de 

iktidarını koruyan DP, 1957’den sonra baskıcı politikalarını arttırmıştır. Seçimlerde 

hile yapıldığı iddiaları, iktisadi alanda yaşanan sıkıntılar, karaborsacılığın ortaya 

çıkışı gibi unsurlar muhalefetin eleştirilerine hedef olmuş ve iktidar partisi muhalefet 

üzerindeki baskıcı uygulamalarını arttırınca –Tahkikat Komisyonu- gibi 27 Mayıs 

1960 sabahı Türk ordusu yönetime el koyarak DP iktidarına son vermiştir. 98  

Türkiye’nin 1960’lı yıllarında siyaset uzun süre 27 Mayıs’ın etkisi altında 

yapılmıştır. Askeriyenin müdahalesinden sonra yeni bir Anayasa hazırlanmış ve 

halkoylamasıyla kabul edilen 1961 Anayasası temelde kalkınmayı, sosyal adaleti ve 

demokrasiyi bir arada hayata geçirmeyi amaçlamıştı. 99 1961 Anayasası’nın önemli 

niteliklerinden birisi de “çift meclisli” bir düzene geçişi sağlaması olmuştur. Yeni 

düzene göre TBMM, Meclis ve Senato olmak üzere iki ayrı organdan oluşmuştur. 

Bunun yanı sıra 1961 Anayasası ile üniversitelere, radyoya özerklik tanınmış, 

yasaların Anayasa’ya uygunluğunu denetlemek üzere Anayasa Mahkemesi 

kurulmuştur. 100  

1961 yılında yeniden demokrasiye geçiş için siyasî partilerin kurulmasına izin 

verilmiş aynı yıl peş peşe yeni partiler ortaya çıkmıştır. Bu dönemde kapatılan 

DP’nin en önemli siyasî mirasçısı sayılan Adalet Partisi’nin (AP) yanı sıra, aynı 

tabana hitap eden Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) ve Yeni Türkiye 

Partisi (YTP) de kurulmuştur. 101 Ne var ki, siyasal hayatın yeniden canlandırdığı bir 

dönemde Yassıada’da yargılanan DP iktidarının Başbakanı Adnan Menderes ile 

Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam 

edilmeleri 102günümüze dek Türk siyasal hayatında derin izler bırakmıştır.  

                                                 

98 Emre Kongar, İmparatorluktan Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, İstanbul, 1976, s: 
164. 
99 Tanör, A.g.e., s: 425. 
100 Kongar, A.g.e., s: 173. 
101 Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1950’den Günümüze), Ankara, İmge Kitabevi, 
3. bs., 2004, s: 111. 
102 Akşin, A.g.e., s: 267. 
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Demokrasiye dönüşün en önemli göstergesi sayılan 1961 genel seçimleri bir 

anlamda “idamların gölgesinde” yapılmıştır. Sandıktan CHP birinci parti çıkmasına 

rağmen hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamamış ve DP’nin siyasal varisi AP’yle 

birlikte Cumhuriyet döneminin ilk koalisyon kabinesi İsmet İnönü’nün 

Başbakanlığında kurulmuştur. 103 I. İnönü Koalisyon Kabinesi 22 Şubat 1962 

tarihinde 27 Mayıs’ın “artçı sarsıntısı” olarak nitelendirilebilecek Albay Talat 

Aydemir’in darbe girişimiyle karşılaşmış; ancak ordunun tamamının desteklemediği 

bu teşebbüs bastırılmıştır. 104 Ne var ki, koalisyonun ikinci ortağı AP’nin ısrarla 

istediği siyasi af talebinden dolayı ilk koalisyon hükümeti uzun ömürlü olamamıştır.  

CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün Başbakanlığında iki koalisyon 

hükümeti daha kurulmuşsa da 1964 yılında AP’nin yükselişi başlamıştı. Senato 

seçimlerinde büyük başarı elde eden AP, Süleyman Demirel’in aynı yılın sonunda 

Genel Başkanlığa seçilmesiyle politikada etkinliğini arttırmış ve 1965 hükümet 

bütçesini Meclis’te reddederek İnönü’nün Başbakanlıktan çekilmesinde başrolü 

oynamıştır. 105 İsmet İnönü’nün çekilmesinden sonra 20 Şubat 1965 tarihinde 

Bağımsız Senatör Suat Hayri Ürgüplü’nün Başbakanlığı’nda yeni bir koalisyon 

hükümeti kurulmuştur. 106 Yeni kabinenin aslî görevi Türkiye’yi 1965 yılında 

yapılacak yeni genel seçimlere götürmek olacaktı. 

1965 seçimlerine gidilirken CHP’de önemli bir değişim gerçekleşmiş ve 

partinin yeni politikası “Ortanın Solu” olarak belirlenmiştir. Seçimlerden hemen 

önce ortaya çıkan “Ortanın Solu” söylemindeki asıl amaç CHP’nin siyasi partiler 

yelpazesindeki yerini belirmek olmuştu. 107 CHP’de 10 yılı aşkın bir süre etkisini 

sürdürecek “Ortanın Solu” siyasetinin en önemli savunucusu 1966’da Genel Sekreter 

olan Bülent Ecevit tarafından “Anayasayı kağıt üzerinden kurtarma, toplumun 

dokusuyla kaynaştırarak canlandırma, halka yararlı kılma ve siyasi alanda olduğu 

gibi sosyal ve iktisadi alanda da Anayasayı geliştirme hareketi” şeklinde 

                                                 

103 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 241. 
104 Kongar, A.g.e., s: 177. 
105 A.e., ss: 178-179. 
106 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 225. 
107 Suna Kili, 1960-1975 Döneminde Cumhuriyet Halk Partisinde Gelişmeler: Siyaset Bilimi 
Açısından Bir İnceleme, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1976, s: 211. 
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tanımlanmıştır. 108 Genel seçimler öncesinde sağ partilerin söyleminde “Ortanın 

Solu, Moskova Yolu” şekline dönüşen slogan, AP tarafından CHP aleyhinde 

propagandaya dönüştürülmüştür. 109 Bu koşullar altında yapılan 1965 seçimlerinden 

Demirel’in Genel Başkanlığı’nı yaptığı AP zaferle çıkarken; sandıkta beklediğini 

bulamayan CHP’ye ana muhalefet partisi olmak düşmüştür. 110 1965 seçimlerinin 

önemli sonuçlarından birisi de sosyalist bir parti niteliği taşıyan Türkiye İşçi 

Partisi’nin (TİP), 15 milletvekilliği kazanması olmuştur. 111 Bu partinin seçim 

sisteminin değişmesi sonucu sonraki yıllarda kazandığı sandalye sayısı azalmış ve bu 

faktör de 1965 seçimlerinin diğerlerinden ayrılmasını sağlayan önemli bir gösterge 

olmuştur. 

Türkiye’de AP iktidarının ilk evresi olarak tanımlanan süreç-bu parti 1969 

seçimlerini de kazanmıştır- 1965-1971 yılları arasındaki dönemdir. AP iktidarının ilk 

yıllarında sanayileşme çabaları artarken, Başbakan Demirel’in Keban Barajı’yla 

başlattığı yatırım hamleleri 1970 yılında Boğaziçi Köprüsü’nün temellerinin 

atılmasıyla hız kazanmıştır. 112 AP devrinde başlayan bu sanayileşme hamlesiyle 

yatırımcılar devlet tarafından desteklenmiş ve bu alanda sermaye birikimlerinin 

arttırılmasına çalışılmıştır. 113 Ne var ki 1970 yılında meydana gelen devalüasyon 

ekonomik yapıyı sarsarken; Türkiye’de öğrenci olaylarının yaygınlaşması, 15-16 

Haziran günü yaşanan işçi gösterileri, gittikçe artan asayişsizlik sonucu ordunun 

verdiği 12 Mart 1971 Muhtırası’yla Demirel Hükümeti istifa etmiştir. 114 

5. 12 Mart’tan 12 Eylül’e Uzanan Süreç 

12 Mart rejiminin öncelikli hedefi “partilerüstü bir hükümet” kurmaktı. Bu 

tarafsızlığın sağlanması için CHP’den ayrılan Prof. Dr. Nihat Erim yeni dönemin ilk 

                                                 

108 Erdoğan Teziç, 100 Soruda Siyasi Partiler (Partilerin Hukuki Rejimi ve Türkiye’de Partiler), 
İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1976, s: 294.  
109 Çavdar, A.g.e., s: 154. 
110 Kili, A.g.e., s: 220. 
111 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 299. 
112 Ayşegül Komsuoğlu, Siyasal Yaşamda Bir Lider: Süleyman Demirel, İstanbul, Bengi Yayınları, 
2008, s: 147.  
113 Sencer, A.g.e., s: 277. 
114 Akşin, A.g.e., ss: 267-268. 
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başbakanı olarak atanmıştır. 115  Ancak Erim’in başbakanlığına CHP’den verilen 

destek parti içinde çatlağa yol açmış ve CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, 

muhtıranın kendisinin ve arkadaşlarının savundukları sol görüşlere verildiğini öne 

sürerek görevinden ayrılmıştır. 116 Ecevit’in bu tutumu Genel Başkan İsmet 

İnönü’yle de arasının açılmasına neden olmuştur. 1972 yılında yapılan CHP V. 

Olağanüstü Kurultay’dan “Ecevitçiler”in galip ayrılması üzerine İnönü, 30 yılı aşkın 

bir zamandır üstlendiği Genel Başkanlık vazifesinden çekilmiştir. 117 14 Mayıs 1972 

tarihinde Bülent Ecevit, Atatürk ve İnönü’den sonra CHP’nin 3. Genel Başkanı 

seçilmiştir. 118 

Nihat Erim’in başbakanlığında kurulan ilk hükümet bünyesinde yer alan 

“teknik nitelikli” bakanlardan dolayı “beyin kabinesi” olarak nitelendirilmiştir. Ne 

var ki hükümetin güvenoyu almasından kısa bir süre sonra yeniden başlayan şiddet 

olaylarını önlemek için Türkiye’nin 11 ilinde sıkıyönetim ilan edilmiştir. 119 Gittikçe 

artan anarşi olayları karşısında özellikle sola karşı sert önlemler alınmış, 

sıkıyönetimin de etkisiyle sol kesimden aydınlara yönelen operasyonlara 

başlanmıştır. 120 12 Mart döneminin önemli özelliklerinden birisi de 1961 

Anayasası’nda yapılan değişikliklerdir. Bu dönemdeki düzenlemelerle temel hak ve 

hürriyetler sınırlandırılmış, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) özerkliği 

kaldırılmış ve hükümete Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi 

tanınmıştır. 121 12 Mart döneminde ikinci kabinesini 1971’in sonunda kuran Nihat 

Erim, 17 Nisan 1972’de Başbakanlık’tan istifa etmiş ve yerine Ferit Melen yeni 

kabineyi kurmuştur. 122 

                                                 

115 Ali Gevgilili, Yükseliş ve Düşüş, İstanbul, Bağlam Yayıncılık, 2.bs., 1987, s: 524. 
116 Kongar, A.g.e., s: 196. 
117 Kili, A.g.e., s: 326. 
118 Akşin, A.g.e., s: 269. 
119 Kongar, A.g.e., s: 197. 
120 Feroz Ahmad, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 5.bs., 
2014, s: 142.   
121 Akşin, A.g.e., s: 269. 
122 Gevgilili, A.g.e., ss: 557-556.  
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12 Mart döneminde açık tutulan Parlamento için genel seçimler 1973 yılında 

yapılmıştır. Ara rejim döneminin de sonunun geldiğini gösteren bu seçimlerin 

sonunda yeni lideri Ecevit’le CHP birinciliği kazanmış; ancak tek başına hükümet 

kuramamıştır. Milli Selamet Partisi (MSP) ile ortak hükümet kurulmuşsa da uzun 

ömürlü bir kabine olmamıştır. 1973’ten 1980’e dek geçen sürece “koalisyon 

hükümetleri” devri denilebilir. 1978’den itibaren hem ekonomik sorunlar ağırlaşmış 

ve hem de terör olaylarında büyük bir artış gözlenmiştir. 123 24 Ocak 1980’de 

açıklanan ekonomik kararlarla iktisat politikalarının liberalleştirilmesi 

öngörülmüştür. Bu dönemde hem artan terör olayları ve hem de görev süresi dolan 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün yerine 6 ayı aşkın bir zamandır yeni 

Cumhurbaşkanı’nın seçilememesiyle artan siyasi bunalım 12 Eylül 1980’de 

askerlerin yönetime el koymasıyla neticelenmiştir. 124 

6. Nihat Erim’in Kısa Yaşam Öyküsü         

İsmail Nihat Erim125, 4 Kasım 1911 tarihinde Kocaeli iline bağlı Kandıra’da 

doğmuştur.126 Kurtuluş Savaşı yıllarında ailesiyle birlikte İstanbul’a göç eden Nihat 

Erim, ilk ve orta eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlamıştır.127 İstanbul 

Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi’ni bitiren Erim, daha sonra Paris Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi’nde doktora eğitimini yapmıştır. 1939 yılında Ankara Hukuk 

Fakültesi’ne Doçent unvanıyla atanan Nihat Erim, 1942’de Devletler Hukuku ve 

                                                 

123 Akşin, A.g.e., ss: 271-272. 
124 Çavdar, A.g.e., ss: 258-260-261. 
125 Nihat Erim’in annesi Macide Hanım, oğlunun Kurban Bayramı’nda doğduğu için adını İsmail 
Nihat koyduklarını söylemiştir. Hayat, 1 Nisan 1971, Yıl: 15, Sayı: 14, s: 2.    
126 Nihat Erim hakkında yazılan eserlerde doğumu ve kardeşleri hakkında ayrıntılı bilgiye 
rastlanmamaktadır. Genel olarak şimdiye kadar çıkan yayınlarda Erim’in 1912 doğumlu olduğu 
yazılıdır. Erim’in ailesinden  tarafımıza gönderilen elektronik iletilerde bazı detaylara ulaşılmıştır. 
Nihat Erim’in damadı Sayın Akın Önalp, 18 Ekim 2014 ve 5 Eylül 2015 tarihinde gönderdiği 
elektronik iletilerde kayınpederinin 4 Kasım 1911 yılında doğduğunu; ancak askerlikle ilgili olduğu 
sanılan bir düşünceyle nüfusa bir yıl sonra kaydedildiğini bildirmiştir. 18 Ekim 2014 tarihinde 
Önalp’ten gelen elektronik iletiye göre ayrıca Raif ve Macide çiftinin Nihat Erim’den sonra Saide, 
Vedat, Mukadder adlarında üç çocuğu daha dünyaya gelmiştir.  
127 “Nihat Erim’in Hal Tercümesi”, Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
Daktilo yazısıyla iki sayfaya yazılan bu belgede sayfa numarası bulunmamaktadır. 



 24

Amme Hukuku Kürsüsü Profesörlüğüne terfi etmiştir.128 Dışişleri Bakanlığı’nda 

Hukuk Müşaviri olarak görev alan Nihat Erim, 1945 yılında yapılan San Francisco 

Konferansı’na katılan Türk heyetinde yer almıştır.129 

II. Dünya Savaşı yıllarında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yle tanışan Nihat 

Erim, kısa zaman içinde kendisini aktif siyasetin içinde bulmuştur. 1945 yılında 

yapılan ara seçimlerde Kocaeli’den bağımsız milletvekili seçilen Nihat Erim, göreve 

başladıktan sonra CHP Grubu’na katılmıştır.130 1946’de DP’nin kurulmasından sonra 

politik yazılarıyla dikkat çeken Erim, aynı yıl Falih Rıfkı Atay’la birlikte CHP’nin 

yayın organı Ulus’un başyazarlığını üstlenmiştir. 1947’de Ulus’un başyazarlığını 

kısa bir süre tek başına yürüten Nihat Erim, 1948’de Bayındırlık Bakanı, 1949 

yılında da Şemsettin Günaltay Kabinesi’nde Başbakan Yardımcısı olarak 

bulunmuştur.131 Erim, Başbakan Yardımcılığı döneminde 1950 yılında kabul edilen 

Seçim Kanunu’nun hazırlanmasında önemli rol oynamıştır. 14 Mayıs 1950 tarihinde 

yapılan genel seçimlerde Kocaeli’den milletvekili seçilemeyen Nihat Erim, DP’nin 

iktidara gelmesi üzerine gazetecilik faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Bu dönemde 

“Ulus”, “Yeni Ulus” ve “Halkçı” gazetelerinde Adnan Menderes’in başında 

bulunduğu hükümetlere karşı sert muhalefete yönelen Erim ve gazeteleri DP iktidarı 

tarafından para cezalarına çarptırılmıştır.132 1954 seçimlerinden sonra Kıbrıs 

Sorunu’nun ortaya çıkışıyla birlikte Menderes Hükümeti’nin talebi üzerine aktif 

vazife alan Nihat Erim, CHP içinden gelen tepkilere rağmen uzun süre bu görevine 

devam etmiştir.133  

27 Mayıs sonrasında yapılan 1961 seçimlerinde Kocaeli’den tekrar 

Parlamento’ya giren Nihat Erim, 1962 yılında geçici olarak CHP’den ihraç 

                                                 

128 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak, “Prof. Nihat Erim Kimdir?” 1950’li 
yılların başına kadar Nihat Erim’in yaşamına dair kısa bilgiler içeren küçük broşürde basım bilgileri 
ve sayfa sayısı bulunmamaktadır. 
129 Cumhuriyet Ansiklopedisi 1961-1980 Cilt: 3, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 3. bs. 2002, s: 514. 
130 Nihat Erim, Günlükler 1925-1979 I. Cilt, Haz. Ahmet Demirel, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 
2005, s. 44. 
131 Nihat Erim’in Hal Tercümesi”, Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
132 “Erim, 13’üncü Başbakan oldu”, “Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 20 
Mart 1971, s: 9. 
133 “Nihat Erim’in Hal Tercümesi”, Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak., 
Cumhuriyet Ansiklopedisi 1961-1980 Cilt: 3, s: 514. 
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edilmiştir.134 1964 senesinde Kıbrıs Sorunu’nda meydana gelen yeni gelişmeler 

üzerine Başbakan İsmet İnönü tarafından göreve çağrılan Nihat Erim, aynı yılın yaz 

aylarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Dean Acheson ile 

yapılan müzakerelerde de yer almıştır.135 

1961’den 1971’e dek geçen sürede Kocaeli Milletvekili olarak TBMM’de 

bulunan Nihat Erim, 12 Mart Muhtırası’nın ardından Başbakanlık görevine 

getirilmiştir. Göreve getirilirken Erim’in “tarafsız” ve “partiler üstü” bir kimlik 

taşıması istenmişti. CHP’den istifa ederek “beyin takımı” olarak adlandırılan bir 

kabine teşkil eden Erim, yaklaşık bir yıllık dönem içinde iki ayrı hükümet 

kurmuştur.136 12 Mart döneminde Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından 

Kontenjan Senatörlüğü’ne atanan Nihat Erim, 1977’ye kadar Cumhuriyet 

Senatosu’nda görev almıştır.  

1977 yılından sonra aktif politikadan ayrılan Nihat Erim, 19 Temmuz 1980 

tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesine bağlı Dragos’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu 

yaşamını yitirmiştir. Suikast sonucunda vefatı Türkiye’de ve yurt dışında büyük 

yankı uyandıran Nihat Erim, İstanbul’da Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir. 

7. Nihat Erim’in Parlamentoya Girişine Kadar Yaşamı (1911-

1945) 

Türk siyasî tarihinin önemli isimlerinden birisi olan Nihat Erim, 1911 yılında 

Kocaeli’ne bağlı Kandıra’da137 ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 

Babasının adı Raif, annesinin adı Macide’dir. Erim’in ailesi bölgenin yerleşik aileleri 

arasında yer almaktadır. Soyadı Kanunu öncesinde aile, “Emiroğulları” ve 

“Kahvecioğulları” olmak üzere iki farklı lakapla anılmıştır.138 Nihat Erim’in ailesi 

                                                 

134 “Erim, 13’üncü Başbakan oldu”,  Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 20 
Mart 1971, s: 9. 
135 “Nihat Erim’in Hal Tercümesi”, Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
136 Cumhuriyet Ansiklopedisi 1961-1980 Cilt: 3, s: 514. 
137 İzmit Körfezi’nin kuzey bölümünde Karadeniz kıyısında bulunan Kandıra, Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde 1868 yılına kadar Üsküdar sancağına bağlı bir nahiye merkeziydi. Bölge bu tarihte kaza 
yapılarak İzmit sancağına bağlanmıştır. Özhan Öztürk, Pontus: Antikçağ’dan Günümüze 
Karadeniz’in Etnik ve Siyasi Tarihi, Ankara, Genesis Kitap, 2011, s. 218.  
138 Nihat Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, Haz. Ahmet Demirel, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 
2005, s. 1167.   
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Akçakoca Bey ile bölgeye gelen Türk boyları arasındadır.139 Anne tarafı da 

Kırım’dan Samsun civarında bulunan Çarşamba’ya göç eden bir kadı ailesi 

olduğundan dedesi “Kadızade” olarak anılmaktadır.140 Nihat Erim’in dedesi, çok 

varlıklı olmamasına rağmen, odun tüccarı ve aynı zamanda toprak sahibi de olan 

Kırımlı Kadızade Hacı Hasan Ağa’nın kızıyla evlenmiştir. Bölgesinde aşar vergisi de 

toplayan dedesi Asım Efendi ve babası Raif Efendi’nin odun ticaretiyle uğraşması 

sayesinde Nihat Erim Kandıra’nın varlıklı ailelerden birine mensuptur.141 Anne 

tarafından dedesi Hakkı Bey ise kadılık yapmış ve Edirne ile Erzincan’da Vali 

yardımcılığının yanı sıra üst düzey devlet vazifelerinde bulunmuştur. 142 

Milli Mücadele yıllarında Kuvayı Milliye’ye katılan Raif Efendi, Kandıra’nın 

Yunan askerleri tarafından işgal edilmesi143 nedeniyle önce Adapazarı’na, ardından 

Geyve’ye gitmiştir. Nihat Erim’in ailesi de işgal döneminde Kefken’den İstanbul’a 

odun götüren bir mavnayla Başkent İstanbul’a gelmiştir.144 Erim’in annesi Macide 

Hanım, “iyi eğitimli, yardımsever, sosyal sorumluluğa sahip”, Latin alfabesine 

geçişle beraber yeni harflerle okuyup yazmayı öğrenen, ve diğer Kandıralı kadınların 

okur-yazarlığı öğrenmesi için onları teşvik eden, “uygar ve modern” bir Cumhuriyet 

kadını olarak nitelendirilmektedir.145 Macide Hanım, çocuklarının iyi okullarda 

eğitim alması için eşi Raif Bey’i de etkilemiştir.  

 

                                                 

139 A.e.  
140 Nihat Erim, 1979 yılında Hürriyet gazetesinde yayımlanacak bir yazı dizisi için gazeteci Sadun 
Tanju’nun talebi üzerine yaşam öyküsüyle ve kariyerinin bazı dönüm noktası hadiseleriyle ilgili 
soruları ayrıntılı olarak cevaplandırmıştır. Daktilo yazısıyla 12 sayfa tutan metinde Nihat Erim, 
yaşamının ilk dönemlerine, öğrencilik yıllarına dair önemli bilgiler anlatmış ve ayrıca kariyeriyle ilgili 
detaylara da yer vermiştir. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak, Erim’in 
Sadun Tanju’nun sorularına verdiği yanıtlar, s: 1.     
141 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak, Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına 
verdiği yanıtlar, s: 1.  
142 Lâle Aytaman, İğneli Koltukta Dört Buçuk Yıl, İstanbul, Turkuvaz Kitap, 2008, s: 29. 
143 Kandıra, 25 Temmuz 1920 tarihinde Yunan birliklerinin işgaline uğramıştır. Ertesi gün bölge 
Kuvayı Milliye tarafından geri alınmışsa da Kandıra üç kere daha işgal edilmiş ve 21 Haziran 1921 
tarihinde son kez kurtarılmıştır. Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü III: Açıklamalı Kronoloji 
TBMM’den Sakarya Savaşı’na (23 Nisan 1920-22 Ağustos 1921), Ankara, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, 2.bs., 1995, ss. 141-143. 
144Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak, Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına 
verdiği yanıtlar, s: 1. 
145 Aytaman, A.g.e., ss: 29-30. 
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8. Nihat Erim’in Eğitim Hayatının İlk Yılları 

Nihat Erim, ilk eğitim hayatına Kandıra’da ve o yılların usulüne uygun olarak 

dualarla, ilahilerle146 başlamıştır. İstanbul’da önce Ayaspaşa’da, burada öğretmenlik 

yapan komşuları aracılığıyla, Tayyareci Fethi Bey Kız Mektebi’ne kayıt olan Nihat 

Erim ardından da yatılı olarak 1921 yılında Galatasaray Lisesi’ne yazılmıştır.147 

Nihat Erim, 1933 yılında mezun olduğu Galatasaray Lisesi’nde aynı sıraları 

paylaştığı arkadaşları tarafından “arkadaş canlısı, yardımsever, çok çalışkan, ciddi, 

seçkin tavırlarıyla ve  her haliyle lider bir talebe”148 olarak tanımlanmaktadır. Yine 

12 sene birlikte eğitim gördüğü sınıf arkadaşlarına göre Erim, “çok dürüst, fevkalade 

bilgili ve namuslu büyük bir milliyetperver ve Galatasaraylıların övüneceği”149 bir 

kişiliktir.  

Nihat Erim, Galatasaray Lisesi yıllarında aktif denebilecek bir öğrencilik 

hayatı geçirmiştir. Birinci sınıfta Talebe Sandığı Başkanlığı yapmış, ardından okul 

bünyesinde kurulan “Galatasaray Akademisi”ne başkan seçilmiştir.150 Bu 

akademinin bünyesinde hazırlanan ve Cumhuriyet döneminde lise öğrencileri 

tarafından çıkartılarak piyasada satılan ilk yayın olma özelliği de taşıyan “Akademi” 

dergisi151 Nihat Erim’in kariyerinde önemli bir yere sahiptir. Erim, 1940 ve 1950’li 

                                                 

146 Osmanlı İmparatorluğu döneminde çocukların ilk eğitimlerinin verildiği Sıbyan mekteplerine 
“Bed-i Besmele” veya “Âmin Alayı” denilen törenlerle başlanıyordu. Necdet Sakaoğlu, Osmanlı’dan 
Günümüze Eğitim Tarihi, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2003, s. 59. 
147 Nihat Erim, o yıllarda “ele avuca sığmaz bir yaramaz” olduğu için bir aile dostlarının kendisinin 
yatılı okula verilmesini önerdiğini anlatmıştır. Aynı aile dostlarının aracılığıyla Galatasaray Lisesi’ne 
yazılan Erim, kuzeniyle birlikte İstanbul’da yatılı okula verilen ilk öğrenciler olduklarını da öne 
sürmüştür. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. Erim’in Sadun Tanju’nun 
sorularına verdiği yanıtlar, s: 1. Nihat Erim’in anlattıklarından çıkan sonuca göre onun Galatasaray 
Lisesi’ne kayıt oluşu bilinçli bir tercihin sonucunda değil, yaramazlıklarının bir neticesi olarak 
meydana gelmiştir.  
148 Ziyad Ebuzziya-Sahir Kozikoğlu, 1921-1933 Galatasaray Tarihçesi, İstanbul, Galatasaray Eğitim 
Vakfı Yayını: 8, s: 67. 
149 A.e. s: 226. 
150 A.e. s: 67. Kitabın yazarlarından ünlü gazeteci Ziyad Ebuzziya, Nihat Erim’in sınıf arkadaşıdır. 
Eserde 1929-1930 ders yılında  kurulan“Akademi”nin sosyal etkinliklerin yürütülmesi amacıyla 
faaliyete geçtiği ve edebiyat, tiyatro, musiki ve resim kollarında çalışmalar yaptığı da belirtilmiştir. 
Edebiyat kolu tarafından aynı adla bir de dergi çıkartılmıştır. A.e.s: 335. 

 151 A.e. s: 362. 1930 yılı Nisan ayında yayın hayatına başlayan dergi sadece 22 sayı yayımlandıktan 
sonra 25 Mart 1933 tarihinde çıkan son sayısının ardından kapatılmıştır. Derginin adı  9. sayıdan 
itibaren “Galatasaray” olarak değiştirilmiştir. Dergide dönemin tanınmış edebiyat ve fikir adamlarının 
makalelerine de yer verilmiştir. Bu isimler arasında Ruşen Eşref, Hilmi Ziya Ülken, İsmail Habib, Ali 
Ekrem, Halit Fahri, Nurullah Ataç, Şükûfe Nihal gibi kalemler sayılabilir. A.e. s: 335.  
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yıllardaki Ulus’taki başyazarlık ve yöneticilik yılları öncesinde ilk yazarlık ve 

yöneticilik deneyimini bu dergide yapmıştır.152   

Nihat Erim’in bu dergide “Nihat Raif” imzasıyla basılan ilk yazısı ünlü yazar 

Reşat Nuri (Güntekin) ile yapılan bir mülâkatın metnidir.153 Yazıda yazarla 

görüşmeyi kendisinin değil, bir arkadaşının yaptığını da belirtmiştir. Doğrudan Nihat 

Erim’in fikirlerini yansıtan ilk yazı ise lisenin eski müdürü, ünlü şair ve düşünce 

adamı Tevfik Fikret üzerine kaleme alınmıştır. Erim, yazısında özet olarak bütün 

Galatasaraylıların Fikret’e derin hürmet hissi beslediklerini ve adını minnetle 

yadettiklerini belirtmiş ve büyük şairi anmak için onun doğum günü olan 24 Aralık 

tarihini seçtiklerini ifade etmiştir. Ayrıca Galatasaraylılar olarak Fikret’in yalnız 

doğduğu günü kabul ettiklerini; onun ölümünün ise kendilerine çok yabancı geldiğini 

yazmıştır.154 Erim’in üçüncü yazısı dönemin lise gençliği arasındaki münasebetlerle 

ilgilidir. Robert Kolej ile Galatasaray Lisesi arasında düzenlenen bir toplantıya 

katılan Nihat Erim, yazısında lise gençliği arasında ortak hedefler bulunduğunu ve bu 

hedeflere ulaşmak için bütün lise talebelerinin işbirliği yapmaları gerektiğini 

savunmuştur. Erim, makalesinde ayrıca lise gençliği olarak görevlerinin kutsallığının 

bilincinde olduklarını ve cumhuriyetin en ateşli ve öncü savunucusu olacaklarını da 

vurgulamıştır.155 Nihat Erim’in aynı dergide üç yazısı daha yayınlanmıştır. Erim, 

“Menfi Adam” başlıklı yazısında çevresindeki her şeye olumsuz bakan insan tipini 

eleştirmiştir.156 Ona göre bu insanlar toplum için “vebadan, taundan, daha müthiş bir 

felâket, en zehirli yılanlardan daha korkunç ve soğuk bir mahluktur.” Ayrıca bu 

kişilerin amansız bir hastalığa, yani “Hayır” hastalığına, yakalandığını savunan Erim 

                                                 

152 1931-1932 ders yılında “Akademi”nin başkanlığına Nihat Erim seçilmiştir. A.e. s: 335. Erim de 18 
Mayıs 1931 tarihinde Akademi Reisi olduğunu belirtmiştir. Erim, Günlükler 1925-1979 I. Cilt, s: 16. 
153 Nihat Raif, “Reşat Nuri Bey”, Akademi, 15 Şubat 1931, Sayı: 5, ss: 3-4. 
154 Nihat Raif, “Tevfik Fikret ve Biz”, Galatasaray, 24 Kanunuevvel 1931, Sayı: 11. Erim’in 
yazısının bulunduğu sayfada numara yer almamıştır.  İmzasının üstünde de “Akademi reisi” unvanı 
yer almıştır.     
155 Nihat Raif, “Lise Gençliği Arasındaki Anlaşma Münasebetile”, Galatasaray, 20 Kanunusani 1932, 
Sayı: 12, s: 23.  
156 Nithat Raif, “Menfi Adam”, Galatasaray, 20 Mart 1932, Sayı: 14, s: 11.  Yazının sonunda yer alan 
imzada Nihat Erim’in ismi bir dizgi hatası sonucu “Nithat” olarak basılmıştır. 
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bu kişilere hayır dedirtmemek için “her ağzını açtığında yumrukla tıkamanın tek 

tedavi çaresi”157  olduğunu da söylemiştir.  

Nihat Erim, aynı temayı işlemeyi “Zavallı Adam” başlıklı makalesiyle 

sürdürmüştür.158 Ona göre bu tür insanlar,  “fikir yoksulluğu, ruh boşluğu, kalp 

cansızlığı içinde bunalan adamdır… Menfi adamla zavallı adam birbirlerine çok sıkı 

rabıtalarla bağlıdırlar… Menfi adamdan kaçmak, zavallı adama acımak ve eyi sıhhat 

temin etmek lâzımdır…”159  Erim, “Galatasaray” mecmuasında çıkan son yazısında 

bazı gençlerin günlük dilde İngilizce kelimeler kullanmalarını eleştirerek, bu tür 

insanları “kozmopolit”160 olarak değerlendirmiştir. Makalesinde bu tür gençleri 

Fransız ya da Alman özentisi olarak tanımlayan Erim’e göre özenti insanlar ailesinin 

günahını çekmektedir. Çünkü ana babası ona daha “Namık Kemal’in kim olduğunu 

öğretmeden, Göte’den veya Viktor Hügo’dan şiirler ezberleterek” çocuklarının Türk 

kültürüne yabancılaşmasına yol açmışlardır.161            

Nihat Erim’in okulda yazarlık dışında da çalışmaları olmuş ve “Galatasaray 

Tarih ve Coğrafya Tedkik Cemiyeti”nde de faaliyet göstermiştir.162 1932-1933 ders 

yılı başında kurulan derneğin amacı “coğrafi sahada ülkenin çeşitli bölgelerini 

ziyaret ederek incelemelerde bulunmak, dış memleketlere yapılacak gezilerde farklı 

ülkeler tanımak ve tarih alanında da, Türk tarihine dair bilgiler vermek, gezilerde 

tarihi yerleri ziyaret etmek” olarak belirtilmiştir. Ancak gezi programlarının 

yapılmasından sonra derneğin faaliyetlerine okul idaresi tarafından son verilmiştir.163  

Nihat Erim, Galatasaray Lisesi’nde öğrenim gördüğü dönemde “günlük” 

tutmaya başlamıştır.164 Erim’in öğrencilik dönemine ait günlüklerinde ilk dikkat 

                                                 

157 A.m. s: 11. 
158 Nihat Raif, “Zavallı Adam”, Galatasaray, 20 Ekim 1932, Sayı: 17, s: 16. 
159 A.m., s: 16. 
160 Kozmopolit, “ulusal özelliğini yitirmiş kimse” anlamında kullanılmaktadır. Türkçe Sözlük 2, Türk 
Dil Kurumu Yayınları, Milliyet Matbaası, İstanbul, 1992, s: 907.  
161 Nihat Raif, “Kozmopolit”, Galatasaray, 25 Mart 1933, Sayı: 22, s: 4. 
162 Ebuzziya-Kozikoğlu, A.g.e., s: 341. 
163 A.e., ss: 341-342. 
164 Cumhuriyet döneminin siyasileri arasında günlük tutan nadir isimlerden birisi Nihat Erim’dir. 
Erim’in 1925-1979 arası dönemi kapsayan  “Günlükler”i Ahmet Demirel tarafından yayına 
hazırlanmış ve 2005 yılında Yapı Kredi Yayınları tarafından iki cilt olarak basılmıştır. Nihat Erim’in 
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çekici notlar TBMM’nde Halit Paşa’nın vurulmasıyla ilgilidir.165 Söz konusu notlar, 

genç Nihat Erim’in olay karşısındaki hissiyatını yansıtması bakımından önemlidir. 

Erim, Halit Paşa’nın vurulmasından sonra 12 Şubat 1925 tarihinde defterine, 

“…Bugün Halit Paşa’nın sıhhati iyi değil. Yarası kalbinin altından… Ah! Yarabbim. 

Sen sevgili paşayı kurtar.” ifadeleriyle üzüntüsünü yansıtmıştır.166 Halit Paşa’nın 

ölümü üzerine de şunları yazmıştır:   “Bugün Millet Meclisi koridorunda yaralanan Halit 

Paşa Hazretleri’nin vefatını gazetelerde görünce öyle müteessir oldum [ki]. Sanki kendi 

pederim, ailemden bir kişi ölmüş gibi hiç oyun oynamadım. Hatta yemek bile yemedim. 

Allah rahmet eylesin.”167   Henüz lise çağında yazdığı bu satırlar Nihat Erim’in genç 

yaşlardan itibaren politik olaylara olan ilgisini ve duyarlılığını göstermesi 

bakımından önemlidir. 

Nihat Erim’in Galatasaray Lisesi’ndeki eğitim hayatında derslerinde 

genellikle başarılı sonuçlar almıştır. Öğrencilik yıllarına ait günlüklerinde bazı ders 

notlarına dair bilgiler de vardır. 14 Nisan 1925 günü “Tarih” imtihanından “10”, 2 

Haziran 1925 tarihli notlarında da “Kıraat” (Okuma), “İmla” (Yazım), “Sarf” 

(Gramer) ve “Tahrir” (Yazı) imtihanlarından “10” aldığını yazmıştır.168 Ayrıca 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğü tarafından verilen “4. Sınıf 1. Devre” not çizelgesine 

göre  Erim, “Türkçe Edebiyat”, “Tarih”, “Riyazi ilimler” derslerinden 4, “Ecnebi 

Lisanı”, “Tabiî ilimler” derslerinden 3 ve “Fizikî ilimler” derslerinden de 5 

almıştır.169 Nihat Erim, Galatasaray Lisesi Edebiyat Kısmı’ndan “İyi” dereceyle 

                                                                                                                                          

Galatasaray Lisesi’nde tuttuğu notlar 1 Ocak 1925 tarihinden itibaren başlamaktadır. Erim, A.g.e., s: 
1.    
165 Halit Paşa, TBMM’de bütçe görüşmelerinin yapıldığı 9 Şubat 1925 günü çıkan bir tartışma 
sırasında yaşanan boğuşmada Ali Çetinkaya tarafından vurulmuş ve 13/14 Şubat 1925 gecesi vefat 
etmiştir. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 3. Kitap (Birinci Bölüm): Yeni Türkiye’nin 
Oluşumu (1923-1938), Ankara, Bilgi Yayınevi, 2. bs., 2005, ss. 103-104. 
166 Erim, A.g.e., s. 5. 
167 A.e. 
168 A.e., ss: 9-13. Erim’in 31 Mayıs 1925 günlü notlarında bu dört dersten imtihana gireceği bilgisi yer 
almıştır.  
169 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak, Not çizelgesindeki bilgiye göre 
Nihat Erim’in okul numarası 368’dir. 
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mezun olmuştur. Erim’in lise diplomasında veriliş tarihi olarak “1933 yılı Temmuz 

ayının ikinci Pazar” günü kaydı düşülmüştür.170   

9. Yüksek Eğitim Hayatı ve Akademik Kariyerinin Başlangıcı 

Nihat Erim’in lise tahsilinden sonraki eğitim hayatına dair planları hakkında 

özel arşivinden kendi ifadelerine dayanan iki farklı belge çıkmıştır. Bu belgelerin 

ilkine göre babasına iş hayatında destek olabilmek için iktisat üzerine yüksek tahsil 

görmeyi amaçlayan Nihat Erim, İstanbul Üniversitesi’nde henüz bu alanda eğitim 

verilmemesi nedeniyle aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi’ne kaydolmuştur.171 

İkinci belgedeki bilgiler Erim’in Hilmi Ziya Ülken hakkında 1978 yılında yazdığı bir 

makalenin taslağında bulunmaktadır. Nihat Erim, Galatasaray Lisesi’nde sosyoloji 

dersine giren hocası Ülken’in üniversite eğitimine dair planlarını değiştirmesinde 

etkili olduğunu yazmıştır. Buna göre Hilmi Ziya yükseköğretim için Avrupa’ya 

gitmeyi amaçlayan Erim’e üniversiteyi kendi memleketinde bitirmesini, ardından 

ihtisas ve doktorayı istediği yerde yapmasını öğütlemiştir. Ülken’e göre dış ülkelere 

erken gidenler ya toplum içinde kaybolmakta ya da hiçbir sonuç alamadan geri 

dönmektedirler ve o, Nihat Erim’den bu tehlikeye girmemesini istemiştir. Erim, 

yazısında Ülken’in öğütlerinin kendisi için çok önemli olduğunu da vurgulayarak, 

hocasına teşekkür etmiş ve hukukçu olmak istediğini, fikir değişikliğinin ardından da 

o dönem üç yılda bitirilebilen Hukuk Fakültesi’ne yazıldığını belirtmiştir.172  

Nihat Erim’in yaşamında hukuk eğitimine devam ederken önemli bir 

değişiklik olmuş ve Kâmile hanımla- biraz maceralı şekilde- nişanlanmıştır.173 Çift, 

                                                 

170 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak, O tarihteki adıyla “Şehadetname”nin 
yani diplomanın üzerinde “Hususi No: 3” ve “Umumi No: 476” ifadesi yer almıştır. 
171 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına 
verdiği yanıtlar, s: 1., Aynı bilgi için bkz. İlhan Lütem: Erim’den Mektuplar, İstanbul, Kurtiş 
Matbaası, 1992, s: 9. Nihat Erim’in özel arşivinde bulunan üniversite yıllarına ait öğrenci kimliğine 
göre okul numarası 4042’dir. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
172 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. Üç sayfadan oluşan ve daktiloyla 2.5 
sayfa yazılan makalenin başlığı “Hilmi Ziya Hocamız..” olarak atılmıştır. Erim, söz konusu yazı 
taslağını dönemin İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil’in 
kendisine gönderdiği makale isteğini içeren mektup ve Tütengil’e verdiği cevap yazısıyla birlikte 
muhafaza etmiştir.    
173 Erim, A.g.e., s. 18. Nihat Erim’in damadı Sayın Akın Önalp tarafından 1 Mart 2015 tarihinde 
gönderilen e-mailde verilen bilgiye göre çiftin evlilik tarihi 29 Ağustos 1936’dır. Çiftin 1937 yılında 
doğan oğulları Işık Erim ve 1940 yılında doğan kızları Işıl Erim olmak üzere iki evladı bulunmaktadır.   



 32

lise yıllarında sonraki yıllarda siyasete girecek olan Bahadır Dülger aracılığıyla 

tanışmıştır.174 Nihat Erim’in kızı Işıl Önalp’in anlattığına göre evliliğe Erim’in 

annesi Adapazarı’ndan zengin bir ailenin kızını düşündüğü için karşı çıkmıştır. 

Ancak Nihat Erim’in ince hastalık (verem) olup, Heybeliada Prevantoryumu’nda 

tedavi için bir süre yatması üzerine babası Raif Bey, Ankara’ya giderek Kâmile 

Hanım’ı ailesinden istemiştir. 175 

1936 yılında Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimini tamamlayan Nihat Erim, 

diplomasını “İyi” dereceyle almıştır.176 Mezuniyetten sonra babasının yanında 

çalışmayı düşünen Erim, Ceza Hukuku dersi hocası Prof. Tahir Taner’in177 

yönlendirmesiyle tahsiline devam etmiş ve yine onun tavsiyesiyle Paris 

Üniversitesi’ne lisansüstü eğitim görmeye gitmiştir.178   

Paris yılları Nihat Erim’e hem dönemin ünlü akademisyenlerinden ders alma 

imkânı sağlamış ve hem de mesleki bilgi ve ilgi alanını genişletmesine katkı 

sağlamıştır. Hukuk Fakültesi’nde doktora eğitimine devam ettiği yıllarda “Devletler 

Hukuku”na ilgi duyan Erim, bu alandaki bilgisini geliştirmek için “Uluslararası 

Yüksek Bilgiler Enstitüsü”ne de kaydolmuştur.179 22 Şubat 1939 tarihinde “Le 

                                                 

174 Hayat, 1 Nisan 1971, s: 2. 
175 Işıl ve Akın Önalp ile 1 Ağustos 2015 tarihinde yapılan özel görüşme. 
176 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  11 Ağustos 1936 tarihli diplomada 
dönemin Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Cemil Bilsel ve Hukuk 
Fakültesi Dekanı Sıddık Sami Onar’ın imzaları bulunmaktadır.  
177 1883 Eskişehir doğumlu Tahir Taner, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1905 yılında 
İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirmiştir. Bir dönem Düyun-u Umumiye’de çalışan Taner, 1913’te 
Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve Türkiye’ye döndükten sonra da Adliye 
Vekâleti’nde görev almıştır. Lozan Konferansı’na giden Türk heyetinde bulunan Tahir Taner,1923’te 
bu kez İstanbul Hukuk Mektebi ve Mülkiye Mektebi  Ceza Hukuku profesörü olarak atanmıştır. 
Lahey Daimi Hakem mahkemesi üyeliği de yapan Taner, 1962 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Ed. 
Çağrı Erhan, Yaşayan Lozan, Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2003, s: 876. 
178 Nihat Erim’i akademik kariyere yönlendiren hocası Taner, genç talebesine maddi açıdan yurt 
dışında eğitim olanağı bulunmuyorsa kendisine bu konuda yardımda bulunabileceğini de söylemiştir. 
Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına 
verdiği yanıtlar, s: 2. 
179 Eğitimi sırasında Kamu Hukuku’nun farklı dallarıyla da ilgilenen Erim, “Milletlerarası Ekonomi” 
ve “Maliye” gibi konularda da yeni heveslere ve meraklara kapıldığını da söylemiştir. Nihat Erim’in 
Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına verdiği yanıtlar, s: 
2.  
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Positivisme Juridique et le Droit International” başlıklı doktora tezini savunan Erim, 

“Pekiyi” dereceyle mezun olarak hukuk doktoru unvanı almaya hak kazanmıştır.180  

Türkiye’ye dönüşünde kendisini akademik kariyere yönelten Prof. Tahir 

Taner’le birlikte “doçentlik” için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başvurma 

kararı alan Erim, doçentlik için bu bölüme müracaat etmiştir. Ancak başvuru 

sonrasında dönemin Kocaeli milletvekili Salah Yargı ile tanışan Nihat Erim, onun da 

tavsiyesi üzerine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne doçentlik başvurusunda 

bulunma kararı almıştır.181 28 Mart 1939 günü Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’ne başvuruda bulunan Erim, girdiği yazılı ve sözlü sınavları başarıyla 

verdikten sonra 11 Mayıs 1939 tarihinde aynı fakültede “Amme Doçentliği”ne 

atanmıştır.182  Aynı yılın Ekim ayında vatani görevini yapmak üzere Ankara Askerlik 

Şubesi Cebeci Hastanesi’ne sevkedilen Erim’e 25 Ekim 1940 tarihinde yedeksubay 

sevk pusulası ulaşmıştır.183 Vatani hizmeti için 18 Nisan 1941 tarihinde Ankara 

Demiryol Alayı’na katılan Nihat Erim, 7 Aralık 1942 tarihinde terhis olmuştur.184 

Askerlik görevi sırasında akademik kariyeri devam eden Erim, 23 Eylül 1941 

tarihinde “Amme Hukuku Profesörlüğü’ne atanmış, ayrıca 13 Ekim 1941 tarihinde 

de Siyasal Bilgiler Okulu Profesörler Meclisi kendisini “Hukuk-u Düveliye” 

profesörlüğüne atamıştır.185  

Nihat Erim’in akademi yıllarındaki kişiliği ve fikirleri hakkında onun 

öğrencisi olan iki ismin Erim’le ilgili değerlendirmeleri oldukça ilgi çekicidir. 

“Hocaların hocası” lakaplı ünlü akademisyen Nermin Abadan Unat, doktora 

derslerine giren hocası Nihat Erim’i “çok kendini beğenmiş ve kibirli bir insan” 

                                                 

180 Erim, A.g.e., s. 21. 
181 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına 
verdiği yanıtlar, s: 3.  
182 Erim, A.g.e., ss: 21-22. 
183 Erim,. A.e. ss: 22-23. 
184 Nihat Erim’in askerlik hizmetiyle ilgili bilgilere damadı Sayın Akın Önalp’in 6 Mart 2015 
tarihinde tarafımıza gönderdiği  elektronik posta ile ulaşılmıştır. [Y.n.]  Ayrıca Erim’in özel arşivinde 
bulunan Yedek Subay Okulu diplomasına göre 2124 yaka numaralı Nihat Erim, III. Tabur ve 10. 
Bölük’te yer almıştır. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
185 Erim, A.g.e., s. 24. Nihat Erim, 1951’deki bir yazısında “Profesör” ünvanını 1942’de aldığını ve 
Siyasal Bilgiler Okulu’na 1943 yılında Profesör olduğunu yazmıştır. Nihat Erim, “Zarurî bir izah”, 
Ulus, 7 Haziran 1951, Yıl: 31, Sayı: 10752, s: 2. 
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olarak tanımlamıştır.186 Yine Abadan’a göre Erim, güçlü bir elitist187 çizgiye sahiptir 

ve aydınları halktan ayrı kalması gereken bir grup olarak görerek, bir ülkeyi 

seçkinleri yönetir fikrini savunmuş bir kişidir. Bundan dolayı onu “inanmış bir 

demokrat” olarak nitelemek çok zordur.188 Nihat Erim’in Hukuk Fakültesi’nde önce 

öğrencisi, sonra da asistanı olan İlhan Lütem ise onun ders işlerken kimi zaman 

sınıfta sohbetler yaptığını, talebelerine gençliğin nasıl hareket etmesi gerektiğini ve 

ülkenin sorunlarına nasıl eğilmesi gerektiğine dair fikirlerini aktardığını belirtmiştir. 

Lütem’e göre sınıfın “usta” öğrencileri genç yaşına rağmen Nihat Erim’e olumlu not 

vermişler ve ona karşı sevgi ve saygı duymuşlardır.189  

 

 

 

                                                 

186 Sedef Kabaş, Hayatını Seçen Kadın: “Hocaların Hocası” Nermin Abadan Unat, İstanbul, 
Doğan Kitap, 2010, s: 150. 
187 Nihat Erim’i yakından tanıyan siyasetçilerden ve aynı zamanda Erim gibi Kandıralı olan eski CHP 
Kocaeli İl Başkanı ve Belediye Başkanı Erol Köse, kendisiyle yaptığımız mülâkatta onu “halka en 
yakın ve halkçı” siyasetçilerden birisi olarak tanımlamıştır. Nihat Erim’in fiziki yapısı itibarıyla dik 
yürüyen bir insan olduğunu ve bunun kimilerine ters geldiğine değinen Köse, fiziki görünümünden 
dolayı bazılarının onu “elitist” olarak değerlendirebileceğini; ancak bunun doğru olmadığını 
anlatmıştır. Erol Köse, ayrıca onunla seçim propagandası için yolları bozuk olan köylere kadar 
gittiklerini ve araçlarının çamura sapladığı anlarda Nihat Erim’in de aracı kurtarmak için çabaladığını 
ve bu esnada kıyafetinin de çamurlandığını belirtmiştir. Köse’ye göre bu, Erim’in “seçkinci” bir tutum 
içinde olmadığını gösteren bir örnektir. Erol Köse ile 27 Ekim 2014 tarihinde yapılan özel 
görüşme.  
188 A.e., s: 274.  1946 yılında Nihat Erim’in demokrasi hakkındaki düşüncesine bir örnek olarak 
Ulus’ta yazdığı bir makalesindeki şu satırlar önemlidir: “…Gerçekten bütün kusurlarına, bütün 
eksikliklerine, kötü taraflarına  rağmen en iyi siyasi sistem şüphe yok ki halk idaresi yani 
demokrasidir. Millet kendi kudretine ancak kendisi hakim olabilir… Demokrasi ve hürriyet ancak ona 
lâyık olanların kavuşabileceği bir idare tarzıdır…” Nihat Erim, “Demokrasinin gelişmesi ve iktidarın 
ödevi”, Ulus, 22 Mayıs 1946, Yıl: 27, Sayı: 8921, s: 2.   
189 İlhan Lütem, İki Dünya Arasında, İstanbul, Cem Ofset Matbaacılık, 2002, s: 42. İlhan Lütem, 
Erim hakkında yazdığı bir başka kitabının “Sunuş” bölümünde İbnül Emin Mahmut Kemal İnal’ın 
Salih Hulûsi Paşa’yla ilgili değerlendirmesinin Nihat Erim için de geçerli olduğunu savunmuştur.  
İbnül Emin’in Paşa hakkında   “…ilk görenler kaba, dürüst ve mütekebbir (kibirli) zan ederlerdi. Kendini 
lâyıkıyle tanıyanlar, ince, nazik ve müeddeb (edepli) olduğuna kani idiler. Makduh olan kibir ile memduh olan 
vu[e]karı birbirine karıştırmamalıdır. Kib[i]r başka, vekar (onurlu olma) başkadır.”  şeklindeki 
değerlendirmesini aktaran İlhan Lütem, gelecekte Nihat Erim için de hemen hemen aynı 
değerlendirmenin yapılacağını sandığını yazmıştır. Lütem, Erim’den Mektuplar, s: 7. Bu ifadelerden 
Nihat Erim hakkında her iki talebesinin değerlendirmelerindeki farklılık anlaşılabilir. Erim için 
Unat’ın yukarıda geçen “kibirli” nitelemesine karşılık İlhan Lütem “onurlu” nitelemesini yapmıştır. 
Ancak İlhan Lütem’in kitabında yer verdiği alıntıdan hareketle onun Nihat Erim hakkında benzer 
nitelendirmeleri bildiği ve bu kanaati düzeltme ihtiyacıyla hareket ettiği de  söylenebilir. [Y.n.]    
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10. Nihat Erim’in Cumhurbaşkanı İnönü ile Tanışması   

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 1942 yılında Nihat Erim’in de görev yaptığı 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni ziyaret etmiştir.190 Erim’in ziyaret sırasında İnönü’nün 

dikkatini çekmesi onun siyasi kariyerini şekillendiren faktörlerin başında gelmiştir. 

Nihat Erim, 1979 yılında İsmet İnönü’yle ilk karşılaşmasını ayrıntılarıyla anlatmıştır. 

İnönü’nün fakülteye sınavların yapıldığı dönemde geldiğini belirten Erim, 

Cumhurbaşkanı’nın tanışma anındaki tokalaşma sırasında görevinin ne olduğunu 

sorduğunu ve muhtemelen kendisini çok genç bulduğu için yüzüne dikkatle baktığını 

anlatmıştır. İnönü, ziyaret günü sınavı bulunmayan Nihat Erim’i ve sınıfını imtihan 

sırasında da görmek için ertesi gün yeniden okula gelmiştir. İkinci ziyaretinde 

İnönü’ye eşlik edenler arasında Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ve Reşat 

Şemsettin Sirer de yer almıştır. Cumhurbaşkanı, Nihat Erim’in hem imtihan 

sırasındaki sorularından, hem de öğrencilerin yanıtlarından memnun kalmıştır.191  

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, fakültedeki öğle yemeği sırasında Erim’in 

yakınında bulunmasını istemiş ve ondan o günlerde Romanya’daki petrol kuyularını 

bombaladıktan sonra yakıtları tükenince Türkiye’ye inmek zorunda kalan Amerikan 

uçaklarıyla192 ilgili görüş sormuştur. Cumhurbaşkanı İnönü, II. Dünya Savaşı dışında 

kalmak için uygulanacak politikaları titizlikle belirlerken, o dönem “Uçan Kaleler” 

olarak da anılan büyük savaş uçakları konusunda Türkiye’nin yapması gerekenlerin 

neler olduğu, hukuki yetkisinin ne olduğu ve görevleri hakkında Nihat Erim’den 

                                                 

190 İsmet İnönü, kendi notlarına göre 1942 yılında Nihat Erim’in görev yaptığı Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Okulu’nu birkaç kez ziyaret etmiştir. İlk ziyaret 8 Haziran 
Pazartesi günü yapılmıştır. 10 ve 11 Haziran 1942 tarihlerinde  Siyasal Bilgiler’i ziyaret eden İnönü, 
12 ve 13 Haziran 1942 tarihlerinde de Hukuk Fakültesi’ne gelmiştir. 13 Haziran tarihli nota göre 
Cumhurbaşkanı, o gün öğle yemeğini okulda yemiştir. Bu durumda Nihat Erim’le tanışması 
muhtemelen 13 Haziran 1942 tarihinde gerçekleşmiştir. Çünkü sonraki sayfalarda 1942 yılında 
İnönü’nün her iki okula yeniden geldiğini gösteren bir kayıt yoktur. İsmet İnönü, Defterler (1919-
1973), I. Cilt, Haz: Ahmet Demirel, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 3. bs., 2008, ss: 325-326.    
191 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına 
verdiği yanıtlar, s: 4. 
192 12 Haziran 1942 günü Romanya’daki petrol kuyularını bombalayan dört Amerikan savaş uçağı 
Ankara’ya ve Arifiye civarına mecburi iniş yapmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Alman 
Dışişleri, Türkiye’yi hava sahasını kullandırmak ve tarafsızlığını bozmakla itham ederken, 
Amerikalılar teşekkür etmişlerdi. Cumhuriyet Ansiklopedisi 1941-1960 Cilt: 2, İstanbul, Yapı Kredi 
Yayınları, 3. bs. 2002, s: 25.  
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bilgi almayı amaçlamıştır. İsmet Paşa, ayrıca genç profesörü sınayarak bir bakıma 

gelecekte ona görev verip veremeyeceğiyle ilgili bir karara varmayı da amaçlamıştır.  

Nihat Erim’e göre Türkiye’nin hava sahasına inen uçakları kullanmasında bir 

sakınca bulunmamakla birlikte, pilotların alıkonulması zorunludur. Ancak İnönü, bu 

yanıta rağmen Türkiye’nin tarafsız olduğu halde uçakları nasıl kullanabileceğini 

öğrenmek istemiştir. Nihat Erim, Cumhurbaşkanı’na verdiği cevapta pilotlar 

alıkonulup, uçaklar sahiplerine teslim edilmedikçe Türkiye’nin tarafsızlığına zarar 

gelmeyeceğini savunarak, İnönü’ye I. Dünya Savaşı yıllarındaki Goben ve Breslau 

olayını hatırlatmıştır. O dönemde Boğazları geçen iki geminin Osmanlı 

İmparatorluğu tarafından satın alındığını belirten Erim, bu işleme hukuki açıdan 

itiraz edilemediğini de vurgulamıştır. Nihat Erim, ayrıca Amerika’nın her iki uçağı 

Türkiye’ye satmasının ya da bağışlamasının tarafsızlığa zarar vermeyeceğini de 

açıklamıştır. İnönü, aynı günün akşamı Numan Menemencioğlu’na olayla ilgili 

olarak Nihat Erim’in verdiği yanıtları anlatmış ve onun hakkında övgülerde 

bulunmuştur.193    

İsmet İnönü’nün genç bir akademisyen olan Nihat Erim’le yakınlaşması ve 

Erim’in Pembe Köşk’ün 194 ziyaretçileri arasına girişi de 1945 yılına rastlamaktadır. 

                                                 

193 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına 
verdiği yanıtlar, s: 5. İsmet İnönü ile Nihat Erim’in ilk karşılaşması konusunda farklı anlatımlar da 
mevcuttur. Şevket Süreyya Aydemir’e göre 1942 yılında Mülkiye’ye gelen İnönü 30 yaşındaki genç 
profesöre, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na girip girmeyeceğini sormuştur. Erim’in “Girmeyeceğiz” 
yanıtı üzerine İnönü, “Ne rahat konuşuyorsun?..” demiş; Erim ise Türkiye’nin savaşa girmesi için 
menfaati bulunmadığını ifade etmiştir. Yazar, İsmet Paşa’nın Nihat Erim’i 1945 yılına kadar 
görmediğini; ancak ismini ve simasını hiç unutmadığını da belirtmiştir. Şevket Süreyya Aydemir, 
İkinci Adam: III. Cilt, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1968, s: 268.  

Nihat Erim’in günlüklerinde 1942 yılına ait bir kayıt bulunmamaktadır. Dolayısıyla Aydemir’in 
anlattığı karşılaşma anına dair söz konusu günlüklerde herhangi bir not yer almamıştır. Bkz.  Erim, 
A.g.e., ss: 24-26. Nimet Arzık’a göre ise “zeki bir insan” olan Nihat Erim, Cumhurbaşkanı İnönü’nün 
Hukuk Fakültesi’ne ziyaretinden habersizdi. Erim o gün öğrencilerine günlük bir konudan söz ederken 
birdenbire sınıfa İnönü’nün girmesi üzerine “ballandıra ballandıra” Lozan Barış Antlaşması’ndan söz 
ederek kendisini Paşa’ya göstermiştir. Nimet Arzık, anılarında Nihat Erim’in “şişirilmiş ünlülerden” 
olduğunu da ima etmiştir. Nimet Arzık, Tek At, Tek Mızrak: Anılar -2, İstanbul, Kaynak Yayınları, 
1984, ss: 118-119. 
194 İsmet İnönü, Pembe Köşk'ü 1924 yılında bir bağ evi olarak evin eski sahibi Mehmet Uzunzade'den 
satın alıp, 1925 yılında ailesiyle birlikte taşınmış ve ölümüne kadar burada yaşamıştır. Evin 
Cumhuriyet tarihinde de önemli bir yeri vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığını yaptığı 
toplantılar, devrim çalışmalarının yanı sıra 22 Şubat 1927'de Ankara'nın ilk balosu burada verilmiş, ilk 
konserler, ilk sergiler, ilk akademik toplantılar, satranç ve bilardo, ata binme, mania atlama 
yarışmaları Pembe Köşk’te düzenlenmiştir. Ankara'nın iklimine uyacak çiçek ve ağaçların, çamların 
yetiştirilmesiyle ilgili çalışmalar da Köşk’ün bahçesinde yapılmıştır. Bkz. 



 37

Şevket Süreyya Aydemir’e göre İsmet Paşa,  Erim’i “bir kuyumcunun bir maddeyi 

işlemesi gibi” işlemiştir.195 İnönü’nün damadı Metin Toker, 1945 yılının başından 

itibaren Nihat Erim’in İsmet Paşa’nın yanında bulunduğunu yazmaktadır.196 Toker’in 

yanı sıra İsmet İnönü’nün oğlu Erdal İnönü, babasının Hukuk Fakültesi’nde dış 

ilişkiler konusundaki bir sınav sırasında konuşmasını ve fikirlerini beğendiği Erim’i 

eve çağırmaya başladığını ve onun İnönü’nün sofrasının konukları arasına girdiğini 

belirtmektedir.197 İnönü ailesinden gelen bir başka yoruma göre de Mevhibe Hanım, 

1940’ların ortalarından itibaren bir politikacıdan çok bir bilim adamı görüntüsü 

taşıyan Nihat Erim’in İsmet Paşa’nın gözdesi haline geldiğini gözlemlemiştir.198 

CHP’nin önde gelen isimlerinden Hilmi Uran ise İnönü-Erim yakınlaşmasını 

1947’den itibaren başlatmıştır. Ona göre İsmet İnönü’nün Nihat Erim’i benimsemesi, 

onunla sık sık temas kurması ve Erim’in gelecek için yetiştirilen bir şahsiyet olarak 

görülmesi Otuz Beşler Hizibi ile başlamıştır.199 CHP’li siyaset adamı Tahsin 

Banguoğlu’na göre de “demokrasiye geçiş bahsinde onun [İnönü’nün] sağ kolu 

rahmetli Nihat Erim olmuştur.” 200  

 İsmet İnönü, kısa zamanda gözdeleri arasında yer alan Nihat Erim hakkındaki 

duygu ve düşüncelerini bizzat ona anlatmıştır.201 1951 yılında evinde ziyaret ettiği 

genç siyasetçiye “Sevgili kardeşim Nihat Erim’e” ithaflı bir resim imzalayan İnönü 

ayrıca şunları söylemiştir:   “Bu şekilde kimseye yazmazdım. Gene kıskanacaklar ama 

                                                                                                                                          

http://www.ismetinonu.org.tr/index.php/component/content/article/34-donen-haberler/109-pembe-
kosk  
195 Aydemir, A.g.e., s: 268.  
196 Toker, A.g.e., s: 77.  İsmet İnönü’nün damadı Metin Toker, Türkiye’de demokrasiye geçiş evresini 
anlattığı söz konusu eserinde Nihat Erim’i İnönü’nün sırdaşı olarak tanımlamıştır. A.e., ss: 267-272.  
197 Erdal İnönü, Anılar ve Düşünceler 2, İstanbul, Yorum Kitapları, 6.bs., 1998, s: 169.  
198 Gülsün Bilgehan, Mevhibe – II: Çankaya’nın Hanımefendisi, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1998, s: 
136. 
199 Hilmi Uran, Hâtıralarım, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1959, s: 477. 
200 Ülker Banguoğlu Bilgin, Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Fikir Adamı: Tahsin Banguoğlu, g 
yayın grubu, İstanbul, 2012, s: 119. 
201 Şevket Süreyya Aydemir’e göre Nihat Erim, İnönü’nün çevresine girdikten sonra söz konusu 
çevrenin sürekli aranan ve oradan ayrılmasına müsaade edilmeyen bir unsuru olmuştur. Yine 
Aydemir’e göre İsmet Paşa kendisini anlayan bir genç  bulmuştur. İnönü, etrafında  genç profesöre 
karşı aleyhte bulunan bazı kimselere de Erim hakkında “Şimdiye kadar kimi elinden tuttuksa, yediniz! 
Bunu yedirmeyeceğim size! Hangi gence elimi uzatırsam onun felaketinin sebebi oluyor!” demiştir.  
Aydemir, A.g.e., ss: 269-270. 



 38

kıskansınlar. Ben sende kendimi buldum. İlk cumhurbaşkanı seçildiğim zaman Abdühalik 

(Renda) Bey’e söylemiştim. ‘Kendimi arıyorum’ demiştim. O, ‘beyhude arama, bulamazsın’ 

demişti. Ben ‘bulacağım’ dedim ve işte seni buldum.”202   Genel olarak “ihtiyatlı” ve 

“mesafeli” bir insan olarak değerlendirilen İnönü, Nihat Erim’i tanıştıktan yaklaşık 

10 yıl sonra bu ifadelerle överken, belki de aradan geçen süre içinde Erim’in 

sadakatini sınamış ve olumlu kanaatlerini pekiştirdikten sonra onunla ilgili duygu ve 

düşüncelerini dile getirmiştir. Ancak 1950’lerin ikinci yarısında İsmet İnönü’nün 

Nihat Erim’le dargınlık dönemi başlayacak ve bu süre içinde ona karşı fikirleri 

büyük ölçüde değişecektir.   

İsmet İnönü, ayrıca Nihat Erim’i yetiştirmek için de özel çaba harcamış, ona 

İngilizce’yi iyi öğrenmesini öğütleyerek bizzat imtihan etmiş ve bu dildeki 

ilerlemesini denetlemiştir.203 Erim’e İngilizce öğrenmesini öğütleyen İnönü 53 

yaşında İngilizce’ye başlamış, çevresindekileri de bu lisanı öğrenmeye teşvik etmiş 

ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Haldun Derin’e göre Nihat Erim Paşa’dan 

bu konuda ilk talimat alan kişi olmuştur.204 İnönü, bir bakıma gelecekte İngilizce’nin 

yaygınlaşacağını öngörerek bu dilin öğrenilmesini zorunluluk olarak değerlendirmiş 

ve Fransızca bilen Erim’in siyasi alanda daha iyi yetişmesi için bu dili de öğrenmesi 

için çabalamıştır.      

Nihat Erim 1940’lı yıllarda Dışişleri’nde iki defa görev almasında dil faktörü 

de önemlidir. Erim’in söz konusu bakanlığa ilk atanışı daha çok yabancı dil etkisiyle 

olmuştur. 1940 yılında Ankara’yı ziyaret eden Yunanlı ve Fransız konukların 

katıldıkları konferanslarda simultane çeviri yapan Nihat Erim, bazı dinleyicilerin 

dikkatini çekmiş ve dönemin Dışişleri Bakanı Şükrü Saracoğlu’na tavsiye edilmiştir. 

Saracoğlu ile görüşerek Dışişleri’nde çalışma teklifi alan Erim, aday memur 

kadrosuna atanmış; ancak görevi uzun sürmemiştir.205 Ancak daha sonra Nihat Erim 

                                                 

202 Erim, A.g.e., s: 487. 
203 Aydemir, A.g.e., s: 269. 
204 Tanıkların Anılarıyla İsmet İnönü, Der. Mustafa Bilgehan, İstanbul, Doğan Kitap, 2014. ss: 82-
83 
205 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına 
verdiği yanıtlar, ss: 3-4. Saracoğlu’yla görüşmesinde üniversite hocalığının devamı şartıyla 
Dışişleri’ne girmeyi kabul eden Nihat Erim, Numan Menemencioğlu’nun yönlendirmesiyle meslek 
memurluğu sınavına girerek aday memur statüsünde Dışişleri Bakanlığı kadrosuna alınmıştır. Yaşının 
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bizzat Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün emri üzerine 1943 yılında Dışişleri 

Bakanlığı’na bu kez Hukuk Müşaviri olarak atanmıştır.206  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

genç oluşundan dolayı doğrudan müşavirlik görevine getirilmediğini düşünen Erim, bu gerekçeyle 
Dışişleri’nden kısa sürede ayrılmıştır.   
206 BCA, Fon No: 30111, Kutu No: 159, Dosya Gömleği No: 2, Sıra No: 12. Söz konusu atamayla 
ilgili İnönü’nün imzasını taşıyan kararname metninde şunlar yazılıdır: “Münhal bulunan Beşinci 
dereceden Hukuk Müşavirliğine Hukuk Fakültesi Profesörlerinden Nihat Erim tayin kılınmıştır.” 
Ayrıca Nihat Erim, hem Fakülte’de ve Dışişleri Bakanlığı’nda görevine devam ederken Devletler 
Hukuku’na dair bazı konularda seri konferanslar vermiştir. Mesai saatleri dışında söz konusu 
konferansları veren Erim’e MEB bütçesinden konferans başına 10 lira ücret ödenmesi 
kararlaştırılmıştır. BCA, Fon No: 30181, Kutu No: 101, Dosya Gömleği No: 33, Sıra No: 15. 1943 
yılı Kasım ayına ait Erim’e 10 lira ücret ödenmesiyle ilgili bir başka belge için bkz. BCA, Fon No: 
30181, Kutu No: 104, Dosya Gömleği No: 1, Sıra No: 20.  
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 1. BÖLÜM 

NİHAT ERİM’İN SİYASETTE İLK YILLARI VE 

FAALİYETLERİ  

II. Dünya Savaşı, ilkinden de büyük bir yıkıma yol açtıktan sonra Almanya, 

İtalya ve Japonya’daki totaliter rejimlerin mağlubiyeti ve Batı demokrasilerinin 

zaferiyle sonuçlanmıştı.207 Savaşın sona erdiği dönemde Türkiye’nin politik ve 

ekonomik çıkarlarının Batı’nın yanında yer almaktan geçtiği ağırlıklı bir görüştü. 

Öncelikle bu çıkarları geliştirmenin başlıca yolu Batı dünyasıyla ilişkileri arttırmak 

olacaktı.208 Ayrıca savaş sonrasında milletlerarası alanda yeni örgütlenmelere de 

ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü I. Dünya Savaşı’nın bitiminde sürekli barış için kurulan 

Milletler Cemiyeti (MC), büyük devletlerin menfaatlerine dokunan uyuşmazlıklarda 

etkisiz kalmıştı. Almanya, İtalya, Japonya ve Sovyet Rusya gibi büyük ülkelerin 

örgütten ayrılmaları ve bunun yanı sıra II. Dünya Savaşı’nın çıkışına engel 

olunamaması, MC’nin sonunu hazırlamıştır.209 Nitekim savaşın son yılı olan 1945’te 

yeni bir milletlerarası örgütlenme için çalışmalar da hız kazanmıştır.210  

4-11 Şubat 1945 tarihlerinde düzenlenen Yalta Konferansı’nda alınan karara 

göre Nisan ayı sonunda ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenecek toplantıya 

sadece 1 Mart 1945 tarihi itibarıyla Almanya ve Japonya’yla savaş durumunda olan 

devletler kurucu olarak katılabileceklerdi.211 Nitekim Türkiye de savaştan sonraki 

yeni dünya düzenindeki yerini almak ve Batı’yla ilişkilerini geliştirmek amacıyla 

Mihver devletleriyle212 ilişkilerini kesmeye ve Müttefiklere213 yaklaşmaya 

                                                 

207 Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye, s: 26. 
208 Karpat, A.g.e., s: 127.  
209 Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, Der. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul, Der Yayınları, 2. bs., 1994, ss: 
322-323. 
210Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilâtı’nın temeli 1941 yılına kadar gitmektedir. 14 Ağustos günü ABD 
Başkanı Franklin Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in yayınları Atlantik Bildirisi, 
örgütün kuruluşuyla ilgili ilk girişim sayılmaktadır.  A.e. s: 99. 
211 Ed. Baskın Oran, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler ve 
Yorumlar Cilt: I 1919-1980, İstanbul, İletişim Yayınları, 14. bs., 2009, s: 472. 
212 II. Dünya Savaşı’nda Müttefiklere karşı mücadele veren bu grupta Almanya, İtalya ve Japonya gibi 
devletler başı çekmekteydi. Sönmezoğlu, A.g.e., s: 321. 
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çabalamıştır. Türkiye’nin Mihver devletleriyle ilişkilerini kesmesinde ABD telkinleri 

de etkili olmuştur. Nihat Erim’e göre Amerika Büyükelçisi Steinhardt, 27 Aralık 

1944 tarihinde Dışişleri Bakanı Hasan Saka ile yaptığı görüşmede Japonlarla iktisadi 

ve siyasi ilişkilerin kesilmesini telkin etmişti. Aynı gün Cumhurbaşkanı İsmet 

İnönü’ye Steinhardt’ın teklifi iletilmiş ve onun da onayıyla bu talep kabul 

edilmiştir.214 Türkiye’nin Japonya ile resmi ilişkilerini kestiği tarih 3 Ocak 

1945’tir.215 20 Şubat’ta Müttefiklerin diğer güçlü ülkesi İngiltere adına da Büyükelçi 

Peterson, Dışişleri Bakanı Saka’ya Türkiye’nin BM Konferansı’na katılabilmesi için 

1 Mart’a kadar Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmesi gerektiğini bildirmiştir.216 

Böylece iki önemli müttefik devletten gelen telkin ve uyarıların sonucunda 23 Şubat 

1945 tarihinde kış tatilinde bulunduğu için217 olağanüstü toplanan TBMM, BM 

Bildirisi’ne katılmayı kabul ederek Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etme kararı 

almıştır.218 Bu kararla birlikte Türkiye’nin savaştan sonra kurulacak yeni düzen 

içinde yerini almasını sağlayacak San Francisco Konferansı’na katılmasının yolu da 

açılmıştır.    

II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını bazı teminatlar dahilinde 

korumak adına San Francisco’da bir konferans düzenlenecekti.219 Toplantının asıl 

amacı özgür milletlerin katılacağı yeni bir BM Teşkilatı oluşturmaktı. Ayrıca 

“demokratik ilkeleri egemen kılmak ve ülkeler arasında saldırganlığı önleyici ilkeleri 

uygulamak” da hedefler arasında yer almıştır.220 Konferans Yalta’da alınan karara 

                                                                                                                                          

213 II. Dünya Savaşı’nda Mihver devletlerine karşı mücadele eden grupta ABD, İngiltere, Fransa, 
Sovyet Rusya gibi devletler yer alıyordu.  A.e., s: 336. 
214 Erim, A.g.e., s: 28. 
215 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s. 12., İnönü, A.g.e., s: 423., Erim, A.g.e., s: 29.  
216İlhan Aksoy, Yavuz Güler, Türk-Amerikan İlişkilerinin Politik ve Ekonomik Boyutu, Ankara, 
Gazi Kitabevi, 2010, s: 36. 
217 Erim, A.g.e., s: 32. 
218 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (Birinci Bölüm): Çağdaşlık Yolunda Yeni 
Türkiye (10 Kasım 1938-14 Mayıs 1950), Ankara, Bilgi Yayınevi, 1999, ss: 138-139. 
219 Ahmet Yeşil, Türkiye’de Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
1988, s: 54. 
220 Ensar Yılmaz, Türkiye’nin Demokrasiye Geçiş Yılları, İstanbul, Birey Yayınları, 2008, s: 94. 



 42

göre ABD tarafından yapılan davet üzerine 46 devletin ve bu devletlerin 1200 

temsilcisinin katılımıyla düzenlenecekti.221  

1.1. Nihat Erim’in San Francisco Konferansı’ndaki 

Faaliyetleri 

Türkiye’nin yeni dünya düzeni içindeki yerini belirleme açısından önem 

taşıyan bu toplantıya katılacaklar arasında bulunan Nihat Erim, Türk heyeti tam 

olarak kesinleşmeden hazırlıklara başlamış ve öncelikle “Dumbarton Oaks 

Projesi”222 üzerinde çalışmıştır.  Türkiye’nin Washington’daki maslahatgüzarına 

verilen ve projenin farklı noktalarına değinen sorular üzerine düşüncelerini yazarak 

Feridun Cemal Erkin’le paylaşan Erim, onun kendi fikirlerinin çoğuna katıldığını 

belirtmektedir.223 Konferansta Türkiye’yi temsil edecek heyet uzun süren 

görüşmelerden sonra tespit edilmiş ve Başdelege Hasan Saka, İkinci delege 

Washington Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Baydur, Üçüncü delege Feridun Cemal 

Erkin olarak belirlenmiştir. Nihat Erim de Dışişleri’nin temsilcisi olarak San 

Francisco’ya katılacaktır.224 Bu arada Erim’in San Francisco Konferansı’na katılacak 

heyette yer almasıyla ilgili o yıllarda Ulus’ta çalışan Nermin Abadan Unat’ın 

görüşüne değinmekte yarar vardır. Abadan’a göre Türk heyetine Nihat Erim’in dahil 

edilmesi İsmet İnönü’nün fikriydi. O, Başdelege Hasan Saka’nın durgun mizacına 

karşılık Nihat Erim gibi genç ve parlak bir kamu hukuku profesörünün San 

Francisco’ya gönderilmesini “parlak bir fikir” olarak değerlendirmiştir.225   

                                                 

221 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789-2001, İstanbul, Der Yayınları, 7. bs., 2008, s: 814.  
222 1944 yılında ABD, Rusya, İngiltere ve Çin’in delegeleri Washington’da Dumbarton Oaks 
Malikanesi’nde BM’nin kuruluşuna dair konuları görüşmüşlerdir. Görüşmelerden çıkan bildiri bazı 
düzenlemelerin ardından BM Antlaşma Taslağı haline dönüşmüştür. Taslakta ana hatlarıyla yeni 
örgütün yapısının MC’den daha güçlü olması, bir güvenlik konseyi kurulması ve ABD, Rusya, Çin, 
İngiltere ve Fransa’nın kurulacak konseyin sürekli üyeleri olması öngörülmüştür.  Sönmezoğlu, A.g.e. 
ss: 158-159. 
223 Erim, A.g.e., s: 32. 
224 A.e., s: 33. Erim’in notlarına göre San Francisco Konferansı’na katılan heyette yer alan diğer 
isimler şunlardır: Müşavirler: TBMM’den: Cemil Bilsel, Şükrü Esmer, Hazım Atıf, Şinasi Devrin, 
Dışişleri’nden Abdullah Zeki, Abdülhak Şinasi, Gazeteciler Grubu Başkanı Falih Rıfkı Atay, Heyeti 
Umumi Katibi: Süreyya Ender Yaman, Katipler: Şadi Kavur, Hasan Nurettin, Nizamettin Erenel, 
Orhan Tahsin Günden. Askeri müşavirler: Yarbay Tekin Arıburun ve Yarbay Hüseyin Ataman., A.e. 
s: 33.  
225 Kabaş, A.g.e, s: 150. 
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Türk heyeti, 5 Nisan 1945 günü gece yarısı San Francisco’ya gitmek üzere 

Toros Ekspresi’yle Ankara’dan yola çıkmıştır.226 Basında yer alan haberlere göre 

kafileyi uğurlamak için istasyona gelenler arasında Cumhurbaşkanı adına Umumi 

Kâtip Kemal Gedeleç, Başyaver Cevdet Tolgay, TBMM Başkanı Abdülhalik Renda, 

Müstakil Grup Başkanvekili Ali Rana Tarhan gibi isimlerle birlikte çok sayıda kişi 

yer almıştır.227 Türk heyeti 7 Nisan günü Halep’e ulaşmış, ertesi gün Beyrut’a, 9 

Nisan’da Hayfa’ya gelmiştir. 10 Nisan’da Kahire’ye geçen kafile bir sonraki gün 

hareketle 13 Nisan tarihinde New York’a varmıştır.228 Burada konferansla ilgili son 

hazırlıklar yapıldıktan sonra Türk heyeti, 24 Nisan’da San Francisco’ya ulaşmış ve 

ertesi gün de Konferans çalışmalarına başlamıştır.229 

Nihat Erim, San Francisco Konferansı sırasında kurulan çeşitli heyetlerde 

Türkiye’yi temsil etmiştir. Örneğin Mayıs ayında yapılan toplantılarda hem “Siyaset 

ve Güvenlik İşleri”nden sorumlu 2 numaralı komitede, hem de “Teşkilât ve Usul” ile 

ilgili 1 numaralı komitede yer almış, ayrıca “barış yoluyla uzlaşmalar” başlıklı 2 

numaralı komitede bulunmuştur. Erim’in San Francisco’daki mesaisi bu görevlerle 

sınırlı kalmamış ve Bölge Uzlaşmaları için oluşturulan 4 numaralı komitede de 

çalışmalarını sürdürmüştür.230  

San Francisco Konferansı’nda Türkiye açısından asıl hedef, ülkede 

demokratik yaşama geçileceği konusunda Batı’ya mesaj vermek olmuştur. Nitekim 

Nihat Erim, 1950 yılında kaleme aldığı bir makalede, İnönü’nün San Francisco’ya 

giden  heyete Türkiye’de çok yakın bir tarihte çok partili hayatın tesis edileceğini 

ilan etme yetkisi verdiğini yazmıştır.231 Bu hedef doğrultusunda Dışişleri Bakanı ve 

                                                 

226 “Türk heyeti bu gece yola çıkıyor”, Ulus, 5 Nisan 1945, Yıl: 26, Sayı: 8509, s: 1.  
227 “San Francisco’ya giden heyetimiz dün gece şehrimizden hareket etti”, Ulus, 6 Nisan 1945, Yıl: 
26, Sayı: 8509, s: 1. Gazetede sayı bilgisi dizgi hatası sonucu bir gün öncekiyle aynı verilmiştir. Söz 
konusu nüsha aslında 8510. sayıya denk gelmektedir.  
228Erim, A.g.e., s: 34. Basında ‘Son Dakika’ başlığı altında verilen bir haberde Türk heyetinin 15 
Nisan’da New York’a ulaştığı bildirilmiştir. “Heyetimiz Nevyorkta”, Ulus, 16 Nisan 1945, Yıl:26, 
Sayı: 8520, s: 1.  
229 Erim, A.g.e., s: 34. 
230 “San Francisco’daki çalışmalar iyi bir gelişme gösteriyor”, Ulus, 8 Mayıs 1945, Yıl: 26, Sayı: 
8542, s: 3. Nihat Erim de Konsey’deki çalışmalarıyla ilgili olarak “emniyet komitesi ve asamble 
komisyonunun ikinci komitesinde sorumluluğu üzerine aldığını” yazmıştır. Erim, A.g.e., s: 37. 
231 Rıfkı Salim Burçak, Türkiye’de Demokrasiye Geçiş, b.y.y., Olgaç Matbaası, 1979, s: 46.  
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Başdelege Hasan Saka, Reuters Ajansı’na bir demeç vererek Cumhuriyet idaresinin 

demokrasi yolunda sürekli bir gelişim gösterdiğinden söz etmiş, 1924 Anayasası’nın 

en ileri demokrat anayasalarla eşit olduğunu ve birçoklarını da geride 

bırakabileceğini belirtmiş ve “demokratik tezahürün harpten sonra Türkiye’de de 

gelişeceğini” sözlerine eklemiştir.232 Böylece Türkiye, San Francisco’da bulunan en 

yetkili temsilcisi aracılığıyla ülkede demokrasinin, yani çok partili hayatın, tesis 

edileceğini dünya kamuoyuna ilan etmiştir.  Saka’nın demecinin hemen ardından bu 

kez Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 19 Mayıs 1945 günü Gençlik ve Spor Bayramı 

münasebetiyle yaptığı konuşmada   “…harp zamanlarının ihtiyatlı tedbirlere lüzum 

gösteren darlıkları kalktıkça, memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensipleri 

daha geniş ölçüde hüküm sürecektir…”233   sözleriyle çok partili düzenin Türkiye’de de 

kurulacağını dönemin “en yetkili kişisi” olarak açıklamıştır.     

1.2. 1945 Ara Seçimleri ve Nihat Erim’in Parlamento’ya Girişi 

San Francisco Konferansı devam ederken Nihat Erim’in hayatını değiştirecek 

önemli bir gelişme yaşanmış ve Erim, 1945 yılı Haziran ayında yapılan ara 

seçimlerde Kocaeli’den milletvekili seçilerek TBMM’ye girmiştir. Açık bulunan altı 

milletvekilliği için yapılacak seçimler aynı zamanda CHP iktidarının Batı’ya 

“demokratikleşme sözü” verdiği bir döneme denk geldiği için de anlamlıydı. Bu 

nedenle 17 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde iktidar partisi CHP hiç aday 

göstermemiştir.234 Ara seçimlerde iktidar partisinin hiç aday göstermeyişi II. Dünya 

Savaşı sonrasında Türkiye’deki önemli demokratik adımlardan biri sayılmaktadır.235  

                                                 

232 “Dışişleri Bakanımızın Reuter Ajansına demeci”, Ulus, 16 Mayıs 1945, Yıl: 26, Sayı: 8550, ss: 1-
3., “B.Hasan Saka’nın Demeci: Her demokrat tezahürü harpten sonra da Türkiye’de gelişecektir”, 
Vatan, 17 Mayıs 1945, Yıl: 5, Sayı: 1425, ss: 1-5. Saka’nın Reuters’e verdiği demeç CHP yayın 
organı Ulus gazetesinde “Dışişleri Bakanımızın Reuter’e Demeci” başlığıyla duyurulurken, muhalif 
basının önemli temsilcilerinden Vatan gazetesinde söz konusu demeç, “B.Hasan Saka’nın Demeci: 
Her demokrat tezahürü harpten sonra da Türkiye’de gelişecektir.” başlığıyla verilmiştir. Yani iktidar 
basını bu önemli demeci sıradan bir başlıkla okurlara duyururken, muhalif basın demokrasiye geçiş 
vurgusunu haberin başlığına taşımayı tercih etmiştir.  
233 İsmet İnönü: Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşiler 1944-1950, Haz.İlhan Turan, 
Ankara, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, 2003, s: 31. 
234 “C.H.P. tarafından aday gösterilmemesi kararlaştırıldı”, Ulus, 8 Haziran 1945, Yıl: 26, Sayı: 8573, 
s: 1. Konuyla ilgili olarak CHP Genel Başkan Vekilliği’nden yayınlanan tebliğ şu şekildedir: 

    “Açık bulunan Kocaeli, Zonguldak, Sivas, Burdur, İstanbul ve Çorum milletvekillikleri için haziranın 17nci 
Pazar günü seçim yapılmasına ve bu seçimde Partimiz merkezi tarafından aday gösterilmemesine Genel 
Başkanlık Divanınca karar verilmiş bulunmaktadır. 



 45

10 Haziran 1945 tarihinde Nihat Erim’in Kocaeli milletvekilliği236 için 

adaylığı açıklanmıştır. Kandıra’da Erim adına başvuru babası Raif Efendi tarafından 

seçim bölgesinde toplanan 350 imzayla237 yapılmıştır. İzmit’ten basına yansıyan ilk 

haberlerde Erim’in dışında Bedri Altuğ ve Rifat Yüce’nin bölgedeki en güçlü adaylar 

olduğu vurgulanmıştır.238 Gençlik yıllarından beri CHP’ye üye olan239 Nihat Erim’in 

adaylık sürecine ve milletvekili seçilmesine dair en ayrıntılı haberler Galatasaray 

Lisesi’nden sınıf arkadaşı Ziyad Ebuzziya’nın sahibi ve yayın müdürü240 olduğu 

Tasvir Gazetesi’nde yer almıştır. Nitekim bu gazetede Nihat Erim’in adaylık sürecine 

dair ilk haber 12 Haziran 1945 tarihinde yayımlanmıştır.241 Baş sayfada Erim’in bir 

                                                                                                                                          

 Keyfiyeti ilân ederim.” 

      C.H.P. Genel Başkan Vekili 

      Ş. SARACOĞLU    

Öte yandan iktidar partisinin bu kararı muhalif basında “Serbest Seçime Doğru İlk Adım” üst 
başlığıyla duyurulmuştur. Habere göre CHP’nin altı ilde açık bulunan milletvekillikleri için aday 
göstermemesi büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Ayrıca bu kararın ardından CHP’ye mensup olan ikinci 
seçmenlerin seçimlerde “tam bir serbestiye sahip olacakları” da düşünülmektedir. “Halk Partisi açık 
milletvekilliklerine namzet göstermiyor”, Vatan, 8 Haziran 1945, Yıl: 5, Sayı: 1447, s: 3. Buna 
rağmen 17 Haziran 1945 tarihli seçimlerde kazanan milletvekillerinin tamamının CHP’li olduğu 
yönünde görüşler de mevcuttur. Bkz. Karpat, A.g.e., s: 130.   
235 Cem Eroğul, “Çok Partili Düzenin Kuruluşu: 1945-1971”, Der. Irvın C. Schink, E. Ahmet Tonak, 
Geçiş Sürecinde Türkiye, İstanbul, Belge Yayınları, 6. bs., 2013, s: 175.  
236 Kocaeli bölgesinde ara seçim milletvekili Ragıp Akça’nın vefatı nedeniyle yapılacaktı. “Seçim dün 
neticelendi”, Ulus, 18 Haziran 1945, Yıl: 26,  Sayı: 8583, s: 4. Bu konuyla ilgili TBMM Başkanı 
Abdülhalik Renda imzalı Başbakanlığa gönderilen genelgede şöyle denilmektedir: “Öldüğü bildirilen 
Kocaeli milletvekili Ragıp Akça’nın yerine, Mebus seçim kanununa göre diğerinin seçilmesini rica 
ederim.”  BCA, Fon No: 301000, Kutu No: 76, Dosya Gömleği No: 505, Sıra No: 16.  
237 CHP Kocaeli İl Başkanlığı’ndan Ankara’daki Genel Sekreterliğe çekilen 11 Haziran 1945 tarihli 
telgrafta Nihat Erim’in 300’ü aşkın imzalı istek kağıdıyla aday gösterildiği bildirilmiştir. BCA, Fon 
No: 49010, Kutu No: 434, Dosya Gömleği No: 1802, Sıra No: 4.  
238 “Adaylıklarını koyanlar her yerde hararetli propaganda yapıyorlar”, Ulus, 11 Haziran 1945, Yıl: 
26, Sayı: 8576, ss: 1-2.  Ayrıca bkz. “Seçim etrafında”, Vatan, 11 Haziran 1945, Yıl: 5, Sayı: 1450, 
s:3. 
239 Nihat Erim’in CHP’ye giriş tarihine dair farklı bilgiler mevcuttur. Erim, Sadun Tanju’nun 
sorularına verdiği yanıtta tarih vermeksizin çok genç yaşta CHP’ye üye olduğunu belirtmiştir. Nihat 
Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak, Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına verdiği 
yanıtlar, s: 7. Erim, “Günlükler”inde partiye giriş tarihini 1932 olarak vermiştir. Erim, A.g.e., s: 44. 
Ayrıca Ulus’ta kaleme aldığı bir yazısında CHP’ye giriş tarihini yine 1932 olarak belirtmiştir. Nihat 
Erim, “Bizim Yolumuz”, Ulus, 5 Haziran 1946, Yıl: 27, Sayı: 8935, s: 2. 1957 yılında CHP Kandıra 
Teşkilâtı’nın bir açıklamasında Nihat Erim’in 1933 senesinde merkez ocağına kayıt edildiği 
bildirilmiştir. “C.H.P.Nihad Erimin Demokrat Partiye girmediğini bildiriyor”, Cumhuriyet, 26 Ocak 
1957, Yıl: 32, Sayı: 11674, s: 5. 
240 Nuri İnuğur, Türk Basın Tarihi, İstanbul, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1992, s: 180. 
241 “6 mıntıkada seçim mücadelesi çok hararetli bir şekil aldı”, Altbaşlık: “İzmit’ten en kuvvetli aday 
Nihat Erim görülüyor…” Tasvir, 12 Haziran 1945, Yıl: 1, Sayı: 75, s: 1.  
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fotoğrafı yer almış ve bağımsız adayların yarışacağı seçimlere İzmit’te büyük ilgi 

olduğu vurgulanmıştır. Gazete haberine göre İzmit ve civarındaki ikinci seçmenler 

“kendiliklerinden” 400 imza toplayarak Erim’i aday yapmışlardır ve onun bu 

durumdan haberi yoktur. Tasvir’in haberinde Erim’in eşi Kâmile Hanım’la yapılan 

bir mülâkata da242 yer verilerek onun gelişmeleri basından öğrendiği, eşinin 

İzmitlilerin teveccühüne çok sevineceğini ve mutlak suretle bu vazifeyi kabul 

edeceğini bildirdiği yazılmıştır.243 Ayrıca Nihat Erim’in bölgede en güçlü aday 

olduğuna da değinilmiş ve “Profesör Nihat Erim Kimdir?” başlığı altında kısa 

biyografisine de yer verilmiştir. Söz konusu biyografide Erim için “fevkalade 

kabiliyetli” nitelemesi yapılması da dikkat çekicidir.244    

Nihat Erim’in milletvekili adaylığı konusunda farklı görüşler mevcuttur. 

Erim, San Francisco’da bulunduğu sırada CHP Kandıra İlçe Başkanlığı da yapmış 

olan kuzeni İsmet Yelkencioğlu’nun245 girişimiyle kendisine danışılmadan 

hemşerilerinin topladığı imzalarla Kocaeli’den aday yapıldığını belirtmiştir.246 Metin 

Toker’e göre ise Nihat Erim, 1945 yılında Cumhurbaşkanı İnönü’nün arzusuyla 

Kocaeli’den aday olmuştur.247 Samet Ağaoğlu da Toker gibi Nihat Erim’i TBMM’ye 

sokan ismin İsmet İnönü olduğunu yazmıştır. Ona göre CHP’nin yıpranmış 

kadrolarını gençleştirmek isteyen İnönü, II. Dünya Savaşı konusunda bazı fikirlerini 

                                                 

242 Tasvir, 12 Haziran 1945, s: 3.  
243 Kâmile Erim, yıllar sonra Nihat Erim’in başbakanlığı sırasında verdiği demeçte eşinin politikaya 
girmesine karşı çıktığını anlatmıştır. Hayat, 1 Nisan 1971, s: 2.   
244 “6 mıntıkada seçim mücadelesi çok hararetli bir şekil aldı”, Tasvir, 12 Haziran 1945, s: 3.  
Dönemin basınında Nihat Erim’in adaylığına dair farklı bilgiler içeren haberler de çıkmıştır. Örneğin 
Tan’a göre San Francisco’da bulunan Erim, oradan çektiği telgrafla ara seçimler için adaylığını 
koymuştur. “Seçim Faaliyeti Çok Hararetlendi”, Tan, 11 Haziran 1945, Yıl: 8, Sayı: 3279, ss: 1-2. 
245 İsmet Niyazi Yelkencioğlu, 1926 yılında girdiği CHP’de farklı görevler üstlenmiş, ayrıca 1936-
1938 yılları arasında Kandıra belediye reisi olarak da vazife yapmıştır. BCA, Fon No: 49010, Kutu 
No: 417, Dosya Gömleği No: 1742, Sıra No: 1. Nihat Erim lise yıllarında Yelkencioğlu’nun 
kendisine, “Nihat, güzel oku, yetiş. İlimizden Kandıralı bir milletvekili olarak seni Ankara’ya 
gönderelim” dediğini anlatmıştır. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına verdiği yanıtlar, s: 6. Yelkencioğlu, uzun dönem Erim’in 
destekçisi olmuş, Kandıra’da “siyasetin nabzını” tutarak Nihat Erim’e gerekli bilgileri aktarmıştır. 
Nihat Erim, bu sayede “kalesi” sayılan Kandıra’nın desteğini hep arkasında bulmuştur. Aytaman, 
A.g.e., s: 31.  
246 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına 
verdiği yanıtlar, ss: 6-7.   
247 Toker, A.g.e., s: 77. 
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beğendiği Nihat Erim’in 1945 ara seçimlerinde aday olmasını sağlamıştır.248 Nitekim 

Erim, onun lehine adaylıktan çekilenlerin de etkisiyle kısa sürede Kocaeli bölgesinin 

en güçlü adayı konumuna gelmiştir. İkinci seçmenlerden büyük destek alan Nihat 

Erim’in lehine feragat edenler arasında Adapazarı’ndan Ahmet Abasıyanık ve İsmail 

Ziya yer almaktadır. Bu iki isim Nihat Erim için propaganda faaliyetlerine de 

katılmıştır.249  

Seçimlerin öncesinde Nihat Erim’le ilgili basında çıkan haberlerin en 

önemlisi “Tasvir’in Görüşü” başlığı altında yine bu gazetede yayımlanan 

“Kocaeli’den Nihad Erim’in seçilmesi fikrindeyiz”250 başlıklı yorum yazısıdır. 

Erim’e açık destek olarak değerlendirilebilecek bu yazıda Kocaeli’den başlanarak 

tüm seçim merkezlerinde adayların irdeleneceği ve seçilmeleri için yardım edileceği 

vaadinde bulunulmuştur. Kısa bir özgeçmişi sunulan Nihat Erim, “pratik zekâya ve 

aynı zamanda mütecellid bir mizaca malik bulunduğu için diğer adaylar arasında 

daha ehil ve mümtaz bir mevkie sahip” olarak nitelendirilmiş ve İzmitli seçmenlerin 

oylarını Erim’e vermeleri istenmiştir.251 

Ara seçimlerde CHP’nin aday göstermemesi basının bu seçimlere olan 

ilgisini de arttırmıştır. Nitekim Kocaeli seçimleri de adaylar arasındaki rekabetin ön 

plana çıktığı yerler arasında yer almıştır. Toplam 923 ikinci seçmen oyuna sahip 

bulunan Kocaeli’de İzmit’in oy sayısı 193’tür. Ara seçimden iki gün önce çıkan 

haberlerde toplam 24 adayın çıktığı Kocaeli bölgesine dahil olan İzmit, Adapazarı, 

Kandıra, Karamürsel, Hendek gibi yerler başta olmak üzere oyların ağırlığının Nihat 

Erim’e yöneleceği bildirilmiştir. İsmail Rüştü Aksal ve Bedri Atığ ise Erim’i takip 

eden adaylardır.252 Seçim günü basında çıkan haberlerde de Nihat Erim’in bölgede 

en fazla oya sahip aday olduğu ve memleketi Kandıra’da 124 oyun tamamını alacağı 

                                                 

248 Samet Ağaoğlu, Aşina Yüzler, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2011, s: 73.  
249 “Kocaelide seçim”, Tasvir, 13 Haziran 1945, Yıl: 1, Sayı: 76, s: 5. 
250 “Tasvir’in namzedi: Kocaeli’den Nihad Erim’in seçilmesi fikrindeyiz”, Tasvir, 14 Haziran 1945, 
Yıl: 1, Sayı: 77, s: 1. Tan’da seçim günü yapılan ve gazetenin kimlerin milletvekili  seçileceğine dair 
tahmininde Kocaeli bölgesi için Nihat Erim favori gösterilmiştir. “Kimler seçilecek?”, Tan, 17 
Haziran 1945, Yıl: 8, Sayı: 3285, s: 1.  
251 “Tasvir’in namzedi”, Tasvir, 14 Haziran 1945, s: 5.  
252 “İzmitte hafif sesle söylenen nutuklar”, Tasvir, 15 Haziran 1945, Yıl: 1, Sayı: 78, s: 1. 
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yazılmıştır.253 Kocaeli’de son gün ortaya çıkan önemli bir gelişme de en güçlü üç 

isimden birisi olan Bedri Atığ’ın da Erim lehine adaylıktan çekilmesi olmuştur. Atığ, 

“Profesör Nihat Erim’in bugünkü hususiyeti ve bazı şahsi sebepler dolayısıyla, bütün 

iyi şartlara rağmen bu seçimden çekilmeyi münasip gördüm.”254 demiştir.    

17 Haziran 1945 tarihinde yani seçimlerin yapılacağı gün Kocaeli 

adaylarından Nuri Özdoğan da Nihat Erim lehine çekildiğini açıklamıştır.255 

Gazetelerde çıkan son haberlerde Adapazarı’nda da bütün oyların Erim’in üzerinde 

toplandığı bildirilmiş ve Akyazı, Karasu, Hendek ile Adapazarı’nda seçmenlerin 

tercihinin Nihat Erim olacağı yazılmıştır.256 Saat 10:30’da257 başlayan seçim, 923 

                                                 

253 “Namzetlerimizin kazanması ihtimalleri çoğalıyor”, Tasvir, 16 Haziran 1945, Yıl: 1, Sayı: 79, s: 3. 
254 “Seçim mücadelesi: Altı milletvekili bugün belli oluyor”, Ulus, 17 Haziran 1945, Yıl: 26,  Sayı: 
8582, s: 2.   
255 “Seçim dün neticelendi”, Ulus, 18 Haziran 1945,  Yıl: 26,  Sayı: 8583, s: 4. 
256 “Milletvekili seçimleri yarın saat 09,30’da başlıyor”, Tasvir, 17 Haziran 1945, Yıl: 1, Sayı: 80, s: 
5.  
257 İzmit’te çıkan Türkyolu gazetesine göre seçimler saat 09:50’de başlamış ve saat 12:00’de 
tamamlanmıştır. Türkyolu, 17 Haziran 1945, Yıl: 20, Sayı: 2048, s: 1. Bu gazete Kocaeli ilinde 
CHP’nin yayın organı olarak çıkmaktadır. Sedat Şimşek, Kocaeli Basın Tarihi, (1848-2002), Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kocaeli, 2007, s: 96. 
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seçmenden 750’sinin katılımıyla tamamlanmış ve 581258 oy alan Nihat Erim, Kocaeli 

milletvekili seçilmiştir.259  

Ara seçimden hemen sonra Nihat Erim hakkında gazetelerde çıkan ilk yorum 

Tasvir’de yer almış ve   “...Kocaelinden Nihat Erim’in adaylığını tutmuş ve onun 

seçilmesine müzaheret etmişti[k]… Bugün San Francisco’da Türk tezini müdafaa eden 

heyetin arasında bulunan bu genç hukukçunun da millet ve memleket için yararlı olmasını 

temenni ederiz…”260   ifadesi kullanılmıştır. Kocaeli’de de Erim’in milletvekilliği 

olumlu karşılanmıştır. Seçimlerden hemen sonra yerel basında çıkan bir 

değerlendirme yazısında Fehmi Hız, “…Kocaeli seçmenlerinin reylerini verirken 

Erimi sadece Milletvekili yapabilmek için değil genç ve olgun şuurunun ulus 

ödevlerinin engin derinliklerindeki muvaffakiyetlerinin temel ve başlangıcı olduğuna 

                                                 

258 BCA, Fon No: 49010, Kutu No: 434, Dosya Gömleği No: 1802, Sıra No: 4. Nihat Erim’in Kocaeli 
bölgesinde aldığı oyların dağılımı şöyledir: 

Seçime Katılan Seçmen Sayısı  Erim’e Verilen Oy Sayısı 

 

İzmit-Merkez:     163   96 

Geyve         74   3 

Kandıra     123   123 

Karamürsel      50   50 

Gebze       34   34 

Hendek       57   52 

Adapazarı      135   114 

Gölcük        29   19 

Karasu        45   45 

Akyazı        45   45 

Toplam      755   581 
259 BCA, Fon No: 49010, Kutu No: 434, Dosya Gömleği No: 1802, Sıra No: 4.  Gazetelerde Nihat 
Erim’in kaç oyla seçildiğine dair farklı bilgiler yer almıştır. Ulus’a göre 928 seçmenin yüzde 
sekseninin katıldığı seçimde Erim, 582 oy almıştır. “Seçim dün neticelendi”, Ulus, 18 Haziran 1945, 
s: 4. Tasvir’in haberine göre Nihat Erim’e Kocaeli bölgesinde verilen oy sayısı 532’dir. “Milletvekili 
seçimleri dün yapıldı”, Tasvir, 18 Haziran 1945, Yıl: 1, Sayı: 81, s: 5. Vatan’da ise Erim’in kaç oyla 
seçildiğine dair bilgi yer almamıştır. “İstanbul’dan Üstündağ seçildi”, Vatan, 18 Haziran 1945, Yıl: 5, 
Sayı: 1457, s: 3. Nihat Erim’in dışında ara seçimlerde kazanan diğer adaylar ve illeri şunlardır: 
İstanbul’da Muhittin Üstündağ, Burdur’da Mehmet Sanlı, Çorum’da Edip Alpsar, Zonguldak’ta Ali 
Rıza İnce Alemdaroğlu, Sivas’ta Fikri Erbuğ. Seçim sonucuyla ilgili İçişleri Bakanı Hilmi Uran’ın 
Başbakanlığa gönderdiği yazıda, “…Açık olan Kocaeli milletvekilliğine Dışişleri Bakanlığı Hukuk 
Müşaviri Nihat Erim’in çoğunlukla seçildiğinin, sözü geçen il tarafından bildirildiğini… arz ederim.” 
ifadesi kullanılmıştır. BCA, Fon No: 301000, Kutu No: 76, Dosya Gömleği No: 505, Sıra No: 16.  
260 “Millet reyini verdi”, Tasvir, 18 Haziran 1945, Yıl: 26, Sayı: 80, ss: 1-5. 
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kani olduklarına inancımı tebaruza çalışmaktır…”261 yorumunu yapmıştır. San 

Francisco Konferansı’nı gazetesi adına takip eden Ahmet Emin Yalman da anılarında 

Nihat Erim’in Amerika’da milletvekili seçildiğine dair sürpriz bir telgraf aldığını ve 

onun Konferansın en başarılı Türk delegelerinden birisi olduğunu yazmıştır.262 Nihat 

Erim’in milletvekili seçilmesi Galatasaray camiasında da ilgiyle karşılanmış ve 

Kocaelililere “Galatasaraylıların Tahsin hocası” imzasıyla bir telgraf çekilerek camia 

adına teşekkür edilmiştir.263 

San Francisco Konferansı nedeniyle ABD’de bulunan Nihat Erim, akşam 

saatlerinde İzmit Belediye Reisi Kemal’den milletvekili seçildiğine dair bir telgraf264 

aldığını ve böylece hayatının yeni bir devresine girdiğini belirtmiştir.265 Nihat Erim, 

vekil seçilmesinden sonra CHP Genel Sekreteri Memduh Şevket Esendal’a çektiği 

telgrafta, “partimizin hakkımda gösterdiği itimada sonsuz teşekkürlerim[i]e arzeder, 

saygılarımı sunarım”266 ifadesini kullanmıştır. Bu ifadeler her ne kadar CHP’nin ara 

seçimler için aday göstermese de Nihat Erim’in bu parti tarafından desteklendiğini 

göstermektedir. Bunun bir başka göstergesi de Erim’in Başbakan Şükrü Saracoğlu’na 

gönderdiği telgraftır. Nihat Erim seçimden sonra bu kez Saracoğlu’na kendisine 

gösterilen teveccüh ve itimattan dolayı teşekkür etmiştir.267  

Nihat Erim, günlüğüne düştüğü notta TBMM’de 12 Ağustos 1945 tarihli 

oturumda yemin ettiğini ve partililerin kendisine başarı dilediklerini yazarak şu 

satırlarla duygularını ifade etmiştir:  “…Muvaffakiyet? Ne yapmakta? Memleketin siyasi 

                                                 

261 Fehmi Hız, “KOCAELİNİN genç milletvekilini selamlarken”,  Türkyolu, 21 Haziran 1945, Yıl: 
20, Sayı: 2051, s: 2. 
262 Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim 2 1922-1971, 2. bs., 1997, 
s: 1304.  
263 “Seçim dedikodusu”, Tasvir, 19 Haziran 1945, Yıl: 26, Sayı: 81, s: 3. Telgrafın metni şöyledir: 

      “Kocaeli vilâyetinin sinesinde büyüyen kıymetli evlâdımız ilim adamı Nihad Erimi vilâyetiniz 
Milletvekilliğine tayini hususunda gösterdiğiniz kadirşinaslıktan dolayı hepinizi tebrik eder ve 
memlekete faydalı olmasını Cenabıhaktan niyaz eylerim.”     
264 Seçim Heyeti Başkanı Kemal Öz, Nihat Erim’e çektiği telgrafta Kocaeli milletvekilliğine 
seçildiğini bildirerek kendisini kutlamıştır. Ulus, 18 Haziran 1945, s: 4.  CHP Genel Sekreter Vekili 
Nafi Atuf Kansu da Nihat Erim’e gönderdiği telgrafla milletvekili seçilmesinden dolayı kendisini 
kutlamıştır. BCA, Fon No: 49010, Kutu No: 434, Dosya Gömleği No: 1802, Sıra No: 4. 
265 Erim, A.g.e., s: 38. Nihat Erim, günlüğüne milletvekili seçildiği tarihi 17 Mayıs 1945 olarak 
yazmıştır. Oysa seçimler 17 Haziran 1945 tarihinde yapılmıştır. 
266 BCA, Fon No: 49010, Kutu No: 434, Dosya Gömleği No: 1802, Sıra No: 4. 
267 BCA, Fon No: 30100, Kutu No: 14, Dosya Gömleği No: 80, Sıra No: 11. 
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havasında biz yokken epey değişiklikler olmuş… Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat 

Köprülü, Refik Koraltan müşterek bir takrir vererek matbuat kanunun ve anayasaya aykırı 

diğer kanunların değiştirilmesini istemişler. Şiddetli münakaşalar olmuş…”268   Nihat 

Erim’in düşüncelerini de yansıtan bu satırlarda hem beklemediği bir anda Meclise 

girmesinin, hem de Dörtlü Takrir’in269 verilmesinden sonra siyasî ortamın 

karışmasının yarattığı şaşkınlık gözlenmektedir.  

Nihat Erim’in milletvekili seçilmesinden sonra Kocaeli halkıyla ilk teması 

Ağustos 1945 tarihinde olmuştur. Halkevi’nde BM Teşkilâtı hakkında bir konferans 

veren Erim, İzmitlilere Kocaeli milletvekili seçilmesinden dolayı gösterdikleri 

teveccühe teşekkür etmiştir. Nihat Erim, ayrıca “İzmit ve İzmitliler için çalışacağını” 

vaat ederek bunun önden verilmiş bir söz gibi kabul olunmasını istemiştir.270     

17 Haziran ara seçimlerinde Nihat Erim’in milletvekili seçilmesinden kısa bir 

süre sonra San Francisco Konferansı da sona ermiştir. 26 Haziran 1945 tarihinde 

Türk heyeti, diğer katılımcı ülkelerin yaptığı gibi, BM Antlaşması ve “Uluslararası 

Daimi Adalet Divanı Statüsü’nü imzalamıştır.271 15 Ağustos’ta TBMM tarafından da 

onaylanan BM Antlaşması’nın başlangıç bölümünde “insan haklarına, kişi haysiyet 

ve değerlerine” inançlarını vurgulayan devletler, “ırk, cins, dil veya din farkı 

gözetmeden herkesin insan haklarına ve ana hürriyetlerine saygıyı geliştireceklerini” 

benimsemişlerdi.272 Böylece BM Antlaşması’nı imzalayan Türkiye’de de artık tek 

parti devrinin kapanması bir zorunluluk halini almıştır. 

                                                 

268 Erim, A.g.e., s: 44. Nihat Erim, günlüğünde TBMM’de milletvekilliği seçilmesinden sonra yemin 
ettiği tarihi 12 Ağustos Pazartesi olarak vermiştir. Ancak TBMM Tutanakları’na göre Erim, 13 
Ağustos 1945 Pazartesi günü yapılan ve saat 15:00’de toplanan Meclis’in Birinci Oturumu’nda yemin 
etmiştir. Tutanaklarda yalnızca Başkan tarafından Nihat Erim’in kürsüye davet edildiği ve “Kocaeli 
milletvekili Nihat Erim and içti” ifadesi yer almıştır. TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 19, B: 89, O: 1, 
13.08.1945, s: 146.     
269 Türk Demokrasi Tarihinde “Dörtlü Takrir” olarak anılan önerge CHP içinde ve Türkiye’de 
demokratikleşme talep eden bir metindir. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik 
Koraltan’ın imzaladığı bildiride özetle TBMM’de gerçek bir denetimin sağlanması, kanunlarda ve 
parti tüzüğündeki antidemokratik maddelerin kaldırılması, seçimlerin serbestçe yapılması istenmiştir. 
Eroğul, A.g.e., ss: 10-11. 
270 Türkyolu, 22 Ağustos 1945, Yıl: 20, Sayı: 2104, s: 1. 
271 Mahmut Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – III: Milli Şef Dönemi (1939-1945): İstanbul, 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009, s: 407.  
272 Osman Akandere, Milli Şef Dönemi: Çok Partili Hayata Geçişte Rol Oynayan İç ve Dış 
Tesirler, İstanbul, İz Yayıncılık, 1998, s: 337. TBMM’de yapılan oylamaya toplam 455 
milletvekilinden 332’si katılmış ve tamamı “kabul oyu vermiştir. 121 milletvekilinin katılmadığı ve 
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 1.3. Nihat Erim’in DP Muhalefetine Karşı Tutumu 

Türk siyasetinde 1945 yılıyla beraber yeni bir devir açılırken henüz DP’nin 

kurulması aşamasında CHP’lilerin Celal Bayar’a sempatiyle baktıkları 

gözlenmektedir. Yeni parti -yukarıda da söz edildiği şekilde- 7 Ocak 1946 tarihinde 

kurulmuştu. O günlerin basınında Bayar’ın CHP’li kökenine vurgu yapan yazılara 

rastlanmakta ve yeni kurulacak partinin de iktidar partisiyle aynı ideolojik temellere 

dayanacağı vurgulanmaktadır.273 Buna rağmen CHP’de yeni muhalefet partisinin 

kendilerinkinden daha farklı bir programa sahip olması da bekleniyordu.274 

Cumhurbaşkanı İnönü, henüz DP kurulmadan önce bazı CHP’li milletvekilleriyle 

yaptığı görüşmelerde demokratik düzene geçildiği zaman ikinci partiyi koruyacağını 

ve büyük partiye ezdirmeyeceğini, hatta böyle bir parti Meclis’te kurulsa bile aynı 

tutumu takınacağını açıklamıştır.275  

CHP yanlısı basın da DP’nin kuruluşunu olumlu karşılamıştır. Tanin’de 

Hüseyin Cahit Yalçın, muhalefet partisinin gerçek bir ihtiyaçtan doğduğunu 

vurguladığı başyazısında II. Meşrutiyet döneminin kötü anılarından da söz etmiş ve 

DP’nin iktidar partisinden iyi bir anlayış, dostça hisler ve vatana hizmet konusunda 

samimi destek göreceğini vurgulamıştır. Bayar’a güven ve destek ifadelerini de 

belirten yazar, DP’nin asıl işlevinin CHP iktidarı karşısında bir kontrol görevini 

başarıyla yerine getirmek olacağını da belirtmiştir.276  

DP’nin ortaya çıktığı dönemde Nihat Erim, Ulus’un başyazarlığı görevini 

üstelenmiştir. Aslında Erim, o günlerde basınının gözde isimleri arasında yer 

alıyordu. Çünkü önce Tasvir’den ortaklık teklifi almış, ardından CHP’nin yayın 

organı Ulus’un –Falih Rıfkı Atay ile birlikte – başyazarlığına getirilmiştir.277  

Özellikle Ulus’ta başyazarlık demek aynı zamanda CHP iktidarının da bir bakıma 

                                                                                                                                          

iki boş oyun çıktığı oylamada “kabul” oyu verenler arasında Kocaeli milletvekili Nihat Erim de yer 
almıştır.  TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 19, B: 90, O: 1, 15.08.1945, s: 179. 
273 Ahmad, A.g.e., s: 30. 
274 Karpat, A.g.e., s: 135. 
275 Şerafettin Turan, İsmet İnönü: Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı 
Yayınları, 2000, s: 275. 
276 Hüseyin Cahit Yalçın, “Yeni Partinin Teşekkülü”, Tanin, 10 Ocak 1946, Yıl: 36, Sayı: 4454-849, 
s: 1. 
277 Erim, A.g.e., ss:47-48.  



 53

sözcülüğünü üstlenmek anlamına geliyordu. Erim’in İnönü ile olan yakınlığı da göz 

önüne alınırsa onun makalelerinin bir anlamda İsmet Paşa’nın vermek istediği 

mesajları kamuoyuna aktaran bir işlevinin olacağı da açıktır. Ayrıca Hüseyin Cahit 

Yalçın, Nihat Erim’den kendisi Avrupa’dayken Tanin’de başyazı yazmasını da 

istemiştir. Bu gazeteye her gün yazamayacağını belirten Erim, daha sonra Yalçın’la 

haftada dört gün yazı yazması konusunda anlaşmıştır.278 Dolayısıyla Türkiye’de 

demokrasi kurulurken, Nihat Erim’in de basındaki yoğun mesaisi başlamış oluyordu.  

Erim’in Ulus’un başında mesaisiye başladığı devre aynı zamanda DP’lilerin 

iktidar partisi ve destekçileriyle ilk ciddi tartışmasının da yaşandığı döneme 

rastlamıştır. Muhalifler parti başkanlığı ve devlet başkanlığının aynı kişide birleşmesi 

konusunda iktidar sözcüleriyle ilk kez karşı karşıya gelmişlerdir.279 Atatürk 

döneminden beri Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda parti genel başkanı da olması bir 

bakıma ona yasama ve yürütme organlarına karşı üstünlük sağlıyordu. Cumhuriyet 

döneminde Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişkisinin kesilmesi maddesiyse 

ilk kez 1961 Anayasası’nda yer almıştır.280 Nitekim İsmet İnönü, 26 Aralık 1938 

tarihinde yapılan CHP I. Olağanüstü Kurultay’da partinin “değişmez genel başkanı” 

ve Türkiye’nin de “Milli Şef”i seçilmişti.281 Dolayısıyla DP muhalefetinin karşısında 

yalnız CHP iktidarı değil, aynı zamanda onun genel başkanı İnönü de yer alıyordu. 

İktidara yönelen eleştiriler bir bakıma CHP Genel Başkanı olarak İnönü’ye de 

yöneltilmiş oluyordu. Ne var ki DP açısından İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı 

                                                 

278 A.e., ss: 48-49. Erim, bu dönemde Tanin’de çıkan ilk başyazısında Türkiye’nin Ortadoğu 
ülkeleriyle olan ilişkilerini ele almıştır. Nihat Erim, “Türkiye ve Arap memleketleri”, Tanin, 17 Şubat 
1946, Yıl: 36, Sayı: 4454-887, s: 1.   
279 İsmet İnönü’nün hem devlet başkanı hem de CHP Genel Başkanı oluşunu muhalefet partileri 
açısından inceleyen ilk makalelerden birisi “Millet” dergisinde yayınlanmıştır. Daha DP’nin 
kuruluşunun ikinci ayında kaleme alınan yazıda yazar, genel olarak İnönü gibi inkılâbın önderleri 
arasında yer alan bir kişinin partisi dururken, muhalefet partilerine oy gitmeyeceği düşüncesinde 
bulunanlara karşı Milli Şef’in iktidar partisinin  Değişmez Genel Başkanı olmasının kendisine en az 
CHP’liler kadar bağlı vatandaşları herhangi bir muhalefet partisine bağlanmaktan alıkoymayacağını 
savunmuştur. Yazara göre inkılâbın tüm ilkelerini benimseyen partileri ve siyasi hareketleri normal 
saymayı ve insan aklının muhaliflere yönelmesini olağan karşılamayı Milli Şef de hakiki bir halk 
idaresi için gerekli görmektedir. “Milli Şefimiz ve Partiler”, Millet, 7 Mart 1946, Sayı: 6., s: 3. 
İstanbul’da 1946-1950 yılları arasında 222 sayı çıkan derginin sahibi Cemal Kutay’dır. M. Orhan 
Bayrak, Türkiye’de Gazeteler ve Dergiler Sözlüğü (1831-1993), İstanbul, Küll Yayınları, 1994, s: 
92. Söz konusu makale de büyük olasılıkla Kutay tarafından yazılmıştır. [Y.n.]   
280 Mehmet Kahraman, Türk Anayasa Hukukunda Cumhurbaşkanlığı, Konya, Çizgi Kitabevi, 
2012, ss: 53-92. 
281 Bilâ, A.g.e., s: 76. 
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konumundan kaynaklanan bir eşitsizliği gidermek amacıyla Demokratlar, kısa zaman 

içinde O’nun CHP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmasını ve tarafsız bir hakem 

konumuna gelmesini talep etmeye başlamışlardır.282 DP’lilerin İnönü’nün 

konumuyla ilgili itirazları CHP’nin II. Olağanüstü Kurultayı günlerinde daha 

yoğunluk kazanacaktır.  

Türkiye’de demokratik hayat gelişirken Nihat Erim, 1946 yılı Ocak-Mayıs 

arasındaki dönemde sürekli dış politikayla meşgul olmuş, makalelerinde de –

yukarıda değinildiği gibi İnönü’nün tavsiyesine de uyarak – bu alandaki sorunları ele 

almıştır.283 Erim, 1 Mayıs 1946’da Avrupa’dan Ankara’ya döndüğünde öfkeli bir 

havayla karşılaştığından söz etmiş ve DP’yle ilgili ilk değerlendirmesini, “…Yeni 

parti almış yürümüş…” ifadesiyle yapmıştır.284 Erim’in DP hakkında kaleme aldığı 

ilk yazı da bu partinin ve Celal Bayar’ın dış politika anlayışı üzerine olmuştur.285 

Bayar’ın 1946 Nisan ayının sonunda Amerikalı bir gazeteciye verdiği beyanatta Rus 

talepleri karşısındaki tutumunu eleştiren Erim, kritik bir dönemde herkesin sözlerine 

dikkat etmesi gerektiğini belirterek, onun Türkiye’ye yönelen tehditler karşısındaki 

tavrını kuşku ve tereddütlerle karşıladıklarını yazmıştır. Nihat Erim, Celal Bayar’dan 

                                                 

282 Cemil Koçak, İktidar ve Demokratlar C. 2: Türkiye’de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş 
Yılları (1945-1950), İstanbul, İletişim Yayınları, 2012, ss: 88-89-90. 
283 Nihat Erim, Mart ayında Türkiye’ye gelen Irak heyetiyle yürütülen müzakerelere katılmıştır. İki 
ülke arasında sınır meseleleri, kültür, gümrük, maliye gibi konularda yürütülen görüşmelerde Nihat 
Erim de delege olarak bulunmuştur. Erim, A.g.e., ss: 51-52.  Ayrıca savaş sonrası yerini BM’ye 
bırakacak olan MC’nin fesihle ilgili toplanan son Genel Kurul’u 8-18 Nisan tarihlerinde yapılmış ve 
bu örgüt 19 Nisan’dan itibaren tarihe karışmıştır. Mehmet Gönlübol, Milletlerarası Siyasi 
Teşkilatlanma, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 2. bs., 1968, s: 181. 
Nihat Erim, bu son toplantıya katılan Türk heyetinde yer almış, Türkiye’nin görüşlerini belirten 
konuşma metnini hazırlamış ve oluşturulan komitelerde görev almıştır. Erim, A.g.e., s: 58. Erim, 
ayrıca Fribourg Hukuk Fakültesi’nden aldığı davet üzerine Türkiye hakkında bir konferans vermiş ve 
bu konferansta Türk dış politikasının genel ilkeleri ve son dönemde meydana gelen siyasi gelişmeler 
hakkında geniş açıklamalar yapmıştır.  “Prof. Nihat Erim Türkiye’ye dair bir konferans verdi”, Ulus, 
20 Nisan 1946, Yıl: 27, Sayı: 8889, s: 3. Gazetelere yansıyan haberlere göre Nihat Erim’in ilgiyle 
izlenen konferansı Fribourg çevrelerinde olumlu izlenimler yaratmıştır. “Prof. Nihad[t] Erim 
Cenevrede memleketimiz hakkında alâka toplayan bir konferans verdi”, Tasvir, 20 Nisan 1946, Yıl: 
2, Sayı: 382., s: 3. 
284 Erim, A.g.e., s: 59.  
285 Celal Bayar, Amerikalı bir gazeteciyle yaptığı görüşmede partisinin dış politika anlayışını 
anlatırken enteresan bir görüş ileri sürmüş ve Rusların Türkiye’den taleplerini rivayet olarak 
niteleyerek gerçekle bir ilgisi bulunmadığını söylemiştir. Sovyet Rusya ile Atatürk devrinden beri 
gelen iyi ilişkilerden söz eden Bayar, iki ülke arasında bir pürüz olmadığını ve şahsi dedikoduların 
kendi kabuğu içinde boğulup kalmaya mahkûm olacaklarını belirtmiştir. Celal Bayar’ın Söylev ve 
Demeçleri: Demokrat Parti’nin Kuruluşundan İktidara Kadar Politik Konuşmalar 1946-1950, 
Der.Özel Şahingiray, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1999, s: 49. 
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Sovyet taleplerinin sorumsuz kişilerin dedikoduları olarak tanımlamasını neye 

dayanarak söylediğini izah etmesini de istemiş ve akıllara türlü sorular getiren bu 

sözlerin yol açtığı kuşkuların giderilmesini beklediklerini de ifade etmiştir.286  

DP Genel Başkanı Celal Bayar, Nihat Erim’in çağrısı üzerine sözlerine 

açıklık getirme zorunluluğu hissetmiştir. Bayar, Amerikalı gazeteciye demeç 

verirken Dışişleri Bakanı Hasan Saka’nın basında çıkan beyanatını dikkate aldığını 

ve Saka’nın Rusların Boğazlardan üs istemesi gibi bir meselenin olmadığını, Kars ve 

Ardahan’la ilgili de resmi bir talep gelmediğini söylediğini belirtmiştir. Celal Bayar, 

Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelecek bir tehdit karşısında tüm vatandaşlarla 

birlik olacaklarına da değinmiş ve isim vermeden Nihat Erim’i eleştirerek, “…hiçbir 

vatandaşın neden tıpkı benim ifade tarzımı takip etmiyorsun diye diğerine târizde 

bulunmağa hakkı yoktur.” demiştir.287 Nihat Erim, bundan sonraki süreçte 

yazılarında iç politik gelişmelere ağırlık verecek ve CHP-DP mücadelesinin basında 

ve TBMM’de en önemli isimlerinden birisi haline gelecektir. 

DP, kuruluşundan sonra ilk iki ay içinde 63 ilin 16’sında il merkezlerinde ve 

36 ilçe merkezinde örgütlenebilmişti. Köylerde ne kadar şube açıldığının sayısı ise 

belirsizdi.288 Yeni partinin idarecileri asıl kuvveti halk arasında ve özellikle köylere 

dek partinin yayılmasında görmüşlerdi. Bu sayede de DP kısa zamanda halkın, 

köylünün, çiftçinin, amelenin, küçük esnafın gönülden bağlandıkları bir siyasi 

teşekküle dönüşmüştür.289 1946 yılının bahar ayında DP örgütlendiği il sayısını 

26’ya, ilçe sayısını da 75’e çıkarmıştı. Kısacası yeni parti kısa zaman içinde halkın 

büyük ilgisiyle karşılaşmıştır.290  

                                                 

286 Nihat Erim, “Dış Politikamız ve Demokrat Parti”, Ulus, 4 Mayıs 1946, Yıl: 27, Sayı: 8903, ss: 1-3.  
Bu tarihten 20 yıl sonra 1966’da Sosyalist Kültür Derneği’nde Türkiye’nin dış politika sorunları 
üzerine bir konferans veren Nihat Erim, burada “Rusya II. Dünya Savaşı sonrasında gerçekten 
Türkiye saldırmaya niyetlendi mi?” sorusuyla karşılaşmıştır. Soru soran kişinin 1945’te çok genç 
olduğunu sandığını belirten Erim, bütün buhranı yaşadığını, tehlikenin çok ciddi olduğunu, 20 yıl 
sonra meselelere daha rahat bakıldığını söyleyerek, “…Stalin’in talepleri, herhalde şaka yapmak için 
değildi…” demiştir. Yön, Prof. Dr. Nihad Erim, “Türkiye’nin Dış Politika Sorunları”, 25 Mart 1966, 
Yıl: 5, Sayı: 156, s: 16. 
287 Şahingiray, A.g.e., ss: 52-53. 
288 Karpat, A.g.e., s: 135. 
289 Giritlioğlu, Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin Mevkii C: 1, s: 160. 
290 Albayrak, A.g.e., s: 76. 
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DP’nin hızla gelişmesi karşısında CHP’de bir telaş havası gözlenmeye 

başlamış ve parti idarecileri iktidarı kaybetme korkusu içine düşmüşlerdi.291  İki parti 

arasındaki ilk önemli çatışmalardan birisi DP’lilerin yurt çapında teşkilatlanmalarının 

iktidar tarafından önlendiği iddiaları üzerine yaşanmıştır. Yeni partinin lideri Bayar, 

kısa zamanda halktan gördükleri geniş destek karşısında CHP iktidarının taşrada 

örgütlenmelerini önlemeye çalıştığını öne sürmüştür.292 DP’nin bir başka önemli ismi 

Adnan Menderes, İzmir’de gazetecilere CHP idaresinden gördükleri baskılardan söz 

etmiştir. Menderes’e göre bazı idare amirlerinin gayretkeşliklerinin yanı sıra halka 

kendileri hakkında haksız suçlamalar, baskılar ve tehditler yöneltilmektedir. Buna 

rağmen DP, gittikçe büyüyen bir ilgi ve sevgiyle karşılanmaktadır.293  Buna karşılık 

dönemin İçişleri Bakanı Hilmi Uran, muhalefet partisinin yeterince destek 

sağlayamadığı için bahaneler uydurduğunu söylemiş ve Menderes’in iddialarını 

reddetmiştir.294 

CHP’nin DP kurulduktan sonra aldığı en önemli tedbirlerin başında bu parti 

henüz gelişimini tamamlamadan milletvekili genel seçimlerini bir yıl erkene alma 

kararı olmuştur.295  Bunun yanı sıra eylülde yapılması gereken belediye seçimleri de 

tek seferlik olmak üzere  mayıs ayına alınmıştır.296 Ayrıca CHP Genel Başkanı İsmet 

                                                 

291 Bilâ, A.g.e., s: 100. Cihat Baban, Türk siyasetinin önemli isimlerini ele aldığı çalışmasında Nihat 
Erim’den 1946-1950 arasında duyduğu şu ifadelere yer vermiştir: “Demokrat Parti iktidar gelirse 
halimiz nice olur?” gibi konuşanlara İnönü daima “Hiçbir şey olmaz!.. Demokrat idareciler, dini 
siyasete alet edecek insanlar değildir, devrimleri de ortadan kaldırmazlar . Bayar devlet hizmetinde 
çalışmış bir insan… Menderes genç bir istidat… Köprülü, neden bizdeki şu veya bu zattan daha az 
vatanperver olsun.?..”  Cihad Baban, Politika Galerisi: Büstler ve Portreler, İstanbul, Remzi 
Kitabevi, 1970, s: 290. 
292 Albayrak, A.g.e., s: 77. Bayar, yıllar sonra yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı İnönü’nün ve 
CHP’nin kendilerinin tüm yurt sathında örgütlenmelerine engel çıkardıklarını söylemiştir. Saray, 
A.g.e., s: 94. 
293 Kılçık, A.g.e., s: 54. 
294 Albayrak, A.g.e., s: 77. 
295 Aslında CHP’nin erken seçim kararında DP’nin tutumu da etkili olmuştur. Genel Başkan Celal 
Bayar, CHP’nin erken seçim kararından önce basına verdiği demeçte seçimler bir yıl öne alınsa dahi 
buna katılacak durumda olduklarını; ancak tek dereceli seçimin sağlanması, sandıkların güvenliğinin 
ve vatandaşın oylarının aynen sonucu yansıtılması, resmi makamların herhangi bir müdahalesinin 
olmamasını şart gördüklerini açıklamıştır. Şahingiray, A.g.e., s: 47.  
296 Demokrasinin 50 Yılı 1: 1945-1950, Aydın Kitaplar, B.y.y., Bas.y.y., s: 33. CHP, yerel seçimlerin 
öne alınmasıyla birlikte Belediye Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılması için TBMM’ye bir tasarı 
getirmişti. Görüşmeler sırasında söz alan DP Aydın milletvekili Adnan Menderes, öne alınan seçimler 
için kış aylarının olumsuz şartlarının gösterilmesini geçersiz bir neden olarak tanımlamıştır. 
Menderes, konuşmasında daha memlekette gerçek ve ileri demokrasiye yer veren önlemlerin 
alınmadığını, muhalif partilerin henüz örgütlenme aşamasında olduklarını da söyleyerek, erken seçim 
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İnönü, 27 Nisan tarihinde partisini olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Bu toplantının 

amacı tek dereceli seçim, sınıf esasına dayalı örgütlerin kurulmasına olanak 

tanınması, CHP Tüzüğü’nde bulunan “Değişmez Genel Başkan” maddesinin 

kaldırılması gibi çok partili döneme uyum kararlarını almaktı.297 Seçim Kanunu’nda 

demokratik düzenlemelerin yapılması DP’nin büyük önem verdiği bir konu olmuştur. 

Nitekim Cumhurbaşkanı İnönü, not defterine kendisini ziyarete gelen Celal Bayar’ın 

mevcut seçim kanunundan şikâyetçi olduğunu yazacaktır.298  

Yurt dışında bulunduğu için gelişmeleri basından takip eden Nihat Erim, 

günlüğünde 29 Nisan tarihli gazetelerin Türkiye’de seçimlerin yenileneceğini haber 

verdiğini yazmıştır.299 Nitekim partiler arası rekabetin ve tartışmalarının tırmandığı 

bir dönemde Türkiye’ye dönen Erim de tek dereceli seçim kanunuyla ilgili kaleme 

aldığı bir makaleyle görüşlerini belirtmiştir. CHP II. Olağanüstü Kurultayı 

sonrasında yazılan makalede Türk ve dünya tarihinin demokratikleşme 

aşamalarından söz eden Nihat Erim, tek dereceli seçime demokrasi deneyimleri 

Türkiye’den çok önceye dayanan ülkelerin bile kademe kademe geçtiğinden söz 

ederek, 1789 sonrası Fransa’nın bu sisteme ancak 1848 İhtilali’nin ardından 

ulaşabildiğini yazmıştır.  Erim’e göre İngiltere de bu konuda iyi bir örnektir, çünkü 

13. yüzyılda demokrasi yoluna giren Birleşik Krallık’ta genel oy sistemi 19. yüzyılın 

sonunda kabul edilmiştir. Nihat Erim, yazısında sadece 25 yıllık geçmişi bulunan 

Cumhuriyet rejimini kısa sayılacak bir zamanda bu sisteme kavuşturan CHP’nin 

tuttuğu yolun isabetinin anlaşıldığını da vurgulamıştır.300 

 

 

                                                                                                                                          

kararının millet iradesinin serbestçe gerçekleşmesini engellediğini öne sürmüştür. Kılçık, A.g.e., ss: 
55-56.    
297 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 19. 
298 İnönü, A.g.e., s: 435. Celal Bayar, Seçim Kanunu hakkında basına verdiği demeçlerle DP’nin 
görüş ve beklentilerini açıklamıştır. Örneğin Bayar, 24 Nisan’da gazetelerde çıkan beyanatında 
1947’de yapılacak genel seçimlere gireceklerini; ancak o güne kadar tek dereceli seçim kanunun 
mutlaka çıkması gerektiğini söylemiştir. Ona göre ayrıca vatandaşlar oylarını herhangi bir baskı, 
tehdit ve tesir altında kalmadan vermelidir. Şahingiray, A.g.e., s: 47. 
299 Erim, A.g.e., s: 58. 
300 Nihat Erim, “Tek dereceli seçim”, Ulus, 12 Mayıs 1946, Yıl: 27, Sayı: 8911, s: 2 
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1.4. CHP II. Olağanüstü Kurultayı ve Yankıları  

CHP II. Olağanüstü Kurultayı, Ankara’da 10 Mayıs 1946 tarihinde 

toplanmıştır. Kurultayla ilgili CHP içinden gelen bir yoruma göre toplantının tek 

nedeni DP muhalefeti karşısında iktidarın lehine olacak bazı tedbirlerin alınmasının 

zaruri görülmesiydi.301 8 Mayıs’ta DP Genel Başkanı Celal Bayar, partisinin belediye 

seçimlerine katılmayacağını, ayrıca halen seçim reformlarının yapılmadığını 

açıklamıştı.302 Genel Başkan İsmet İnönü, açılış konuşmasında bu kararı eleştirirken, 

yeni kurulan partilerin seçime mutlaka girmelerini istemiştir. İnönü, nutkunda ayrıca 

millet iradesinin açıkça belli olması için parti olarak büyük özen gösterdikleri halde 

muhalefetin bahanelerle seçimlerden kaçınacaklarını farzetmek istemediklerini de 

belirtmiştir.303  

İsmet İnönü aynı konuşmasında CHP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmasıyla 

ilgili tartışmalara da değinmiş ve 1924 Anayasası’nın devlet başkanının görevi gereği 

tarafsız ve adil olacağını inandığını, seçimlerde kazanacak partinin başkanının devlet 

başkanı olmasını doğal karşılayacaklarını ve devlet başkanının partiler dışında olması 

için anayasanın değiştirilmesi gerektiğini söylemiştir. İsmet İnönü, yaşamı boyunca 

CHP’nin üyesi olarak kalacağını ve kabul edildiği sürece Başkanı olarak bu partinin 

politikalarına hizmet edeceğini de söylemiştir. Kendisinin parti başından ayrılmasını 

CHP’nin zayıflatılması için etkin bir çözüm görenlerden de söz eden İnönü, bu 

propagandaların fikirlerini tahlil etmeyeceğini de ilan etmiştir.304  

İsmet İnönü, bu ifadeleriyle açıkça söz etmese de DP’lilerin “CHP Genel 

Başkanlığı’ndan ayrılması” yönündeki çağrılarını partisini zaafa düşürme taktiği 

olarak gördüğünü belirtmiştir. Nitekim İnönü, II. Olağanüstü Kurultayı’ndaki 

nutkunda DP’nin en önemli beklentileri arasında yer alan “CHP Genel 

Başkanlığı’yla Cumhurbaşkanlığı’nın aynı kişide birleşmesi” konusunda da kesin bir 

                                                 

301 Giritlioğlu, A.g.e., s: 159. Fahir Giritlioğlu, CHP Edirne milletvekili olarak TBMM’de 
bulunmuştur. [Y.n.]  
302 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 19. 
303 Toker, A.g.e., s: 148. İnönü, konuşmasında belediye seçimlerinin boykot edilmesini ayrıca 
“yabancı devletlere karşı ülkenin iç idaresini itham etmek” ifadeleriyle de eleştirmiştir. Turan, A.g.e., 
s: 281.  
304 İlhan Turan, A.g.e., ss: 86-87. 
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tavır takınmıştır. 11 Mayıs 1946 tarihinde çalışmalarını tamamlayan Kurultay’da 

demokratik yaşama yön verecek çok önemli kararlar alınmıştır.305 Ayrıca II. 

Olağanüstü Kurultay’da İsmet İnönü, 708 oy alarak tekrar genel başkan 

seçilmiştir.306 Böylece DP’lilerin en önemli taleplerinden birisinin CHP’liler 

tarafından resmi olarak reddedildiği de anlaşılmıştır.307  

DP cephesinden CHP II. Olağanüstü Kurultayı’nda alınan kararlara ve Genel 

Başkan İsmet İnönü’nün nutkuna kısa zamanda yanıt gelmiştir. DP Genel İdare 

Kurulu tarafından yayımlanan Genel Başkan Celal Bayar imzalı tamimde İnönü’nün 

muhalefetle ilgili iddialarına yanıt verilmiştir. Tamimde İnönü’nün parti 

başkanlığıyla devlet başkanlığı tartışmalarını 1924 Anayasası çerçevesinde 

değerlendirmesi eleştirilmiştir. CHP Genel Başkanı’nın konuyu anayasal bir durum 

olarak gördüğüne değinilen tamimde Türk Anayasası’nın devlet başkanının 

sorumsuzluğu ilkesini benimsediği, yine anayasaya göre devlet başkanının 

milletvekili olduğu halde TBMM görüşmelerine katılamadığı ve oy kullanamadığına 

dikkat çekilmiştir. DP’lilere göre bu yasağın nedeni en yüksek makamı işgal eden ve 

devletin birliğini temsil eden kişinin TBMM müzakereleri ve parti mücadeleleri içine 

girmesinden doğacak mahzurları önlemektir. DP Genel Başkanı Bayar, ayrıca 

anayasa ve kanunlarla büyük yetki ve dokunulmazlık sahibi bulunan devlet 

başkanının bunları bir partinin lehine kullanması ihtimalinin partiler arası 

mücadelenin eşit ve adil şartlar altında yapılmasına da engel olacağını da ileri 

sürmüştür.308       

Nihat Erim ile DP’liler arasında sert tartışmaları başlatması bakımından parti 

başkanlığı-devlet başkanlığı birleşmesi konusu önemlidir. Erim, Ulus’ta bu konuda 

Kurultay’dan hemen sonra çıkan ilk makalesinde temel olarak İnönü’nün konumunu 

                                                 

305 Kurultay’da alınan kararlar arasında tek dereceli seçim sisteminin kabulü, dernek kurma hürriyetini 
kısıtlayan 22. maddenin kaldırılması, Müstakil Grup’un kaldırılması, İnönü’nün talebiyle Değişmez 
Genel Başkanlık kurumunun kaldırılması, yer almıştır. Kili, A.g.e., s: 96. Ayrıca CHP Tüzüğü’nden 
“Millî Şef” unvanı da kaldırılmıştır. Demokrasinin 50 Yılı 1: 1945-1950, s: 34.   
306 Bilâ, A.g.e., s: 103. 
307 Demokratikleşme sürecinde Cumhurbaşkanının tarafsızlığı tartışmaları ve 1946 Cumhurbaşkanlığı 
seçimi hakkında bkz. Ahmet Gülen, “Türkiye’de Demokratikleşme Sürecinin İlk Yansımaları: 1946 
Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 
XV, Sayı: 30 (2015/Bahar), ss: 221-249. 
308 “Celâl Bayar’ın İsmet İnönü’nün nutkuna cevabı”, Yeni Sabah, 14 Mayıs 1946, Yıl: 8, Sayı: 2868, 
s: 3.  
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1924 Anayasası’ndan doğan fiili bir durum olarak değerlendirmiştir. Nihat Erim, 

İnönü’nün Kurultay konuşmasındaki fikirlerine paralel görüşler öne sürdüğü 

makalesinde ayrıca devletin en yüksek makamına oturan kişiden adil ve tarafsız 

olmaktan başka bir şey beklenemeyeceğini belirtmiştir.309    

 DP muhalefeti CHP’nin II. Olağanüstü Kurultay’da aldığı kararları yetersiz 

bularak iktidara yönelik eleştirilerine devam etmiştir. Adnan Menderes, CHP’lileri 

halen tek parti idaresini idame ettirmeye çalışmakla itham ettiği bir makalesinde 

erken seçim kararı alan iktidar partisi mensuplarının DP’nin gittikçe gelişmesi 

karşısında artan bir sinirlilik hali içinde olduklarını savunmuştur. Menderes 

CHP’lileri, muhalefeti vatana ihanetle suçlayacak kadar kendilerini kaybetmekle, 

hiçbir delile dayanmadan memleketi yabancı devletlere karşı kötülemekle itham 

etmiştir.310 Menderes’in makalesinde isim vermese de aslında eleştirdiği kişi 

İnönü’ydü çünkü söz edilen suçlamalar 10 Mayıs’ta bizzat devlet başkanı tarafından 

yapılmıştı. 

İktidarla muhalefet arasındaki gerilim günden güne artmaktaydı. Nitekim 

DP’nin kurucularından Fuat Köprülü’nün ABD basınına verdiği bir demeç üzerine 

de tartışmalar çıkmıştır. Köprülü, New York Times ve Chicago Tribune gazetelerinin 

temsilcilerine yaptığı açıklamada Türk hükümeti hakkında “memleketin siyasi 

hayatında gayri kanuni ve demokrasiye aykırı metodlara başvurmak” suçlamasında 

bulunmuştur.311 Nihat Erim, Köprülü’yü kastederek, yabancı gazetelere verilen 

demecin bir Türk profesöründen gelebileceğine inanmak istemediklerini belirtmiştir. 

Erim, bazı çevrelerin öne sürdüğü gibi demokrasiye geçişin herhangi bir dış tesirle 

yahut San Francisco Konferansı ile ilgisi olmadığını öne sürerek, bu düşünceleri 

sakat fikirler olarak tanımlamış ve Köprülü’ye kendi ülkesinin idaresini yabancı 

ülkelerin kamuoyuna kötü tanıtmakla ne kazanacağını da sormuştur.312  

Nihat Erim, bir başka yazısında CHP’nin başta gelen ülküsünün “Türkiye’yi 

Batı’daki en ileri ülkelerle yarışabilir hale getirme” amacı olduğunu belirtmiş, 25 

                                                 

309 Nihat Erim, “Devlet Başkanı ve Parti Başkanı”, Ulus, 14 Mayıs 1946, Yıl: 27, Sayı: 8913, s: 2.  
310 Adnan Menderes, “Teessür Verici Bir Manzara”,Vatan, 19 Mayıs 1946, Yıl: 6, Sayı: 1787, s: 4. 
311 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 20.  
312 Nihat Erim, “Çirkin Bir Taktik”, Ulus,  17 Mayıs 1946, Yıl: 27, Sayı: 8916, ss: 1-5.    
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yıldır yapılan inkılâpların bu hedefe yönelik olduğunu savunmuştur.  İnkılâp 

ülküsüyle yetişen aydınların işbaşında olduğunu ifade eden Erim, bu sayede rejimde 

bir geri dönüş, cumhuriyetçi ve milliyetçi karakterden sapma olmayacağı kanaatini 

öne sürmüştür. Nihat Erim, demokrasiyi “millet egemenliği, halk idaresi” olarak 

anladıklarını da vurgulayarak, en baştan beri rejimin demokrasi niteliği taşıdığına 

değinmiş ve demokratikleşmeyi çeyrek asırlık bir hazırlık safhasının doğal sonucu 

olarak yorumlamıştır.  Erim, makalesinde DP’nin dağılabileceğini; ancak her ne 

olursa olsun CHP’nin hedefini kaybetmeyeceğini de ifade etmiştir. Halkın sürekli 

fikir değiştirenlerin ardında olmayacağını kaydeden Nihat Erim, demokrasi için her 

türlü fedakârlığı yaptıklarını da savunmuştur. 313   

1.5. Belediye Seçimleri Etrafında Yapılan Tartışmalar 

II. Dünya Savaşı sonrasında çok partili dönemin ilk belediye seçimi 26 Mayıs 

1946 tarihinde yapılmıştır. Belediye seçimlerinin yapılacağı gün Ulus’ta bir başyazı 

kaleme alan Nihat Erim, vatandaşları oy kullanmaya çağırmıştır. Erim, sandık başına 

gidenlerin oranının yakında yapılacak tek dereceli milletvekili seçimleri için de bir 

fikir vereceğini belirttiği yazısında vatandaşın oyunu tam bir gizlilik ve sükûn içinde 

kullanması için alınan önlemlerden söz ederek seçim sırasında herhangi hileye 

başvurmanın hemen hemen olanaksız olduğunu savunmuştur. Birçok ülkede sandığa 

gidenlerin sayısının yıllardır düşük düzeyde kaldığını vurgulayan Nihat Erim, 

belediye seçimlerine katılımın yüksek olmasından Türkiye adına büyük sevinç 

duyacaklarını açıklamıştır. Milletvekili seçimlerine de geniş oranda katılım 

sağlandığı takdirde Türk milletinin devlet kurup, bunu yürütme yolundaki dehasının 

bir kez daha ortaya çıkacağını bildiren Nihat Erim, “kalbi vatan aşkıyla çarpan her 

Türk yurttaşının bu hayırlı vazifeyi yerine getirmeyi zevk sayacağını” belirtmiştir. 314  

                                                 

313 Nihat Erim, “Yolumuzdan Dönmiyeceğiz”, Ulus,  18 Mayıs 1946, Yıl: 27, Sayı: 8917, ss: 1-4.  Bu 
makalenin ilginç olan yönü 1946 Mayısında DP’ye karşı halkın gittikçe artan ilgisine karşılık Erim’in 
bu parti dağılma ihtimaline de kısa da olsa değinmesidir. O tarihte böyle bir ihtimal belirgin biçimde 
ortada yokken Nihat Erim’in bu olasılıktan söz etmesi CHP çevrelerinde bu tür bir beklentiyi 
göstermesi bakımından anlamlıdır. [Y.n.]  
314 Nihat Erim, “Bugünkü seçimin mânası”, Ulus,  26 Mayıs 1946, Yıl: 27, Sayı: 8925, ss: 1-3.    
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Nisan ayının sonunda iktidar partisi Belediye Kanunu’nda bazı değişikliklere 

gitmişti.315 DP’nin boykot kararıyla katılmadığı316 seçimlerde CHP ve MKP yer 

almış; ancak MKP seçim günü yayınladığı bir bildiriyle sandıklarda yolsuzluklar 

meydana geldiğini ve parti olarak seçimlerden çekildiklerini ilan etmiştir.317 Muhalif 

basında çıkan haberlere göre halkın seçimlere katılım oranı %49’da kalmış, en az 

katılım ise Kadıköy ilçesinde meydana gelmiştir.318 CHP’lilere göre sandık başına 

                                                 

315 Yeni yasayla Belediye Meclislerinin seçilmesi ve adayların belirlenmesiyle ilgili antidemokratik 
hükümler geniş ölçüde kaldırılmıştı. Kanunun 3. maddesinde her 500 seçmen için bir seçim bürosu 
açılacağı, oyların bir gün içinde kullanılacağı, belediyelerce seçilen beşer kişilik seçim 
komisyonlarının bulunması, siyasi parti temsilcilerinin de komisyonlarda yer alması esası yer almıştı. 
Dördüncü maddeyle seçim defterlerinin tutulması ilkesi konulmuş, sekizinci maddede sandık 
güvenliğine dair hükümler yer almış, onuncu maddeyle de seçim pusulaları ve tasnif cetvellerinin 
işlerin tamamlanmasından sonra zarflara konularak, mühürlenerek saklanması esası kabul edilmişti. 
Giritlioğlu, A.g.e., ss: 183-184.  
316 Belediye seçimlerinden bir gün önce Kars’ta bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 
ilginç noktalara değinmiştir. İnönü, Türkiye’de seçmen sayısının belli olduğunu ve bunun dünya 
tarafından bilindiğini, halkın belli bir miktarının hastalık gibi türlü mazeretlerle sandığa 
gelememesinin doğal sayılacağını ifade ederek,   “…Türkiye’de seçim olmuş şu kadar kişi iştirâk etmiş der. 
Millet alâkadar değildir derler. Onun için bütün dünyaya karşı, böyle bir imtihan verirken kayıtsızlıktan 
kurtarmak… lâzımdır. Seçimi kazanırız, kaybederiz, umurumda değildir. Ama… seçime iştirâk etmemeyi kabul 
etmem… Bu memleketi dışarıya karşı itham etmektir…”   demiştir.  İlhan Turan, A.g.e., s: 115.  Bu nutuk 
İnönü ile Erim’in görüşlerindeki paralelliği göstermesi bakımından önemlidir. Bu dönemde CHP’nin 
temel endişelerinden birisinin demokratikleşme çabalarının sekteye uğraması ve Sovyet Rusya 
tehdidine karşı Batı’nın desteğinden yoksun kalınması olarak görülmektedir.  
317 Albayrak, A.g.e., s: 83. Partinin beyannamesinde şu ifadelere yer verilmiştir: 

“Partimiz, bidayetten beri Halk Partisi hükümeti tarafından seçimlerin bitarafane şekilde idare edilemeyeceğine 
kani bulunduğu halde, munhasıran memleketin dahili ve harici âli siyaset ve menfaatlerini nazarı itibara alarak 
belediye seçimlerine girmeye karar vermişken, seçim günü İstanbul vilâyetinde daha ilk saatlerde seçim 
komisyonlarının ve Halk Partisi mensuplarının her türlü müdahale ve tehditlerle her tarafta seçimi ifsat ettikleri 
görülmüş ve emniyet teşkilâtıile idare makamlarının da bu kanunsuz hareketler karşısında alâka duymadığı ve 
tarafgirane davrandığı müşahede olunmuştur.  

Bu vaziyet karşısında Partimiz seçim günü saat 11’de İstanbuldaki bütün teşkilâtına seçimler[i]e boykot etmesini 
bildirmiştir. Partimiz seçimin neticesini tanımayacaktır. Keyfiyet teşkilâttan alınacak raporları müteakıp mufassal 
bir tebliğle ayrıca Türk milletine arzolunacaktır.”  M.K.P. Umumi Reisi: Nuri Demirağ.,  “Millî Kalkınma 
Partisinin beyannamesi”, Vatan, 27 Mayıs 1946, Yıl: 6, Sayı: 1795, ss: 1-2. 
318 “Seçimlerde iştirâk nisbeti”, Vatan, 27 Mayıs 1946, s: 1. Gazetede Nihat Erim’in seçim bölgesinde 
yer alan İzmit’ten de haberlere yer verilmiştir. Habere göre CHP tarafından halkın oyuna sunulan 
ikinci aday listesinin büyük çoğunlukla sandıklara atılması ve Belediye Başkanı Kemal Öz’ün 
aleyhine neticenin gelişmesi ihtimali üzerine Kocaeli Valisi bizzat devreye girmiştir. Sandıkları 
dolaşan Vali, halkın ikinci listeye itibar etmemesini istemiştir. Vali ayrıca görevlilerden ikinci listede 
bulunanlara oy verdirmemelerini de emretmiştir. İzmit seçiminin tam ve kesin bir müdahale altında 
yapıldığına değinilen haberde halkın ve gençliğin üzüntü içinde olduğu vurgulanmıştır. “Yurtta 
seçim”, Vatan, 27 Mayıs 1946, s: 4.  Seçimlerdeki müdahale iddiaları Moskova ve Sofya radyosunda 
da duyurulmuştur. Bu ülkelerin radyolarından yapılan yayınlara göre belediye seçimlerinde başta 
İstanbul’da polis alenen vatandaşları CHP’ye oy vermeleri için baskı altına almıştır. Radyoda baskılar 
konusunda tafsilatlı haberlere yer verilmiş ve “İşte Türk demokrasisinin hakikî siması bundan 
ibarettir.” yorumu yapılmıştır. “Seçimler hakkında Moskova ve Sofya ne diyorlar?”, Cumhuriyet, 31 
Mayıs 1946, Yıl: 23, Sayı: 7826, ss: 1-3.  Rusların Türkiye’den taleplerinin gündemde olduğu sırada 
çıkan bu haberler CHP’lilerin tepkilerini arttıracaktır.  
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giden vatandaşların oranı oldukça yüksektir ve katılanların da %95’i iktidar 

partisinin adaylarına oy vermiştir. Buna karşılık DP cephesi seçimlere iştirakin 

oldukça düşük olduğunu, Ankara’da %25, İzmir’de %15-20, Adana’da da %30’luk 

bir oranda kalındığını öne sürmüştür.319   

DP, seçimlerdeki düşük katılımla ilgili bir başka tezini daha ileri sürmüş ve 

halkın kendileri tarafından yapılan “boykot” çağrılarına uyarak seçime katılmadığını 

ilan etmiştir. 320  Nihat Erim, muhalefetin belediye seçimlerine katılım oranının 

düşüklüğü konusundaki iddialarına Haziran ayı başında yanıt vermiştir. Erim, 

hükümetin rakamlarına göre katılım oranının % 60-70 arasında değiştiğini ve bundan 

da yeni rejim için memnunluk duyulması gerektiğini belirtmiştir. Nihat Erim’e göre 

Türkiye’den önce bu teşebbüse geçen ülkelerde dahi bu nispette bir iştirak 

sağlanamamaktadır. Erim ayrıca muhalefetin şikayetlerini “yaygara” olarak 

nitelendirmiş ve bu seçimleri inkılâp partisi CHP için yeni bir başarı olarak 

değerlendirmiştir. Erim, aynı yazıda muhalefet partilerini ve basınını vatandaşa 

boykot çağrısı yaptıklarını ve asıl amaçlarının da düşük katılımın sağlanması halinde 

dış dünyaya CHP’nin halk tarafından sevilmeyen bir parti olduğu propagandasını 

yapmak olduğunu öne sürmüştür. Yorumunda yukarıda değinilen Rusya-Sofya 

kaynaklı haberlere dikkat çeken Nihat Erim, bu tür propagandaların Ruslara 

yarayacağını bildirerek muhalefeti millî menfaatler karşısında hassas olmaya davet 

etmiştir. 321 DP’liler ayrıca katılmadıkları yerel seçimlerle ilgili tespit ettikleri 

baskıları ve usulsüzlükleri “millet namına” protesto ettiklerini de kamuoyuna 

duyurmuşlardır.322 Muhalefetin iktidara karşı bu resti kısa zamanda CHP’de tepkiye 

yol açacak ve başta Nihat Erim olmak üzere DP’ye karşı ağır eleştiriler 

yöneltilecektir.             

 

 

                                                 

319 Koçak, A.g.e., s: 390. 
320 Albayrak, A.g.e., s: 83.      
321 Nihat Erim, “Muhalefet mugalâta mıdır?”, Ulus,  1 Haziran 1946, Yıl: 27, Sayı: 8931, s: 1-4.  
322 Eroğul, A.g.e., s: 15. 
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1.6. Nihat Erim ve Hürriyetlerin Üzerine Örtülen Şal 

Tartışmaları 

Belediye seçimlerinden sonra iç politikaya dair ilk yazısında Nihat Erim, 

genel olarak CHP’nin geçmişteki hizmetlerinden ve partisinin gelecekteki rolünden 

söz etmeyi tercih etmiştir. Demokrasiye geçişle birlikte CHP’nin çok zor bir görev 

üstlendiğini belirten Erim, Köy Enstitüleri’ni kastederek, son yıllarda bilgiyi en uzak 

köylere dek ulaştırmayı amaçlayan programın yarım kalması halinde erişmeyi 

istedikleri amacın, yani demokrasinin, belki de gerçekleşemeyeceğini öne 

sürmüştür.323 Erim’e göre gerçek demokrasi köylere kadar ulaşacak aydınlanmayla 

mümkündür.324 CHP’ye sorumlu mevkide bulunan parti olarak, her türlü eleştiriye 

rağmen, soğukkanlılık tavsiye eden Nihat Erim, muhalifleri hangi hataları işlemiş 

olurlarsa olsunlar müsamahalı davranılmasını da istemiştir.325 Erim’in - en azından 

bu makaleyi kaleme aldığı dönemde – Türkiye’de demokrasiye geçişi erken bulduğu 

ve köylerdeki aydınlanmanın yarım kalması halinde gerçek demokrasi düzeninin 

kurulmasına olanak bulunmadığını düşündüğü söylenebilir.326 Ayrıca her şeye 

                                                 

323 Nihat Erim, “En güç vazife”, Ulus,  28 Mayıs 1946, Yıl: 27, Sayı: 8927, s: 1. 
324 Türkiye’de bazı aydınlar demokrasiye gereken koşullar oluşmadan geçildiği tezini işlemiştir. 
Mesela Prof. Dr. Çetin Yetkin’e göre 1945’te Türkiye demokrasiye henüz hazır değildir. Toprak 
reformu henüz yapılamamıştır, ağalık şeyhlik düzeni vardır ve bu düzeni sonlandıracak Köy 
Enstitüleri tasfiye edilmiştir. Demokrasilerde seçmen kime ve neye oy verdiğinin farkında olmalıdır. 
Kısacası “ülkenin az gelişmişlik yapısını kırmayı” ve “demokrasinin önündeki engelleri kaldırmayı” 
hedefleyen Atatürk devrimleri henüz tamamlanmamıştır. Çetin Yetkin, Karşıdevrim: 1945-1950, 
İstanbul, Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, 6.bs., 2007, ss: 188-189.  Akis 
dergisinin eski yazı işleri müdürü merhum gazeteci Kurtul Altuğ da kendisiyle yaptığımız mülâkatta 
benzer görüşleri şöyle dile getirmiştir: “…İsmet Paşa’yı ben demokrasiye erken geçtiği için suçlarım, 
önce altyapıyı tamamlaması lazımdı. Köy Enstitüleri kalsaydı, mükemmel olacaktı…” Kurtul Altuğ 
ile 30 Ocak 2014 tarihinde yapılan özel görüşme.  
325 Erim, A.m., s: 1-2.  
326 Nihat Erim’in doğrudan kendi günlüklerinde yer almayan bir anısı 1943 yılında demokrasi 
konusunda daha farklı düşündüğünü göstermesi bakımından önemlidir. O yıl yapılacak genel 
seçimlerde TBMM’nin büyük ölçüde gençleştirileceğini öğrenen Erim, CHP Genel Sekreteri Memduh 
Şevket Esendal’a memleket idaresi üzerine eleştirilerini yönelterek tek parti sisteminin kötülüklerini  
anlatmıştır. Dört saatlik tartışmada Esendal’ın o zaman tek parti sistemini savunduğunu belirten Nihat 
Erim, CHP Genel Sekreteri’nin başkalarına kendisi hakkında “Böyle gençler bugün değil ama, ileride 
mutlaka Meclise girmelidirler” dediğini de aktarmıştır. Mehmed Kemal, Celal Bayar Efsanesi ve 
Raftaki Demokrasi, İstanbul, ABeCe Yayınları, 1980, s: 146. Erim, günlüklerinde bu olayı doğrudan 
anlatmamış; ancak 15 Temmuz 1947 günü İnönü ile yaptığı görüşmede CHP’de 30-45 yaş arası 
milletvekili sayısının azlığından şikayet ettiğini yazarak,   “…Benim bundan dört yıl önceki seçimlerden 
evvel Memduh Şevket [Esendal] ile münakaşamı ve nasıl seçildiğimi anlattım. [İnönü’ye] “Eğer partiye kalsaydı 
ben şimdi mebus değildim.”   dediğini yazmıştır.  Erim, A.g.e., s: 161.  Nihat Erim’in İsmet İnönü’ye 
partinin tutumu hakkında söyledikleri ve bu tutuma rağmen 1945’te TBMM’ye girdiğini ima etmesi 
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rağmen kurulan çok partili sistemde iktidara, açıkça muhalefet ne kadar hatalı 

davranırsa davransın bunun partisi tarafından mazur görülmesini de tavsiye 

etmektedir. Bu tavsiye aslında CHP’nin “her şeyi” demek olan Genel Başkan İsmet 

İnönü’ye de yöneliktir. Ancak bu yazıdan hemen sonra Nihat Erim de büyük bir 

tutum değişikliği olacak ve DP’ye karşı üslubu oldukça sertleşecektir. 

Nihat Erim’in muhalefetin eleştirileri karşısında ani bir tutum değişikliğine 

gidişi Ulus’ta 30 Mayıs 1946 günü çıkan makalesiyle başlamıştır.327 Bu yazısında 

son bir yıldır Türkiye’deki tüm muhaliflerin “demokrasi ve hürriyet” fikrini 

savunduklarını belirten Erim, tarih boyunca yerleşik hayata geçtikten sonra 

insanların halk idaresinden daha iyi bir sistem bulamadıklarını açıklamıştır. 

Yazısında olağanüstü dönemler dışında, yani devrim dönemleri haricinde, 

antidemokratik idare usullerinin zararlı olduğunu vurgulayan Erim, devamında şu 

fikirleri öne sürmüştür:   “…ama şu ciheti de kesin olarak belirtmeliyiz ki, sosyal bünyede 

derin rahatsızlıklar müşahede edildiğinde bunu gidermenin yolu, bir müddet için ‘hürriyet 

ilâhının üzerine bir şal örtmek’ ve yukar[ı]dan aşağı bir otorite tesis eylemektir. Siyaset ilmi 

ve siyaset sanatı üzerine zihin yormuş devlet nazariyeleri ortaya atmış olan belli başlı 

müelliflerin müşterek kanaati budur…”328   Erim, aynı makalesinde Osmanlı Devleti’nin 

çöküşünden sonra Kurtuluş Savaşı’nda gelişen millî rejimi geri döndürme arzusunda 

olanlara karşı konulan hürriyeti sınırlayan yasaların zorunluluğundan söz ederek, 

“…demokrasi veya başka bir idare tarzı –Türk milletinin iyiliğini ve refahını 

sağlayabildiği nisb[p]ette, ve yalnız o nisb[p]ette, değer verdiğimiz bir vasıtadır… 

ifadesini kullanmıştır.329 Demokrasinin demagogların elinde soysuzlaşması halinde 

bunun sonunun koyu bir istibdat idaresi olacağını da savunan Nihat Erim, makalesini 

“…Demokrasi, evet. Fakat bir sürü yaygara ile bulandırılan hava içinde demagojinin 

                                                                                                                                          

yukarıda söz edilen Toker ve Ağaoğlu’nun Erim’in İsmet Paşa’nın isteğiyle aday olduğu teziyle de 
uyuşmamaktadır.        
327 Nihat Erim, 29 Mayıs günkü makalesinde özetle dünyada henüz barışın sağlanmadığını belirterek, 
dünya siyasetinde son günlerin gelişmelerini özetlemiştir. Türkiye’nin kritik bir evrede bulunduğuna 
değinen Erim, millet olarak amaçlarının şerefli bir ömür sürmek olduğunu; demokrasi ve hürriyetin bu 
neticeyi sağladığı nispette değerli olduğunu savunmuştur. Nihat Erim, “Gözlerimizi ufuklardan 
ayırmıyalım”, Ulus,  29 Mayıs 1946, Yıl: 27, Sayı: 8928, ss: 1-3. 
328 Nihat Erim, “Demokrasi gaye midir vasıta mıdır?”, Ulus,  30 Mayıs 1946, Yıl: 27, Sayı: 8929, s: 1. 
329 A.m., s: 3.  
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hâkim olması. Bu Türkiye’de hiçbir zaman görülmeyecektir.” ifadeleriyle 

tamamlamıştır.330 

Nihat Erim’in sert ifadelerle kaleme aldığı makalesine kısa zamanda 

muhalefet cephesinden eleştiriler gelmiştir; ancak öncelikle bazı çevrelerin 

savunduğu Erim’e bu yazıyı yazdıran fikrin İnönü’den geldiği tezinde durmak yararlı 

olacaktır. DP’ye yakın bir isim olan gazeteci-yazar İsmet Bozdağ’a göre Nihat Erim, 

Cumhurbaşkanı’nın en yakınındaki kişilerden biriydi ve onun “Hürriyet Heykeline 

bir şal örtülebileceği” hakkındaki yazısının fikri aslında İnönü’ye aitti. Bozdağ’a 

göre bu olay 1990’larda Erim’in bir arkadaşına gönderdiği mektuplar yayınlanınca 

öğrenilmişti.331 İsmet Bozdağ’ın kastettiği kitap yukarıda da anılan İlhan Lütem’in 

“Erim’den Mektuplar” başlıklı 1992’de basılan eseridir. Söz konusu kitapta Lütem 

“Şal Konusu” başlığı altında Metin Toker’i referans göstererek, Nihat Erim’in 14 

Haziran 1946 günü Çankaya’da İnönü ile buluştuğu gece konuşulanlardan ilham 

alarak “Şal” bahisli makalesini kaleme aldığını yazmıştır.332  Metin Toker’e göre de 

14 Haziran 1946 gecesi Çankaya’daki toplantıda Nihat Erim’in DP’nin 

propagandalarından şikâyet etmesi üzerine İnönü, buna imkân vermeyeceğini ve 

Kuvayı Milliyeci İsmet olarak yoktan var ettikleri devleti üç beş çapulcuya 

bırakmayacaklarını söyleyerek, “Yaptığımız bir tecrübedir. Muvaffak olursak ne âlâ. 

Olmazsa vazgeçer, birkaç sene eski usulde gideriz.” demiştir. 333 Toker’e göre bu 

sözlerden ilham alan Nihat Erim, gerekirse hürriyet ilâhesinin üstüne muvakkaten şal 

                                                 

330 A.m. Gazeteci Kemal Bağlum, anılarında Nihat Erim’in 1949 yılında Başbakan Yardımcısı iken 
Yargıtay Başkanı Halil Özyörük ile gizli bir görüşme yaptığını öne sürmüştür. Bağlum’a göre Erim, 
Özyörük’e DP’nin kapatılması için hangi yöntemin izlenmesi gerektiğini sorarak, “Bu böyle gitmez. 
Gerekirse ülke çıkarları için hürriyetin üzerine şal bile örtülebilir.” demiş; ancak önerisi Halil Özyörük 
tarafından reddedilmiştir. Kemal Bağlum’a göre olay basına intikal edince Nihat Erim’in adı “Şalcı 
Erim”e çıkmıştır. Kemal Bağlum, Anıpolitik: 1945-1960, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1991, s: 18. 
Bağlum, 1946’da Erim’in yazdığı makalede yer alan temayı üç yıl sonrasında yapıldığını öne sürdüğü 
bir görüşmeye taşımıştır. [Y.n.] Türkiye’de popüler olan siyasi söylemlerle ilgili bir çalışmada da 
“Şalcı Erim” maddesinde şu ifade yer almıştır: “Cumhuriyet Halk Partisi’nin önde gelen isimlerinden 
Nihat Erim 1946’da yazdığı bir yazıdan dolayı uzun süre bu adla anılmıştır. Alper Sedat Aslandaş-
Baskın Bıçakçı, Popüler Siyasi Deyimler Sözlüğü, İstanbul, İletişim Yayınları, 4. bs., 2013, s: 205. 
331 İsmet Bozdağ, Bilinmeyen Yönleriyle Celal Bayar: Türk Milletine Vasiyet, İstanbul, Emre 
Yayınları, 2005, s: 127. 
332 Lütem, A.g.e., ss: 13-14.  
333 Toker, A.g.e., s: 128.  
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atacaklarından söz etmiştir.334 Metin Toker’in 1970 yılında basılan kitabında yer alan 

bu ifadeleri fark edemeyen İsmet Bozdağ’ın referansı 1992’de çıkan İlhan Lütem’in 

kitabı olmuştur. Ancak burada asıl vurgulanması gereken nokta şudur: Toker’e göre 

14 Haziran tarihli toplantıdan sonra Nihat Erim, bu yazıyı yazmıştır. Oysa, yukarıda 

da değinildiği gibi, Erim söz konusu makaleyi 30 Mayıs 1946 tarihinde kaleme 

almıştır. 

Nihat Erim’in makalesinde savunduğu fikirler muhalif basında da tepkilere 

yol açmıştır. Tasvir’de çıkan imzasız bir yazıda, Erim’in adı anılmadan, Ulus’ta 

yayınlanan fikirlerin CHP’nin demokrasinin kurulması için yaptığı büyük 

propagandalarla anlatmak istediği kadar samimi olmadığını gösterdiği 

savunulmuştur. Ulus’taki yazıların CHP’nin fikirlerinin bir yansıması olduğuna 

değinen yorumcuya göre; ayrıca kurulan muhalefet partilerinde rejimi tehlikeye 

düşürecek nitelikte bir oluşum yoktur. Muhalefetin iktidara gelmesi halinde temel 

prensiplerin korunacağı ve sadece hükümetin değişeceği de savunulan yazıda, 

muhalefetin iktidara gelmesinin bir tehlike sayılmaması gerektiği üzerinde de 

durulmuştur.335  

İzmir gazetesinde çıkan imzasız yorum yazısında da Nihat Erim’in 

makalesinde demokrasilerden zarar gelebileceğini telkin ettiği öne sürülmüştür. 

Yazıda ayrıca demokrasinin henüz mevcut olmadığı, demokrasinin tehlikelerinden 

                                                 

334 A.e. Nihat Erim’in 30 Mayıs tarihli makalesinde geçen ifadeler tarafımızdan dönemin tanıklarıyla 
yapılan bazı mülâkatlarda da konu edilmiştir. Merhum Bedii Faik, 30 Aralık 2014 tarihli 
görüşmemizde Erim’in 1946 koşullarında CHP’yi ön planda tutmak için o ifadeyi kullandığını; bu 
ifadelerin aslında çok da anormal sayılmaması gerektiğini söylemiştir. Faik’e göre mesela bir savaş 
hali durumunda hürriyetlerin üstüne şal örtülebilir. Bedii Faik ile 30 Aralık 2014 tarihinde yapılan 
özel görüşme. Eski siyasetçi Erol Köse, Nihat Erim’le zaman zaman bu konuda konuştuklarını ve 
onun kendisine söz konusu yazının ve ifadenin yanlış anlaşıldığını söylediğini anlatmıştır. Köse’ye 
göre Erim, bu yazıdan dolayı hiç pişmanlık da duymamıştır. Erol Köse ile yapılan özel görüşme. 
Eski bürokrat ve siyasetçi Cahit Kayra, Nihat Erim’le Avrupa’da bir süre komşuluk yaptıklarını, onun 
çok donanımlı ve etkileyici konuşan bir insan olduğunu söylemiştir. Kayra’ya göre “Şal” konusunun 
Erim’in aleyhinde kullanılması haksızlıktır. Ayrıca Nihat Erim’in yazısındaki ifadeyi anlamak için 
Roma tarihini bilmek gerekmektedir. Çünkü Erim’in ifadesi aslında Romalı bir konsüle ait bir sözdür. 
Cahit Kayra da tıpkı Bedii Faik gibi savaş zamanlarında yahut deprem gibi afet anlarında 
özgürlüklerin kısıtlanabileceğini belirterek, Nihat Erim’in o yazıda “şal” ifadesini benzer manada 
kullandığını da ifade etmiştir.  Cahit Kayra ile 1 Temmuz 2015 tarihinde yapılan özel görüşme. 
Cahit Kayra, anılarında da Nihat Erim’le 1963’te Cenevre’de bir süre komşu olduklarından söz ederek 
onun kendisine meşhur şal olayını anlattığını, meslekten gelen alışkanlıkla hadiselere çoğu kez 
kuşkuyla bakmasına rağmen Erim’in o olayda ne kadar haklı olduğunu ve insanların onun sözlerini 
nasıl sıkılmadan saptırdıklarını öğrendiğini yazmıştır. Cahit Kayra,’38 kuşağı: Anılar, İstanbul, 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2002, s: 203.     
335 Bugünlük: “Hürriyet İlâhesi”, Tasvir, 2 Haziran 1946, Yıl: 1, Sayı: 425, s: 5.  
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söz etmek için önce bu rejimin kurulup işlemesi gerektiği savunularak Erim’e 

“…ortada böyle bir tehlike mevcut olmadığına göre Bay Nihat Erim ‘Ala Musolini’ 

hakikatler yumurtlamak ve tehditler savurmak salahiyetini kimden alıyor ve kendisi 

kimi temsil ediyor?” sorusu sorulmuştur.336   

Nihat Erim’in yazısında savunduğu fikirlere karşı bir başka önemli tepki 

gazeteci Ahmet Emin Yalman’dan gelmiştir. Yalman, geçmişten beri tanıdığı ve 

konferanslarında demokrasinin anlam ve nimetlerini idealist bir hukukçuya yaraşır 

şekilde anlatan Erim’deki bu değişikliğe anlam veremediğini belirtmiştir. Yalman, 

San Francisco’da tenkitli konuşmaları ve özgürlükler konusundaki görüşleriyle 

takdirini kazanan genç hukuk ve siyaset adamında kısa zamanda gözlenen değişimi 

hayretle karşıladığını belirterek, bu değişimi siyasetin bazı özelliklerine bağlamıştır. 

Ayrıca Ulus’un iktidar partisinin yayın organı olduğuna da değinen Yalman, burada 

çıkan yazıların kişisel kanaatler olamayacağını da vurgulayarak CHP’den bir 

açıklama beklediklerini de yazmıştır. Yalman, makalesinde Nihat Erim’in 29 ve 30 

Mayıs tarihli yazılarının partinin bilgisi ve onayı ile yazılıp yazılmadığının da 

açıklığa kavuşturulmasını istemiştir. Ahmet Emin Yalman, ayrıca CHP iktidarının 

Erim’in fikirleri de dikkate alındığında belediye seçimlerinin ardından ne pahasına 

olursa olsun iktidarda kalmayı amaçladığını, bu amaçla gerekirse istibdat idaresi 

kurabileceğini ve bu amacın Nihat Erim gibi geçmişte demokrasi ve hukuk üzerine 

olumlu düşünceler içinde bulunan bir politikacı tarafından dile getirilmesinin çok acı 

bir hadise olduğunu da vurgulamıştır.337     

Sonraki yıllarda konu ile ilgili yapılan değerlendirmelerde DP’li Samet 

Ağaoğlu, Aşina Yüzler adlı kitabında Nihat Erim’e ayırdığı bölüme “Hürriyeti Örten 

Şal” adını vermiştir.338 Ağaoğlu, bu bölümde Türk demokrasi mücadelesinde “şallı 

hürriyet” edebiyatı bulunduğunu ve bunun da genç bir devlet adamının sayesinde 

                                                 

336 “Bugün de bu”, İzmir, 31 Mayıs 1946, Yıl: 1 ,Sayı: 50, s: 1. 
337 Ahmet Emin Yalman, “Halk Partisinin aydınlatması icap eden bir mesele”, Vatan, 1 Haziran 1946, 
Yıl: 6, Sayı: 1800, ss: 1-4. Yalman, anılarında bu olaydan söz ederken şu ifadeleri kullanmıştır: “…şal 
örtme olayı dolayısiyle yapılan yayınlar Nihat Erim üzerinde bir şok tesiri yapmış, kendisini hatalı bir 
yoldan uzaklaştırmaya yaramıştır… Bana bu sert yazılarımdan dolayı gücenecek yerde yakınlık 
göstermiş ve aramızda uzunca bir zaman sıkı bir dostluk… bir anlayış ve işbirliği devam etmiştir.” 
Yalman, A.g.e., s: 1357.   
338 Ağaoğlu, A.g.e., s: 72. 
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literatüre girdiğini belirtmiştir.339 Ona göre Nihat Erim, demokrasinin samimi 

isteklisi olmasına rağmen İnönü’yü koruma uğruna, “Demokrasinin ve memleketin 

menfaati namına hürriyet heykelinin üstüne şal çekeriz.” cümlesini kullanmıştı.340 

Yine Samet Ağaoğlu’na göre bu ifadeleri Nihat Erim’in 1950 öncesindeki en büyük 

siyasi hatasıdır ve bu dönemin demokrasi mücadelesinde Erim’den kalacak belli 

başlı anı da bundan ibarettir.341 

Nihat Erim’in Galatasaray Lisesi’nden sınıf arkadaşı Cihat Baban ise onun 

vefatından sonra yazdığı yazıda bu konuyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde 

bulunmuştur:   “…Erim 1945-1950 arası, özgürlüklerin şalla örtüleceği ihtimalini, bütün 

dünya demokrasi hayatındaki tecrübelerden esinlenerek yazdığı halde, öylesine demokrasi 

düşmanlığı ile itham edilmişti ki, o yazıdan sonra özgürlüklerimizin semalarında birkaç kere 

şal sallandığı halde, ‘dememiş mi idim?’ sözünü ağzından çıkarmadı.. Çıkarmadı ama, onun 

bütün politik hayatı da, demokrasimize bu şalın örtülmemesi için mücadele ile geçti…”342   

Baban’ın bu değerlendirmeleri Nihat Erim’in siyasi hayatının Türk demokrasininin 

gelişimine adadığını ve Erim’in aslında demokratik teamüllere saygılı bir politika 

adamı olduğunu düşündüğünü de göstermektedir.  

1.7. Tek Dereceli Seçim Sistemi ve 21 Temmuz 1946 Seçimleri 

Nihat Erim’in “şal” temalı yazısıyla ilgili tartışmaların başladığı günlerde 31 

Mayıs 1946 tarihinde TBMM’de tek dereceli seçim kanunu üzerinde müzakereler 

başlamıştır. Görüşmelerde DP’nin endişelerini dile getiren Adnan Menderes, yeni 

düzenlemede çok partili sistemin ihtiyaçlarını kavrayan ve karşılayan maddeler ve 

güvenceler bulunmadığını, ayrıca belediye seçimlerinde hâkim olan zihniyet ve 

ruhun bu kanunun uygulanmasında da etkin olacaksa bundan esef duyacaklarını 

                                                 

339 A.e., s: 73. Samet Ağaoğlu DP ile CHP’yi değerlendiren başka bir eserinde CHP içinde zaman 
zaman genç kuşaklara yer verildiğinden söz etmiştir. Ağaoğlu’na göre bu isimleri belirleyen de bizzat 
partinin kendisiydi. Dolayısıyla bu genç yüzler halkın gözünde inandırıcılığını yitirmiş bir politikanın 
temsilcisiydiler ve kendileri her ne kadar yeni olsalar da sesleri eskiyi temsil ediyordu. Samet 
Ağaoğlu, Demokrat Partinin Doğuş ve Yükseliş Sebepleri: Bir Soru, İstanbul, Baha Matbaası, 
1972, s: 79. Ağaoğlu’nun bu değerlendirmede kastettiği genç vekillerden birisi de Nihat Erim’dir. 
340 Ağaoğlu, Aşina Yüzler, ss: 75-76. 
341 A.e., s: 76. Feroz Ahmad, ılımlı CHP’liler arasında gösterdiği Nihat Erim’in İnönü’nün sözcüsü 
sayıldığına dikkat çekerek Erim’in 30 Mayıs tarihli makalesindeki görüşlerinin DP’ye bir bakıma 
yukarıdan gelen bir uyarı sayılabileceğini belirtmiştir.  Ahmad, A.g.e., s: 36. 
342 Cihad Baban, “Şehidi örtemeyen şal”, Meydan, Ağustos 1980, Sayı: 584-66, s: 34. 



 70

açıklamıştır.343 Hikmet Bayur ise çıkarılacak kanunla iktidar partisini düşürmenin 

olanaksız olduğunu vurgulamıştır.344 Muhalefetin endişelerine rağmen Nihat Erim 

müzakerelerle ilgili yazısında söz konusu yasanın Türk siyasi hayatında bir dönüm 

noktası sayılması gerektiğini belirterek, Türkiye gibi okur yazarlık oranı az olan bir 

ülkede tek dereceli sisteme geçmenin cüretli bir iş olduğunu savunmuştur. Erim, 

yenilenecek seçimlerin milletin iradesini doğrudan yansıtması bakımından da önemli 

olduğunu vurgulayarak demokrasiyi sağlamlaştırmanın asıl şartının “hükümet baskı 

yapar, memur görevini çiğner, yurttaş baskıya dayanamaz” anlayışının terk edilmesi 

olduğunu belirtmiştir. Nihat Erim ayrıca iktidar partisinin, muhalifler inanmasa da, 

demokrasi için attığı adımların bir daha geri dönülmemek üzere atıldığını da 

savunmuştur.345 Erim, bu ifadesiyle bir bakıma “hürriyet ilâhesinin üstüne şal 

örtülebileceği”ni ima ettiği yazısından doğan olumsuz kanaatleri de gidermeyi 

amaçlamıştır. Ayrıca bu makaleyle yapılan düzenlemeleri genel anlamda yeterli 

bulan Erim, muhaliflere vehimlerden kurtulmalarını da önermiştir.  

TBMM’de 5 Haziran günü kabul edilen Seçim Kanunu’na göre 22 yaşını 

bitirmiş her Türk vatandaşı doğrudan doğruya milletvekili seçebilmek için oyunu 

kullanabilecekti.346  Ayrıca sınıf esasına dayalı parti ve/veya sendika kurulmasına 

                                                 

343 TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 23, B: 57, O: 1, 31.05.1946, ss: 246 ve 248., Feroz ve Bedia 
Turgay Ahmad, A.g.e., s: 21. Menderes’e göre yeni seçim kanunu tasarısında olumlu olduğu kadar 
olumsuz yanlar da vardı. Öncelikle tek dereceli usule geçilmesi, ikinci seçmen uygulamasına son 
verilmesi önemli değişiklikler olarak görülüyordu. Adnan Menderes, ayrıca oy kullanılması ve sayımı 
işlemlerinde siyasi parti temsilcilerinin bulunmasını da önemli bulduklarını belirtmişti. Oyların 
gizliliği, bucakların seçim bölgesi olmaktan çıkartılması gibi düzenlemeler de DP tarafından olumlu 
bulunmuştu. Ancak Menderes’in, dolayısıyla DP’nin, tasarıda olumsuz buldukları bölümler de vardı. 
Mesela yargı denetimi önemli bir eksiklik olarak görülüyordu. Bunun yanı sıra nispi temsile dayanan 
seçim sisteminin tasarıda gündeme alınmaması da önemli eksiklerden birisi olarak 
değerlendiriliyordu. Süleyman İnan, Muhalefet Yıllarında Adnan Menderes, Ankara, Liberte 
Yayınları, 2006, s: 202.   
344 TBMM Tutanak Dergisi, 31.05.1946, s: 246., “Yeni seçim kanunun Mecliste müzakeresi çok 
gürültülü geçti”, Vatan, 1 Haziran 1946, Yıl: 6, Sayı: 1800, s: 1. 
345 Nihat Erim, “Tek dereceli seçim kanunu”, Ulus,  2 Haziran 1946, Yıl: 27, Sayı: 8932, ss: 1-5. 
346 Kili, A.g.e., s: 97. 4918 Sayılı Milletvekili Seçim Kanunu aslında muhalefetin taleplerini gözardı 
eden bir düzenlemeydi. Kanunda göze çarpan en önemli eksikler arasında yargı güvencesinin 
bulunmaması, gizli oy-açık sayım ilkesine yer verilmemesi, siyasi parti temsilcilerinin seçim 
kurullarına ve komisyonlara alınmaması, geçerli oyların yakılarak imha edilmesinden dolayı 
tutanaklara geçen sonuçların aksinin kanıtlanamaması, nispi temsile yer verilmeyerek çoğunluk 
sisteminin tercih edilmesi sayılabilir. Erol Tuncer, 1946 Seçimleri, Ankara, Tesav Yayınları, 2008, s: 
63.  
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imkan tanımak için Cemiyetler Kanunu da değiştirilmiştir.347 Bundan sonraki süreçte 

çeşitli sınıflara mensup olan vatandaşlar mesleki çıkarlarını savunmak için siyasi 

cemiyetler kurabileceklerdi.348  Kısa zamanda başta İstanbul olmak üzere işçi 

cemiyetleri kurularak gelişmeye başlamıştır. Ancak bu ilk örgütler genel anlamda bir 

sendikada olması gereken hak ve yetkilere sahip değildi.349 Yine de Türkiye’de 

1925’ten beri ilk kez işçi sınıfında bir hareketlilik gözlenmeye başlamış ve 

sendikalardaki artışa paralel olarak çeşitli sosyalist partiler de kurulmaya 

başlanmıştır.350  

Demokratikleşme sürecinde muhalefetin taleplerinden birisi de Basın 

Kanunu’nda değişiklik yapılmasıydı. 351 CHP seçimlerden önce bu konuda da yasal 

düzenlemeler yapma zorunluluğu hissetmişti. İktidar partisinin seçim hazırlıklarına 

başlandığı sırada basının çoğu DP’yi destekliyordu. Dolayısıyla iktidarın muhalif 

gazetelerini kazanmaya da ihtiyacı vardı.352 Bu doğrultuda hükümet Basın 

Kanunu’nun 50. maddesini değiştirmeye, yani gazete kapatma yetkisini 

mahkemelere devretmeye karar vermiştir.353 TBMM’de 13 Haziran 1946 günü kabul 

                                                 

347 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 21.  
348 Us, A.g.e., s: 679. 
349 Tevfik Çavdar, Türkiye İşçi Sınıfı Tarihinden Kesitler, İstanbul, Nâzım Kitaplığı, 2005, s: 121. 
350 Behice Boran, Türkiye ve Sosyalizm Sorunları, İstanbul, Gün Yayınları, 1968, s: 36. 1946 
yılında kurulan sol partiler arasında Türkiye Sosyalist Partisi, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü 
Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ve Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi sayılabilir. Çavdar, Türkiye’nin 
Demokrasi Tarihi 1839-1950, s: 450. 
351 Celal Bayar, daha 1945 yılı Haziran ayında CHP milletvekiliyken Basın Kanunu’nda değişiklik 
yapılması için TBMM’ye bir takrir vermişti. Buna göre Bayar, mevcut kanunun 17. maddesine bir 
fıkra eklenmesini ve 50. maddenin değiştirilmesini istemişti. TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 18, B: 
73, O: 1, 13.06.1945, s: 238. 15 Temmuz 1931 tarihli Basın Kanunu’nun 50. maddesine göre   
“Ülkenin genel politikasına dokunulacak yayınlardan dolayı Bakanlar Kurulu kararı ile gazete ve dergiler geçici 
olarak kapatılabilirler. Bu şekilde kapatılan gazete veya derginin yayınına devam edenler hakkında 18. madde 
hükmü uygulanır. Kapatılan gazete veya derginin sorumluları kapatma süresince başka isim altında gazete veya 
dergi yayınlayamazlar.”   İnuğur, A.g.e., s: 218.  Bayar, yasa teklifinde “Bakanlar Kurulu” ifadesinin 
“Mahkeme” ifadesiyle değiştirilmesini önermişti. “Basın Kanununda Değişiklik”, Tan, 14 Haziran 
1945, Yıl: 8, Sayı: 3282, s: 2. Celal Bayar, teklifinde ayrıca aynı kanunun 17. maddesinde   
“beyanname muhteviyatının hakikate muvafık olup olmadığı (en kısa bir müddet içinde) tahkik edilerek neticeye 
göre ruhsatname verilmesi”  ifadesinden dolayı gazete ve dergi çıkarmak isteyenlerin uzun süre beklediklerini 
öne sürerek söz konusu bölüme “müracaat tarihinden itibaren en çok bir ay içinde bu muamele tamamlandığı 
takdirde ruhsatname verilmiş sayılır”   cümlesinin eklenmesini istemiştir.  Tan, A.h.  
352 Hıfzı Topuz, II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2003, s: 
184. 
353 Tasarının gerekçesinde fiilen kullanılmayan bu yetkinin iktidarda bulunmasının Türk siyasi 
yaşamının olgunlaşması bakımından sakıncalı olabileceği ve geçici olan söz konusu yetkinin adli 
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edilen 4935 sayılı kanunla 50. madde değiştirilmiş ve gazetelerin/mecmuaların 

hükümet tarafından geçici olarak kapatılmaları yetkisi kaldırılarak, söz konusu 

yayınları ancak mahkemelerin kapatabileceği esası benimsenmiştir.354 Ayrıca Basın 

Birliği’nin kaldırılmasına karar verilmiş ve gazetecilerin kendi meslek örgütlerini 

kurabilmelerine de imkân tanınmıştır.355  

Diğer bir düzenleme üniversiteler ile ilgilidir. Türkiye’de üniversiteler 1946 

yılına kadar MEB’na bağlı merkezden yönetim esasına dayanan bir anlayışla idare 

edilmişti. Demokratikleşme sürecinde üniversitelerin de kendi yönetimlerine 

kavuşması amacıyla iktidar tarafından hazırlanan tasarıda bu kurumların her tür 

görevinde özerk olması hedeflenmişti. Ayrıca öğretim elemanlarının yetişme ve 

çalışması da bu kurumlar tarafından sağlanacaktı.356 Üniversite kökenli bir 

milletvekili olan Nihat Erim, TBMM’ye sevkedilen yasa tasarısı hakkında kaleme 

aldığı yazıda üniversitelerin Cumhuriyet devrinde seçkinler zümresi yetiştirme 

gayesi taşıdığını, bu kurumların ilim ve karakter mihrakı halinde yaşatılması 

gerektiğini belirtmiştir. Osmanlı Devleti’nden itibaren üniversitelerin gelişimine 

değinen Erim, Cumhuriyet devri üniversitelerinin elde ettiği başarıları yeni devrede 

özerkliğe kavuştuktan sonra daha da ileriye götüreceklerini savunmuştur. Türkiye’de 

üniversitelerin ve öğrenci sayılarının artması lüzumunu da dile getiren Nihat Erim, 

bu kurumlara Batı üniversiteleri ayarında özgürlük ve hakları tanıyan CHP iktidarını 

kutlarken, “…istediğimiz demokrasi düzenini sağlam temeline üniversitelerin… 

gayretleri taşıyacaktır…”  değerlendirmesinde bulunmuştur.357 Nihat Erim’in 

“iyimser” mesajlarıyla dolu makalesinden sonra Üniversiteler Kanunu TBMM’de 13 

Haziran 1946 tarihinde kabul edilmiştir.358 Böylece Türkiye’de üniversitelerin 

                                                                                                                                          

makamlara bırakılmasının uygun olduğu kanaatine varıldığı bildirilmiştir. “Demokrasi yolunda yeni 
bir ilerleme”, Cumhuriyet, 31 Mayıs 1946, Yıl: 23, Sayı: 7826, ss: 1-3.  
354 İnuğur, A.g.e., s: 220. 
355 Karpat, A.g.e., s: 140. 
356 Mahmut Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – IV: Demokrasiye Geçiş (1946-1950), İstanbul, 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013, s: 56. 
357 Nihat Erim, Günün Meseleleri: “Üniversitelerimiz”, Ulus, 12 Haziran 1946, Yıl: 27, Sayı: 8942, s: 
2. 
358 Goloğlu, A.g.e., s: 58. TBMM’de Üniversiteler Kanunu hakkında yapılan oylamaya 327 
milletvekili katılmış ve katılanların tamamı “Kabul” oyu vermiştir. 27 vekilin yer almadığı oylamada 
Kocaeli milletvekili Nihat Erim de “Kabul” oyu verenler arasındadır . TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 
24, B: 64, O: 1, 13.06.1946, s: 290.  
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özerkliği kanunda yer alan “[üniversiteler] bilim ve yönetim özerkliğine ve tüzel 

kişiliğine sahiptirler” ifadesiyle sağlanmıştır. 359 

TBMM, 10 Haziran 1946 tarihli toplantısında genel seçimlerin Ekim 1947 

yerine 21 Temmuz 1946 tarihinde yapılması yönünde bir karar almıştır.360 Dönemin 

İçişleri Bakanı Hilmi Uran seçimlerin yenilenmesi kararını, Belediye Seçimleri’yle 

paralellik kurarak, demokratikleşme sürecinde yenilenen Seçim Kanunu’yla millet 

iradesinin hakiki anlamda TBMM’ye yansımasını sağlamak olarak 

değerlendirmiştir.361 Toker’e göre genel seçimlerin erkene alınmasının en önemli 

nedeni DP gücünü arttırmadan iktidar partisinin dört yıl daha zaman 

kazanmasıydı.362 Nadir Nadi’ye göre de seçimlerin öne alınması kararı yurt sathında 

örgütlenmesini tamamlamamış olan DP’yi kolayca yenebilme düşüncesinden ileri 

geliyordu; ayrıca CHP’nin tavrındaki art niyet çok açıkça görülebiliyordu.363 Nitekim 

DP, belediye seçimlerine katılmadığı için iktidardan gördüğü tepkinin belki de daha 

şiddetlisine uğramamak için genel seçimlere katılma kararı almıştır. 16 Haziran günü 

Ankara’da DP Genel Merkezi’nde yapılan toplantıdan oybirliğiyle genel seçimlere 

iştirak kararı çıkmıştır.364   

DP erken seçime katılma kararı alınan toplantıdan sonra bir beyanname 

yayınlamıştır.365 Söz konusu beyannamede iktidar partisine erken seçim kararından 

                                                 

359 M. Tahir Hatiboğlu, Türkiye Üniversite Tarihi, Ankara, Selvi Yayınevi, 2. bs., 2000, s: 196. 
360 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 21. Seçimlerin yenilenmesi hakkında önerge CHP 
Kırklareli milletvekili Nafi Atuf Kansu ve iki arkadaşı tarafından verilmiştir. TBMM’nin toplam 455 
üyesinden 381’inin katıldığı oylamada 379 kabul oyuna karşı iki ret oyuyla kabul edilmiştir. TBMM 
Tutanak Dergisi, Cilt: 24, B: 61, O: 1, 10.06.1946, s: 87. Önergeye ret oyu veren iki isim bağımsız 
milletvekili Hikmet Bayur ve DP’li Fuat Köprülü’ydü. Tuncer, A.g.e., s: 65. 37 milletvekilinin 
katılmadığı oylamada “Kabul” oyu verenler arasında Kocaeli milletvekili Nihat Erim de yer almıştır.  
TBMM Tutanak Dergisi, ss: 125-126.  
361 Uran, A.g.e., s: 445. 
362 Toker, A.g.e., s: 155. 
363 Nadir Nadi, Perde Aralığından, İstanbul, Çağdaş Yayınları, 3. bs., Bas.y.y., s: 281. 
364 “Demokrat Parti, seçimlere girmeğe delegelerinin ittifakıile karar verdi”, Vatan, 17 Haziran 1946, 
Yıl: 6, Sayı: 1816, s: 1., Albayrak, A.g.e., s: 85. Celal Bayar, 20 Haziran’da yaptığı bir konuşmada 
Türkiye’de yeni bir devir açıldığından, kendilerine bu devrin kökleşmesinde önemli vazifeler 
düştüğünden söz ederek bu vazifeleri feragatle yerine getireceklerini açıklamıştır. Şahingiray, A.g.e., 
s: 55.  DP lideri bu açıklamasıyla CHP’nin özellikle belediye seçimlerinden sonra kendileri hakkında 
beslediği olumsuz düşünceleri de bertaraf etmeyi amaçlıyordu. Diğer muhalefet partisi MKP de 20 
Haziran 1946 tarihinde genel seçimlere katılma kararı almıştır. Tuncer, A.g.e., s: 67. 
365 DP’nin beyannamesinin tam metni için bkz. “Seçim faaliyeti hızlanıyor: Demokrat Partisi 
seçimlere iştirak etmek hususunda hazırladığı beyannameyi dün neşretti”, Tanin, 19 Haziran 1946, 
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dolayı eleştiriler yöneltilmiş, ayrıca seçimden önce demokrasiye aykırı bazı 

yasalarda değişiklik yapılacağı vaadine rağmen hakiki anlamda demokratik 

düzenlemelerin yapılmadığı öne sürülmüştür.366 Bu iddiaların dışında beyannamede 

DP ve seçmenleri üzerinde geniş baskılar olduğu da bildirilerek Cumhurbaşkanı 

İsmet İnönü’nün CHP Genel Başkanı sıfatıyla yaptığı faaliyetlerin bu baskıları 

arttırdığı iddia edilerek bir kez daha devlet başkanlığıyla parti başkanlığının aynı 

kişide birleşmesi usulünün sakıncalarına değinilmiştir. 367 Tebliğde ayrıca 

“Milletvekilliği seçimlerine iştirâk etmek kararının alınmasında dar ve hodgâm bir 

particilik zihniyeti değil, yalnız ve yalnız memleketin yüksek menfaatlerinin 

gösterdiği yolda yürümek ruh ve kaygu[ı]su[ı] hâkim olmuştur.” denilmiştir.368  

DP’nin söz konusu seçim beyannamesi üzerine bir değerlendirme yazısı 

yazan Falih Rıfkı Atay, bu partinin CHP’yi samimi demokrasi yanlısı olmamakla 

suçlamasını eleştirmiştir.369 Atay’ın tenkitlerine bir makaleyle yanıt veren Adnan 

                                                                                                                                          

Yıl: 38, Sayı: 4454-1009, ss: 1-2. Ayrıca; Şahingiray, A.g.e., ss: 436-439. Beyanname hakkında 
Ulus’un değerlendirmesinde şu ifadelere yer verilmiştir: “…Belediye seçimlerine girmemek için öne 
sürülmüş olan malum bahaneler, önümüzdeki seçimlerin neticesi belli olduktan sonra sömürülecek 
birer mazeret olarak, bu tebliğde masumane bir eda ile bir kere daha tekrarlanmaktadır…”  “Demokrat 
Parti’nin bir tebliği”, Ulus, 19 Haziran 1946, Yıl: 27, Sayı: 8949, s: 3. Ayrıca beyannamede DP’nin 
eski iddialarının tekrarına yer verildiğine değinilen haberde muhalefetin isnatları “…tamamen haksız, 
yersiz ve mesnetsiz ithamlara dayanan peşin hükümler …” olarak tanımlanmıştır. A.h.   
366 Şahingiray, A.g.e., s: 436. DP beyannamesiyle ilgili muhalif basında çıkan bir yorumda iktidara 
karşı yöneltilen ağır ithamlar konusunda temkinli bir tutum takınılmıştır. Yazıda henüz ortada 
CHP’nin demokrasi konusundaki samimiyetini sorgulamak için erken olduğu belirtilmesine rağmen 
iktidar yanlısı basında muhalefete gereksiz ve aşırı ölçüde yayın yapıldığı da vurgulanmıştır. 
Makalede en ilgi çekici vurgu CHP idarecilerinin ve onun tüm mensuplarının birer “insan-ı kâmil” 
olmadıklarından söz edilen bölümdür. Yazar ayrıca CHP idarecilerine de seslenerek, DP’nin 
beyannamesini her türlü particilik hislerinden uzakta ve yalnız memleket yararını gözeterek 
değerlendirmelerini de istemiştir. Ziyad Ebüzziya, “Demokrat Partinin ağır ithamları”, Tasvir, 20 
Haziran 1946, Yıl: 2, Sayı: 443, ss:1-3.   
367 A.e., ss: 437-438. DP’nin ve bu partiyi destekleyen basının iddialarına göre CHP’lilerin kendilerine 
yönelik baskıları ve vatandaşı etki altında bırakacak propagandaları sürüyordu. Örneğin CHP Parti 
Müfettişi Rahmi Apak, bir konuşmasında Türk milletinin henüz siyasi rüştünü elde etmediğini ve 
demokrasiye tahammülü olmadığını ileri sürmüştü. “Hatay Parti Müfettişi Rahmi Apak’ın garip 
beyanatı”, Vatan, 26 Mayıs 1946, Yıl: 6, Sayı: 1794, s: 1.  
368 Tanin, 19 Haziran 1946, s: 2. 
369 Falih Rıfkı Atay, “Demokrat Partinin beyannamesi”, Ulus, 21 Haziran 1946, Yıl: 27, Sayı: 8951, s: 
1. Atay, iktidar partisinin ancak ciddi muhalefetle demokrasinin kurulabileceğine inandığını ifade 
ettiği makalesinde anayasaya bağlı olduklarını ve muhalefetin eğer anayasaya ve diğer yasalara 
itirazları varsa iktidara gelerek bunları değiştirme imkânları aramalarını gerektiğini ifade etmiştir. 
Atay, DP’yi uyararak gidişatın kötü olduğunu, Türkiye’de demokrasi çağının bir daha kapanmamak 
üzere açıldığını da vurgulamış ve “…eğer [DP] kendisi vazifesini yapamazsa yapacak olanlar 
bulunacaktır…” değerlendirmesinde bulunmuştur.  A.m., ss: 1-2. Falih Rıfkı’nın makalesinde yer alan 
demokrasiden dönüş olmadığı yönündeki ifadeleri yukarıda değinilen Nihat Erim’in 2 Haziran tarihli 
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Menderes uzun zamandır CHP’lilerin kendilerine yönelik açık ve kapalı tehditlerden 

bahsederek bu makaledeki üslubu daha ılımlı bulduklarını ve bundan memleket 

hesabına memnuniyet duyduklarını ifade etmiştir.370  

Atay ile Menderes arasındaki başlayan polemiğe Nihat Erim de dahil 

olmuştur. Erim, DP’leri fikir üretmemekle itham ettiği yazısında başta Menderes 

olmak üzere bu parti mensuplarının Fransız İhtilali’nin ünlü hürriyet, adalet, müsavat 

edebiyatına sarıldıklarını; oysa bunları inkâr eden kimse bulunmadığını 

belirtmiştir.371 Menderes’in hürriyetlerin resmi ağızlar tarafından tehdit edildiğini 

öne sürdüğünü de ifade eden Erim, bu iddiaların ispat edilmesi gerektiğini oysa 

belediye seçimlerinde hükümetin yasa dışı davranışları teşvik ettiğini ortaya koyacak 

bir delil bulunamadığını da bildirmiştir. Nihat Erim, 30 Mayıs tarihli makalesini de 

kastederek, iktidar partisi mensuplarının yazı ve konuşmalarında düzenli bir 

demokraside yer alacak hürriyetler için en ufak bir tehdit olmadığını da 

savunmuştur.372 Erim ayrıca Demokratların kısa zaman öncesine dek CHP’de 

bulunduklarını, alay ettikleri seçim sistemiyle milletvekili olduklarını, düşman 

kesildikleri yasalara oy verdiklerini veya çekimser kaldıklarını da bildirerek, insanda 

değişimin normal karşılanması gerektiğini; ancak DP’lilerin eski partilerini umacı 

gibi göstermek yerine milletten oy almak için neler vaat ettiklerini ve bunları nasıl 

yapacaklarını açıklamalarını da istemiştir.373 Adnan Menderes’e yanıt yazısında 

Nihat Erim’in özgürlükler konusunda herhangi bir tehdidin olmadığını savunması şal 

temalı makalenin Türk siyasetindeki etkisinin 1946 Haziran ayında da devam ettiğini 

göstermektedir.    

                                                                                                                                          

yazısında savunduğu fikirle de uyumludur. Ancak Atay’ın DP’nin görevini yapamadığı takdirde 
yapacak partilerin ortaya çıkacağını ifade etmesi bu partiye yönelik bir tehdit olarak da 
değerlendirilebilir. Yani iktidar mensuplarına göre demokratik sistem mutlak suretle devam edecek; 
ancak DP kendisine çeki düzen vermezse farklı partilerle yola devam edilebilecektir.  
370 Adnan Menderes, “Bir cevap münasebetile”, Vatan, 22 Haziran 1946, Yıl: 6, Sayı: Sayı: 1821, s: 
2. Menderes, makalesinde ayrıca isim vermeden Nihat Erim’i kastederek   “…son zamanlarda, Halk 
Partisi adına ve hesabına … gazete sütunlarında… vatandaş hürriyetlerine karşı açık ve kapalı tehditlerle dolu… 
sütunlar dolusu yazılar yazılmakta… icap edince hürriyet ilâhının üzerine şal örtüleceği… gibi tehditlerle 
vicdanlar daimi bir baskı altında bulundurulmaktadır…”   hatırlatmasıyla Atay’ın benzer bir üslubu 
kullanmaması takdir edilmiştir. A.m., Ayrıca bkz. Kılçık, A.g.e., s: 89.     
371 Nihat Erim, “Biraz da fikir istesek çok mudur?”, Ulus, 25 Haziran 1946,  Yıl: 27, Sayı: 8954, s: 2. 
372 A.m. 
373 A.m. 
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Seçimlerin yenilenmesi kararının arifesinde muhalif gazetelerden Vatan’da 

Nihat Erim hakkında ilginç bir haber yayınlanmıştır. Kocaeli kaynaklı bu habere 

göre İzmit’te yaşayan Bahadır İnel adlı bir vatandaş 1945 ara seçimlerinde 

TBMM’ye girmesi için uğraştığı Erim’den şikayetçidir. Habere göre daha önce çok 

takdir ettiği Nihat Erim’in hürriyetlerin üzerine şal örtmekten söz ettiğini belirten 

İnal, genç vekile şöyle seslenmiştir:   “…Bu milletin hürriyetler namına ne kadar büyük 

mücadele ve fedakârlıkları göze aldığını… siz daha iyi bilirsiniz. Yukarıdan aşağıya bir 

tahakkümle, sizlerden aşağıda kalan bizlere… elinizdeki şalı asla örtemezsiniz… Bugün size 

yolunuzu şaşırtan arzu ve heveslerin hepsine doğru yoldan da ulaşmak mümkündür… 

Hürriyeti şallamaktan ne kastettiğini açıkça anlat. Hemşerilerin bunu senden bekliyor.”374   

Vatan’da yer alan bu habere kısa zaman i “çinde Kocaeli’de çıkan Türkyolu 

gazetesinde yanıt verilmiştir. Genellikle Erim’in savunucusu niteliğinde 

haber/yorumlara yer verilen gazetede konu hakkında bir makale yazan Cevdet 

Baykal, İzmit’te Bahadır İnel adlı birisinin olmadığını öne sürerek,   “…biz kırk 

kişiyiz ve birbirimizi gayet iyi tanırız. Bu sebeple Bahadır İnel’in düzme bir isim olması 

muhtemeldir.”   denilmiştir.375 Erim’in hürriyeti sömürenlere çattığını, ülkenin tek 

elden idaresi gibi bir fikrinin olmadığını da bildiren yazar; İzmit halkının ondan çok 

memnun olduğunu da vurgulayarak şu ifadeleriyle Nihat Erim’e olan güvenini 

belirtmiştir:   “…bu genç kıymeti şu veya bu sebeple küçümseyenler, millet nazarında onu 

gözden gönülden düşürmek isteyenler… hiçbir zaman muvaffak olmamaya mahkumdurlar. 

Nihat Erim[’]i Kocaeli halkı tartı ve teraziye koyarak ona inanmıştır. Bu inan eksilmeyecek 

daima artan bir hayranlıkla devam edecektir. Nihat Erim Büyük Mecliste Kocaeli[’]nin zekâ 

ve kabiliyetinin bir timsali olarak lâyık olduğu yeri almıştır…”  376   

Seçimlerin erkene alınmasından sonra TBMM, 5 Ağustos Pazartesi günü 

toplanmak üzere 14 Haziran’da çalışmalarını noktalamıştır.377 Nihat Erim, Haziran 

ayı sonunda seçim bölgesi İzmit’e gitmiş ve burada partililerle yaptığı görüşmelerde 

                                                 

374 “İzmit halkı Nihat Erim’den neler bekliyor”, Vatan, 8 Haziran 1946, Yıl: 6, Sayı: 1807, s: 3. 
375 Cevdet Baykal: “Suya Sabuna Dokunarak: Nihat Erim ve şal örtü”, Türkyolu, Yıl: 21, Sayı: 2351, 
s: 1.   
376 A.m., s: 2. 
377 TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 24, B: 65, O: 1, 14.06.1946, s: 345. 
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DP’ye nazaran CHP’nin propaganda faaliyetlerinin zayıf kaldığını öğrenmiştir.378  

Temmuz ayıyla birlikte seçimlerin yaklaşması üzerine Nihat Erim’in Ulus’ta yazdığı 

makalelerle muhalefete yüklenmeye devam ettiği görülmektedir. Erim, seçim öncesi 

yazılarında CHP’nin DP’ye bakışını ve bu partiden beklentilerini gösteren 

değerlendirmelerde bulunmuştur.  

Nihat Erim, seçim mücadelesinin kızıştığı dönemde kaleme aldığı 5 Temmuz 

1946’daki makalesinde DP’nin kurulduğu günlerdeki mütevazı yapısını daha sonra 

kaybettiğinden söz ederek, bu partinin bir süre teşkilâtını ve siyasi kadrolarını 

yetiştirmek için iktidarı düşünmeden kontrol işlevi üstlenmesi gerektiğini öne 

sürmüştür. DP’yi kısa bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen iktidar heveslisi 

olmakla suçlayan Nihat Erim, muhalefetin hangi programa ve hangi yetişmiş devlet 

adamına güvenerek iktidara talip olduğunu da sormuştur.379  DP’lilerin geçmişte 

CHP’de siyaset yaptıklarını yineleyen Erim, bu insanların karşı partiye geçmiş 

olmalarını da diledikleri makamlarda kalamamış veya bu makamlara ulaşamamış 

olmalarına bağlamıştır. Makalesinde tüm demokratik hamleleri başlatan ve yasaların 

yeni düzene uyumunu sağlayan partinin de CHP olduğunu bildiren Erim, DP’nin 

kendi gazetelerinin yayınlarıyla başının döndüğünü de belirterek, iktidar partisinin 

muhalefetten ne beklediğinin açık bir kanıtı olan,   “…halbuki Meclis içinde hazırlıklı 

ve plânlı murakabe grupları… şu intikâl devrinde ne değerli hizmetler başarabilir…”   

tespitinde bulunmuştur.  

Nihat Erim bu makalesinde belirgin bir şekilde DP’yi ve DP’lileri, en azından 

1946 seçimleri öncesinde, küçümseyen ifadelere yer vermiştir. Bu partinin 

mensuplarının devlet yönetimi tecrübesinin olmadığını savunan Erim, Genel Başkan 

Celal Bayar’ın geçmişteki bakanlık ve başbakanlık deneyimlerini de yetersiz bulmuş 

ve/veya gözardı etmiştir. Halen bir geçiş sürecinde bulunduklarını savunan Nihat 

                                                 

378 Erim, A.g.e., s: 59. Nihat Erim, dönüşte Cumhurbaşkanı İnönü’yü ziyarete ederek seçimler 
öncesinde genel olarak parti teşkilâtının iyi çalışmadığından ve basın yönünden zayıf kaldıklarından 
söz etmiştir. A.e.,s: 60. 
379 Nihat Erim, “İktidarı ele alacaklarmış”, Ulus, 5 Temmuz 1946,  Yıl: 27, Sayı: 8965, s: 2. Nihat 
Erim’in görüşlerine paralellik göstermesi bakımından CHP’li Kâzım Karabekir’in muhalefetle ilgili 
düşünceleri de anlamlıdır. Karabekir, Tekin Erer’e verdiği bir mülâkatta iktidar karşısında 60-70 
mebusa sahip bir muhalefetin kâfi geleceğini savunmuş ve DP’yi kastederek, “…dört-beş ayda parti 
kurup iktidara gelmek nerede görülmüştür?” ifadesini kullanmıştır. Tekin Erer, Türkiye’de Parti 
Kavgaları, İstanbul, Tekin Yayınevi, 2. bs., 1966, s: 294.  
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Erim, ayrıca bu devrin ancak ve ancak CHP iktidarıyla aşılabileceğine de 

inanmaktadır.  

Nihat Erim’in savunduğu fikirlere ve DP’ye karşı tutumuna muhalif basında 

cevap niteliğinde yazılar çıkmıştır. İzmir’de çıkan bir gazetede, “Demokrat” mahlası 

kullanılarak, Erim hakkında ağır ifadelere yer verilmiş ve onun hem akademik, hem 

de siyasi kariyerinde tüm kademeleri kolayca aştığından söz edilmiştir. Nihat Erim’in 

boş gurur sahibi bir insan olarak nitelendirildiği yazıda ayrıca onun makalelerinde 

şımarık bir eda takındığı öne sürülmüş ve savunduğu devlet sisteminin de totaliter ve 

inhisarcı bir sistem olduğu savunulmuştur. 380Ahmet Emin Yalman ise bu dönemde 

doğrudan Nihat Erim’i hedef almadan onun ve CHP’lilerin zihniyetini eleştirmiştir.  

Örneğin seçimden 10 gün önce çıkan bir yazısında Erim’in savunduğu geçiş 

sürecinin CHP’yle aşılabileceği tezini iktidar mevkiini tapu ve tasarrufunda 

bulundurmak olarak değerlendirmiştir. Yine Nihat Erim’in savunduğu muhalefetin 

asıl görevinin murakabe olduğu tezine karşı da   “…Müstakil Grup[’]a benzer 

muvazaalı, uysal bir tenkit partisi emirlerine âmade durursa ve Türkiye[’]de demokrasi 

hüküm sürdüğü zehabını harice karşı uyandırmağa hizmet ederse çok memnun olurlar…”   

eleştirisinde bulunmuştur.381  

Seçimlere doğru yaklaştıkça CHP ve DP’nin faaliyetleri de artmıştır. 

Temmuz ayının ilgi çekici gelişmelerinden birisi Nihat Erim’in köyünde DP’nin 

kurulduğu haberidir. Habere göre “aşırı derecede” CHP’nin fikirlerini savunan 

Erim’in memleketi Kandıra’da DP müteşebbis heyeti kurulmuş ve faaliyete geçmiştir 

ve halk bu partiye üye yazılmaktadır.382 Nihat Erim’in memleketi Kandıra’da 

muhalefet partisi örgütlenirken; Erim yaklaşan seçimler öncesinde İsmet İnönü’nün 

talebiyle, Başbakan Şükrü Saracoğlu’nun seçim propaganda konuşmasını 

hazırlayarak CHP’ye katkı sağlamaya çabalamıştır.383  

                                                 

380 Demokrat, “Muhteris bir profesöre cevap”, İzmir, 11 Temmuz 1946, Yıl: 1, Sayı: 91, s: 2.  
381 Ahmet Emin Yalman, “Milleti anlamıyorlar”, Vatan, 11 Temmuz 1946, Yıl: 6, Sayı: 1840, ss: 1-3. 
382 “Nihat Erim’in köyünde Demokrat Parti kuruldu”, İzmir, 5 Temmuz 1946, Yıl: 1, Sayı: 85, s: 1. 
383 Erim, A.g.e., s: 60. Nihat Erim, günlüğünde Çankaya’da İnönü ve Saracoğlu’yla bir araya 
geldiklerini, onun hazırlamış olduğu 23 sayfalık nutku eleştirdiğini, bunun üzerine İsmet Paşa’dan 
yeni nutuk için talimat aldığını, bütün bunların Saracoğlu’nu çok kızdırdığını, Başbakan’ın radyodan 
okuduğu nutkun da kendisinin yazdığı değil, ilk metnin kısaltılmış şekli olduğunu yazmıştır. A.e., ss: 
60-61. Saracoğlu’nun konuşmasıyla ilgili Vatan’da çıkan bir değerlendirmede onun, “Kazanılan 
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Temmuz ayında seçimler için propaganda çalışmaları için İzmit’e gelen Nihat 

Erim, burada halka hitaben bir konuşma yapmıştır. Erim, Derbent’te yaptığı 

konuşmada iç ve dış siyasi gelişmelere değindikten sonra şunları söylemiştir:   “Ben 

sizin arzu ve isteğiniz üzerine milletvekili seçildiğim zaman Halk Partisinin adayı olarak 

değil, müstakil aday olarak seçildim. Ve bir an dahi tereddüt etmeden İsmet İnönü[’]nün 

başında bulunduğu ve bu vatanı bugünkü ileri itibarlı hale getirmiş olan Halk Partisi[’]ne 

intisap ettim. Ben Büyük Millet Meclisi[’]nde şahsım namına değil, Kocaeli halkı adına 

konuşuyorum… Arkadaşlar bu müthiş dünya badiresinde bizi kurtaracak tek adam İsmet 

İnönü[’]dür. Ben ve Türk milleti buna yürekten iman etmiş bulunuyoruz. İnönü gibi eşi az 

bulunur bir lidere malik olmak en büyük bahtiyarlıktır… Onun arkasında gitmekte refah 

vardır, saadet vardır... Öyle bir tehlike anında yaşıyoruz ki düşmanlarımız gözlerini dört 

açmış ve aziz vatanı parçalamak istilâ etmek için hazır bulunuyorlar. Eğer siz benim 

fikrimde değilseniz beni tekrar milletvekili olarak seçmeyiniz. Çünkü ben daima İnönü[’]nün 

yolundayım. Bu yoldan asla dönmem.” 384   

Nihat Erim, CHP’ye ve İnönü’ye bağlılığını açık olarak ifade ettiği bu 

konuşmasında Türkiye üzerindeki Rus tehditlerini seçim propagandasında bir 

korkutma aracı olarak kullanmıştır. Nutkunda Türkiye’nin her an işgal 

edilebileceğini ima eden Erim, bu tehlikenin yalnız ve ancak CHP iktidarıyla, 

dolayısıyla İsmet Paşa ile, aşılabileceğini savunmuştur. Ayrıca Erim’e göre karşı 

                                                                                                                                          

muharebe, yapılan inkılâp ve eserler tamamen Türk milletinin malıdır.” sözlerinden hareketle 
CHP’nin “müfrit ve gözü kararmış propagandacılarından farklı bir söylemde bulunduğuna dikkat 
çekilmiştir.  Sadun G. Savcı, “Nutuktaki iki nokta”, Vatan, 10 Temmuz 1946, Yıl: 6, Sayı: 1839, s: 2. 
Savcı’nın isim vermeden kastettiği CHP’li müfritler arasında yazılarında demokratik hamleleri 
partisine mal eden Nihat Erim de bulunmaktadır.     
384 “Partimiz için tezahürat”, Tanin, 14 Temmuz 1946, Yıl: 38, Sayı: 4454-1034, ss: 1-2. Haberin 
devamında konuşmayı alkışlarla karşılayan DP’li vatandaşların Nihat Erim’e partilerinden istifa 
ettiklerini bildirdikleri yazılmıştır. Ayrıca yine habere göre Kocaeli’ni “CHP’nin fetih edilemez 
kalesi” olarak gören muhalifler şaşkınlık içindedir. CHP’nin Derbent  toplantısı hakkında Kocaeli 
basınında çıkan haberlere göre dinleyici sayısı civar köylerden gelenlerle birlikte beş binden fazladır. 
“Kocaeli vilâyetini C.H.P.sinin fethedilemez kalelerinden biri halinde gören karşı partilerde bozgun ve 
istifalar alıp yürüdü”, Türkyolu, 16 Temmuz 1946, Yıl: 21, Sayı: 2381, s: 1. Türkyolu’na göre 
Kandıra halkı Vatan, Tasvir, Yeni Sabah gibi DP yanlısı gazetelerin kasaba bayilerine getirilmemesini 
istemiştir. Bu detay yaklaşan seçimler öncesi İzmit’te muhalif basına karşı hoşgörü gösterilmediğini 
de kanıtlamaktadır. A.h. Nihat Erim, seçim faaliyetleri çerçevesinde Hendek’te de bir konuşma 
yapmış ve burada hükümetin dış politikasının isabetliliğinden söz ederek Türkiye’yi II. Dünya Savaşı 
badiresinden çıkaran İnönü’nün ve onun partisinin iş başından kalması için oyların büyük çoğunlukla 
CHP’ye verilmesinin şart olduğunu ifade etmiştir. “Nihat Erim Hendekte güzel bir konuşma yaptı”,  
Türkyolu, 17 Temmuz 1946, Yıl: 21, Sayı: 2383, ss: 1-2. Nihat Erim’in her iki nutkunda da dış siyasi 
gelişmelerden söz ederek Türkiye’nin maruz kaldığı tehlikelere vurgu yapması dikkat çekicidir. Onun 
dış politika alanındaki “uzmanlığını” seçim propagandaları sırasında kullanarak kitleleri etkilemeye 
çalıştığı söylenebilir.  



 80

partilerde İnönü gibi tarihi bir şahsiyet bulunmadığı için o partilerin iktidara gelmesi 

Türkiye’yi maceralara sürükleyebilecek bir durum oluşturabilirdi. 385 Nihat Erim, 

ayrıca Derbent nutkunda halka verdiği mesajda her zaman İnönü’nün yolunda 

olacağını da vurgulamış ve kendisi gibi düşünmeyenlerin seçimde tercihlerini 

muhalefet partilerine yöneltmelerini de istemiştir. Nihat Erim’in yazı ve 

konuşmalarında dikkat çekici bir ayrıntı da  genel olarak iktisadi, mali konulara 

değinmemesi ve yeniden seçilmeleri için ekonomik ya da siyasi bir vaatte 

bulunmamasıdır. Kısacası Nihat Erim’e göre vatandaşların CHP’ye oy vermeleri için 

1923’ten beri yapılanlar, Rus taleplerinin Türkiye üzerinde oluşturduğu tehdit ve en 

önemlisi İsmet İnönü faktörü yeterlidir.  

Bu arada CHP’nin seçim beyannamesi Genel Başkan İsmet İnönü tarafından 

17 Temmuz 1946 tarihinde yayınlanmıştır.386 Nihat Erim, seçim beyannamesi 

hakkında Ulus’ta çıkan makalesinde İnönü ve CHP’ye yönelik övgülere devam 

etmiş, II. Dünya Savaşı sonrasının belirsizlik ortamında milletin CHP’yi ve şefini 

bırakmayacağını öne sürmüştür. DP’lilere bir kere daha “murakabe partisi” olarak 

geçireceği bir hazırlanma devresinden söz eden Erim,  “…muhaliflerin bir noktada 

hakları vardır: İsmet İnönü hakikaten Türk milletinin biricik başkanıdır. Bugünkü çetin 

münakaşa ve mücadele merhalesinden… selâmetle geçebilmemizin teminatı, onun müstesna 

şahsiyetidir. Millet bu hakikati gördüğü için… İsmet İnönü’yü ve… Halk Partisi topluluğunu 

işbaşında t[u]atacaktır.”  değerlendirmesinde bulunmuştur.387  

Beyannamenin ilan edildiği sırada Kandıra’da temaslarını sürdüren ve Ulus’a 

göre büyük ilgiyle karşılanan Nihat Erim, hemşerilerine hitap ederken de benzer 

temaları işlemiş ve CHP’ye ve onun “eşsiz lideri” İnönü’ye bağlılığından 

bahsederek, bu partinin programının ve icraatının kendi fikrine uygun olduğunu 

                                                 

385 İsmet İnönü, bu dönemde Nihat Erim’in bu düşünceleriyle tezat oluşturacak bir görüşü 
savunmaktaydı. Yukarıda da değinildiği gibi İnönü, daha önce Erim’e DP’nin iktidara gelmesi 
ihtimalinden çekinilmemesi gerektiğini; Bayar, Menderes, Köprülü gibi şahsiyetlerin devleti 
yönetebileceklerini söylemişti. [Y.n.]  
386 Beyannamenin tam metni için bkz. “İnönü’nün Türk Milletine seçim beyannamesi”, Ulus, 18 
Temmuz 1946, Yıl: 27, Sayı: 8978, ss: 1-2., “İsmet İnönü’nün Beyannamesi”, Ülkü,  C: 10, Sayı: 116, 
ss: 1-2-3. İnönü’nün seçim beyannamesini haber yapan Türkyolu gazetesi ilk sayfasında kullandığı 
İsmet Paşa’nın fotoğrafının altına Nihat Erim’in sözlerinden mülhem şu ifadeler yazılmıştır: 
“Bugünkü dünya badiresinden bizi kurtaracak olan büyük kahramanımız…” Türkyolu, 18 Temmuz 
1946, Yıl: 21, Sayı: 2383, s: 1.  
387 Nihat Erim, “İnönü’yü dinledikten sonra”, Ulus, 19 Temmuz 1946,  Yıl: 27, Sayı: 8979, s: 2.  
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açıklamıştır. Erim, konuşmasında ayrıca şunları söylemiştir:   “Üç gün sonra oylarınızı 

verirken benim için düşünceniz şu olsun.. Ben bu [CHP’nin] programın[ın] gerçekleşmesi 

için çalışmak azmindeyim. Siz de aynı fikirde iseniz beni gene milletvekili seçersiniz. 

Düşünceniz başka ise beni bu vazifeden affetmenizi rica ederim…”388   Ankara’ya 

dönüşünden sonra Nihat Erim, 20 Temmuz günü Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yle 

seçim beyannamesinin halk üzerindeki tesiri hakkında bir görüşme de yapmıştır.389    

İsmet İnönü, seçim beyannamesinden hemen sonra bu kez CHP’nin 

milletvekili aday listesini ilan etmiştir. Buna göre iktidar partisi 162’si yeni olmak 

üzere 63 vilayet için 465 aday göstermiştir.390  CHP’nin Kocaeli ili için gösterdiği 10 

adaydan birisi de Nihat Erim’dir.391  Aslında Nihat Erim daha 13 Mayıs’ta CHP 

Genel Sekreteri Nafi Atuf Kansu’ya gönderdiği mektupta Kocaeli ilinde seçim 

kabiliyetini kuvvetli gördüğünü ve bu ilden CHP adayı olmak istediğini 

bildirmişti.392 Erim aynı mektupta CHP Kandıra Merkez Ocağı’na kayıtlı olduğunu, 

ayrıca Ankara /Çankaya Ocağı’nda bir kaydının daha olduğunu belirtmiştir.  

CHP’nin milletvekili adaylarının ilan edilmesinden sonra muhalefetin aday 

listeleri de şekillenmeye başlamıştır. DP’nin seçim öncesinde en büyük sürprizi 

Mareşal Fevzi Çakmak’a “müstakil aday” olarak listesinde yer vermek olmuştur.393 

Çakmak’ı aday gösteren muhalefet böylece her fırsatta İnönü’nün liderleri oluşundan 

dolayı övünen CHP’lilere bir başka tarihi kişiliği listesine dahil ederek yanıt vermiş 

                                                 

388 “Prof. Nihat Erim’in Kandıra temasları”, Ulus, 19 Temmuz 1946, s: 4.  
389 Erim, A.g.e., s: 62.  
390 “C.Halk Partisi adayları”, Tasvir, 19 Temmuz 1946, Yıl: 1, 472, s: 1. İktidar partisinin adayları 
ilde olumlu karşılanmış ve gazetelere yansıyan haberlere göre özellikle Nihat Erim’in aday listesinde 
yer alması sevinçle karşılanmıştır. “Halk Partisi de dün aday listesini ilan etti”, Cumhuriyet, 19 
Temmuz 1946, Yıl: 23, Sayı: 7875, s: 4. 
391 CHP’nin Kocaeli’deki diğer adayları Ahmet Faik Abasıyanık, Dr. Fazıl Şerafettin Bürge, Ali 
Dikmen, Sedat Pek, Şükrü Okan, İbrahim Süreyya Yiğit, Fuat Balkan, İsmail Rüştü Aksal, Cenap 
Aksu’dur. “C.Halk Partisi adayları”, Tasvir, 19 Temmuz 1946, s: 3., Tuncer, A.g.e., s: 228.  
392 BCA, Fon No: 490100, Kutu No: 357, Dosya Gömleği No: 1499, Sıra No: 1. 
393 “Mareşal Çakmak, D.Parti listesinde müstakil aday”, Vatan, 27 Haziran 1946, Yıl: 6, Sayı: 1826, 
s: 1. Fevzi Çakmak, gazeteci Asım Us’a verdiği mülâkatta daha önce CHP tarafından kendisine 
teklifler yapıldığını; ancak asker oluşundan dolayı bu teklifleri kabul etmediğini açıklamıştır. Çakmak 
ayrıca hiçbir partiye mensup olmadığını, kesin kararını TBMM açıldıktan sonra vereceğini, şu an 
güçsüz olan DP’yi güçlü olan CHP’ye karşı desteklemek gerektiğini de söylemiştir. Ayın Tarihi, 1-31 
Temmuz 1946, Sayı: 152, s: 61. 
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oluyordu.394 Henüz örgütlenmesini tamamlamamış olan DP, 47 ilde seçime 

katılabilecektir. 395  

Basında yer alan haberlere göre Nihat Erim’in seçim bölgesi Kocaeli’de DP 

10 aday göstermiştir.396 MKP de Kocaeli milletvekilliği için 12 aday göstererek 

seçim mücadelesindeki yerini almıştır.397 Türkiye’nin ilk tek dereceli seçimi 21 

Temmuz 1946 tarihinde yapılmıştır.398 Nihat Erim, seçim günü çıkan makalesinde 

DP’yi ve Genel Başkanı Celal Bayar’ı dış politika üzerinden eleştirmiştir. Bu 

partinin CHP’nin dış siyasetine yönelik tenkitlerini yanıtlayan Erim, “…Halk Partisi 

hükümetlerinin dış politikası; gerek Osmanlı tarihinde, gerek Cumhuriyet devrinde 

bir şaheser olarak yâdedilebilecek ender başarılardan olmuştur…” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.399 CHP, devletin kuruluşundan beri iktidarda 

olduğuna göre aslında bu partinin dış politikası aynı zamanda Türkiye 

Cumhuriyeti’nin de dış politikasıdır. Nihat Erim’in söylemlerinden bu dönemi 

partisine mal ettiği anlaşılmaktadır. Makalesinde ayrıca CHP’nin dış politikasını 

Amerikan ve İngiliz dostluğuna ve Rus taleplerine karşı duruşa bağlayan Erim, 

Bayar’ın partisinin bu umdelere bağlı olup olmadığının kuşkulu olduğunu, çünkü bu 

konularda yöneltilen sorulara net yanıtlar veremediğini de yazmıştır. Erim’in DP 

                                                 

394 İsmet İnönü, Mareşal Fevzi Çakmak’ın bağımsız da olsa siyaset sahnesine muhalif cepheden 
atılmasından rahatsızlık duymuştu. Bu konuda, her ne kadar açıkça olmasa da, görüşlerini Haldun 
Derin’le sohbetinde belirten İnönü yaklaşan seçimlerle ilgili görüşünü sorduğu muhatabının 
gülümsemesi üzerine, “Gülüyorsun ama, bak, ‘coup de grace’ olarak karşımıza mareşali çıkardılar.” 
sözleriyle Çakmak’ın adaylığından memnun olmadığını ifade etmiştir.  Haldun Derin, Çankaya Özel 
Kalemini Anımsarken (1933-1951), (Yay. Haz. Cemil Koçak), İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
1995, s: 195.   
395 Tuncer, A.g.e., s: 71. 
396 DP’nin 1946 seçimlerinde Kocaeli ilinde gösterdiği adaylar şunlardır: Sadi Ataergin, Dr. Zahide 
Yasin, Dr. Hasan Erim, Salih Kalemci, Ragıp Kurt, Reşat Benerli, Ramazan Dinç, Tevfik Baban, 
Cemal Tarla, Dr. Nermi Akdeniz. “İzmitte Demokrat namzetleri”, Tasvir, 19 Temmuz 1946, s: 5. DP 
listesinde yer alan Dr. Hasan Erim’in Nihat Erim’le herhangi bir akrabalık bağı bulunmamaktadır. 
Erim’in damadı Akın Önalp’in 22 Kasım 2014 tarihinde tarafımıza gönderdiği elektronik iletide 
verdiği bilgiye göre o, soyadı benzerliğinden faydalanmaya çalışan bir kişidir. Bu arada Tasvir’e göre 
seçim çalışmalarına devam eden DP’nin Kocaeli’de faaliyetleri engellenmektedir. CHP’nin seçimi 
kazanmak için tüm gayretini sarf ettiğine yer verilen bir haberdeki bilgiye göre bazı mahallerde 
DP’liler jandarma ve muhtar aracılığıyla tehdit edilmektedir. “İzmitte”, Tasvir, A.s., s: 4. 
397 MKP’nin Kocaeli ilinde milletvekili adayları şunlardır: Mazhar Kıvılcım, Lûtfi Zuhal, Recep 
Bayraktar, Kemal Sun, Cemal Şirin, Nazmi Günhan, Ali Kılıç, Sadık Yılmaz, Hayri Kılıç, Naci 
Bakırdağ, İbrahim Alpak, Salih Kalemci, Tuncer, A.g.e., ss: 247-248.  
398 “Türk Demokrasisi Bugün İmtihan Veriyor”, Cumhuriyet, 21 Temmuz 1946, Yıl: 23, Sayı: 7877, 
s:1., “Seçim günündeyiz”, Ulus, 21 Temmuz 1946, Yıl: 27, Sayı: 8981, s: 1.       
399 Nihat Erim, “Dış Politika Bahsinde: Bir Garip Mantık”, Ulus, A.s., s: 2.  
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Genel Başkanı’ndan özellikle Rus talepleri karşısında açık tavır beklediklerini 

vurguladığı makalesinde, “…Aziz arzumuz olan memleketçi bir muhalefetin 

teessüsünü görmek ümidimizi Demokrat Parti boşa çıkardı…” ifadeleri de dikkat 

çekicidir. 400 Bu ifadelerde de görüldüğü gibi açıkça ilan etmese de Nihat Erim, bu 

dönemde DP’yi, diğer CHP’li yazarlar gibi, Rusya yanlısı bir tutum içinde görmekte 

ya da değerlendirmektedir. Tevfik Çavdar da iktidar mensuplarının DP’ye yönelik en 

büyük suçlamasını Komünistlerin-Moskova’nın çizgisinde olmak şeklinde 

değerlendirmektedir. 401  

          Toplamda altı partinin katıldığı ve ağırlıklı olarak CHP ile DP arasında geçen 

21 Temmuz genel seçimlerinde 8.551.549 seçmenden 6.373.543’ü oy kullanmış ve 

seçime katılım oranı da %75 olmuştur. 402 Nihat Erim, seçim akşamı neticeleri 

partiden izlediklerini, başlangıçta her taraftan kötü sonuçlar geldiğini, şehirlerde 

seçimin kaybedildiğini, İzmit’ten alınan ilk havadislere göre de durumun belirsiz 

olduğunu yazmıştır.403 Nihat Erim seçimlerin ardından, henüz sonuçlar belli 

olmadan, yazdığı ilk makalede ise DP’yi iktidarı kestirme yoldan elde etmek için 

adeta “ihtilalci” yöntemlerle rejimi kökten yıkmak istercesine propaganda yapmakla 

suçlamıştır.404  CHP’nin daha II. Dünya Savaşı’nın sıkıntılarının sürdüğü bir 

dönemde bu işe girişmesini takdirle karşılayan Erim, seçimlerin yurt sathında huzur 

sükun içinde tamamlanmasını sevinç ve övünçle karşılanacak bir hadise olarak 

                                                 

400 A.m.   
401 Çavdar, A.g.e., s: 458.  
402 İlhan Tekeli-Selim İlkin: İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi: C.3, İstanbul, İletişim Yayınları, 2014, 
s: 314.  
403 Erim, A.g.e., s: 62. Basında çıkan haberler 22 Temmuz’da İzmit’te durumun halen belirsiz 
olduğunu yazmaktadır. Buna göre tasnif işlemi sürerken henüz kazanan taraf net değildir. Erim’in 
memleketi Kandıra’da DP mensupları belediye binasının önünde neticeleri beklemektedirler. “İzmitte 
durum”, Cumhuriyet, 23 Temmuz 1946, Yıl: 23, Sayı: 7879, s: 2. Nihat Erim de 22 Temmuz’da 
günlüğe durumun yavaş yavaş netleştiğini, birçok yerin zor kazanıldığını ve İzmit’te halen kesin bir 
sonuç alınamadığını yazmıştır.  A.e. Metin Toker de Nihat Erim’in seçim gecesi anlattıklarını biraz 
farklı bilgilerle doğrulamaktadır. Buna göre seçim günü Nihat Erim, Çiftlik gezintisi sırasında 
Cumhurbaşkanı İnönü’ye DP’li gazetelerin etkisinin, çoğu itibarını yitirmiş ve yazarları para karşılığı 
CHP’yi destekleyen iktidar yanlısı gazetelerden daha fazla olduğunu söylemiştir. İnönü’nün seçim 
günü düşünceli olduğunu da vurgulayan Toker’e göre memlekette iktidarın düşündüğü gibi bir 
havanın olmadığı anlaşılmıştır. Nihat Erim, o geziyi Metin Toker’e “Neşeli değildik!” ifadesiyle 
değerlendirmiştir. Toker, A.g.e., s: 174.    
404 Nihat Erim, “Çetin imtihan, güzel netice” Ulus, 22 Temmuz 1946, Yıl: 27, Sayı: 8982, s: 1. 
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nitelendirmiştir. Erim’e göre Türk halkının soğukkanlı ve sağduyulu tavrının 

seçimlerin olaysız bir şekilde sonuçlanmasında önemli payı bulunmaktadır.405  

21 Temmuz milletvekili seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili basında çıkan 

haberlere göre Kocaeli’de Nihat Erim ve diğer CHP’li adaylar Meclise girmeye hak 

kazanmışlardı.406  Seçim sonuçlarına göre CHP 397, DP 65 milletvekilliği kazanmış, 

bağımsızlardan da 7 milletvekili seçilmiştir.407 Ancak 1946 seçimleri Cumhuriyet 

döneminin en tartışmalı seçimi olarak tarihe geçmiştir. 25 Temmuz günü seçim 

sonuçlarını değerlendiren DP Genel Başkanı Celal Bayar, seçim işlerine fesat 

karıştırıldığını ve 21 Temmuz’da sandığa halkın gerçek iradesinin yansımadığını ileri 

sürmüştür.408 Adnan Menderes de TBMM’de konu hakkında yaptığı konuşmada 

seçimlerdeki yolsuzluk ve usulsüzlüklerden söz etmiştir. Menderes’in “…kim ne 

derse desin 21 Temmuz tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde birçok 

yolsuzluklar ve kanunsuzluklar olduğu hakkında teessüs eden kanaat umumidir…” 

sözleriyle konuya girdiği konuşmasında Aydın’daki yolsuzluk iddialarından örnekler 

verilmiştir.409 DP’nin önde gelenlerinin dile getirdiği itirazların yanında seçim 

                                                 

405 A.m., s: 3.  
406 “Yeni milletvekillerinin tam listesini yazıyoruz”, Tasvir, 25 Temmuz 1946, Yıl: 1, Sayı: 479, s: 3.  
CHP Genel Sekreterliği’ne göre Kocaeli’den milletvekili seçilen isimler şunlardır: İsmail Rüştü 
Aksal, Cenap Aksu, Dr. Fazıl Şerafettin Bürge, Nihat Erim, Sedat Pek, Adnan Berkay, Kâmil 
Cerrahoğlu, Rüştü Kobaş, Kemal Öz, Dr. Kemal Özsan, Mahmut Sipahi. BCA, Fon No: 490100, Kutu 
No: 341, Dosya Gömleği No: 1425, Sıra No: 2.  
407 Tuncer, A.g.e., s: 71. 
408 Şahingiray, A.g.e., s: 62. Bayar aynı demecinde iktidara ağır suçlamalarda bulunmuş, Ankara, 
İzmir, Bursa gibi kentlerde seçimi DP’nin kazandığından kuşku duymadıklarını da bildirmiştir. 
İktidarı sahte mazbata düzenlemekle ve seçim evraklarında tahrifat yapmakla itham eden Celal Bayar, 
aslında milletin iradesinin DP lehinde tecelli ettiğini de vurgulamıştır. Bayar dışında DP’li Sebati 
Ataman da Ankara Valisi Nevzat Tandoğan’ın seçim sonuçlarını değiştirdiği ve DP’nin oylarını 
CHP’ye yazdığına tanık olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca DP’den Mükerrem Sarol, Ahmet Gürsoy, 
Hayrettin Erkmen de CHP’yi seçimlerde yolsuzluk yapmakla itham etmişlerdir. Albayrak, A.g.e., s: 
90.  
409 TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 1, B: 8, O: 2, 26.08.1946, s: 202, Kılçık, A.g.e., s : 100. 1946 
seçimleriyle ilgili günümüze değin süren tartışmalarda iktidar lehine yapılan düzenlemelerden hep söz 
edilmiştir. O dönemin önde gelen isimlerinden bazıları anılarında 1946 seçimlerine yer vermiştir. 
Örneğin devrin İçişleri Bakanı Hilmi Uran o zamanki kanunun seçim emniyeti konusundaki 
yetersizliğini itiraf etmiştir. Uran, A.g.e., s: 446. Gazeteci Ahmet Emin Yalman anılarında bizzat işin 
içinde olduğu için 1946 seçimlerinde geniş ölçüde baskı, hile ve fesadın hâkim olduğunu yazmıştır. 
Yalman, A.g.e., s: 1363. İnönü’nün damadı Metin Toker de anılarında mazbata değişikliklerini kabul 
ederek 1946 seçimlerinin CHP teşkilâtı ve idare amirlerince “boşu boşuna kirletildiğini” yazmıştır. 
Toker, A.g.e., s: 172. DP milletvekili Esat Budakoğlu, sonraki yıllarda yaptığı açıklamada seçim günü 
sandıkları dolaştığını, jandarmanın silahıyla baskı yaptığını bizzat gördüğünü belirtmiştir. Mehmet Ali 
Birand, Can Dündar, Bülent Çaplı, Demirkırat: Bir Demokrasinin Doğuşu, İstanbul, Milliyet 
Yayınları, 1991, s: 45. Gazeteci Emin Karakuş da seçimlerde sandıkların kaçırıldığını, oy tasnifinde 
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sonuçları çok sayıda vatandaşın katıldığı miting ve gösterilerle de protesto edilerek 

sonuçların üzerine gölge düştüğü kanaati bütün yurda yayılmaya çalışılmıştır.410 

Nihat Erim ise seçimlerle ilgili yazdığı bir başka yazısında da sandıktan 

çoklukla birinci parti olarak çıkan CHP’nin 23 yılın hesabını verdiği kanısındadır. 

Erim, partinin kurulduğu günden beri yaptığı devrimlerden söz ederken yapılan tüm 

işlerin halkın arzusu dahilinde yapılmadığını da belirterek, CHP’nin “halk için halka 

rağmen” çalışmayı ilke edindiğinden söz etmiştir.411 Erim bu yazısında devrimlerin 

tam olarak yerleşmediğini ve halkın asırlardır süren geleneklere bağlılığından da 

bahsederek, bu koşullarda tek dereceli seçim sistemine geçmeyi “realizm yerine 

idealizmi seçmek” olarak nitelendirmesi dikkat çekicidir. Nihat Erim, ayrıca “…bilgi 

nurunu en ufak ve uzak köylerimize kadar götürme gayretlerimiz, tam olarak 

meyvelerini vermeden  [idealizmin] sadece külfet tarafı ağır basar görünecektir ve bu 

böyle olmaktadır…” tespitinde de bulunmuştur.412 Erim, CHP’nin seçimden birinci 

parti olarak çıkmasını “başarı” olarak nitelediği bu makalede, ima yoluyla da olsa, 

halen inkılâpların yerleşmediği ve bu ortamda tek dereceli seçimlere gidilmesini 

riskli görmüştür.  

Nihat Erim, 1946 seçimleriyle ilgili olarak aradan 30 yıl geçtikten sonra 12 

Ocak 1975 tarihinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda (TRT) yayınlanan bir 

programda bazı değerlendirmelerde bulunmuştur. Uzun yıllar sonra olayları daha 

                                                                                                                                          

oyunlar oynandığını ve bazı kaymakamların seçim kurullarını kaçırıp sayımı geciktirdiğini öne 
sürmüştür. Karakuş’a göre ayrıca CHP seçimleri kaybeden partidir. Emin Karakuş, 40 Yıllık Bir 
Gazeteci Gözüyle İşte Ankara, İstanbul, Hürriyet Yayınları, 1977, s: 123. 1946’da DP’den gelen 
mebusluk teklifini kabul etmediğini söyleyen Baha Akşit’e göre de seçime hile karışmıştır. Akşit, o 
zamanlar Eyüp’e bağlı Ali Bey Köyü’nde ikamet ettiğini ve burada oy sandığının muhtar odasında 
bulunduğunu anlatmıştır. Baha Akşit ayrıca ilan edilen neticenin verilen oya uymadığını anlatmış ve 
muhtarın sonuçlarla ilgili soruya karşılık DP’ye verilen oyları CHP’ye, CHP’ye verilen oyları DP’ye 
yazdıklarını, bu konuda emir aldıklarını ayrıca kaymakamdan talimat geldiğini söylemiştir. Nezahat 
K. Belen, Türkiye’ye Damgasını Vuran Bir Dönem, Bir Olay, Bir Yaşam: Dr. Baha Akşit, Turgut 
Yayıncılık, Bas.y.y., s: 31. 
410 Gevgilili, A.g.e., s: 47. 
411 Nihat Erim, “23 yılın hesabı- I” Ulus, 25 Temmuz 1946, Yıl: 27, Sayı: 8985, s: 1. Nihat Erim, 
ayrıca  seçimlerde DP’nin önde olduğu bazı kasaba ve kentlerin CHP’den ayrılma eğiliminde 
olduklarının saklanamayacağını ve bunun ayrıca irdelenmesi gereken bir konu olduğunu da 
bildirmiştir. A.m., s: 3. Erim, 21 Temmuz seçimleriyle ilgili bir başka değerlendirme yazısında da 
sandıktan çıkan sonuçların şehir ve kasabaların ağırlıklı olarak CHP’ye oy vermediklerini 
gösterdiğini; ancak bunun DP’nin desteklendiği anlamına da gelemeyeceğini öne sürmüştür. Nihat 
Erim’e göre şehirlerde DP’ye verilen oyların nedeni daha çok CHP karşıtlığına bağlanmalıdır. Nihat 
Erim, “23 yılın hesabı- II” Ulus, 26 Temmuz 1946, Yıl: 27, Sayı: 8986, s: 1. 
412 A.m., s: 3. 
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soğukkanlı bir şekilde yorumlayan Nihat Erim, bu seçimleri tarih açısından mütalaa 

etmek gerektiğine işaret ederek, ilk kez çok partili ve serbest tartışma ortamı içinde 

tek dereceli bir seçim yapıldığına dikkat çekmiştir. 1946 seçimlerinin mükemmel 

olmadığını da belirten Erim, muhalefetin şiddetli itirazlarının bir kısmını abartılı 

bulsa da içlerinde doğruluk payı bulunan iddialar olduğunu ifade etmiştir. Nihat 

Erim, yapılan yolsuzluk ve hileleri tam olarak bilemeyeceklerini; ancak seçim 

sonuçları hakkında kesin hükmün o dönem TBMM tarafından verildiğini ve bu 

hükmün tarafsız bir yargı organının elinde olmadığını da ifade etmiştir. 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 1946 seçimleriyle ilgili düşüncelerini de anlatan 

Nihat Erim bu konuyu İsmet Paşa’yla birkaç kez konuştuklarını, onun seçimlerin 

dürüstçe yapılmasını istediğini iyi bildiğini; ancak İnönü’nün de kontrolünden kaçan 

hususlar olduğunu gördüğünü anlatmıştır. Erim’e göre İsmet İnönü, seçimler biter 

bitmez Seçim Kanunu’ndaki eksikleri düzeltmeyi de amaçlamıştır.413 

1.8. Hürriyet Misâkı’na Kadar Nihat Erim’in Siyasî 

Faaliyetleri 

21 Temmuz seçimlerinden sonra bir yandan TBMM’nin VIII. dönem 

toplantısı için hazırlıklar yapılırken, bir yandan da gazetelerde Nihat Erim’in bakan 

olacağı yönünde haberlere rastlanmaktadır. Kocaeli basınında çıkan habere göre 

Nihat Erim yeni kurulacak kabinede dışişleri veya iktisat bakanlığına 

getirilecektir.414 Ancak TBMM’ye ikinci kez Kocaeli mebusu olarak giren Nihat 

Erim, bir kez daha DP’lilerin eleştirilerine hedef olacaktır. Ağustos ayı başında 

basına bir beyanat veren Fuat Köprülü CHP iktidarına yönelttiği sert eleştirilerin 

arasında, Nihat Erim’i kastederek, “…Daha dün hürriyeti tabuta koyup üstüne şal 

örten ve bu sırada siyasi mevcudiyetini defnetmiş olan acemi yazıcıyı [Nihat Erim’i] 

unuttunuz mu?..” ifadesini kullanmıştır.415 Köprülü’ye iki gün sonra Ulus 

gazetesindeki köşesinden yanıt veren Erim yazısının sonuna sert ifadelerle yüklü şu 

notu düşerek rakiplerine adeta meydan okumuştur:   “Alçak bir iftiranın eseri olan ‘şal 

                                                 

413 Hıfzı Topuz, Hüsamettin Ünsal, Cumhuriyetin Beş Dönemeci, İzmir, Sergi Yayınevi, 1984, ss: 
117-118. 
414 “Nihat Erim ve Doktor Fazıl Şerafettin Bürge”, Türkyolu, 31 Temmuz 1946, Yıl: 21, Sayı: 2394, 
s: 1. 
415 “Fuad Köprülü’nün mühim beyanatı”, Vatan, 2 Ağustos 1946, Yıl: 6, Sayı: 1862, s: 3. 
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hikâyesini’ Köprülü de, kendisine hâlâ yakıştıramadığım bir tarzda tekrar ediyor. Bu konu ile 

oynamayı âdet edinmiş olanların topuna birden soruyorum! Bana atfettiğiniz fikir ve 

kanaatin bende mevcudiyetini isb[p]at edecek bir yazımı gösterebilir misiniz ? Namuslu 

insanlar iseniz, benim ‘Demokrasi gaye midir, vasıta mıdır?’ adlı yazımı bir sütuna, ona 

karşı yapacağınız tenkid[t]leri de yandaki sütuna koymak cesaretini göstererek karşıma 

çıkınız. N.E.”  416 Nihat Erim ile Fuat Köprülü arasında sert ifadelerle dolu tartışma, 

bir bakıma VIII. Dönem TBMM’nin CHP ile DP arasında çok çetin mücadelelerle ve 

polemiklerle dolu geçeceğini göstermesi bakımından önemlidir. 

Yeni TBMM’nin en önemli önceliği doğal olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi 

olmuştur. Nitekim CHP Meclis Grubu’nun toplantısında 366 oyla ve ittifakla İsmet 

İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır.417 Buna 

karşılık DP’nin İsmet Paşa karşısındaki Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Milletvekili 

Mareşal Fevzi Çakmak olmuştur.418 5 Ağustos 1946 günü toplanan TBMM’nde 

yapılan seçimde CHP’nin adayı İnönü, 388 oy alarak bir kez daha 

Cumhurbaşkanlığı’na seçilmiştir.419 DP milletvekilleri yemin etmek üzere TBMM’ye 

gelen Cumhurbaşkanı İnönü’ye karşı ayağa kalkmayarak Cumhuriyet tarihinde 

devlet başkanına karşı ilk kez tavır koyan partililer olmuşlardır.420   

                                                 

416 Nihat Erim, “Dış politikamız başarılıdır”, Ulus, 4 Ağustos 1946, Yıl: 27, Sayı: 8995, s: 4. Nihat 
Erim’in Köprülü’ye tepki niteliğindeki notu Kocaeli basınında da yer almıştır. “Şal Hikâyesi”, 
Türkyolu, 8 Ağustos 1946, Yıl: 21, Sayı: 2401, ss: 1-2. Ancak muhalif basında halen Nihat Erim’e bu 
konuda yönelik suçlamalar, ima yoluyla da olsa, sürmektedir. Örneğin Doğan Nadi, Cumhurbaşkanı 
İnönü ile DP Genel Başkanı Bayar arasında bir görüşme yapıldığını ve dostane bir ortamda yapılan 
görüşmenin gerçek demokrasi yanlılarını sevindirdiğini yazarak, “…Hürriyete ‘icabında’ şal örtmek 
ihtirasında olanlar bundan üzülürlerse, bu da ayrıca sevinilecek hadise[dir].” yorumunda bulunmuştur.  
“Ankaradan notlar”, Cumhuriyet, 7 Ağustos 1946, Sayı: 7894, s: 3.    
417 “C.Halk Partisinin dünkü toplantısı”, Akşam, 4 Ağustos 1946, Yıl: 28, Sayı: 9988, s: 1., “İnönü 
ittifakla Cumhurbaşkanlığına aday gösterildi”, Ulus, 4 Ağustos 1946, s: 1., “C.H.P. Meclis Grupunun 
kararları”, Vatan, 4 Ağustos 1946, Yıl: 6, Sayı: 1864, ss: 1-3. 
418 “Demokrat Parti dün akşam bir tebliğ neşretti, Vatan, 5 Ağustos 1946, Yıl: 6, Sayı: 1865, s: 1., 
“Demokart Partinin tebliği”, Cumhuriyet, 5 Ağustos 1946, Yıl: 23, Sayı: 7892, s: 1., “Demokrat Parti 
dün bir tebliğ yayınladı”, Tanin, 5 Ağustos 1946, Yıl: 38, Sayı: 4454-1056, s: 1. 
419 Seçim sonuçlarına göre DP’nin adayı Fevzi Çakmak 59 oy alırken, Sinop milletvekili Yusuf Kemal 
Tengirşenk’e iki oy çıkmış, iki oy pusulası da boş bırakılmıştır.  TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 1, B: 
1, O: 1, 05.08.1946, ss: 3-4. Aynı gün yapılan TBMM Başkanlığı seçimini de CHP’nin adayı Kâzım 
Karabekir, 379 oyla kazanırken, DP’nin adayı Yusuf Kemal Tengirşenk 58 oy almıştır. TBMM 
Tutanak Dergisi, s: 2. 
420 “Cumhurbaşkanlığına İsmet İnönü seçildi”, Akşam, 6 Ağustos 1946, Yıl: 28, Sayı: 9990, s: 2., 
Erim, A.g.e., ss: 62-63. Celal Bayar, yıllar sonra Metin Toker’e TBMM’nin milli iradeyi temsil ettiği 
için devlet başkanı dahil kimsenin önünde ayağa kalkmaması düşüncesiyle bu tavrı sergilediklerini 
açıklamıştır. Toker, A.g.e., s: 188.  
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Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, yeniden bu makama seçildikten sonra kabineyi 

kurma görevini Recep Peker’e vermiştir.421 CHP’de resmî ideolojinin temsilcisi 

olarak değerlendirilen Recep Peker’e bu kritik evrede görev vermesini İnönü’nün 

“ilginç bir davranışı” olarak yorumlayanlar vardır.422  Ancak CHP’nin en eski 

üyelerinden birisi olan Orhan Birgit’e göre Peker, parti içinde müfritler olarak 

adlandırılan ve demokrasiye geçişi erken bulan kanadın öncüleri arasındaydı. Hem 

demokratik düzene geçmek, hem de yeni hükümeti müfrit kanattan bir isme teslim 

etmek çelişki gibi görünse de bu İsmet Paşa’nın “çok ince bir stratejisiydi.”  İnönü, 

demokrasiye geçiş sonrasında ilk planda “ılımlı” bir hükümetin bulunmasının 

müfritleri rahatsız edeceği fikriyle Recep Peker’i başbakanlığa getirmişti. 423 

Nihat Erim, görev almadığı yeni kabineyle ilgili ilk değerlendirme yazısında 

Türkiye’nin dış siyasetinin Recep Peker’in başbakanlığı sırasında da 

değişmeyeceğini; bunun kanıtlarından birisinin de Saracoğlu hükümetinin Dışişleri 

Bakanı Hasan Saka’nın Peker kabinesinde de yerini koruması olarak 

değerlendirmiştir.424 Nihat Erim’in yeni kabine hakkındaki ilk değerlendirmelerini 

dış politika üzerinden yapması tesadüf değildir. Nitekim 7 Ağustos 1946 tarihinde 

Sovyet Rusya’nın Türkiye’ye verdiği yeni nota Türk Boğazları hakkında yeni 

düzenlemelerin talep edildiği bir metin olarak dikkat çekiyordu.425  Montreaux 

Boğazlar Sözleşmesi’nin tadil edilmesini isteyen Sovyet notasını değerlendiren Nihat 

Erim, özellikle Boğazların ortak savunulması talebini yorumlarken bunun bir üs 

talebinden başka bir anlama gelemeyeceğini savunmuştur. Erim’e göre ayrıca 

                                                 

421 “Yeni kabineyi kurmağa Recep Peker memur edildi”, Ulus, 6 Ağustos 1946, Yıl: 27, Sayı: 8997, s: 
1., “Yeni kabineyi Recep Peker kuracak, Vatan, 6 Ağustos 1946, Yıl: 6, Sayı: 1866, s: 1. 
422 Gevgilili, A.g.e., s: 47.  
423  Orhan Birgit, Evvel Zaman İçinde, İstanbul, Doğan Kitap, 2. bs., 2006, s: 58. 
424 Nihat Erim, “Yeni Kabine ve Dış Politikamız”, Ulus, 7 Ağustos 1946, Yıl: 27, Sayı: 8998, s: 2.  
425 Beş maddelik Sovyet notasının ilk üç maddesinde Boğazların tüm devletlerin ticaret gemilerine ve 
Karadeniz’e sahili bulunan devletlerin savaş gemilerine sürekli olarak açık tutulması isteniyordu. 
Ayrıca Karadeniz’e sahili olmayan devletlerin savaş gemilerine özel surette öngörülecek hallerde açık 
tutulmasını ve bunun haricinde kapalı tutulması öneriliyordu. Notada bunun dışında Boğazlar 
rejiminin oluşturulması konusunda yetkinin Türkiye ve Karadeniz’e kıyısı olan devletlere bırakılması 
ve Boğazların Türkiye ve Sovyet Rusya tarafından ortak savunulması da yer alıyordu.  Timur, A.g.e., 
ss: 44-45. 
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Türkiye’nin dış güvenliği bakımından tarihin en buhranlı devrelerinden birisine de 

girilmiştir.426  

Sovyet Rusya’nın Boğazlar rejimiyle ilgili notası bir anda 21 Temmuz 

seçimlerinin gerilimlerinin geri planda kalmasına yol açmıştır. DP Genel 

Başkanlığı’ndan yayınlanan tebliğde notadaki tekliflerin kabul edilemeyeceği ve bu 

konuda hükümetle birlik olunacağı bildirilmiştir.427 Nihat Erim, Sovyet notası 

hakkında yazdığı ikinci makalede Montreaux Boğazlar Sözleşmesi’nde yeni savaş 

vasıtalarıyla ilgili bazı teknik düzenlemeler yapılabileceğini; ancak bu sözleşmenin 

ana hatlarıyla günün ihtiyaçlarına cevap verdiğini savunmuştur.428 Sovyet Rusya’nın 

Türkiye’den talepleri ABD ve İngiltere’ye de iletilmişti. ABD, Sovyetlere verdiği 

yanıtta üs talepleri reddedilerek Boğazların savunmasında baş sorumluluğun 

Türkiye’de kalması yönünde görüş bildirmiştir.429 Sovyet notası aynı günlerde 

Akdeniz’e bir donanma gönderen ABD’de büyük kaygı uyandırmıştı.430 Ancak tek 

kaygı duyan ülke ABD olmamıştı. Kısa zaman içinde İngiltere ve Fransa da Sovyet 

Rusya’ya verdikleri notalarda Montreaux Boğazlar Sözleşmesi’nin esaslarına 

                                                 

426 Nihat Erim, “Sovyet notası karşısında ”, Ulus, 14 Ağustos 1946, Yıl: 27, Sayı: 9005, ss: 1-3. 
Sovyet Rusya’nın Türkiye’ye verdiği notanın metni de Ulus’un 14 Ağustos tarihli nüshasında 
yayınlanmıştır. Bkz. “Rus notasının metni yayıldı”, ss: 1-3. 
427 Ulus, A.s., “Demokrat Parti Sovyet talepleri dolayısiyle bir tebliğ çıkardı”, s: 1.  
428 Nihat Erim, “Gene Boğazlar meselesi”, Ulus, 16 Ağustos 1946, Yıl: 27, Sayı: 9007, s: 1. Nihat 
Erim, 16 Ağustos gününden başlayarak Ulus’ta Boğazların tarihçesi hakkında seri makaleler 
yazmıştır. Bu makalelerin tarihleri ve başlıkları şöyledir: “Boğazlar Rejimi: Türk Boğazları” Ulus, 16 
Ağustos 1946, s: 2. “Boğazlar Rejimi: Türk Boğazları” Ulus, 18 Ağustos 1946, Yıl: 27, Sayı: 9009, s: 
2., “Boğazlar Rejimi: Türk Boğazları: Edirne ve Hünkâr İskelesi Antlaşmaları” Ulus, 20 Ağustos 
1946, Yıl: 27, Sayı: 9011, s: 2., “Boğazlar Rejimi: Türk Boğazları: 1841, 1856, 1871 antlaşmaları ve 
Berlin Kongresi” Ulus, 23 Ağustos 1946, Yıl: 27, Sayı: 9014, ss: 2-4., “Boğazlar Rejimi: Türk 
Boğazları: Berlin Kongresinden Lozan Konferansına”  Ulus, 27 Ağustos 1946, Yıl: 27, Sayı: 9018, s: 
2. “Boğazlar Rejimi: Türk Boğazları: Lozan rejimi” Ulus, 1 Eylül 1946, Yıl: 27, Sayı: 9022, s: 2., 
“Boğazlar Rejimi: Türk Boğazları: Bugün yürürlükte olan sözleşme” Ulus, 6 Eylül 1946, Yıl: 27, 
Sayı: 9027, ss: 2-5.  
429 “Boğazlar hakkında Amerikan görüşü”, Ulus, 22 Ağustos 1946, Yıl: 27, Sayı: 9013, s: 1. 
Amerikalılara göre Sovyet Rusya’nın asıl amacı üs bahanesiyle Boğazlara silahlı güçler yerleştirmek 
ve bunların vasıtasıyla Türkiye üzerinde denetim kurmaktır.  Eğer bu başarılabilirse Yunanistan’la 
birlikte Ortadoğu’da, Yakın Doğu’da da Sovyet denetimi kurulabilecektir. Bu durumda Sovyet Rusya 
petrol ve ulaşım bölgelerine hâkim olabilmek için büyük bir avantaj elde edecektir. Bu nedenle de 
Sovyetlerin Türkiye üzerindeki planları mutlaka önlenmelidir. Nuri Karakaş, Türk-Amerikan Siyasi 
İlişkileri (1939-1952), Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2013, ss: 238-239.  
430 Steven W. Hook, John Spanier, Amerikan Dış Politikası: İkinci Dünya Savaşı’ndan 
Günümüze, İstanbul, İnkılâp Yayınevi, 2014, s: 34. 
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uyulmasını istemişlerdir.431 Rus taleplerine karşı diğer büyük devletlerden gelen tavır 

iktidar partisi çevrelerinde memnunlukla karşılanmıştır. Nitekim Nihat Erim, ABD 

ve İngiltere’nin Türkiye’den yana gösterdikleri tavrı överek, “…beş yüz yıldır 

Boğazlar meselesinin türlü gelişmeleri karşısında şaşırmamış olan Türk Milleti, 

bugün de, İngiltere ve Amerika’yı kendi yanında görmekle bahtiyardır.” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.432 ABD ve İngiltere’nin desteğini alan Türk 

Hükümeti de bir karşı notayla Sovyet Rusya’ya taleplerin reddedildiğini 

bildirmiştir.433 Türk Hükümeti’nin Sovyet Rusya’ya  cevabi notasını yorumlayan  

Nihat Erim’e göre bu, bütün Türk milletinin candan şekilde onaylayacağı bir belgedir 

ve Boğazlar davasının çözülmesi aslında Doğu ve Batı blokları arasında anlaşma 

zemini bulunmasına bağlı olacaktır.434  

Sovyet Rusya’nın talepleri karşısında gündemden çıkmış gibi görünen 

seçimlerle ilgili tartışmalar kısa zamanda yeniden alevlenmiştir. TBMM’de 26 

Ağustos tarihinde yapılan oturumda seçim tutanaklarına yapılan itirazlarla ilgili sert 

tartışmalar yaşanmış ve müzakereler sabah 09:30’dan ertesi sabah 03:00’e kadar 

sürmüştür.435 DP’nin itiraz ettiği iller arasında Nihat Erim’in milletvekili seçildiği 

Kocaeli de bulunuyordu.436 Kocaeli seçim sonuçlarına dair yapılan itirazlar kabul 

edilmemiş ve aralarında Nihat Erim’in de bulunduğu 10 CHP milletvekilinin seçim 

                                                 

431 Goloğlu, A.g.e., ss: 152-153.  
432 Nihat Erim, “Sovyet notasının tepkileri”, Ulus, 24 Ağustos 1946, Yıl: 27, Sayı: 9015, s: 2. 
433 Türk Hükümeti’nin cevabi notasında özetle Boğazların ortak savunulması teklifinin Türkiye’nin 
egemenlik hakkına ve güvenliğine aykırı olduğu belirtilmiştir. Notada ayrıca her türlü saldırı 
ihtimaline karşı topraklarını savunma görevinin de Türkiye’ye ait olacağı bildirilmiştir. “Sovyet 
notasına cevabımız yayınlandı”, Ulus, A.s., s: 1.  
434 Nihat Erim, “Cumhuriyet hükümetinin cevabı”, Ulus, 25 Ağustos 1946, Yıl: 27, Sayı: 9016, s: 4. 
435 Tuncer, A.g.e., s: 77.  
436 “Meclisin dünkü ikinci toplantısı”, Tasvir, 13 Ağustos 1946, Yıl: 1, Sayı: 498, s: 3. Nihat Erim, 5 
Ağustos tarihinde günlüğüne DP’nin Kocaeli seçim sonuçlarına itiraz ettiği notunu düşmüştür. Erim, 
A.g.e., s: 63.  



 91

tutanaklarının tasdikine çoğunlukla karar verilmiştir.437 Böylece Erim’in 

milletvekilliği kesin olarak onaylanmıştır.438  

Nihat Erim, 21 Temmuz seçimleri hakkında muhalefetin iddialarına dair en 

kapsamlı değerlendirme yazılarından birisini TBMM’deki bu görüşmelerden hemen 

sonra yazmıştır. Erim, Meclis’teki tartışmaları gelecekte Türk demokrasinin 

gelişimini inceleyecekler için bir ibret vesikası olarak tanımlamış ve 21 Temmuz 

seçimlerine yönelik muhalefetin tutumunu eleştirmiştir. Nihat Erim erken seçim 

kararına yol açan faktörlerden söz ederek, DP’nin seçimlerin erkene alınmasını 

alkışlamak yerine eleştirmesine de tepki göstermiştir. Muhalefetin Cumhurbaşkanı 

İsmet İnönü’nün yurt gezilerine yönelik tenkitlerini de değerlendiren Nihat Erim, 

Rus taleplerinin gündemde olduğu bir anda devlet başkanının sınır boylarına kadar 

giderek halka milletin sevgi ve teminatını götürdüğünü ve bu gezilerde CHP 

propagandası yapmadığını savunmuştur.439 Erim’e göre valilerin, kaymakamların, 

belediye reislerinin seçimlerde CHP için çalıştıkları iddiası somut kanıtlara 

dayanmamaktadır. Nihat Erim, bir an için bu iddiaların doğruluğu kabul edilse de 

bunun DP’nin devlet idarecileri arasında kabul görmediğinin ispatı olduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca ona göre seçimlerde tüm idare amirleri yalnızca vicdanlarına ve 

kanuna göre hareket etmişlerdir ve DP’liler aksini kanıtlayacak veriler henüz ortaya 

koyamamıştır.  

CHP ile DP arasındaki seçim tartışmalarının bir başka yansıması gazetelerle 

ilgili yeni düzenlemeleri gündeme getiren Basın Kanunu’dur. Seçim sonuçlarıyla 

ilgili gazetelerde çıkan haberler iktidar kanadında rahatsızlık yaratıyordu. Bu nedenle 

Peker hükümeti basın hürriyeti konusunda yeni düzenlemeler getiren bir yasa 

                                                 

437 Seçim tutanaklarını inceleyen komisyonun raporunda özetle DP’nin Kocaeli’de seçimler sırasında 
bazı yurttaşlarının serbestçe oylarını kullanmalarının engellendiği ve tutanaklar üzerinde seçim 
komisyonu ve kurullarınca değişiklik yapılarak CHP’li adayların kazanmasının sağlandığı iddialarının 
somut delillere dayanmadığı için reddedildiği bildirilmiştir. TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 1, B: 8, 
O: 1, 26.08.1946. Rapor metninde sayfa sayısı belirtilmemiştir. [Y.n.]     
438 Hilmi Uran’ın anılarında 1946 seçim sonuçları hakkında DP’lilerle yapılan bir toplantıdan söz 
edilmiştir.  Buna göre Bayar, Köprülü ve Menderes’le bir araya gelen Uran, muhalefetin iddialarının 
hiçbir somut veriye dayanmadığından söz etmiştir. Toplantıda DP’liler en azından bir vilayette 
seçimlerin geçersiz sayılarak yenilenmesini istemişlerdir. CHP’lilerin hangi ilde seçimlerin 
yenilenmesinin istendiği sorusuna DP’lilerin yanıtı Nihat Erim’in seçim bölgesinde yer alan İzmit 
olmuştur. Uran’a göre muhalefetin elinde bu il ile ilgili de somut bir veri yoktu ve DP’liler herhangi 
bir ilde seçimi iptal ettirerek iddialarını kanıtlamak istiyorlardı.  Uran, A.g.e., ss: 459-460.  
439 Nihat Erim, “Cumhuriyet fazilettir”, Ulus, 28 Ağustos 1946, Yıl: 27, Sayı: 9019, s: 1. 
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tasarısını TBMM’ye sunmuştur.440 Söz konusu tasarıyla gazete ve dergilerin izin 

almaksızın çıkartılması hakkında kısıtlamaları kaldırmak ve bu yayınları 

çıkartacaklarda aranan nitelikleri revize etmek amaçlanmıştı. Ayrıca toplumun 

hukukunu ve düzenini ihlal edecek yayınlardan doğan basın suçlarına dair ceza 

hükümleri tekrar düzenlenecekti.441 Ancak muhalefete göre yeni kanun tasarısında 

iktidarın cezaları arttırmak, basında imzasız çıkan haberlerin sahipleri hakkında 

soruşturma açtırarak bu kişileri sorumlu müdürlerle birlikte mahkum etmek niyeti 

söz konusudur.442 Nihat Erim’e göre ise şahısların ve kurulların onur ve şerefini 

koruyucu hükümler getirmeyi amaçlayan yasa tasarısı bazı gazeteleri 

telaşlandırmıştır. Muhalefetin yasa tasarısını çarpıttığını savunan Erim, yeni kanunun 

koyduğu sınırlamaların hedefinin özgürlükleri kendi çıkarları için kullananlar 

olacağını öne sürmüştür.443 Nihat Erim ayrıca iktidar partisi olarak yasa tasarısıyla 

amaçlarının “…namuslu vatandaşların basın piyasası tüccarları tarafından çoktan 

gasbedilmiş olan hürriyetlerini yeniden temin etmek, millet hizmetinde vazife gören 

kurulları kötü niyetlilerin şerrinden korumak…” olduğunu da belirtmiştir.444   

                                                 

440 Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – IV: Demokrasiye Geçiş (1946-1950), ss: 105-106.  
441 “Matbuat Kanununda yapılan değişiklik”, Ulus, 12 Eylül 1946, Yıl: 27, Sayı: 9033,  s: 1.  
442 “Basın Kanunu”, Vatan, 7 Eylül 1946, Yıl: 7, Sayı: 1896, ss: 1-3. Türk Basını’nın ünlü 
isimlerinden Burhan Felek de yeni basın tasarısını değerlendiren bir makale yazmıştır.  Kendi 
ifadesiyle 20 yıldır  her gün yazan Felek’e göre hiçbir idare gazeteleri sıkıştırmakla 
kuvvetlenmemiştir. Basının susturulması halinde tekzibi ve araştırılması imkânı olmayan bir takım 
dedikoduların ortalığa yayılacağını da bildiren Burhan Felek, bu tür dedikodu gazetelerini önlemenin 
tek yolunun gerçek basını sıkıştırmamak olduğunu ifade etmiştir. Burhan Felek, “Gizli gazete..” 
Cumhuriyet, 10 Eylül 1946, Yıl: 23, Sayı: 7926, s: 3. 
443 Nihat Erim, “Düşünceyi yayma hürriyeti”, Ulus, 11 Eylül 1946, Yıl: 27, Sayı: 9032, s: 1. 
444 A.m., s: 5.  Muhalefet basının önde gelen kalemi Ahmet Emin Yalman, tasarıyla ilgili eleştirisinde 
totaliter rejimlerin “hürriyet” kelimesine itiraz etmediklerini; ancak hemen arkasında bir “amma” 
kelimesi ilave ettiklerini öne sürmüştür. Yalman’a göre CHP içinde totaliter bir zihniyete sahip olan 
basın düşmanı insanlar vardır ve bu zümrenin projelerinin tek dereceli seçim sistemine geçildiği bir 
zamanda uygulanması ülkeyi bir nesil geriye götürecektir. Yalman ayrıca, Nihat Erim’e de 
göndermede bulunarak “…Halk Partisinde şimdiye kadar bu nevi ifratlara karşı mukavemet gösteren 
unsurların tamamıile sessiz bir hale gelmeleri ve hürriyetin üzerine örtülmek üzere olan şalın ağır 
tarihi mesuliyetine hep birden ortak olmaları; cidden elemle karşılanacak bir gelişmedir.” ifadesini 
kullanmıştır.  Ahmet Emin Yalman, “Hürriyete şal örtmezden evvel: Biraz düşünmek gerekir”, Vatan, 
9 Eylül 1946, Yıl: 7, Sayı: 1898, ss: 193.  Yalman’ın yazısına yanıt veren Türkyolu’ndan Cevdet 
Baykal, yeni Basın Kanunu’nu çıkarsa onun artık “tezvir, uydurma, fesat ve kışkırtma” haberler 
yayınlayamayacağını öne sürmüştür. Baykal’a göre Yalman ve diğer muhalifler milletin içine ikilik 
katmışlardır, günahları çok büyüktür;  ayrıca bu günah Mütareke devrinden ve Şeyh Sait İsyanı’ndan 
beri sürmektedir. Ayrıca yazara göre, “…Bugün örtülmek istenen şal, hürriyetin üzerine değil, 
fesadın, yalanın, tezvirin ve milleti birbirine katış zihniyetinin üstüne örtülmektedir.” Cevdet Baykal, 
“Suya Sabuna Dokunarak: Şal neyin üzerine örtülüyor?”, Türkyolu, 13 Eylül 1946, Yıl: 21, Sayı: 
2430, s: 1.        
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Nihat Erim, TBMM’de basınla ilgili yasa tasarısı hakkında 13 Eylül 1946 

günü bir konuşma da yapmıştır. Erim, konuşmasında bir ülkede demokrasiden söz 

etmek için diğer demokratik ülkelerdeki kuralların mevcut olup olmadığına 

bakılması gerektiğini belirterek, Türkiye’de bir yıldan beri gerçek bir demokratik 

sistemin kurulduğunu belirtmiştir. Nihat Erim, ayrıca demokrasinin çoğunluğun 

azınlığa tahakkümü anlamına gelmediğini, TBMM’de çoğunluğu oluşturan partinin, 

yani CHP’nin, ve kendisinin demokratik bir düzen içinde kesinlikle böyle bir 

düşüncesinin olmadığını, hükümetin ve iktidarın bu zihniyetteki insanların elinde 

olması halinde o sistemin demokrasi olamayacağını ifade etmiştir.445 TBMM’deki 

konuşmasında kendi zihinsel yapısının gelişimini “Batı entellektüel muhiti”ne borçlu 

olduğunu bildiren Erim, sık sık Avrupa ülkelerindeki basın düzenlemelerinden 

verdiği örneklerle basınla ilgili iktidarın yapacağı düzenlemelere de dayanak 

oluşturmak istemiştir.446 Nihat Erim, aynı konuşmasında Türkiye’de “padişahçılık, 

halifecilik ve komünistlik” gibi fikirler için yayınların yasak olduğundan da söz 

ederek, şu dikkat çekici ifadeleri kullanmıştır:   “…Bendeniz şahsen hiçbir fikrin 

kayıtlanmasına taraftar değilim. Sırası gelince padişahlık için, halifecilik için neşriyata 

müsaade edeceğiz, belki sırası gelecek komünistlik için neşriyata müsaade edeceğiz… Eğer 

malum olan tehlike ortadan kalkmış olsa fikir olarak, iktisadi doktrin olarak hiçbir fikri, 

telâkkiyi engellemeği düşünmeyiz…”  447 Nihat Erim, böylece Türkiye’de başta 

komünizm olmak üzere bazı fikirlerin yasaklanmış oluşunu Sovyet Rusya’dan gelen 

tehlikeye bağlamıştır. Buna göre Rus tehdidi ortadan kalktığı zaman Türkiye’de bu 

fikirleri yaymak ve savunmak da serbest olacaktır.448  

                                                 

445 Tutanaklara göre Erim’in bu ifadeleri DP’li Adnan Menderes tarafından “Bravo” sözüyle 
onaylanmıştır. TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 1, B: 14, O: 1, 13.09.1946,  ss: 298-299.  
446 TBMM Tutanak Dergisi, s: 300. 
447 TBMM Tutanak Dergisi, s: 302. Nihat Erim, günlüğünde TBMM’de ilk kez bir metne bağlı 
olmadan konuştuğunu, sözlerinin iyi tesir yaptığını ve Türkiye’de insanların yazılarıyla değil; 
kürsüdeki konuşmalarıyla değerlendirildiğini belirtmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 
kendisine iltifat ederek, “Bu hafta parlak nutuklar dinledik.” dediğini de yazmıştır.  Erim, A.g.e., s: 63. 
Bu ifadeler İnönü’nün Nihat Erim’i yakından izlediğini ve basınla ilgili yasa tasarısı hakkındaki 
değerlendirmelerini ve yorumlarını onayladığını göstermektedir. [Y.n.]  
448 Cumhuriyet yazarı Doğan Nadi, TBMM’deki müzakereleri takip ederek, Nihat Erim’in yaptığı 
konuşmayı şu sözlerle eleştirmiştir: “Büyük (!) profesör (!) Nihat Erime anlaşılan malum olmuş. 
Hürriyet ilâhının üzerine icabında şal örtüleceğini ne kadar evvel yazmıştı. Herhalde bir bildiği vardı. 
Söylediği sözlerde kendisini mazur görmemek kabil değil. Çünkü evvela gazeteci değildir, sonra da 
partiye yeni intisab etmiştir. Elbette o da bir mevki kapmak ister. Zaten şimdiden “Şalcı Nihat” 
lâkabını kazanmıştır.” “Ankaradan notlar”, Cumhuriyet, 14 Eylül 1946, Yıl: 23, Sayı: 7930, s: 1. 
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Nihat Erim, Basın Kanunu müzakereleri sırasında gazetelerin tavzih ve tekzip 

metinlerini daima birinci sayfalarında yayınlamalarını teklif etmişti.449 TBMM’de 

teklifin gerekçesi üzerine söz alan Erim, bazılarının gazetecilikte ahlâkın hâkim 

olması durumunda bir Basın Kanunu’na ihtiyaç kalmayacağını öne sürdüğünü; ancak 

bir senelik tecrübeye göre Türk Basını’nın henüz bu seviye bulunmadığını 

belirtmiştir.450 Muhalif gazetelerde devlet kurumları ve hükümet aleyhine 

yayınlardan da söz eden Erim, özgürlüklerin ve her türlü emniyetin tek şartını 

devletin bekası olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca devlet kurumlarının ve o kurumların 

başında olan insanların yalandan, saldırıdan ve iftiradan korunmasının önemine 

değinen Nihat Erim, bunun yapılmaması halinde anarşiye gidileceğini ve medeni 

devlet olamayacaklarını öne sürerek teklifinin kabul edilmesini istemiştir.451 Adalet 

Komisyonu Sözcüsü Şinasi Devrin, gazetelerin kendilerine has bir yayın tekniği 

olduğundan Erim’in teklifinin uygulanmasının olanaksız olduğunu söylemiş ve kabul 

edilmemesini istemiştir. Devrin’e göre teklif ayrıca 48. maddenin ruhuna da 

aykırıdır.452 Nihat Erim ise teklifini ısrarla savunarak fertlerin çıkarlarının değil, 

kamu yararının önemli olduğunu açıklayarak önergenin kabulünü istemiştir.453 

Ancak Şinasi Devrin, Nihat Erim’in tezlerini reddederek tekzip edilecek haber hangi 

sayfa ve sütunda çıkmışsa tekzip metinlerinin de aynı sayfa ve sütunda çıkmasının 

adil olacağını savunmuştur.454 Bu tartışmaların ardından Başkan tarafından Erim’in 

önergesi oya sunulmuş ve reddedilmiştir.455  

Nihat Erim’in önergesinin reddedilmesi konusunda gazetelerde detaylı bilgi 

verilmiştir. Buna göre oylamanın sonucu iki aşamada belli olmuştur. Başkan önce 

                                                                                                                                          

Doğan Nadi’nin bu sözlerine yanıt çoğunlukla Nihat Erim’in koruyucusu gibi bir tutum takınan 
Türkyolu gazetesinden gelmiştir. Konuyla ilgili çıkan imzasız yazıda “değerli ilim adamı” olarak 
nitelenen Nihat Erim’le ilgili “şal hikâyesini diline dolamakla” itham edilen Doğan Nadi’nin 
“okuduğunu anlamayan” bir kişi olduğu için gazeteci sayılamayacağı ima edilmiştir. “Yine Şal 
Hikâyesi” Türkyolu, 19 Eylül 1946, Yıl: 21, Sayı: 2435, s: 2.       
449 “Yeni Basın Kanunu”, Tanin, 19 Eylül 1946, Yıl: 39, Sayı: 4454-1099, s: 1. 
450 TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 1, B: 17, O: 1, 18.09.1946, s: 426. 
451 TBMM Tutanak Dergisi, s: 427. 
452 TBMM Tutanak Dergisi, A.y. 
453 TBMM Tutanak Dergisi, A.y.   
454 TBMM Tutanak Dergisi, A.y. 
455 TBMM Tutanak Dergisi, A.y.  
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teklif için “Kabul’ oyu verecek milletvekillerinden el kaldırmalarını istemiş, 

tahminen 40-50 kadar el havaya kalkmıştır. Teklife ‘Ret’ oyu veren vekil sayısının 

da aynı olması üzerine, ikinci oylama ayağa kalkma suretiyle yapılmış ve Başbakan 

Recep Peker ile Adalet Bakanı Mümtaz Ökmen ayağa kalkmamayı ve ‘Çekimser’ 

kalmayı tercih etmişlerdir.456 Yine basına göre Behçet Kemal, Hamdullah Suphi gibi 

isimler Nihat Erim’in teklifini kabul edenler arasında yer alırken, takriri kabul 

etmemek için ayağa kalkanlar arasında DP’liler kadar CHP’liler de yer almıştır.457 

TBMM’de CHP’nin çoğunlukta olduğu dönemde Nihat Erim’in teklifinin kabul 

edilmemesi ve onun özellikle Başbakan Peker’den bile destek alamaması son derece 

ilginç bir gelişmedir.458 Bu olay Nihat Erim’in, her ne kadar İnönü’nün en yakınları 

arasında yer alsa da, henüz CHP içinde yeterince etkin bir konuma gelmediğini 

göstermektedir. 

Nihat Erim’in seçimlerden hemen sonraki önemli faaliyetlerinden birisi de 

Türkiye’de İnsan Hakları Komisyonu’nun kurulması için yürüttüğü çalışmalardır. 

Erim’e göre BM Genel Sekreteri’nden Türk Dışişleri’ne gelen bir mektupta bu 

konuda harekete geçilmesi istenmişti ve Başbakan Recep Peker, Cumhurbaşkanı 

İsmet İnönü’nün de onayıyla  bu iş için kendisinin ve Nazım Poroy’un 

görevlendirildiğini bildirmişti.459 Bu görevin Nihat Erim’e verilmesinde hukukçu 

kimliği kadar, CHP içinde İnönü’nün en güvendiği kişilerden birisi olması da etkili 

olmuştur. Nitekim tam adı BM İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma Türk 

Grubu olan İnsan Hakları Komisyonu 17 Ekim 1946 tarihinde kurulmuştur.460 Türk 

Grubu Genel Sekreteri seçilen Nihat Erim kuruluş sonrasında basına verdiği 

                                                 

456 “Yeni Basın Kanunu”, Tanin, 19 Eylül 1946, s: 6.  
457 “Yeni Basın Kanunu”, Tanin, A.s. Tasvir’e göre bütün DP milletvekilleri Nihat Erim’im takririne 
karşı oy vermişlerdir. Yine bu gazeteye göre CHP’den Hasan Âli Yücel de söz konusu tasarının 
aleyhinde oy kullanmıştır. “Basın tasarısının birinci müzakeresi dün sona erdi, maddeler kabul edildi”, 
Tasvir, 19 Eylül 1946, Yıl: 1, Sayı: 533, s: 2.  
458 Metin Toker’e göre Recep Peker, Nihat Erim’den fazla hoşlanmamaktaydı. Toker, A.g.e., s: 260. 
459 Erim, A.g.e., s: 64.  
460 “İnsan haklarını ve ana hürriyetlerini koruma”, Vatan, 18 Ekim 1946, Yıl: 7, Sayı: 1937, s: 1. 
Grubun kurucuları arasında Nazım Poroy, Feridun Cemal Erkin, Prof. Dr. Sıdık Sami Onar, Zeki 
Mesut Alsan, Baha Kantar, Fuat Carım gibi isimler yer almıştır. “İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri 
Koruma Türk Grup[b]u kuruldu”, Ulus, 19 Ekim 1946, Yıl: 27, Sayı: 9068, s: 1. Türk Grubu’nun 
başkanı Nazım Poroy’dur. “İnsan haklarını ve ana hürriyetleri koruma”, Tanin, 23 Ekim 1946, Yıl: 
39, Sayı: 4454-1134, s: 1.  
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beyanatta, BM ülküsüne hayran olduğunu, milletler arasında ırk, din, dil, cins, 

mezhep ayrımı olmadan eşit haklara sahip olunan bir düzenden yana olduğunu 

açıklamıştır.461 1924 Anayasası’nın insan haklarını ve başlıca hürriyetleri tanıdığına 

da değinen Erim, iç idarede insan haklarını yok sayan bir rejimin milletlerarası 

ilişkilerde müsamahalı davranamayacağını da söylemiştir. Nihat Erim ayrıca 

kurdukları cemiyetin Bakanlar Kurulu onayıyla resmen teşekkül ettiğini de belirtmiş 

ve BM İnsan Hakları Komisyonu’nun her münasebeti kendileriyle yapacaklarını da 

vurgulamıştır.462  

Ankara’da faaliyete geçen Türk Grubu’yla aynı günde İstanbul’da da Mareşal 

Fevzi Çakmak, Zekeriya Sertel, Tevfik Rüştü Aras, Kenan Öner, Hasan Rıza Soyak, 

Cami Baykurt ve Sadık Aldoğan gibi isimler tarafından İnsan Hakları Cemiyeti 

kurulmuştur.463 Basında çıkan haberlere göre cemiyetin başkanı Fevzi Çakmak, 

Genel Sekreteri de Kenan Öner  olacaktı.464 Çakmak, amaçları hakkında gazetelere 

verdiği demeçte kurdukları cemiyetin siyasi bir karakter taşımadığını, 1924 

Anayasası’nın fertlere tanıdığı bütün hakların katıksız olarak meşru ve yasal 

yollardan teminini ve savunmasını sağlayacağını söylemiş ve siyasi amaç gütmeden 

her vatandaşı aralarına katılmaya davet etmiştir.465 Nihat Erim ise kendileriyle aynı 

tarihte İstanbul’da da bir cemiyet kurulmasını kötü bir tesadüf olarak 

değerlendirmiştir. Basına yaptığı açıklamada Mareşal Çakmak başkanlığında kurulan 

cemiyetin maksadını henüz anlayamadığını belirten Erim temkinli bir yaklaşımla söz 

konusu organizasyonun statüsünün, kurucularının, yayınlanan demeçlerin karmaşık 

                                                 

461 “İnsan haklarını ve ana hürriyetlerini koruma”, Vatan, A.s., s: 3. 
462 “İnsan haklarını ve ana hürriyetlerini koruma”, a.s., s: 3. Nihat Erim’e göre İnönü, Türk Grubu’nun 
kuruluşunu memnuniyetle karşılamıştır. Erim, A.g.e., s: 64.  
463 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 26. Tekin Erer’e göre kurulan cemiyetin amacı CHP’nin 
“totaliter, ve zümre egemenliğine dayalı zihniyeti” ile mücadele etmekti. Erer, A.g.e., s: 364. 
464 “Mareşal ve arkadaşları bir cemiyet kurdular”, Cumhuriyet, 18 Ekim 1946, Yıl: 23, Sayı: 7958, s: 
1. Bu dönemde İnsan Hakları Cemiyetleri’ne yönelik teşebbüslerin çoğaldığı gözlenmiştir. Nitekim 15 
Eylül 1946 günü Prof. Ali Fuat Başgil de “İnsan Haklarını Koruma Cemiyeti” kuracağını açıklamıştı. 
Demokrasinin 50 Yılı 1: 1945-1950, s: 41. 
465 “İnsan haklarını koruma”, Tasvir, 18 Ekim 1946, Yıl: 1, Sayı: 561, s: 5. Nihat Erim de 
İstanbul’daki örgütlenmeye karşı kamuoyunda dikkatleri kendilerinin kurduğu Türk Grubu’na 
çekmeye çalıştığını belirterek, tıpkı Fevzi Çakmak gibi, verdiği demeçlerde siyasi nitelikte bir 
teşekkül olmadıklarını vurguladığından söz etmiştir. Erim, A.g.e., s: 64. 
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olduğunu da açıklamıştır. Bundan dolayı Erim, kesin hükme varmak için beklemek 

gerektiği kanısındadır.466  

İstanbul’da Mareşal Çakmak başkanlığında kurulan cemiyet, CHP’de 

kuşkuyla karşılanmıştır.467 Bunun önemli göstergelerinden birisi Nihat Erim’in 18 

Ekim 1946 günü akşamı Çankaya’da sürekli Mareşal’den ve kurduğu cemiyetten söz 

edildiğini belirtmesidir.468 Nihat Erim ayrıca kurdukları Türk Grubu’na bağımsız ve 

muhalif milletvekillerini de almak için çalışıyor, böylece Türk aydınlarının parti farkı 

gözetmeden BM ve insan hakları fikri etrafında birleşmelerini amaçlıyordu.469 Nihat 

Erim, böylece muhalefetin de bulunacağı bir teşekkülün hem toplumsal temsilinin 

artacağı düşüncesini taşıyor, hem de teşekkülün iktidara bağlı olduğu yönünde 

gelebilecek eleştirileri önlemeye çabalıyordu. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye 

yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Erim, onun Türk Grubu’ndaki 

gelişmelerden memnun olduğunu, komünistlerle ilk ciddi mücadelenin yapıldığını 

söylediğini de bildirmiştir.470 İnönü’nün de İstanbul’daki cemiyetle ilgili yorumunda 

bunu komünist bir teşekkül olarak değerlendirmesi önemlidir. Dolayısıyla Nihat 

Erim, bu dönemde iktidarın komünizmle de mücadelede güvendiği isimlerin başında 

gelmektedir.   

Nihat Erim, İstanbul’daki cemiyetin yerine kendi kurdukları örgütün aydınlar 

ve halk tarafından benimsenmesi için çalışmalarına hız vermiştir. Erim, yaptıkları 

                                                 

466 “Profesör Nihat Erim izahat veriyor”, Ulus, 23 Ekim 1946,  Yıl: 27, Sayı: 9073, s: 1.  Aslında 
Recep Peker, Nihat Erim’le görüşmesinde İstanbul’da benzer bir cemiyetin Zekeriya Sertel ve 
Mareşal Çakmak tarafından kurulacağını öğrendiklerini ve kendilerinin daha hızlı davranması 
gerektiğini bildirmişti. Toker, A.g.e., s: 206.  
467 Goloğlu, A.g.e., s: 157. Aynı kuşku DP’de de vardır. Nitekim bu partinin önde gelen isimleri 
Çakmak’ı ziyaret ederek yaptığı davranışın doğru olmadığını vurgulamışlardır. A.y. 
468 Erim, A.g.e., s: 64. 
469 Nihat Erim, daha kuruluş aşamasında statü üzerinde çalışırken DP’den Cihat Baban ve Enis 
Akaygen’i gruba dahil etmek istemiş; ancak bu konuda kabineden onay alamamıştı. Erim, A.g.e., ss: 
64-65.  İlhan Lütem, Türk Grubu’nun statüsünü Nihat Erim’le birlikte hazırladıklarını, kendisinin 
“İnsan Hakları” adıyla bir dergi çıkarmak fikrine Erim’in destek verdiğini, yine kendisinin teklifi 
üzerine illerde Milli Eğitim Müdürleri’yle lise ve ortaokul müdür ve öğretmenlerini üye olmaya 
çağırdıklarını ifade etmiştir. Lütem’e göre 200’e yakın CHP’li milletvekili de cemiyete katılmıştır. 
Lütem, A.g.e., s: 17. Türk Grubu’na çok sayıda CHP milletvekilinin üye oluşu ister istemez bu 
teşekkülün iktidar partisinin etkisinde olduğu tezini güçlendiren bir durumdur. [Y.n.]  İlhan Lütem 
ayrıca Türk Grubu’na Dışişleri Bakanlığı bütçesinden yardım amacıyla 7500 lira ödendiğini, sonradan 
bu rakamın azaltıldığını, bir süre sonra da çalışmaların eski heyecanını ve hızını kaybettiğini de 
açıklamıştır. Lütem, İki Dünya Arasında, s: 60.  
470 A.e., s: 64.  
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faaliyetler hakkında kamuoyunun aydınlatılması için basına verdiği demeçte Türk 

Grubu’nun resmi ve siyasi bir kurul olduğu ve CHP’nin emrinde bulunduğu 

iddialarını reddederek, statülerinin bu konudaki tezleri geçersiz kıldığını 

vurgulamıştır. Türk Grubu’nun günlük siyasi konularla ilgilenmeyeceğini de bildiren 

Nihat Erim, yalnız fikir ve kanaat sahasında çalışacaklarını açıklamıştır. Yeni 

kurulan bir cemiyet olmalarına rağmen Türkiye’nin çeşitli yerlerinden ve üniversite 

gençliğinden kendilerine büyük ilgi olduğunu anlatan Erim, parti ayrımı olmadan her 

vatandaşın BM ülküsü etrafında birleşmesini de istemiştir.471 Nihat Erim, benzer 

temaları Türk Grubu’nun yayın organı olan İnsan Hakları dergisinin ilk sayısında 

çıkan makalesinde de ele almıştır. Erim bu yazısında önce insan topluluğunun tarih 

boyunca geçirdiği evrelerden söz etmiş, ardından da Türk Grubu’nun BM’in idealini 

sağlamak üzere üye ülkelerin kurduğu benzer teşekküllerin ilki olduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca hedefe ulaşmak için Türk aydını ile işbirliği yapacaklarını, günlük siyasetle 

ilgilenmeyeceklerini, çıkardıkları derginin de üyeler arasındaki fikir beraberliğini 

pekiştireceğini de bildirmiştir.472  

1946 yılının Kasım ayında iktidarla muhalefet arasındaki mücadele yeniden 

şiddetlenmişti. DP’lilerin kuruldukları günden beri mitinglerde ve çeşitli 

toplantılarda verdikleri mesajlar genel olarak iktidar çevrelerinde rahatsızlık 

yaratıyordu. Nihat Erim, Mareşal Çakmak ve Bayar’ın gittikleri yerlerde “Vatanın 

kurtulacağı ve gözyaşlarının dineceği” yolundaki söylemleriyle halkı ayaklandırmaya 

çalıştıkları kanısındadır.473 Erim, iktidar-muhalefet ilişkileri üzerine 11 Kasım’da 

Ulus’ta yazdığı makalede 1908’den beri demokratik gelişmelerden örnekler vererek 

bu partiyi açık olmamakla suçlamıştır. DP’nin Recep Peker hükümetinin iktisat 

politikalarını eleştirdiği halde görüşlerini ayrıntılarıyla ortaya koyamadığından söz 

eden Erim, ayrıca bu partinin son yayınladığı beyannamenin kuşkularla dolu 

                                                 

471 “Profesör Nihat Erim izahat veriyor”, Ulus, 23 Ekim 1946, s: 2. Nihat Erim ayrıca Türkiye’de 
herkesin dilediğini düşünmekte serbest olduğunu; ancak bu düşüncelerin Türk varlığını tehlikeye 
sokmaması gerektiğini de söylemişti. “İnsan Hakları Cemiyeti”, Cumhuriyet, 23 Ekim 1946, Yıl: 23, 
Sayı: 7969, s: 4.  Erim kastettiği Türk varlığını tehlikeye düşürecek düşünceler aşırı sol ve komünist 
fikirlerdi. [Y.n.]  
472 Nihat Erim, “Ülkümüz”, İnsan Hakları, Ocak 1947, Sayı: 1, ss: 3-4. 
473 Erim, A.g.e., s: 66.   
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olduğunu ve sadece polemik için hazırlandığı şüphesi uyandırdığı görüşündedir.474 

DP’nin Meclis kürsüsünde konuşmak yerine vatandaşı tahrik ettiğini ve bazı 

muhaliflerin adeta ihtilal hazırlayıcısı rolüne soyunduğunu da öne süren Nihat Erim, 

kaynağı belirsiz bazı propagandalara bizzat şahit olduğunu da belirtmiştir. Erim’e 

göre kimi yerlerde ezanın Arapça okunacağı, şeriatın geri geleceği, Arap harflerine 

dönüleceği yollu propagandalar yapılmaktadır.475 DP’lilere yönelik sert eleştirilerde 

bulunan Nihat Erim, muhaliflerin ‘dillerinin altındaki baklayı’ çıkarması gerektiğini, 

halkın sinirlerini kamçılayan tutumlardan vazgeçilmesini ve şikâyetlerin Meclis 

kürsüsünden açıkça belirtilmesini istemiş, vatanın çoktan kurtulduğunu ve 

kurtarılmış vatanda demokrasinin gelişmesi için muhalefetin gerçek vazifesini 

anlaması gerektiğini de ifade etmiştir.476    

 Nihat Erim’in bu makalesi de muhalifler tarafından tepkiyle karşılanmıştır. 

Erim’e sert eleştiriler yönelten Samet Ağaoğlu’na göre o, CHP’de, Ulus’ta, hatta 

üniversite kürsüsünde başkalarının arzusuna göre fikirler nakleden bir “söz 

makinesi”dir.477  DP’nin sadece kanun yolundan gideceğini de belirten Ağaoğlu, 

Erim’e seslenerek eğer tehditlerle iktidarın Meclis çoğunluğuna dayanarak 

hürriyetleri kaldırma niyetinden söz ediyorsa CHP’lilerden milletin sabır ve 

müsamahasının bir gün tükenebileceğini unutmamasını da istemiştir.478   

                                                 

474 Nihat Erim, “Muhalefet vazifesini anlamalı”, Ulus, 11 Kasım 1946, Yıl: 27, Sayı: 9091, s: 2. 
475 A.m. 
476 A.m. Nihat Erim’in bu makalesi Ulus’ta küçük çaplı bir krize yol açmıştır. Erim’e göre “Rüzgâr 
Eken Fırtına Biçer” başlığını koyduğu makalenin son kısmını gazetenin başyazarı Münir sert bulmuş 
ve Erim’den bu bölümü değiştirmesini istemiştir. Teklifi kabul etmeyen ve yazının sayfaya 
konulmamasını isteyen Erim’i ikna eden isim Falih Rıfkı Atay olmuştur. Nihat Erim 10 Kasım 1946 
tarihinde günlüğüne makalede bulunan “Siz ihtilal hazırlamaya çalışıyorsunuz. Bunu herkes anlıyor. 
Lakin unutmayın ki rüzgâr eken fırtına biçer.” ifadesini çıkardığını; ancak yapılan müdahaleye 
kızdığını, Hilmi Uran’a kendisine İnönü dahil kimsenin karışmadığını ve müdahaleler altında yazarlık 
yapamayacağını söylediğini, Falih Rıfkı’nın ise kendisini haksız bulduğunu  yazmıştır. Nihat Erim’in 
şu ifadeleri ise dikkat çekicidir: “…Ulus’u bırakmak iyi olacak diye düşünüyorum. Yalnız bunu 
Falih’in düşmanlığını uyandırmadan yapmalıyım.” Erim, A.g.e., ss: 66-67. Makalesinin başlığını da 
değiştirmek zorunda kalan Nihat Erim’in yazısına yapılan müdahale iktidar çevrelerinde seçimlerden 
sonra muhaliflere daha ılımlı bir yaklaşım beklendiğinin bir göstergesi ve onun Falih Rıfkı Atay’ı 
kendisi için “tehlikeli bir figür” olarak gördüğünü göstermesi bakımından önemlidir.  [Y.n.]  
477 Samet Ağaoğlu, “Günün Mevzuu: Muhalefet vazifesini biliyor”, İzmir, 17 Kasım 1946, Yıl: 1, 
Sayı: 214, s: 2.  
478 A.m., s: 4. 
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Fakat DP’nin kuruluşundan beri iktidarla muhalefet arasında siyasi bunalıma 

yol açacak en ciddi tartışma ilk olarak TBMM’de 1947 Devlet Bütçesi müzakereleri 

sırasında yaşanmıştır. Müzakereler sırasında DP milletvekili Adnan Menderes 

eleştirilerinde genel olarak bütçenin kötüye giden iktisadi durum için gereken 

önlemlerden yoksun olduğundan, bürokrasinin yaygın bir hale geldiğinden, tarımda 

yeterli desteğin sağlanmadığından söz etmiştir.479 Menderes’in hükümete yönelik 

eleştirilerine karşı Başbakan Recep Peker’in “…Demokrat Parti adına dinlediğiniz 

Adnan Menderes’in sesinde kötümser ve psikopat bir ruhun mariz karanlıklar 

içinde…” ifadelerine yer verdiği yanıtı muhalefetin büyük tepkisine neden 

olmuştur.480  Muhalefet lideri Celal Bayar’ın anında verdiği “Kalkın arkadaşlar 

Meclis’i terk edelim” tepkisi üzerine tüm DP’li milletvekilleri Genel Kurul 

Salonu’ndan ayrılmıştır.481  

DP’nin TBMM’yi terk etmesi CHP’de tepkiyle karşılanmıştır. İktidar 

partisinin görüşlerini aktaran en önemli isimlerden birisi olan Nihat Erim’e göre 

muhalefetin yaptığı çirkin bir harekettir. DP’nin tutumu hakkında uzun bir eleştiri 

yazısı yazan Erim, Menderes’in İç Tüzük’ün açık maddesini yok sayarak uzun bir 

konuşma yaptığını ve eleştirilerinin iyi niyetle izahı pek güç bir takım kundaklar 

içerdiğini öne sürmüştür.482 Nihat Erim, makalesinde karşılık sarf edilen sözlerin 

içeriği üzerinde durmayacağını da belirterek, Recep Peker’in büyük tepki yaratan 

ifadelerini eleştirmekten kaçınmıştır. Bu durum hadisenin sıcaklığı devam ederken, 

CHP’den Peker’e verilen bir destek olarak görülmelidir. Ayrıca Erim, Peker’in 

                                                 

479 Eroğul, A.g.e., s: 20. Metin Toker’e göre Adnan Menderes esprili, alaylı “dört başı mamur” bir 
tenkit konuşması hazırlamıştı. Konuşması sırasında zaman zaman duruyor, gözlüklerini çıkarıp alaylı 
şekilde hükümete bakıyor ve iktidarı sinirlendirmek için her şeyi yapıyordu. Toker, A.g.e., s: 222. 
Nihat Erim ise Adnan Menderes’in eleştirilerinin çoğunun “mesnetsiz ve demagojik” olarak 
değerlendirmiştir. Erim, A.g.e., s: 77. Adnan Menderes’in konuşmasının tam metni için bkz. Kılçık, 
A.g.e., ss: 125-142. 
480 TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 3, B: 18, O: 1, 18.12.1946, s: 23.  
481 TBMM Tutanak Dergisi, s: 24. Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy kendisiyle yaptığımız 
görüşmede o gün şans eseri Meclis’te bulunduğunu belirterek, Recep Peker’in sözleri üzerine 
DP’lilerin tepkisini şöyle anlatmıştır: “O manzarayı gördüm, birden kağıtlar uçuştu. Herkes ayağa 
kalktı. O hengamenin içinde ne söylendiğini sonradan öğrendik. DP’liler salondan çıktılar ve özür 
dilenmeden de Meclis’e dönmek istemediler.” Nilüfer Gürsoy ile 27 Eylül 2013 tarihinde yapılan 
özel görüşme. Tekin Erer’e göre Peker’in hakaretlerine maruz kalan Adnan Menderes, salonu ilk terk 
eden kişiydi. Menderes’i diğer DP’liler takip etmişlerdi. Erer, A.g.e., ss: 371-372. 
482 Nihat Erim, “Meclisi terk etmek vazifeden kaçmaktır”, Ulus, 19 Aralık 1946, Yıl: 27, Sayı: 9128, 
s: 1.  
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sözleri hangi manaya gelirse gelsin DP’lilerin TBMM’yi terk etmelerini vazifeden 

kaçmak olarak değerlendirmiştir.  Nihat Erim, I. ve II. TBMM döneminin 

tanıklarının hatırlayacağı ya da tutanakları okuyanların görebileceği gibi o zamanlar 

daha sert tartışmalar karşısında dahi muhaliflerin Meclisi terk etmediklerini 

savunarak, DP’nin hareketinin “en hafif tabirle çocukça bir jest” olarak 

değerlendirmiştir.483 Erim, hiçbir gerekçenin Meclisi terk etmenin bahanesi 

olamayacağını yineleyerek, DP’lileri eleştirmeye şu satırlarla devam etmiştir: 

“…Demokrat Parti , Türk milleti karşısında, tarih karşısında omuzlarında taşıdığı büyük 

mesuliyetin ciddiyeti ile uzlaştırılmayacak jestleri aylardır tekrarlayıp durmaktadır. 

Bunlardan hiçbirisi dün yapılan kadar ağır değildir… Vazifesini hakkıyla kavramış bir 

milletvekili icap ederse canını verir. Fakat Meclisi terk edip çıkamaz… Muhalefetin bu denli 

nazlısı da doğrusu yalnız bizde görülmektedir. Bizdeki muhalefet azlık olduğuna bakmadan 

Meclisin ekseriyetine hükmetmek… hevesine kapılmış gibidir… Demokratlar hakikaten 

garip bir ruh haleti içindedirler… Bu gibi hareketleri karşı partinin tecrübesizliğine 

verelim… bu türlü hareketlerin bir daha tekrarlanmamasını dileyelim. ”  484  

Nihat Erim’in 1946 yılı sonunda iki parti arasındaki gerilimle ilgili ilk 

değerlendirme yazısı karşı tarafın hissiyatını anlama bakımından eksik 

görülmektedir. Peker’in üslubuna hiçbir tenkit getirmeyen Erim eleştirilerini, Adnan 

Menderes ve tüm DP’lilere yöneltmiştir. Muhalefeti azınlık olmasına rağmen 

Meclis’te çoğunluğa tahakküm kurmakla suçlayan Nihat Erim’in bu tutumu ve 

söylemi Türk demokrasi tarihi içinde sonraki dönemde de farklı partiler ve sözcüleri 

tarafından dile getirilecek ve çoğunlukçuluk, çoğulculuk tartışmaları hemen her 

dönemde sürecektir. Erim’in son bölümdeki temennisi ise gerçekleşmeyecek ve 

                                                 

483 A.m., s: 3. 
484 A.m. Nihat Erim, aynı makalede DP’lilerin TBMM’yi terk etmek yerine Recep Peker’in sadece 
sert bir karşılıktan ibaret olan sözlerini bir hakaret olarak algılıyorlarsa, bunu Meclis kürsüsünden 
ifade etmelerinin icap edeceğini de yazmıştır.  Erim’e göre bu yapılsaydı ve eğer Meclis bu konuda 
kendileriyle fikir birliği içinde bulunsaydı Başbakan Peker, ya sözlerini geri alacak yahut çekilmek 
zorunda kalacaktı. Ancak Nihat Erim’in bu ifadeleriyle çoğunluğunu CHP’lilerin oluşturduğu bir 
Meclis’te DP muhalefetinin Peker’e yönelik tepkilerinin iktidar partisi tarafından haklı bulunmasının 
çok zor olduğunu göz ardı ettiği görülmektedir.  Bu arada tıpkı Nihat Erim gibi Başbakan Recep Peker 
de TBMM’nde yaptığı bütçe konuşmasında DP’lilerin zihniyetini “akalliyetin ekseriyete tahakkümü” 
olarak değerlendirmesi dikkat çekicidir. TBMM Tutanak Dergisi, 18. 12. 1946, s: 24.  Gerek 
Peker’in ve gerek Erim’in aynı temayı kullanması bu dönemde DP hakkında CHP’ye hâkim olan 
kanaati göstermesi bakımından önemlidir.  
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DP’den başka partiler de zaman zaman TBMM Genel Kurulu’nu çeşitli gerekçelerle 

terk edeceklerdir.  

TBMM’de bütçe üzerindeki görüşmeler sonraki günlerde de devam ederken 

DP’liler Başbakan Recep Peker’in Menderes’ten özür dileyerek sözlerini geri 

almaması halinde Meclise girmeyeceklerini ilan etmişler, Türkiye’nin çeşitli 

bölgelerinden de Peker’e protesto telgrafları çekilmiştir.485 CHP’liler ise muhalefetin 

ertesi gün Meclise gelerek görüşmelere katılmalarını beklemekteydi; ancak 

TBMM’de devam eden görüşmelere DP milletvekilleri katılmamıştır.486 Muhalefetin 

boykotu hakkında görüşlerini dile getiren Nihat Erim, DP’lilerin bir süredir “sine-

millete” dönmekten söz ettiklerini; ancak bu ifadenin sadece Atatürk’e yakışan 

büyük sözlerden birisi olduğuna değinmiştir. Erim, muhalefetin Meclisi terk 

etmesinin üzücü olduğunu vurgulayarak bu tutumun Türkiye’de demokratik düzeni 

baltalayacağı fikrini savunanlara katılmadığını belirtmiş, demokratik düzenden dönüş 

olmadığını savunmuş ve Cumhuriyet için tek refah ve saadet yolunu demokrasi 

olarak göstermiştir. Makalesinde ayrıca demokratik düzenin yerleşmesi konusunda 

çok mesafe alındığını öne süren Nihat Erim, her iki partiye bundan sonraki süreçte 

“serinkanlılık” tavsiye ederek, kimi zaman karşılıklı yapılan bazı olumsuz jestlerin 

müsamahayla karşılanmasını da istemiştir. Makalesinin son kısmında yine DP’li 

muhaliflere yüklenen Erim, bu partinin sözcülerine seslenmiş ve uzun zamandır 

iktidara karşı sergiledikleri tutum ve kullandıkları ifadelere arşivlerden bakmalarını 

isteyerek,  “…Bütün bu hücumlar, isnatlar ve hakaretler karşısında geniş 

müsamahasını muhafaza eden iktidar, bir an sertleşince tahammülsüzlük göstermek 

mızıkçılık etmektir…” değerlendirmesinde bulunmuştur.487 Nihat Erim, muhalefete 

karşı daha ılımlı bir yaklaşım gösterdiği bu makalede yine de Recep Peker’in 

tavrından sonra TBMM’de meydana gelen tablonun tek sorumlusu olarak DP’yi 

görmüştür.    

Bütçe görüşmeleri sırasında ortaya çıkan kriz kısa zamanda büyümüştü. 

Başbakan Peker’in sözlerinin tüm muhalefete yönelik olduğu düşüncesiyle bağımsız 

                                                 

485 Albayrak, A.g.e., s: 98. 
486 Toker, A.g.e., ss: 224-225. 
487  Nihat Erim, “Vazifeler tek taraflı değil karşılıklıdır”, Ulus, 22 Aralık 1946, Yıl: 27, Sayı: 9131, ss: 
1-3.  
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milletvekilleri de boykota katılmışlardı. Partiler arası ilişkilerin normal seyrine 

dönmemesi halinde tekrar tek parti devrine dönülme ihtimali de belirebilirdi.488 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, gelişmeler üzerine iktidarla muhalefet arasındaki 

gerginliğe müdahale etme gereği hissetmişti.489 Nihat Erim, 22 Aralık günü akşamı 

İnönü’nün kendisini çağırdığını ve Şükrü Saracoğlu, Faik Ahmet Barutçu, Şemsettin 

Günaltay, Mümtaz Ökmen’in de bulunduğu toplantıda krize çözüm arandığından söz 

etmiştir.490 Cumhurbaşkanı İnönü’nün bir dizi temasından sonra tarafları uzlaştırma 

çabası nihayet sonuç vermiş ve DP milletvekilleri TBMM’ye dönmeye karar 

vermişlerdir.491 Muhalefetin Meclis’e dönüş kararından sonra 26 Aralık akşamı son 

gelişmeleri değerlendirmek üzere Çankaya’ya çağrılan Nihat Erim, İsmet İnönü’nün 

neticeden memnun olduğunu ve DP’lilerin seçimlerden sonra hasmane bir tutum 

takındıkları Cumhurbaşkanı’nın hakemliğini kabul etmek zorunda kaldıklarını ve 

krizin en önemli kazancının bu olduğu görüşündedir.492 Krizin çözümünde asıl rolün 

İsmet İnönü’de olduğunu Ulus’taki yazısında da vurgulayan Erim, onun bu uzlaştırıcı 

tutumunun Cumhurbaşkanının bir partinin başında olması durumunda bile tarafsız 

kalabileceği ve partiler arasında hakemlik yapabileceğini bir kez daha ispatladığını 

savunmuştur.493 

                                                 

488 Goloğlu, A.g.e., s: 177. 
489 Turan, A.g.e., s: 288. 
490 Erim, A.g.e., s: 78. 
491 Albayrak, A.g.e., s: 99. 
492 Erim, A.g.e., s: 80.Nihat Erim, günlüğüne ayrıca bu vesileyle Recep Peker ve takımına bir ders 
verildiğini de yazmıştır. Ulus’ta kriz nedeniyle Peker’i hiç eleştirmeyen Erim’in günlüğüne yansıyan 
bu satırları dikkat çekicidir.   
493 Nihat Erim, “Cumhurbaşkanımızın ilgisi”, Ulus, 27 Aralık 1946, Yıl: 27, Sayı: 9136, s: 1. 
Cumhurbaşkanı’nın krize müdahalesi DP’liler arasında da memnunlukla karşılanmıştır. Konuyla ilgili 
muhalefetin görüşlerini açıklayan Fuat Köprülü, “İnönü’nün son tebliği memleketin yüksek 
siyasetinde daima nâzım ve hakem rolünü ifa ile mükellef tarafsız bir devlet reisine yakışacak 
mahiyettedir.” tespitinde bulunmuştur.  “Demokratlar Meclise dönüyorlar”, Vatan, 27 Aralık 1946, 
Yıl: 7, Sayı: 2004, s: 1. Ancak uzlaşmaya rağmen DP yanlısı basının Nihat Erim’e tepkisinin halen 
devam ettiği de gözlenmektedir. Erim’in boykotu, yukarıda da değinildiği gibi, önce çocukça bir jest 
olarak değerlendirip, ardından tüm olumsuz fikirlerini değiştirdiğini öne sürülen bir makalede yazar, 
“…[Erim’in] kalemine kendisinin değil de esen rüzgârın hâkim” olduğunu öne sürmüştür.  
Ankaralıgil, “Ankara Mektupları: Ankara’da Sert Giden Havalar Nihayet Yumuşadı” Demokrat 
İzmir, 3 Ocak 1947, Yıl: 1, Sayı: 10, s: 2. İzmir gazetesi, 25 Aralık 1946 tarihinde “Demokrat İzmir” 
adını almıştır. [Y.n.]  
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1.9. Hürriyet Misâkı’nın İlanı Karşısında Erim’in 

Değerlendirmeleri 

Nihat Erim, DP’nin yeniden TBMM’ye dönüşünden sonra 1947 yılının ilk 

günü yazdığı bir makaleyle son bir yılın değerlendirmesini yapmıştır. Erim’e göre 

Türkiye, dış ilişkiler bakımından, Sovyet tehdidi nedeniyle, 1946 yılını derin 

endişeler içinde geçirmiş; ancak Amerikan milletinin gösterdiği feragat karşısında 

hayranlığını da ifade ederek bu ülkeyle dost olmaktan mutluluk duymuştur.494 

Cumhuriyet devrindeki gelişmelerden söz eden Erim, ancak ileri cemiyetlerin 

başarabileceği bir aşamanın, devrimlerin, milletin kabiliyeti sayesinde 20 yılda 

yapılabildiğini belirterek, “…büyük cüret, cesaret, azim ve feragat” isteyen çok 

partili hayata geçişin Cumhurbaşkanı İnönü ile başladığını ve onun  idealist 

varlığından faydalanarak devam edeceğini de bildirmiştir.495  

1947’nin ilk önemli olayı DP’nin kuruluşunun birinci yıldönümünde 

Ankara’da topladığı ve 906 delegenin katıldığı Birinci Büyük Kongresi olmuştur.496 

Nihat Erim, toplantıyla ilgili yazısında Meşrutiyet devirlerinde, Milli Hükümet 

devrinde “iflasla sonuçlanan” denemelerden söz ederek, “…şükranla kaydetmek 

gerekir ki bu son yolda girişilen teşebbüs tarihimizde ilk defa devamlı olmak, tutmak 

vasfı kazanmaktadır…” ifadeleriyle Kongre’yi değerlendirmiştir.497 Türkiye’de bir 

yıl içinde demokrasinin geliştiğinden söz eden Erim, DP’nin ilk kurultayının hangi 

siyasî görüşe mensup olursa olsun her vatansever Türk tarafından “sevinçle ve 

iftiharla” selamlanmasını istemiştir.498  Nihat Erim’in bu ifadeleri özellikle 

                                                 

494 Nihat Erim, “Bilânço”, Ulus, 1 Ocak 1947, Yıl: 27, Sayı: 9141, ss: 1-3. 
495 A.m., s: 3. 
496 Eroğul, A.g.e., s: 22. İktidarın yayın organı Ulus’un DP Kongresi’yle ilgili haberinde “…bu 
hadiseyi karşı partili yeni bir sistemin yerleşmesi bakımından sevinç ve iftiharla karşılıyoruz… öne 
sürülen fikirler ne olursa olsun, biz hadiseyi sistemin devamı ve bekâsı bakımından mütalâa 
etmekteyiz…” denilmekteydi.  “Demokrat Kongresi Celal Bayar’ın nutkiyle[a] açıldı”, Ulus, 8 Ocak 
1947, Yıl: 27, Sayı: 9148, s: 1. Bu ifadelerde açıkça CHP’de DP’nin “TBMM boykotu” sonrasında 
demokrasiyi yeniden yaşatma gayreti ve düşüncesi sezilmektedir.   
497 Nihat Erim, “Demokrat Parti Kurultayı”, Ulus, 7 Ocak 1947, Yıl: 27, Sayı: 9147, s: 1. Erim’in bu 
makalesi Cumhuriyet’te de haber olmuş ve “Ulus’un başyazısı: Kurultay her yurd[t]sever Türk 
tarafından iftiharla selamlanmalıdır” başlığıyla verilmiştir. “Ulus’un başyazısı: Kurultay her 
yurd[t]sever Türk tarafından iftiharla selamlanmalıdır”, Cumhuriyet, 7 Ocak 1947, Yıl: 23, Sayı: 
8042, s: 1.  
498 A.m.  
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“hürriyetlere şal örtülebileceğini” ima ettiği makalesinden sonra uzun süre DP’lilerin 

sert eleştirilerine muhatap oluşunun ardından bu partiye uzatılmış adeta bir ‘zeytin 

dalı’dır.499 Erim, bir benzetmeyle muhalefetin ‘kaynayan kazanın’ yani iktidar 

partisinin emniyet subabı olarak değerlendirirken, “asıl önemli olanın muhalif ve 

muvafık herkesin vatanın selameti için çalışması” olduğunu  ve “hedeflerin bir; 

ancak metotların ayrı” olduğunu da savunmuştur.500  Nihat Erim’in bu ifadeleri de 

yukarıda değinildiği gibi bir dönem DP’yi ‘Moskova’nın sesi’ olmakla itham ettiği 

yazılarından farklı bir düşünceyi yansıtmaktadır. Bu noktada “esas görüşünün 

hangisi” olduğu sorusu akla gelse bile onun özellikle Cumhurbaşkanı İsmet 

İnönü’nün çözdüğü krizle TBMM’ye dönen DP’ye “daha ılımlı” bir tutum içine 

girdiği anlaşılmaktadır. Ancak DP’nin Birinci Büyük Kongresi sonunda ilan ettiği 

Hürriyet Misâkı, Erim’in bu partiye bakış açısında yeniden değişikliğe neden olacak 

ve onun DP’ye karşı üslubu yeniden sertleşecektir. 501 

DP’nin Birinci Büyük Kongresi’nin açılışında konuşan Genel Başkan Celal 

Bayar, toplantının tarihi öneminden söz etmiş, ayrıca DP’nin yurt sathında heyecanla 

karşılandığını, çünkü bu partinin Türk milleti tarafından kurulan ilk parti olmak 

                                                 

499 Nihat Erim de günlüğüne 6 Ocak tarihinde düştüğü notta DP’nin ilk kongresinin toplanacağından 
bahisle “…ben bu toplantıyı selamlayan bir başmakale yazdım…” ifadesini kullanmıştır. Erim, A.g.e., 
s: 81. 
500 Erim, A.m., s: 3. Nihat Erim, 7 Ocak günü başmakalesinin tepkisini ölçmek için Meclise gittiğini; 
çoğunluğun memnun olmadığını; ancak DP’lilerle tarafsızların ise memnun olduğunu ifade etmiştir. 
Ayrıca o akşam Çankaya’da Saffet Arıkan ve Faik Ahmet Barutçu’nun kendisine takılarak, “Ulus’ta 
Demokratlara fazla yüz veriyorsun. Sonra bütün arkadaşlar üzerine yürürüz ha!” dediklerini, 
kendisinin de “Ne yapayım, razıyım” yanıtı verdiğini de eklemiştir. Erim, A.g.e., ss: 82-83. 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye yakınlığıyla bilinen Nihat Erim’in bu ifadelerinden DP’ye karşı olan 
“ılımlı” tutumunun bu partinin TBMM’ye dönüşünden sonra demokrasinin sekteye uğramaması 
fikrinden kaynaklandığı da düşünülebilir. [Y.n.]   
501 DP Kongresi’nin toplandığı günlerde Haşimî Ürdün Kralı Abdullah, Türkiye’ye gelmiştir. Ulus, 8 
Ocak 1947, Yıl: 27, Sayı: 9148, s: 1. Kralın ziyareti dolayısıyla Çankaya’da verilen çaya 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Nihat Erim’i protokol harici çağırmıştır. Erim, A.g.e., s: 83. İnönü’nün 
bu tutumu onun Erim’e verdiği değeri ve önemi göstermektedir. Nihat Erim, günlüğünde “küçümser” 
bir ifadeyle Kral Abdullah’ta “kral asalet ve görünüşü” bulamadığını belirterek, “…bizim mesela 
İstanbul müftüsü olabilir…” değerlendirmesinde bulunmuştur. A.e.  Erim, Ulus’taki yazısında ise kısa 
zaman önce bağımsız olan Şarkî Ürdün’ün  “asil ve necip Melikini” ağırlamaktan memnun olduklarını 
belirterek, “…Devlet reisimizin şahıslarında bütün Türk milleti… Melik Abdullah’ı sıcak duygularla 
sarmaktadır… yorumunda bulunmuştur. Nihat Erim, “Necip Haşimî soyunun asîl reisi”, Ulus, 8 Ocak 
1947, s: 1. Erim’e göre Çankaya’daki ziyafet sonrasında İnönü’ye davete katılan Celal Bayar’ın 
keyifsiz oluşundan söz edilmiş o da DP Kongresi ve haberleri hakkında şöyle konuşmuştur: “Biz 
şimdilik objektif olarak müşahedeye devam edelim. Ulus olduğu gibi müzakereleri aksettirsin…” 
Erim, A.g.e., s: 84. İnönü’nün bu ifadeleri gazetenin başyazarlarından Nihat Erim için bir talimat 
niteliği de taşımaktadır.   
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şerefini kazandığını açıklamıştır.502 Ayrıca nutkunda Türkiye’de demokratik yaşamın 

gelişimi için üç noktada yeni düzenlemelere ihtiyaç bulunduğundan da söz etmiştir. 

Bayar’ın vurguladığı hususlar şunlardır: 1) “vatandaş hak ve hürriyetlerini bozucu 

nitelikte olan ve anayasanın ruhuna ve metnine aykırı kanun hükümleri kaldırılmalı”, 

2) “vatandaşın verdiği oyun emniyet ve dokunulmazlığının sağlanması ve milli 

egemenlik prensibini güvence altına almak için seçim kanununda değişiklik 

yapılmalı”, 3) “devlet başkanlığı ve parti başkanlığının bir kişide birleşmesi 

önlenmeli.”503  

Nihat Erim’e göre Bayar’ın sözlerinde yeni bir şey yoktur ve “malum itham 

ve hikâyeleri tekrar etmektedir.” Çankaya’da İsmet İnönü ile DP Kongresi ve Celal 

Bayar’ın konuşması üzerinde durdukları akşam Erim, günlüğüne, 

Cumhurbaşkanı’nın şahsıyla uğraşılmasından yakındığını ve çabaların boşa 

gitmesinden endişeli olduğu notunu düşmüş ve kendisinin “Dava yürüyecektir. 

Bugün muhalefetin başında olanları doğru yola getirmek çok zor olacaktır. Fakat 

dava yürüyecektir. Şahıs mevzubahis değil. Yarın başkaları çıkacaktır inşallah” 

dediğini yazmıştır.504   

DP Birinci Büyük Kongresi sonunda Hürriyet Misâkı adı verilen ve Celal 

Bayar’ın açılış nutkunda vurguladığı üç önemli talebi içeren metin kabul 

                                                 

502 Albayrak, A.g.e., s: 100. 
503 “Demokrat Kongresi Celal Bayar’ın nutkiyle[a] açıldı”, Ulus, 8 Ocak 1947, s: 5., “Demokrat Parti 
Kongresi toplandı”, Tanin, 8 Ocak 1947, Yıl: 39, Sayı: 4454-1207, s: 2., Şahingiray, A.g.e., s: 97.  
Ulus’un Bayar’ın nutkuna yer verdiği sayıda “Küçük bir mukayese” başlığı altında DP liderinin 
konuşmasından alınan bir bölümle Nihat Erim’in 30 Mayıs 1946 tarihli yazısındaki ifadeleri 
karşılaştırılmıştır. Bayar’ın nutkundan yapılan alıntıda onu şu ifadelerine vurgu yapılmıştır: 
“Demokratik ve normal idarenin icaplarından bazı hallerde inhirafların izah ve müdafaası kaabil olabilir. Nitekim 
asırlar süren muazzam bir tasfiye ameliyesinden öz varlığını zor kurtarmış olan Türk milletinin, günün şartlarına 
ayak uydurabilmek için süratle yapmak mecburiyetinde bulunduğu hamleler, yer yer mukavemete uğrar ve hattâ 
ayaklanmalara yol açarken, kısa ve zaruri bir müddete münhasır olmak üzere yurdumuzda çok partili bir idare 
kurulmasının gecikmiş olması müsamaha ile karşılanabilir…”   Buna karşılık aynı bölümde Erim’in 
yazısından şu ifadelerle yer verilmiştir:   “Fevkalâde buhran anları ve sosyal bünyede kökten değişme, yani 
inkılâp zarureti hissolunduğu devirler dışında demokrasiden gayri hükümet ve idare usullerinin zararı faydasına 
galip gelmektedir. Ama şu ciheti de kesin olarak belirtmeliyiz ki sosyal bünyede derin rahatsızlıklar müşahede 
edildiğinde bunu gidermenin bir yolu bir müddet için ‘hürriyet ilâhının üzerine bir şal örtmek”tir ve yukarıdan 
aşağı bir otorite tesis eylemektir.”   Celal Bayar’ın nutkuyla Nihat Erim’in makalesindeki fikirleri 
mukayese eden köşede şu değerlendirmede bulunulmuştur:   “Görüyoruz ki iki ifade arasında fikir ve tez 
bakımından bir fark yoktur. Hattâ aksine ikinci ifadedeki tezin, yukarıdaki nutukta daha açık ve daha kuvvetli bir 
tarzda ısrarla tutulmuş olduğu söylenebilir. Hüviyetleri ve şahısları herkesçe bilinen bazı politika simsarları Nihat 
Erim’in o yazısı ile Demokrat Parti başkanının bu fikri arasındaki beraberlik karşısında, biraz olsun utanacaklar 
mı acaba?”,  “Küçük bir mukayese”, Ulus,  8 Ocak 1947, s: 4.         
504 Erim, A.g.e., s: 83. 
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edilmiştir.505 Buna göre seçim yasasının yeni seçimlerin tarafsız şekilde 

yapılabilmesi için bağımsız bir yargı kurulunca denetlenmesine olanak verecek 

şekilde düzenlenmesi, Cumhurbaşkanlığı ve parti başkanlığının ayrılması, ayrıca 

Anayasaya aykırı olan ve demokrasiye ters düşen tüm yasaların iptali istenmiştir.506 

Kongrede okunan bildirinin sonunda bu konularda DP Meclis Grubu tarafından 

verilecek önergenin reddi halinde sine-i millete dönme kararı için genel merkezin 

yetkili kılındığı da ifade edilmiştir.507  

 DP Kongresi’nin dağılmasından sonra bir değerlendirme yazısı kaleme alan 

Nihat Erim, önemli tespitlerde bulunmuştur. DP’lilerin Cumhurbaşkanı’na yönelik 

eleştirilerine karşı çıkan Erim, İsmet İnönü’nün “tarihte eşine az rastlanan bir 

feragatle” gece gündüz demokrasiyi sağlam temellere oturtmak için mücadele 

verdiğini savunmuştur.508 Onun her iki partiyi de “ifratlardan ve aşırı ihtiraslardan” 

uzak kalmış görmeyi istediği belirten Nihat Erim, Celal Bayar’ın bu tutumu en iyi 

bilen isimlerden birisi olduğunu da öne sürmüştür. Ayrıca DP Kurultayı’nın 

Cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığının ayrılması talebini yinelediğinden söz eden 

Erim, İsmet Paşa’nın fiilen Parti Başkanlığı yapmadığını da ifade etmiştir.509 Onun 

partiler arasındaki davalara hiç karışmadığını; ancak uzlaştırmak için devreye 

girdiğini savunan Nihat Erim, DP’nin isteğinin yapılabilmesi için 1924 

Anayasası’nda devlet başkanının görev ve yetkilerinin tekrar düzenlenmesi 

gerektiğini savunmuştur. Erim yazısında bu konudaki görüşlerini açıklarken 

Cumhurbaşkanın milletvekilleri arasından seçildiğine göre önce TBMM’ye 

girmesinin zorunlu olduğunu, bunun da bir partiye bağlılık gerektirdiğini, bu 

bağlılığın da aslında siyasi bir akideye bağlılık anlamına geldiğini öne sürmüştür.510  

                                                 

505 Albayrak, A.g.e., s: 104. 
506 Ahmad, A.g.e., s: 41. 
507 Goloğlu, A.g.e., ss: 188-189. DP’nin genel başkanlığına 541 oyla yeniden Celal Bayar seçilmiştir. 
Burçak, A.g.e., s: 112. Asım Us’a göre Hürriyet Misâkı’nı kabul eden DP’nin niyeti iktidarı ele 
geçirmek için her çareye başvurmaktı. Us, A.g.e., s: 702. 
508 Nihat Erim, “Demokrat Parti Kurultayı dağıldıktan sonra”, Ulus, 12 Ocak 1947, Yıl: 28, Sayı: 
9151, s: 1. 
509 A.m., s: 3. 
510 A.m. Nihat Erim, ayrıca Cumhurbaşkanlığı gibi yüksek bir makama oturtulacak zatın partisizler 
arasından seçilmesi gibi bir kuralın sağlam bir gerekçeye dayanabileceğini kabul edemediğini de 
yazmıştır.  
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Kongre sonunda kabul edilen “Hürriyet Misâkı” için “tantanalı bir ad” 

tanımlaması yapan Nihat Erim, muhalefetin bildiri sonunda ilan ettiği gibi taleplerin 

TBMM’den çıkarılmaması halinde “sine-millette dönme” restini yorumlarken 

“…Türk milletinin en büyük uzvunu, biricik mümessilini baskı ve tehdit altında 

çalıştıracaktır. Bunu demokrasi ile devlet fikri ile nasıl uzlaştırabiliriz. Eğer böyle bir çığır 

açılırsa, memleket demokrasiye mi yoksa istibdada mı gider?...”sorusunu sormuştur. 511   

Her şeye rağmen DP Kurultayı’nın başarıyla sonuçlandığını, bazı eleştirilerin 

deneyim noksanlığından kaynaklandığını öne süren Nihat Erim, kongre sonunda 

Celal Bayar gibi “olgun ve deneyimli bir ismin” tekrar genel başkan seçilmesinin 

önemli bir teminat olduğunu; ancak Mareşal Çakmak, Kenan Öner gibi müfrit 

oldukları söylenen kişilerle Bayar ve arkadaşlarının uzlaşıp uzlaşmadıklarının da 

zaman içinde anlaşılacağını ifade etmiştir.512 Nihat Erim’in bu makalesi DP’ye karşı 

genel anlamda “ılımlı ve hoşgörülü” ifadelerle doludur. O, eleştirilere karşı bir 

yandan Cumhurbaşkanı İnönü’yü savunurken bir yandan da DP’lilere “devlet 

başkanlığı-parti başkanlığı” meselesinin anayasal bir konu olduğunu bir kez daha 

hatırlatmıştır. Sert ifadelerden kaçınarak yapıcı bir üslupla DP’lileri eleştiren Nihat 

Erim, TBMM’den çekilme restiyle halkın temsilcileri üzerinde baskı oluşturmanın 

demokrasiye değil, istibdada yol açacağını da vurgulamıştır. Ayrıca O’nun, yukarıda 

da vurgulandığı gibi, daha önceki yazılarında açıkça eleştirdiği ve kimi zaman da 

itham ettiği Celal Bayar’ı bu kez “Türk demokrasinin devamı için bir güvence olarak 

değerlendirmesi önemlidir. Erim’deki bu tutum değişikliği Bayar’ın DP içindeki 

aşırıları frenleyecek isim olarak görmesinden kaynaklanmaktadır.    

DP’nin kongresinin toplandığı günlerde ve hatta bitiminden sonra CHP’de de 

bazı reformlara gidilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştı.  Parti içi reform tartışmaları 

1947’de iktidarın en önemli konularından birisi haline gelecek ve yıl sonunda 

toplanacak olan VII. Kurultay, demokratik düzene geçiş sonrasında CHP’deki 

değişimin önemli bir merhalesini oluşturacaktır. 

                                                 

511 A.m.  
512 A.m. Nihat Erim, oldukça uzun sayılacak makalesinde DP Kongresi’nde müfritlerin Mareşal Fevzi 
Çakmak’ı Celal Bayar’ın yerine Genel Başkan seçtirecekleri söylentilerinin çıkartıldığını; ancak 
sonuçta tekrar Bayar’ın seçilmesini demokratik hayatın bekası açısından sevinilecek bir olay olarak 
değerlendirmiştir. Erim’in bu ifadelerinde Celal Bayar’ın başkan seçilmesini demokrasi için güvence 
olarak yorumlaması Fevzi Çakmak’ın komünistlerle birlikte hareket ettiğine inandığına dair önemli 
bir kanıttır.      
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1.10. Nihat Erim’in CHP’ye Yönelik Eleştirileri  

İktidar partisi içinde DP’ye yönelik eleştirilerin dozunun arttığı bir dönemde 

Nihat Erim, Çankaya’da Cumhurbaşkanı İnönü’nün de hazır bulunduğu bir 

toplantıda CHP’nin yapısını eleştirerek reform önermiş ve partide asıl ihtiyacın 

“baştan aşağı ıslahat” olduğunu söylemiştir.513  Kâzım Özalp, Şemsettin Günaltay, 

Hamdullah Suphi’nin de hazır bulunduğu sofrada aslında DP Kurultayı üzerine görüş 

bildirilirken Nihat Erim, CHP’den çoğu kimsenin umudunu kestiğini, kendisinin bile 

İsmet Paşa’ya olan güveni sayesinde partide kaldığını söylemiş ve o partiden ayrılsa 

anında bağımsızlığını ilan edeceğini de ifade etmiştir.514 Nihat Erim’in- Erim 

günlüğünde tenkitleriyle Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün canını sıktığını da 

vurgulamıştır- partisiyle ilgili eleştirileri devam etmiş ve mevcut 397 

milletvekilinden sadece 27’sinin 30-40 yaş arasında olduğunu; dolayısıyla CHP’nin 

gençlere kapalı bir parti olduğunu ve partinin istikbalinin hiç düşünülmediğini de 

belirtmiştir.515  

CHP iktidarının –özellikle Başbakan Recep Peker’in- DP muhalefetine karşı 

olumsuz bir tutum içinde bulunduğu bir dönemde Nihat Erim’in partiye yönelik 

eleştirileri ve ‘A’dan Z’ye reform’ önermesi son derece önemlidir.516 Özellikle 21 

Temmuz seçimlerinden sonra Nihat Erim, yukarıda da değinildiği gibi, Ulus’ta 

yazdığı makalelerde CHP’nin bazı kasaba ve kentlerde, bilhassa şehirlerde halk 

desteğini yitirdiğini belirtmişti. Dolayısıyla Erim, seçimlerden sonra her ne kadar 

                                                 

513 Erim, A.g.e., s: 87. 
514 A.e. 
515 A.e., ss: 87-88. Nihat Erim, günlüğüne sofrada bulunanların da kendisini onayladıklarını yazmıştır.  
516 Nihat Erim, Başbakan Recep Peker’in 9 Ocak 1947 günü Kral Abdullah şerefine verdiği suarede 
onunla baş başa görüşmüştür. Peker, bu görüşme sırasında Erim’e DP’lilerden umut olmadığını, bu 
partinin CHP’yi yıkmak ve yok etmek için çabaladığını; ancak kendisinin mesul başbakan olarak 
devleti onların elinde eritmeyeceğini, kanun ve nizam bekçiliğini tam anlamıyla yapacağını 
açıklamıştır. Buna karşılık Nihat Erim, İsmet Paşa’nın da aynı şeyi istediğini; ancak kuvvetli 
insanların sabrını ve soğukkanlılığını da istediğini söylemiştir. A.e., s: 87.  Peker ile Erim arasında 
geçen bu konuşma Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Nihat Erim’i kendi düşüncelerini/mesajlarını, 
muhataplarına aktaran/götüren bir aracı gibi kullandığını gösteren önemli bir kanıttır.  [Y.n.]  Eski 
CHP’li milletvekili ve gazeteci Orhan Birgit, kendisiyle yaptığımız görüşmede şunları söylemiştir: 
“İsmet Paşa Nihat Erim’i tutardı… Erim’i ‘partner’ kabul etmek lazım onun yanında. Zaman zaman 
da değiştirdi zaten. Yani insanları yerine göre kullanırdı… Nihat Erim, Pembe Köşk’e giden, Paşa’yla 
yemek yiyen, votka içen bir insanlardan birisiydi. Tabii Nihat Erim’e Ulus’ta başyazı yazdırılıyordu. 
Bir parti gazetesinde başyazı yazıyorsanız genel başkanla ters düşmemeniz gerek…”  Orhan Birgit 
ile 22 Ocak 2015 tarihinde yapılan özel görüşme.      
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DP’ye yönelik eleştirilerini sürdürse bile CHP’nin yenilenme ihtiyacında olduğunun 

ve partinin reform yapmadığı ve gençlere yer açmadığı takdirde daha da güç 

kaybedeceğinin farkındadır. Nihat Erim’in bu eleştirilerini Çankaya’da İsmet 

İnönü’nün huzurunda yapması, Erim’in sadece İsmet Paşa’nın talimatları 

doğrultusunda hareket etmediğinin de bir göstergesidir.    

  Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, başlangıcından beri DP Kongresi ile yakından 

ilgilenmişti. Yakın çevresinden toplantıyla ilgili bilgiler alan İnönü’ye sürekli 

olumsuz görüş bildirilmiştir. Örneğin Saffet Arıkan’ın DP’den hayır olmadığı ve 

yapılanların ortada olduğu eleştirilerine karşı İsmet İnönü, “Ne yapalım, kapatalım mı? 

Millet budur, anasır budur. Bu hamurdan yoğurup yapacağız.” yanıtını vermiştir.517  

Ulus’un Kongre ile ilgili haberlerinde de mutedil bir ton takip edilmesi de 

Cumhurbaşkanı’nın isteğiydi.518 İnönü ayrıca “Hürriyet Misâkı”nın kabulünden 

sonra DP’nin kesin tavrını öğrenme çabasındaydı. Kongreden çıkan karardan hiç 

memnun olmayan İnönü, “Hürriyet Misâkı”nı kınamış ve bildirgedeki tehdit 

havasından hoşlanmamıştı.519 13 Ocak 1947 tarihli notlarına göre İnönü, o gün 

Bayar, Köprülü ve Menderes ile temasta olan Hamdullah Suphi’den bu isimlerin 

Kongre’de geçen konuşmalardan üzgün olduklarını öğrenmiştir. DP’liler Hamdullah 

Suphi aracılığıyla İnönü’ye Hürriyet Misâkı’nın TBMM’yi terki gerektirmediğini ve 

bizzat Paşa ile görüşerek bunu Cumhurbaşkanı’na açıklayacaklarını da 

bildirmişlerdi.520 İnönü ise DP’lilere TBMM’yi ipotek altına koymaya çalışmanın 

                                                 

517 Faik Ahmet Barutçu, Siyasi Hatıralar: Milli Mücadeleden Demokrasiye, 2.c., Ankara, 21. 
Yüzyıl Yayınları, 2001, s: 771. 
518 Erim, A.g.e., s: 87. 
519 Toker, A.g.e., ss: 234-235.  
520 İnönü, A.g.e., s: 447. O gece sofranın konukları arasında olan Faik Ahmet Barutçu’nun da 
anılarında 12 Ocak tarihiyle yer verdiği görüşmede Tanrıöver, İsmet Paşa’ya Bayar, Menderes ve 
Köprülü ile görüştüğünü ve onların kongredeki nutuklardan şaşkın ve üzgün olduklarını ve tüm 
olanları İnönü’ye anlatmaya hazır olduklarını söylemiştir. Buna karşılık İnönü, üç ismin “Hürriyet 
Misâkı” hakkındaki fikirlerini sormuş, küçük bir tadille yatıştırmadan söz edilmesi üzerine de 
“Olamaz. Bu istiklâl davasıdır. Bunlar Meclise müracaat edecek, teklifte bulunacaklardır, teklifleri usul 
noktasından reddedilecektir… Bu mesele böyle kapanır… Bu mesele benim içim o kadar mühimdir ki ‘veto’ 
hakkını kullanmaya kadar giderim.”   demiştir. Barutçu, A.g.e., ss: 774-775. Nihat Erim’e göre bu 
konuşma 13 Ocak tarihinde yapılmıştır. O da İnönü’nün kararlı tutumundan söz ederek, Barutçu gibi, 
Cumhurbaşkanı’nın DP’nin bu konuda yapacağı tekliflerin usulden reddini istediğini ve TBMM kabul 
etse bile veto hakkını kullanacağını yazmıştır. Erim, A.g.e., ss: 88-89. Bu arada hem Nihat Erim’in, 
hem de Faik Ahmet Barutçu’nun Hamdullah Suphi’nin “uzlaştırıcı bir role/tavra” büründüğünü 
yazmaları son derece enteresandır. A.e. s: 89., Barutçu, A.g.e., s: 775.     
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işleri zora sokacağını mesajını göndermiştir.521 Cumhurbaşkanı bir yandan 

muhalefetin tutumunun yol açacağı olumsuz sonuçları önleme çabasındayken, bir 

yandan da Nihat Erim’in CHP ile ilgili eleştirilerinde dile getirdiği noktaları onunla 

görüşerek açıklığa kavuşturmayı amaçlıyordu. İnönü, muhtemelen DP 

Kongresi’nden çıkan “TBMM’ye yönelik tehdidin” yanı sıra bir de parti içinde Nihat 

Erim’in tenkitlerinden doğabilecek olası sorunları önlemeye çabalıyordu. 

Nihat Erim’i 13 Ocak günü görüşmeye çağıran İsmet İnönü, ona açıkça 

eleştirilerinden ve partiden ayrılma fikrinden duyduğu rahatsızlığı iletmiştir. İnönü, 

Erim’in özellikle kendisinden sonra CHP’den ayrılma niyetinin üzerinde durarak 

şunları söylemiştir:   “Beni çok üzdün… Ben ölür veya ayrılırsam ‘partide kalmam’ 

diyorsun. Böyle şey olur mu? Bana bağlılığını biliyorum ama parti sizlerin. Ben partinin 

istikbali için sana güveniyorum.’Ben ölürsem Nihat gibi gençler var’ diyorum. Hâlbuki sen 

neler düşünüyormuşsun.”  522 Cumhurbaşkanı’nın sözleri karşısında Nihat Erim, 

düşüncelerinden geri adım atmadan kendisine şu karşılığı vermiştir:   “Siz bana bir 

evlat muamelesi yapıyorsunuz. Ben de bundan cesaret alarak düşüncelerimi hiçbir süzgeçten 

geçirmeden olduğu gibi size ifade ediyorum… Parti berbatça bir haldedir. Merkez idare 

heyeti bir takım uyuşuk adamlarla doludur… Öte tarafta Meclis’te, parti içinde türlü hizipler 

var. Herkes birbirinin aleyhinde. Sizin arkanızdan lider olup, herkesi toparlayacak kimse 

yok…”  523 İnönü, Erim’in eleştirilerine hak vermiş, kendisinden sonra parti içinde 

‘yaşlıların’ liderlik için birbirleriyle çarpışacaklarını ve ardından işin, yani liderliğin, 

Nihat Erim’e kalacağını söylemiştir. Nihat Erim’e önemli tavsiyelerde bulunan İsmet 

İnönü, ondan hiçbir tarafa angaje olmamasını, herkesle görüşüp iyi geçinmesini, daha 

önce de söylediği gibi 51 yaşında başbakan olacağını, CHP’nin iktidarı kaybetme 

ihtimalini de göze alarak bunu söylediğini ifade etmiştir. İnönü, ayrıca en ılımlı 

olarak gördüğü Hamdullah Suphi’nin dahi iktidarı bırakma yanlısı olmadığını 

belirterek, Nihat Erim’den ayrıca CHP’den ayrılmayı düşünmemesini, parti benimdir 

anlayışıyla dört elle sarılarak çalışmasını da istemiştir.524 Nihat Erim, 

                                                 

521 Toker, A.g.e., s: 234. 
522 Erim, A.g.e., s: 88. 
523 A.e.  
524 A.e. Bu arada Nihat Erim’in günlüğünde yazdığı notlara göre 1946 yılı sonlarında Hilmi Uran, 
Kazım Özalp, Şükrü Saracoğlu, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yle bir araya gelmişlerdir. Bu toplantıda 
Saracoğlu ve Uran, İsmet Paşa’ya Erim’in “haris” bir kişiliğe sahip olduğunu söylemişlerdir. 
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Cumhurbaşkanı’nın bu sözlerine karşılık kendisini tamamen anladığını; ancak 

Türkiye’ye demokrasiyi getiren adam olarak onun CHP’yi de bu sisteme göre 

ayarlamasını istemiştir.525  

Çankaya’da yapılan bu görüşmeden çıkan en önemli sonuç İsmet İnönü’nün 

gelecekteki CHP lideri ve başbakan adayının Nihat Erim olduğunu ortaya 

koymasıdır. 1947 yılında parti içindeki deneyimli isimlerden ziyade Erim’e önem 

verdiğini kendisine açıkça bildiren İnönü, ona parti içindeki dengeleri iyi 

gözetmesini, herkesle iyi geçinmesini ve asla CHP’den ayrılmayı düşünmemesini 

istemiştir. CHP’nin iktidardan düşme ihtimalini de göz önüne alarak Erim’in 51 

yaşında başbakan olacağı kehanetinde bulunan İnönü’nün bu öngörüsü 12 Mart 

döneminde gerçekleşecek; ancak o tarihte Nihat Erim 60 yaşında olacaktır.526 Ayrıca 

Nihat Erim’in daha 1947 yılının başında partisindeki düşüşün farkında oluşu ve kötü 

gidişin önlenmesi için Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’den -

Türkiye’ye demokrasiyi getirdiği gibi- reform talebinde bulunuşu da önemlidir.   

Çankaya’da yapılan görüşmelerde gündeme gelen reform talepleri CHP 

Büyük Divanı’nın Genel Başkan Vekili Şükrü Saracoğlu’nun başkanlığında 16 Ocak 

1947 tarihinde başlayan toplantısının da ana gündem maddesi olmuştu.527 İlk günkü 

                                                                                                                                          

Günlükteki notlara göre daha sonra Kazım Özalp ile yalnız kalan İnönü,  ondan Erim’le ilgili 
düşüncelerini öğrenmek istemiş ve “Paşam ben Nihat’ı çok eskiden beri tanırım. Söyledikleri doğru 
değildir. Değerli bir insandır” yanıtını almıştır. Tüm bu söylenenlere karşılık İnönü, onların 
dediklerine ihtimal vermediğini, Nihat Erim’e “bir evlat gibi” muamele ettiğini ve onu yetiştirmeye 
çabaladığını belirterek, yine de içindeki kuşkuyu şöyle dile getirmiştir: “Acaba bu muameleden 
şımarıyor mu?” Erim’in notlarına göre Kazım Özalp, İsmet Paşa’ya bunun kesinlikle imkân dahilinde 
olmadığını belirtmiştir. A.e. s: 92. Nihat Erim’e göre bu konuşmaları kendisine Reşat Şemsettin 
aktarmıştır. Erim, bu tür bir tutumu Saracoğlu’ndan ummadığını; ancak Hilmi Uran’ın bir süredir 
kendisine soğuk davrandığını da yazmıştır. A.e. Bu satırların en önemli yanı bir kısım “eski ve köklü” 
CHP’linin Nihat Erim’in yükselişinden rahatsız olduğunu ve onu İnönü’nün gözünden düşürmeye 
çabaladığını göstermesidir. [Y.n.] 
525 Öte yandan İsmet İnönü’nün defterinde 13 Ocak 1947 tarihli notlar arasında Nihat Erim’le bir 
görüşme yaptığına dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. İnönü, A.g.e., s: 447.  
526 Cumhurbaşkanı İnönü, Nihat Erim’le ilgili ilk öngörüsünü ona 9 Ocak 1947 gecesi şu sözlerle 
açıklamıştır:   “Evladım benim. Sen bu zekân, bu olgunluğun ile elli bir yaşına basmadan başbakan olacaksın. 
Yazık ki ben o güne kadar yaşayamayacağım. Seni göremeyeceğim…”   Erim, A.g.e., s: 86. Yukarıda da 
değinildiği gibi Erim’in damadının tarafımıza verdiği bilgiye göre 4 Kasım 1911 tarihinde doğan 
Nihat Erim, 1962 yılında 51 yaşındadır.  Yine yukarıda değinildiği gibi Erim, 1962 yılında CHP’den 
geçici olarak ihraç edilmiştir. 1962 yılında ilginç bir tesadüf olarak Başbakan İsmet İnönü’dür. 12 
Mart döneminde Erim’in başbakan oluşu sırasında İsmet Paşa da halen hayattadır. [Y.n.]    
527 “Görüşmeler yarın da devam edecek”, Ulus, 17 Ocak 1947, Yıl: 28, Sayı: 9156, s: 1. Gazeteye 
göre toplantıdan “Parti ve memleket için hayırlı ve müspet kararlar beklenmektedir.” Cumhuriyet’in 
toplantıyla ilgili haberlerine göre partililerin “ketumiyet”ine rağmen CHP’nin tüzük ve programında 
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izlenimlerini aktaran Nihat Erim; Hamdullah Suphi Tanrıöver, Muhittin Baha Pars, 

Şeref Uluğ gibi isimlerin din meselesi üzerinde durduklarını belirterek, bu kişilerin 

dini müessesat istediklerini vurgulamış ve onları CHP’nin ıslahından, milliyet 

sorunundan bahsederek sonunda dinde karar kılmakla eleştirmiştir.528 Faik Ahmet 

Barutçu da anılarında ilk günkü toplantıda Tanrıöver ve Pars’ın verdikleri takrirler 

hakkında konuştuklarını, ayrıca partinin durumu, tüzüğü ve programı üzerinde de 

görüşüldüğünü yazmaktadır.529  

Divan toplantısının ikinci gününde basına göre “gençlerin millî bir terbiye ile 

yetiştirilmesi” ve “sağdan soldan sinsi sinsi veya aşikâr surette gelecek cereyanlardan 

korunması” konuları görüşülecektir. 530 Gazetede söz edilen “millî terbiye”den 

kastedilen din eğitimidir. Nitekim Nihat Erim’e göre ikinci günün konuşmaları 

insana hüzün vermektedir. Müzakereciler hakkında değerlendirmelerde bulunan 

Erim, Kâzım Karabekir’in “çocuk gibi” konuştuğunu, Hamdullah Suphi’nin “ne 

istediğini bilmediğini” ve “artist gibi” konuştuğunu vurgulayarak; Parti Divanı’nın 

CHP’de ıslahı görüşmek için toplandığı halde her işin din ile halledilmeye 

çalışılmasını “şaşılacak şey” olarak nitelendirmiştir. 531   

CHP Divanı’nın çalışmalarını tamamlamasından sonra yapılan açıklamada 

”Büyük Kurultay’ın tasvibine ve onayına sunulacak program ve tüzük konularının ön 

planda değerlendirildiği ve üyelerin bu konudaki düşüncelerinin” de ortaya 

                                                                                                                                          

bazı değişikliklerin yapılmasının öngörülmektedir. “C.H.P. Büyük Divanı dün saat 15’te toplandı”, 
Cumhuriyet, 17 Ocak 1947, Yıl: 23, Sayı: 8052, s: 3. Divan toplantısının önemine işaret eden 
muhalif gazetelerden Tasvir’e göre de bu toplantıda alınacak kararlar esasen ilkbaharda toplanacak 
CHP Kurultayı’nda geniş bir yer teşkil edecektir. Habere göre kimi partililer de tüzük ve programda 
geniş çaplı değişimden söz etmişlerdir. “Halk Partisi Yüce Divanı”, Tasvir, 17 Ocak 1947, Sayı: 650, 
s: 5. 
528 Erim, A.g.e., s: 90. Nihat Erim’in Hamdullah Suphi ve Muhittin Baha Pars’a yönelik ilk eleştirileri 
24 Aralık 1946 tarihli notlarında yer almaktadır. O gün TBMM’nde maarif bütçesi konuşmalarında 
her iki ismin özellikle din bahsi üzerinde durduğunu bildiren Erim, günlüğünde Hamdullah Suphi 
konuşurken koridorda bulunduğunu ve zabıtlardan onun sözlerine cevap vermek istediğinde kendisini 
Başbakan Recep Peker’in durdurduğunu vurgulamıştır. Erim’e göre Meclis’te oluşan “tuhaf hava” ve 
tartışmalardan Cumhurbaşkanı İnönü de memnun olmamıştır. A.e., s: 79.  
529 Barutçu, A.g.e., s: 776. 
530 “C.H.P. Büyük Divanı bugün gene toplanıyor”, Cumhuriyet, 18 Ocak 1947, Yıl: 23, Sayı: 8053, s: 
1. 
531 Erim, A.g.e., s: 91. 
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konulduğu belirtilmiştir.532 Toplantıyla ilgili görüşlerini kaleme alan Nihat Erim, 

Divan’ın verimli bir çalışma dönemi geçirdiğini belirterek CHP’nin yeni bir tüzük ve 

program hazırlama safhasında olduğundan da söz ederek, gelecek kurultayın 

“1923’ten beri yapılanların en önemlilerinden birisi” olabileceğini öne sürmüştür. 533  

CHP iktidarının dini eğitime yönelik düzenlemeler yapması hakkındaki 

müzakereler ve tartışmalar aslında 1947 yılı boyunca devam edecektir. Nitekim 

haziran ayında yapılan Parti Divanı’nda da aynı konu gündeme gelmişti. Nihat Erim, 

dini tedrisat hakkında Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer tarafından 

hazırlanarak Divana sunulan projeyi kötü ve alelacele hazırlanmış ve memlekete 

fayda değil, zarar verecek bir tasarı olarak değerlendirmiştir. Erim’e göre sunulan bu 

projeyle köylere kadar bir din mesleği sınıfı girecektir ve bu kişiler iyi 

eğitilemeyecekleri için de meçhul cereyanlara alet olacaklardır. 534 Nihat Erim, 

günlüğünde münakaşalar karşısında endişesinin arttığını ve bir takrir yazarak bunu, 

kendisi gibi tasarıya karşı çıkan Tahsin Banguoğlu’na da imzalattığını belirtmiştir. 

Parti Divanı’nda görüşülen hükümetin din eğitimi ve imam hatip okullarıyla ilgili 

kararına Nihat Erim’in laisizmi zedelediği gerekçesiyle karşı çıktığını Faik Ahmet 

Barutçu da vurgulamıştır.535  

Nihat Erim müzakereler sırasında verdiği takririn özünü anlatan 

konuşmasında,   “Bugün tarihi bir karar veriliyor. Bu memleketin hayatında 20 yıl, 50 yıl 

sonra akisleri görülecek bir karar veriliyor. İnkılapçılık ve laiklik umdelerini kafi derecede 

                                                 

532 “Çok önemli konular gözden geçirildi”, Ulus, 28 Ocak 1947, Yıl: 28, Sayı: 9167, s: 1. Ayrıca Parti 
Divanı’nda din eğitimi konusundaki tartışmalara da değinilerek “gizli öğretim veya Arap harfleriyle 
öğretim yapılmasına dair kanun yasağın” devam edeceği bildirilmiştir.  Bildiride “Cumhuriyet 
rejiminin esaslarından olan lâikliği en küçük ölçüde dahi bozacak her türlü anlayıştan uzak kalmak 
noktası üstünde tam bir görüş birliği olduğu” da vurgulanmıştır. A.h.    
533 Nihat Erim, “C.H.P. Divanı etrafında”, Ulus, 28 Ocak 1947, s: 3.  Muhalefet basınında CHP 
Divanı’ndan sonra yayınlanan tebliğin açık olmadığı öne sürülmüştür. Buna rağmen tebliğin satır 
aralarında yer alan hususlardan yorumlar çıkarttığı belirten Mümtaz Faik Fenik’e göre iktidar 
partisinin özellikle lâiklik konusundaki hassasiyetinin memnunlukla karşılandığı belirtilmiştir. Dinin 
siyasete alet edildiği takdirde irticanın ortaya çıkacağını belirten yazar, Menemen ve Kubilây 
olayından örnek vererek “lâisizmin dini gündelik ihtiraslardan, politikadan ve menfaatlerden 
uzaklaştırarak ona hakiki kutsiyetini veren bir mefhum” olduğunu da belirtmiştir. Fenik, ayrıca din 
eğitiminin ve dini terbiyenin lüzumlu olduğunu da belirterek; bu konunun TBMM’de görüşülmesi 
gerektiğini de savunmuştur. Mümtaz Faik Fenik, “H.P. Divanının tebliğinden çıkan manalar”, Vatan, 
29 Ocak 1947, Yıl: 7, Sayı: 2037, s: 3.  
534 Erim, A.g.e., s: 139. 
535 Barutçu, A.g.e., s: 824. 
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korumadığımızı zannediyorum. Acele karardan kaçınalım. Parti kurultayına kadar 

düşünelim”   demesine rağmen diğer partilileri ikna edememiş ve takrir 

reddedilmiştir. 536 Oylama sonrasında toplantıya başkanlık eden Şükrü Saracoğlu’na 

“Riyasetiniz altında Halk Partisi’nin inkılapçılığı defnedildi.” sözleriyle sitem eden 

Erim’e göre red oyu verenler arasında “laik ve inkılapçı” geçinenler de vardı. 537  

Nihat Erim’in hazırladığı takrire destek veren Tahsin Banguoğlu sonraki 

yıllarda o zamanlar Parti Grubu’nda “bir panik ve homurtu havası” olduğundan söz 

ederek halkın taleplerini yerine getirmek için bazı teklifler sunulduğunu ve bu 

bahiste “hızlı devrimcilerin bile diyanet konularında olduğu gibi inkılâplardan tavize 

yatkın göründüklerini” vurgulamıştır. 538  Nihat Erim’in devrimler ve lâiklik 

konusundaki hassasiyetini gösteren bu önemli tutumuna parti içinden yeterli destek 

bulamamıştı. Çankaya’da İnönü’yle görüşen Erim, Devlet Başkanı’na görüşlerini 

anlatmış; ancak O’ndan, “Canım sizin istediğiniz kısmını da yaparız. İlahiyat kürsüsü 

de kurarız” yanıtını alınca “Önce bu yapılmalıydı” sözleriyle görüşünde ısrarcı 

olduğunu ortaya koymuştur. 539 

1.11.  CHP-DP Arasındaki Tartışmalar Ve Erim’in Tutumu   

DP Birinci Büyük Kongresi’nde kabul edilen Hürriyet Misâkı iktidarla 

muhalefet arasındaki ilişkilerin yeniden gerilmesine neden olmuştur. Bu süreçte 

Nihat Erim bir yandan İsmet Paşa’ya CHP içinde reform yapılmasının 

zorunluluğundan bahsederken, bir yandan da Ulus’ta peş peşe çıkan yazılarıyla 

muhalefetin özellikle TBMM’den çekilme tehdidine karşı çıkan partisini ve 

                                                 

536 Erim, A.g.e., s: 140.  
537 A.e. Müzakerelere katılan Faik Ahmet Barutçu, anılarında Divan toplantısının sonunda Erim’in 
“inkılabı defin ettiniz” sözleriyle salondan çıktığını belirtmiş; ancak yavaş yavaş laisizmin esaslarına 
dönüldüğünü ve inkılabın müteessir olacağı bir şey yapılmadığını da savunmuştur. Barutçu, A.g.e., ss: 
824-825. Bu arada Başbakan Peker, ertesi gün görüştüğü Barutçu’ya Nihat Erim’in “çocukça” hareket 
ettiğinden söz ederek, “…İnkılâp esaslarını zedeleyecek bir hareketi heyet içinde müdafaa edip 
etmemek on[lara]a kaçıncı sırada gelir. Öyle bir şey tevehhüm etmek ve müdafaasına kalkışmak 
sadece çocukluk ve haddi ileri geçmektir.” demiştir. A.e., s: 525. Recep Peker’in Nihat Erim’i 
küçümser tavrı ve kendileri varken Atatürk Devrimleri’nin savunulmasında ona söz düşmeyeceğini 
kastettiği söylem aslında ilk değildir. Peker’in bu tutumu 1930’larda Atatürk inkılâbının fikri ve ilmi 
izahını yapacak bir dergi [Kadro] çıkarma projesinden söz eden Yakup Kadri’ye öfkeyle söylediği şu 
ifadelerde de görülmektedir: “Bu selâhiyeti nereden alıyorsun ? Böyle bir organı çıkarırsak ancak biz 
çıkarabiliriz” Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politikada 45 Yıl, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1968, s: 94.  
538 Tahsin Banguoğlu, “Hatıralar-Düşünceler: Otuzbeş’lerden”, Boğaziçi, Eylül 1985, Sayı: 39, s: 4.    
539 Erim, A.g.e., s: 140.  
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demokratik sistemi savunmuştur. Erim, DP’lilerin Türkiye’de hürriyetsizlik 

bulunduğunu öne sürdüklerini, halbuki bunun öne sürüldüğü toplantıda 

Cumhurbaşkanı’ndan bucak müdürüne dek her kademedeki sorumlu insanlara en ağır 

hücumların yapıldığını yazmıştır.540 Cumhurbaşkanı İnönü’ye düşmanlık 

yapıldığından da söz eden Nihat Erim, Türkiye’nin çok partili sistemde mutlaka 

başarılı olması gerektiğini “…buna dinimize inandığımız kadar inanıyoruz… 

ifadesiyle belirtmiştir.541  

Nihat Erim, Büyük Kongre sonrasında DP’nin isyan ve ihtilal dili 

kullandığını öne sürdüğü başka bir makalesinde hem Atatürk’ün, hem de İnönü’nün 

en güçlü oldukları anlarda bile TBMM’nin otoritesine boyun eğdiklerinden söz 

ederek ““Hürriyet Misâkı”nın Meclisi apaçık bir tehditten başka bir anlam 

taşımadığını ileri sürmüştür.542 Bu tür bir tehdidin TBMM’nin otoritesini ve prestijini 

ortadan kaldıracağını da belirten Nihat Erim, DP’nin kurulduğu günden beri en ağır 

hatasını işlediğini ve kurultayın bu sakat kararının çok partili sistemi sağlam esaslar 

üstünde geliştirmeye azmedenlerin işini büsbütün zorlaştırdığını da ifade etmiştir.543  

Ulus’ta çıkan başyazılardan sonra Erim’e cevap niteliğinde çeşitli makaleler 

ve demeçler muhalefet basınında yer almıştır. Hikmet Bayur, iktidar yanlılarının 

Cumhurbaşkanı’na dahi düşmanlıktan söz etmesini yorumlarken,   “…bu yazı mesul 

makamların Demokrat Partiye karşı bir taarruza geçmek üzere oldukları zannını… 

yaratabilir… çok temenni ederiz ki bu başyazı böyle bir hareketin ilk işareti olmasın.” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.544    Nihat Erim’e yönelik bir eleştiri de Burhan 

Belge’den gelmiştir. Belge, Ulus’un başyazılarında kongre başlarken ve sürerken 

dökülen “tatlı dillerin” birdenbire yeniden ‘şal nazariyesine’ doğru 180 derece 

dönülmesinin nedenini sormuştur.545 Nihat Erim’i eleştirenler arasında Mümtaz Faik 

Fenik de yer almıştır. Fenik, Erim’in DP’lilere yönelik isyan ve ihtilal dili ifadelerini, 

“isyan ve ihtilal delili” olarak değerlendirdiği yazısında Ulus başyazarını ileri 

                                                 

540 Nihat Erim, “Her şeyi Millet yapar, fakat…”, Ulus, 14 Ocak 1947, Yıl: 28, Sayı: 9153, s: 1. 
541 A.m., ss: 1-4. 
542 Nihat Erim, “Büyük Meclis Zor Kabul Etmez”, Ulus, 15 Ocak 1947, Yıl: 28, Sayı: 9154, s: 5.  
543 A.m. 
544 “Partiler arasında hava tekrar bulutlanıyor”, Cumhuriyet, 16 Ocak 1947, Yıl: 23, Sayı: 8051, s: 3. 
545 Burhan Belge, “Faydasız Bir Tabiye”, Demokrat İzmir, 17 Ocak 1947, Yıl: 1, Sayı: 24, s: 1. 



 117

gitmekle itham ederek, onun “yeni ve dehşetli bir hamle” yaptığını öne sürmüştür.546 

Fenik’in sert eleştirilerle dolu yazısında yer alan en ilginç ifadede Nihat Erim’in adı 

doğrudan zikredilmeden, “…kimse ‘ihtilâl ve isyan delili’ gibi aca[y]ip kelimeleri 

sarfederek muhalif parti mensuplarını darağacı hayaletlerile sindiremez!..” 

denilmiştir.547 Erim’in DP’lilere “idam tehdidi” savurduğu ima edilen yazıda ayrıca 

onun bu üslubunun CHP’liler arasında da üzüntüyle karşılandığı belirtilmiştir.548    

Nihat Erim, kendisine yönelik eleştirilerin arttığı günlerde Cumhurbaşkanı 

İnönü’ye artık Ulus’ta yazmak istemediğini, hatta gazeteciliği de bırakmak istediğini 

söylemiştir. DP ile mücadeleden yılmadığını belirten Erim’in gerekçesi CHP içinden 

gelen eleştirilerdir. Erim, İnönü’ye parti içindeki “fesatlardan, dedikodulardan” 

yakınarak, kendisinin “yumuşak muhalefet” söylemiyle yıpratılmak istendiğini; 

karakter olarak entrika yapamayacağını da belirtmiştir.549  Bu dönemde İnönü’ye 

açık olarak CHP içindeki tepkilerden rahatsızlığını dile getiren Nihat Erim, buna 

karşılık DP ile mücadeleden yılmadığını da söyleyerek muhtemelen bu mücadeleyi 

TBMM’de sürdürmeyi planlamıştır. Bu dönemde Ulus’taki yazılarıyla DP’lilerin 

tepkisini çeken ve sertlik yanlısı olduğu öne sürülerek, şal nazariyesine dönmekle 

itham edilen Erim’in CHP içinde de bazı kesimler tarafından DP’ye karşı yumuşak 

muhalefet yaptığı gerekçesiyle eleştirilmesi dikkat çekicidir. 

Nihat Erim’le muhalefet yanlıları arasında başlayan tartışmalara DP Kütahya 

milletvekili Adnan Menderes de katılmıştır. İki milletvekili arasında polemik 

Ankara’da hükümet tarafından düzenlenecek ve “ülkenin yönetim yapısıyla esaslı 

surette ilgili bulunan konuları incelemek ve isabetli kararlar almak” amacına yönelik 

İdareciler Kongresi nedeniyle başlamıştır.550  Menderes kongreyle ilgili bir 

makalesinde “Türkiye’de beklenen şeyin anayasanın ruhuna ve metnine uygun bir 

                                                 

546 Mümtaz Faik Fenik, “Tenkitle sindirmek usulü asla muvaffak olamaz!”, Vatan, 18 Ocak 1947, 
Yıl: 7, Sayı: 2026, s: 1. 
547 A.m., s: 3. 
548 Nihat Erim, Fenik’in adını anmadan yazdığı bir cevap yazısında, “…muhalefet yazarları arasında 
bir yazıdaki ‘dil’ kelimesini tahrif edip ‘delil’ şeklinde göstererek başyazı yazanlar da görüldü…” 
eleştirisinde bulunmuştur.  Nihat Erim, “Hazin Manzara”, Ulus, 22 Ocak 1947, Yıl: 28, Sayı: 9161, s: 
4.   
549 Erim, A.g.e., s: 92.  
550 İnan, A.g.e., s: 289. 
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idarenin hızla kurulması” olduğundan bahsetmiş ve buna rağmen söylenen 

nutuklarda ve basında çıkan yazılarda “devleti güçlendirmekten, otoriteden, idare 

amirlerinin yetkilerinin genişletilmesinden” söz edildiğini yazmıştır.551 CHP 

iktidarının devlet, otorite ve mefhumlarını nasıl anladığını program ve tüzüğünde 

ortaya koyduğunu da savunan Menderes, ayrıca Nihat Erim’i kastederek,   “…Ulus 

gazetesi sayın başyazarının dediği gibi, sadece kanunların hâkimiyetini temin etmekle iş 

bitmez, bu kanunların hukuk prensiplerile ve anayasa hükümlerile, tam bir ahenk içinde 

bulunması hukuki devlet prensiplerinin katî icabıdır…” değerlendirmesinde 

bulunmuştur.552   

Nihat Erim, eleştirilere karşı verdiği cevapta öncelikte Menderes’in tarzını ve 

nezaketini överek onun yazısının uzun zamandır hasretini çektikleri seviyeli tartışma 

üslubunu getirdiğinden söz etmiştir. Erim, yazısında Türkiye’de nazari olarak 

anayasaya aykırı bir kanun bulunmadığından da söz ederek idare amirlerinin 

TBMM’nin çıkardığı her kanuna uyulmasında titizlik göstermelerini isteminin bir 

hak olduğunu belirtmiştir.553 Erim, makalesinde ayrıca   “…Sayın Adnan Menderes pek 

iyi bilirler ki Devlet içinde bir hukuk nizamının devamlı olabilmesi için hukuki esaslara 

olduğu kadar, hukuki usullere de bağlı kalmak elzemdir. Bu prensip unutulduğu takdirde, 

Devlet idaresinde anarşi baş gösterir. Ve en sonunda her anarşinin mukadder akıbeti olan 

diktatörlük ve istibdat gelir…”   tespitinde de bulunmuştur.554  

Nihat Erim’in makalesinde ileri sürdüğü görüşlere ve eleştirilere Adnan 

Menderes kısa zaman içinde yanıt vermiştir. Menderes’e göre Türkiye’nin siyasi ve 

idari bünyesinde esaslı değişiklikler yapılması zorunluluğu iktidar çevrelerinde bile 

kabul edilmiştir; ancak iktidar partisinin bu konuda sözleriyle eylemleri birbirine 

uymamaktadır. Nihat Erim’in “Türkiye’de nazari olarak anayasaya aykırı kanun 

bulunmadığını” iddia ettiğine değinen Adnan Menderes, Ulus başyazarını 

eleştirirken, “bu zihniyete göre anayasaya aykırı kanun bulunmadığı için çok partili 

                                                 

551 Adnan Menderes, “İdareciler kongresinin asıl mânası”, Vatan, 25 Ocak 1947, Yıl: 7, Sayı: 2033, s: 
2.  
552 A.m. Menderes’in kastettiği bölüm Nihat Erim’in makalesinde, “…Batı devlet anlayışının sağlam 
temeli ‘kanuna riayet’ fikrinin hâkimiyetidir. Cumhuriyet hükümetleri türlü güçlükler altında bu 
telâkkiyi yerleştirmek hususunda büyük emekler harcamıştır…” şeklinde geçmektedir. Nihat Erim, 
“İdarenin rolü”, Ulus, 24 Ocak 1947, Yıl: 27, Sayı: 9163, s: 1.   
553 Nihat Erim, “Gerçek Hukuk Devleti”, Ulus, 26 Ocak 1947, Yıl: 27, Sayı: 9165, s: 3. 
554 A.m.  
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sistemde değişecek bir şey de bulunmadığının” savunulduğundan söz etmiş ve bu 

noktada CHP’den ayrıldıklarını vurgulamıştır.555 Menderes, DP olarak Türkiye’de 

hem “anayasaya aykırı kanunlar bulunduğunu” ve hem de “idari kanunlarda 

vatandaşların hak ve hürriyetlerinin tam güvence altına alınması sağlanmadıkça 

gerçek demokrasiden söz edilemeyeceğini” savunduklarını da ifade etmiştir.556 

Adnan Menderes, makalesinde Nihat Erim’in yazılarında kullandığı ifadeleri “nasıl 

bir çaresizlik” içinde yazdığını görmeyecek veya takdir etmeyecek bir durumda 

olmadıklarını da belirterek, Erim’le ilgili “şahsi kanaatlerini söylemekten daima 

çekinmekte olduğu hele ‘Türkiye’de nazari olarak anayasaya aykırı bir kanun 

bulunduğunu iddia ve müdafaa etmek biraz güç olur’ cümlesini yazarken büyük bir 

itina gösterdiği asla gözlerden kaçmıyor…” değerlendirmesi de önemlidir.557 Adnan 

Menderes, bu ifadeleriyle Nihat Erim’in yakınları arasında bulunduğu İsmet 

İnönü’den çekindiği için kendi fikirlerini söylemekten kaçındığını da ima etmiştir. 

Menderes, iktidar partisinin Hürriyet Misâkı üzerindeki görüşlerini açıkça 

belirtmediğini de öne sürerek konuşabilmenin ilk şartının açıklık olduğundan söz 

etmiş ve CHP’yi görüşlerini daha anlaşılır bir şekilde ortaya koymasını 

beklediklerini de bildirmiştir. 558 

Menderes nezdinde muhalefetin CHP’yi açık konuşmaya davet edişi üzerine 

Nihat Erim, yeni bir makale kaleme almıştır.  Erim, öncelikle DP’lilerin şikâyet 

ettikleri kanunlar çıkartılırken CHP’de etkin konumda bulunduklarını; ancak o 

dönemde bu yasalara hiç itiraz etmediklerini belirtmiştir. Nihat Erim’e göre iki parti 

arasındaki temel anlaşmazlık noktası DP’lilerin CHP’ye “düşman” muamelesi 

yapmaları ve “ne pahasına olursa olsun” onu yıkmak için her türlü propagandayı 

yürütmeleridir.559 DP’lilerin özel görüşmelerde “oldukça yumuşak ve anlayışlı” bir 

tutum içinde olduklarını; ancak gazete sütunlarında “kabadayı edasına” 

büründüklerini de öne süren Erim, Menderes’e “apaçık cevap” verdiklerine de 

değinerek “parti başkanlığı-devlet başkanlığı”nın aynı kişide birleşmesinde, daha 

                                                 

555 Adnan Menderes, “Açık konuşma zarureti”, Vatan, 28 Ocak 1947, Yıl: 7, Sayı: 2036, s: 3. 
556 A.m. 
557 A.m.  
558 A.m. 
559 Nihat Erim, “Apaçık konuşuyoruz”, Ulus, 29 Ocak 1947, Yıl: 27, Sayı: 9168, s: 4. 
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önceki yazılarında değindiği gibi,  bir aykırılık olmadığını ileri sürmüştür.560  Erim, 

Marko Paşa dahil pek çok gazetede her tür muhalefetin Basın Kanunu sayesinde 

“kılıç salladığı”ndan söz ederek muhalefetin matbuat konusundaki iddiaları da 

reddetmiştir. 561  Çeşitli kanunlardan örnekler veren Nihat Erim, sözü “Seçim 

Kanunu”na getirerek bunun tek dereceli seçim usulünü getiren “tam demokratik bir 

kanun” olduğundan bahsetmiştir. Nihat Erim, seçim güvenliği konusunda bazı 

düzenlemeler istenebileceğini; ancak bunun da “anayasaya aykırılıkla” ilgisi 

olmadığını belirtmiştir.562 Erim, ayrıca Türkiye’de liberalizme uymayan yasalar 

olduğunu; ancak bunların “komünizm” ve “şeriatçılık” propagandasını yasaklayan 

hükümler olduğunu da vurgulayarak, muhaliflere   “…milletimizin bağımsızlığı, 

inkılâbın kökleşmesi ve hürriyetin teminatı bakımlarından CHP bugün için bu kayıtları zaruri 

saymaktadır. Demokrat Parti, bu konuda bizden ayrılmakta mıdır? Eğer mutlak hürriyetçi 

iseler, komünizm için de, faşizm için de, şeriatçılık için de serbestlik istemeleri icabeder. Bir 

tahdit lüzumuna inanıyorlarsa o tahdidin sınırını çizmek inhisarını ne hakla iddia 

edebiliyorlar?..”   sorusunu sormuştur. 563  

1.12.  Yerel Seçimler Etrafında Sürdürülen Tartışmalar 

1947 yılında CHP ile DP arasındaki ilişkiler özellikle Hürriyet Misâkı’nın 

kabulünden sonra genel hatlarıyla iki parti arasındaki tartışmaların yoğunlaştığı bir 

dönemi açmıştır. Bu tartışmalar Hürriyet Misâkı üzerinde devam ettiği gibi örneğin 

Ocak ayında yapılan Uşak Belediye Seçimleri etrafında da sürmüştür. 564 DP’li basın 

seçimlerde bazı usulsüzlüklerle karşılaştıklarını iddia ederek, hükümete yönelik 

suçlamalarda bulunmuştur. 565 DP Genel Başkanı Celal Bayar da seçim hakkında çok 

                                                 

560 A.m. 
561 A.m. 
562 A.m. 
563 A.m. Nihat Erim, günlüğünde bu makalenin çıktığı akşam Çankaya’da bulunduğunu, yazısının 
beğenildiğini ve Cumhurbaşkanı İnönü de dahil herkesin kendisini kutladığını yazmıştır.  
564 Partiler arası sürtüşmenin iktidar basınındaki yansımasına bir örnek olarak Ulus’un Uşak seçimiyle 
ilgili haberinde “Demokratlar, halkı lehlerine çevirebilmek için bir sürü çarelere başvuruyorlar” 
ifadesi kullanılmıştır. “Belediye seçimi bugün yapılıyor”, Ulus, 26 Ocak 1947, s: 1. İktidar basınında 
bir muhalefet partisinin seçim kazanmak için yaptığı faaliyetlerin “muğlak” ifadelerle ve “suçlayıcı” 
bir üslupla aktarılmasının partiler arası münasebetlere olumlu yansımayacağı açıktır. [Y.n.]  
565 Muhalif basına göre sandıkların kapanmasından sonra tasnif işlemleri sırasında daha önce verilen 
taahhütler unutulmuş ve gözlemciler DP milletvekillileriyle basını sayımda bulundurmamışlardır. 
Böylece DP’nin kazandığı seçimden çıkacak sonucun akıbeti belirsizdir. “Uşakta belediye seçimi dün 
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sayıda şikâyet aldıklarını, demokrasiyi yerleştirme davasında olduklarını ve sabır ve 

tahammülle bunun mümkün olabileceğini söylemiştir. 566 Muhaliflerin itirazlarına 

rağmen Uşak’ta yapılan seçimleri CHP’nin kazandığı ilan edilmiş; ayrıca ortaya 

atılan iddialar da iktidar cephesince uydurma olarak nitelendirilmiştir. 567  

İktidarla muhalefet arasında seçim üzerinden bir başka tartışma 1947 yılı 

Şubat ayında yapılan muhtar seçimleri sırasında yaşanmıştır. Aslında Şubat ayı 

DP’lilere yönelik komünizm suçlamasıyla başladığı için partiler arası ilişkiler zaten 

gergin bir durumdaydı.568 16 Şubat 1947 günü başlayan muhtar seçimleri partiler 

arasında gerginliklerin artmasına ve iki tarafın karşılıklı suçlamalarına yol açmıştır. 

Bu seçimlerde Valiler, köylerde yapılan seçimlerde DP’nin kazandığı anlaşıldığında 

seçimleri bozarak yeniliyorlardı. 569 Muhtarlık seçimlerinde ortaya çıkan 

olumsuzluklar DP’yi ara seçimlere iştirak konusunda ciddi tereddüde düşürmüştü. 570 

Oysa 1 Mart günü Ulus’ta çıkan haberlere göre muhtarlık seçimlerinde halk “tam bir 

olgunlukla” oylarını kullanmış ve Türkiye’nin her tarafında CHP adayları seçimleri 

kazanmıştı. 571 Aynı gün DP’nin muhtar seçimleriyle ilgili yayınladığı beyannamede 

bu partiye karşı yurdun her yanında yapılan tazyik ve zulümlerden söz edilerek “Bu 

                                                                                                                                          

yapıldı”, Vatan, 27 Ocak 1947, Yıl: 7, Sayı: 2035, s: 1. Demokrat İzmir’in haberine göre de Uşak’ta 
oy kullanmak isteyen pek çok vatandaş türlü bahanelerle bu haklarından mahrum edilmiştir. “Uşak 
Seçimleri Birçok Hâdiseler Arasında Geçti”, Demokrat İzmir, 27 Ocak 1947, Yıl: 1, Sayı: 34, s: 4. 
566 Şahingiray, A.g.e., s: 101. 
567 “Seçimi C.H.Partisi adayları kazandı”, Ulus, 29 Ocak 1947, s: 1.  Nihat Erim de Amerikan sefirine 
Uşak seçimiyle ilgili iddiaları sorduğunda “Bu tür dedikodular Amerika’da da olur” yanıtını aldığını 
yazmıştır. Erim, A.g.e., s: 97.  Erim ayrıca Uşak seçimleri hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu, 
tasnif sırasında DP’nin gözlemcileri kendi kararıyla çektiğini öne sürerek % 90’a yakın seçmenin oy 
kullandığını, bunun da medeni ülkeler seviyesinde bir rakam olduğunu yazmıştır. Nihat Erim, “Seçim 
Kanunu üzerine”, Ulus, 1 Şubat 1947, Yıl: 27, 9172, s: 3. 
568 29 Ocak günü İçişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer’in TBMM’de yaptığı konuşmada komünist 
faaliyetlerle ilgili kısma geldiği zaman DP’lileri uyarmıştı.  Bayar ise verdiği yanıtta hükümetin 
kendilerini komünizmle bağlantılı göstererek sıkıyönetimde devam etmeyi amaçladığını söylemişti. 
Celal Bayar ayrıca Sökmensüer’in açıklamalarının amacı belli bir oyun olduğunu beyan etmişti. 
Demokrasinin 50 Yılı 1: 1945-1950, s: 47, Eroğul, A.g.e., s: 25. Ulus’a göre TBMM’de yapılan 
konuşmada gizli komünist tertipler açıklanmış ve Mareşal ile DP liderleri etrafında çevrilmek istenen 
kombinezonlar hayret uyandırmıştı. “Gizli komünist tahrikleri açıklandı”, Ulus, 30 Ocak 1947, Yıl: 
27, Sayı: 9169, s: 1. CHP ile DP arasında bu dönemde ortaya çıkan sürtüşmeler muhalefetin Başbakan 
Recep Peker’e karşı olan olumsuz tutumunu daha da pekiştiriyordu. [Y.n.]  
569 Burçak, A.g.e., s: 116. 
570 Eroğul, A.g.e., s: 26. 
571 “Her tarafta C.H.P. adayları büyük çoğunluk kazandı”, Ulus, 1 Mart 1947, Yıl: 27, Sayı: 9201, s: 1. 
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facialar karşısında ne yapılması lazım geldiğini Büyük Millet Meclisi’ne ve 

hükümete bırakıyoruz” denilmişti. 572  

Nihat Erim’e göre muhtar seçimlerinin Türkiye’deki 40 bin köyde yüzde 

doksanı aşan bir nispette CHP’nin lehine sonuçlanması bir “zafer”dir. Erim, 

seçimleri yorumlarken DP’nin yolsuzluk ve baskı iddialarını tümden reddetmese de 

bunların çok az yerde ve sınırlı sayıda kaldığını belirterek, geri kalan kısmın “kuru 

yaygara”dan ibaret olduğunu savunmuştur. 573 Erim, ayrıca köylerde desteğini yitiren 

DP’nin, bu partiden kitle halinde süren istifalar da dikkate alındığında “müthiş bir 

buhran” içinde olduğunu da öne sürmüştür. 574 Nihat Erim, muhtarlık seçimlerinden 

sonra da DP’ye yönelik eleştirileri devam etmiştir. Erim’e göre bu parti 

kurulduğunda muhalefeti büyük ölçüde bünyesinde toplama arzusunda olmuş; ancak 

CHP’ye karşı beslediği “düşmanlık duygusu” nedeniyle halk nezdinde itibarını 

düşürmüştür. Türkiye’de demokrasiye geçmenin asıl amacının iktidar partisi dışında 

oluşacak bir muhalefet denetimi olduğunu savunan Erim, DP’nin kuruluşunun CHP 

tarafından “bayram sevinci” içinde karşılansa da bu halin kısa sürdüğünü belirtmiştir. 

DP liderlerin seçimlerin öne alınmasıyla Cumhurbaşkanı’na iktidara karşı 

“düşmanlık” uyandıracak bir politika takip ettiğini de vurgulayan Nihat Erim, 1946 

seçim sürecinde muhalefetin tutumunu özetledikten sonra 21 Temmuz sonrasında da 

bu kez TBMM’nin meşruiyetinin tartışmaya açılmasından yakınmıştır. Erim, DP 

muhalefetini ayrıca “memleketin kurulmuş düzenini yerinden oynatmak, ayaklanma 

zeminini hazır bulundurmak için hatır ve hayale ne gelebilirse” yapmakla da 

suçlayarak, her şeye rağmen Türk köylüsünün bu tuzağı çabuk fark ettiğini ve 

muhtarlık seçimlerinde fikrini açığa vurduğunu da bildirmiştir. Nihat Erim, yazısının 

                                                 

572 İzahlı Demokrat Parti Kronolojisi: 1945-1950 I. Kitap, Haz: Halit Tanyeli, Adnan 
Topsakaloğlu, İstanbul, İstanbul Matbaası, 1958, s: 65.  Olaylı geçen muhtarlık seçimlerinde 59 ile ait 
tam 184 seçime “hile ve fesat” karıştırıldığı şikayeti gelmişti. 38 ile ait 79 köyde çıkan hadiselerde 
ölenlerin sayısı 7, yaralamaların sayısı 167’dir. Çok sayıda kavga, hakaret vb. olay da meydana 
gelmişti. Neticelere gelince muhtarlıkların % 91’ini CHP, % 4’ünü DP kazanmış, bağımsızların oranı 
da % 5 olmuştu. Albayrak, A.g.e., ss: 113-114. 
573 Nihat Erim, “Niçin böyle oldu?”, Ulus, 2 Mart 1947, Yıl: 27, Sayı: 9202, s: 2.  
574 A.m.  Muhtar seçimlerinden sonra muhalefet basının önde gelen hedefleri arasında yine Nihat Erim 
vardır. Burhan Belge, bu dönemde kaleme aldığı bir yazısında CHP’nin her zaman iktidarda kalmak 
istiyorsa bunu açıkça ilan etmesini isteyerek,   “Demokrasiden bahsetmesin[ler] Anayasayı azât etsin! [ler] 
Her şey yoluna girer… Ulus başyazarı ‘İcap ederse şal örteriz’ dememiş miydi ? Niçin bunlar yapılmıyor?”   
ifadeleriyle tepkisini dile getirmiştir.  Burhan Belge, “Hakikatler İle Alay”, Demokrat İzmir, 1 Mart 
1947, Yıl: 1, Sayı: 70, s: 1.   
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son kısmında ayrıca   “…bütün zorlayıcı teşebbüsler iflas etmiştir. Milletin oyu ile kurulan 

Büyük Millet Meclisine karşı, çekilme tehdidi filan gibi nümayişlerle yapılmak istenen baskı 

milletçe hoş görülmemiştir… Halkımızın verdiği bu ders demokrasimizi kuvvetlendirmiştir.”   

yorumunda bulunmuştur.  575    

1.13. Nihat Erim’in Truman Doktrini Hakkındaki Görüşleri 

Muhtarlık seçimleriyle ilgili tartışma sürerken 1947 yılında dış politikaya dair 

gelişmeler de kaydedilmiştir. Dönemin dış politikasının en mühim hadiselerinin 

başında 12 Mart 1947 tarihinde ABD Başkanı Truman’ın yaptığı konuşmada ilan 

edilen yeni Amerikan politikası gelmektedir. Siyasi literatürde Truman Doktrini 

olarak anılan konuşmada kısaca Sovyet Rusya’nın yayılmacı siyasetine karşı 

Türkiye’nin ve Yunanistan’ın, Batı savunması için taşıdığı önemden söz edilmiş ve 

bu ülkelere hem askeri, hem de ekonomik yardımda bulunulmasının gerekliliği 

anlatılmıştır. 576  

Basında çıkan “400 milyon dolarlık Amerikan yardımı” haberleri Türk 

kamuoyuyla iktidar ve muhalefet yanlısı basında geniş bir ilgiyle karşılanmıştır. 577 

Erim, Başkan Truman’ın ifadelerinden dünyanın en güçlü ülkesinin Türkiye’nin 

yanında olduğunun anlaşıldığını belirterek ve hem Yunanistan’ın, hem de 

Türkiye’nin acilen yardıma ihtiyaç duyduklarını söz ederek; “bu iki memleketin olası 

bir saldırıya direnerek set çekmelerinin dünyanın kaderini belirleyeceğini” dile 

                                                 

575 Nihat Erim, “İbret dersleri”, Ulus, 3 Mart 1947, Yıl: 27, Sayı: 9203, ss: 1-3. 
576 Haz: Fahir Armaoğlu, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri, Ankara, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, 1991, s: 152. Başkan Truman’ın konuşmasında her iki ülkeye yardım nedenlerini izah 
ederken kullandığı şu ifadeler önemlidir:  “Her iki ülkede görevimiz, ana amacımızı gerçekleştirmeye 
yönelmiştir: Özgür halkların, çoğunluğunun isteklerine uygun olarak, hükümetlerinin biçimini ve bileşimini 
koruma gayretlerine yardım etmek.”  Oral Sander, Türk-Amerikan İlişkileri: 1947-1964, Ankara, 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1979, s: 17. Truman’ın bu sözlerinden çıkan 
sonuç; Amerika’nın beklentisinin açıkça “Türkiye’de, ve Yunanistan’da, rejimin tam 
demokratikleşmesi ve iktidarın demokrasi teamüllerine göre biçimlenmesi” olduğunu göstermektedir.  
[Y.n.]  
577 M.Truman 400 milyon dolar istedi”, Ulus, 13 Mart 1947, Yıl: 27, Sayı: 9213, s: 1., “Truman 
Türkiye ve Yunanistana 400 milyon dolarlık yardım istedi”, Vatan, 13 Mart 1947, Yıl: 7, Sayı: 2080, 
s: 1. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, konu hakkında görüşlerini açıklarken söz konusu yardımı askeri 
amaçlarla kullanacaklarını belirtmiştir. İlhan Turan, A.g.e., s: 166. DP Genel Başkanı Celal Bayar ise 
Türkiye’nin Yakındoğu ve dünya barışı için ne denli önemli bir güvenlik unsuru olduğunun ABD 
kamuoyu tarafından da anlaşıldığını, Başkan Truman’ın Türkiye’ye yardım teklifini “memnuniyet ve 
şükranla” karşıladıklarını söylemiştir. Şahingiray, A.g.e., s: 111.   
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getirmiştir. 578 Erim bir başka yazısında da savaş sırasında 341 milyar dolar harcayan 

ABD’nin yaklaşan tehlikeyi, yani Sovyet yayılmacılığı tehlikesini, önleyemediği 

takdirde tüm çabalarının boşa gideceğini ve bundan dolayı dünyanın hangi köşesine 

yetişmesi gerekiyorsa oraya gitmesi gerektiğini savunmuştur. Erim ayrıca Başkan 

Truman’ın konuşmasında Yunanistan ve Türkiye’nin yardım sonrası azim ve 

direncinin artacağını, her iki ülkeye yönelecek olası saldırılara ABD’nin de karşı 

koyacağı mesajı verdiğini de öne sürmüştür. 579 Nihat Erim bu tezi işlediği bir başka 

değerlendirmesinde de her ne kadar ABD Kongresi’nin vereceği kararın bir mali 

yardım görüntüsü verse bile asıl olarak bu ülkenin bundan sonraki süreçte herhangi 

bir bölgede ortaya çıkacak ve uluslararası alanda “zorbalık esasına” dayanan bir 

harekete karşı çıkacağını belirtmiştir. Erim, ayrıca yardım konusunda açık olmayan 

bazı hususlar olduğundan da söz ederek yardım için Amerika’nın ileri süreceği 

şartların ilgili memleketlerin iktisadi ve siyasî bağımsızlıklarına “en ufak bir gölge 

düşürmeyeceğini” de ifade etmiştir. 580 

Nihat Erim’in yazılarında verdiği iyimser mesajlar ve söz konusu yardımın 

Türkiye’nin “iktisadi ve siyasi bağımsızlığına zarar vermeyeceği” yönündeki 

görüşünün Amerikan Kongresi’nin tasarıyla ilgili müzakereleri sonucunda kısmen de 

olsa değiştiği gözlenmiştir. Çünkü görüşmeler sırasında yardımın amacına uygun 

olarak kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi yetkisi içeren bir bölüm 

eklenmişti.581 Nihat Erim, 22 Mart gecesi İran sefaretinde yapılan resmi kabulde bir 

ara Amerikalı Müsteşar Bursley ile görüştüğünden söz ederek, kendisine Türkiye’nin 

yardımla ilgili herhangi bir kontrol kabul etmeyeceğini bildirmiştir. 582 Erim, ayrıca 

ABD’nin yapacağı mali yardımdan ziyade Türkiye’nin yanında olduğunu ilan 

etmesinin daha önemli olduğunu da vurgulamış ve “yok yere kontrol gibi bir şartla 

bu güzel tesirin zail olacağını” söylemiştir.  

                                                 

578 Nihat Erim, “Başkan Truman’ın mesajı”, Ulus, 14 Mart 1947, Yıl: 27, Sayı: 9214, s: 4. Başbakan 
Recep Peker’e göre Truman’ın mesajı dünyayı saran güçlükler ve zorba eğilimlere karşı Amerikan 
kamuoyunun gerçekleri tam olarak gördüğünü göstermiştir.  “Başbakanımız dün bir demeç verdi”, 
Ulus, 14 Mart 1947, s: 1. 
579 Nihat Erim, “Mr. Truman’ın sözlerinden çıkan manalar”, Ulus, 15 Mart 1947, Yıl: 27, Sayı: 9215, 
s: 2. 
580 Nihat Erim, “Amerikan yardımı dolayısiyle”, Ulus, 20 Mart 1947, Yıl: 27, Sayı: 9220, ss: 1-4.  
581 Ed. Oran, A.g.e., s: 531.  
582 Erim, A.g.e., s: 103. 
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Nihat Erim, bu konudaki görüşlerini Cumhurbaşkanı İnönü’ye de aktarmış ve 

o da denetim maddesine karşı görüş belirtmiştir. İnönü’ye Amerikan Müsteşarı’nın 

verdiği yardım tasarısını gösteren Erim, “Bu şart kabul edilemez. Devletlerarası 

hukuka aykırıdır.” değerlendirmesinde bulunmuştur. Şükrü Saracoğlu, Feridun 

Cemal Erkin, Faik Ahmet Barutçu gibi isimlerin de katıldığı bir toplantıda Nihat 

Erim, Fransızların da yardım istediklerinde aynı teklifle karşılaştıklarını; bunun 

üzerine Mounet planını hazırlayarak yardımın hangi alanlara harcanacağını 

bildirdiklerini ve bu şekilde kontrolden kurtulduklarını söyleyerek, Türkiye’nin de 

detaylı planlar hazırlamasını önermiştir. 583  Nihat Erim, ikinci alternatif olarak da 

öne sürülen koşulların önceden kabulünün ortadan kaldırılmasını ve yardımın 

Amerikan Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği şekilde tespit edilmesini teklif etmiştir. 

Toplantıdan sonra Amerikalı Müsteşar Bursley ile görüşen Nihat Erim, ona da 

Mounet planından söz ederek Dışişleri’nin kendisiyle görüşeceğini ve kontrol 

şartının değiştirilmesinin çok iyi olacağını da söylemiştir. 584  

Nihat Erim, Amerikan yardımının denetimi konusundaki hassasiyetini 

Cumhurbaşkanı İnönü’nün huzurunda, Başbakan Recep Peker’in de bulunduğu bir 

yemekte de dile getirmiştir. Özellikle kontrol bahsinin bazı bakanlar tarafından ağır 

bulunmadığından söz açılması üzerine Erim şöyle konuşmuştur:   “Bu şart bu şekliyle 

imza olunamaz. Milletlerarası münasebetler tarihimizde çok kötü bir emsal yaratırız. 

Amerika devleti memurları bizi murakabe edecektir şeklinde peşin bir taahhüde girmek bize 

yakışmaz. Devlet imzası ile paraları nerelere sarf edeceğiz gösterir ve ona itimat edilir. 

Ayrıca memurlara murakabe ettirmek itimatsızlıktır ve kapitüler mahiyeti vardır. Tatbikatta 

murakabe için behemehal lüzum varsa bir şekil bulunabilir. Lakin imza ile böyle hukuki bir 

taahhüde giremeyiz.”  585  Bu konuşmadan sonra Başbakan Peker ve Dışişleri Bakanı 

Hasan Saka’ya talimat veren İnönü, Nihat Erim’e katıldığını, müsteşara bunun açıkça 

söylenmesini ve Amerikalıların durumu peşinen bilmelerini gerektiğini bildirmiştir.  

                                                 

583 A.e. Aynı konu hakkında Faik Ahmet Barutçu’nun değerlendirmesine göre Erim’in Amerikan 
sefiriyle yaptığı görüşmede sefir, yapılacak yardımın denetlenmesinin ABD’deki iç havayla ilgili 
“fantastik şeyler” olduğundan söz ederek Amerikan Senatosu’nda Türkiye hakkında açıklamalarda 
bulunacağını anlatmıştır. Barutçu, A.g.e., s: 789. 
584 Erim, A.g.e., ss: 103-104. 
585 A.e., s: 104. 
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Amerikan yardımının denetimi konusundaki hassasiyet sonraki günlerde de 

devam etmişti. Denetimle ilgili bulunan yeni formüle göre Amerika tarafı yardım 

anlaşmasına atılacak imzayla Türkiye’nin egemenliğine zarar gelmeyeceğini, kontrol 

şartının söz konusu olmadığını, yalnızca malzemenin teslimine gözetmenlik yapacak 

bir misyon bulunacağını vaat etmişti. İnönü’nün yeni düzenleme hakkında fikrini 

sorduğu Nihat Erim, Amerikalıların yasayı değiştiremediklerine göre yeni formülü 

kâfi bulduğunu söylemiştir. 586   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

586 A.e., s: 110. 
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2. BÖLÜM 

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ SONRASINDA ERİM’İN 

SİYASÎ FAALİYETLERİ  

2.1. 12 Temmuz Beyannamesi Öncesi Siyasî Durum  

Türkiye’de iktidar çevreleri bir yandan Amerikan yardımının koşullarının 

millî çıkarlara aykırı olmaması için çaba gösterirken, bir yandan da demokratik 

sistemin aksamadan yoluna devam edebilmesi için gayret sarf ediyordu. DP’nin 1947 

Nisan ayında yapılacak kısmi seçimlere katılıp katılmayacağı konusundaki belirsizlik 

–dikkatlerin Amerika’dan gelecek haberlere çevrildiği günlerde- Cumhurbaşkanı 

İnönü’yü tedirgin etmekteydi. İnönü, konu hakkında fikrini sorduğu Nihat Erim’den 

muhalefetin sandıkları boykot edilebileceğini öğrendiğinde, bunun “memleketi jurnal 

etmek” anlamına geleceğini söylemişti. Nihat Erim’e göre Cumhurbaşkanı’nı asıl 

düşündüren konu Amerikan Yardımı’nın Senato’da görüşüldüğü bir sırada 

Demokratların alacağı boykot kararının yardımı sekteye uğratması ihtimaliydi. Hatta 

yine Nihat Erim’in değerlendirmesine göre İsmet İnönü, “sistemin iflas etmesinden 

çok korkuyordu.” 587 İktidar tarafında bu endişeler yaşanırken, aslında DP’nin talebi 

mevcut seçim kanunun değiştirilmesi ve 1946 seçimlerinde yaşanan kaosun 

tekrarlanmaması arzusundan ibaretti. Nitekim Celal Bayar, Mersin’deki bir 

konuşmasında yürürlükte olan yasanın seçim emniyeti veremediğini ve bu kanunun 

değişmesinin zorunlu olduğunu söylemişti. 588  

Muhalefet liderinin bu söylemlerine yanıt veren Nihat Erim, DP liderlerinin 

seçim teminatı hakkında eleştirilerinin doğal sayılabileceğini; ancak eleştirdikleri bu 

kanunun daha ilk uygulamasında 70 muhalif vekili TBMM’ye soktuğunu 

belirtmiştir. 589 21 Temmuz seçimlerinin birçok açıdan “ilkleri” barındırdığından söz 

                                                 

587 A.e., s: 105. Metin Toker’e göre İnönü, DP’nin restlerine karşılık Çankaya’da Nihat Erim’in de 
bulunduğu bir gece şöyle demişti: “Onların [Demokratların] kafasında benim bütün yaptıklarımı 
Amerikalı ve İngilizlerin baskısına veren düşünce yaşadıkça rahat çalışamayacağız…” Toker, A.g.e., 
s: 248. Bu ifadelerden çıkan sonuca göre İnönü’nün demokrasinin yaşaması yolundaki çabalarının dış 
yardımla bir ilgisi yoktur.   
588 Şahingiray, A.g.e., s: 112. 
589 Nihat Erim, “Millet ve tarih karşısında”, Ulus, 31 Mart 1947, Yıl: 28, Sayı: 9234, s: 2.  
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eden Erim, 25 yıldır tek partiye alışan bir mekanizmanın aniden çok partili düzene 

geçtiğini ve daha ilk seçimde de –bağımsızlar dahil - muhalefetin 70 milletvekiliyle 

Meclis’te yer aldığını savunmuştur. Henüz  bir yıllık bir maziye dahi sahip olmayan 

DP’nin 62 milletvekiliyle TBMM’ye girmesinin öneminden söz eden Nihat Erim, 

“…eğer kanun aranan emniyeti sağlamasaydı bu netice elde edilebilir mi idi ?” 

sorusuyla tezini desteklemiştir. Nihat Erim’in bu makalesindeki düşüncelerinde 

dikkat çeken yön, 21 Temmuz seçimlerinde yaşanan yolsuzluklardan hiç söz 

etmeden, bunu “normal” bir seçim gibi değerlendirmesidir. Ayrıca DP’lilerin 

“emniyet” taleplerine karşı 70 muhalif vekilin TBMM’de yer aldığından hareketle 

seçim kanununu “yeterli” bulması da makalenin dikkate değer diğer bir yönüdür.  

2 Nisan 1947 tarihinde DP’nin kısmi seçimlere katılmama kararı 

açıklanmıştır. 590 Kararın gerekçesinde özetle “Hürriyet misâkı[nda] vasıflandırılan 

şartlar tahakkuk etmedikçe verilen teminat ne olursa olsun seçimlere 

girilmeyecektir.” denilmiştir. 591 DP’nin boykot kararı -bekleneceği gibi- CHP 

çevrelerinde tepkiyle karşılanmıştır. Kararı değerlendiren Nihat Erim’e göre bir 

partinin yasaların verdiği her türlü serbestlikten yararlanma hakkı vardır ve 

Türkiye’de partileri seçime girmeye zorlayan bir yasa olmadığından DP’nin kararı bu 

açıdan eleştirilemez. Erim ayrıca DP’nin boykot kararının Türk demokrasisinin 

esenliği açısından herkesin dikkatini çeken bir durum oluşturduğunun açık olduğuna 

değinerek, muhalefetin iddialarını dayanaktan yoksun olarak tanımlamıştır. Nihat 

                                                 

590 DP Genel Başkanı Celal Bayar, basına yaptığı değerlendirmede, “…biz seçimlerin hürriyet ve 
emniyet içinde yapılacağına tam olarak inandığımız gün bu imtihana girebiliriz. Yoksa bugünkü 
şartlar içinde seçime girmeyeceğiz.” demişti. “Demokrat Parti kısmi seçime girmiyor”, Tanin, 3 
Nisan 1947, Yıl: 39, Sayı: 4454-1292, s: 4. Kemal Karpat’a göre DP’nin seçimlere girmeme kararının 
ardında başka bir hesap yatmaktadır. Buna göre iktidar seçimlerin serbest yapılmasından yanaydı. 
İstanbul’da baskı yapılmasına zaten imkân kalmamıştı. Ara seçimlerdeki 6 milletvekilliğinin hepsinin 
DP tarafından kazanılması halinde CHP’nin “iyi niyetli” olduğu kanıtlanacak, buna karşılık DP en 
etkili propaganda aracını; yani iktidarın “kötü niyetli” olduğu ve kendilerine baskı yaptığı iddialarını 
yitirecekti. Ayrıca yine DP’nin dürüst seçimlerin tek güvencesinin bağımsız mahkemeler tarafından 
denetim mekanizması olduğu tezi de zayıflayacaktı. Karpat, A.g.e., s: 160.  
591 “Seçimlere iştirak etyecekler”, Vatan, 3 Nisan 1947, Yıl: 7, Sayı: 2101, s: 1. DP’nin boykot 
kararından bir gün önce İzmir’de konuşan Başbakan Recep Peker, DP’nin sürekli baskı iddialarını 
tekrarladığından söz ederek son yapılan muhtarlık seçimlerinde “seçim icabı gibi görünmesi lazım 
gelen mikyas dışında… kusur olmadığını” belirtmiştir. Peker ayrıca bir takım bahanelerle seçime 
girmemenin “yanlış ve ağır” bir hareket olacağını, DP’nin yurda karşı hayırlı bir vazife yapması 
gerektiğini açıklamıştır. Başbakan’ın DP’lilere yönelik bir “tehdit” mahiyetinde kullandığı “İstiklal 
Mahkemeleri’nin henüz kaldırılmadığı” vurgusu da dikkat çekicidir. “Başbakanın İzmir’deki 
konuşması”, Ulus, 2 Nisan 1947, Yıl: 28, Sayı: 9236, s: 1., Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 
31.   
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Erim, özetle Türkiye’deki seçim kanunun örneğin Fransa’daki seçim kanunu kadar 

demokratik bir düzenleme olduğundan söz ederek, DP’nin boykot kararı hakkında 

“millet ve tarihin hükmünü vereceğini” savunmuştur.592 

 DP’nin kurulduğundan itibaren aldığı hemen her kararı eleştiren CHP’lilerin 

kısmi seçimlerin boykot edilmesine tepkileri devam etmiştir. Dolayısıyla Ulus’ta 

eleştirilerine devam eden Nihat Erim’e göre mevcut seçim kanununda bu kadar 

radikal bir karar alınmasına neden olacak bir emniyetsizlik yoktur. Erim’e göre bu 

kararın arkasındaki gerçek neden farklıdır. Buna göre DP şefleri CHP’ye karşı “kin 

ve gayz” ile doludurlar ve bütün gayeleri demokrasi değil, iktidar partisini yıkarak 

onun yerini almaktır. DP’yi 21 Temmuz seçimleri sürecinde halka ölçüsüz vaatler 

vermekle de itham eden Erim, ayrıca bu partinin o dönem “her fikirden muhalefet 

unsuruyla işbirliği” yaptığını da öne sürmüştür.  Bu seçimlerde DP’nin yeni 

kurulmuş bir partiye nispeten iyi bir sonuç aldığını ve bu başarısını abarttığını da 

vurgulayan Nihat Erim, sadece 465 yer için 273 aday gösteren muhalefetin zaten 

birinci parti olamayacağını da belirtmiştir. Yazısında seçimlerden sonra DP’nin 

komünistlerle işbirliği yaptığından da söz eden Erim, bunun Türk halkında “derin bir 

hayal kırıklığı yarattığını” da öne sürmüştür. Nihat Erim, yazısının devamında kabine 

hakkında çarpıcı bir değerlendirme yaparak, “..:Recep Peker hükümeti gerek 

kabinenin başında bulunan zatın şahsiyeti ve gerek çalışma arkadaşlarının başarılı 

gayretleriyle memleket davalarını müspet neticelere doğru yürütmeğe devam 

etmektedirler…” ifadelerini kullanmıştır. 593 Erim yazısında ayrıca   “bu zihniyetteki 

liderlerle demokrasinin ve çok partili sistemin ileri gidemeyeceğini, mutlaka memlekete 

layık bir muhalefetin ortaya çıkacağını ve asıl o zaman normal işleyen bir demokrasi sistemi 

içinde çalışacaklarını”   da kaydetmiştir.    

Nihat Erim’in bu makalesinde üzerinde durulması gereken önemli görüşleri 

vardır. Öncelikle mevcut seçim kanununun temelde seçim emniyetini temin eder bir 

mahiyette bulunduğunu öne sürerek, DP’lilerin itirazlarını –ve kısmi seçimleri 

boykot edişini- yersiz bir tutum olarak görmektedir. Ancak 1950 seçimlerine 

gidilirken “daha emniyetli bir seçimi sağlayacak” yeni seçim kanununu bizzat 

                                                 

592 Nihat Erim, “Bir mukayese”, Ulus, 3 Nisan 1947, Yıl: 28, Sayı: 9237, ss: 1-2.  
593 Nihat Erim, “Asıl sebep ne olabilir?”, Ulus, 4 Nisan 1947, Yıl: 28, Sayı: 9238, s: 2.  
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Erim’in başında bulunduğu bir komisyon yapacaktır. Ayrıca Erim, 1946 seçimlerinde 

“yolsuzluk” iddialarını da –en azından 1947’de- reddeden bir tutum içindedir. DP’yi 

o dönemdeki hemen her CHP’li gibi komünistlerle işbirliği içinde gören Nihat Erim, 

bu tutumun vatandaşları bu partiden “soğuttuğu” kanısındadır. Yazıdaki en önemli 

değerlendirmelerden birisi de Başbakan Recep Peker’e ve kabine üyelerine yönelik 

övgü dolu sözleridir. Ne var ki 12 Temmuz Beyannamesi’nden sonra Nihat Erim’in 

tutumu değişecek ve bu kez Recep Peker’i eleştirmeye başlayacaktır. Peker’e karşı 

CHP içinde “35’ler hareketi” olarak bilinen muhalif oluşumun öncüsü olan Erim ve 

arkadaşlarının eleştirileri, sonunda Recep Peker’i başbakanlıktan istifaya kadar 

götürecektir.  Makalede savunulan bir başka görüş de DP liderleri zihniyetine sahip 

bir muhalefetin yerine mutlaka “memlekete layık” bir muhalefetin oluşacağı 

düşüncesidir. Yani Erim, bu kısımda dolaylı da olsa DP şeflerinin ve muhalefetinin 

“tasfiye” edilebileceğinden söz etmektedir. Ancak 12 Temmuz Beyannamesi sonrası, 

tasfiye edilen DP şefleri değil; Erim’in bu yazıda övdüğü Recep Peker olacaktır. 

Üstelik yukarıda da değinildiği gibi Peker’in tasfiyesi sürecinin CHP içindeki baş 

aktörü de Nihat Erim olacaktır.  

DP’nin katılmadığı kısmi seçimler 6 Nisan 1947 Pazar günü yapılmıştır. 

Ulus’a göre İstanbul, Tekirdağ, Kastamonu ve Balıkesir olmak üzere dört ilde 

yapılan ‘mini seçime’ katılım oranı % 58 ila 80 arasında değişirken, oyların % 90’ı 

da CHP’ye verilmiştir. 594 Oysa muhalefete göre seçimlere iştirak oranı sadece % 

15’ti. 595 Seçim sonuçlarına göre İstanbul’da % 60, Balıkesir’de %75, Kastamonu’da 

% 65’lik katılım oranı sağlanmış, DP’lilerin iddiaları da yalanlanmıştır. 596 CHP’liler 

özellikle İstanbul seçimlerinde katılım oranın yüksek olmasını istiyordu. Nitekim 

İsmet İnönü bu ilde katılımın düşük olmamasının öneminden söz ederken, Nihat 

Erim de İstanbul için % 50’lik katılım oranının yeterli olacağı düşüncesindeydi. 597 

Ancak Metin Toker, gerçek katılım oranının % 30 dolayında olduğunu, hatta 

                                                 

594 Halkın iştirâk nisbeti yüzde 58-80”, Ulus, 7 Nisan 1947, Yıl: 28, Sayı: 9241, s: 1. 
595 Burçak, A.g.e., s: 119. 
596 “Kısmî seçimlerin dün sonu alındı”, Ulus, 8 Nisan 1947, Yıl: 28, Sayı: 9242, s: 1. Ara seçim 
sonuçlarına göre CHP’den TBMM’ye giren isimler şunlardır: Balıkesir: Orgeneral İzzettin Çalışlar, 
İstanbul: Ali Rıza Arı, General Refet Bele, Dr. Nikola Fakaçelli, Mekki Hikmet Gelenbeğ, Dr. Mim 
Kemal Öke, Dr. Akil Muhtar Özden, Kastamonu, Baki Tümtürk, Tekirdağ: Ekrem Pekel. Erol Tuncer, 
1950 Seçimleri, Ankara, Tesav Yayınları, 2010, s: 206. 
597 Erim, A.g.e., ss: 105-106. 
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İstanbul’un bazı bölgelerinde % 10’un zorlukla aşılabildiğini, CHP’nin önde gelen 

bazı isimlerinin Cumhurbaşkanı İnönü’yü “aldattıklarını” yazmıştır. 598 Nitekim 

İsmet İnönü, katılım oranları hakkında ortaya çıkan çelişkili rakamlar hakkında Nihat 

Erim’e İstanbul’daki iştirak oranlarıyla ilgili olarak, “Galiba yüzde altmış değil. 

Niçin böyle yapıyorlar?” diye sormuş, Erim de rakamların saptırılmasına anlam 

veremeyerek,   “Mesela hakiki oran yüzde kırk ise onu ilan ederdik, bunda ayıp bir şey yok 

idi. Biz itimat edip yazı yazıyoruz, sonra çok kötü durumda kalıyoruz”   yanıtını 

vermiştir.599  

Ara seçimlere katılım oranıyla ilgili tartışmalar Nihat Erim’in zihnini meşgul 

etmeye devam ediyordu. Erim, bir akşam yemeğinde İstanbul valisine % 60’lık 

katılım oranının doğru olup olmadığını sorduğunda “…maalesef doğru değildir. 

Beyoğlu ve Kadıköy’de yüzde on kadardır. Genel ortalama da yüzde 30 veya 40” 

yanıtını almıştır. Erim, bunun doğrusunun neden ilan edilmediğini sorduğunda da 

Vali’den “Ben de aynı fikirdeydim. Fakat ısrar ettiler” yanıtını almıştır. 600 Vali Lütfi 

Kırdar, oranların saptırılmasında kimlerin rolü olduğunu belirtmemişti. Ancak bu 

konuşmalar CHP içindeki bazı şahıs ya da grupların rakamları maniple ederek hem 

İnönü’yü, hem de Nihat Erim’i aldattıkları çok açık olarak görülmektedir.  

Kısmi seçimlerin sona ermesi elbette partiler arasındaki tartışmaları da 

sonlandırmamıştı. Seçimlerden sonra da yurt içinde gezilere devam eden DP Genel 

Başkanı Celal Bayar, her fırsatta iktidarı eleştirirken, daha demokratik bir seçim 

kanunun lüzumundan da söz etmiştir. Bayar, örneğin 6 Nisan’da İzmir’de yaptığı 

konuşmada601, daha önce kendisinin de CHP’de politika yaptığını; hatta başbakanlık 

görevinde bulunduğunu da göz ardı ederek,   “…Türk milleti tek parti idaresini 

isteyerek, severek benimsemiş değil, bu idare ona kabul ettirilmiştir. O halde tek parti 

emrivaki’i ya fiili durum, ya kanunlara dayanılarak yürütülebilmiş, yahut da kanun dışı 

zorlamalar mahsulü olarak yaşayabilmiştir. Bizim kanaatimiz odur ki, tek parti emrivaki’i 

kanun dışı zorlamalarda değil, mesnedini bugün antidemokratik kanunlar diye bilinen 

                                                 

598 Toker, A.g.e., s: 249. 
599 Erim, A.g.e., s: 108. 
600 A.e., s: 111. 
601 Celal Bayar’ın İzmir’de geniş bir halk kitlesi tarafından karşılanması iktidarı tedirgin etmişti. 
İstasyona biriken halkı dağıtma çabası sonuçsuz kalırken, karşılayıcılar “ayak takımı” olarak 
nitelendirilmişti. Karpat, A.g.e., s: 159. 
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hükümlerde bulmuştur…”   602 Celal Bayar’ın tek parti sisteminin millete dayatıldığı 

yönündeki sözlerinde asıl olarak CHP’nin kurucusu Atatürk’ün eleştirildiği açıktır. 

Ancak Bayar, söylemlerinde Atatürk’ü doğrudan hedefine almamakta; asıl eleştirisini 

o dönemin – Atatürk’ten sonra- en etkili şahsiyeti olan Cumhurbaşkanı İnönü’ye 

yöneltmektedir. Yani Demokratlar, bir bakıma Atatürk’ü CHP’den ve tek parti 

idaresinden ayırmaktadır. Ayrıca bu ifadeler Nihat Erim’in yukarıda da söz edilen 

DP’lilerin eskiden içinde bulundukları CHP’nin yönelik suçlamaları neden o zaman 

dile getirmediklerine dair eleştirilerini de hatırlatmaktadır.   

Amerikan yardımının Türkiye için büyük önem taşıdığı görüşünde olan 

CHP’liler iktidarla muhalefet arasındaki gerilimin sürdürülemeyeceğinin de 

farkındaydılar. Çünkü Truman Doktrini’nde yardımın “özgür ve demokratik 

ülkelere…” yapılacağından söz edilmişti. 603 Şayet Türkiye’de demokratik sistem 

işlemezse beklenen ABD desteğini alamama ihtimali mevcuttu. Özellikle Amerikan 

Kongresi’ndeki müzakereler sırasında Türkiye’de demokratik düzenin işlemediği ve 

bundan dolayı da bu ülkeye yardım yapılamayacağı tezini savunanların 604 da varlığı 

iktidardakiler için bir uyarı niteliği taşımaktaydı. Nitekim İnönü de yukarıda da 

değinildiği gibi Senato’da müzakerelerin devam ettiği sırada Nihat Erim’e DP’nin 

ara seçimleri boykot edişini “memleketi jurnal etmek” olarak değerlendirerek bu 

kararın Amerikan yardımını engelleyebileceğinden endişe etmişti.  

İktidarı telaşlandıran Türkiye’de demokrasinin olmadığı yönündeki tez 

Amerikan basınında da dile getirilmekteydi. Örneğin New York Times’ta çıkan bir 

makalede “ABD’nin demokrasi için çalıştığı tezi doğruysa Türk ve Yunan 

hükümetlerinin desteklenmesi yerine düşürülmesi gerektiğinden” söz edilmişti. Aynı 

yazıda bu ülkelerdeki “tutucu hükümetlerin” desteklenmesiyle   “hür dünya savunulamazdı 

ve her iki ülkenin bir antidemokratik hükümet şeklinden diğerine –yani komünizme- 

geçmesinde de”   bir mahzur yoktu. 605 Buna karşılık Başkan Truman ve Dışişleri 

                                                 

602 Şahingiray, A.g.e., s: 132.  
603 Burcu Bostanoğlu, Türkiye-ABD İlişkilerinin Politikası, Ankara, İmge Kitabevi, 1999, s: 243. 
604 Yetkin, A.g.e., s: 349.  
605 Sander, A.g.e., s: 20. Sander, makalenin tarihini 20 Nisan 1947 olarak vermektedir. Bu da 1947’nin 
Nisan ayı sonunda dahi Amerikalıların Türk demokrasisine “şüphe” ile baktıklarının bir kanıtıdır. 
[Y.n.]  
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Bakan Yardımcısı Acheson, Ankara’da gelecekte işbaşına gelecek hükümetlerin 

şimdikinden daha demokratik olacaklarından ve savaştan sonra büyük ilerleme 

kaydeden Türkiye’de bir muhalefet partisi olmasının ilginçliğinden söz etmişlerdi. 606 

Görüldüğü gibi Amerikan yardımına büyük önem atfeden başta İnönü olmak 

CHP’lilerin bu söylemlerden etkilenmeleri ve acilen DP’lilerle uzlaşma çareleri 

aramaları kaçınılmaz bir hale gelecektir.  

İktidarla muhalefet arasındaki gerginlikleri sona erdirmek adına ilk önemli 

girişim milletvekillerinden teşkil edecek bir heyetin Londra’ya yapacağı ziyaretle 

atılacaktır. Zaten DP Kongresi sonrasında CHP sözcülerinin sert eleştirileri ile 

gerilen ortamı yumuşatma gayretleri ilk olarak milletvekilleri arasındaki ön 

temaslarla başlayacaktı. İlk temaslarda ön plana çıkan isimler CHP’den Nihat Erim, 

DP’den de Fuat Köprülü olacaktı. 607 İngiltere seyahati konusunda basında çıkan ilk 

haberlerde Türk parlamenterlerin ziyaretinin İngiltere’de memnunlukla karşılandığı 

belirtilmiştir. 608 Nihat Erim’e göre İngiltere tarafından davet edilecek 6-8 kişilik 

heyete Hüseyin Cahit Yalçın başkanlık edecekti, ayrıca DP’den iki milletvekili de 

heyette yer alacaktı. 609 Eğer katılmazlarsa bu kez bağımsızlardan bir vekil heyete 

dahil edilecekti. 610  Parti grubunda heyete katılacak isimler belirlenirken; Rasih 

Kaplan, Nihat Erim’in adını ortaya atmış; ancak Erim  Ankara’dan ayrılamayacağı 

gerekçesiyle teklifi reddetmiştir. Nihayet Nihat Erim, uzun tartışmalardan sonra 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün de isteğiyle Londra’ya gitmeyi kabul etmiştir. 611   

Bu geziye DP’liler de büyük önem veriyordu. Samet Ağaoğlu’na göre Fuat 

Köprülü belli etmemesine rağmen Londra’ya gitmek için heveslenmektedir. Ayrıca 

                                                 

606 A.e. 
607 Deniz Bölükbaşı, Osman Bölükbaşı: Türk Siyasetinde Anadolu Fırtınası, İstanbul, Doğan 
Kitap, 2005, s: 67. 
608 “Londraya gidecek milletvekillerimiz”, Vatan, 14 Nisan 1947, Yıl: 7 Sayı: 2112,  s: 1. Habere 
göre Türk misafirler ziyaret sırasında İngiliz endüstrisini görmek, bu ülkenin çok bilinmeyen sosyal 
gelişme planını  ve eğitim işlerini inceleme fırsatı bulacaklardır. Vekillerin Avam Kamarası 
toplantısına da katılması beklenmektedir.  
609 Erim, A.g.e., ss: 108-109. Cihat Baban’a göre İngilizler seyahate DP’nin de milletvekili 
göndermesini istiyorlardı. Bu konuda Bayar’la görüşen İngiliz büyükelçisi CHP ile devam eden 
sürtüşmelere rağmen bu geziye mutlaka katılmalarını isteyerek hükümetin bundan memnun kalacağını 
açıklamıştı. Baban, A.g.e., s: 428. 
610 Erim, A.g.e., ss: 108-109. 
611 A.e., ss: 109-110.  
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Adnan Menderes de adı geçenler arasında bulunmaktaydı. Ağaoğlu, kendisinin dış 

âlemde de tanınan Fuat Köprülü’nün gitmesinden yana olduğunu da yazmıştır. 612 

Ancak DP’yi tereddüde düşüren husus şuydu: milletvekili heyetinde yer alırlarsa 

muvazaa iddiaları tekrar gündeme gelebilirdi.613 Ayrıca dünyaya karşı rejimi 

destekler bir görüntü vermek de istemiyorlardı. Bütün tereddütlere rağmen 

Demokratlar, sonunda Fuat Köprülü ve Enis Akaygen’in heyete katılmasına karar 

vermişlerdir. 614  

Türk Parlamenter Heyeti 10 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’dan Londra’ya 

hareket etmiştir. CHP İstanbul milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın’ın başkanlığını 

yaptığı heyet Amasya milletvekili Esat Uraz, Antalya milletvekili Nurullah Esat 

Sümer, İzmir milletvekili Sait Odyak, Kocaeli milletvekili Nihat Erim, Rize 

milletvekili Fuat Sirmen ile DP’den İstanbul milletvekilleri Fuat Köprülü ve Enis 

Akaygen’den oluşuyordu. 615 Nihat Erim, havaalanında Köprülü ve Akaygen’le uzun 

süre sonra selamlaştıklarını ve hiçbir şey yokmuş gibi konuştuklarını bildirmiştir. 616  

Londra’da temaslarına başlayan Türk milletvekilleri arasında sıcak temas ve 

diyalog imkânı da bulunabiliyordu. Erim’e göre bu temaslardan birinde DP’li Fuat 

Köprülü, Nurullah Sümer’e Londra’da oluşan iki parti arasındaki anlaşma ortamının 

Türkiye’de mümkün olabileceğinden söz ederek,   “İsmet Paşa iyi niyet sahibi ama 

diğerleri öyle değiller. Eğer muhalefetin başında vatansever ve akıllı insanlar olmasaydı 

durum çok fena olurdu.”   demişti.617 Nihat Erim ise konuşmayı kendisine aktaran 

                                                 

612 Samet Ağaoğlu, Siyasi Günlük: Demokrat Parti’nin Kuruluşu, Yay. Haz. Cemil Koçak, 
İstanbul, İletişim Yayınları, 4. bs., 2013, ss: 63-64. 
613 DP’nin kuruluşunun bir danışıklı dövüş olduğu savı daha 8 Ocak 1946’da, kuruluştan bir gün 
sonra, Celal Bayar’a sorulmuştu. Bayar, söylentileri ahlâk kaideleri ile telife imkân olmadığını 
söyleyerek “…ortada ne böyle bir muvazaayı kabul edecek ne de teklif edecek kimse yoktur.” demişti. 
Şahingiray, A.g.e., ss: 41-42. Ne var ki DP’nin ilk dönemlerinde bu iddialar sıklıkla gündeme 
getirilecekti.   
614 Demokrat Parti Kurucuları Bu Davanın Adamı Değildirler, Müstakil Demokratlar Grubu, 
Ankara, Yeni Matbaa, 1949, s: 11., Toker, A.g.e., ss: 254-255.  
615 “Milletvekillerimiz İngilterede”, Vatan, 11 Mayıs 1947, Yıl: 7, Sayı: 2139, s: 1. 
616 Erim, A.g.e., s: 123. Cihat Baban da o gün hava meydanında bir araya gelen ve daha önce 
birbirlerini Meclis koridorlarında selamlamayan ve görmezden gelen CHP’lilerle DP’lilerin bu defa 
samimi bir şekilde kaynaştıklarından bahsetmiştir. Baban, A.g.e., s: 428. 
617 Erim, A.g.e., s: 126. 
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Sümer’e 20 gün kadar önce Refik Koraltan’ın bir nutkunda kendilerinin canına 

kastettiklerinden bahsederek, “bunu hatırlatıverseydin” yanıtını vermiştir.618  

Nihat Erim’in günlüklerinde Londra günlerine ait notlarda muhalefetle 

temaslarına rastlanmazken, O’nun DP’lilerle görüşmeleri ve konuşmaları hakkında 

bilgiler başka eserlerde yer almıştır. Örneğin Cihat Baban’a göre seyahat esnasında 

Erim’le Fuat Köprülü arasında “sıkı bir ilişki” kurulmuştu.  Köprülü ile dostluğun 

partiler arası ilişkileri düzeltme ihtimalini göz önüne alan Nihat Erim, zaman zaman 

sohbet ettiği muhatabından DP’nin önde gelenlerine dair şu ilginç değerlendirmeleri 

duymuştu:  “…[Köprülü’ye göre] Bayar ‘Kahvehane ricalindendi’, Menderes ise 

Köprülü’nün sözünden çıkmayan tecrübesiz bir çocuk’, Koraltan’ın Beşiktaş konuşması ? 

Canım efendim, Koraltan da kimdi ? Onun sözü mü olurdu? Sus dersin susardı. Bu akılsızın 

sözlerine kaç kişi uyardı.”  619 Metin Toker’in değerlendirmesine göre İngiltere 

seyahati sırasında yakınlaşan Erim ve Köprülü’nün her biri “karşısındakini ele 

geçirdiği” inancını taşıyordu. Her iki siyasi de “memlekette yumuşak bir hava esmesi 

gerektiği” konusunda uzlaşmışlardı. 620 Erim ile Köprülü’nün İngiltere seyahati 

sırasındaki faaliyetleri hakkında bir başka değerlendirmeye göre iki parti arasında 

barış sağlanması için CHP’nin muhalefetin talebi olan bazı demokratik önlemleri 

alması, DP’nin de aşırı propaganda usullerinden vazgeçmesi üzerinde anlaşmaya 

varılmıştı.621 Londra seyahatine değinen bir başka eserde yapılan değerlendirmeye 

göre gezi sırasında Nihat Erim ve Köprülü arasında “dostluk” kurulmuştu. İki 

politikacı gezi esnasında karşılıklı fikir teatisi yapmışlar, demokrasinin “ilmi 

görüşünde” her iki profesörün birleştiği anlaşılmıştı. 622 

İngiltere’deki temaslarını tamamlayan Türk heyeti, Mayıs ayı sonunda 

Yunanistan yoluyla Türkiye’ye dönmüştür. Nihat Erim, dönüşte basında çıkan 

demecinde “memleketin hariçte tanınması bugün için kendini hissettiren bir 

                                                 

618 Refik Koraltan, Beşiktaş Deniz Gazinosu’nda yapılan bir toplantıda “memleketimizdeki demokrasi 
inkılâbını önleyenler, engelleyenler cezasız kalmayacaklar ve belki de bir gün bu hareketleri 
hayatlarına mal olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı. “Çılgın mı, azgın mı?”, Tanin, 24 Nisan 1947, Yıl: 
39, Sayı: 4454-1313, s: 1. 
619 Baban, A.g.e., s: 429. 
620 Toker,  A.g.e., s: 255. 
621 Karpat, A.g.e., s: 161. 
622 Demokrat Parti Kurucuları Bu Davanın Adamı Değildirler, s: 12.  



 136

ihtiyaçtır. Maalesef bu vazifenin lâyıkile yapıldığına kani değilim” demekte ve 

“sıradan” bir beyanatta bulunmakla yetinerek İngiltere’de muhalefetle aralarında 

herhangi bir temas olup olmadığına değinmemektedir. 623  

İngiltere dönüşü Nihat Erim, 2 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı İsmet 

İnönü’yle bir araya gelmiştir. İnönü’ye gezi intibalarını anlatan Erim, olumlu 

izlenimler edindiğinden ve Fuat Köprülü’yle dostane ilişkiler kurduklarından söz 

etmiştir. 624 Nihat Erim, seyahat hakkındaki değerlendirme yazısında İngiltere’de 

kaldıkları müddet boyunca bu ülkenin Lordlar ve Avam Kamarası Başkanları, 

üyeleri, Başbakan, Bakanlar, üniversite mensupları başta olmak üzere çok sayıda 

kişiyle görüştüklerini, ayrıca demokrasinin beşiği sayılan bu ülkede temsili 

demokrasi usulünün yüzlerce yıllık deneyimlerin ışığında nasıl kökleştiğini 

gördüklerinden söz etmiştir. Erim, ayrıca fikirlerini kuvvetle; ancak nezaketle 

savunan ve şahsi ilişkilerinde dost kalabilen insanları gördüklerini de eklemiştir. 

Erim’e göre İngilizler, siyaseti de bir spor müsabakası gibi görmekte ve o sahada da 

centilmen kalabilmektedirler. 625 

2.2. 12 Temmuz Beyannamesi ve Sonuçları 

İktidar ve muhalefet arasındaki ilişkileri yeniden düzenlemek ve gittikçe 

kopmaya başlayan demokratik düzeni rayına sokma çabası Cumhurbaşkanı İsmet 

İnönü’ye düşmüştü. Ancak Hürriyet Misâkı’yla başlayan ve seçim boykotuyla 

tırmanan kriz sürecinde muhalefetle ilk diyalogu başlatan İnönü değil, Başbakan 

Recep Peker olmuştu. 9 Mayıs’ta Bayar’la bir araya gelen Peker, muhatabından 

DP’nin kuruluşundan beri karşılaştığı güçlükleri, seçim dönemlerinde uğradıkları 

                                                 

623 “Memlekete döndüler”, Vatan, 31 Mayıs 1947, Yıl: 7, Sayı: 2159, s: 3. Erim’in söz etmediği 
temaslar hakkında gazetede bazı “kulis” bilgilerine yer verilmiştir. Muhtemelen Ahmet Emin 
Yalman’ın izlenimlerini yansıtan satırlarda şu ifadeler yer almıştır:   “Öğrendiğime göre Demokrat ve 
Halk Parti milletvekilleri seyahat esnasında, iki parti arasında bir yakınlaşma ve anlaşma zemini bulma 
hususunda, hususi mahiyette konuşmalarda bulunmuşlardır… Halk partili milletvekilleri iki partinin anlaşarak ve 
konuşarak bütün meseleleri ve değişmesi lüzumlu olan ‘antidemokratik’ kanunların ne nisbette ve nasıl 
değiştirilmesi gerektiği hususunda müşterek bir anlayış zihniyetile çalışmayı teklif etmişler ve bu yakınlaşmanın 
tarihi bir mahiyet arzedeceğini belirtmişlerdir. Demokrat parti milletvekili ise, böyle bir yakınlaşmaya öteden beri 
halisane çalıştığını, fakat aradaki anlaşmazlığın aşılmasının kolay olmadığına kani bulunduğunu fakat bu hususta 
çalışacağını… söylemiştir.”   A.h.   
624 Erim, A.g.e., s: 134. Nihat Erim’in günlüklerinde Londra günlerinde Köprülü ile kurulan iyi 
ilişkilerden ilk söz edilen kısım burasıdır. [Y.n.]  
625 Nihat Erim, “İngiltere intibaları”, Ulus, 3 Haziran 1947, Yıl: 28, Sayı: 9294, s: 1.  
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baskıları işitmişti. 626 Ancak kısa zaman içinde partiler arası ilişkileri daha da 

gerginleştirecek gelişmeler yaşanacaktı. Önce Adnan Menderes’in İzmir nutkunda 

söylediği bazı ifadeler TBMM’nin meşruiyetine zarar verici nitelikte görülerek, 

Menderes hakkında soruşturma açılırken; konuşmayı yayınlayan Tasvir ve 

Demokrasi gazeteleri sıkıyönetim tarafından kapatılmıştır. Bu kararın yankıları 

sürerken Peker hükümeti dış tehlike gerekçesiyle altı ilde süren sıkıyönetimin altı ay 

daha uzatılmasına karar vermiş ve muhalefetin tüm itirazlarına rağmen CHP’lilerin 

oylarıyla kararı Meclis’ten geçirmiştir. 627  

Bu gelişmelere rağmen İngiltere’de Erim’le Köprülü aracılığıyla başlayan 

diyalog sürecini devam ettiren Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, DP Genel Başkanı Celal 

Bayar’ı –Fuat Köprülü ile birlikte- 7 Haziran günü Çankaya Köşkü’ne davet etmiştir. 
628 Nihat Erim’e göre de bir gün önce Bayar, İsmet Paşa’yla görüşme talebini 

Cumhurbaşkanı’na iletmişti. 629 6 Haziran günü Köprülü’yü ayrı olarak kabul eden 

İnönü, görüşmekten memnun olduğunu ifade ettiği muhatabından “olabildiğince 

yumuşak bir dille” halkı ayaklandırmak, insanların canını almak gibi tehditlerden 

vazgeçmelerini istemiş ve bunun “haklı bir tepki” uyandırdığından söz etmiştir. 

İnönü, ayrıca partiler arası gerginlik nedeni olarak idari amirlerinin baskısından 

bahseden Fuat Köprülü’ye- mahrem kalmak kaydıyla- Cumhurbaşkanı kaldıkça 

Genel Başkanlık görevini nasıl yapacağı üzerinde düşündüğünü de bildirmişti. 630  

                                                 

626 Toker, A.g.e., s: 252. 
627 Goloğlu, A.g.e., ss: 205-206.  Adnan Menderes’in iktidarın tepkisini çeken sözleri özetle şöyleydi: 
“…Türk milletinin kalbindeki hürriyet aşkını söküp çıkarmaya kimsenin kudreti yetmez. Demokrat Parti’yi… bu 
memleketten silip süpürmek… isteyenlere hitaben diyorum ki, Demokrat Parti’yi bu memleketten silip 
süpürmeye muktedir iseniz her vatandaşın, her Türkün kalbine ellerinizi sokup orada yanan hürriyet aşkını söküp 
çıkarınız.”   İzahlı Demokrat Parti Kronolojisi: 1945-1950 I. Kitap, ss: 76-77.  Ancak Menderes’in 
20 Nisan tarihli bu konuşması basına daha farklı yansımıştır. Demokrat İzmir’in haberinde 
Menderes’in nutkundaki bu bölüm,   “..:Demokrat Parti dağılıyor diye velvele yapanlar bu suretle bütün 
arzularının ve ümitlerinin tahakkuk etmediğini görmekle bu sevdadan vazgeçmiş olmaları icap eder. Demokrat 
Partiyi bu memleketten sürüp  çıkarmak için Türklerin kalblerinde yaşayan hürriyet aşkını bütün milletin kalbine 
teker teker girip oradan söküp atmak lazımdır ki bunu yapamayacaklarına göre de ortada mesele yok demektir…”   
“Adnan Menderes’in dünkü konuşması”, Demokrat İzmir, 21 Nisan 1947, Yıl: 1, Sayı: 121. s: 4. 
Adnan Menderes, aynı nutkunda Nihat Erim’e de şu sözlerle göndermede bulunmuştu: “Hürriyete şal 
örtmeye çalışanların siyasi hayatı nihayet bulmuyor da ‘Hürriyet’ için yola çıkanların mı siyasi 
hayatları nihayet buluyor?”  “Adnan Menderes’in dünkü konuşması”, Demokrat İzmir, A.s., ss: 1-4. 
Gazetenin baş sayfasında bu ifadelere yer vermesi de dikkat çekicidir.    
628 Goloğlu, A.g.e., ss: 207. 
629 Erim, A.g.e., s: 136. 
630 İnönü, A.g.e., s: 453. 
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Köprülü’yü uğurladıktan sonra İnönü’nün izlenimlerini aktardığı ilk 

isimlerden birisi Nihat Erim olmuştur. Onun neredeyse her önemli temasından ya da 

faaliyetinden sonra genç Erim’le görüşerek ondan düşüncelerini öğrenmeye 

çabalaması kuşkusuz Cumhurbaşkanı’nın Nihat Erim’e verdiği değeri gösteren 

önemli bir kanıttır. Ancak Erim’le görüşen İnönü, Köprülü’nün “bu derece basit 

düşünceler ve politikadan anlamaz adam oluşuna şaştığını” söylemiştir. Bu arada 

Cumhurbaşkanlığı-devlet başkanlığı konusunda Fuat Köprülü’ye verdiği sırrı Erim’e 

de anlatan İnönü-bu detay kendi notlarında yoktur- DP milletvekiline gelecek 

kurultayda tüzüğe “Halk Partisi genel başkanı cumhurbaşkanı olursa parti 

başkanlığını yalnız kurultay ve genel seçim zamanı bilfiil yapar.” kaydı 

koyduracağını açıklamıştır.  631 Ancak İnönü’nün Fuat Köprülü’ye söz ettiği ve 

Erim’le de paylaştığı bu kaydın DP’nin istediği ‘tarafsız devlet başkanı’ talebini 

karşılamayacağı çok açıktır. Çünkü seçim zamanı devlet başkanının ‘bilfiil’ CHP 

Genel Başkanlığı’nı yaparsa, partisi için seçim çalışmalarına katılacağı ve halktan oy 

isteyeceği de aşikârdır.  

12 Temmuz Beyannamesi’ne giden süreçte İnönü’yle Bayar arasındaki ilk 

görüşme 7 Haziran’da yapılmıştır. İnönü, muhalefet lideriyle buluşmasında birçok 

konu ele alınmakla birlikte karşı tarafın temel olarak idare baskısından yakındığını, 

parti mensuplarının darp edildiğini ve işten çıkarıldıklarını anlatmıştır. 

Cumhurbaşkanı ise görüşme sırasında DP’nin ihtilal metotları kullandığını, suikastlar 

telkin etmek gibi yasadışı yollara tevessül edildiğini belirtmiş; ancak Bayar iddiaları 

reddetmiştir. 632 Bu arada İnönü, 12 Temmuz Beyannamesi olarak adlandırılan 

metnin yayınlanacağını bir ay öncesinde Nihat Erim’in de olduğu bir toplantıda 

açıklarken;   “hükümetten üç kişi, DP’den üç kişi çağırtarak karşılıklı eleştirileri 

dinleyeceğini ve sonra da bir tebliğ yayınlayacağı”   ifadesiyle belirtmiştir. 633 

                                                 

631 Erim, A.g.e., s: 136.   
632 İnönü, A.g.e., s: 454. Görüşme sırasında İsmet İnönü, Celal Bayar’ı Gazi Koşusu’na davet etmiştir. 
Erim, A.g.e., s: 456. İsmet Paşa’nın ertesi günkü-8 Haziran tarihli- notlarında şu ifade görülür:  “Gazi 
Koşusu. Karşı partiden gelmediler...” İnönü, A.g.e., s: 456. Bayar’ın Cumhurbaşkanı’nın davetine 
neden icabet etmediği sorusunun yanıtıysa Samet Ağaoğlu’nun günlüklerinde şöyle verilmiştir:   
“İnönü, Bayar’ı Gâzi Koşusu’na çağırdı. Biz gitmemesi lazım geldiğini söyledik. Gitmedi.”   Ağaoğlu, A.g.e., 
s: 82. Bu tutum DP’nin içinde İsmet İnönü’nün samimiyetinden şüphe duyanlar ve CHP’lilere 
güvenmeyenler olduğunu gösteren önemli bir kanıttır. [Y.n.]  
633 Erim, A.g.e., s: 138. 
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Cumhurbaşkanı İnönü, bu amaçla harekete geçerek 11 Haziran’da yeniden Celal 

Bayar’la görüşmüş ve ona muhalefetin şikayetlerini hükümete ulaştırdığını, 

hükümetin de bazı konulardan şikayetçi olduğunu ve her iki tarafı bir araya getirerek 

karşılıklı diyaloga geçilmesini arzuladığını ve kendisinin taraflar arasında güven 

duygularını arttıracak bir yol bulmaya çalışacağını anlatmıştır. 634  

  İktidarla muhalefet arasında başlayan uzlaşma çabalarında Nihat Erim 

Cumhurbaşkanı’na görüşlerini aktarmıştır. Erim’e göre DP’de İnönü’ye yanaşma 

eğilimi vardır. Bunun nedenini de şu sözlerle İsmet İnönü’ye açıklamıştır.   “İçerde 

zorbalığı denediler. Sökmedi. Dışarıdan müdahale beklediler. Olmadı. Amerika ve 

İngiltere’nin tutumları bu ümitlerini de kökünden kırdı. Ne yapsınlar başka yol kalmadı. 

Şimdi size yanaşıyorlar. Bu esas amiller yanında bir takım tali sebepler de var.”   635 Bu 

ifadeler yukarıda değinilen DP’lilerde İnönü’ye ve CHP’ye oluşan güvensizliğin bir 

benzerinin muhalefete karşı Nihat Erim’de de bulunduğunu göstermektedir. 636 

Ancak Cumhurbaşkanı, her iki taraftaki itimatsızlığa ve kuşkulara rağmen diyalog 

arama çabasından vazgeçmeyecektir.   

 İsmet İnönü, DP Genel Başkanı Celal Bayar ve Başbakan Recep Peker’le 

partiler arası ilişkilerdeki sorunları çözümlemek üzere 14 Haziran 1947 günü bir 

araya gelmiştir. Görüşme sırasında DP’lilerin idare amirlerinin baskısından 

yakınması gündeme getirilmiş, Başbakan Peker ise bu iddialara dayanak teşkil 

edecek önemde bir baskıdan söz edilmeyeceğini öne sürmüştür. Görüşme sırasında 

DP’nin ihtilal metotları izlediğinden şikâyet eden Peker’e yanıt veren Celal Bayar, 

partisine atfedilen bu iddiaları reddetmiştir. İnönü’nün huzurunda yapılan görüşmede 

Recep Peker, muhalefet partisinin çalışabilme imkânlarının artması ve bu rejimin 

yerleşmesi için gayret edeceklerinden söz ederken; Celal Bayar, geçmişi değil 

                                                 

634 İnönü, A.g.e., s: 457.  
635 Erim, A.g.e., s: 137.  
636 Barutçu’ya göre İsmet Paşa’nın Bayar’la görüşmesi hakkında fikrini sorduğu bir başka isim de 
dönemin Dışişleri Bakanı Hasan Saka’dır.  Saka, DP’den bir hayır beklenemeyeceğini, muhalefetin 
yeni bir hava yayıp bunu istismar edeceklerini ve bunun da CHP’yi zaafa düşüreceğini söylemiştir. 
Hatta Atatürk’ün de SCF kurulduğu zaman aynı şeyleri söylediğini savunan Hasan Saka’yı 
tebessümle dinleyen İnönü,   “Ama biz açtığımız yolda bunları yaşatacak mıyız, tasfiye mi edeceğiz. Samimi 
olarak karar vermeliyiz. Tasfiye edersek bunlardan daha mülâyimini bulacağımızı sanmamalı. Yaşatmalıyız. 
Yaşatacak olduktan sonra da icaplarını kabul etmeliyiz.”   Barutçu, A.g.e., s: 820. İsmet İnönü’nün bu 
konuşmadan kısa bir süre sonra DP’den hayır gelmeyeceğinden de kapatılmasından söz eden Hasan 
Saka’yı Başbakanlık görevine getirmesi de oldukça enteresan bir tercihtir.  [Y.n.]  
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geleceği düşündüğünü ve henüz iktidarı alacak kadar hazır olmadıklarından 

bahsederek kendisinin bir muhalefet partisi ve liderliğiyle inkılâp vazifesi yaptığına 

inandığını anlatmıştır.637 Bayar’la bir araya gelen Başbakan Recep Peker aslında 

siyasi partilerin varlığının özellikle de TBMM’de bir muhalefet partisinin 

mevcudiyetinin siyasi hayatın istikrarla devamını sağladığı inancındaydı. 638 Nitekim 

muhalefetle diyalog arama çabaları İsmet İnönü aracılığıyla – zaman zaman yaşanan 

zorluklara rağmen –devam edecekti.  

İnönü, temasları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere 14 Haziran 

1947 günü çağırdığı Nihat Erim’e “Sürpriz. Celal Bayar gayet yumuşak konuştu” 

sözleriyle izlenimlerini aktarmış ve hem Peker’in, hem de Bayar’ın memnunlukla 

görüşmeden ayrıldıklarını söylemiştir. 639 Erim, o günkü toplantıya dair izlenimlerini 

anlatırken; Cumhurbaşkanı İnönü’nün Bayar ve Peker’in arasını bulma çabasında 

olduğunu, toplantıdan sonra da her iki tarafın da olanları kendi yönlerinden 

kamuoyuna farklı biçimde anlatmaya başladıklarını, bunun da “çok sert” bir 

tartışmaya dönüştüğünü söylemiştir. 640   

 CHP ile DP arasında başlayan görüşmelerde oluşan iyimser hava Celal 

Bayar’ın Sivas gezisinde yaptığı konuşmayla yeniden bozulmuştur. Sivas’ta 

İnönü’yle görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulunan Bayar, Cumhurbaşkanı’ndan 

baskının kalkması için devreye girmesini istediğini ve hükümetin kendilerine 

baskının kalkacağı vaadi verdiğini söylemiştir. Bayar konuşmasında seçim 

emniyetinin mutlaka sağlanması gereğinden de söz ederek, vatandaşın bu emniyeti 

görmemesi halinde milli iradenin anlamsızlaşacağını ve bu konuya ilgisiz kalanların 

milli iradeye sadakatlerinden kuşku duyulacağını savunmuştur.  DP lideri Sivas’ta 

                                                 

637 İnönü, A.g.e., ss: 458-459. 
638 Teoman Gül, Türk Siyasal Hayatında Recep Peker, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 
1998, 84. 
639 Erim, A.g.e., s: 138. İsmet Paşa’nın görüşmeden sonra çağırdığı isimlerden birisi olan Faik Ahmet 
Barutçu, Cumhurbaşkanı’nın hem Peker’in, hem de Bayar’ın ılımlı tavırlarından söz ettiğini 
belirterek;   “anlaşılan şu: güzel laf kısmı bitti. Şimdi teklif kısmı başlayacak. Bakalım Demokratlar ne gibi 
tavizler isteyecekler.”  değerlendirmesinde bulunmuştur. Barutçu’ya göre İnönü, o gece kendilerine;   
“Bu iş muvaffak olamazsa bunu benim zihniyetime veya aczime verirler. Bunlar giderse daha iyileri gelmez. 
Daha fenalarının gelebileceğini hesaba katmak lazımdır. Bu işin muvaffakiyeti lazımdır.”   demiştir. Barutçu, 
A.g.e., s: 823.  Bu ifadelerden de görüldüğü gibi İnönü DP muhalefetini yaşatmaktaki kararlı 
tutumundan vazgeçmeye niyetli değildir.  
640 Topuz, Ünsal, A.g.e., s: 122.  
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yaptığı konuşmada ayrıca baştan beri savundukları gibi devlet başkanlığıyla parti 

başkanlığının aynı şahısta birleşmesinin sakıncalarından da bahsederek; devlet 

reisinin partiler arasında hakemlik yapacağını, bunun için de hiçbir partinin etkisi 

altında kalmaması gerektiğini bildirmiştir. Bayar nutkunda ayrıca Atatürk’ün 

sözlerine de atıfta bulunarak “Hâkimiyet öyle bir varlıktır ki onun karşısında zincirler 

erir.” cümlesiyle konuşmasını tamamlamıştır. 641  

 Celal Bayar’ın konuşması sonrasında kendi deyimiyle “iki aydır sürdüğü 

suskunluğu”642 bozarak bir cevap yazısı kaleme alan Nihat Erim, konuşmada öne 

sürülen iddialara yanıt vermiştir. Erim öncelikle Bayar’ın konuşmasında “normal 

muhalefet çığrına dönüş” yönünde bazı ümit verici noktalar bulunduğundan söz 

etmiştir. Muhalefet liderinin konuşmasında seçim emniyetinden söz ettiğine değinen 

Erim, eğer bir yerde gerçekten de güvenli bir seçim sistemi yoksa orada temelden 

bozuk bir düzen olduğunu belirtmiştir. Karşılıklı emniyetsizliğin sorumluluğunun 

DP’de olduğunu da öne süren Nihat Erim, bu partinin 1946 belediye seçimlerinin öne 

alınmasından itibaren CHP’ye ve devlet başkanına insafsızca yüklendiğini oysa o 

kararda usule aykırı hiçbir tutum olmadığını savunmuştur. Erim ayrıca, “sabırla, 

müsamaha ile tatlılıkla” her şeyin çözülebileceğini, yalnız karşı partiden insaflı 

olmalarını rica ettiklerini de belirtmiştir. Nihat Erim, ayrıca sürekli “aynı teraneleri” 

tekrarlamanın yararsız olduğundan da bahisle elbirliğiyle çalışarak neticeye 

varacaklarını ve herkesin yüzünü güldürecek bir sonuç elde edildiği zaman 

muhalefetin de iftihar payının az olmayacağını savunmuştur. 643 

Nihat Erim’in bu makalesi Cumhurbaşkanı İnönü’nün de beğenisini 

kazanmıştı. Ne var ki muhalif basında Erim’i eleştiren değerlendirmeler de 

görülecekti. Vatan’a göre Erim’in yazısını okuyanların bazısı bunu “hürriyet ilâhının 

üzerine şal örten bir zatın şahsi ve belli fikirleri” olarak kabul edeceklerdir; ancak 

                                                 

641 “Celâl Bayar’ın Sıvas’ta dün söylediği nutuk”, Cumhuriyet, 28 Haziran 1947, Yıl: 24, Sayı: 8215, 
ss: 1-4. Şahingiray, A.g.e., ss: 146-148. Bayar’ın nutku Başbakan Recep Peker’i kızdırmıştır. 
İnönü’nün yanında görüşlerini açıklayan Peker,   “Bunlar adam olmaz. Bunlar yola gelmez. Ama biz 
vazifemizi yaptık. Artık vicdanım müsterihtir. Ruam hastalığını teşhis için maleyin tatbik ederler. Biz de 
demokratların içyüzünü meydana vurmak için iyi muamele etmiş olduk. Ben bunların yola gelmeyeceğini zaten 
biliyordum.”   değerlendirmesinde bulunarak Nihat Erim’i de şaşırtmıştır. Erim, A.g.e., s:145.  
642 A.e.  
643 Nihat Erim, “Muhalif parti liderinin son nutku”, Ulus, 29 Haziran 1947, Yıl: 28, Sayı: 9324, ss: 1-
2-4.  
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Nihat Erim’in bazen “hangi kaynaklardan ilham aldığını bilen çevreler” bu 

makalenin üzerinde durmalıdırlar. Buna göre Erim’in yazısı incelendiği zaman 

İnönü-Bayar görüşmelerinden doğan iyimser havanın da biraz söndüğü 

görülmektedir. Erim’in eleştirildiği haber-yorumda O’nun tüm kusuru DP’ye 

yüklediğine ve “mutaassıp” bir partici gözüyle her olayı kendi açısından 

yorumladığına; ancak Bayar’ın Sivas’taki konuşmasında tenkitlerine yanıt 

vermediğine de değinilmiştir. 644 Nihat Erim’in eleştirildiği satırlarda O’nun “hangi 

kaynaklardan ilham aldığını” bilenler ifadesiyle işaret edilen isim kuşkusuz 

Cumhurbaşkanı İnönü’dür ve aslında yazıda Erim’in değil, İsmet Paşa’nın 

görüşlerinin yansıtıldığı düşünülmektedir. Oysa Erim, makalesi basılmadan önce 

fikrini sorduğu İnönü’den “bir-iki yerinde Demokrat liderlerini okşayacak” cümleler 

koyması tavsiyesi almıştı. Nihat Erim’in bunu yaptığı cevabı üzerine de 

Cumhurbaşkanı, “biraz daha okşa” karşılığını vermişti. 645 Yani Vatan’da ima 

edildiği gibi İnönü’den Erim’e, DP’ye karşı “sertlik” değil; “ılımlılık” talimatları 

gitmekteydi.  

Ahmet Emin Yalman da Nihat Erim’i eleştirdiği makalesinde O’nun son 

yazısının “Halk Partisi hesabına her zaman olduğu gibi soğuk bir duş tesiri yaptığını” 

ve “hürriyet üzerine şal örtmek yolunda kurduğu şöhrete sadık kalarak” yazdığı son 

yazının herhangi bir ilhamla değil, kendi buluşuyla yazdığını savunmuştur. 646 

Vatan’da Erim’e yönelik bu tenkitler iktidar partisinde dikkatleri bu gazeteye 

çevirmişti. CHP kulislerinde neler olup bittiği hakkında net bir bilgi sahibi olmadan 

Nihat Erim’i eleştiren gazetenin sahibi ve başyazarı Ahmet Emin Yalman’ı 2 

Temmuz günü ziyaret eden Ali Fuat Cebesoy, O’na “Nihat Erim’le niçin 

uğraşıyorsun?” sorusunu yönelttiği zaman “Benim ona çok hürmetim vardı. Fakat 

Ulus’ta Falih Rıfkı’nın rolü ona da sindi” yanıtını almıştı. Buna karşılık Cebesoy, 

Yalman’a “Yanılıyorsun ve işlerin içyüzünü bilmiyorsun. Nihat, İnönü ile beraberdir. 

Bu sırada İnönü’nün işini kolaylaştırmak lazımdır” cevabını vermişti. Cebesoy’un 

sözleri üzerine özür dileyen Ahmet Emin, artık daha dikkatli olacağına da söz 

                                                 

644 “İki parti arasında gerginlik artıyor”, Vatan, 30 Haziran 1947, Yıl: 7, Sayı: 2189, s: 1.  
645 Erim, A.g.e., s: 145. 
646 Ahmet Emin Yalman, “Kızalım mı, acıyalım mı?”, Vatan, 1 Temmuz 1947, Yıl: 7, Sayı: 2190, ss: 
193. 
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vermişti. 647 Bu noktada dikkati çeken husus, genç Nihat Erim’in Ali Fuat Cebesoy 

gibi tarihi bir kişiliğin ve en eski CHP’lilerden birisinin dahi yakın ilgisine ve 

‘kollamasına’ mazhar oluşudur. Nitekim, Cebesoy da 12 Temmuz Beyannamesi 

sonrasında Nihat Erim’le birlikte 35’ler grubunun içinde yer alacaktır. 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün iktidarla muhalefet arasındaki münasebetleri 

düzene sokma çabasında özellikle Recep Peker konusunda bazı sıkıntıları vardı. 648 

Erim, Başbakan Recep Peker’in halini beğenmediğinden söz eden Cumhurbaşkanı’na 

görüşlerini açıklarken  “Paşam, siz olmaksızın kalabilmeye alışsınlar. Her şeyi sizden 

bekliyorlar. İstiyorlar ki siz kendinizi ortaya koyasınız, buna lüzum yoktur. Siz Halk 

Partisi’ne şimdiye kadar azami yardımı isminizle yaptınız. Şimdi artık parti kendini 

korumaya alışsın.”  ifadelerini kullanmıştı. Nihat Erim, ayrıca Cumhurbaşkanı’nın 

partiler üstü kalması konusunda da fikirlerini açıklarken İnönü’nün partililerin bunu 

vefasızlık saymalarından çekindiği itirafı üzerine de şunları söylemiştir:  “Hiç hakları 

yoktur. Siz 1946’da yapabileceğinizi şimdi yapacaksınız. Bugüne kadar yaptığınız 

fedakârlıklar kafidir. Arkadaşlar kendi başlarına parti idare etmeyi öğrenmelidirler.” 649 

Erim, bu ifadeleriyle bir yandan İsmet Paşa’yı daha tarafsız bir devlet başkanlığı 

fikrine yaklaştırmayı amaçlarken, bir yandan da 12 Temmuz Beyannamesi’nden 

önce siyasî ortamın yumuşamasına katkı sunmayı amaçlıyordu. Ayrıca Nihat Erim’in 

İnönü’ye genel hatlarıyla açıkladığı fikirlerini 12 Temmuz Beyannamesi’nden sonra 

gerek Ulus’taki yazılarında, gerekse CHP’nin kurullarında da savunmaya 

başlayacaktır.  

Nihat Erim, 12 Temmuz Beyannamesi’nin yayınlanmasına kadar geçen süre 

içinde Cumhurbaşkanı İnönü’yü ağırlıklı olarak partiler arası mücadelede yansız 

kalmaya ikna etmeye çabalamıştır. Erim, 30 Haziran’da İsmet Paşa’yla bir araya 

geldiği zaman özetle şu görüşleri savunmuştur:   “Halk Partisi’nin kendisini toplayıp 

                                                 

647 A.e., s: 149. 
648 Mesela Başbakan Peker, İsmet İnönü’yle yaptığı görüşmede “Bunlar ihtilalci metotlarla 
çalışıyorlar. Evvelâ kendilerini ıslah etsinler” demişti. Ayrıca eğer muhalefet doğru dürüst çalışırsa 
kendilerinin gerekeni yapacağı hususunda da Cumhurbaşkanı’na teminat vermişti. Toker, A.g.e., s: 
281. Bu sözler Peker’in DP’lilere kolay kolay güvenilemeyeceğini düşündüğünü de göstermektedir.   
649 Erim, A.g.e., s: 146.  
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normal işler parti haline gelmesi için sırtını size dayamaktan vazgeçmesi lazımdır. Siz 

hayatta iken Halk Partisi silkinip ayağa kalkmalıdır.”   650  

CHP’lilerin İnönü’yü muhalefete karşı en büyük dayanak olarak görmesinden 

artık rahatsızlık duymaya başlayan Nihat Erim, özellikle İsmet Paşa’nın CHP’nin 

başından fiilen çekilme kararının yayınlanacak tebliğde yer almasını istiyordu. Erim, 

yukarıda da bahsedildiği gibi 1946’da DP’nin parti başkanlığıyla devlet 

başkanlığının ayrılması önerisine karşı çıkmıştı. Erim, neden fikrini değiştirdiğini bir 

görüşmesinde İnönü’ye şöyle izah etmişti:  “…seçim zamanı cumhurbaşkanı 

güvenilecek bir makam olmalı. [1946 seçimlerinde] Partiler üstünde ilk seçimde Halk Partisi 

başında kalmanız lazımdı[r.] Ama şimdi iş değişti. Rejimin yerleşmesi sizin şahsınıza 

bakıyor. Demokratların sizin yardımınıza ihtiyacı var.”   651 Nihat Erim’in bu ifadelerinin 

en dikkate değer yanı yukarıda da değinildiği gibi zaman zaman Ulus’ta savunduğu 

DP’nin yerini alabilecek başka muhalif partiler olabileceği anlayışından vazgeçerek 

bu partinin devamını savunmaya başlaması ve bunu sağlayacak tek ismi de İnönü 

olarak görmesidir. Bu arada partiler arasında iyi ilişkiler kurulmasından yana olan 

Erim’in Çankaya’daki bir toplantıda Fuat Köprülü’nün Devlet bakanı olarak 

kabineye alınmasını teklif ettiği; ancak bu fikrin İnönü tarafından benimsenmediği de 

öne sürülmüştür. 652 

Partiler arasında uzlaşı çabalarının devam ettiği günlerde birçok CHP’li 

İnönü’nün genel başkanlıktan ayrılmasına karşı çıkıyordu. Tarafsız devlet başkanı 

tezine İsmet Paşa’nın huzurunda Hilmi Uran, Saracoğlu gibi partinin ileri 

gelenlerinin “İnönü Halk Partisini bırakırsa köylerde panik olur, biz parçalanırız” 

savıyla itiraz ettiklerini belirten Nihat Erim, 12 Temmuz’a giden süreçte defalarca 

konuştuğu Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye baş başa kaldıkları anda  “Paşam… herkes 

kendini düşünüyor… İsmet İnönü’yü düşünen yoktur… Hepsi İnönü’nün sırtından geçinmek 

istiyor. Ayrıca partinin gerçek menfaatini görememektedirler. Önümüzdeki seçime üç yıl 

var. Kâfi bir müddettir. Aklımızı başımıza alıp çalışmalıyız. Partinin içinde Atatürk’e ve size 

sığınarak sivrilen üç-beş kişi var… Hakiki kıymetler kenarda kalıyor. Yahut eziliyor. Herkes 

kendi değeri ile tutunsun. Görelim bakalım gerçek liderler kimlerdir, o zaman meydana 

                                                 

650 A.e., s: 147.  
651 A.e. 
652 Us, A.g.e., s: 712. 
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çıkacak.”   ifadeleriyle görüşlerini savunmuştur. 653  Sadece bu ifadeler dahi Nihat 

Erim’in İnönü karşısında çekinmeden ve rahatlıkla görüşlerini dile getirebildiğini 

göstermesi bakımından dikkate değerdir. Ayrıca 1950 seçimlerine kadar partinin 

toparlanabileceğini; ancak bunun yolunun çalışmaktan geçtiğini de savunan Erim, bir 

bakıma CHP’nin kendini yenilememesi halinde gelecek seçimleri yitirebileceğini de 

anlatmaya çalışmıştır. Erim’e göre kendisini sessizce dinleyen Cumhurbaşkanı, 

konuşma sonrası koluna girerek bir süre dolaşmıştı. Yine Nihat Erim’in 

günlüklerinde yer alan ifadelerine göre İnönü, kendi fikrine yanaşmıştı. İlk başta 

partide sarsıntı olabileceğinden söz eden Cumhurbaşkanı, Erim’in sarsıntının doğal 

olduğunu; ancak bu sarsıntının İnönü hayattayken yaşanmasının daha doğru olduğu 

görüşü üzerine “Çok güzel. Bunu ben yapacağım” karşılığını vermişti. 654 

 Cumhurbaşkanı İnönü, iktidarla muhalefet arasındaki münasebetleri yeniden 

rayına oturtmak amacıyla yayınlayacağı tebliğin taslağını Nihat Erim’in teklifi 

üzerine Pembe Köşk’te O’na dikte ettirmiştir.  Erim, günlüğünde İnönü tarafından 2 

Temmuz günü taslak metnin yazdırıldığını belirtirken, 655 yıllar sonraki bir 

beyanatında 3 Temmuz günü beyannamenin İsmet Paşa tarafından kendisine dikte 

ettirildiğini söylemiştir. 656 Nihat Erim’in yazımı 3 saatte tamamlandığını belirttiği 

taslak metin hakkındaki ilk düşünceleri olumludur. Bunun “çok ustalıklı bir beyanat” 

olduğunu vurgulayan Erim,   “her iki tarafı da hem takbih hem methediyor. Asıl mühim 

olan kendisini birden bu münakaşaların dışına çıkartıyor. Hükümetin işlerinden, 

mesuliyetinden sıyrılıyor. Tamamen bitaraf bir eda alıyor. Hatta muhalefeti koruyor. 

Kendisini partiler üstü durumda takviye edecek bir beyanat.”   ifadeleriyle düşüncelerini 

belirtmiştir. 657  

 Cumhurbaşkanı İnönü, Nihat Erim tarafından kaleme alınan taslak metni hem 

CHP’nin, hem de DP’nin ileri gelenlerine vererek onların da görüşlerini ve 

                                                 

653 A.e., s: 149.  
654 A.e., s: 147. 
655 A.e., s: 150. 
656 Topuz, Ünsal, A.g.e, s: 122. Metin Toker de beyannamenin yazılış tarihini 3 Temmuz olarak 
vermektedir. Toker, A.g.e., s: 264. İnönü’nün not defterinde 30 Haziran’dan sonraki ilk tarih 5 
Temmuz gününe ait olduğu için beyanname metninin yazılış tarihine dair bir bilgiye rastlanmamıştır. 
İnönü, A.g.e., s: 465.  
657 Erim, A.g.e., s: 151. 
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katkılarını öğrenmek istemişti. Başbakan Peker, bildiride düzeltmeler yapılması 

gerektiğini savunurken, Kâzım Karabekir DP’lileri “aristokrat” olarak tanımlamış ve 

böyle bir bildiriyi doğru bir girişim olarak görmediğini belirtmişti. 658 Diğer 

partililerin bildiri hakkındaki görüşleri de çok olumlu değildi. Nihat Erim’e Şükrü 

Saracoğlu’yla görüşmesini aktaran İnönü, onu “perişan” gördüğünden söz ederek 

muhatabının, “Eğer siz başkanlıktan ayrılırsanız ve bu beyanatı yaparsanız hükümet 

yerinde kalamaz” dediğini anlatmıştır. İsmet İnönü’ye partililerden gelen baskılara 

karşılık geri adım atmamasını telkin eden Erim ise parti başkanlığından ayrılma 

konusunun anayasa değişikliğiyle sağlanabileceğini savunmuş ve  “Cumhuriyet 

kurulduğundan beri muallakta olan bir meseleyi ancak siz hallettirebilirsiniz. Zayıf adamlarla 

bu iş yapılamaz. Tek meclis doğru değil. Derhal iki meclis sistemine geçelim.”  sözleriyle 

görüşünü ifade ederek DP ile bu konuda anlaşabileceklerini de söylemiştir. 659 

Türkiye’de iki meclisli sisteme 1961 yılında geçildiği düşünülürse Erim’in daha 

1947’de bu sistemi Cumhurbaşkanı nezdinde gündeme getirmesi dikkât çekicidir. 

Nihat Erim’in iktidar muhalefet ilişkilerinin onarılması sürecinde 

demokratikleşmenin tam olarak sağlanması yönündeki çabaları diğer CHP’lilerin de 

görüşlerini dikkate alan İnönü tarafından genelde onay görmesine rağmen bu 

fikirlerin fiiliyata geçirilmesi sağlanamamıştır.  

Nihat Erim de dahil olmak üzere partililerin görüşlerini ve eleştirilerini 

değerlendiren İsmet İnönü’nün defterinde 5-12 Temmuz tarihleri arasında tutulan 

notlarda daha çok Celal Bayar ile yapılan görüşmelere dair bazı ayrıntılar yer 

verilmiştir. Örneğin 5 Temmuz’da Bayar ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı, 

“Müdahale etmemde bir fayda var mı?” sorusuna karşılık “Var” yanıtını almıştı. 

Bayar’ın kendisine bazı talepler ilettiğinden söz eden İnönü, 10 Temmuz tarihinde 

defterine “…beyanname üzerinde mutabakat.” notunu düşmüştü. 660 Bu arada DP ile 

                                                 

658 Turan, A.g.e., s: 290.  
659 Erim, A.g.e., s: 152.  Devlet ve parti başkanlığı makamlarının birbirinden ayrılması konusu muhalif 
basında da ele alınmaktaydı. Nitekim Erim ile İnönü arasındaki görüşmelerin devam ettiği sırada 
Vatan’da çıkan bir haberde “Cumhurbaşkanının partiler üstünde bir millî hakem rolü almasının yakın 
siyasi tarihimizde bir dönüm noktası” olacağından söz edilmişti. Habere göre CHP’nin “ılımlı 
çevreleri” Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığını demokrasi hayatımızda “mutlu bir gelişme ve dönüm 
noktası” olarak görmektedirler. “Devlet ve parti reisliğinin ayrılması”, Vatan, 1 Temmuz 1947,  ss: 1-
4.    
660 İnönü, A.g.e., ss: 465-466. İnönü, partiler arası uzlaşma çabaları hakkında sadece siyasilerin değil, 
iş çevrelerinin de görüşünü öğrenmek istemişti. Beyannamenin hazırlandığı günlerde Köşk’e çağırdığı 



 147

sağlanacak uzlaşmanın kilit isimlerinden Başbakan Recep Peker, aslında İnönü’nün 

böyle bir beyanname yayınlamasına karşıydı. O’na göre 1924 Anayasası 

Cumhurbaşkanı’na hükümetle muhalefet arasında “hakemlik” görevi vermiyordu ve 

eğer Demokratların şikayetleri varsa tek muhatapları hükümet olmalıydı. 661 Ancak 

Peker’in otoriter kişiliğiyle, DP muhalefetinin nasıl uzlaştırılacağı sorusunun yanıtı 

henüz ortada yoktu.  

CHP’lilerin görüşleri doğrultusunda beyanname taslağında düzeltmeler yapan 

İnönü, Celal Bayar’a gönderdiği metnin son şeklini okuyup iade etmesi için Nihat 

Erim’e de göndermiştir. Erim, 10 sayfadan altı sayfaya inen yeni metinde yapılan 

kısaltmalardan ve parti başkanlığıyla ilgili kısmın tamamen çıkartılmasından 

rahatsızlık duymuştu. 662 Erim, İsmet İnönü’nün yayınlayacağı beyannameye kısa bir 

süre kala Çankaya’da bu konuyu yeniden açarak, 1924 Anayasası’nın muhakkak 

değiştirilmesi gerektiğinden ve iki Meclisli sisteme geçişin bir zorunluluk haline 

geldiğinden söz etmiştir. Fransa’nın yeni anayasasının da bu esasa göre yapıldığını 

anlatan Erim, Cumhurbaşkanı tarafından dikkatle dinlenmişti. 663 

İsmet İnönü’nün iktidarla muhalefet arasında uzun süren temasların ardından 

yayınladığı ve siyasi literatürümüzde 12 Temmuz Beyannamesi olarak anılan bildiri 

11 Temmuz günü radyodan okunmuştur. 664 Beyannamenin okunduğu gece 

İnönü’nün davetiyle Köşk’te bulunan Nihat Erim, İsmet Paşa’nın CHP’den 

ayrılacağı telaşı içinde bulunan Hilmi Uran’la tartıştığını kaydederek,   “Eğer İnönü 

                                                                                                                                          

Vehbi Koç’a hazırladığı metni okutan İnönü, Koç’tan “Çok isabetlidir Paşam, kamuoyuna 
duyurulması müspet tesir uyandıracaktır.” değerlendirmesini almıştı. Vehbi Koç, Hatıralarım, 
Görüşlerim, Öğütlerim, Vehbi Koç Vakfı, 2.bs., 1987, s: 171. İnönü’ye göre Koç ile görüşme 9 
Temmuz günü yapılmıştır. İnönü, A.g.e., s: 466. 
661 Gül, A.g.e., s: 86.  
662 Erim, A.g.e., s: 153.  
663 A.e., s: 155. 
664 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 34., İnönü, A.g.e., s: 467.  Beyannamenin yayınlandığı 
tarihte  Türkiye ile ABD arasında Yardım Antlaşması imzalanmış ve böylece iki ülke arasında ilk 
resmi askeri ilişki başlamıştı. Bu antlaşmaya göre ABD, Türkiye’ye silah ve diğer askeri mühimmat 
ila askeri uzman, yol, liman ve askeri tesis inşası için mali ve teknik destek verecekti. Nasuh Uslu, 
Çatlak İttifak: 1947’den Günümüze Türk-Amerikan İlişkileri, Nobel Yayıncılık, 2016, s:  75. 
Nihat Erim, konuyla ilgili değerlendirmesinde Amerika’nın yapacağı yardımın maddi boyutundan çok 
manevi değerinin her zaman üstün kalacağını vurgulamış ve   “…Türkiye batı âleminin de davasına hizmet 
eylemenin ve kendi menfaatleriyle Birleşmiş Milletlerin tekmil barış ve haksever devletlerinin menfaatlerinin 
müşterek olduğunu müdrik bulunmaktadır…”   demiştir.  Nihat Erim, “Türk-Amerikan dostluğu”, Ulus, 14 
Temmuz 1947, Yıl: 28, Sayı: 9339, s: 2. 
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ayrılmakla çökecekse bu parti şimdiden çöksün daha iyi. Çünkü esasen bu parti yok 

demektir. Hiç olmazsa baştan yapmak imkânı ararız”   tezini savunmuştur. Uran ise 

Erim’in bu sözlerine karşılık,  “Sen iki ay önce ‘partimiz İnönü’nün partisidir’ diyordun. 

Hiç hazırlık yapmadık. Nasıl bu yola gireriz.”  cevabını vermiştir. 665 Beyannamenin 

yayınlandığı gece Erim ile Uran arasında yaşanan bu tartışma şunu göstermektedir 

ki; CHP’nin eski kuşak siyasetçileriyle, yeni kuşak siyasetçileri arasında ciddi fikir 

ayrılıkları vardır. Bu fikir ayrılıkları Başbakan Peker’in istifasına yol açacak süreçte 

daha da hız kazanacaktır.  

Cumhurbaşkanı İnönü yayınladığı beyannamede 7 Haziran’dan bu yana 

Başbakan Peker ile DP lideri Bayar arasında yaptığı görüşmeleri özetleyerek, 

karşılıklı ithamlar arasında mübalağa olsa bile gerçek olanlar bulunduğundan da söz 

etmiştir. İnönü,  “…ihtilalci bir teşekkül değil, kanuni bir siyasi partinin metotları ile 

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.”   ifadeleriyle DP’yi yasal bir muhalefet partisi olarak gördüğünü ve partiler 

arası ilişkilerde tarafsız kalacağını da ilan etmiştir.  İsmet İnönü ayrıca “meşru ve 

kanuni” siyasi partilere karşı “tarafsız, eşit muamele” zorunluluğunun siyasi hayat 

emniyetinin temel şartı olduğunu da vurgulayarak, varmak istediği neticenin “başlıca 

iki parti arasında temel şartın, yani emniyetin yerleşmesi” olduğunu da ifade 

etmiştir.666 

                                                 

665 Erim, A.g.e., s: 157. Uran’ın anılarında 12 Temmuz Beyannamesi’nin yayınlanacağı günlerde 
Başbakan Recep Peker’in “çok ateşli” olduğundan bahisle O’nun taslak metindeki gereksiz tavizleri 
kaldırtmış olduğundan söz edilmiştir. Uran, A.g.e., s: 475.  
666 “İnönü’nün Beyanatı”, Ulus, 12 Temmuz 1947, Yıl: 28, Sayı: 9337, s: 1. Beyannamenin tam metni 
dönemin gazetelerinde yayınlanmıştır. Vatan’a göre 12 Temmuz Beyannamesi, “Milli hakimiyete 
giden yolda ileri bir merhale”dir. “Cumhurbaşkanı İnönü, beklenen tebliğini dün yayınladı”, Vatan, 
12 Temmuz 1947, Yıl: 7, Sayı: 2201, s: 1. Cumhuriyet’e göre yayınlanan beyanname “memlekette 
büyük bir heyecan ve derin bir memnunlukla” karşılanmıştır. “İnönünün Beyannamesi”, Cumhuriyet, 
12 Temmuz 1947, Yıl: 24, Sayı: 8229, s: 1., DP’nin İzmir’deki yayın organında çıkan haberde 
“Cumhurbaşkanı’nın Millete Teminat Verdiği” belirtilmiştir. “Cümhur Başkanı Millete Teminat 
Veriyor”, Demokrat İzmir, 12 Temmuz 1947, Yıl: 1, Sayı: 203, s: 1., Tanin’de beyanattan alıntılar 
verilerek hazırlanan haberde Cumhurbaşkanı’nın “Muhalefet teminat içinde yaşayacak, iktidarın 
kendisini ezmek niyetinde olmadığından müsterih olacaktır” ifadelerine yer verilmiştir. “İnönünün 
Beyannameleri”, Tanin,  12 Temmuz 1947, Sene: 39, Sayı: 4454-1392, s: 1. 12 Temmuz 
Beyannamesi hakkında ayrıca bkz. Cezmi Eraslan, “Türkiye’de Çok Partili Hayatın Kurulmasında Bir 
Dönüm Noktası: 12 Temmuz (1947) Beyannamesi, Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 22, 1998, Ankara 
Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü,  , ss: 141-157. 
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Cumhurbaşkanı’nın yayınladığı beyanname siyasî çevrelerde ve basında 

ilgiyle karşılanmıştır. Cumhuriyet’e göre beyannamenin yayınlanacağı saatte halk 

radyoları başında Devlet Başkanı’nı dinlemek üzere toplamıştı. Ayrıca aynı haberde 

DP’lilerin yayınlanan tebliğle baskı iddialarının iktidar tarafından kabul edildiğini 

savunduğu ve satır aralarındaki ifadelerin gelecek için güvence niteliği taşıdığını 

söyledikleri de belirtilmiştir. 667 Vatan’a göre de Ankara radyosundan 20:15’te 

yayınlanan İnönü’nün tebliği büyük alaka uyandırmıştır. Habere göre tebliğ 

sonrasında Başbakan Recep Peker, “karakteri icabı” istifa etmeyecek ve ancak 

Meclis tarafından düşürülebileceğini öne sürecektir. 668  

Baştan beri İnönü-Peker-Bayar görüşmelerini yakından izleyen ve çoğu 

zaman İsmet Paşa’yı partiler üstü bir konuma geçmeye ikna etmeye çabalayan Nihat 

Erim, 12 Temmuz Beyannamesi’yle ilgili ilk değerlendirmesinde Devlet Başkanı’nın 

“sabırla” yürüttüğü ve her iki tarafın da çabalarıyla devam eden sürecin sonunda 

partiler arasındaki “kör dövüşünün” artık sona erdiğini ifade etmiştir. Bundan sonra 

partilerin geçmişe değil, ileriye bakmaları gereğinden de söz eden Nihat Erim, 21 

Temmuz seçimlerinden önce kendisinin İnönü’nün CHP’nin başında kalması 

gerektiğini savunduğunu hatırlatmıştır. Erim, o zaman bu görüşü iki teze 

dayandırdığını da ifade ederek, ilk kez girişilen tek dereceli seçimde “23 inkılâp yılı” 

sonrasında muhalefette bulunan insanların “mahiyet ve hüviyeti” belli olmadan 

İnönü’yü CHP’den ayırmanın sakıncalı olduğunu düşündüğünü; ancak artık bu 

tehlikeye yer olmadığını, muhalefetin “kanun ve nizam” taraftarı olduğunun 

anlaşıldığını yazmıştır. İkinci olarak da Erim, Devlet Başkanlığı-Parti Başkanlığı 

ayrımı için anayasal değişikliği zorunlu gördüğünü ve halen de aynı fikirde olduğunu 

bildirmiştir. İnönü’nün icap ettiği zaman partiler arasında hakemlik rolü 

üstleneceğinin açıkça ortada olduğundan söz eden Nihat Erim, beyanatın iç 

siyasetteki rejimi normalleştireceğini de savunmuştur. 669 

Nihat Erim’in 12 Temmuz Beyannamesi’nin ilanından sonra tebliğle ilgili 

kaleme aldığı çok sayıda makale vardır. Esasen Erim, hemen hemen 1950 

                                                 

667 “Beyannameyi D.P. nasıl karşıladı?”, Cumhuriyet, 12 Temmuz 1947, ss: 1-3. 
668 “Tebliğin akisleri”, Vatan, 12 Temmuz 1947, ss: 1-5. 
669 Nihat Erim, “Cumhurbaşkanı İnönü’nün beyannamesi”, Ulus, 12 Temmuz 1947, ss: 1-2. Erim’in 
yazısının iç sayfadaki başlığı “Cumhurbaşkanının beyannamesi” olarak verilmiştir.  
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seçimlerine kadar devam edecek süreçte yazılarında sık sık 12 Temmuz 

Beyannamesi’ne atıf yapacak ve partiler arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün tarafsızlığını savunacaktır. Nihat Erim, beyanname 

hakkındaki bir başka yazısında İnönü’nün üzerinde durduğu partiler arası “emniyet 

mefhumunu” tek yanlı olarak ele almadığını ve bundan böyle muhalefet hakkındaki 

endişelere artık son verme zamanının geldiğine değinmiştir. Artık aksi 

kanıtlanmadıkça muhalefet hakkında “toptan kötüleme” yapılamayacağını da 

savunan Nihat Erim, İnönü’nün beyannamesinden sonra muhalefetin ilk kez 

“saygıdeğer” bir vaziyet aldığını ve kendisinin de DP’ye artık bu gözle bakacağını 

yazmıştır. 670 Erim, ayrıca İnönü’nün üstlendiği rolün dışarıdaki düşmanların 

beklentilerini de boşa çıkardığını savunarak   “Türkiye’nin kötülüğünü isteyenler 

memleketin parti kavgaları ortasında Bizans’ın son günleri manzarasını arzetmesini 

beklemekte ve dilemekteydiler… [partiler arasında] kavgaların devamını elbette temenni 

eylemekteydiler. Bu düşüncede olanların ümitleri suya düşmüştür…”   değerlendirmesinde 

bulunmuştur. 671 Nihat Erim 1975 yılında 12 Temmuz Beyannamesi’ni yeniden 

yorumlarken İnönü’nün kendisine dikte ettirdiği ilk metni “çok daha idealist” 

bulduğunu, söz konusu tebliğin Türk demokrasisinin gelişmesi bakımından bir 

dönüm noktası olduğunu ve bu sayede yumuşayan ortamda 1950 seçimlerine 

gidildiğini söyleyecektir. 672    

12 Temmuz Beyannamesi hakkında günümüze kadar çok sayıda 

yorum/değerlendirme yapılmıştır. Karpat’a göre CHP ile DP arasındaki ilişkileri 

düzene sokan bu metin Türkiye’nin siyasi hayatının gelişiminde en mühim belgeler 

                                                 

670 Nihat Erim, “Temel şart karşılıklı emniyet”, Ulus, 13 Temmuz 1947, Yıl: 28, Sayı: 9338, s: 2. 
671 Nihat Erim, “Bundan sonrası”, Ulus, 15 Temmuz 1947, Yıl: 28, Sayı: 9340, s: 2. Beyanname 
muhalif basında da olumlu karşılanmıştır. Yalman’a göre İnönü artık partiler arasında hakem rolü 
oynamaya başlamıştır. Tebliğde ülke adına “müşfik ve ümit verici” bir hava vardır. Bundan sonra ülke 
hesabına hayırlı günler ve gelişmeler gelecektir ve geriye doğdu giden bütün yollar tıkanmıştır.  
Ahmet Emin Yalman, “Yeni rolün ilk filî eseri”, Vatan, 12 Temmuz 1947, s: 1. Nadir Nadi, artık 
siyasetteki karşılıklı ilişkilerin normal seyrinde gideceğini, Cumhurbaşkanı’nın tebliğdeki ifadeleriyle 
gelecekte daha güzel günlerin beklenmesi gerektiğini yazmıştır. Nadir Nadi, “İnönü’nün demeci”,   
Cumhuriyet, 13 Temmuz 1947, Yıl: 24, Sayı: 8230, ss: 1-3. DP Sözcüsü Fuat Köprülü’ye göre   
“Devlet reisinin Türk milletine neşrettiği bu tebliğ dünya ve memleket şartlarını samimiyetle ve cesaretle 
kavrayan tarafsız bir Devlet Reisinin en buhranlı bir dakikada, en isabetli bir kararının parlak bir ifadesidir.”    
Cumhuriyet, 13 Temmuz 1947, s: 1. 
672 Topuz, Ünsal, A.g.e., s: 122. 
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arasındadır ve İsmet İnönü’nün “başardığı esaslı işlerden” birisidir. 673 

Beyannamenin özetinin siyasi partilerin demokratik düzenin vazgeçilmez unsurları 

olduğunun teyidi olarak gören Çavdar’a göre de iktidar “muhalefetin varlığına 

tahammül etmeyi” ve “onunla bir arada yaşamayı” kabullenmiştir. 674 Cem Eroğul, 

12 Temmuz Beyannamesi’nin İnönü’nün CHP’de büyük sarsıntılara neden olan bir 

tecrübeye, yani demokrasiye, devam edeceği güvencesini verdiğini savunmuştur. 675 

Bilâ’ya göre de bu metin bir Başbakanın siyasi yaşamının sonu anlamına gelen bir 

bildiridir. 676 Beyanname ve İnönü’nün rolü konusunda birbirine zıt iki görüşe de 

değinmek yararlı olacaktır. Gevgilili, “Yükseliş ve Düşüş” adlı eserinde 12 Temmuz 

Beyannamesi hakkında Ulusal Önder’in, yani İnönü’nün, ilk kez arabulucu [hakem] 

rolüne soyunduğunu yazmıştır.677 İnönü’nün biyografisini kaleme alan Aydemir ise 

tebliğle ilgili değerlendirmesinde “İnönü’nün son hakemliği” başlığını 

kullanmıştır.678 Daha önce yukarıda değinildiği gibi Aralık 1946’daki krizde de İsmet 

Paşa’nın partiler arasında uzlaştırıcı rol oynadığı düşünülürse Gevgilili’nin 

yorumunun geçersizliği ortaya çıkacaktır. Aydemir, ayrıca beyannameyi getirdiği 

sonuçlar bakımından “önemsiz” bulurken; metnin İsmet Paşa’nın “sabrı ve direnişi” 

bakımından tarihi değere sahip olduğunu savunmuştur. 679  

Dönemin tanıklarından eski CHP’li siyasetçi ve gazeteci Orhan Birgit, 

kendisiyle yaptığımız mülâkatta 12 Temmuz Beyannamesi hakkında şunları 

söylemiştir:   “…12 Temmuz Beyannamesi bence Cumhurbaşkanı olarak İnönü’nün 

Atatürk’ten ayrılan yönüdür. Atatürk daha otokrattır. Ben Atatürk’ün çok partili hayata falan 

pek fazla tahammül ettiğini tahmin etmiyorum. Serbest Fırka olayında bunu görürüz. Belki o 

şartlarda kim olsa aynısını yapardı…” 680   12 Temmuz Beyannamesi’nin hazırlayıcısı 

İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker’e göre de bu metin İsmet Paşa’nın baştan beri 

farklı partilere karşı gösterdiği yakınlığın bir sonucu olarak görülmelidir. Toker, 

                                                 

673 Karpat, A.g.e., s: 168. 
674 Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839-1950, s: 462.  
675 Eroğul, A.g.e., s: 30. 
676 Bilâ, A.g.e., s: 108. 
677 Gevgilili, A.g.e., s: 60. 
678 Aydemir, İkinci Adam: II. C., s: 455. 
679 A.e., s: 456. 
680 Orhan Birgit ile 22 Ocak 2015 tarihinde yapılan özel görüşme.  



 152

ayrıca partiler arasındaki çekişme ortamında İnönü’nün beyannameyi “uzun uzun” 

düşünerek hazırladığını, birisi Vehbi Koç olmak üzere iki işadamına gösterdiğini ve 

onların da “muvafık” bulduklarını söylemiştir. 681 DP lideri Celal Bayar’ın kızı 

Nilüfer Gürsoy ise o dönemde Cumhurbaşkanı İnönü’nün hakem şeklinde iki tarafı 

da dinleyerek 12 Temmuz Beyannamesi’ni yayınladığını; ancak beyannamede 

verilen teminatın “sözde” olduğunu savunmuş ve hiçbir zaman fiiliyata 

geçirilmediğini ima etmiştir.682   

Son olarak 12 Temmuz Beyannamesi hakkında bazı DP’lilerin görüşlerine de 

değinmekte yarar vardır. Bayar, 1948 Ocak ayındaki bir nutkunda   “Bu beyanname 

istikbale ait yapılacak bir işin vadesinde ödenmesi lazım gelen bir senedinden ibarettir… 

Ödenme zamanı geldiğinde bunun ödenmesini isteyeceğiz.”   diyecektir. 683 Bayar, seneler 

sonraki bir mülâkatında İnönü’nün 12 Temmuz Beyannamesi ile Batı’ya Türkiye’nin 

demokrasi yolunda olduğu mesajını verdiğini ve doğru bir iş yaptığını 

savunmuştur.684 1950’lerde DP saflarında siyaset yapan Prof. Dr. Rıfkı Salim 

Burçak, 12 Temmuz Beyannamesi’ni hem iktidarı, hem de muhalefeti kollayan; 

ancak DP’yi daha fazla haklı gösteren bir metin olarak yorumlamış ve 1946 

seçimlerinden beri yükselen tansiyonu düşüren İnönü’nün adına büyük bir başarı 

olarak görmüştür. 685 

2.3. Nihat Erim’in CHP’ye ve Anayasa’ya  Dair Teklifleri 

 12 Temmuz Beyannamesi’nden hemen sonraki günlerde Nihat Erim, Ulus’ta 

anayasa meselesini ele almaya başlamıştır. Erim, bu konudaki ilk yazısında Kurtuluş 

Savaşı ve Cumhuriyete geçiş sürecini özetledikten sonra “ihtilal” yıllarında “güçler 

birliği” esasına dayanan Meclis Hükümeti sisteminden Kabine Hükümeti sistemine 

geçildiğini hatırlatmış ve   “…fakat milli hükümranlık [egemenlik], temsili hükümet 

rejimi, sadece Cumhuriyetin ilanı ve kabine usulünün kabulü ile, normalleşmiş olmuyordu. 

Burada normalleşme kelimesini, parlamenter sistemlerden umumiyetle benimsenmiş olan 

                                                 

681 Özden Toker ile 24 Haziran 2013 tarihinde yapılan özel görüşme. 
682 Nilüfer Gürsoy ile 27 Eylül 2013 tarihinde yapılan özel görüşme. 
683 İzahlı Demokrat Parti Kronolojisi: 1945-1950 I. Kitap, s: 96. 
684 Saray, A.g.e., s: 95. 
685 Burçak, A.g.e., s: 130. 
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usullerin kabulü, tatbiki anlamında kullanmaktayız. Bu konuda birkaç esaslı değişikliğe daha 

ihtiyaç vardı: ve bugün de hâlâ vardır.”   686 Erim’in bu yorumunda kastettiği anayasal 

değişikliklerin başında yukarıda da söz edildiği gibi İnönü’ye bahsettiği devlet 

başkanı-parti başkanı ayrımını sağlayacak değişiklik gelmektedir. Zaten İsmet 

Paşa’nın Erim’e 13 Temmuz günü genel başkanlıktan belki tamamen ayrılmasının 

zor olduğunu söylemesi üzerine Erim, bir kez daha “anayasa değişmeden büsbütün 

ayrılmanın tehlikesini” daima vurguladığını anımsatmıştır. Nihat Erim, ayrıca 

Cumhurbaşkanı’na CHP Kurultayı’ndan önce bu konudaki niyetini açığa çıkarmasını 

ve böylece Kurultay’da bir emrivakinin önlenmesini de önermiştir. 687 Erim, böylece 

bir yandan İnönü’yü bu fikre hazırlamaya çabalayacak, bir yandan da Ulus 

sütunlarındaki yazılarıyla bu konuyu kamuoyunun gündemine taşıyacaktır.   

Nihat Erim’in anayasa temalı ilk yazısının çıktığı gün Çankaya’da Adalet 

Bakanı Mümtaz Ökmen tarafından eleştirilmiştir. İnönü’ye hitaben,  “Paşam 

arkadaşlar Nihat’a çok kızıyorlar. Şimdi bir de anayasa değişikliği meselesi çıkardı diyorlar. 

Nihat’a acıyorum. İki tarafa da yaranamıyor.”  demişti. Ökmen’in sözlerinden rahatsız 

olan Erim’in   “Paşam anlaşıldı. Ulus gazetesi benim yazılarımı neşredemeyecek. İzin 

verirseniz başka bir gazetede yazayım.”  önerisi, Cumhurbaşkanı tarafından “Ne 

münasebet. Fikirlerini serbestçe yazarsın.” sözleriyle reddedilmiştir. Ökmen ise 

partililerin yazıları İsmet İnönü’nün yazdırdığı zannında olduklarını söylemesi 

üzerine de İnönü,  “Nihat’ın kendi fikridir. Ben kendi düşüncemi geçen sene söyledim. 

Anayasaya dokunmanın zamanı daha gelmedi.”   yanıtını vermiştir. 688  Sofrada geçen bu 

ifadeler, Ökmen bazında CHP içinde Erim karşıtlarının varlığını kanıtlayan önemli 

bir göstergedir. Açık olarak ifade edilmese de bu isimlerin başında Başbakan 

Peker’in gelmesi çok güçlü bir olasılıktır. Nitekim, yukarıda da söz edildiği gibi 

Metin Toker anılarında Peker-Erim ilişkisinden söz ederken Başbakan’ın Erim’den 

                                                 

686 Nihat Erim, “Anayasa meselelerimiz”, Ulus, 17 Temmuz 1947, Yıl: 28, Sayı: 9342, s: 2.  Erim’in 
Ulus’ta toplam yedi makale olarak yayınlanan anayasa hakkındaki makaleleri “Siyasî İlimler 
Mecmuası”nda üç ayrı sayıda özet halinde yayınlanmıştır. Söz konusu yazılar için bkz. Nihat Erim, 
“Anayasa Meselelerimiz”, Siyasî İlimler Mecmuası, Ağustos 1947, Yıl: 17, Sayı: 197, ss: 195-201 
ve 221., Nihat Erim, “Anayasa Meselelerimiz”, Siyasî İlimler Mecmuası,  Eylül 1947, Yıl: 17, Sayı: 
198, ss: 245-251., Nihat Erim, “Anayasa Meselelerimiz”, Siyasî İlimler Mecmuası,  Ekim 1947, Yıl: 
17, Sayı: 199, ss: 295-301.   
687 Erim, A.g.e., s: 159.  
688 A.e., s: 162.  



 154

“pek hoşlanmadığını” vurgulamıştı. Ancak Cumhurbaşkanı İnönü, Ökmen’in 

memnuniyetsizlik bildiren sözlerine rağmen Nihat Erim’i kolladığını ve 

desteklediğini de göstermiştir. 689 Nihat Erim’in genç bir siyasetçi olarak İsmet 

İnönü’yle yakın ilişki içinde olması da CHP içinde doğal olarak Erim karşıtlığına yol 

açan önemli bir faktördür.  

Nihat Erim’in Ulus’ta anayasa konusunu ele alışı muhalefet basınında hemen 

yankı bulmuştur. Vatan’a göre 12 Temmuz Beyannamesi sonrasında İnönü’nün 

partiler üstü bir konuma geçmeye karar verişinden sonra Cumhurbaşkanlığı 

makamının önemi daha da artmıştır ve Erim’in anayasayı ele alışından sonra artık 

Devlet Başkanı’nın anayasal yetkilerinin yeniden yapılandırılması muhtemel 

olacaktır. 690 Erim ise basında çıkan yorumlar üzerine “bir yanlış anlaşılmaya 

meydan vermemek adına” yazdıklarının sadece kendi düşünceleri olduğunu ve 

CHP’nin herhangi bir kademesinde anayasa değişikliği konusunda  karar alındığını 

sanmadığını açıklamaya gerek duymuş ve yazdıklarına “gereğinden fazla önem 

verilmemesini” istemiştir. 691 Nihat Erim, bu açıklamasıyla anayasa konusunda 

yazdıklarının kamuoyunda “iktidarın düşünceleri” olarak algılanmasını önlemeye 

çabalamıştır. Erim’in makalelerinde Devlet Başkanlığı’nın anayasal konumunu ele 

alırken savunduğu dikkate değer görüşlerden birisi de “Başkanlık sistemini bugünkü 

şartlar altında memleketimizin bünyesine uygun bulmamaktayız. Biz, parlamenter 

rejimin tekmil unsurları ile yerleşmesi taraftarıyız.” ifadeleridir.692 Nihat Erim’in 

Başkanlık sistemi hakkında düşüncelerini ifade ettiği ve Türkiye için uygun 

bulmadığını ifade ettiği bu yorumlar, söz konusu sistemin daha 1947’de sistem/rejim 

tartışmaları arasına girdiğini göstermesi bakımından önemlidir.  

Nihat Erim, yazılarında Türk Anayasaları’nın tarihi gelişimine değindikten 

sonra 12 Temmuz Beyannamesi’yle Türkiye’de geçiş devrinin tamamlandığını, çok 

partili sistemin birtakım gereklilikleri olduğunu ve bunların yapılmaması halinde 

                                                 

689 İnönü, Nihat Erim hakkında Barutçu’yla görüşürken şunları söylemiştir:   “Onu çekemiyorlar ve 
aleyhindedirler. Kendilerine birkaç defa söyledim. Şirinoğlu’nu köye kadar indirdiniz. Şimdi de bu genci ele 
aldınız. Hatta Mümtaz’a [Ökmen] çıkışarak söyledim.”   Barutçu, A.g.e., s: 836. 
690 “Devlet Başkanının salâhiyetleri”, Vatan, 18 Temmuz 1947, Yıl: 7, Sayı: 2207, ss: 1-4.  
691 Nihat Erim, “Anayasa meselelerimiz-III”, Ulus, 20 Temmuz 1947, Yıl: 28, Sayı: 9345, s: 2. 
692 Nihat Erim, “Anayasa meselelerimiz-VI”, Ulus, 24 Temmuz 1947, Yıl: 28, Sayı: 9349, s: 2. 



 155

demokrasi mekanizmasının normal şartlarına kavuşmuş sayılamayacağını 

savunmuştur. Anayasada esaslı değişikliklerin yapılmasının şart olduğunu 

vurgulayan Erim, 1924 Anayasası’nın bir ihtilal Anayasası olduğuna değinerek; söz 

konusu Anayasanın geçmişteki ihtiyaçları da ancak tek parti içindeki sıkı disiplin 

sayesinde karşılayabildiğini belirtmiştir. 693 Nihat Erim, “tam bir serbestlik içinde 

işleyecek politika mekanizması” için 1924 Anayasası’nın süratle değiştirilmesinin 

zaruri olduğunu öne sürerek görüşlerini şöyle sürdürmüştür: 

“…Bugünkü Anayasamızın hemen göze çarpan iki hususiyeti vardır: “ 1-Tek meclis 

sistemi; 2- Kuvvetler Birliği… Tek meclis sisteminin başta gelen mahzuru tek dereceli 

seçimle geldiği için âni değişikliklere gitmesi ihtimalidir… İhtilal devirlerinde tek meclisin 

çabuk ve kolay iş görmesi mahzurlu değil, tersine faydalı sayılır… Fakat normal zamanlarda 

Devletin tekmil müesseselerini günün politika ihtiraslarına kurban etmek ihtimali büyük 

mahzurdur. İkinci bir meclis kurulduğu takdirde, bu meclis, teşekkül tarzı itibarıyle[a], 

yumuşatıcı, fevri ve ani kararların önüne geçici, Devletin esas müesseselerini günlük politika 

ihtiraslarından koruyan bir rol oynı[a]yacaktır…”   694         

Nihat Erim, aynı makalede ikinci meclisin yararları konusundaki görüşlerine 

devam ederek,  “…sistemin bir faydasına da Profesör Duez işaret etmektedir: 

Cumhurbaşkanı Meclis tarafından seçildiğinde, ikinci meclis elzemdir. Zira tek meclis 

sisteminde Cumhurbaşkanının, bu meclisin kölesi, uşağı haline düşmesi mukadderdir. Devlet 

reisliği makamının istiklâlinin teminatıdır. Çünkü icabında meclislerden birinin kendisini 

desteklemesine güvenebilir.” Nihat Erim, ikinci meclisin zorunluluğu konusunda ayrıca şu 

görüşleri de savunmuştur: “…Hemen tüm demokrasilerde ikinci meclis vardır. İşe tek 

meclisle başlamış olan memleketler, çok sürmeden ikinci meclis sistemine geçmişlerdir. İki 

meclisten tek meclise gideni hemen hiç yoktur…”   695   

Nihat Erim, bu makalesinde daha önce İsmet İnönü’yle yaptığı görüşmelerde 

söz ettiği ikinci meclis sistemini kamuoyunun gündemine taşımıştır. Çok partili 

parlamenter sistemin tek meclisle yürütülemeyeceği kanısında olan Erim’in 

Cumhurbaşkanının tarafsızlığının sağlanması için de bu sistemi şart gördüğü 

anlaşılmaktadır. Nihat Erim’in makalesinde belirttiği gibi tek meclise sahip ülkelerin 

                                                 

693 Nihat Erim, “Anayasa meselelerimiz-VI”, Ulus, 24 Temmuz 1947, s: 2. 
694 Nihat Erim, “Anayasa meselelerimiz-VI”, Ulus, 24 Temmuz 1947, s: 2. 
695 Nihat Erim, “Anayasa meselelerimiz-VI”, Ulus, 24 Temmuz 1947, s: 2. 
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zamanla ikinci meclisi kurdukları düşüncesi 1961 Anayasası’yla kurulan sistemde 

Türkiye’de de gerçeğe dönüşmüştür. Ancak Erim’in yazısında iki meclisten tek 

meclise dönen hemen hiç ülke bulunmadığı savı yazıldığı dönem için geçerliyse de 

12 Eylül 1980 askerî müdahalesinden sonra yapılan 1982 Anayasası’yla tekrar tek 

meclis sistemine dönüldüğü de unutulmamalıdır.  

Nihat Erim’in 1924 Anayasası’nın demokratik rejime göre değiştirilmesi 

bahsinde ele aldığı mevzulardan birisi de kuvvetler birliği esasının yeniden 

düzenlenmesi konusudur. Beşinci maddenin “yasama yetkisi yürütme erki 

B.M.M.’de belirir ve toplanır.” hükmüne yer verdiğine değinen Erim, bu maddeden 

kuvvetler birliği esasının yürürlükte olduğunun anlaşılabileceğini, oysa söz konusu 

maddedeki hükmün 1921 Anayasası’ndan kalmış olduğunu belirtmiştir. 

Cumhuriyetin ilanından beri dokunulmayan bu hükme rağmen kabinenin yürütme 

yetkisini parlamenter rejimlerde olduğu gibi işlettiğini de vurgulayan Erim, Meclisin 

kabineyle uyuşmazlık yaşadığı zaman kabinenin boyun eğmeye ya da çekilmeye 

mecbur olduğunu yazmıştır. 696 

Nihat Erim, Cumhurbaşkanının konumuyla ilgili değerlendirmesinde de CHP 

Genel Başkanı’nın parti içinde geniş yetkilere sahip bulunduğunu belirterek, yeni 

şartlar dahilinde devlet başkanının çokluk partisi başkanlığından ayrıldığı zaman 

ciddi sorunların çıkabileceğini öne sürmüştür. Bazı çevrelerin Cumhurbaşkanı İsmet 

İnönü’nün parti başkanı olmadan da iktidara bazı tavsiyelerde bulunabileceğini öne 

sürdüklerini yazan Erim, bunun mümkün olabileceğinden söz etmiş; ancak 

“…Madem ki rejimi normalleştirmek arzusundayız, bütün dünyaca kabul edilmiş 

esasları tespit etmek lazımdır.” değerlendirmesinde de bulunmuştur. 697 Nihat 

Erim’in bu ifadelerinde vurguladığı en önemli unsur Türk demokrasinin ulusal değil, 

evrensel esaslar çerçevesinde yeniden yapılandırılması gereğine yaptığı vurgudur.  

Nihat Erim’in Cumhurbaşkanlığı konusunun çok partili sisteme göre yeniden 

yapılandırılması konusundaki değerlendirmeleri devlet başkanın seçilmesi hususunun 

ele alınmasıyla devam etmiştir. Erim, 1924 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı’nın 

milletvekilleri arasından TBMM tarafından bir seçim devresi için seçildiğini ve bu 

                                                 

696 Nihat Erim, “Anayasa meselelerimiz-VII”, Ulus, 25 Temmuz 1947, Yıl: 28, Sayı: 9350, s: 2.  
697 Nihat Erim, “Anayasa meselelerimiz-VII”, Ulus, 25 Temmuz 1947, s: 2. 
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usulün Parlamenter Cumhuriyetler’de bir benzerinin olmadığını savunmuştur. Erim, 

mevcut durumun 1921 Anayasası’na göre TBMM Başkanı’nın seçilme yöntemiyle 

aynı olduğunu da bildirmiştir. Nihat Erim, demokratik sistemde devlet başkanının 

yeniden düzenlemesi konusundaysa önerilerini şöyle dile getirmiştir:  “…Devlet 

başkanlığı makamı mümkün olduğu kadar, devletin istikrarına hizmet edebilmelidir. Bunun 

için Cumhurbaşkanının vazife süresi çoğaltılmalıdır. Fransa’da ve ekseri Cumhuriyetlerde bu 

süre yedi yıldır. Biz[de] de aynı yol[a]u gitmenin zamanı kanaatimizce ancak gelmiştir. 

İkinci meclis kurulursa Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci meclislerin bir araya gelmesiyle 

hâsıl olacak heyet tarafından seçilebilir. Bu suretle Devlet Reisinin politik kaderi, 

milletvekillerinin politik kaderinden ayrılmış olacaktır. Partiler üstünde kalmasını 

istediğimiz bir makamı işgal edecek zatın, kaderini partilerin kaderinden ayırmaktan tabii ne 

olabilir?” 698     

Nihat Erim, Cumhurbaşkanı’nın konumuyla ilgili bu makalesinde bir kez 

daha sözü başkanlık sistemine getirerek, bu usule neden karşı çıktığını şu ifadelerle 

izah etmiştir:   “…Anayasa değişikliği üzerinde söz söylerken şu da hâtıra gelebilir: Acaba 

Amerika usulüne (Başkanlık sistemi) gitmek daha iyi olmaz mı? Bilindiği üzere Amerika’da 

icra kuvveti cumhurbaşkanının elindedir. Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya halk tarafından 

seçilmektedir. Pek geniş yetkilerle mücehhezdir. Uzun izahlara girişmeksizin, bu sisteme 

taraftar olmı[a]yacağımızı kaydetmekle yetinelim. Türkiye, uzun yıllar, kuvvetli şahıslara 

dayalı rejimlerden kaçınmalıdır. Ta ki, sistemin kendisinden kuvvet alan bir mekanizma ile 

çalışma geleneği yerleşsin. Başkanlık sistemini, yani Amerika usulünü, bu sebepten şimdilik 

hiç hatırımıza getirmemekteyiz…”   699 Nihat Erim, makalesinin sonunda amacının 

1924 Anayasası’nda yapılması öngörülen değişiklikler hakkında bazı düşünce ve 

tartışma konuları sunmak olduğunu, daha sonra bu konuya yeniden dönülebileceğini 

yazmıştır. Erim, ayrıca anayasal değişikliklerin CHP ve DP’nin ortak kararıyla 

yapılabileceğini her iki partiden fikri olanların ortaya çıkması çağrısında bulunmanın 

kendisi açısından bahtiyarlık olduğunu da ifade etmiştir.  

Nihat Erim’in 1924 Anayasası’nın demokratik sisteme uygun olarak 

değiştirilmesiyle ilgili yazılarında ele aldığı konular, tezler ve savunduğu fikirler 

1947 yılının koşullarında oldukça ileri bir düşüncede olduğunu ve Türkiye’de 

                                                 

698 Nihat Erim, “Anayasa meselelerimiz-VII”, Ulus, 25 Temmuz 1947, s: 2.  
699 Nihat Erim, “Anayasa meselelerimiz-VII”, Ulus, 25 Temmuz 1947, s: 2.   
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demokrasinin tam olarak yerleşmesinden yana olduğunu göstermektedir. Yukarıda da 

söz edildiği üzere Mümtaz Ökmen, Erim’in Anayasa üzerine yazdığı ilk makaleden 

sonra parti içinde bu yazılardan rahatsız olanların varlığından söz etmiş; ancak Nihat 

Erim, İnönü’den aldığı destekle yazılarını sürdürmüştü. İşte bu nedenle Nihat Erim, 

CHP içinde Anayasal değişikliklere ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün partinin 

başından ayrılmasına karşı çıkanlar olduğu halde ilerici fikirlerini savunmayı 

sürdürmüştür. O günlerin CHP’sinde Nihat Erim gibi 1924 Anayasası’nda kapsamlı 

bir değişim öneren, Türkiye’de tam demokratikleşmenin sağlanmasının 

zorunluluğuna değinen ve kamuoyunu bu değişikliklere hazırlamaya çabalayan ikinci 

bir isim göstermek mümkün görünmemektedir. Ayrıca Erim’in Ulus’un 

başyazarlarından birisi olduğu, Cumhurbaşkanı’na olan yakınlığı ve CHP içindeki 

genç kadro içinde önde gelen isimlerden birisi oluşu göz önüne alındığında bu 

makalelerdeki fikirlerin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Nitekim Erim’in yazılarıyla 

aynı anda muhalif basında başlayan değerlendirmeler ve tartışmalar da 

görülmüştür.700 

Nihat Erim’in Anayasanın değişmesi hakkında yaptığı değerlendirmelerin ve 

önerilerinin çoğu Türk demokrasisinin 1960’lı yıllarında uygulamaya geçirildiği de 

unutulmaması gereken bir olgudur. Bu da onun savunduğu fikirlerin/önerilerin 

sonraki yıllarda demokratik rejime şekil verecek unsurlarla aynı doğrultuda olduğunu 

göstermektedir. Bu yazılarla ilgili vurgulanması gereken bir başka husus da Nihat 

Erim’in Amerika’daki gibi bir Başkanlık sistemini Türkiye için uygun görmediği 

konusundaki görüşleridir. Son makalesinde, yukarıda değinildiği gibi, itirazını ABD 

Başkanı’nın geniş yetkilere sahip oluşu ve Türkiye’de uzun seneler “güçlü şahıslara” 

dayalı bir sistemin olmaması gereğiyle izah eden Nihat Erim’in “Başkanlık sistemini 

şimdilik hiç hatırımıza getirmemeliyiz” vurgusu da dikkat çekicidir. Buradaki 

                                                 

700 Örneğin Vatan’da konuyla ilgili görüşlerini yazan Mümtaz Faik Fenik’e göre Nihat Erim’in 
yazılarıyla birlikte Ankara çevrelerinde Anayasada değişikliğe gidileceğine dair tahminler artmıştır. 
Ancak Fenik, Nihat Erim’in 1924 Anayasası’nda nasıl bir değişikliğe gidileceği hakkında açık bir 
hüküm getirmediği kanısındadır. Fenik, ayrıca Nihat Erim’in makalelerinin “akademik bir üslupla” ve 
“adeta ders verir gibi” yazıldığını ve bir türlü Erim’in “ağzındaki baklayı çıkarmadığını” da öne 
sürmüştür. Mümtaz Faik Fenik, “Anayasa meseleleri ve devlet başkanlığı”, Vatan, 23 Temmuz 1947, 
Yıl: 7, Sayı: 2212, s: 1. Vatan’ın haberine göre ayrıca DP de Anayasa’nın tadiline muhalif kalmıştır. 
Ankara’da toplanan DP’liler Anayasa’nın aynen tatbik edilmesinden yana olduklarını ve mutlaka bir 
tadilat yapılacaksa bunun yenilecek seçimden sonra oluşacak bir Meclis tarafından yapılmasını 
savunmuşlardır. “Demokratlar, anayasanın tadiline muhalif, aynen tatbikini istiyorlar”, Vatan, 23 
Temmuz 1947, ss: 1-3. 
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“şimdilik” ifadesinden hareketle Erim’in gelecekte Türkiye’de Başkanlık sisteminin 

uygulanabileceğini düşündüğü de öne sürülebilir. 

Nihat Erim’in anayasa hakkında yazdıkları CHP içinde ona karşı olan 

tepkileri de arttırmıştı. Her ne kadar Cumhurbaşkanı İnönü, Ökmen’in itirazlarına 

karşı Erim’in yazdıklarını savunsa da 22 Temmuz tarihli görüşmede anayasa 

hakkındaki makalelerinin Başbakan Peker’de rahatsızlık yarattığını belirterek; kısa 

zamanda sonlandırılmasını istemişti. İnönü’ye verdiği yanıtta bu yazıları kısa 

kesebileceğini; ancak bunun bir çözüm olmayacağını belirten Nihat Erim,   “…Bu 

çıkar yol değildir… Bu adamlarla Halk Partisi yaşayamaz… Fikir adamlarına tahammülleri 

yoktur. Bu mesele vardır. Anayasa her halde tadil edilmek lazımdır. Bence bunu istesek de 

istemek de hakikaten serbest rejime geçmiş isek bu zaruret kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Hakikati görmezden gelmek iyi bir metot değildir. Bana bu hususta Başbakan bir ihtarda 

bulunsaydı alacağı cevap menfi olurdu… Recep Peker, Mümtaz Ökmen grubu elinde kalırsa 

Halk Partisi asıl o zaman dağılacaktır. Bu adamlarla kafası işleyen münevver insanlar bir 

arada güç barınır.”  sözleriyle görüşlerinde ısrarcı olduğunu göstermiştir. 701 Nihat 

Erim, Peker’e yönelik ifadeleriyle aynı zamanda İnönü’ye Başbakan’ın değiştirilmesi 

yönündeki görüşünü de yansıtmaktadır. Ayrıca Türkiye’de gerçek demokrasiye 

geçildiyse bu değişimin zorunlu olduğunu vurgulaması da göstermelik çok partili 

rejime karşı olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.  

Anayasa tartışmalarının yaşandığı günlerde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 

Türkiye’de bulunan İngiliz Amiral Willis’i kabulü sırasında verilen çayda Erim ile 

birlikte DP’den Fuat Köprülü de yer almıştı. 702 Erim, Köprülü’yle görüşme sırasında 

anayasa hakkındaki yazılarıyla ilgili bilgi vermiş ve muhaliflerin kuşkularını 

gidermeye çalışarak, muhatabına herhangi bir oyun içinde olmadıklarını anlatmıştır. 

Nihat Erim’e göre Fuat Köprülü ile konuşması sırasında davetliler arasında bulunan 

Başbakan Peker, kendilerine “yan yan bakmış” ve “diş gıcırdatmıştı”. 703 Nihat 

Erim’in anayasa değişikliği üzerine yazdıklarından rahatsız olanlar arasında Faik 

                                                 

701 Erim, A.g.e., s: 164. 
702 “İnönü Amiral Willis’i kabul etti”, Ulus, 24 Temmuz 1947, s: 3. Hatta Cumhuriyet’te çıkan 
haberin resim altı yazısında   “Cumhur Başkanımız tarafından dün misafir filo Komutanı şerefine verilen 
kokteylde D.P. erkânından Fuad Köprülü ve C.H.P. erkânından Nihad Erim hararetli bir musahabe esnasında”   
ifadesi kullanılmıştır. Cumhuriyet, 24 Temmuz 1947, Yıl: 24, Sayı: 8241, s: 1. 
703 Erim, A.g.e., s: 165. 
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Ahmet Barutçu da yer almaktaydı. Barutçu’ya göre Nihat Erim’in demokrasi 

devrinin yeni şartlarına uyum adına yazdıkları CHP’liler arasında yankılar 

uyandırmaktaydı. 704 Nitekim 12 Temmuz Beyannamesi’nden hemen sonra Ulus’ta 

anayasal değişikliğin zaruretinden söz eden Nihat Erim, başta Başbakan Peker olmak 

üzere iktidar partisinde “tepkileri” üzerine çekmişti.  

 12 Temmuz Beyannamesi sonrasında partiler arasındaki ilişkilerin 

yumuşaması beklenirken, DP’nin 24 Temmuz günü yayınladığı bir tebliğde Peker 

hükümetine yönelik eleştiriler sürmüştür. Söz konusu tebliğde “bugünkü şartlar 

altında muhalefetin hakiki vazifesini yapmasının çok müşkül ve hatta gayri 

mümkün” olduğundan söz edilmiştir. DP’lilere göre ayrıca tek parti zihniyetinin 

mahsulü olan kanunlar, usuller dururken ve basına hürriyet verilmemişken anayasada 

değişiklik yapılmasına da olanak olmadığı ortadadır.705 Nitekim DP Genel Başkanı 

Celal Bayar da anayasa tadilatı tartışmaları hakkındaki yorumunda söz konusu 

tartışmaların CHP mensupları tarafından yapıldığını, muhtemelen kamuoyunun 

yoklanmasının amaçlandığını belirterek, partinin bu husustaki kanaatinin 

yayınladıkları tebliğde ortaya konulduğunu söylemiştir. 706  

Nihat Erim ise DP’nin tebliğiyle ilgili değerlendirmesinde muhalefetin halen 

Cumhurbaşkanı’nın beyannamesinden evvelki şikayetlerini tekrarladığını, geçmişi 

kurcalamanın yarar değil; zarar vereceğini ve bu tutumun İnönü’nün bir an önce 

doğmasını istediği “karşılıklı saygı ve güven ortamını” geciktireceğini belirtmiştir.  

Nihat Erim, ayrıca DP’nin tebliğinde anayasa tadilatı hakkındaki eleştirileri ele 

alırken, bunların sadece şahsi fikirleri olduğunu yinelemiş ve CHP’nin henüz bu 

konuda verilmiş bir kararı olmadığını açıklamıştır. 707 Erim, ayrıca her seferinde 

Başbakan Peker’in şahsına ve hükümetine yönelen hücumların “tekrardan ibaret 

olduğu ve bir esasa dayanmadığı” kanısındadır. Erim’e göre “demokrasi işinde 

                                                 

704 Barutçu, A.g.e., s: 828. 
705 “Demokrat Parti’nin beyannamesi”, Vatan, 25 Temmuz 1947, Yıl: 7, Sayı: 2214, ss: 1-4.   
706 Şahingiray, A.g.e., s: 159. 
707 Cumhuriyet’te Nadir Nadi, anayasa yazıları hakkındaki makalesinde Erim’e destek vermiştir. Nadi, 
Türkiye’de ileri söz hürriyetine geçildiği için her vatandaşın her konuda fikrini söyleme hakkına sahip 
olduğundan söz ederek Nihat Erim’in konu hakkındaki yazılarını beğendiğini belirtmiştir. Nadir Nadi, 
“Anayasa tartışmaları”, Cumhuriyet, 27 Temmuz 1947, Yıl: 24, Sayı: 8244, s: 1. Erim, Nadi’ye bir 
mektup yazarak “fikir tartışmasına şahsiyeti karıştırmadığı” için teşekkür etmiştir. Erim, A.g.e., s: 
167. 
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gelecek başarılar geç ve güç olacaktır ama herhalde olacaktır.” 708 Nihat Erim, 

İnönü’nün onayından geçen709 bu makalesinde Peker’e yöneltilen eleştirileri temelsiz 

bulmuştur; ancak O gerçekte yukarıda da söz edildiği gibi CHP’nin Peker’le yola 

devam edemeyeceği kanısındadır.  

Nihat Erim, 12 Temmuz Beyannamesi sonrası makalelerinde önce 

kamuoyunda tartışmalara yol açan anayasa tadilatı konusunu ele almış, arkasından 

CHP’nin yeni düzene uyum sağlamak adına gelecek Kurultay’da birtakım 

değişikliklerin yapılmasının şart olduğunu savunmuştur. Erim, bu konudaki ilk 

makalesinde yakında toplanacak Kurultay’da Cumhurbaşkanı’nın o makamda kaldığı 

sürece fiilen veya hukuken parti işleriyle ilgilenmemesiyle ilgili hükümlerin tüzüğe 

konulacağını belirtmiştir. Ayrıca İnönü’nün parti başkanlığından ayrılmasıyla ilgili 

endişesi olanlardan söz eden Erim, iktidar ve muhalefetin İsmet Paşa’nın devlet 

başkanlığından ve tarihi şahsiyetinden eşit olarak yararlanması gereğini 

savunmuştur.710 Açıkça muhalefetin de İnönü’ye olan ihtiyacından söz eden Nihat 

Erim aynı makalede demokrasiye geçişle, yani 1945’le, 12 Temmuz Beyannamesi 

arasında geçen dönemi “tereddüt ve yoklama devri” olarak tanımlayarak; bu devrin 

tamamlandığını ve yeni şartlara göre CHP tüzüğünün yenilenmesinin zaruret 

olduğunu da vurgulamıştır.  

Erim, makalesinde öngördüğü değişiklik önerilerini de şöyle sıralamıştır: 

“…yapılacak değişikliklerin başında Parti Genel Başkanlığı vazifelerinin, kimin tarafından 

yerine getirileceği hususunun tayini vardır… Devlet Başkanlığı vazifesinin devam ettiği 

müddetçe, bütün parti mesuliyetini, yetkisini doğrudan doğruya… parti kademelerinden 

alacak bir lidere yüklemelidir. Bu liderin, belki de C.H.P. iktidarda kaldığı müddetçe 

Başbakanlığı da yüklenmesi gerekecektir.” Erim, bu değişikliklerin yapılmamasının 

doğurabileceği tehlikeden de şöyle söz etmiştir:   “…C.H.P. içinde de rejimin isterlerini 

gerçekleştirmek zamanı gelmiştir… Alınacak yeni tedbirler C.H.P.’ni ne dağıtacak, ne de 

zayıflatacaktır. Tersine çok kuvvetlendirecektir… C.H.P. bünyesini çok partili politika 

hayatının isterlerine göre geliştirmediği takdirde tehlikeye düşebilir. Asıl o zaman, 

                                                 

708 Nihat Erim, “Demokrat Partinin son tebliği”, Ulus, 26 Temmuz 1947, Yıl: 28, Sayı: 9351, ss: 1-2. 
709 Erim, A.g.e., s: 166. 
710 Nihat Erim, “C.H.P.’nin yakın geleceği etrafında”, Ulus, 31 Temmuz 1947, Yıl: 28, Sayı: 9354, s: 
3. 
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çatlamalar, patlamalar, ayrılmalar,  dağılmalar; yıkılmalar, çözülmeler olabilir. Fakat C.H.P. 

o günü beklemeden, gerekli tedbirleri almasını bilecektir.”  711   

Nihat Erim, CHP’nin yeniden yapılandırılması hakkındaki bir başka 

yazısında bu konuda bazılarının atılacak adımları erken bulabileceğini; ancak bu 

görüşün doğru olmadığını savunmuştur. Erim’e göre Türk demokrasisinin geçiş 

devrinde bazı konuların ortaya atılması mahzurludur. İktidar ve muhalefet doğal 

işlevlerini karşılıklı olarak yerine getirmeye başladığında da rejimin esenliği için 

gereken adımlar süratle atılmalıdır, ayrıca 12 Temmuz Beyannamesi’yle Türkiye’de 

geçiş devri bitmiş ve normal devir başlamıştır. Erim, ayrıca liberal demokrasinin 

eşiğindeki Türkiye’de muhalefetin eleştirdiği Polis Vazife ve Salâhiyatı Kanunu, 

İskân Kanunu gibi yasalarda yapılacak düzenlemelerin CHP iktidarının da konusu 

olduğunu belirtmiştir. Bu konuda Erim’in makalesinde şu önemli ifadeler de yer 

almıştır:   “…Dâva normal işli[e]yen, vatandaş hak ve hürriyetlerine saygı gösteren bir 

rejimi temiz gelenekler üzerinde yükseltme dâvasıdır. Bu yolda iki parti arasında yapılacak 

yarış, eski bir deyişle bir (hamiyeti vataniye) dâvası olacaktır…”   712  

Nihat Erim, bu önemli makalesinde neden önce anayasada, sonra da CHP 

tüzüğünde ve parti içinde değişiklikler yapılmasını önerdiği konusuna açıklık 

getirmiş ve   “…biz şahsen üzerimize düşeni yapmı[a]ya koyulmuş bulunuyoruz. Anayasa 

meselesini bu sebepten ortaya attık. Halk efkârında ve basında görülen umumi alâkadan 

cesaret alarak ve alttan alta yahut açıktan açığa devam eden homurtulardan yılmı[a]yarak 

tezimizi müdafaaya devam edeceğiz…”   ifadeleriyle demokratik hayatın gelişimi 

yolunda her ne olursa olsun fikirlerini savunmayı sürdüreceğini açıklamıştır. Erim’e 

göre ayrıca   “…düşünmemek, düşündüğünü söylememek, kendi düşüncesinden başkasına 

tahammül edememek, demokrasi ile asla uzlaştırılamayacak bir ruh haletinden başka bir şey 

değildir. Girdiğimiz tam demokratikleşme yolunda samimiyetle ilerlemek için çok partili 

politika alfabesinin ilk harfinin (müsamaha) olduğunu bir an dahi hatırdan çıkarmamak 

                                                 

711 Erim, A.m., s: 3. Makalenin çıktığı gün İnönü yaveri aracılığıyla Erim’e yazıyı beğendiğini ve 
teşekkür ettiğini bildirmiştir. Erim, A.g.e., s: 167. Bu, Cumhurbaşkanı’nın Nihat Erim’e desteği ve 
güvenini gösteren çok önemli bir kanıttır. [Y.n.]  Ayrıca Nihat Erim’in yazısı muhalif basında anında 
yankı uyandırmıştır. Vatan’ın yorumuna göre, “Erim nihayet hakikati kabul” etmektedir. Gazete, 
ayrıca Nihat Erim’in yukarıda söz edilen makalesini özet halinde okurlarına duyurmuştur. “Şef sistemi 
tarihe karıştı”, Vatan, 1 Ağustos 1947, Yıl: 7, Sayı: 2221, ss: 1-3.  
712 Nihat Erim, “Bir teklif”, Ulus, 2 Ağustos 1947, Yıl: 28, Sayı: 9356, s: 2.  
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lazımdır. Fikir ancak… daha kuvvetli fikirle yenilebilir. Bir fikri küfürle, tehditle, homurtu 

ile, baskı ile, istihfaf ile karşılamak, o fikre kuvvet verir.”     713  

Nihat Erim’in CHP’de yapılacak reformla ilgili teklifleri 4 Ağustos günü 

yazdığı makalede daha da somutlaşmıştır. Erim, bu makalesinde 14 maddede 

CHP’yle ilgili düşüncelerini ve önerilerini sıralamıştır. Nihat Erim’in yazısında göze 

çarpan partinin geleceğine dair belli başlı öneriler şunlardır: 

“Çok partili hayatın hızla gelişmesini kolaylaştıracak tedbirleri almakta Halk Partisi 

hiçbir partiden geri kalmamalıdır. Eğer bu konuda tereddüt geçirecek olursa, yahut daha 

kötüsü ayak direrse kendi ülküsüne ihanet etmiş olur.” 

“…Halk Partisi vakit geçirmeden… tekmil mevzuatı yeniden gözden geçirmeli, 

gerçek demokrasiye uymı[a]yan hükümleri kaldırma teşebbüsünü almalıdır.” 

“Halk Partisi, henüz bünyesini yeni hayata göre tertiplemek fırsatını bulamamıştır. 

Fakat, sayın Cumhurbaşkanının 12 temmuz beyannamesinden sonra, daha fazla 

bekli[e]yemez. Bu beyanname, demokrasinin tekmil icaplarını yerine getirme zamanının 

geldiğini ilan etmiştir.” 

“Önümüzdeki Kurultay, Halk Partisinin hayatında bir dönüm noktası olmalıdır. 

Gerek partili milletvekillerinin, gerek illerden gelecek delegelerin Halk Partisinin yakın ve 

uzak geleceği üzerine derin tesirleri olacak kararlara varacakları şüphesizdir. Her delege, 

Partiyi bizzat kendisi idare edecekmiş inanç ve azmiyle hareket ettiği takdirde varılacak 

netice behemehal hayırlı olacaktır.” 

“Milletvekili adaylarının tespitinde ilk teşebbüs illerden gelmeli ve merkezin sadece, 

gerekçesini bildirmek şartıyle[a] veto yetkisi olmalı ve bazı hallerde tavsiyelerde 

bulunabilmelidir…” 

“Sayın İnönü’nün C.H.P.’ye şimdiye kadar yaptığı unutulmaz hizmetler karşısında 

şükran duymak, fakat bundan sonrası için O’nun tarihi vazifesini [Cumhurbaşkanı olarak 

CHP’nin başından ayrılıp, tarafsız bir konuma gelmesini] anlayışla karşılamak elzemdir.”  

“Parti genel başkanı, Devlet Reisi seçildiği takdirde, yerine başka bir lider seçip parti 

sorumunu [sorumluluğunu] onun omuzlarına yüklemek doğru olacaktır.” 

                                                 

713 Erim, A.m., s: 2.  
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“Çok partili sistem tatbikatında anayasamız aksaklıklar gösterecektir. Bunun böyle 

olacağı[nı] bu yollara bizden önce girmiş memleketlerin yaptıkları denemelerin, istisnasız 

aynı neticeyi vermiş bulunması ispat etmiştir…”       

“Anayasada Cumhurbaşkanına icabında partiler arasında üstün hakemlik 

yapabilmesi için gerekli yetki ve imkânlar sağlanmamıştır. Bu da önemle ele alınması 

gereken bir konudur…” 

“Demokrasi vasat seviyede adamlar rejimidir. Yani dehalara ve seri dışı [sıra dışı] 

insanlara bel bağlamaksızın, herkesin kolaylıkla anlayıp işletebileceği sistemler arar. 

Vatandaşların kültür seviyesi ve politika anlayışı ne kadar yüksek olursa, mekanizma da o 

kadar iyi işler. Bundan sonra üstün devlet adamlarına malik olmaksızın dahi işli[e]yebilecek 

sistemler kurmamız lâzımdır.” 

“Halk Partisi programı da baştan aşağı gözden geçirilmelidir. Geçmiş yıllarda 

programlar tek parti olduğuna [esasına] göre yapılıyordu. Memleketin türlü zümrelerinin 

ihtiyaçları uzlaştırılmaya çalışılıyordu. Uzlaşma fedâkarlık demektir. Şimdi ise ölçüleri 

değiştirmek zarureti vardır. Her parti iktidara gelmek ve orada tutunmak ister. Bu ise 

vatandaşlardan mümkün olduğu nisb[p]ette fazla oy toplamakla mümkündür. Tek yol budur. 

Bundan dolayı, hangi zümrenin veya zümrelerin menfaatinin ön planda geleceği tayin 

edilmelidir.” 

“Parti olarak gençlikle yakından ilgilenmek şarttır. Bugünkü ilgi pek kifayetsizdir, 

metod[t]suzdur, hatta prensipsizdir. Genç nesiller partilere taze hayat getirirler. İstikbali 

haber verirler. Gençliği ihmalde ısrar eden partiler süratle batmaya mahkumdurlar. Hiçbir 

şahıs, hiçbir deha onları bu âkıbetten kurtaramaz. Yarının devlet adamlarını seri halinde 

yetiştirmek lazımdır. Türkiye’nin kurtuluşuna öncülük etmiş olanlar kırkına varmamış 

idealistlerdi. İngiltere’de gerek İşçi, gerek Muhafazakâr Partileri birer gençlik teşkilâtı 

kurmuşlardır… Bizde de, genç nesillerle işbirliğini hangi parti daha iyi sağlı[a]yabilirse o 

ilerleyecektir.”    714 

Nihat Erim’in CHP’de reform yapılmasıyla ilgili önerilerini değerlendirirken 

vurgulanması gereken ilk husus, 1923’te kurulan partide çok partili sisteme geçiş 

sonrasında böylesine köklü reform önerilerinin hemen hemen ilk kez gündeme 

gelmiş olmasıdır. Zaten Türkiye’de 1923-1945 arası dönemin büyük bir bölümü tek 

parti egemenliğinde geçildiği için partide daha önce köklü reform ihtiyacı fazlaca 

                                                 

714 Nihat Erim, “Kurultay yaklaşırken”, Ulus, 4 Ağustos 1947, Yıl: 28, Sayı: 9358, s: 2. 
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ortaya çıkmamıştı.715 Dolayısıyla CHP’nin tarihinde 1945 sonrası dönemde köklü 

değişim öneren ilk partilinin Nihat Erim olması ihtimali son derece güçlüdür.  

Nihat Erim’e göre 12 Temmuz Beyannamesi, Türk demokrasisi için bir 

milattır. Artık çok partili sistemi geriye dönük işletmenin olanağı yoktur. Mevcut 

durumun sürdürülebilirliği de imkân dışıdır. Bu durumda tam demokratikleşme 

davası sadece DP’nin davası olmamalıdır. İktidar partisi olarak CHP, süratle değişim 

sürecine uyum sağlamalı ve değişimin öncüsü haline gelmelidir. Erim’e göre bu 

konuda ayak diremek, muhalefetin elini güçlendirecek ve CHP’yi zayıflatacaktır.  

Nihat Erim, Cumhurbaşkanı İnönü’nün CHP için geçmiş hizmetlerini takdir 

etmekle birlikte artık onnun parti başkanlığından ayrılmasını savunmaktadır. 

Beyanname sonrası İnönü’nün artık partiler arası mücadelede hakemliği önem 

kazanmıştır. Bu nedenle sadece gelecek CHP Kurultayı’nda onunla parti arasındaki 

ilişki kesilmesiyle yetinilmemeli, aynı zamanda 1924 Anayasası’nda da gerektiği 

zaman Devlet Başkanı’na partiler arası mücadelede hakemlik yapabilmesini 

sağlayacak değişiklikler yapılmalıdır.  

Erim’in Ulus’taki yazılarında CHP’de reform yapılması hakkındaki teklifleri 

ve değerlendirmelerinde partinin geleceğine dair somut görüşler yer almıştır. Bu da 

göstermektedir ki, Nihat Erim ‘günü kurtarmaya çalışan’ bir siyaset adamı değil; 

CHP’nin gelecekte de var olabilmesi adına neler yapılması gerektiği hususunda 

‘düşünen ve yol gösteren’ bir politikacıdır. Örneğin onnun gelecekte “gençliği ihmal 

eden” partilerin batacağını, “gençliği kazanan” partilerin yükseleceğini vurgulayan 

ifadeleri son derece dikkat çekicidir. Günümüzde bile zaman zaman çeşitli çevreler 

tarafından dile getirilen siyasî partilerin gençlerle iletişim kurmaları, sorunlarına 

eğilmeleri ve gençleri kazanan partilerin iktidar şansının olabileceği gibi 

yaklaşımlara Nihat Erim, oldukça erken bir zamanda temas ederek; bunun 

yapılmaması halinde CHP’nin iktidardan düşebileceğini vurgulamıştır. Ancak 

Erim’in bu tavsiyelerine rağmen CHP’de Gençlik Kolları Yönetmeliği, ancak 2 Mart 

1953 tarihinde Genel Yönetim Kurulu’nda onaylanmış ve partinin bir organı olarak 

                                                 

715 Ahmet Ağaoğlu 1926’da Atatürk’e ve Başbakan İsmet Paşa’ya sunduğu bir raporda “Fırka ile 
hükûmet arasındaki uyumsuzluklardan” ve Halk Fırkası’nda görülen aksalıklardan ve bunların 
giderilmesi için yapılması gerekenlerden söz etmiştir. İlgili rapor hakkında bkz. Ahmet Ağaoğlu, 
Serbest Fırka Hatıraları, İstanbul, Nebioğlu Yayınevi, Bas.y.y., ss: 38-45.    
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29 Mart’ta da CHP Gençlik Ocağı açılmıştır.716 Açılış törenine Nihat Erim’in de 

katılmış olması dikkat çekicidir. CHP’nin tarihi üzerine önemli bir çalışması bulunan 

eski partililerden Rahmi Kumaş, Gençlik Kolları’nın 1960 sonrası geliştiğini 

yazmıştır. CHP Gençlik Kolları’nın ilk genel başkanı ise Suphi Baykam olmuştur.  

Nihat Erim’in anayasada yapılmasını zorunlu gördüğü değişikliklerle ilgili 

yazılarından sonra, CHP’nin köklü bir reform geçirmesinin şart olduğunu dair 

makaleleri; bekleneceği gibi başta Başbakan Recep Peker olmak üzere parti içinde 

yine tepkiyle karşılanacaktır. Erim’in bu yazıları muhalefet basınında da yankı 

bulmuştur. Nitekim Nihat Erim hakkında muhaliflerin yazılarında artık Şalcı 

yakıştırmasına rastlamak zorlaşacak, buna karşılık o, 12 Temmuz Beyannamesi’nden 

sonraki süreçte muhaliflerin nazarında CHP içindeki ılımlı kanadın temsilcisi ve 

demokratikleşmenin savunucusu olarak görülecektir.  

2 Ağustos günü CHP Genel Merkezi’ne uğrayan Nihat Erim, Faik Ahmet 

Barutçu’nun odasında Hasan Âli Yücel ve Saffet Arıkan’nın da bulunduğu bazı 

partililerle bir araya gelmiştir. Görüşmede İnönü’nün CHP’nin başından tamamen 

ayrılmasına karşı çıkılırken; parti liderliğine seçilecek kişiyle Başbakan’ın ayrı 

olması da savunulmuştur. Ayrıca güçlü bir merkez idare heyetinin zorunlu olduğu da 

ifade edilmiştir. Nihat Erim, bu tezlere karşılık İsmet Paşa’nın tamamen ayrılmasını 

ve artık O’nun şahsının zedelenmemesini istemiştir. Erim ayrıca CHP iktidardayken 

ayrı ve güçlü bir merkez idare heyetinin hükümetle sürekli ihtilaf halinde kalacağını 

yahut da kabinenin zayıf düşeceğini savunmuştur. 717 Erim’e göre muhatapları 

objektif düşünmedikleri için kendisinin bu görüşlerini anlamayacaklardır.   

Faik Ahmet Barutçu da hatıralarında şu değerlendirmeyi yapmıştır:  “Ulus 

gazetesinde Nihat Erim yeni demokrasi hayatının şartlarına intibak lüzumuna dair neşriyat 

yapmaktadır. Bu lüzumu kavrayamayanlar kimlerdir? Parti içinde ve işbaşında böyle bir 

                                                 

716 Rahmi Kumaş, CHP’nin Soyağacı, İstanbul, Çağdaş Yayınları, 1999, s: 101. Orhan Birgit, 
anılarında CHP’de bir gençlik teşkilâtı kurulması ihtiyacının DP tarafından Halkevleri’nin 
kapatılmasından sonra ortaya çıktığını yazmıştır. Birgit’e göre o dönemde Ocak, Bucak lokalleri ve 
ilçeler hareketlenmişti. O yıllarda Avrupa’da gençler arasında yapılan bir toplantıya katılan CHP 
Sarıyer İlçe Başkanı Oğuz Oran’a mensubu olduğu partide bir gençlik kolu olup olmadığı sorulmuştu. 
Birgit’e göre soruya olumsuz yanıt alan Avrupalılar bu tür bir örgütlenmenin faydalarından söz etmiş 
ve Türkiye’ye dönüşte konuyu CHP İl Başkanı İlhami Sancar’a açan Oran’ın çabalarıyla hazırlanan 
raporun Ankara’daki Genel Merkeze gönderilmesiyle Gençlik Kolları Genel Merkezi açılmış ve hızla 
İstanbul ve diğer il ve ilçelerde Gençlik Kolları kurulmuştur. Birgit, A.g.e., s: 112.  
717 Erim, A.g.e., s: 168.  
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zümrenin mevcut olduğunu ima eden bir neşriyat partililer arasında yankılar yapmaktadır… 

Dünkü ve bugünkü Ulus’ta Nihat Erim’in çıkan makaleleri bu gazetenin bir parti gazetesi 

olduğuna kimseyi inandıramaz..”   718  

Barutçu, açık olarak Erim’i parti prensiplerine uymamak ve isim vermeden 

yaptığı eleştirilerle CHP’leri itham altında bırakmakla suçlamış ve onnun partiye 

zarar verdiğini söylemeye çalışmıştır. Ona göre Nihat Erim’in yazdıkları CHP’nin 

yayın organı olan Ulus’u da zedelemektedir. Erim ise 4 Ağustos günü baş başa 

görüştüğü Barutçu ve Arıkan’a kendisini şöyle savunacaktır:  “Ulus’un başyazı 

sütununda olmadıkça bir partili olarak düşüncelerimi yaymakta serbestim. Mamafih eğer 

Ulus neşretmeyecekse başka yerde yazarım.” 719  Gerçekten de Nihat Erim’in CHP’de 

yenilenme ihtiyacına dair yazıları Ulus’un iç sayfalarında basılmıştır. Erim’in ayrıca 

muhataplarına Ulus’un sütunlarının kendisine kapanması halinde dahi başka bir 

yerde yazmayı sürdüreceğini iletmesi de önemlidir. O böylece savunduklarından asla 

geri adım atmayacağını Arıkan ve Barutçu’ya da göstermiştir.   

CHP içinde tartışmalara yol açan Erim’in makaleleri hakkında kimi 

partililerin onunla görüşerek gerçek amacının ne olduğunu anlama çabaları devam 

etmiştir. Faik Ahmet Barutçu hatıralarında 4 Ağustos tarihli notlarda Saffet Arıkan’la 

beraber o gün, birisi Ulus gazetesinde olmak üzere, üç kez Erim’le bir araya 

geldiklerini yazmaktadır. Barutçu’ya göre Erim, kendilerine özetle şunları 

anlatmıştır:  “İnönü parti genel başkanlığından kati olarak ayrılmak kararını vermiştir. 

Sebebi şudur: ne hükümettekilere ve ne de partidekilere dediklerini yaptıramıyor. Misali de 

veriyor. Tembihlerine rağmen İstanbul kısmi seçimlerinde iştirak nispetini arttırmak için 

sandıklara fazla rey sokuşturulmuş. İntihabın hilesiz zararsız yapılmasını ne hükümete ve ne 

de partiye anlatamamış. Sözünü istedikleri zaman tutuyorlarmış. Hele hükümettekileri yola 

getirmek mümkün değilmiş… O bitaraf ve hakem mevkiinde olunca vicdanı rahat 

edecekmiş. 12 Temmuz beyannâmesinden sonra millet onun efradında toplanmış… Paşa 

artık kati kararını vermiştir ve rücuu bahis mevzu değildir. Demokrasi kahramanlığını da 

muhalefete vermek yerinde olamaz. Bizim daha çok demokrasi taraftarı görünmemiz 

lazımdır. Antidemokratik ne kadar usul, kanun varsa muhalefete takaddüm ederek biz ortaya 

çıkarıp düzeltmeliyiz. Hürriyet silahını da onların elinden almalıyız… Recep Peker ve onun 

                                                 

718 Barutçu, A.g.e., s: 828. 
719 Erim, A.g.e., s: 168. 
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hükümetiyle demokrasi yapılamaz. Biz partiyi Paşa’nın şahsından kuvvet alan bir parti 

olmaktan kurtarmakla asıl kuvvetlenme yoluna girmiş olacağız.”  720  Nihat Erim’in 

Barutçu’nun anılarında yer alan bu ifadeleri ve CHP’yle ilgili değerlendirmeleri 

Ulus’ta anayasa ve CHP’de reform konusunda yazdığı  makalelerle uyumludur.  

Nihat Erim de Faik Ahmet Barutçu’yla 4 Ağustos günü721 Ulus gazetesinde 

bir araya gelmiştir. Bu görüşmede Barutçu, kendisinden partiyi tenkit etmemesini 

istemiş, gençliğin ihmal edildiğini öne sürmesinin yanlış olduğunu söylemiş, partili 

arkadaşların rahatsız olduklarından söz ederek; Kurultay’a kadar dikkâtli olunmasını 

istemiştir. Buna karşılık Erim, şu yanıtı vermiştir:  “Evet tenkit ediyorum. Eğer Ulus 

buna cevaz vermeyecekse derhal yazıyı keseyim ama ben bu fikirleri başka yerde de yazar, 

söylerim. Parti tüzüğünde beni men edecek bir hüküm yoktur. Arkadaşlar böyle şeylere 

alışmalıdır. Başka çare kalmamıştır.”   722 Nihat Erim ayrıca o dönem İstanbul’da olan 

Cumhurbaşkanı İnönü’ye olanları duyurarak, ondan emir almadan Ulus’tan ayrılmak 

istemediğini de yazmıştır. Cumhurbaşkanı’ndan ertesi gün Erim’e ulaşan talimat bir 

iki gün dış politika hakkında yazması ve “heyecanlı ortamda uysal bir tutum” 

benimsemesinin dışında yazmaktan asla vazgeçmemesidir. İnönü, ayrıca Ulus’ta 

çıkan son iki yazıyı beğendiğini de iletmiştir. Erim, Cumhurbaşkanı’ndan gelen bu 

mesajlar üzerine rahatladığını da ifade etmiştir. 723  

Nihat Erim ile İnönü arasında gidip gelen bu mesajların en önemli sonucu 

O’nun CHP’de reform tartışması yürütürken en önemli dayanağının Cumhurbaşkanı 

olduğunu bir kez daha göstermesidir. Nitekim, Erim de İsmet Paşa’dan gelen 

ılımlılık talimatına uymuş ve takip eden iki günde de Ulus’ta dış politika hakkında 

makaleler yazmıştır. 724  

                                                 

720 Barutçu, A.g.e., ss: 828-829.  
721 İnönü’nün defterlerinde 4 Ağustos tarihinde şu not yazılıdır:   “Başbakan geldi. Benim yeni politikamı 
takip etmek kudretini kendinde bulmadığını söyledi. Meclisin açılmasına kadar (belki Eylül’e kadar) devam 
etmesinde mutabık kaldık.”   İnönü, A.g.e., s: 471. Gerçekten de Recep Peker, 9 Eylül 1947 günü 
Başbakanlıktan çekilecektir.  Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 35. 
722 Erim, A.g.e., ss: 168-169. 
723 A.e., s: 169.  
724 Nihat Erim, “Panislâvizm’in yeni gayretleri ”, Ulus, 6 Ağustos 1947, Yıl: 28, Sayı: 9360, ss:1-2. , 
Nihat Erim, “Milletlerarası politika alanında”, Ulus, 7 Ağustos 1947, Yıl: 28, Sayı: 9361, s 2.  
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Nihat Erim’le Faik Ahmet Barutçu arasındaki tartışmalar Barutçu’nun Ulus’ta 

çıkan bir demeciyle yeniden başlayacaktır. O dönemde CHP Genel Sekreter 

Yardımcısı vazifesinde bulunan Trabzon mebusu Faik Ahmet Barutçu demecinde, 

“hükümet başkanlığıyla parti genel başkan vekilliğinin birleştirilip 

birleştirilmeyeceği hakkında kararın Kurultay tarafından verileceğini” açıklamış ve 

“anayasada değişiklik tasavvuru olmadığını” da belirtmiştir. 725 Barutçu’nun 

açıklamasında ayrıca “anayasa tadilatı” hakkında şu ifadeler yer almıştır: 

“Gazetelerde Anayasa meselelerimize dair de bazı fikir ve mütalâalar öne sürülmüştür. 

Bunlar hep şahsi düşüncelerdir.  Anayasa mevzuunda Partimizce hiçbir değişikliğin teklifi ve 

hatta tasavvuru mevcut değildir. Sayın İnönü’nün de böyle bir teklifi hatırlarından 

geçirdikleri yoktur.”  726  

 Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yle Ankara’ya dönüşünde bir araya gelen 

Barutçu ve Erim, arasında ciddi bir tartışma da yaşanmıştır. 727 Nihat Erim’in 

günlüklerine yansıyan notlarına göre 11 Ağustos gecesi Cumhurbaşkanı, kendisine 

Barutçu’nun açıklamaları hakkında Ulus’ta neler yazdığını sormuştur. Erim, 

yazısında “Parti genel başkanlığı meselesinde daha ileri bir formülden yana” 

olduğundan söz ettiğini anlatınca bu görüşe karşı çıkan Faik Ahmet Barutçu, 

“Olmaz, bunu yazamazsın. Ulus’ta bir başmakale olarak çıkamaz” ifadelerini 

kullanmıştır. 728 Barutçu’ya göre aslında Nihat Erim, basında çıkan demecini olumlu 

karşılamıştı. Ancak Çankaya’da akşam yapılan toplantı sırasında İnönü’nün Erim’e  

neler yazdığını sorması üzerine de o, halen kendi fikirlerini yaymakta devam 

ettiğinden söz etmiştir. Faik Ahmet Barutçu’nun anılarında Erim’e karşı verilen tepki 

kısaca şöyle dile getirilmiştir:  “Böyle bir yazı artık Ulus gazetesinde intişar edilemez... 

Erim’in şahsen de olsa ‘ben daha ilerisini düşünüyorum’ anlamında bir yazı yazmaya 

selahiyeti olamaz.”   729  

                                                 

725 “C.H.P.nin görüşü”, Ulus, 11 Ağustos 1947,  Yıl: 28, Sayı: 9365, s: 1. 
726 A.h. 
727 İnönü’nün defterlerinde 11 Ağustos gününe dair notlarda “Akşam Barutçu-Erim münakaşası” 
ifadesi yer almıştır. Ancak defterleri yayına hazırlayan Ahmet Demirel, sofrada bulunan vekillerden 
söz ederken Nihat Erim’in Trabzon milletvekili olduğunu yazmıştır. İnönü, A.g.e., s: 471. Oysa Nihat 
Erim, Kocaeli milletvekilidir. [Y.n.]  
728 Erim, A.g.e., s: 170. 
729 Barutçu, A.g.e., s: 848. 
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Nihat Erim’in notlarına göre “Barutçu’ya hak verdiğini; ancak şahsen kendi 

fikirlerinden başkasının düşüncelerini yazamayacağını” söylemiştir. O, ayrıca 

münakaşa üzerine İsmet Paşa’nın üzüldüğünü, bunun üzerine de   “Paşam hakları var. 

Gazete partinindir. Kendi istedikleri gibi yazacak birisini bulurlar. Müsaade edin. Ben yazıyı 

koydurmayayım.” demiştir.   730 Barutçu, Nihat Erim’in “bu şartlar altında Ulus’ta yazı 

yazamam” diyecek kadar ileri gittiğini; ancak kendisinin hiç yüz vermediğini 

yazarken;731 Erim’e göre Ulus’u bırakmasından söz etmesi üzerine Barutçu, şu yanıtı 

vermiştir:   “Daha iyi olur. Nihat Erim’in imtiyazı mı vardır? Adnan Menderes’i filan, biz 

parti tüzüğüne, idare heyetine karşı geldi diye çıkardık. Bu yazı böyle çıkarsa iyi olmaz” 

demiştir. 732 Nitekim sofrada yaşanan bu tartışma sonunda Erim’in yazısında yapılan 

küçük bir değişiklikle sorun çözülmüştür. 733  

Aslında Barutçu’nun Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda CHP Genel Başkanı 

İnönü’nün huzurunda Nihat Erim’in Ulus’ta başyazı yazmamasının isabetli 

olacağından ve tıpkı Menderes gibi O’nun da CHP’den uzaklaştırılması gereğinden 

söz etmesi son derece ilginçtir. Faik Ahmet Barutçu bu ifadeleriyle bir bakıma 

İnönü’ye Nihat Erim’i ‘frenlemesi’ konusunda mesaj vermek istemiştir. Ayrıca 

esasında İsmet Paşa’nın Erim’e bazı tavizler verdiği kanısındadır. Nitekim anılarında 

yer alan aynı tarihli notlarda  “Paşa gündüz Nihat Erim’e biraz müsamahalı davranmış. 

‘Sen de istediğin gibi yazabilirsin’ tarzında konuşmuş.”  ifadeleriyle Cumhurbaşkanı’nın 

Erim’e olan tutumunu eleştirmiştir.734 Ne var ki Barutçu’nun göz ardı ettiği husus 

İnönü’nün Nihat Erim’le olan yakın münasebetleridir. Nitekim yukarıda da anıldığı 

üzere Mümtaz Ökmen de Erim’in yazılarının CHP içinde huzursuzluk yarattığından 

söz etmesi üzerine Nihat Erim, Ulus’ta yazmayabileceğinden söz etmiş; ancak İnönü, 

                                                 

730 Erim, A.g.e., s: 170. 
731 Barutçu, A.g.e., s: 848. 
732 Erim, A.g.e., s: 170. 
733 Barutçu, A.g.e., s: 849., Nihat Erim, makalesinin sofrada okunduğunu ve İnönü’nün “Bunda bir şey 
yok” dediğini yazmıştır. Barutçu’nun “İsmet İnönü’yü günlük politika işleriyle ilgili gibi 
görünebilecek formüllerden ihtimamla kaçınmalıyız.” cümlesine itiraz ettiğini yazan Erim, sonunda 
bu cümlenin orada bulunan Necmettin Sadak tarafından  “Bu hususta biz daha ileri bir formüle taraftar 
olduğumuzu ve bu hususta düşüncelerimizi evvelce yazmıştır.” şeklinde değiştirildiğini ve bunun da 
İnönü’ye ferahlattığını belirtmiştir. Erim, A.g.e., s: 170.  Faik Ahmet Barutçu da yazının 
okunmasından sonraki düşüncesini “Nihat’ın dediği ve çıplak olarak anlattığı kadar aykırılığı yoktu” 
sözleriyle anlatmıştır.  Barutçu, A.g.e., s: 849. Erim’in tartışmalara yol açan yazısı için bkz. Nihat 
Erim, “Fikirler billûrlaşma yolundadır”, Ulus, 12 Ağustos 1947, Yıl: 28, Sayı: 9366, ss: 1-2.  
734 A.e., ss: 848-849. 
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Nihat Erim’in kendi fikirleri dile getirmekte serbest olduğunu söyleyerek desteğini 

sürdürmüştür. Yine Barutçu’nun anılarında da belirttiği üzere İsmet İnönü, Ulus’ta 

farklı fikirlerin savunulmasını CHP içindeki “düşünce serbestliği” ile ifade etmenin 

daha doğru olacağını söylemişti. 735 

Öte yandan Nihat Erim’in CHP’de yapılmasını önerdiği reformlarla ilgili 

makaleleri muhalif basında ilgiyle karşılanmıştır. Burhan Belge’ye göre CHP’de 

hâkim olan iki düşünceden Cumhurbaşkanı İnönü’nün partinin başından ayrılması ve 

artık şahıslara değil; prensiplere dayanılmasını savunan Erim’in fikirleri, İsmet 

Paşa’dan asla vazgeçemeyen diğer CHP’lilere göre daha ciddi ve daha samimidir. 736 

Burhan Belge, Nihat Erim’in son yazılarında önerdiği reformlar hakkında kaleme 

aldığı bir başka değerlendirme yazısında şu önemli tespitleri yaparken, bir yandan da 

CHP’yi bir an önce harekete geçmeye çağırmıştır:  “…Nihad[t] Erim, bizim ‘Hürriyet 

Misâkı’nı dün toptan reddederken, bugün toptan tasdik etmekle kalmıyor. Ayrıca gayri kâfi 

buluyor. ‘Muhalefet çalışmadı işi kolayından aldı; öyle 4 noktanın değişmesi ile demokrasi 

teessüs eder miymiş? Kanunlar baştan aşağı gözden geçirilerek değişmeli’ diyor. Biz 

ellerimizi avuçlarımızı u[o]ğuşturarak mahçup ve suçlu bir durumdayız. Demokrasi’ye şal 

örten adam, şimdi bize ‘hastayı iyi edemiyorsunuz’ diye paylıyor.737 Biz buna, ne diyebiliriz 

?.. Elbette ki hastayı iyi etmek şerefini ona bırakırız… Var olunuz C.H.P.’liler ! Yalnız ve 

lûtfen biraz da fiiliyat ! Bay Nihad[t] Erim ve rüfekası ! Hep yapacaklarınızı konuşacağınıza 

biraz da konuştuklarınızı yapmaya başlasanız olmaz mı!”  738   

Cumhuriyet’te ise Nadir Nadi, CHP’deki son gelişmelerle ilgili yaptığı 

değerlendirmede devlet işlerinin tek parti sistemine göre idaresi usulünün artık terk 

edilmesini istemiştir. Parti başkanlığıyla Cumhurbaşkanlığı arasında ayrıma 

gidilmesi hususunda CHP’de görüş ayrılıkları olduğunun anlaşıldığından söz eden 

Nadi, Barutçu’nun son açıklamalarının iktidar partisinde İnönü’yü “sahiplenme” 

duygusunun bir göstergesi olduğunu da kaydederek; 12 Temmuz Beyannamesi’nden 

sonra Cumhurbaşkanı’nın “tarafsız bir durum muhafaza edecek, teşrii bünyemizin 

                                                 

735 Barutçu, A.g.e., s: 833. 
736 Burhan Belge, “Kendi Aralarında”, Demokrat İzmir, 6 Ağustos 1947, Yıl: 1, Sayı: 228, s: 4.      
737 Aynı söylemi Falih Rıfkı Atay da Barutçu’yla konuşurken kullanmış ve “…Ulus’ta Nihat Erim 
bayrak açmış! Hürriyete şal örten Nihat, şimdi hürriyetin tadını çıkarıyor!” değerlendirmesinde 
bulunmuştur. Barutçu, A.g.e., s: 837. 
738 “C.H.P.nin Demokrasi taarruzu”, Vatan, 7 Ağustos 1947, Yıl: 7, Sayı: 2327, s: 2. 
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demokratik esaslara uygun olarak yürüyebilmesi için bütün gücü ile çalışacağının” 

anlaşıldığını da savunmuştur. 739 Nadir Nadi, yazısında Türkiye’de gerçek anlamda 

bir demokrasinin yaşatılması ve geliştirilmesinin bu şarta bağlı olduğunu da 

vurgulayarak Nihat Erim’in İnönü’nün CHP’nin başından ayrılması gerektiği tezine 

de destek vermiştir.  

Muhalif basının önemli temsilcilerinden Vatan gazetesi ise bizzat Nihat 

Erim’le geniş bir mülâkat yaparak O’nun görüşlerini bir kez de kendi ağzından 

kamuoyuna duyurmuştur. 740 Erim bu görüşmede hem Anayasa tadilatı hakkındaki 

görüşlerini, hem de CHP’de yapılması gereken reformlarla ilgili düşüncelerini 

anlatmıştır. Öncelikle 1924 Anayasası’nın bir “ihtilal anayasası” olduğundan bahisle 

söz konusu Anayasa’nın uzun süre aksamadan devam etmesini tek parti dönemine 

bağlayan Erim,  “…945’ten bugüne kadar yaşadığımız devre bir intikal devri adını verirsek 

önümüzdeki yıldan itibaren yaşayacağımız normal devir bizi anayasamızı yeniden gözden 

geçirmek mecburiyeti[y]le karşı karşıya bırakacaktır.” demiştir.   741  

Nihat Erim, Anayasa’da yapılacak değişiklikler için iki seçenek 

bulunduğunu; ilkinin ABD modeli, yani Başkanlık sistemi, olabileceğini; diğerinin 

de parlamenter sistem olduğunu açıklamıştır. Erim, bu mülâkatta Başkanlık sistemi 

üzerine düşüncelerini izah ederken şu değerlendirmeyi yapmıştır:  “…Başkanlık 

sisteminin aleyhindeyim. Memleketimizde demokrasinin muvazeneli bir surette gelişmesi 

için şahsi [şahıs] otoritesini şu veya bu şekilde kuvvetlendirecek rejimlerden şimdilik 

ihtimamla kaçınmalıyız…”  Erim, yukarıda da söz edildiği gibi, daha önce Ulus’ta 

Başkanlık sistemiyle ilgili fikrini izah ederken olduğu gibi yine “şimdilik” kaydını 

koymuş ve gelecekte Türkiye’de bu rejime geçilebileceğini şu sözlerle anlatmıştır: 

“…Amerika’da icra yetkisi, bir kişiye, Cumhurbaşkanına tevdi olunmuştur. İntihap süresi 

sonuna kadar onun haiz olduğu iktidara mutlak hükümdarlar bile her zaman nail 

olamamışlardır. Bu sebepten memleketimizin uzun zaman başkanlık sisteminden uzak 

kalmasını temenni etmekteyim…”  742  

                                                 

739 Nadir Nadi, “Ha gayret!”, Cumhuriyet, 12 Ağustos 1947, Yıl:  24, Sayı: 8260, ss: 1-3. 
740 Erim’le yapılan anket 1947 yılı Eylül ayında “Siyasî İlimler Mecmuası”nda da yayınlanmıştır. 
Siyasî İlimler Mecmuası,  Eylül 1947, ss: 277-280. 
741 “Prof. Nihat Erim’in anketimize cevabı”, Vatan, 5 Ağustos 1947, Yıl: 7, Sayı: 2225, ss: 1-4. 
742 A.h., s: 4.  
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Erim, Vatan’a verdiği demeçte daha önce söz ettiği ikinci meclisin 

Türkiye’de nasıl teşkil edeceğine dair görüşlerini de açıklarken; bu kurumun üye 

sayısının ilk meclisin yarısını geçmemesi gerektiğini, üyelerin belediye meclisleri, 

vilâyet meclisleri, mesleki teşekküller heyetleri üniversitelerden mürekkep seçmenler 

tarafından seçilmesini gerektiğini anlatmıştır. Nihat Erim, ayrıca yaklaşan 

Kurultay’da İnönü’nün konumunun ne olacağı hususundaki görüşlerini şöyle 

anlatmıştır:   “…Cumhurbaşkanının fiilen parti başkanlığı yapıp yapmaması hususuna dair 

Anayasamızda bir kayıt yoktur… Son bir yıllık tecrübe Cumhurbaşkanlığı makamında 

bulunacak muhterem şahsın parti başkanlığını fiilen ve yakından yapmasının kolay 

olmı[a]yacağını göstermiştir… Sayın İnönü’nün bugünkü şartlar altında behemehal partilerin 

üstüne çıkması lâzımgeldiği kanaatine varmış bulunuyorum. Çünkü çok partili rejimin 

sür’atle bu temiz gelenekler üstünde fazla güçlük çekmeden yerleşmesi için ona büyük 

vazifeler düşmektedir… Benim şahsi kanaatimce C.H.P. fiilen icranın başında olacak zatı 

partinin mesul lideri olarak seçmelidir… Ben şahsen Cumhurbaşkanımızın ne fiilen, ne de 

hukuken parti genel başkanlığı işleri[y]ile ilgili kılınmasına tarafd[t]ar değilim…”   743        

Nihat Erim’in Vatan’a verdiği bu demeç muhalefet basınının da O’nun 

teklifleriyle yakından ilgilendiğini gösteren önemli bir kanıttır. Erim, bu uzun 

mülâkatta Türkiye’nin henüz Başkanlık sistemine hazır olmadığını vurgulamış, 

Anayasa’da değişiklik yapılmasının zorunluluk olduğunun altını çizmiş ve 12 

Temmuz Beyannamesi’yle intikal devri kapandığı için bundan sonra demokratik 

düzenin eski usuller ve alışkanlıklarla yola devam edemeyeceği mesajını da 

vermiştir. Erim’in işaret ettiği eski usul ve alışkanlıkları sürdürmekte kararlı görünen 

Başbakan Recep Peker için de artık göreve devam etme olanağı kalmayacaktır.   

2.4. CHP İçinde Peker Karşıtı Oluşum: 35’ler Hareketi  

CHP içinde anayasa ve yaklaşan Kurultay’la ilgili reform tartışmaları devam 

ederken Cumhurbaşkanı İnönü, Nihat Erim’e bir kere daha hak vermiş ve 12 Ağustos 

günü yaptığı görüşmede Başbakan Peker’le demokratik gelişme sağlamanın güç 

olduğundan söz ederek; partiyle hükümetten birini tercih etme durumunda partinin 

tercih edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Cumhurbaşkanı, böylece Başbakan’ın gözden 

çıkartılabileceğini açıkça Erim’e bildirmiştir. İsmet İnönü ayrıca Nihat Erim’e bir 

                                                 

743 A.h., s: 4. 



 174

süre uysal gitmesini, savunduğu fikirlerde haklı olduğunu; ancak Peker, Barutçu gibi 

partilileri bugünkü aşamaya getirmenin kolay olmadığını da söylemiştir.744 İnönü, 

benzer görüşleri Faik Ahmet Barutçu’ya da aktarmış ve Recep Peker’in 12 Temmuz 

Beyannamesi’nden sonra ortaya çıkan yeni durumu kabul etmekte zorlandığını 

anlatarak Başbakan’ın Devlet Başkanı’nın partiler arasında hakemlik yapmasını da 

anlamadığından söz etmiştir. 745  

12 Temmuz Beyannamesi’nden sonra Cumhurbaşkanı İnönü, İçişleri Bakanı 

Şükrü Sökmensüer’den yayınlanan tebliğin ruhuna uygun düşecek bir genelge 

hazırlanmasını istemiş; ancak Başbakan Peker buna engel olmuştu. Peker’e göre 12 

Temmuz Beyannamesi, “gereksiz bir yumuşama ya da gevşeme” havası 

yaymaktaydı.746 Dönemin CHP’li çevrelerinin anılarında yahut eserlerinde de Recep 

Peker’in İnönü’yle demokrasinin gelişimi konusunda tamamen zıt görüşlere sahip 

olduğu öne sürülmüştür. Nitekim Giritlioğlu’na göre İsmet Paşa’nın memleketin 

demokrasi yolunda ilerlemesi için yaptığı müdahalelere Peker, “hangi gerekçeyle 

olursa olsun” karşı çıkmaktaydı. Çünkü Peker’de demokrasinin ihtiyacı olan 

“yumuşak ve müsamahalı” davranışlar eksikti. 747 Metin Toker de Peker’in 12 

Temmuz Beyannamesi’ne içtenlikle katılmadığından söz etmiş ve Başbakan’ın, 

İnönü’nün bu tebliğle Anayasa’ya aykırı davrandığını savunduğunu öne sürmüştür. 

Buna göre DP’nin bir şikâyeti varsa bu konuda muhatap Devlet Başkanı değil, 

Hükümet olmalıydı. 748 Dönemin CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran ise Peker’in 

prensipte İnönü’ye sadakatle bağlı olduğundan; ancak bir Başbakan olarak bağımsız 

hareket etmekten de yana olduğundan ve vesayete tahammül edemediğinden söz 

etmiştir. 749 35’ler Hareketi’nde yer alan isimlerden Tahsin Banguoğlu, partide en 

başından beri Peker ile İnönü’nün demokrasi konusunda aynı düşünmediklerinin 

bilindiğini söylemiştir. Banguoğlu ayrıca parti içinde Recep Peker’in etrafında 

                                                 

744 Erim, A.g.e., s: 171. 
745 Barutçu, A.g.e., s: 832. 
746 Goloğlu, A.g.e., s: 217. 
747 Giritlioğlu, A.g.e., s: 200. 
748 Toker, A.g.e., s: 278. 
749 Uran, A.g.e., s: 476. 
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toplananların sayısının arttığından ve Başbakan’ın Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye 

karşı mukavemet hazırlığında olduğundan da söz etmiştir. 750 

Nihat Erim ise Ulus’ta çıkan bir yazısında 12 Temmuz Beyannamesi’nin 

sonuçlarından rahatsız olanların varlığından bahisle, kimilerinin siyasi 

muvaffakiyetlerini iktidarla muhalefet arasındaki gerilime bağladıklarını öne sürmüş 

ve bu şahısların bu CHP-DP arasındaki gerginlikten menfaat beklediklerini 

belirtmiştir. 751 Erim’in yazısında kastettiği partiler arası gerginlikten siyasi çıkar 

bekleyenlerin arasında –doğrudan zikredilmese de- Başbakan Recep Peker’in de yer 

aldığı açıktır.  

12 Temmuz Beyannamesi’ni izleyen günlerde bir yandan CHP içinde 

demokrasi sürecini yürütebileceğinden büyük kuşkular duyulan Peker kabinesinin 

nasıl düşürüleceğine dair ihtimaller konuşulmaktaydı. Cumhurbaşkanı İnönü, Nihat 

Erim’le 23 Ağustos’taki görüşmesinde Memduh Şevket, Şevket Raşit gibi partililerin 

yakında yapılacak oylamada hükümete güvenoyu verip vermeyecekleri konusunda 

işaret beklediklerini öğrenmiştir. Erim, ayrıca birçok partilinin kendisinden bir 

konuşma beklediklerini ve bunun yapılması halinde kabinenin mutlaka düşeceğinden 

söz ettiklerini de belirtmiştir. İsmet İnönü ise Erim’e ortaya atılmamasını önererek 

CHP’lilerin diledikleri gibi oy verebileceklerini de bildirmiştir.752 Bu ifadelerden 

Cumhurbaşkanı’nın Nihat Erim’in Peker’e karşı açıkça tavır almasını sakıncalı 

bulduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Erim’in açıkça ortaya atılması durumunda onun 

İsmet Paşa’ya olan yakınlığını bilenler Cumhurbaşkanı’nın Erim’i yönlendirdiğini 

düşünebilirdi. Nihat Erim ise aynı zamanda İnönü’ye; Peker kabinesinin Grup’tan 

güvenoyu istemesi ve alması durumunda İnönü’ye “kafa tutacağını” da savunarak, 

“…Binaenaleyh itimat istediği zaman ya düşürelim, yahut şimdi itimat istemeyelim” 

teklifinde de bulunmuştur. Erim, Cumhurbaşkanı’nın Recep Peker’in düşmesinden 

“hoşlanacak” göründüğünü de belirtmiştir. 753  23 Ağustos tarihli anılarında Barutçu 

                                                 

750 Banguoğlu, “Otuzbeş’lerden”, Boğaziçi, s: 4. 
751 Nihat Erim, “Arabozuculara kapılmıyalım!”, Ulus, 24 Ağustos 1947, Yıl: 28, Sayı: 9378, s: 1. 
752 Erim, A.g.e., s: 174.  Tahsin Banguoğlu’na göre bir gün önce kendisine Grupta kabine aleyhine bir 
konuşma yapacağını söyleyen Nihat Erim, Cumhurbaşkanı İnönü’nün kendisine “Sen konuşma, 
benden bilirler” demesi üzerine kürsüye çıkmaktan vazgeçmiştir. Banguoğlu, “Otuzbeş’lerden”, 
Boğaziçi, s: 5. 
753 Erim, A.g.e., s: 174. 
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da İnönü’nün huzurunda Nihat Erim’in gelecek haftaki parti grubunda mühim 

tartışmaların yaşanacağını ve, Erim dahil, gençlerin Peker hükümetine güvensizlik 

oyu verme hazırlığında olduklarını yazmıştır. 754  

Recep Peker kabinesinin geleceğinin tartışıldığı günlerde CHP Parti Grubu’na 

hâkim olan havayı ve tartışmaları Erim ve Barutçu’dan takip etmek olanaklıdır. Her 

iki siyasetçinin yazdıkları karşılaştırıldığı zaman şunlar görülmektedir: Barutçu, 

Meclis grubunda Mümtaz Ökmen’in kabinenin tamamının muhafazası için 

propaganda yaptığını ve buna karşılık muhaliflerin Peker’in aleyhinde faaliyetler 

yürüttüklerini belirtmiştir. Yine Barutçu’ya göre Hilmi Uran, kabinede alınan karar 

gereği Başbakan Peker’in iç politika hakkında güvenoyu isteyeceğini ve bunun da 

İnönü’nün onayı dahilinde yapılacağını bildirmiştir. 755 Nihat Erim’e göre aynı 

tarihte Meclis koridorlarında türlü yalanlar uydurulmakta ve kendisinin ağzından 

makalelerinin İnönü tarafından yazdırıldığı söylentisi ortalıkta dolaşmaktadır. 756  

26 Ağustos 1947 günü Recep Peker Hükümeti’nin iç politikası hakkında CHP 

Grubu’nda güven oylaması yapılacaktı.757  Barutçu’ya göre oylamadan bir gün önce 

Mümtaz Ökmen ve birkaç partilinin kabine lehinde faaliyetleri sürmektedir. Yine 

Barutçu’ya göre Genel Sekreter Hilmi Uran, İsmet İnönü’nün bir türlü açık vaziyet 

almamasından şikayetçidir.758 Karşı tezi savunanlar ise Cumhurbaşkanı İnönü’nün 

Recep Peker’i istemediği yönünde propaganda yürütmektedirler. Artık CHP içinde 

                                                 

754 Barutçu, A.g.e., s: 850. 
755 A.e., s: 851. 
756 Erim, A.g.e., s: 175. Bu arada TBMM’nin yeni dönem çalışmalarına başlamasına kısa bir zaman 
kala muhalif basından Ahmet Emin Yalman, yeni devre dair değerlendirmesinde CHP içindeki 
vatansever unsurların uyanışa geçerek eski usulü sürdürmeye çalışan müfritlere karşı vaziyet 
aldıklarını yazmıştır. Yalman’a göre ayrıca son bir yıldır her yönden kötü bir sınav veren, yeni dünya 
düzenin getirdiği şartlara uyum sağlamakta direnen ve umumi hayatta birleştiricilikten uzak görünen 
Peker kabinesinin çekilmesi de ihtimal dahilindedir. Bu durumda halkın itimadına layık bir hükümet 
kurarak yeni ve sağlam bir geleceğin temelleri kurulabilecektir. Ahmet Emin Yalman, “İhtimallerin 
tahlili”, Vatan, 21 Ağustos 1947, Yıl: 8, Sayı: 2239, ss: 1-3.   
757 Söz konusu oylama 12 Temmuz Beyannamesi sonrasındaki durumun görüşülmesi için CHP Grup 
Başkanlığı’na Cavit Oral ve üç arkadaşının verdiği önerge nedeniyle yapılacaktı. Goloğlu, A.g.e., s: 
218. Erim’e göre takrir sahipleri Oral ile birlikte İsmail Rüştü , Said Odyak ve Mahmut Nedim 
Gündüzalp’tir. Erim, A.g.e., s: 174. Metin Toker, bu sırada Peker ve “ideal arkadaşlarının” 
Cumhurbaşkanı İnönü’ye karşı bir “parti içi darbe” girişiminde bulunma hazırlığında olduklarını öne 
sürmüştür. Toker, A.g.e., s: 282. 
758 Barutçu, A.g.e., s: 851. 
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Peker’den yana olanlarla, yani sertlik taraftarlarıyla, İnönü’den yana olan ılımlılar 

olmak üzere iki ayrı hizip teşkil etmişti. 759  

Nitekim güven oylamasının yapıldığı günü hem Erim, hem de Barutçu, “tarihi 

bir gün” olarak nitelendirmişlerdir. 760 Basında çıkan haberlere göre CHP Grubu’nun 

toplantısı saat 15:00’ten 22:30’a dek “tahmin edildiğinden de münakaşalı ve 

hararetli” bir şekilde devam etmiştir. 761 Nihat Erim’in günlüklerinde yer alan 

notlarına göre “Parti grubunda yıllardır Meclis’i haraca kesen gruba karşı gençlerin 

ayaklanması” olmuştur ve Peker’in konuşmasında “kendinden emin olmayan bir 

adamın hali” vardır. 762 Toplantıda ilk sözü alan Başbakan Recep Peker, bir saati 

aşan konuşmasında partiler arasındaki münasebetlerden bahsederek; Cumhurbaşkanı 

İnönü’yle aralarında kesinlikle fikir ayrılığı olmadığını öne sürmüş ve “Eğer ufacık 

bir ihtilâfım olsaydı üzerimde taşıdığım emaneti derhal bırakırdım.” demiştir. 763 

Basına yansıyan bu satırlarla ilgili Erim’in günlüklerinde detaylı bilgi vardır. Buna 

göre Erim, güven oylamasında Recep Peker’in açık oy usulüyle çokluk kazanacağını 

görmüştür ve Hamdullah Suphi’ye müdahale ettirerek; Başbakan’a şu soruyu 

sordurmuştur: “İnönü’nün karşısına bizden rey alıp ‘Meclis benimle beraber’ demek 

için mi çıkacaksınız?”  Peker yanıtında   “İnönü ile aramızda hiçbir ihtilaf yoktur. Eğer 

bugün aramızda bir fikir ayrılığı olursa o zaman ben sizin itimadınızı haiz bulunsam bile 

derhal istifa ederim. Çünkü onun fikrinin, onun görüşünün en doğru görüş olduğuna imanım 

vardır.”  demiştir. Erim’e göre Peker’in bu sözlerinden sonra grupta lehte bir hava 

estirse de böylece “Hiç değilse [Peker’in]  burnu kırılacak ve İnönü’ye karşı 

bağlanmış” olacaktır. 764 Erim’in Tanrıöver’e yaptırdığı bu müdahalenin önemli yönü 

şudur: 1947 Ocak ayında yapılan ve yukarıda da söz edilen Parti Divanı’nda dini 

                                                 

759 Goloğlu, A.g.e., s: 218. 
760 Erim, A.g.e., s: 175., Faik Ahmet Barutçu’ya göre “Parti hayatında ilk defa hükümetle grup 
arasında  çetin ve sert münakaşalara bugünkü toplantıda şahit olunmaktadır…” Barutçu, A.g.e., ss: 
851-852. 
761 “Açık oyla Kabine, 34 muhalif oya karşı 303 oyla itimad aldı”, Vatan, 27 Ağustos 1947, Yıl: 8, 
Sayı: 2245, s: 1. 
762 Erim, A.g.e., s: 175. 
763 “Açık oyla Kabine, 34 muhalif oya karşı 303 oyla itimad aldı”, Vatan, 27 Ağustos 1947, s: 5. 
CHP’nin yayın organı Ulus’ta Peker’in gruptaki konuşmasının tam metni 29 Ağustos günü Grup 
kararıyla yayınlanmıştır. “Recep Peker’in Demeci”, Ulus, 29 Ağustos 1947, Yıl: 28, Sayı: 9383, ss: 1-
2-3. 
764 Erim, A.g.e., s: 175. 
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tedrisat istediği gerekçesiyle Hamdullah Suphi’yi eleştiren Nihat Erim’in bu kez 

Peker’i yıpratmak için ondan yararlanmayı tercih etmiştir. Bu da Başbakan Peker’i 

yıpratmak adına Erim’in her kozu denediğinin bir göstergesidir.    

Recep Peker’in konuşmasına dair Barutçu da bazı değerlendirmeler yapmıştır. 

Buna göre Başbakan, İnönü’yle kendi arasında hiçbir görüş farkı bulunmadığından; 

12 Temmuz Beyannamesi’ni TBMM’ye karşı sorumluluğu ve anlayışı icabı göz 

önünde bulunduracağından; Nihat Erim’in Ulus’ta savunduğu, Devlet Başkanı’nın 

tarafsızlığı hususuna katılmadığından ve kabinenin düşürülmesinde sadece 

TBMM’nin yetkili olabileceğinden söz etmiştir. 765 Buna karşılık Peker’i eleştiren 

CHP’liler daha çok gençler arasından çıkmıştır. Gençlerin tenkitleri daha çok 

“hükümetin genel icraatı üzerinde görüşme yapılmadan güvenoyu istenemeyeceği” 

üzerine olmuştur. Nihat Erim’e göre ise partinin genç ve aydın unsurlarının aleyhteki 

tutumu hükümeti perişan bir duruma sokmuştur. Tahsin Banguoğlu, İsmail Rüştü, 

Mahmut Nedim, Hamdullah Suphi tüm kusurları açıkça dile getirmişlerdir.766 Ayrıca 

yine Erim’e göre CHP’nin “köy zihniyetinden kurtuluşu için ilk ve en önemli adım” 

atılmıştır. 767 Müzakerelerin ardından yapılan açık oylamada Peker kabinesi 34 

muhalif oya karşı 303 oyla güvenoyu almayı başarmıştır. 768 Oylamaya toplantıdan 

sonra katılan Memduh Şevket Esendal’ın da eklenmesi ile birlikte güvensizlik oyu 

                                                 

765 Barutçu, A.g.e., s: 852. Peker, 12 Temmuz Beyannamesi’ne uyacağından söz ederken; 
Cumhurbaşkanı İnönü müzakereler sürerken görüşmeye çağırdığı Barutçu’ya şunları aktarmıştır:   
“DP Ankara İdare Heyeti Başkanı Üzeyir Avunduk, Mümtaz Ökmen’e şunu söylemiş: ‘Recep Peker 12 Temmuz 
beyannâmesinin tatbik edileceğini söylesin; başka bir şey istemiyoruz.’ Bu kadar mütevazı taleplerini yerine 
getirmemekte musırdır. Hâlâ 12 Temmuz beyannâmesini kendi anlayışına ve sorumluluğun icabına göre nazara 
alabileceğini söylüyor. Tatbik edeceğim demiyor. Bu onun için fikr-i sabit olmuş.”  A.e., s: 853. 
766 Tahsin Banguoğlu, Peker kabinesini eleştirdirdiği konuşmasında CHP’nin üstlendiği tarihi görevi 
tamamlayacağını belirterek,   “Tek parti zirvesinden halkın iradesine inmek durumundayız. Başka yol yoktur 
ve bu iniş çok sarptır. Direksiyona hakim olmamız lazımdır. Sert fren de yapamayız, yoksa kapaklanırız. Ama ne 
yazık ki Hükûmet bu tutumda ve bu durumun şuurunda değildir.”   demiştir. Banguoğlu, “Otuzbeş’lerden”, 
Boğaziçi, s: 6. 
767 Erim, A.g.e., s: 175. 
768 “Açık oyla Kabine, 34 muhalif oya karşı 303 oyla itimad aldı”, Vatan, 27 Ağustos, 1947, s: 1., 
“Hükûmet Partide itimad reyi aldı”, Cumhuriyet, 27 Ağustos 1947, Yıl: 24, Sayı: 8273, s: 1., Erim, 
kabineye “kırmızı rey” verenleri şöyle sıralamıştır: Nihat Erim, Hamdullah Suphi, Tahsin Banguoğlu, 
Muhtar Ertan, İsmail Rüştü, Vedat Dicleli, Cavit Oral, Mahmut Nedim Gündüzalp, Şevket Raşit 
Hatiboğlu, Ali Kemal Yiğitoğlu, Sedat Çumralı, Suut Kemal Yetkin, Ali Fuat Cebesoy, Nazif Ergin, 
Hilmi Öztarhan, Cevat Dursunoğlu, Avni Refik Bekman, Muhsin Adil Binal, Celal Sait Siren, Fahri 
Kurtuluş, Kasım Gülek, Kasım Ener, Sinan Tekelioğlu, Sait Odyak, General Fikri, Abdurrahman 
Melek, Zülfü Tigrel, Hasan Şükrü Adal, Vehbi Sarıdal, Hilmi Hakkıoğlu, Kamil Kitapçı, Raşit 
Börekçi, Osman Ağan, Bekir Kaleli. Erim, A.g.e., s: 176.  
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veren muhaliflerin sayısı 35’e yükselmiştir. Böylece demokrasi tarihinde “35’ler” 

olarak anılan grup da ortaya çıkmış oluyordu. 769  Nihat Erim ise Peker’e karşı iyiden 

iyiye açığa çıkan muhalefeti yorumlarken, “Halk Partisi’nde inkılap oldu. Halk Partisi 

son on beş yirmi yıllık tarihinde açık reyle hiçbir kabineye 34 kırmızı rey vermemiştir.  Bu 

neticeyi ben ve Tahsin Banguoğlu ve Şevket Raşit hazırladık.” değerlendirmesinde 

bulunmuştur. 770 Bu ifadeler Erim’in 35’lerin önemli isimlerinden birisi olduğunun 

da bir göstergesidir.  

Türk demokrasi tarihinde olduğu kadar CHP’nin tarihinde de önemli bir yere 

sahip olan 35’ler hareketi hakkında günümüze kadar çeşitli değerlendirmeler 

yapılmıştır. Öncelikle Başbakan Peker’e karşı oluşan bu grubun ortaya çıkmasında 

Cumhurbaşkanı İnönü’nün yönlendirmesinin etkili olduğu görüşü yaygındır. 771 

Dönemin CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran da 35’leri Cumhurbaşkanı İsmet 

İnönü’nün, “Recep Peker’e karşı yarattığı bir hizip” olarak değerlendirmiştir. 772 

Nihat Erim ise yıllar sonra yaptığı açıklamada 35’ler hareketinin bir hizip 

olmadığını, söz konusu harekete mensup olanların demokrasinin gerçekleşmesi için 

CHP’nin Devrimcilik ve Halkçılık ilkelerine sadık kalmasını istediklerini 

söylemiştir. Erim, ayrıca şunları da kaydetmiştir:   “…Demokrasi, çok partili hayat, tek 

parti-tek şef sistemi karşısında yeni ve ileri bir atılış, âdeta bir devrim idi. Ayrıca halkçılık 

prensibinin uygulanmasıydı. Halk Partisi bu güzel hareketin bayrağını elinde tutmalıydı. Bu 

yolda öteki partilerce itilip kakıldıkça ilerlemesi ona yakışmazdı. İşte 35’lerin düşüncesi 

buydu…”   773  Nihat Erim, ayrıca 35’lerin çok partili hayatın artık başlamış olduğu 

düşüncesiyle geri gidişin bir şey kazandırmayacağını; tersine cesaretle ileri atılma 

fikrini savunduklarını ve İnönü’nün de kendilerini bu yolda desteklediklerini 

söylemiştir.  

35’lerden Tahsin Banguoğlu da bazı çevrelerin öne sürdükleri gibi kendilerini 

İsmet İnönü’nün harekete geçirdiği iddialarının geçersiz olduğunu söyleyerek, “içten 

                                                 

769 Goloğlu, A.g.e., s: 219., Toker, A.g.e., s: 286. 
770 Erim, A.g.e., s: 176. 
771Ahmad, A.g.e., s: 45., Karpat, A.g.e., s: 170. Çavdar, 12 Temmuz Beyannamesi’nden sonra 
İnönü’nün Peker’i feda ettiği görüşündedir. Çavdar, A.g.e., s: 462.  
772 Uran, A.g.e., s: 476. 
773 Kim, 8 Ekim 1961, Yıl: 4, Sayı: 175, s: 21. Derginin kapağında 8 Ekim 1961 tarihi olmasına 
rağmen iç sayfalarda 9 Kasım 1961 tarihi yer almıştır. [Y.n.]  
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gelen bir tavırla” harekete geçtiklerini; ancak başarılı olunca İsmet Paşa’nın 

kendilerini tuttuğunu belirtmiştir. 774 Aynı oluşumdan Vedat Dicleli, 35’leri şu 

sözlerle değerlendirmiştir:  “46 seçimlerinden sonra Peker hükümeti iktidara geldi… 

içerisinde Cevdet Kerim İncedayı, Mümtaz Ökmen gibi demokrasinin bütün gereklerini 

kavramış olsalar dahi uygulamasını veyahut başka yerlere verilmesinden endişe eden 

kimseler vardı… Buna karşı… demokrasi görüşüne yatkın, daha demokrasiye inanmış 

kimseler bir gün bir oylama yapılırken meydana çıktı. Sayıldı oylar, 35 kişiyiz. Bu ad, bir 

görüşün alemi, bayrağı oldu ve 35’ler hareketi böyle başladı…”  775  Dönemin 

tanıklarından gazeteci Cüneyt Arcayürek’e göre 35’ler, İnönü’nün çevresinde 

bulunan ve istendiğinde   “Milli Şef”i savunan, karşı tarafta bulunanlara hücum eden bir 

güç olarak ortaya çıkmışlardı ve bunların Çankaya’dan yönlendirildiği bir gizem değildi.” 776   

Öte yandan DP Genel Başkanı Celal Bayar, basına verdiği bir demeçte 

Peker’e karşı CHP içinde oluşan muhalif hareketi şu sözlerle yorumlamıştır: “Milletin 

bazı öyle esas hakları vardır ki, bunlar partilerin değil milletin malıdır. 35 Halkçı Milletvekili 

hâdiseyi bu yoldan görmüş ve bu yolun davacısı olmuş olacaklar. Dün bu neviden fikirleri 

ileri götürenler hiç yoktu, açık oya rağmen bugün otuz beş kişi ortaya çıktı. Yarın bu fikrin 

Halk Partisi içinde de galebe çalacağına muhakkak gözü ile bakıyorum. Dikkatimi çeken 

ikinci bir cihet de şudur: Kırmızı oy verenler bazı salâhiyet sahibi ciddi kimselerle genç 

neslin mümessilleridir. Demek oluyor ki, Halk Partisi saflarına katılan gençler de bir 

değişiklik istiyorlar, haklıdırlar, çünkü yarınki hayatlarına güveniyorlar.”   777 

Başbakan Recep Peker’e karşı CHP içinde beliren muhalif grubun önde gelen 

isimlerinden Nihat Erim, 27 Ağustos günü DP’nin kurucularından Fuat Köprülü ve 

Adnan Menderes’le bir araya gelmiştir. Görüşmede DP’lilere partideki gelişmeler 

hakkında bilgi veren Erim, muhataplarının Cumhurbaşkanı İnönü’nün 

“demokratikleşme konusundaki samimiyetine inandıkları” kanısındadır.778 Nihat 

                                                 

774 Tahsin Banguoğlu, “Hatıralar-Düşünceler: İsmet Paşa’dan”, Boğaziçi, Ocak1985, Sayı: 31, s: 4. 
775 Topuz, Ünsal, A.g.e., s: 121. 
776 Cüneyt Arcayürek, Cüneyt Arcayürek Açıklıyor-1: Demokrasinin İlk Yılları: 1947-1951,  
Ankara, Bilgi Yayınevi, 1983, s: 122. 
777 “Bayar, hâdiselerin tahlilini yapıyor”, Vatan, 3 Eylül 1947, Yıl: 8, Sayı: 2252, s: 5. 
778 Erim, A.g.e., s: 176. 
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Erim’in İsmet Paşa’nın yakınlarından olması779 nedeniyle bu dönemde muhaliflerden 

gördüğü ilgi oldukça fazladır. Nitekim önce Erim’le buluşan Ahmet Emin Yalman 

ardından, 20 yıl aradan sonra, Cumhurbaşkanı İnönü tarafından kabul edilmiştir. 780 

Yalman, İnönü’yü ziyaretinden sonra CHP’deki son gelişmeleri değerlendirirken; 

son iki senedir demokratik düzenin en ümit verici tarafının İnönü’nün 

beyannamesindeki ruhu makbul saymakta herkesin birleşmesi olduğuna dikkat 

çekmiştir. Yalman yazısında CHP’deki Peker yanlılarını eleştirerek,   “…Eğer müfrit 

zümre kendine güvenseydi gizli reye göğsünü gere gere razı olurdu… milli irade karşısında 

saygı ile boyun eğme yolundaki gidişin mukaddes ateşi Halk Partisinin kalbini de çok şükür 

sarmıştır…”   değerlendirmesinde bulunmuştur. 781  

Nihat Erim, kendisiyle görüşmek isteyen bir başka muhalif gazeteci Nadir 

Nadi ile de bir araya gelmiştir. Nadi’ye de genel hatlarıyla partideki gelişmeleri 

anlatan Erim, İnönü’ye hak veren Cumhuriyet yazarının “Gazanız mübarek olsun.” 

sözlerine karşılık “Sizin de yardımınızla.” temennisini iletmiş ve Nadir Nadi’den 

“Elbette, hay hay.” yanıtını almıştır.782  Nihat Erim’in Yalman ve Nadi gibi iki 

önemli muhalif gazeteciyle buluşması özellikle 1946 yılı Mayıs ayındaki şal temalı 

yazısından sonra uzun süre tepki çektiği kesimlerde artık itibar görmeye başladığının 

bir göstergesidir. Kuşkusuz bu ilgide hem İnönü’yle olan yakınlığının, hem yukarıda 

da söz edilen CHP’de ve Anayasa’da reform talep eden makaleleriyle daha fazla 

demokrasi talep eden bir siyasiye dönüşmesinin, hem de otoriter Başbakan Recep 

Peker karşıtı 35’ler hareketinin içinde yer almasının rolü büyüktür.  

Nihat Erim’in muhalif basınla temasları olumlu geçerken, kendi partisinin 

yayın organı Ulus’ta son gelişmeleri yorumlamasının doğru olmayacağını 

düşünmüştür. Faik Ahmet Barutçu’ya Peker’e karşı “kırmızı oy” verdiğinden söz 

eden Erim,   “…Ulus partinin gazetesidir. Hükümeti müdafaa edecektir. Ben artık bunu 

                                                 

779 O günlerde İstanbul’dan Ankara’ya gelen oğlu Erdal’ı karşılamaya giden İsmet İnönü, yanında 
Nihat Erim’i de götürmüştü. Bu olay İnönü’yle Erim arasındaki yakınlığı gösteren bir başka önemli 
örnektir. “Erdal İnönü tayyare ile Ankaraya döndü”, Vatan, 28 Ağustos 1947, Yıl: 8, Sayı: 2246, s: 3. 
780 Erim, A.g.e., s: 177. Barutçu anılarında İsmet İnönü’nün kendisine 22 yıl aradan sonra Yalman’ı 
kabul edeceğini ve onu uzun bir süre ambargo koymasının nedeninin de geçmişte bir mülâkatını tahrif 
ederek yayınlaması olduğunu yazmıştır. Barutçu, A.g.e., s: 854. 
781 Ahmet Emin Yalman, “Son vaziyetin tahlili”, Vatan, 28 Ağustos 1947, s: 3. 
782 Erim, A.g.e., s: 177. 
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yapamam. Hükümetin hakkıdır benim yazmamamı istemek, binaenaleyh bu noktayı aranızda 

görüşüp bana neticeyi bildirin. Şimdilik ben yazmayacağım.”   diyerek kararlılığını ortaya 

koyarken; Barutçu, “bu ince bir mesele.” yanıtını vermiştir.783  Erim, Falih Rıfkı 

Atay’ın da o günlerde kendisine partinin gelecek kurultayda İnönü’ye karşı Peker’i 

destekleyebileceğini ima ettiğinden söz ederek; muhatabına “…Recep Peker artık 

çekilmelidir, çürümüştür.” yanıtını vermiştir. 784   

Nihat Erim’in Ulus’taki yazılarının kesilmesi parti içi gelişmelere tam 

anlamıyla vâkıf olamayan muhalif basında bazı spekülasyonların doğmasına neden 

olmuştur. Demokrat İzmir’de çıkan yoruma göre artık Ulus’ta yazı yazamayan Nihat 

Erim, Cavit’in (Oral) çıkartacağı yeni bir gazetede yazı yazacaktır. Haberde böylece 

35’lerin yakında kendi gazetelerine sahip olacakları da öne sürülmüştür. 785 Erim’le 

ilgili Vatan’da çıkan değerlendirme ise daha çarpıcıdır. Sadun Savcı’ya göre bir 

süredir Ulus’ta yazmayan Nihat Erim, “Peker işbaşında kaldığı sürece yazı 

yazmayacağını” söylemiştir. Erim’in tutumunu yorumlayan Savcı’ya göre Profesör, 

sadece Peker’e “kırmızı oy vermekle” kalmamış, aynı zamanda Başbakan 

çekilmeden onu destekleyen partisinin gazetesinde yazmama kararı da almıştır. 

İkinci ihtimale göre ise Peker’e güvensizlik oyu veren Erim, partisi tarafından 

Ulus’ta yazmaktan men edilmiştir. Savcı makalesinin sonunda şu değerlendirmeyi 

yapmıştır:   “…yazı hürriyetine Nihat Erim’in kendi ihtiyarile mi şal örttüğü, yoksa bu şalın 

partisi tarafından mı örtüldüğü gerçekten merak edilecek bir keyfiyettir.”   786  

Gazetelerde Nihat Erim hakkında yorumlar yapılırken; Cumhurbaşkanı İnönü 

bir yandan Erim’le yaptığı görüşmelerde Peker karşıtı hareketi yönlendirmeye 

çabalamış, bir yandan da Başbakan’ın istifası halinde yerine kimin geleceği hakkında 

temaslarda bulunmuştur. Nihat Erim’e 35’lerin kendi liderlerini seçmesi gerektiğini 

                                                 

783 A.e.  
784 A.e. Atay, Peker’e karşı CHP içinde muhalif hareketin açığa çıktığı günlerde yazdığı bir makalede 
muhalif basında durmaksızın “fitne ve kışkırtma” havası estiğinden söz ederek, Peker hükümetinin 
Grup’ta yüzde doksan nispetinde güven oyu aldığını ve demokrasilerde “meşru hükümetin Meclis 
çoğunluğunun güvenine dayanan hükümet  demek” olduğunu yazmıştır. Atay, ayrıca muhaliflerin 
beğenmedikleri Peker hükümetini “milletin istemediği bir hükümet” gibi göstermelerini eleştirmiş ve 
Grup’ta Peker’e karşı çıkan “34 oyu” CHP içinde bir hizip hareketi olarak gösteren iddiaları da 
reddetmiştir. Falih Rıfkı Atay, “Tertipli kışkırtma havası”, Ulus, 29 Ağustos 1947, s: 1. 
785 “Nihad Erim’e Ulusta yazı yazdırmıyorlar”, Demokrat İzmir, 9 Eylül 1947, Yıl: 1, Sayı: 259, s: 1. 
786 Sadun G. Savcı: Kör Kadı: “Protesto mu, baskı mı?”, Vatan, 4 Eylül 1947, Yıl: 8, Sayı: 2258, s: 2. 
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söyleyen İsmet İnönü787, Barutçu’yla da yeni kabine ihtimalleri hakkında 

değerlendirmeler yapmıştır. Cumhurbaşkanı İnönü, Peker’in çekilmesi halinde kimin 

görevlendirilebileceğini sorduğunda muhatabı, “Hasan Saka, Hilmi Uran, 

[Abdülhalik] Renda” isimlerini vermiştir. Cumhurbaşkanı İnönü, “Gençlerden kimse 

yok mu” sorusuna karşılık da “Henüz kendini göstermiş olan yok.” yanıtını 

almıştır.788 Aslında Cumhurbaşkanı’nın gençlere yönelik sorusu Nihat Erim gibi 

isimlere görev verilip verilemeyeceği konusunda bir anlamda nabız yoklaması 

niteliğindedir. Ne var ki, Barutçu’ya göre henüz CHP’nin gençleri Başbakan olacak 

kadar siyasi olgunluğa erişememişlerdir.  

Başbakan Peker’in yerine kimlerin gelebileceği CHP’nin ileri gelenleri 

arasında tartışılırken, DP Parti Meclis Grubu’nda iktidar partisindeki gelişmeler 

değerlendirilirken bir kez daha “Recep Peker hükümetiyle demokrasi 

yapılamayacağı” vurgulanmıştır. 789 Ancak DP ve “35’ler” kanadından gelen Peker 

aleyhtarı havaya rağmen İnönü halen, Başbakan’ın bir süre daha görevde 

kalmasından yanaydı. Erim’in Başbakan’ın Kurultay’dan önce görevden alınması 

gerektiği yönündeki ifadelerine karşılık İnönü, yakında toplanacak Kurultay’a 

Peker’le gidilmesinden yana olduğunu söyleyerek cevap vermişti. 790 Nihat Erim, 

İsmet Paşa’nın Recep Peker’in henüz “kâfi derecede çürümediği” fikrinde olduğunu 

yazarken; İnönü’nün ünlü ihtiyatlığıyla Kurultay öncesinde “CHP’yi zaafa düşürecek 

hamlelere karşı” tedbirli gitmekten yana olduğu düşünülmelidir. Ancak hadiselerin 

seyri Peker’in Kurultay’dan önce istifasını sunmasıyla sonuçlanacaktır.  

Parti içinde başlayan muhalefet karşısında Başbakan Peker’in bulduğu 

formüllerden birisi kabinede yapılacak bazı değişikliklerle görevini sürdürmesi 

olmuştur. Peker, Dahiliye, Milli Savunma, Ticaret, Ziraat, İktisat ve Çalışma 

Bakanları’nı değiştirerek göreve devam etmeyi planlamıştı. 791 Bakanlar Kurulu’nda 

yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili CHP Meclis Grubu’nda yapılan 

müzakerelerde söz alan Nihat Erim, kısa zaman önce Grup’ta güvenoyu alan bir 

                                                 

787 Erim, A.g.e., s: 178.  
788 Barutçu, A.g.e., s: 853. 
789 “D.P. Meclis Grupunun kanaati”, Vatan, 1 Eylül 1947, Yıl: 8, Sayı: 2250, ss: 1-3.  
790 Erim, A.g.e., s: 178. 
791 Barutçu, A.g.e., s: 858. 
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Başbakan’ın birdenbire geniş çaplı bir revizyona girişmektense istifa etmesinin daha 

doğru olacağını söylemiştir. 792 Erim’e göre grupta aleyhine yapılan konuşmalardan 

sonra Başbakan Peker, istifa edebileceğini ima etmiş; ancak verilen aranın ardından 

dilediği değişikliği yapmakta serbest bırakıldığı anlaşılmıştır. 793 Toplantının 

sonunda Başbakan Peker’in 194’e karşı, 47 muhalif ve bir çekinser oyla kabinede 

yapacağı değişiklik üzerinde serbest bırakılması kabul edilmiştir. 794 Nihat Erim, 

toplantıya ara verildiği sırada İnönü’yle görüşen Peker’in İsmet Paşa’nın telkiniyle 

gruptan rey istediği ve “Cumhurbaşkanı kabinenin devamından yana” 

propagandasıyla istediğini elde ettiğini belirtmiştir. Yine Erim’e göre İsmet Paşa, 

Başbakan Peker’in bazı bakanların değiştireceğini söylemesi üzerine   “Ben 

karışmam… Hiçbir teveccühte bulunacak değilim.”   dediğini de yazmıştır. 795 Grupta 

yapılan oylamada muhaliflerin sayısının 47’ye ulaşması aynı zamanda CHP içinde 

Peker karşıtlarının biraz daha güçlendiğini ortaya çıkartan önemli bir gösterge 

olmuştur. 796  

Başbakan Recep Peker, 6 Eylül tarihinde Bakanlar Kurulu’ndaki 

değişiklikleri kamuoyuna ilan etmiştir. 797 Kabinedeki revizyondan hemen sonra 

toplanan CHP Divanı’nda yaklaşan Kurultay öncesinde hazırlanan tüzük ve program 

taslakları görüşülecekti. 798 Başbakan Peker, Divan’daki konuşmasında “parti 

başkanvekilliğiyle başbakanlığın aynı kişide birleşmesini” savunmuş; ancak bu 

                                                 

792 Erim, A.g.e., s: 182. Asım Us’un hatıralarında Erim’in adı anılmadan grupta O’nun yaptığı 
konuşmadaki ifadelerine yer verilmiştir. Us, A.g.e., s: 715. Us, toplantı tarihini 15 Eylül olarak 
vermiştir; ancak CHP Grubu’nun toplandığı tarih 4 Eylül’dür. [Y.n.]  
793 A.e., s: 183.  İnönü de not defterine, “Hükümet gece yarısı kurtuldu. Recep Bey saat 22’de ümitsiz 
idi.” diye yazmıştır. İnönü, A.g.e., s: 476. Bu arada hem Erim, hem de Barutçu, Peker’i istifadan 
vazgeçiren ismin Cevdet Kerim İncedayı olduğunu öne sürmüşlerdir. Erim, A.g.e., s: 183., Barutçu, 
A.g.e., ss: 860-861. 
794 “Peker kabinesinde değişiklik oluyor”, Ulus, 5 Eylül 1947, Yıl: 28, Sayı: 9390, s: 1. 
795 Erim, A.g.e., s: 183. Barutçu’ya göre Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Peker’in daha önce Grup’tan 
güvenoyu aldığı halde kabinede yapacağı değişiklikleri onaylamamış ve Başbakan’a bu değişiklikleri 
Meclis’e bildirmenin zorunlu olduğunu söylemiştir. Barutçu, A.g.e., s: 858.  
796 Mahmut Goloğlu, Peker’e karşı çıkan muhalif sayısının 47’ye çıkması üzerine Başbakan’ın 
kabinede değişikliğe gittiğini yazmıştır. Goloğlu, A.g.e., s: 219.  Oysa Peker, CHP Meclis Grubu’nun 
karşısına Bakanlar Kurulu’nda yapmayı planladığı değişiklikleri onaylatmak için çıkmıştı. [Y.n.]  
797 Peker kabinesinde yapılan revizyonla Münir Birsel, Milli Savunma Bakanı; Münir Hüsrev Göle, 
İçişleri Bakanı; Şevket Adanır, Tarım Bakanı; Cavit Ekin, Ekonomi Bakanı olurken; Maliye Bakanı 
Halit Nazmi Keşmir, Atıf İnan’ın yerine Ticaret Bakanı; Ekonomi Bakanı Tahsin Bekir Balta da Dr. 
Sadi Irmak yerine Çalışma Bakanı olmuştu. Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 35. 
798 “C.H.P. Divanı dün toplandı”, Vatan, 9 Eylül 1947, Yıl: 8, Sayı: 2258, s: 1. 
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tezine destek veren hiç kimse çıkmamıştı. 799 Her ne kadar 12 Temmuz Beyannamesi 

sonrası Türk demokrasisi farklı bir evreye girmişse de halen tek parti devrinin 

tezlerini müdafaa eden Başbakan Peker’e partisinden hiç destek gelmemesi 

enteresandır. Nitekim bu, kabinede yapılan değişime rağmen Recep Peker’in yolun 

sonuna geldiğini gösteren önemli bir ayrıntı olarak görülmelidir.  

Başbakan Peker, 8 Eylül tarihli Divan toplantısının sonunda istifa kararını 

vermiş ve Çankaya’ya çıkarak Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye de bu kararını 

bildirmiştir. 800 Nihat Erim, Recep Peker’in ertesi gün toplanan Parti Divanı’nda 

kabinenin istifasını duyurduğunu801 ve bu karara şaşırdıklarını belirtmiştir. 802 

Anılarında Recep Peker’i istifa nedeni hakkında bilgi veren Faik Ahmet Barutçu, 

Başbakan’ın muhalefetten gelen baskılara karşı direnmenin ancak partiden 

gelebilecek destekle olabileceğini söylediğini; halbuki Nihat Erim ve arkadaşlarının 

İnönü’den gelen talepleri dile getirdiklerini söylediklerini ve kendisinin hem 

madden, hem de manen bu yükü taşımasına olanak kalmadığını öne sürdüğünü 

yazmıştır. 803 Cumhurbaşkanı İnönü, Peker’e acele etmeden ertesi güne kadar 

düşünmesini istemişse de Peker kararının kesin olduğunu bildirmiştir. 804 İstifayı 

kabul eden Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, yeni kabineyi kurmak için Hasan Saka’yı 

görevlendirmiştir. 805 

                                                 

799 Erim, A.g.e., s: 184., Barutçu, A.g.e., s: 863. 
800 İnönü, A.g.e., s: 477. 
801 “B. Hasan Saka Başbakan tayin edildi”, Ulus, 10 Eylül 1947, Yıl: 28, Sayı: 9395, s: 1. 
802 Erim, A.g.e., s: 185. 
803 Barutçu, A.g.e., s: 863. Peker’in Bakanlar Kurulu’nda yaptığı değişiklikten sonraki ilk Kabine 
toplantısına Cumhurbaşkanı İnönü başkanlık yapmıştı. O toplantıdan sonra yayınlanan bildiride 
“amacın 12 Temmuz Beyannamesi esaslarını uygulamak” olduğu açıklanmıştı. Baştan beri söz 
konusu Beyanname’ye karşı olan Peker için istifadan başka çıkar yol kalmamıştı. Turan, Çağdaşlık 
Yolunda Yeni Türkiye (10 Kasım 1938-14 Mayıs 1950), s: 248.  
804 Erim, A.g.e., s: 185., Barutçu, A.g.e., s: 864.  
805 “B. Hasan Saka Başbakan tayin edildi”, Ulus, 10 Eylül 1947, s: 1, “Recep Peker nihayet istifa etti”, 
Vatan, 10 Eylül 1947, Yıl: 8, Sayı: 2259, s: 1, Bilâ, A.g.e., s: 111., Kili, A.g.e., s: 98. Barutçu ve 
Erim’e göre İnönü, Peker’in istifası sonrasında Celal Bayar’la görüştükten sonra Hasan Saka’yı 
görevlendirmiştir. Erim, A.g.e., s: 185., Barutçu, A.g.e., s: 864. Nihat Erim, ayrıca çeşitli çevrelerde 
kendisinin Saka Kabinesi’nde İçişleri ya da Dışişleri Bakanı olacağı hakkında söylentiler dolaştığını 
yazmıştır. Erim, A.g.e., ss: 184-185. Ancak İnönü, Erim’in Kabine’ye girmesini uygun bulmamıştı. 
Toker, A.g.e., s: 298. 
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Muhalifler Peker’in istifasını coşkuyla karşılarken; DP Genel Başkanı Celal 

Bayar, bu istifanın kendileri için bir sürpriz olmadığını, Peker’in Başbakanlıktan 

ayrılmasının ülkedeki belirsizliğin ortadan kalkması yolunda önemli bir adım 

olacağını söylemiştir. 806 Fuat Köprülü ise istifa haberini memnunlukla aldıklarını, 

zaten Peker’in görevde kalmasının iç buhranı arttırmaktan başka bir işe 

yaramayacağını söylemiştir. Köprülü’ye göre Peker kabinesi “ilk ve son hizmetini” 

istifa ederek vermiş oluyordu. 807 Adnan Menderes’in değerlendirmesine göre baskı 

idaresinin bir timsali olan ve istifa ettiği güne kadar daha 10 yıl iktidarda kalacağını 

sanan Peker, “DP’lilerin baskıları karşısında “nihayet yere serilmiş” oluyordu.808 

Menderes’in bu sözleri bir anlamda gerçeğin bir ifadesidir. Gerçekten de hemen 

hemen göreve geldiğinden beri Peker’e karşı büyük bir mücadele veren DP 

muhalefeti, özellikle 12 Temmuz Beyannamesi’nden sonra değişimi bir türlü 

kabullenmeyen ve demokratik düzene uyum sağlamamakta ısrar eden Başbakan’ı –

İnönü ve CHP’li muhaliflerin de desteğiyle - istifa ettirmeyi başarmışlardır.  

2.5. VII. Kurultay Öncesi Erim’in Siyasî Faaliyetleri 

Başbakan Recep Peker’in istifasından sonra Cumhurbaşkanı İnönü, 

Türkiye’nin Doğu bölgelerini kapsayan bir geziye çıkmıştır. 12 Eylül’de başlayan 

seyahate CHP’den Nihat Erim, Tevfik Fikret Sılay ile DP’den Muğla milletvekili 

Nuri Özsan da katılıyordu. 809 İnönü, bu geziye muhalefetten temsilci de alarak 

Cumhurbaşkanı’nın “partiler üstünde bir mevkii” olarak durumunu ortaya koymayı 

amaçlıyordu. 810 Seyahatin güzergâhında Rus talepleriyle gündeme gelen Kars, 

Ardahan ile Trabzon da yer alıyordu. 811  

                                                 

806 “Recep Peker nihayet istifa etti”, Vatan, 10 Eylül 1947, s: 1., Şahingiray, A.g.e., s: 162. 
807 “Recep Peker İstifa ‘Olundu’ ”Demokrat İzmir, 10 Eylül 1947, Yıl: 1, Sayı: 260, s: 1. 
808 Kılçık, A.g.e., s: 211. 
809 “İnönü dün gece 11’de yurd[t] gezisine çıktı”, Cumhuriyet, 13 Eylül 1947, Yıl: 24, Sayı: 8290, s: 
1. DP Genel İdare Kurulu, 10 Eylül 1947 tarihindeki toplantısında Cumhurbaşkanı’nın gezisinde 
Muğla milletvekili Nuri Özsan’ın katılmasını kararlaştırmıştı. Ağaoğlu, A.g.e., s: 458. İsmet İnönü, 
Nihat Erim’e seyahate birlikte gideceklerini 7 Eylül tarihinde haber vermişti. Erim, A.g.e., s: 184.  
810 “İnönü: Yurt gezisine bugün çıkması muhtemel”, Vatan, 12 Eylül 1947, Yıl: 8, Sayı: 2261, s: 1. 
İnönü, Bayar ile yaptığı görüşmede Sovyetler Birliği’ne karşı muhalefetle birlik olduklarını göstermek 
için Doğu seyahatine bir DP milletvekilinin de katılmasını istemişti. Gevgilili, A.g.e., s: 65.   
811 “İnönü, dün gece, yurt gezisine çıktı”, Vatan, 13 Eylül 1947, Yıl: 8, Sayı: 2262, ss: 1-3. 
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Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ilk olarak Erzurum’da DP Merkezi’ni ziyaret 

etmiş812 ve burada yaptığı konuşmada kentin büyük devrimlerin başlangıç noktası 

olduğunu vurgulayarak; partinin hatıra defterine,   “Partilerin emniyet içinde çalışmaları 

ve birbirlerine saygı göstermeleri benim için çok kıymetli, çok ehemmiyetlidir.”   diye 

yazmıştır. 813 İnönü’nün refakatinde bulunan Nihat Erim, günlüğüne seyahatle ilgili 

önemli notlar düşmüştür. Örneğin, hem Kayseri’de, hem de Sivas’ta DP 

Başkanlarının genç, CHP’lilerin ise yaşlı olduklarına değinmiştir. 814 Nihat Erim 

daha önce, yukarıda da söz edildiği gibi, İnönü’ye partinin gençleşmesini 

savunmuştu. Geziye dair gözlemleri arasında her iki ilde de DP’nin genç isimlere yer 

vermesini, kendi partisinin yaşlı isimlere emanet edilmesini notlarına kaydetmekten 

kendini alamamış ve ilk fırsatta konuyu yine Cumhurbaşkanı nezdinde gündeme 

getirmiştir.   

İnönü’nün Erzurum’da DP Merkezi’ni ziyareti muhalefet cephesinde olumlu 

karşılanmış ve 12 Temmuz Beyannamesi’nin “ilk fiili ifadesi” olarak 

değerlendirilmiştir. 815 Özellikle Cumhurbaşkanı’nın hem Vali’ye ve hem de diğer 

ilgililere partilere eşit muamele edilmesi talimatını vermesi, ayrıca Halkevleri’nin 

“milletin malı” olduğu için bütün partililer tarafından kullanılabileceği yönündeki 

sözleri memnunlukla karşılanmıştı. 816 Nihat Erim de Kars’a vardıkları zaman 

İnönü’yle görüştüklerini belirterek, yapılan temasların olumlu karşılandığından 

bahisle şunları kaydetmiştir: “… Ben gelecek seçimleri kaybetmeyi göze alarak çalışmak 

doğru olacağı kanaatindeyim… Halk Partisi çalışma tarzını tamamen değiştirmek 

zorundadır…” demiştir. 817 İsmet İnönü’ye taşra ve merkez teşkilâtlarının gençleşmesi 

mecburiyetinden bir kez daha söz eden Erim, genel anlamıyla gezinin kamuoyunu 

CHP lehine kazanmak, propaganda çalışmalarını arttırmak ve parti etrafında heyecan 

ve ilgi yaratmak bakımından da bir fırsat olabileceği kanısındadır.  

                                                 

812 Cumhurbaşkanı İnönü, kurulduğundan bu yana ilk defa bir DP Merkezi’ni ziyaret ediyordu. Erer, 
A.g.e., s: 448. 
813 “İnönü Demokrat Parti Erzurum Merkezini ziyaret etti”, Vatan, 16 Eylül 1947, Yıl: 8, Sayı: 2265, 
ss: 1-5., İlhan Turan, A.g.e., s: 188. 
814 Erim, A.g.e., s: 188. 
815 “İnönü Kars’ta”, Vatan, 17 Eylül 1947, Yıl: 8, Sayı: 2266, s: 3. 
816 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 36. 
817 Erim, A.g.e., s: 190. 
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Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve beraberindekiler Kars’ta da çeşitli temaslarda 

bulunmuşlardır. Basında çıkan yorumlara göre İnönü, kente gelişinde bir parti 

başkanı gibi değil, “her partiye eşit mesafede bulunan bir devlet reisi” gibi 

karşılanmıştır. İnönü, ziyaret sırasında verdiği mesajda özellikle Doğu illerinde her 

iki partinin de geniş bir anlayış zihniyetiyle çalışmalarını, iç ve dış düşmanlara ülkeyi 

kaosa sürükleyecek fırsatın verilmemesini istemiş ve idare amirlerinin kesinlikle 

partilere karşı eşit muameleden ayrılmayacakları talimatını yinelemiştir. 818 

Cumhurbaşkanı, bu mesajlarıyla 12 Temmuz Beyannamesi sonrası yeni bir evreye 

geçildiğini ve özellikle idarenin tarafsızlığının mutlak suretle sağlanacağı konusunda 

kamuoyuna güvence vermeye çabalamıştır. 

Geziye DP adına katılan Nuri Özsan, özellikle ilk gün trende 

Cumhurbaşkanı’nın huzurunda bulunmanın verdiği heyecanın819 ardından Nihat 

Erim’le yakınlık kurmaya başlamıştır.  Basında çıkan haberlere göre seyahat 

öncesinde garda “kol kola” gezen 820 Erim ile Özsan arasındaki konuşmalarda 

milletvekillerinin ödeneklerinin yetersizliği üzerinde fikir birliği oluşmuştu. 821 

Gezinin bir başka önemli durağı olan Trabzon’da iki partinin arasının açık 

olduğundan söz eden Erim, burada İnönü’nün partiler arası münasebetler üzerinde bir 

konuşma yapacağını kaydetmiştir. 822 Nitekim kente gelişinde her iki partinin de 

büyük ilgisiyle karşılanan İnönü için CHP’liler “Hoş geldiniz genel başkanımız” 

pankartı hazırlarken, DP’liler  kente “Milli irade demokrasiyi hâkim kılacaktır” 

pankartı asmışlardır.823  

Cumhurbaşkanı, Trabzon’da da DP Merkezi’ne bir ziyaret yapmış ve burada 

ilgiyle karşılanmıştır. İsmet İnönü, muhalefet mensuplarına hitaben yaptığı 

konuşmada özetle şunları söylemiştir:   “…Beni coşkun bir heyecanla ve derin bir ilgiyle 

                                                 

818 “İnönü’nün İdare âmirlerine direktifi”, Vatan, 18 Eylül 1947, Yıl: 8, Sayı: 2267, ss: 1-4., İnönü, 
A.g.e., s: 480. 
819 Seyahate katılan İnönü’nün kızı Özden Toker, yola çıktıklarında trende karşısında oturan Nuri 
Özsan’ın kendisini ortama yabancı hissettiğini, tedirginlik yaşadığını, babasına nasıl hitap edeceğini 
kestiremediğini ve sonunda da heyecandan bayıldığını anlatmıştır. Birand, Dündar, Çaplı, A.g.e., s: 
56. 
820 “İnönü dün gece 11’de yurd[t] gezisine çıktı”,  Vatan, 13 Eylül 1947, s: 3. 
821 Derin, A.g.e., s: 217. 
822 Erim, A.g.e., s: 191. 
823 “İnönü, Trabzon’da”, Vatan, 21 Eylül 1947, Yıl: 8, Sayı: 2270, s: 1. 
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karşıladınız. Trabzon Demokratları, sizin bu kuvvetli azim ve iradenizin verdiği yüksek 

insanlara has bir başarı ile çalıştığınız işitmiştim. Şimdi de gördüm… Memlekette iyi tesisler 

meydana getirmek zordur. Fakat bozmak çok kolaydır. Bunun için hepinizden sadakatle ve 

elbirliği ile çalışmağı bir vatandaşınız olarak rica ederim.”   824  İnönü’nün bu ifadeleri 

DP’lilerin yanı sıra Nihat Erim’i de oldukça memnun etmişti. Trabzon’da 

Cumhurbaşkanı’yla yalnız kaldığı zaman fikirlerini açıklayan Erim, seyahatin daha 

tamamlanmadan amacına ulaştığından söz ederek; memleketin siyasi hayatında bir 

safhanın kapanıp, yeni bir safhanın açıldığını da vurgulamıştır. 825 Cumhurbaşkanı 

İnönü ve beraberindekilerin seyahati Samsun’daki temaslarla sona ermiş ve 26 Eylül 

1947 tarihinde heyet Ankara’ya ulaşmıştır. 826 

Recep Peker’in istifası sonrasında İnönü’nün 12 Temmuz Beyannamesi’nin 

ruhuna uygun olarak partiler arasında tarafsız bir konum aldığını göstermek amacıyla 

çıktığı gezi olumlu intibalarla sona ermiştir. Cumhurbaşkanı’na eşlik eden 

siyasilerden Nihat Erim, gezinin İnönü için büyük bir başarı olduğunu belirterek; 

CHP’nin pek çok yerde “boş kadrolardan” ibaret olduğunu, DP’nin Anadolu’da hem 

gayri memnunları ve hem de yüksek ve orta tahsilli gençlerle küçük esnaf ve işçileri 

kazandığını savunmuştur. Kendi partisinin halen yeni durumu anlayamadığını da 

vurgulayan Erim, bu gidişle gelecek seçimin kaybedileceğini günlüğüne not ederken; 

“…bir kere seçim kaybettikten sonra Halk Partisi düzelir mi düzelemez mi?” 

sorusunu da sormuştur. 827  Kuşkusuz İsmet İnönü’nün gezisinin Nihat Erim 

açısından en önemli kazancı taşradaki CHP teşkilâtları hakkında fikir sahibi 

olmasıdır. CHP’li idarecileri “değişimi kavrayamayan, yaşlı ve dinamizmden uzak” 

bulan Erim’in 14 Mayıs 1950 seçimlerinde partisinin alacağı yenilgiyi hemen hemen 

üç yıl öncesinden görmesi de son derece mühimdir. Nihat Erim’in gezinin ardından 

bir başka önemli tespiti de CHP’nin kaybedeceği bir seçimden sonra bir daha 

toparlanıp, toparlanamayacağı konusudur. Gerçekten de 1950 seçimlerinde 

                                                 

824 “İnönü, Demokrat Parti Merkezini ziyaret etti”, Vatan, 23 Eylül 1947, Yıl: 8, Sayı: 2272, ss: 1-3. 
825 Erim, A.g.e., s: 191. 
826 İnönü, A.g.e., s: 482., “İnönü, Ankarada tezahüratla karşılandı”, Vatan, 27 Eylül 1947, Yıl: 8, 
Sayı: 2276, s: 1. Gazetenin haberine göre garda İnönü’yü büyük bir kalabalık karşılamıştır. 
Karşılayanlar arasında gençler, üniversiteliler, DP rozetliler, DP milletvekili Fuat Köprülü, DP Ankara 
İl Başkanı Üzeyir Avunduk da yer alıyordu.  
827 Erim, A.g.e., ss: 194-195.  
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iktidardan düşen CHP, Erim’in tahminini doğrularcasına 1961’e kadar girdiği hiçbir 

seçimden birinci parti olarak çıkamayacaktır. 828 

DP Genel Başkanı Celal Bayar, İnönü’nün gezisi devam ederken yaptığı 

değerlendirmede, Cumhurbaşkanı’nın Hürriyet Misâkı’nın bir hükmünü 

benimsemesinden, yani partiler arasında tarafsız kalma çabasından memnun 

olduklarını açıklamıştır. Ancak Bayar, CHP’den henüz Cumhurbaşkanı’nın 

tarafsızlığı hususunda somut bir girişim olmadığını da söylemiştir. 829  Celal Bayar’ın 

bu ifadeleri, hem İsmet İnönü’den ve hem de CHP’lilerden “laf değil icraat” 

beklediklerini göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca bu sözler muhalefetin halen 

CHP’ye güvenmediğinin bir göstergesi olarak da görülmelidir. Nihat Erim ise DP 

Genel Başkanı’nın bu sözlerini, İnönü’nün halk nezdinde gördüğü ilgiden telaşa 

kapılmalarına bağlamıştır. 830 Ona göre Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye halkın 

sevgisinin ortaya çıkması DP’lilerde kuşkuyla karşılanmış ve basına verilen bu 

demeç de bu kuşkunun bir göstergesi olmuştur.  

Muhalif basından Ahmet Emin Yalman’a göre İnönü’nün seyahati son derece 

yararlı geçmiş ve Cumhurbaşkanı, geçmişe dair tüm menfi izlenimleri silerek bütün 

millete güven vermiştir. Gezinin bilhassa Doğu illerine yapılması da anlamlıdır. 

Çünkü bu vilayetler Batı’dan daha fazla “üvey evlat” muamelesi görmüş yerlerdir. 

Yalman, demokrasi davasında yeni ufuklar açan bu gezinin, Doğu bölgeleri için de 

bir hak ve hürriyet mücadelesinin başlangıcı olacağını da kaydetmiştir. 831 Ulus’ta 

İnönü’nün seyahati hakkında değerlendirmelerde bulunan Falih Rıfkı Atay’a göre 

Cumhurbaşkanı Türk Devleti’ni temsil ettiği için her iki partiye mensup kişilerce 

karşılanması doğaldır. Ancak daha önemlisi bu durumun Türkiye’deki 

demokratikleşmeye yapacağı katkıdır. Bu sayede partiler arası ilişkiler normalleşecek 

ve karşılık güven ortamı oluşabilecektir. 832 

                                                 

828 14 Ekim 1973 tarihli milletvekili genel seçiminde CHP, %33.3’lük oy oranıyla birinci parti 
olmuştur. Bilâ, A.g.e., s: 242. 
829 “Celâl Bayarın Gazetemize beyanatı”, Vatan, 22 Eylül 1947, Yıl: 8, Sayı: 2271, s: 2., Şahingiray, 
A.g.e., s: 163. 
830 Erim, A.g.e., s: 195. 
831 Ahmet Emin Yalman, “Bir seyahatin bilânçosu”, Vatan, 28 Eylül 1947, Yıl: 8, Sayı: 2277, ss: 1-3. 
832 Falih Rıfkı Atay, “Güven yolunda bir gelişme”, Ulus, 15 Eylül 1947, Yıl: 28, Sayı: 9401, s: 1. 
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İnönü’nün gezisinin olumlu izlenimlerle tamamlanmasından sonra Ulus’un 

yönetiminde bir değişim yaşanmıştır. CHP’de Peker karşıtı hareketin öncü 

isimlerinden Nihat Erim, yukarıda da değinildiği gibi, parti içi muhalefette yer 

aldığından itibaren Ulus’ta makale yazmayı bırakmıştı. Ancak hem İnönü, hem de 

diğer partililer Erim’in tekrar yazmaya başlamasının doğru olacağı kanaatini 

taşıyorlardı. 28 Eylül’de Cumhurbaşkanı’nın kendisine Ulus’taki yazılarını 

sabırsızlıkla beklediğini söylediğini belirten Erim, bir kez daha bu koşullarda parti 

gazetesinde yazmasının doğru olmayacağını söylemiştir.833 Ulus’la ilgili Nihat 

Erim’e CHP Genel Sekreter Yardımcısı Emin Erişirgil de fikrini sorduğu zaman,   

“…Ulus’ta ne yapılmak lazım geldiğini ben evvelce bilfiil yazılarımla gösterdim. Tahammül 

edemediniz. Yazıyı kestim. Şimdi Falih Rıfkı partiyi ve Ulus’u sempatik kılmakla meşgul”   

yanıtını almıştır. 834 CHP’liler özellikle 12 Temmuz Beyannamesi’nden sonra 

gittikçe gelişen demokratikleşme çabalarına Ulus’un gereken katkıyı yapabilmesi 

adına Erim’in yeniden gazetede yazması gerektiği inancındaydılar. Ancak Falih 

Rıfkı’nın İnönü tarafından tutulduğu ihtimalini de gözardı edemiyorlardı. Erişirgil’in 

bu düşüncesine karşılık Nihat Erim, “Zannetmem ki artık İnönü onu tutsun. Falih açıktan 

açığa yahut alttan alta İnönü’nün politikasını baltalamakla meşguldür.”   cevabını 

vermiştir. 835    

Falih Rıfkı Atay, Milli Mücadele yıllarından itibaren önce Hakimiyet-i 

Milliye, sonra da Ulus gazetesinde yazdığı başyazılarla uzun bir dönem CHP 

politikalarının savunucusu olmuştu. 836 Oysa 12 Temmuz Beyannamesi’nden sonra 

Cumhurbaşkanı İnönü’nün öncülüğünde partide bir liberalleşme rüzgârı esmekteydi. 

Üstelik İnönü de Ulus’ta Falih Rıfkı’nın devrinin geçtini ima eden konuşmalar 

yapmaktaydı. Erim’in 30 Eylül tarihli notlarına göre Çankaya’da yapılan görüşmede 

İsmet İnönü,   “Ulus niçin Falih Rıfkı’nın inhisarında kalıyor. Niçin bütün partililerin 

fikirlerini serbestçe orada neşredemiyorlar?... Ulus’un başına geçecek adam doğrudan 

doğruya partinin başkanı ile temasta olmalıdır. Çünkü Ulus partinin ana politikasını 

                                                 

833 Erim, A.g.e., s: 196. 
834 A.e., s: 198. 
835 A.e. 
836 Hande Özkan, “Falih Rıfkı Atay”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce C. 2 : Kemalizm, 
İstanbul, İletişim Yayınları, 3. bs., 2002, s: 65. 
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güdecektir.”   demişti. 837 İsmet Paşa’nın bu sözleri açık şekilde Ulus’ta Falih Rıfkı 

Atay devrinin kapanmak üzere olduğunun bir göstergesiydi.  

CHP içindeki demokratikleşme hareketinin başlamasından sonra muhalif 

gazeteler tarafından “müfritler” zümresinde görülen Falih Rıfkı Atay’ın Ulus’tan 

istifa edeceği haberi 31 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye ulaşmıştı. 838  

Erim’e göre bu gelişme Cumhurbaşkanı’nı sevindirmişti. 4 Kasım tarihli Ulus’ta 

birkaç satırlık bir haberle gazeteye 20 yıldan fazla bir süre hizmet eden Atay’ın 

“Başyazarlıktan” ayrıldığı duyuruluyordu. 839   

Atay’ın Ulus’tan ayrılmasından hemen sonra gazetelerde yerine gelecek 

hakkında tahminler yapılmaya başlanmıştır. Demokrat İzmir’e göre Ulus’un yeni 

başyazarı ya Nihat Erim, yahut Hüseyin Cahit Yalçın olacaktı; ancak Erim’in şansı 

daha fazla görünüyordu. 840 Vatan’a göre de Ulus için en güçlü aday Nihat Erim 

görülmekteydi. 841 Hüseyin Cahit Yalçın’ın çıkardığı Tanin’de ise Ulus’un başyazarı 

olacak tek isim olarak Nihat Erim’in gösterilmesi dikkat çekicidir. 842 Erim, daha 

İsmet Paşa’dan yahut partiden kendisine bir teklif gelmeden basın mensuplarının 

konuyla ilgili sorulara net yanıt vermekten kaçınırken; imzayla başmakale yazmak 

istemediği için başmakalelerin imzasız çıkması gerektiği fikrindedir. 843 Onun 

istediği sadece Ulus’un iç sayfalarında imzayla yazmaktır.  

                                                 

837 Erim, A.g.e., ss: 198-199. 
838 A.e., s: 215. 
839 “B.Falih Rıfkı Atay Ulus’tan ayrıldı”, Ulus, 4 Kasım 1947, Yıl: 29, Sayı: 9449, s: 1. Muhalif 
basında Atay’ın istifası geniş yankı uyandırmıştır. Cumhuriyet’in haberine göre bir süredir Ulus’tan 
ayrılacağı konuşulan Falih Rıfkı’nın uzun yıllar kendisine verilen “memleket vazifesini” başarıyla 
yaptığından söz edilmiş  ve istifanın sebebi olarak CHP’nin değişen siyasetiyle Atay’ın fikirlerinin 
uyuşmaması olarak gösterilmiştir. “Falih Rıfkı Atay: Ulsu başyazarlığından çekildiği tahakkuk etti”, 
Cumhuriyet, 4 Kasım 1947, Yıl: 24, Sayı: 8339, ss: 1-3. Vatan ise Falih Rıfkı Atay’ın Ulus’tan 
ayrılmasını “sevinçle” karşılanırken, “Kalemşor’un Ulus’d[t]an kendi kendini tasfiyeye mecbur 
bırakılması büyük bir memnunluk uyandırdı.” değerlendirmesi yapılmıştır. “Falih Rıfkının Ulus ile 
alâkası kesildi”, Vatan, 5 Kasım 1947, Yıl: 8, Sayı: 2312, s: 1. 
840 “Falih Rıfkının istifası”, Demokrat İzmir, 4 Kasım 1947, Yıl: 1, Sayı: 312. s: 1.  
841 Vatan, 5 Kasım 1947, s: 1. Vatan’ın haberi Demokrat İzmir’de çıkan haberle aynı olmasına 
rağmen bu gazetenin, Demokrat İzmir’den bir gün sonra habere sütunlarında yer verdiği görülmüştür. 
[Y.n.] 
842 “F.Rıfkı Atay: ‘Ulus’dan istifa etti”, Tanin, 4 Kasım 1947, Yıl: 40, Sayı: 4454-1502, s: 1. 
843 Erim, A.g.e., s: 217. 
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Nihat Erim’in Ulus’un başyazarlığı görevini üstlenmesi 5 Kasım günü İsmet 

İnönü’yle yaptığı görüşmeden sonra gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı’nın Ulus’ta 

görev kabul edip etmeyeceği sorusuna karşılık Erim, başmakalelerin imzasız olması 

gerektiğini yineleyerek, imzalı çıkan yazıların aynı zamanda partinin görüşünü 

yansıtacağını söylemiştir. Daha önce bu konuda sorun yaşadığından da söz eden 

Nihat Erim, iç sayfalarda kendi imzasıyla yazması halinde kimseyle problem 

yaşanmayacağını da söylemiştir. Ulus’un tüm idaresini üstlenmesi gerektiğini de 

İnönü’ye anlatan Erim’in taleplerini Cumhurbaşkanı da onaylamıştır. 844 

7 Kasım 1947 tarihinde Parti tarafından Falih Rıfkı Atay’ın yerine Ulus 

gazetesinin başyazarlığına getirildiğine dair bir tezkere gönderilmiştir. 845 Erim’e 

Genel Sekreter Hilmi Uran imzasıyla gönderilen metinde Ankara milletvekili Falih 

Rıfkı Atay’ın yerine Başyazarlığa getirildiği belirtilmiş; ayrıca gazete ve müessese 

işlerini de üstlenmesi istenmiştir. 846 Uran, aynı yazıda Ulus’un Nihat Erim’in 

deneyimlerinden yararlanacağı inancını da vurgulamıştır.  

Nihat Erim’in Başyazarlığa geldiği gün Ulus’ta uzun bir aradan sonra ilk 

makalesi yayınlanmıştır. TBMM’nin daveti üzerine 1 Kasım günü Ankara’ya gelen 

İngiliz Parlamento Heyeti’nin ziyareti o günlerin önemli konuları arasında yer 

alıyordu. 847 Erim, ziyaretle ilgili yazısında öncelikle 1936’da Kral 8. Edward’ın 

Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaretten başlayarak yakın dönemde iki ülke arasındaki 

ilişkilere değinmiştir. Erim, ardından Türkiye’ye gelen İngiliz Parlamenterlere Türk 

                                                 

844 A.e., ss: 218-219. 
845 A.e., s: 219. 
846 BCA, Fon No: 490100, Kutu No: 1250, Dosya Gömleği No: 163, Sıra No: 3. Hilmi Uran 
tarafından Ulus Müessese Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda da Başyazarlığa Nihat Erim’in getirildiği 
bildirilmiş ve bundan sonra “tam yetkili” olan Erim’le temas edilmesi ve O’ndan alınacak direktiflerle 
hareket edilmesi istenmiştir. BCA, Fon No: 490100, Kutu No: 1250, Dosya Gömleği No: 163, Sıra 
No: 3. Ulus’un Başyazarlığı’na Falih Rıfkı Atay’ın yerine Nihat Erim’in getirildiğine dair haberler 
için bkz. “Falih Rıfkının yerine Nihad Erim tayin edildi”, Cumhuriyet, 8 Kasım 1947, Yıl: 24, Sayı: 
8343, s: 3. “Nihat Erim: Ulus gazetesi başmuharrirliğine tayin edildi”, Demokrat İzmir, 7 Kasım 
1947, Yıl: 1, Sayı: 315, ss: 1-6.  
847 “İngiliz Parlâmento Heyeti Ankara’da”, Ulus, 1 Kasım 1947, Yıl: 29, Sayı: 9446, s: 1. 
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kamuoyunun gösterdiği ilginin, aslında İngiltere’ye ve İngilizlere gösterilen 

sempatinin bir yansıması olduğunu öne sürmüştür. 848  

Nihat Erim’in Ulus’taki Başyazarlık görevi yaklaşık bir ay sürmüş ve 

1947’nin Kasım ayında yapılan VII. Kurultay’dan sonra 4 Aralık’ta CHP Genel 

Sekreteri Hilmi Uran’a gönderilen istifa mektubuyla son bulmuştur. Erim, mektupta 

Ulus’un başına geçtiğinden beri CHP’nin ilkeleri ve ana istikameti doğrultusunda 

çalıştığından ve Kurultay’dan sonra Parti’nin hayatında yeni bir dönemin 

başladığından söz etmiştir. Kurultay’da Genel Başkan Vekili seçilen Hilmi Uran’ı 

Ulus’un yeni idarecisini seçmesi için serbest bırakma adına  görevden ayrıldığını 

belirten Nihat Erim, bundan sonra da kendi imzasıyla Ulus’ta CHP’nin ana ilkelerini 

savunmayı bir parti vazifesi olarak gördüğünü de ifade etmiştir. 849  Erim’in 

günlüklerindeyse istifasına dair önemli bilgiler mevcuttur. CHP’nin VII. 

Kurultayı’ndan sonra Ulus’u bırakmak istediğini yazan Erim, her ne kadar “35’ler”in 

fikirlerini yayma açısından gazetenin kendi elinde olmasını bir avantaj olarak görse 

de Parti Merkezi’yle nasıl anlaşacağını bilmediğini kaydederek istifaya karar 

vermiştir. 850  

1947 yılının son aylarının önemli konularından birisi de iktidar partisinin 

Ankara’da düzenlediği VII. Olağan Kurultayı olmuştur. Aslında Nihat Erim’in 

yukarıda da değinilen Ulus’ta kaleme aldığı “Anayasa meselelerimiz” başlıklı 

yazılarıyla bir anlamda Kurultay için fikri hazırlıklar daha yaz aylarında başlamıştı. 

Recep Peker’in Başbakanlık’tan ayrılmasından sonra CHP’nin demokratik düzene 

uyum sağlaması bakımından VII. Kurultay o günlerin en önemli siyasi konuları 

arasına girmişti. 851 Dolayısıyla 12 Temmuz Beyannamesi partiler arasında bir tür 

                                                 

848 Nihat Erim, “Türk-İngiliz dostluğunun yeni tezahürleri”, Ulus, 7 Kasım 1947, Yıl: 29, Sayı: 9452, 
s: 2. Bu makale Erim’in İnönü’ye de söz ettiği gibi kendi imzasıyla ve gazetenin ikinci sayfasında 
basılmıştır. [Y.n.]  
849 BCA, Fon No: 490100, Kutu No: 1250, Dosya Gömleği No: 163, Sıra No: 3., Erim, A.g.e., s: 231. 
850 Erim, A.g.e., s: 230. 
851 Örneğin Adnan Menderes, VII. Kurultay öncesi CHP’de yaşanan demokratikleşme hamleleriyle 
ilgili olarak yaptığı bir değerlendirmede şunları söylemişti:   “Bir devlet yapısında olarak Hükümet eliyle 
kurulmuş olan ve uzun müddet tek parti idare zihniyetiyle hususiyetini edinmiş bulunan Cumhuriyet Halk Partisi 
şimdi yeniden yeniye bir parti hüviyeti alabilmek için doğum sancıları geçirmektedir.”   Kılçık, A.g.e., ss: 212-
213. 
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mütareke niteliği taşırken, asıl barışın sağlanması için CHP’nin VII. Kurultayı’nın 

neticesi beklenmekteydi. 852  

Kurultay’dan önceki süreçte CHP’de tartışılan önemli konularında başında 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Genel Başkanlığı bırakması gelmekteydi. Nihat 

Erim’in daha önce de söz edildiği gibi Ulus’taki yazılarıyla başlayan bu süreç 

Kurultay’ın öncesinde parti kurmayları arasında tartışılıyordu. Hatta Nihat Erim’e 

göre İnönü’nün DP ile işbirliği yaptığını öne süren kimi milletvekilleri Kurultay’da 

Recep Peker’i Genel Başkanlığa getirmeyi bile konuşuyorlardı. 853 Nitekim müfrit 

diye tabir edilen CHP’de değişime karşı olanlarla mücadele için Erim, genç partilileri 

ve açık fikirli ancak yaşlı partilileri şu sözlerle ikna etmeye çabalamıştır:   “Partiyi 

kurtarmak bizim elimizdedir. Sebat edelim, yılmadan mücadele edelim.”   854   

Nihat Erim, 12 Temmuz Beyannamesi’nden sonra demokratikleşme 

yolundaki çabalarıyla hem CHP’lilerin hem de muhalif çevrelerin önem verdiği 

siyasilerden birisi olmuştur. Kurultaya doğru gidilirken Erim, Ulus’un İstanbul sayısı 

olarak çıkan Memleket855 ile muhalif gazetelerden Cumhuriyet ve Vatan gazetelerine 

verdiği mülâkatlarla görüşlerini bir kere daha kamuoyuna aktarmıştır. Vatan’da çıkan 

mülâkatta Erim, CHP içinde 12 Temmuz Beyannamesi’ne karşı çıkanlar olduğu 

takdirde bunlarla mücadele edeceklerini ve partinin “Halkçılık”, “Cumhuriyetçilik”, 

“İnkılâpçılık” ilkelerinin CHP’yi demokratikleşme yolunda ön safta olmaya mecbur 

kıldığını söylemiştir. Nihat Erim, ayrıca 1950 seçimlerine daha mükemmel bir seçim 

kanunuyla gidilmesi gerektiğini de vurgulayarak, bunun için CHP ve DP’lilerden 

oluşacak bir komisyonun yeni kanunu hazırlaması lüzumundan söz etmiştir. Nihat 

Erim, bunun dışında parti içinde bir 35’ler hizbi olup olmadığı sorusuna karşılık şu 

yanıtı vermiştir:   “Hizipten ne anlıyorlar bilmiyorum. Fakat bildiğim bir şey varsa Halk 

Partisinde muayyen ve yeni bir fikrin gün geçtikçe kuvvetlenmekte olduğudur. O fikir şudur: 

                                                 

852 Eroğul, A.g.e., s: 32. 
853 Erim, A.g.e., s: 200. 
854 A.e., ss: 202-203. 
855 Bu gazete 1950 seçimleri öncesinde CHP’nin İstanbul’da başarılı olabilmesi adına Ulus’un 
İstanbul sayısı olarak çıkartılmıştır. Isparta milletvekili Kemal Turan’ın organizasyonuyla Çanakkale 
milletvekili Reşat Nuri Güntekin’in sahipliğinde çıkan “Memleket” İstanbul’da tutunamamış ve 14 
Mart 1947’den Aralık 1947’ye kadar yayımlanmıştır. Fuat Süreyya Oral, Türk Basın Tarihi: 2. C. 
Cumhuriyet Dönemi: 1919-1965, Ankara, Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Ltd. Şti. 1968,  s: 149.   
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Halk Partisi Halkçılık, Cumhuriyetçilik ve İnkılâpçılık ve haklarına layık olmak için 

demokratik sistemi bütün icaplarile yerleştirme hamlesinde kimseden geri kalmamalıdır. İşte 

35 lerin etrafında birleştikleri ana fikir budur.”  856 

Memleket’te yayınlanan mülâkatta da Nihat Erim Türk devlet sistemini 

“Asyai” olarak niteleyerek, yani bir şahsa dayanma; bir şahısla kaim olma, bunun 

yerine bizzat sistemin kendisinden güç alan bir yapıya dönüştürmenin gerekli 

olduğunu söylemiştir. Erim, ayrıca CHP kadrolarında gençlere daha çok yer 

verilmesi gerektiğini ve kadrolarında gençlere yer vermeyen partilerin çökeceklerini 

de belirtmiştir. Yakında toplanacak Kurultay’da İnönü’nün CHP’nin başından 

ayrılması halinde partinin çökeceğini savunanlara857 da Nihat Erim şu sözlerle yanıt 

vermiştir:   “Bir Halk Partili olarak İnönü gibi bir liderden büsbütün mahrumiyetin ne 

demek olduğunu anlıyorum. Fakat öyle günlerde yaşıyoruz ki, memleket ölçüsündeki 

menfaatler bahis konusu olunca parti mülâhazaların ikinci plana atmak lazımdır. Şüphe yok 

ki İnönü Başkanlığı büsbütün bırakınca Halk Partisi bir şaşkınlık geçirecektir. Lâkin bir 

bakıma partimizin böyle bir safhadan geçmesi de zarurettir. Bunun daha sonra olmaktansa 

[olmasından] şimdi olması daha iyidir. CHP de bir iki denemeden sonra yeni liderini 

bulacaktır… CHP’nin [yi] sadece başkanı ile kaim saymak hakikatte partimizin 

mevcudiyetini inkâr etmektir…  CHP saflarından onu yaşatacak kudrette tecrübeli devlet 

adamlarile geniş bir çalışma azmine sahip olan aydın gençler vardır.”   858    

Nihat Erim’in Kurultay’ın hemen öncesinde mülâkat verdiği diğer gazete 

Cumhuriyet olmuştur. Erim, öncelikle parti içinde 35’ler, 47’ler, 147’ler gibi şahıs 

tasnifi yapılmasına kaşı çıkarak, önceki mülâkatlarındaki gibi, CHP’nin 

demokratikleşmenin öncüsü olması gerektiğini yinelemiştir. Nihat Erim, CHP’nin 

“şerefli mazisine” uygun bir şekilde yeni sistemin icaplarına uyum sağlamasına 

çabalayacağını da ifade ederek; ortak hedefin Türkiye’de fert hürriyetine ve siyasi 

                                                 

856 “Yeni seçime daha mükemmel bir kanunla gitmek lâzım”, Vatan, 22 Ekim 1947, Yıl: 8, Sayı:  ss: 
1-4. 
857 Nihat Erim’in 13 Ekim tarihli notlarına göre Başbakan Hasan Saka, Şemsettin Günaltay, Emin 
Erişirgil gibi isimler İnönü’nün ayrılmasını savunanlara karşın “Parti parçalanır, tutamayız.” 
diyorlardı. Erim, A.g.e., s: 206. 
858 “C.H.P nin üç umde üzerindeki bağlılığı”, Memleket, 24 Ekim 1947, Yıl: 1, Sayı: 224, ss: 1-5., 
Nihat Erim’le yapılan bu mülâkatın tamamı bir gün sonra Ulus’ta da yayınlanmıştır. Bkz. “Prof. Nihat 
Erim’in demeci”, Ulus, 25 Ekim 1947, Yıl: 29, Sayı: 9440, ss: 3-5.  
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hürriyetlere dayanan sağlam bir temel kurmak olduğunu açıklamıştır. 859 Erim’e göre 

Türk Devrimi’ni korumanın tek yolu da budur. Türkiye’de şef sisteminin dirilmemek 

üzere sona erdiğini de savunan Nihat Erim, yakında toplanacak Kurultay’da radikal 

bir tutum takınarak “Devlet Başkanlığı ile Parti Başkanlığı’nın birbirinden ayrılması” 

gerektiğini vurgulamıştır. 860 Türk halkının İsmet İnönü’yü politika sahasında 

kendisiyle bir hissetmek istediğini de açıklayan Erim, “…Esasen [İnönü] Halk Partisi 

başkanlığını fiilen yapmayacağına göre, kağıd[t] üzerinde kalacak bir unvan 

tevcihinden ne fayda doğacağını da anlı[a]yamamaktayım.” demiştir. 861   

Nihat Erim’in aynı mülâkatta değindiği bir başka önemli husus da “dini 

tedrisat” hakkında söyledikleridir. Erim, laisizmi dinsizlik manasında anlamadığını 

ve bugün insanlığın ve medeniyetin geldiği noktada dinden ayrı kalmasına imkân 

olmadığını söylemiştir. Nihat Erim, ayrıca üniversitelerde İlahiyat Okulları’nın 

açılabileceğini, bu okullarda diğer dinlerle karşılaştırmalı bir eğitim verilmesinden 

yana olduğunu da belirterek,   “…müstakbel din adamlarının yüksek kültür sahibi din 

bilginleri tarafından yetiştirilmesine imkân vermeliyiz. İşte bu sebeb[p]ledir ki, bugün tatbik 

edilmek istenen şekli eksik ve mahzurlu bulmaktayım. Bunun tamamlanması lâzımdır; çünkü 

mazide, eksik bilgili din adamları yüzünden Türk cemiyeti büyük zarar görmüştür… dini 

hiçbir zaman… siyasette alet olarak kullanmaya yol açacak fırsatlar yaratılmamalıdır; hele 

lâiklik umdesi en küçük bir zedelenmeden ihtimamla korunmalıdır. ”   862    

Nihat Erim’in bu mülâkatlarında Cumhurbaşkanı İnönü’nün yakınlarından 

birisi olarak verdiği mesajlar önemlidir. Yapılacak Kurultay’da “kararlı ve radikal” 

adımlar atılmasından yana olduğunu vurgulayarak, “Devlet Başkanlığı-Parti 

Başkanlığı” ayrımının kesin olarak sağlanmasını isteyen Erim, ayrıca CHP’nin 

“Halkçılık”, “Cumhuriyetçilik”, “İnkılâpçılık” ilkelerine de vurgu yapmıştır. Erim’e 

göre umdeleri arasında bu prensipleri bulunduran bir parti, aynı zamanda Türkiye’de 

demokratikleşmenin öncülüğünü yapan parti olmak zorundadır.  

                                                 

859 “35 ler ve C.H.P.nin yeni tüzüğü”, Cumhuriyet, 30 Ekim 1947, Yıl: 24, Sayı: 8334, s: 2. 
860 Ekim ayının ortalarında CHP Tüzük ve Program tasarıları yayınlanmıştı. Tüzük tasarısında Parti 
Genel Başkanı kısmı için şu hüküm yer almaktaydı:   “Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı olduğu veya 
Başbakanlığı veya bir Bakanlığı kabul ettiği takdirde bu vazifeler üzerinde kaldığı müddetçe Partinin fiili idaresi 
tamamiyle Genel Başkan Vekiline aittir.”   C.H.P. Yedinci Büyük Kurultaya Sunulan Tüzük Tasarısı, 
Ankara, 1947, s: 16.   
861 “35 ler ve C.H.P.nin yeni tüzüğü”, Cumhuriyet, 30 Ekim 1947, s: 2. 
862 A.g.m., s: 2. 
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Nihat Erim’in konuşmalarından yansıyan bir başka önemli başlık Türkiye’nin 

yeni bir seçim kanununa olan ihtiyacıdır. Mevcut yasayla 1950 seçimlerinin 

yapılamayacağını söyleyen Erim, iktidar ve muhalefetin el ele vererek demokratik bir 

seçim kanunu hazırlayabileceklerini savunmuştur. Bu yönüyle CHP’nin etkin bir 

siyasisi olarak Nihat Erim’in seçimlerden üç sene önce yeni seçim kanununun bir 

ihtiyaç olduğunu söylemesi mühimdir. Nitekim Erim’in Başbakan Yardımcılığı 

döneminde onun öncülüğünde yeni seçim kanunu hazırlanacaktır.  

Nihat Erim’in bu mülâkatlarında ele aldığı bir başka önemli konu dini eğitim 

hakkındaki görüşleridir. Türkiye’nin aydın din adamına ihtiyacı olduğunun altını 

çizen Erim; ancak bunun açılacak İlahiyat Okulları vasıtasıyla yapılabileceğini ve 

bunun için de önce bu okullarda ders verecek nitelikli din adamlarına ihtiyaç 

duyulacağını söylemiştir. Dinin siyasete alet edilmesine karşı çıkan Nihat Erim, 

lâiklik ilkesinin asla sarsılmaması gerektiğini de vurgulamıştır. Nitekim 1948’den 

itibaren Türkiye’de okullarda yeniden dini eğitim verilmesi kararı alınacak ve 

sonraki yıllarda dini eğitim kurumları giderek artacaktır. Bu itibarla Erim’in 

söyledikleri bir anlamda CHP’nin o dönemlerde dini tedrisatla ilgili politikası 

hakkında da ipuçları vermektedir.  

2.6. CHP’nin VII. Kurultayı ve Önemi 

CHP’nin VII. Kurultayı Ankara’da 17 Kasım 1947 tarihinde 782 delegenin 

katılımıyla toplanmıştır. 863 Kurultay arefesinde İnönü’yü genel başkanlıktan 

tamamen ayrılmaya ikna etmeye çabalayan Nihat Erim, Ulus’ta açılış günü çıkan 

makalesinde de aynı konuyu işleyerek İsmet Paşa’nın parti başkanlığından 

ayrılmasıyla CHP’nin çökeceğini savunanların yanıldıklarını yazmıştır. 864 

Cumhurbaşkanı İnönü, Kurultay’ın açılış konuşmasında özetle  siyasî partilere karşı 

idarenin tarafsızlığını siyasi emniyetin başlıca güvencesi saydığını belirtmiştir. 

İnönü, ayrıca iktidar ve muhalefetin Türk devriminin ilkelerinde hemfikir 

olmalarından memnunluk duyduğunu açıklayarak;  “Tarih Türkiye’nin demokratik 

                                                 

863 Giritlioğlu, A.g.e., s: 210., Uran, A.g.e., s: 480.  
864 Erim, A.g.e., ss: 224-225., Nihat Erim, “Başkanlık Meselesi”, Ulus, 17 Kasım 1947, Yıl: 29, Sayı: 
9462, s: 2. 
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inkişafında siyasi muhalefetin emniyet içinde çalışması hâdisesini CHP’nin iktidar ve 

mesuliyet zamanına kaydedecektir.”   demiştir.  865  

Kurultay günleri Nihat Erim açısından oldukça yoğun geçmiştir. O bir yandan 

Kurultay çalışmalarına katılmış, bir yandan başyazarı olduğu Ulus’ta 

demokratikleşmeyi savunan yazıları sürdürmüş, bir yandan da İnönü ile olan yakın 

temaslarına devam etmiştir. Bu yazılarının birinde demokratik bir idarede halkın 

sevgisini ve güvenini kazanmak için, onun istek ve temayüllerini olabildiğince doğru 

öğrenmenin şart olduğunu savunmuştur. Erim, ayrıca bazı siyasilerin halkın 

%80’inin okur yazar olmadığını ve “cahil halkın arzusuna uyulamayacağını” 

savunduklarını yazarak,   “…okuyup yazma bilmeyip de, bilenlere siyaset dersi verecek 

kadar zekâ ve sağduyu sahibi insanlar Türkiye’de pek çoktur… zamanla devlet işleriyle 

ilgilenip oyunu şuurla vereceklerin sayısı çoğaldıkça, idare ideal demokrasiye doğru mesafe 

alır.”   değerlendirmesinde bulunmuştur.  866 Erim, bu makalesinde günümüzde de 

bazı kesimler tarafından tartışılan demokratik bir idarede halkı “cahil-aydın kesim” 

olarak ayırmanın gereksizliğinden söz ederek gittikçe bilinçlenen halk efkârıyla 

gerçek demokrasiye ulaşılabileceğini savunması dikkat çekicidir. Nihat Erim’in bu 

makaledeki ifadeleri kanımızca, yukarıda da değinilen, onun demokrasiyi elitist 

sınıflara özgü bir idare tarzı olarak gördüğü yönündeki iddialara da bir yanıt niteliği 

taşımaktadır.   

Nihat Erim, VII. Kurultay’la ilgili günlüğüne yazdıklarında önemli 

değerlendirmeler bulunmaktadır. Ona göre Kurultay sırasında “Pekerciler” İsmet 

İnönü’yü tasfiye ederek yerine Recep Peker’i getirmek için kendisiyle bile temasa 

geçip, yakınlık kurmayı denemişlerdir. Yine Erim’e göre Tahsin Banguoğlu’nda bir 

“gevşeme” söz konusudur ve 35’lerde “dağınıklık” göze çarpmaktadır. Nihat Erim, 

ayrıca gerek makaleleri ve gerekse Cumhurbaşkanı’yla temaslarında sürekli dile 

getirdiği, “Devlet Başkanlığı-Parti Başkanlığı” ayrımının da zora girdiğinden de söz 

etmiştir. Bu formüle Genel Merkez dışında İnönü’nün de sıcak bakmadığını belirten 

Erim, onun Peker’in seçilmesi endişesi ya da partiyi tamamen bırakmak istememesi 

                                                 

865 “İnönü’nün tarihî nutku”, Ulus, 18 Kasım 1947, Yıl: 29, Sayı: 9463, s: 1. 
866 Nihat Erim, “Demokraside Başarının Baş Şartı”, Ulus, 19 Kasım 1947, Yıl: 29, Sayı: 9464, s: 2. 
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nedeniyle “ismen” de olsa CHP Genel Başkanı olarak kalmak istediğini hissettiğini 

kaydetmiştir. 867  

Hilmi Uran anılarında CHP’nin VII. Kurultayı’nı tek partili dönemde yapılan 

toplantıların aksine “pek asabi ve pek elektrikli” olarak değerlendirmiştir. 868 Nitekim 

müzakereler sırasında bu “elektrikli” konuşmalardan birisi Zonguldak milletvekili 

Orhan Seyfi Orhon ile Nihat Erim arasında yaşanmıştır. Erim’in 12 Temmuz 

Beyannamesi’nden sonra Ulus’ta yazdığı Anayasa değişikliği hakkındaki yazıları, 

Parti Başkanlığı-Devlet Başkanlığı ayrımının sağlanması yönündeki görüşleri ve 

özetle İnönü’nün yayınladığı Beyanname sonrası CHP’nin demokratikleşmesini 

savunan makaleleri, yukarıda da değinildiği gibi, bir süredir müfrit çevrelerin 

tepkisini çekmekteydi. Bu çevreler CHP’nin VII. Kurultayı sırasında Orhan Seyfi 

Orhon aracılığıyla Nihat Erim’e sert eleştiriler yöneltmişlerdir. Müzakereler sırasında 

Orhon, isim vermeden bazı partililerin muhalif basına verdikleri beyanatlarda, eski 

fikirlerinin tam tersini savunduklarını ve bunun da CHP içinde bir hizip bulunduğu 

görüşünü güçlendirdiğini savunmuştur. 869  Orhon, ayrıca yine Erim’i kastederek; 

kimi partililerin Ulus’taki yazılarıyla Parti Tüzüğü’nü ve Programı’nı hiçe 

saydıklarını ve kendilerini daima “demokrasi anlayışına örnek” gösteren bu kişilerin 

muhalif basına verdikleri demeçlerin tüm partilileri üzdüğünü söylemiştir.  

Orhon’a göre  “[İşin] asıl şaşılacak tarafı bu tür neşriyatı yapanların kendi eski 

fikirleriyle, kendi hüviyet ve şahsiyetleriyle de tezad[t] halinde bulunmaktan çekinmemiş 

olmalarıdır. Bunların içinde kendilerinin Halk Partisinin içinde bir hizip olduklarını ima eden 

sözlerinden tutunuz da ‘Halk Partisi göçerse göçsün, bugün için bu, ikinci plandadır’ diyecek 

kadar pervasız sözler vardır…”   870  Orhon, ayrıca yukarıda da değinilen ve Erim’in 22 

Ekim’de Vatan’a verdiği mülâkatta 35’ler hizbi hakkında sözlerini de eleştirerek 

CHP içinde bir hizip olup olmadığı sorusuna “Hayır” demek yerine verilen cevabın 

parti içi hizbin itirafından başka bir anlam taşımadığını da öne sürmüştür. Orhan 

Seyfi Orhon’un Nihat Erim’e yönelttiği bir başka eleştiri de İnönü’nün CHP’nin 

                                                 

867 Erim, A.g.e., ss: 226-227. Faik Ahmet Barutçu da anılarında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 
Kurultay’da delegelerden az oy alma endişesi içinde olduğunu yazmıştır. Barutçu, A.g.e., s: 868. 
868 Uran, A.g.e., s: 481. 
869 “Kurultay’da hararetli tartışmalar”, Ulus, 21 Kasım 1947, Yıl: 29, Sayı: 9466, s: 5.   
870 C.H.P. Yedinci Kurultay Tutanağı, Ankara, 1948, ss: 109-110.  
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başından ayrılması halinde partinin çökeceği iddialarına karşılık, “Öyle mühim 

günler yaşıyoruz ki bu mesele ikinci planda kalır” şeklindeki ifadelerine yöneliktir. 

Orhon, CHP’li bir kişinin kendi partisi için “Çökerse çöksün” dedikten sonra ona 

sorulacak tek sorunun, “Affedersiniz siz hangi partidensiniz?” olacağını da sözlerine 

eklemiştir. 871  

Nihat Erim ise Peker grubuyla birlikte hareket eden Orhan Seyfi, önceden 

kararlaştırılmış bir şekilde kendi yazı ve beyanatlarını tahrif ettiği görüşündedir. 872 

Erim, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı kürsüye çıkarak bazı hatiplerin şahsına 

çatarak basına söylediklerini çarpıttığını söylemiştir. Aslında bunlara yanıt vermeyi 

düşünmediğini de belirten Nihat Erim, esasında yöneltilen suçlamaların hedefinde 

kendisinin değil; bir fikrin ve zihniyetin olduğunu kaydetmiştir. Erim, muhalif basına 

konuşmasına yönelik tepkilerle ilgili olarak kendisinin her daim yalnızca partisinin 

hayrına saydığı fikirleri yaymak için kamuoyuyla en geniş şekilde temas sağlayan 

araçları arayacağını söylemiştir. Bir muhalif yayın organının bir CHP’linin fikirlerine 

yer vermesinin önemini Kurultay’ın takdirine bıraktığını söyleyen Erim, parti 

disiplinin ne demek olduğunu iyi bildiğini ve Parti Disiplini’ne konu olacak hiçbir 

teşebbüste bulunmadığını da bildirmiştir. 873  

Memleket’e verdiği demecin tahrif edildiğini de söyleyen Nihat Erim, 

kürsüde bu gazetede çıkan İnönü’nün genel başkanlıktan ayrıldığı takdirde ne olacağı 

hakkındaki soruya karşılık, yukarıda da değinilen, söylediklerini okuyarak;   “…Hatip 

benim cevabımdan şu manayı çıkarmış: ‘Çökerse çöker.’ Arkadaşlar bu ifade… düpedüz 

uydurmadır. Eğer ben, böyle söylemiş olsaydım, hiç şüpheniz olmasın ki bu kürsüden 

yüzüme vurulduğu anda, aranızda bulunmak şerefini kaybettiğime hükmeder ve bana düşen 

hareketi yapardım. Fakat mütecaviz zihniyetin insafsızca tahrif edip huzurunuza getirdiği 

sözlerin tamamen aksini söyledim…”   874 Nihat Erim, sözlerinin sonunda kendisine 

iftira eden zata [Orhan Seyfi Orhon’a] daha ağır hücum edebileceğini; ancak bunu 

                                                 

871 C.H.P. Yedinci Kurultay Tutanağı, s: 110. Vatan’ın yorumuna göre Kurultay’da “müfritler” 
özellikle Nihat Erim’e karşı saldırıya geçerek, “mutediller” aleyhinde bir hava yaratma 
isteğindeydiler. ““Kurultay’da çetin mücadeleler”, Vatan, 21 Kasım 1947, Yıl: 8, Sayı: 2328, s: 1. 
872 Erim, A.g.e., ss: 227-228. 
873 C.H.P. Yedinci Kurultay Tutanağı, ss: 142-143. 
874 C.H.P. Yedinci Kurultay Tutanağı, ss: 143-144. Nihat Erim’in bu konuşmasının geniş bir özeti 
için bkz. “Yeniden yirmi kadar üye söz aldı”, Ulus, 23 Kasım 1947, Yıl: 29, Sayı: 9468, ss: 1-8. 
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yapmayacağını da ifade ederek; bundan sonraki siyasi hayatını da CHP’nin 

geçmişine hayran, geleceğinden emin bir mensubu olarak “Parti ülküsü” yolunda 

geçireceğini ilan etmiştir.  

CHP VII. Kurultayı’ndan neler çıkacağı muhaliflerin de merakla beklediği bir 

konuydu ve gelişmelerle ilgili parti içinden bilgi alabilecekleri en önemli isimlerin 

başında Nihat Erim gelmekteydi. Kurultay devam ederken Adnan Menderes ve Fuat 

Köprülü ile bir araya geldiklerini belirten Erim’e göre muhalifler, İsmet İnönü Genel 

Başkan kalsa bile Hilmi Uran’ın genel başkan vekili olma ihtimalinden rahatsız 

olmuşlardır. 875 Aslında Nihat Erim de Uran’ın genel başkan vekili olmasına karşıdır 

ve CHP’yi kendilerinin-yani 35’lerin ele alması fikrini Cumhurbaşkanı İsmet 

İnönü’ye açtığı zaman, “İşte kırk kişilik divana girin” cevabını almıştır. Erim ise 

bunun bir yararı olmayacağını söylediği zaman İsmet Paşa biraz daha beklemelerini 

istemiştir. 876 

CHP’nin VII. Kurultayı, “Parti tarihinin en uzun süreli Kurultayı” olarak 

siyasî literatüre geçmiş ve 4 Aralık 1947 tarihinde sona ermiştir. Partide yapılan 

düzenlemeler arasında Genel Başkanlık Divanı’nın kaldırılması, yerine 40 üyeden 

oluşacak bir Parti Divanı getirilmesi; partiye girme yaşının 22’den 18’e indirilmesi; 

Genel Sekreter’in Genel Yönetim Kurulu arasından değil, Parti Divanı üyeleri 

arasından seçilmesi gibi hususlar yer almıştır. 877 Ayrıca bundan sonraki yıllarda 

yapılacak CHP Kurultayları’nda “Genel Başkan”, “Genel Başkan Vekili” ve “Parti 

Divanı” üyeleri yeniden seçileceklerdi. 878 Bunun dışında milletvekili adaylarının 

örgüt tarafından belirlenmesi gibi önemli bir karara daha varılmıştır. Parti Divanı 

tarafından gizli oyla belirlenecek aday miktarı % 30’la sınırlandırılmıştır. 879 

Bu kararların dışında Nihat Erim’in ısrarla üzerinde durduğu “Parti 

Başkanlığı-Devlet Başkanlığı” ayrımı konusunda da kabul edilen yeni tüzükte şu 

hüküm yer almıştır: “Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı seçilmiş olduğu takdirde, 

                                                 

875 Erim, A.g.e., s: 228.  
876 A.e. ss: 228-229. 
877 Bilâ, A.g.e., ss: 112-113. 
878 Kili, A.g.e., s: 99. 
879 Mehmet Kabasakal, Türkiye’de Siyasal Parti Örgütlenmesi: 1908-1960, İstanbul, Tekin 
Yayınevi, 1991, ss: 213-214.  
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bu vazife üzerinde bulunduğu müddetçe Genel Başkanlığın bütün yetki ve sorumları 

Genel Başkanvekiline ait olur.” 880 VII. Kurultay’ın sonunda yapılan seçimlerde 

İsmet İnönü yeniden Genel Başkanlığa getirilirken, Hilmi Uran da Genel Başkan 

Vekili seçilmiştir. 881  

CHP’nin VII. Kurultayı pek çok açıdan hem Parti ve hem de demokrasi 

tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilmiştir. Karpat’a göre VII. Kurultay 

ağırlıklı olarak Parti Teşkilâtı ve görevleri, basın, kültür ve gençlik teşekkülleriyle, 

devletçilik, din eğitimi gibi konulara yoğunlaşmış ve alınan bazı kararlarla birlikte 

CHP’nin programı ve ideolojisi “devrimci” olmak yerine “mutedil” bir şekle 

dönüşmüştür. 882 Goloğlu’na göre de CHP’nin VII. Kurultayı, “Milli Şef Dönemi” 

zihniyetinden sıyrılarak çok partili düzene ayak uydurma çabasını temsil 

etmekteydi.883 CHP’nin Genel Başkanlık makamında Cumhurbaşkanı İnönü’nün 

kalması ise Eroğul tarafından, demokrasi taraftarlarının umut bağladığı dönüşümün 

gerçekleşmemesi olarak değerlendirilmiştir. 884  

2.7.  Nihat Erim’in Recep Peker ile Polemikleri 

CHP’nin VII. Kurultayı çalışmalarının son aşamasına geldiğinde bazı 

partililer Recep Peker’den 12 Temmuz Beyannamesi sonrasında Başbakanlık’tan 

ayrılış nedenleri hakkında bilgi istemişlerdir. Nihat Erim’e göre Peker, önceden 

hazırlanmış bir “soru-cevap tertibiyle” kürsüye gelerek görevden ayrılmasına dair 

konuşmuştur. 885 Recep Peker, konuşmasının başında sağlık durumunun üzerine 

yüklenen ağır görevi yapamayacak ölçüde kötü olduğunu açıklamıştır. Buna rağmen 

başlangıçta gücünün yettiği kadar vazifeye devam kararlılığında olduğunu da belirten 

Peker, kabinede yıpranmış isimleri değiştirerek göreve devam etmeyi tasarlarken; 

Parti Grubu’ndan değişiklik için itimat aldığı halde Grup içindeki 

                                                 

880 C.H.P. Program ve Tüzüğü, 1947, s: 73.  
881 “İsmet İnönü Genel Başkan”, Ulus, 4 Aralık 1947, Yıl: 29, Sayı: 9479, s: 1. Genel Başkan 
seçiminde İnönü 645 delegeden 595’inin oyunu alırken, Recep Peker’e 25 oy verilmişti. Turan, A.g.e., 
s: 292. 
882 Karpat, A.g.e., s: 176. 
883 Goloğlu, A.g.e., s: 239. 
884 Eroğul, A.g.e., s: 32. 
885 Erim, A.g.e., s: 231. 
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memnuniyetsizliğin giderilemediğini de ifade etmiştir. Recep Peker, güvenoyu 

almasına rağmen kimi partililerde devam eden hoşnutsuzluğun hükümete ve devlete 

zarar verecek bir noktaya varabileceğini gördüğü için istifaya karar verdiğini de 

söylemiştir. 886  

Recep Peker, aynı konuşmasında 12 Temmuz Beyannamesi hakkında da 

fikirlerini beyan etmiştir. Peker, söz konusu Beyanname’yi “Büyük ve tecrübeli 

devlet adamının [İnönü’nün] son dönemlerde milli hayatın yeni bir açılış devresine 

girilirken iki partiye milli hayatta ayrılıklar yapma ihtimali olan sert çatışmalardan 

kaçınarak anlayış ifade eden bir zihniyetle vazifelerini yapmalarını tavsiye etmesi” 

olarak değerlendirmiştir. Peker, aynı zamanda Cumhurbaşkanı İnönü’yle –

dolayısıyla Nihat Erim’le de- çatışmasının asıl kaynağı olarak görülebilecek şu 

değerlendirmeyi de yapmıştır: “…Partiler üzerinde yüksek hakemlik gibi bir anlayışı 

ruhum bütün vazifemin devamı boyunca asla intibak etmedi…” 887 Bu sözlerin en 

dikkat çekici yönü Recep Peker’in, Başbakanlık makamında bulunduğu süre 

zarfında, sadece 12 Temmuz Beyannamesi’ne değil; aynı zamanda yukarıda da 

değinilen 1946 yılı Aralık ayında DP’lilerin TBMM’yi terk etmelerine yol açan krize 

de İnönü’nün müdahale etmesine karşı olduğunu göstermesidir. Peker, bunun dışında 

“partiler üstü hakemlik” vazifesine sıcak bakmadığını şu sözlerle de anlatmaya 

çabalamıştır:  “…bu telâkki ne hukuk anlayışının ne de ameli hayattaki tatbikat kıymeti 

bakımından hiçbir faydası olmı[a]yacak ve bilâkis üstünde yürüdüğümüz bütün yüksek 

mefhumlara uymı[a]yan bir şey ifade eder. Bu, bizim büyüklüğüne ölçü kabul etmediğimiz 

zatın mevkiini ve şahsını kanuni bir devletin kanunla çizilmiş yetkileri ile hareket eden bir 

reisi olmak gibi ulvi bir sıfatın yanında onun vasfını ve kıymetini küçülten bir mana ifade 

eder.”  888 Recep Peker, bu sözleriyle de Cumhurbaşkanı İnönü’nün Anayasa’dan 

kaynaklanmayan bir yetkiyi kullanması halinde itibar kaybedeceğini öne sürerek, bir 

anlamda Devlet Başkanı’nın Anayasal sınırlar içinde kalması gerektiğini de 

vurgulamıştır.  

Recep Peker’in konuşmasını dinleyen Nihat Erim, hemen kendisine yanıt 

vermek isterken bazı arkadaşları tarafından engellendiğini, bunun üzerine de 

                                                 

886 “B.Recep Peker’in açıklamaları”, Ulus, 3 Aralık 1947, Yıl: 29, Sayı: 9478, s: 3. 
887 A.h., s: 3. 
888 A.h., s: 3. 
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Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’den Ulus’ta cevap yazıları yazmak için müsaade 

aldığını belirtmiştir. Erim, ayrıca Peker’e yazdığı cevap yazılarını İsmet Paşa’ya 

göstererek onun teyidinden sonra yayın izni aldığını da kaydetmiştir. 889 Erim’in 

İnönü’nün onayından geçen yazıları “Bay Peker ve Meselesi” başlığı altında Ulus’ta 

4 gün boyunca yayınlanmıştır. Yazıların İnönü’nün onayından geçmesi bir anlamda 

Cumhurbaşkanı’nın eski Başbakanı’na karşı Nihat Erim’i koz olarak kullanması 

şeklinde de değerlendirilmelidir. Nitekim Burçak’a göre Erim’in İsmet Paşa’ya 

yakınlığını bilenler onun kaleme aldığı yanıtların, aslında İnönü’ye ait olduğunun da 

farkındaydılar. 890 

 Nihat Erim, Peker’e verdiği ilk yanıt yazısında “gadre uğramış bir mazlum” 

gibi kürsüye geldiğini ve yaptığı konuşmayla gerçek düşüncelerini ortaya koyduğunu 

belirtmiştir. Erim’e göre 12 Temmuz Beyannamesi’yle-Celal Bayar’ın da katkısıyla- 

yeni bir çığır açılmıştır. Peker’in Cumhurbaşkanı İnönü’ye bu yeni politikayı 

güdemeyeceğini açıkça söylediğini de kaydeden Erim, kabinede yıpranmış bazı 

isimleri değiştirmek istemesi üzerine İsmet Paşa’yla “şiddetli anlaşmazlık” 

yaşandığını da ifade etmiştir. 891 Anlaşmazlığın nedenini Peker’in kabinedeki 

değişikliği TBMM kapandıktan sonra yapmak isteyişi olarak gösteren Erim, 

Cumhurbaşkanı’nın buna karşı çıktığını da yazmıştır. Recep Peker’in İnönü’yle 

görüş ayrılığına düştüğü için Başbakanlık’tan istifa ettiğine de değinen Nihat Erim 

yazısında ayrıca   “…‘Pekerciler’ diye anılmak adet olmuş arkadaşların… ima ettikleri 

veya söyledikleri… [gibi] Cumhurbaşkanı tarafından mecbur edilmek, baskı, nüfuz, tesir asla 

vâki değildir…”   ifadelerini kullanmıştır.  

Erim, Peker hakkında yazdığı bir başka makalede de eski Başbakan’ın 

görevden ayrılma nedenlerini daha önce kamuoyuna açıklamadığını ve istifayı salt 

sağlık nedenlerine bağladığını yazmıştır. Buna rağmen Peker’in ayrılışı hakkında 

“esrarengiz, bulutlu” ifadeler kullandığını da bildiren Erim, kimi “fısıltıcıların” 

Recep Peker’in “Devlet Başkanının baskısıyla istifa ettiğini” yaydıklarını da 

belirtmiştir. Eski Başbakan’ın yukarıda da değinilen 26 Ağustos 1947 tarihli Grup 

                                                 

889 Erim, A.g.e., s: 231. 
890 Burçak, A.g.e., s: 146. 
891 Nihat Erim, “Bay Peker ve meselesi”, Ulus, 4 Aralık 1947, s: 2.  
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toplantısında İsmet Paşa’yla aralarında bir anlaşmazlık olmadığını söylemesine 

rağmen, kendisinin de dahil olduğu bazı partililerin buna inanmadığını da yazan 

Erim; Peker’in VII. Kurultay’daki sözleriyle haklı çıktıklarını da bildirmiştir. 892 Bir 

gün sonraki makalesinde Peker’in istifasının gerçek sebebini de açıklayan Nihat 

Erim,   “…Bay Peker’in istifasının asıl sebebi –ki bunu hâlâ kendisi fark edememiş 

görünüyor. Türk halk efkârının şiddetli ve dayanılmaz baskısıdır…”   ifadeleriyle eski 

Başbakan’ın kamuoyu nezdinde tüm desteğini kaybettiğini öne sürmüştür. 893 

Konuyla ilgili son yazısında Recep Peker’in VII. Kurultay’daki ithamları üzerine bu 

makaleleri yazmak zorunda kaldığını açıklayan Nihat Erim, Anayasa’ya göre 

Cumhurbaşkanı’nın partiler arası ilişkilerde hakemlik yapma yetkisi olmadığı 

görüşüne de karşı çıkmıştır. ‘Demokrasilerde “yüksek hakem” millettir’ diyen Nihat 

Erim; ancak modern toplumda doğrudan demokrasi uygulanamayacağı için, millet 

adına kendisi tarafından seçilen insanların hakemlik yapabileceğini de 

savunmuştur.894 

Nihat Erim, Ulus’ta çıkan makaleleriyle üç ay kadar önce Başbakanlık’tan 

ayrılan Peker’e karşı açıktan bir mücadele başlatmıştı. Öte yandan Erim, bu 

mücadelede DP’lilerin de kendi saflarında Recep Peker’e karşı hücuma geçmesine 

karşı çıkmayacaktı. Nitekim Erim, 5 Aralık’ta günlüğüne Adnan Menderes’le yaptığı 

görüşmeden sonra “Recep Peker’e onlar da hücum edecekler.” notunu düşmüştür. 895 

Peker’e karşı Başbakanlığa getirildiği 1946 Ağustos ayından istifa ettiği güne kadar 

sert bir mücadele yürüten DP’lilerden Fuat Köprülü, son gelişmelerle ilgili 

değerlendirmesinde “Peker, memleketin yarınki demokratik hayatında sadece siyasi 

bir ölü mevkiinde kalmı[a]ya mahkûm olmuştur.” ifadesini kullanmıştır. 896   Bu 

noktada önemli bir başka husus Nihat Erim’in Peker’le ilgili yazılarına onay veren ve 

O’nun hemen her temasından haberdar olan Cumhurbaşkanı İnönü’nün muhalefetin, 

istifasından sonra bile –CHP’nin ilk genel sekreteri unvanını da taşıyan - Recep 

Peker’e çatmalarına göz yummasıdır. Bundan sonraki süreçte Recep Peker, 

                                                 

892 Nihat Erim, “Bay Peker ve meselesi II”, Ulus, 5 Aralık 1947, Yıl: 29, Sayı: 9480, s: 2.  
893 Nihat Erim, “Bay Peker ve meselesi III”, Ulus, 6 Aralık 1947, Yıl: 29, Sayı: 9481, s: 2. 
894 Nihat Erim, “Bay Peker ve meselesi IV”, Ulus, 7 Aralık 1947, Yıl: 29, Sayı: 9482, s: 2.  
895 Erim, A.g.e., s: 31. 
896 “Köprülü diyor ki”, Vatan, 5 Aralık 1947, yıl: 8, Sayı: 2342, s: 1. 
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1950’deki vefatına kadar siyasetin ‘müstafi başbakanı’ olarak kalırken, Nihat Erim 

önce bakanlık koltuğuna oturacak ve 12 Mart sürecinde de Başbakanlık görevi 

üstlenecektir.  
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3.BÖLÜM  

NİHAT ERİM’İN BAKANLIK YILLARINDAKİ 

FAALİYETLERİ (1948-1950)  

Recep Peker’den sonra hükümeti kurma görevi verilen Hasan Saka, 1920’den 

itibaren TBMM’de yer alan ve “ılımlı ve deneyimli” bir siyasetçi olarak 

tanınmıştır.897 CHP’nin eski genel başkanlarından Altan Öymen’e göre Hasan Saka, 

“sertlik” yanlısı Peker’den sonra “sertlerle”, “ılımlılar” arasında “ortada” sayılması 

gereken bir Başbakan’dı. 898 Eski CHP milletvekili Giritlioğlu’na göre de Hasan 

Saka, görevde kaldığı müddet içerisinde yasaları tarafsızlık ölçüsünde uygulama 

konusunda büyük titizlik gösterirken, onun zamanında iktidar muhalefet ilişkileri 

normalleşmiş ve “siyasî tansiyon” düşmüştür. Saka, kendi partisini ihmal etme 

pahasına sürekli olarak muhalefeti tatmin etmek için uğraşmıştır.899 Örneğin Saka 

Kabinesi, 23 Aralık 1947 günü tam 7 yıldır sürmekte olan Sıkıyönetimi kaldırarak 

DP’nin taleplerinden birisini yerine getirmiştir. 900 Hilmi Uran da Hasan Saka’nın 

hükümeti kurduktan sonraki “yumuşak siyasetiyle" iktidar-muhalefet ilişkileri 

düzene soktuğunu yazmıştır. 901 Ancak Nihat Erim’in Hasan Saka hakkındaki 

görüşleri olumsuzdur. O’nun daha 3 Şubat 1948 tarihli notlarında kabinenin 

değişmesini şart gördüğünden söz etmesi önemlidir. Ayrıca Nihat Erim’e göre 

demokratik sistemin geliştirilmesi yolunda tüm gayretler İnönü’den gelmektedir ve 

Hasan Saka Başbakan olmadan bir hafta öncesine kadar demokrasi aleyhinde 

bulunan bir isimdir.  902  

Hasan Saka Kabinesi’nin işbaşına gelmesinden sonra düzenlenen CHP’nin 

VII. Kurultayı’na rağmen parti içindeki huzursuzluklar tam olarak sona ermemiştir. 

1947’nin son günlerinde Hamdullah Suphi’nin partiden istifası devam eden 

                                                 

897 Tekeli-İlkin, A.g.e., s: 332. 
898 Altan Öymen, Değişim Yılları, İstanbul, Doğan Kitap,  4. bs., 2004, s: 32. 
899 Giritlioğlu, A.g.e., ss: 206-207. 
900 Albayrak, A.g.e., s: 126. 
901 Uran, A.g.e., s: 498. 
902 Erim, A.g.e., s: 249. 
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huzursuzluğun bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. 903 Cumhurbaşkanı İnönü, 

istifa kararının ardından Nihat Erim’den 35’lerin ne yapacağı öğrenmek istemiş ve 

Erim’in “Biz kimsenin peşinden gitmek niyetinde değiliz. Kendi yolumuzu kendimiz 

seçeceğiz.”  sözleriyle rahatlamıştır. 904 Ne var ki basında Tanrıöver’den sonra 

CHP’den istifaların süreceği ve Nihat Erim’in de partiden ayrılacağı haberleri 

çıkmaktaydı. Erim, gazetelerdeki haberleri tekzip ederken yaptığı açıklamada şunları 

kaydetmiştir:   “C.H.P. [’] nin umdelerine bağlıyım. Bunların kısa zamanda memleket için 

en hayırlı tarzda gerçekleşmesine devam azmindeyim. Kendi partimin prensiplerine 

bağlılığımı öteki partilere düşmanlık şeklinde almak taraftarı değilim…”   905 Nihat Erim, 

ayrıca Hamdullah Suphi’nin istifasını değerlendirirken de şunları söylemiştir: 

“…Tanrıöver, memlekete hizmete parti dışında devama karar vermiş ve C.H.P. [’] den 

çekilmiştir. Ben ise Halk Partisi içinde daima iyiyi ve daha ileriyi aramakla faydalı olmaktan 

ümidimi kesmiş değilim… Yakın gelecek için çok ümitliyim… Gerilik behemehal yenilecek 

ve çok partili demokratik rejim, tekmil icaplarıyla milletin faydasına işli[e]yecektir.”   

Nihat Erim, gazetelerde çıkan beyanatına karşın CHP içindeki gelişmelerden 

memnun olmadığı için partiden istifayı düşünüyordu. Öncelikle Ulus’un 

başyazarlığından ayrılma kararını 4 Aralık günü bildirmesine ve aradan bir ay 

geçmesine rağmen Hilmi Uran’dan henüz yanıt alamamaktan şikâyetçiydi. Nihat 

Erim, CHP içinde eski siyasetçilerin halen etkin oldukları düşüncesiyle Uran’ın 

tutumundan yakınarak; 4 Ocak 1948 günü Cumhurbaşkanı İnönü’ye şunları 

söylemiştir:   “Partiden belki de çıkmak daha iyi olacak, fakat İnönü’nün başkanlığını velev 

ismen muhafaza eylediği bir parti ile muarazaya girişmek bana ağır geliyor. Esasen 

birçokları bu sebepten partiden ayrılamıyorlar. Yoksa, Hilmi Uran gibi küçük ölçüdeki 

politikacıların başkanlığına, liderliğine tahammül edilemez.”  Ne var ki İsmet İnönü, 

Erim’in düşüncesine kesin ifadelerle şöyle karşı çıkmıştır:   “Sana bir şey söyleyeyim 

de, kafanın bir köşesinde kalsın: Ara sıra CHP’den çıkmaktan bahsediyorsun. Sana bunu 

yaptırmam. CHP’den çıkmaya karar verdiğin gün, seni ya elçi yapar dışarı yollarım, yahut 

fakülteye hocalığa iade ederim. CHP dışında kendine siyasi istikbal aramana müsaadem 

                                                 

903 Tekeli-İlkin, A.g.e., s: 346., Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 39. 
904 Erim, A.g.e., s: 241. 
905 “Halk Partisinden istifa şayiaları”, Vatan, 2 Ocak 1948, Yıl: 8, Sayı: 2370, s: 2. 
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yoktur ve unutma ki bu muhataralı bir iştir. İnsanı nereye götüreceği bilinmez.” 906 Nihat 

Erim, İsmet Paşa ile ’sert tonda’ yaptığı bu konuşmadan sonra veda ederken, her 

zaman yaptığı gibi elini öpmek yerine, sadece tokalaştığını da kaydetmiştir.  

İsmet İnönü’nün bu görüşmede CHP’den istifasına izin vermemesi belki de 

Nihat Erim için siyasî kariyerinin en önemli basamaklarından birisini oluşturmuştur. 

İnönü, bir bakıma Erim için politika alanında CHP dışında bir seçenek 

olamayacağını gösterirken; bir yandan da Erim gibi iyi eğitimli, donanımlı bir siyaset 

adamını karşı partilere kaptırmak istemediğini göstermiştir. Politikaya CHP’de 

devam edecek Nihat Erim’in seçeneklerinden birisi de kabineye girmek şeklinde 

belirmiştir. 1 Mayıs günü Faik Ahmet Barutçu’dan Başbakan’ın kendisini Tekel 

Bakanlığı’na getirmek istediğini öğrenen Erim, Devlet Bakanı olmayı tercih ettiğini; 

Basın ve Yayın ve Başbakanlığa bağlı bazı servisleri alabileceğini de söylemiştir. 907  

Başbakan Hasan Saka’nın Barutçu’yla yaptığı görüşmede Nihat Erim’i 

kabineye almaktan söz etmesi onun da Bakanlar Kurulu’nda revizyon düşündüğünü 

göstermektedir. Bu arada kabinede değişimi hızlandıracak gelişmeler olmuş ve Milli 

Savunma Bakanı Münir Birsel görevinden ayrılırken; Abdülhalik Renda da Devlet 

Bakanlığı’nı bırakmıştı. Nihayet 8 Haziran 1948 günü yapılan açıklamada “içinde 

bulunduğumuz umumi şartlara göre hükûmet durumu yeniden tetkik ve mütâlaasına 

fırsat vermek üzere” Saka Kabinesi’nin istifası ilan edilmiştir. 908 Cumhurbaşkanı 

İsmet İnönü istifayı kabul ederken, hükümeti kurma görevi de yeniden Hasan 

Saka’ya vermiştir.  

3.1. Nihat Erim’in İlk Kabine Deneyimi: Bayındırlık Bakanlığı  

Hasan Saka’nın istifa aşamasında olduğu günlerde Nihat Erim de 35’lerin 

Bakanlar Kurulu’nda aktif görev almalarının zamanının geldiği inancındaydı. Erim, 

kendisi açısından da artık CHP’de bir muhalif hareket içinde olmaktansa doğrudan 

sorumluluk alma zamanının geldiğini düşünmüştür. İnönü, artık TBMM’nin güvenini 

                                                 

906 Erim, A.g.e., s: 242. Ahmet Emin Yalman da anılarında Nihat Erim’in Tanrıöver’in CHP’den istifa 
günlerde çok kötümser olduğunu ve partiden ayrılmayı düşündüğünü; ancak kendisinin ve Fuat 
Köprülü’nün Erim’i kararından caydırmaya çalıştıklarını yazmıştır. Yalman, A.g.e., s: 1419.  
907 Erim, A.g.e., s: 262. 
908 Cemil Koçak, Uzlaşma C. 5 : Türkiye’de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları (1945-
1950), İstanbul, İletişim Yayınları, 2016, ss: 579 ve 581. 
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sağlayacak bir hükûmete destek vereceği için kendisinin bu tür bir hükûmete muhalif 

kalması durumunda Cumhurbaşkanı’yla temasını yitirebileceğini de öngören Erim; 

hem rejimin ve hem de partinin selameti açısından da İsmet Paşa’yla yakın ilişkide 

kalmanın şart olduğu görüşündedir. 909 Nihat Erim ayrıca 1950 seçimleri öncesinde 

“bakan” unvanı almayı hem parti içindeki itibarı ve hem de devlet işlerinin işleyişi 

hakkında edineceği deneyim için bir gereklilik olarak görmektedir.  

11 Haziran 1948 günü ilan edilen II. Hasan Saka Kabinesi’nde Nihat Erim 

Bayındırlık Bakanlığı’na getirilmiştir. 910 Aslında Devlet Bakanlığı’nı üstlenme 

düşüncesinde olan Erim, Başbakan Saka tarafından kendisine Bayındırlık Bakanlığı 

teklif edildiği zaman kabineye gereği gibi hizmet edebileceği bir bakanlık olmadan 

görev alamayacağını söylemiştir. Saka’nın Maarif Bakanlığı teklifine de olumsuz 

yaklaşan Nihat Erim, Başbakan’ın Bayındırlık Bakanlığı’nın gelecekte 

Amerikalılarla yoğun mesai yapacağı ve Erim’in de bu makamda önemli görevler 

üstleneceğini söylemesiyle –İnönü’nün de onayıyla- teklifi kabul etmiştir. 911 Bu 

noktada Erim’in Bayındırlık Bakanlığı’na getirilmesi, İsmet İnönü ve Hasan 

Saka’nın onu Amerikalılarla girişilecek yol projelerini yürütebilecek tek isim olarak 

değerlendirmelerinin bir sonucu olarak görülmelidir.  

Nihat Erim’in Bayındırlık Bakanlığı’na gelişi I. Saka Kabinesi’nde bu görevi 

üstlenen Kasım Gülek’le arasında küçük çaplı bir gerilime neden olmuştur.  

Bayındırlık Bakanlığı’nı bırakmak istemeyen ve Ticaret Bakanlığı önerisini reddeden 

Gülek, Başbakan Saka’nın Ulaştırma Bakanlığı teklifine de sıcak bakmamıştır. 

Hasan Saka’ya Nihat Erim’in Ulaştırma Bakanı olmasını ve kendisinin yerinde 

kalmasını da öneren Kasım Gülek, Başbakan’dan konuyu Nihat Erim’le konuşması 

gerektiği; ancak onun mutlaka kabinede bulunmasının şart olduğu cevabını almıştır. 

Gülek’e Ulaştırma Bakanlığı’nı istemediğini ve İnönü’yle kabine dışı kalmayı 

görüşebileceğini söyleyen Erim, Başbakan Hasan Saka’nın “Bayındırlığı sen kabul 

ettin. Kasım başının çaresine baksın.” sözleri üzerine, “Siz kendisiyle görüşün. Beni 

onunla karşı karşıya bırakmayın” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak iki genç CHP’li 

                                                 

909 Erim, A.g.e., s: 273. 
910 “İkinci Hasan Saka Kabinesi”, Ulus, 11 Haziran 1948, yıl: 29, Sayı: 9668, s: 1., Feroz ve Bedia 
Turgay Ahmad, A.g.e., s: 43., Bilâ, A.g.e., s: 117. 
911 Erim, A.g.e., s: 274. 
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arasında bakanlık paylaşımı nedeniyle başlayan müzakereler Başbakan Saka’nın ve 

İnönü’nün Nihat Erim’in Bayındırlık Bakanlığını onamalarıyla sonuçlanmıştır.912    

Nihat Erim’le Kasım Gülek arasında nöbet değişimi sırasında yaşananlar, iki 

siyasetçinin gelecekteki rekabetinin ilk önemli aşaması sayılmıştır. Altan Öymen’e 

göre o zamanlar Bayındırlık Bakanlığı yatırım olanaklarının genişliğinden dolayı en 

gözde makamların başında geliyordu. Gülek’in hiç hoşnut olmadığı bu değişim 

ileriki yıllarda sürecek “Erim-Gülek anlaşmazlığı”nın önemli merhalelerinden 

birisini teşkil edecektir. 913 Nihat Erim’e göre Memduh Şevket Esendal, kendisine 

Kasım Gülek’in neden Bayındırlık Bakanlığı’ndan alındığını şöyle izah etmiştir: 

Gülek, Bakanlığı sırasında Amerikalılarla Türk memurları uzlaştırıp 

çalıştıramamaktadır. Bu nedenle de makamında kalamamıştır. 914 Kasım Gülek, 

Nihat Erim’in ölümünden yıllar sonraki bir mülâkatında ise II. Saka Kabinesi 

günlerini anlatırken, “…Nihat Erim bana müthiş düşman, kıskanıyor.” ifadelerini 

kullanmıştır. 915 Bütün bu tartışmaların ardından hükümet programının Meclis’te 

okunmasından sonra II. Hasan Saka Kabinesi 40 muhalif oya karşın, 308 oyla 

TBMM’den güvenoyu alarak göreve başlamıştır. 916 

Nihat Erim’in II. Hasan Saka Kabinesi’nde Bayındırlık Bakanlığı’na 

getirilmesi memleketi Kocaeli’de memnunlukla karşılanmıştır. İl genelinde Erim’in 

kabineye girmesinin yarattığı sevinçten söz eden Türkyolu’nun haberine göre 

DP’liler de söz konusu tayini “müsait” karşılamışlardır. 917 Gazetede çıkan yeni 

kabineyi yorumlayan bir yazıda da Erim hakkında,   “Bu genç ve nadir zekânın aldığı 

yeni vazifeyi de tam muvaffakiyetle yapacağına onu yakından tanımak mazhariyetinde 

olanların inan[c]ı vardır… Nihat Erim Kocaeli’nin bir şeref bayrağı olarak Türk siyaset 

âleminde dalgalanacak ve Kocaelilileri iftiharla, gururla doldurmakta devam edecektir…”918 

Vatan’da Ahmet Emin Yalman’ın değerlendirmesine göre CHP’deki tahakkümün 

                                                 

912 A.e., ss: 274-275. 
913 Öymen, A.g.e., s: 145. 
914 Erim, A.g.e., s: 275. 
915 Meral Balcı, Sıradışı Bir Siyasetçi Kasım Gülek: Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri, İstanbul, 
Yeditepe Yayınları, 2015, s: 322. 
916 “Mecliste çok ağır münakaşalar oldu”, Vatan, 19 Haziran 1948, Yıl: 8, Sayı: 2539, s: 1. 
917 “Yeni kabine teşekkül etti”, Türkyolu, 12 Haziran 1948, Yıl: 25, Sayı: 2969, s: 2.  
918 Cevdet Baykal, “Nihat Erim, Türkyolu, 12 Haziran 1948, s: 2. 
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çökmesinde başrollerden birini oynayan Nihat Erim’in kabineye girmesi 

memnunlukla karşılanmalıdır. Yalman yazısında Nihat Erim’in 1946’da yazdığı şal 

temalı yazıya ve 12 Temmuz Beyannamesi öncesindeki katı tutumuna göndermede 

bulunarak ayrıca şunları kaydetmiştir:  “…Genç vekil siyasî hayata girişinde kısa bir 

arıza geçirmiş, yolunu şaşırır gibi olmuştur, fakat fena bir tecrübeden ne kadar iyi ders 

alınacağına sonradan güzel bir örnek yaratmış…[tır.]”  919  

Cumhuriyet’te kabine hakkında imzasız çıkan yorumda ise Kasım Gülek’in 

yerine Nihat Erim’in Bayındırlık Bakanı olarak atanması eleştirilirken, Erim’in 

neden Ulaştırma Bakanı yapılmadığı da sorulmuştur. 920 Yeni kabineyle ilgili 

değerlendirmelerde bulunan DP’lilerden Mithat Perin, Nihat Erim’in de içinde yer 

aldığı 35’lerin yeni hükümette yer almalarını yanlış bulduğunu belirterek;   “Bize öyle 

gelir ki, 35[’] lerden bir kaçının kabineye alınmaları ve hükûmet icraatında politika 

bakımından müessir olmı[a]yan Bakanlıklara getirilmeleri, evvela 35[’] leri bölmek, sonra 

hükûmete alınanları aksak icraatın mesuliyetine ortak ederek susturmaktır.”   yorumunda 

bulunmuştur. 921     

Nihat Erim’in Bayındırlık Bakanı oluşuyla ilgili en ilginç 

değerlendirmelerden birisi Galatasaray Lisesi’nden öğretmeni İsmail Habib Sevük 

tarafından yapılmıştır. Erim’e tavsiyelerini “Nihat Erim’e pendname”922  adıyla iki 

dörtlükten oluşan bir beyitle dile getiren Sevük, edebi bir dille ve mecazlarla süslü 

                                                 

919 Ahmet Emin Yalman, “Yeni Hasan Saka kabinesi -3”, Vatan, 13 Haziran 1948, Yıl: 8, Sayı: 2533, 
s: 3. 
920 Cumhuriyet, “Yeni kabine nasıl karşılandı?”, Cumhuriyet, 13 Haziran 1948, Yıl: 25, Sayı: 8561, 
s: 3. 
921 Mithat Perin, “Yazık oldu”, Demokrat İzmir, 12 Haziran 1948, Yıl: 2, Sayı: 558, s: 1. 
922 Türkyolu, 6 Temmuz 1948, Yıl: 25, Sayı: 2989, s: 2. Sevük’ün kaleme aldığı iki dörtlük şöyledir: 

   

     “Bilirdik biz Nihad’ı derslerinden imtihanından: 

     Yüz aydın, fikri aydın, ruhu aydın bir mücevherdi. 

     ‘Bayındırlık kim, o kim’ deyu şaşmak hiç beca olmaz 

      O zaten maksadında ırs ile mamur, muammerdi. 

      Demişler eskiden darb-ı meselle şöyle bir hikmet:  

     ‘Hüda kadirdir eyler seng-i haradan güher peyda’ 

      Bizim devlette işler öyle ters kim, eyleriz ikaz: 

      Güherden seng-hara çıkmasın dostum, tetik ol ha!”  
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ifadeleriyle talebelik yıllarından tanıdığı Erim’in Bayındırlık Bakanı olmasında 

şaşılacak bir durum olmadığını; ancak makamında gereği gibi hareket etmediği 

takdirde bundan zararlı çıkabileceği tavsiyesinde bulunmuştur.    

3.1.1. Nihat Erim’in Bayındırlık Bakanlığı’ndaki İlk 

Faaliyetleri 

Bayındırlık Bakanlığı’na getirildikten sonra makamına giden Erim, burada 

görevli personelle yaptığı görüşmede onlara tüm işleri çalışanların yapacaklarını ve 

kendisinin de bir siyaset adamı olarak bütün mesuliyeti taşıyacağını söylemiştir. 923 

Ayrıca Bakanlık dairelerindeki yetkililere, “Bakanlığın ihalelerine benim 

akrabalarımdan kimseyi sokmayacaksınız.” talimatını veren Erim, bu jestiyle büyük 

takdir toplamıştır. 924 Nihat Erim, böylece bir yandan siyasî nüfuzundan yararlanmak 

isteyenlere kapıları kapatırken; bir yandan da “devlet adamlığı” anlayışını açık bir 

şekilde ortaya koymuştur. Bu konuda bir başka önemli örnek de Erim’in makam 

aracınının özel işlerde kullanılmaması için gösterdiği titizliktir. Nihat Erim’in yeğeni 

ve Türkiye’nin ilk kadın valisi Lâle Aytaman anılarında çocukluğunda kuzeni Işıl ile 

birlikte makam şoförüne “yalvavarak” kendilerini eve kadar bıraktırdıklarını 

anlatmıştır. Ancak olayı öğrenen Nihat Erim’in tepkisiyle karşılaştıklarını da belirten 

Aytaman, olaydan şu dersi aldığını da kaydetmiştir:   “Dayım bize o gün yaşamımız 

boyunca unutamadığımız bir ders vermişti: “Devletin malı kutsaldı, onu asla kendi malımız 

gibi kullanamazdık!”   925   

Nihat Erim, Bayındırlık Bakanı sıfatıyla TBMM’de ilk konuşmalarından 

birisini 1939 Erzincan depreminde zarar görenler için yaptırılacak meskenlerle ilgili 

kanun tasarısı sırasında yapmıştır. Erim, muhalefetin bütçeden ayrılacak paranın 

nasıl sarf edileceğiyle ilgili endişelerini haklı bulduğunu söylediği konuşmasında 

uzmanlarla bu konuyu görüştüklerini ifade ederek, Erzincan ilinde beton ev yerine 

depreme dayanıklı ahşap ev inşasına karar verdiklerini söylemiştir. Erim, son derece 

                                                 

923 Erim, A.g.e., s: 277. 
924 Öymen, A.g.e., s: 145. 
925 Aytaman, A.g.e., s: 25. 
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ucuza mal olacak bu evleri yaptıktan sonra Emlâk Bankası’na devredeceklerini ve 

uzun vadeli bir krediyle yurttaşlara vereceklerini belirtmiştir.926   

Nihat Erim’in atama sonrasında Bayındırlık Bakanlığı’nda ne gibi faaliyetler 

yapılacağına dair basına verdiği izahatlara da değinmek yararlı olacaktır. Öncelikle 

söz edilmesi gereken husus 12 Temmuz 1947 tarihli Türk-Amerikan Antlaşması’nda 

yer alan konulardan birisi Türkiye’de yapılacak 100.000.000 dolarlık askeri yardımın 

5.000.000’lık kısmının karayolu yapımına katkı sağlamak üzere bir yol programına 

ayrılmasıydı.927 Bu amaçla Türkiye’de incelemelerde bulunan Amerikan heyetleri 

1947 yılında “Thonburg Raporu”, 1948’in Şubat ayında da “Türkiye’de 

Karayolları’nın Durumu/Hilts Raporu”nu hazırlamışlardı. 928 Hilts Raporu’nun 

önemli kısımlardan birisi karayolundan ulaşımın özellikleri ve üstünlüklerinden söz 

edilerek, geçmişteki demiryolu politikasının eleştirilmesi olmuştur. 929 Dolayısıyla 

Cumhuriyetin 1948 yılından itibaren hedefi Türkiye içindeki karayolu ağını arttırmak 

olacaktır. Nitekim Bayındırlık Bakanı Nihat Erim, kabineye girdikten hemen sonra 

basına yaptığı açıklamada Bakanlık olarak “yol, su ve liman” olmak üzere üç faaliyet 

noktası belirlediklerini söylemiştir. Amaçlarının 10 yıl sonra 23 bin 500 km.’lik bir 

yol şebekesine kavuşmak olduğunu da ifade eden Erim, Amerikalıların da 

tavsiyesine uyarak öncelikle Türkiye’de “herhangi bir güzergâhı her mevsimde 

geçilir hale” koymayı amaçladıklarını söylemiştir. Nihat Erim, Türkiye’nin yol 

ihtiyacını karşılamak adına gereken yasal düzenlemelerin de yapılacağını 

vurgulayarak, yol davasını çözmek için her yıl 50 milyon TL. harcamaya mecbur 

olduklarını da bildirmiştir. 930  

                                                 

926 TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 12, B: 83, O: 2, 06.07.1948, s: 852.  
927 Cemil Koçak, Dönüşüm: C. 4 : Türkiye’de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları (1945-
1950), İstanbul, İletişim Yayınları, 2015, ss: 588-589. 
928 A.e., ss: 590 ve 593. Türkiye’deki karayolları sorununu ele alan raporda özetle yol teşkilâtı için 
doğrudan Bayındırlık Bakanlığı’na karşı sorumlu bir Genel Müdür idaresinde, tüzel kişiliği ayrı bir 
Yollar Genel Müdürlüğü’nün kurulması öneriliyordu. Yol ihtiyacı konusunda da Türkiye’deki devlet 
yollarının nüfus yoğunluğu bulunan tüm merkezleri birbirine bağlayacak şekilde yaklaşık olarak 35 
bin km.lik bir yol sistemini içermesi planlanmıştı. Dolayısıyla her mevsimde geçişe olanak tanıyacak 
şekilde kademeli inşa sistemi uygulanacak ve olabildiğince fazla uzunlukta yol yapımına çalışılacaktı. 
Cumhuriyetin 70. Yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ankara, T.C. Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı, 1993, s: 181. 
929 İsmail Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923-1950), Ankara, Atatürk Araştırma 
Merkezi, 2001, s: 49. 
930 “Yol dâvamızı kısa zamanda halledeceğiz”, Ulus, 13 Temmuz 1948, Yıl: 29, Sayı: 9698, ss: 1-2. 
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Erim demecin ikinci kısmında tarımsal üretimi çoğaltmak için suları ıslah 

edeceklerini ve bunun için önlem aldıklarını da izah etmiş, ayrıca bataklıkların 

kurutulması  ve toprakların sulanması için tedbir aldıklarını açıklamıştır. Liman 

konusuna da değinen Nihat Erim yapımı süren Trabzon limanı inşaatının 

hızlanacağını ve yakında diğer illerde de yeni limanlar yapılacağını, yapımı 

sürenlerin ise tamamlanacağını ilan etmiştir. İstanbul’un konut sıkıntısına çare 

aradıklarından söz eden Nihat Erim ayrıca inşası süren Porsuk Barajı’nı yıl içinde 

bitirmeyi hedeflediklerini de sözlerine eklemiştir. 931  

Nihat Erim’in Bayındırlık Bakanlığı’ndaki ilk faaliyetlerinden birisi de kısa 

bir süre önce sel felâketine uğrayan Amasya bölgesine yaptığı tetkik gezisi olmuştur. 

Erim, temasları hakkında basına yaptığı açıklamada sel bölgesinde evleri yıkılan 

vatandaşlar için 100 yeni ev yapılacağını; bölgenin hem benzer felâketleri 

yaşamaması ve hem de Amasya’nın Yeşilırmak’tan daha verimli bir şekilde 

yararlanması için gereken önlemlerin alınacağını ve yapacakları hidrolik enerji 

santraliyle kentin sulama sorununu çözeceklerini bildirmiştir. Nihat Erim, inşa 

edecekleri elektrik santrali ile şehrin aydınlanma sorununun da çözümleneceğini 

sözlerine eklemiştir. 932  

Bayındırlık Bakanlığı görevine başladıktan sonra memleketi Kocaeli’deki yol 

yapım çalışmalarında incelemelerde bulunmak üzere bu kente gelen Nihat Erim, 

basına yaptığı açıklamalarda yakında ilan edecekleri büyük yol programında Ankara-

İstanbul yolunun birinci planda gelen bir husus olduğunu söylemiştir. Pendik’ten 

İzmit’e kadar yeni bir sahil yolu açılacağını da bildiren Erim, mevcut yolların da 

ıslah edileceğini sözlerine eklemiştir. Kısa zaman içinde Bakanlar Kurulu’nda 

görüşülen büyük yol programını kamuoyuna açıklayacaklarını da ifade eden Nihat 

Erim, hedeflerinin 22 bin 500 km. uzunluğundaki ana yol şebekesini en geç 9 yıl 

içinde tamamlamak olduğunu ve Amerikan hükümeti tarafından verilen olanaklardan 

azami derecede faydalanacaklarını da bildirmiştir. 933 Erim, bu gezisi sırasında 

                                                 

931 A.h. 
932 “Bayındırlık Bakanı alınacak tedbirleri anlattı”, Ulus, 20 Temmuz 1948, Yıl: 29, Sayı: 9705, ss: 1-
3. 
933 “Büyük yol programı en son şeklini aldı”, Ulus, 11 Ağustos 1948, Yıl: 29, Sayı: 9727, s: 1-2., 
“Ankara-İstanbul yolu birinci planda gelen mevzulardandır”, Türkyolu, 12 Ağustos 1948, Yıl: 25, 
Sayı: 3019, ss: 1-2. 
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Sapanca’da seçmenlerle de buluşmuştur. Sapanca’nın sulama tesisi ihtiyacının 

karşılanması halinde bölgede tarımsal verimliliğin artacağından söz eden halkın 

taleplerini dinleyen Bayındırlık Bakanı Nihat Erim, konuyla ilgilenerek gerekenlerin 

yapılacağını vaat etmiştir. 934 

27 Ağustos 1948 tarihinde Nihat Erim, beraberinde Milli Eğitim Bakanı 

Tahsin Banguoğlu ve Çalışma Bakanı Tahsin Bekir Balta olduğu halde Doğu 

vilayetlerine bir inceleme gezisine çıkmıştır. Bu gezinin amaçlarından birisi 

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapılacak yatırımlar için bir ön hazırlık 

yapmaktır. Geziye katılan her üç Bakan da bölgenin kalkınması adına kendi 

sahalarında neler yapılması gerektiğini bir bakıma yerinde tetkik etmiş olacaklardı.  

Gezinin ilk durağı olarak Van’a gelen üç Bakan, burada halkın büyük 

ilgisiyle karşılanmışlardır. Nihat Erim, ilin 1951 yılında demiryolu ulaşımına 

kavuşacağını; ayrıca kentteki su ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yapılacağını 

da söylemiştir. 935 Bakanların gezisinde Van’dan sonraki uğrak noktası Hakkâri 

olmuştur. Halkevi’de vatandaşlarla buluşan Erim ve beraberindekiler burada halkın 

çeşitli konulardaki ihtiyaçlarını ve taleplerini dinlemişlerdir. Van-Hakkâri karayolu 

inşaatını da ziyaret eden heyet adına bir açıklama yapan Bayındırlık Bakanı Nihat 

Erim, 1949 yılı içinde yolun tamamlanacağını belirtmiştir. 936 Karaköse’de de 

temaslarda bulunan Erim, yine 1949 yılında Ağrı-Van ve Ağrı-Muş bölgelerinin 

“esaslı bir şose” ile birbirlerine bağlanacaklarını da açıklamıştır. 937  

Nihat Erim, Tahsin Banguoğlu ve Tahsin Bekir Balta’dan oluşan Bakanlar 

Heyetinin temaslarda bulunduğu bir başka önemli merkez Doğubeyazıt olmuştur. 

Buradaki Halkevi’nde yapılan toplantıda Banguoğlu hükümetin okul meselesi ve 

bununla ilgili aldığı tedbirler üzerinde bir konuşma yapmıştır. Nihat Erim’in burada 

yaptığı açıklamaya göre beş senelik bir zaman zarfını kapsayacak şekilde büyük bir 

bayındırlık planı uygulamaya konulacaktır. Söz konusu plana göre hükümet elektrik 

                                                 

934 “Bayındırlık Bakanı Sapancada”, Türkyolu, 14 Ağustos 1948, Yıl: 25, Sayı: 3021, ss: 1. 
935 “Üç Bakan dün Ha[k]kâriye gitti”, Ulus, 28 Ağustos 1948, Yıl: 29, Sayı: 9744, ss: 1-3. 
936 “3 Bakan Ha[k]kâride” Ulus, 30 Ağustos 1948, Yıl: 29, Sayı: 9746, ss: 1-3. 
937 “Üç Bakan Karakösede”, Ulus, 31 Ağustos 1948, Yıl: 29, Sayı: 9747, s: 3. 
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ve yol işleri üzerinde ağırlıkla çalışacaktır. Tahsin Bekir Balta da konuşmasında 

genel anlamda hükümetin Doğu illeri için yapmayı planladıklarından söz etmiştir. 938 

Nihat Erim ve beraberindeki diğer Bakanlar temaslarının tamamlanmasından 

sonra Eylül ayı başında Ankara’ya dönmüşlerdir. Basında çıkan haberlere göre her 

üç Bakan da bölgedeki temaslarına dair Hükümete bir rapor vereceklerdi. Nihat 

Erim, Doğu’daki izlenimlerine dair verdiği demeçte ilk kez gittiği Van, Hakkâri ve 

Ağrı vilâyetlerinin Türk ekonomisine yapacağı katkılardan doğacak olanakları 

yerinde gördüklerini söylemiştir. Doğu bölgesinin kalkınmasının Hükümetin önemle 

üzerinde durduğu bir konu olduğundan söz eden Nihat Erim, öncelikle bölgedeki yol 

ihtiyacının dikkât çektiğini bildirmiştir. Amacının Doğu’nun yol şebekesini ayrı bir 

plan halinde Kabine’ye sunmak olduğunu vurgulayan Erim, bölgenin önemli 

ihtiyaçlarından birisinin resmi dairelerde görevli memurların mesken sorunu 

olduğunu ve yoksunluklar içinde iş gören bu kesimin mağduriyetinin de hızla 

giderileceğini açıklamıştır. 939  

Doğu Anadolu’ya yapılan bu seyahatle ilgili Nihat Erim’in günlüklerinde 

bölgenin geri kalmışlığına dair önemli tespitler ve değerlendirmeler vardır. Daha 

önce Cumhurbaşkanı İnönü’yle birlikte bu yörelere giden Erim, bu kez Bakan 

sıfatıyla ziyaret ettiği yerlerde ilginç manzaralarla karşılaşmıştır. Nihat Erim, 

Hakkâri civarının ve köylerin çok ilkel bir durumda olduğunu yazdığı notlarında 

Van’ın daha iyi bir durumda olmasına karşın yollarının yetersizliğinden dolayı 

gelişemediğini, yollar tamamlandığı zaman yörenin ilerleyebileceğini kaydetmiştir. 

30 Ağustos günü Ağrı’da Zafer Bayramı’ndan dolayı bir balo düzenlendiğinden söz 

eden Nihat Erim, günün şartlarında bunun çok önemli olduğuna değinmiştir. 

Bölgenin geneline ordu sayesinde medeniyet geldiği değerlendirmesinde de bulunan 

Erim, sınır yerlerindeki elektriksizliğe vurgu yaparak; bölge halkının karşı taraflarda 

yanan ışıkları gördükçe sinirlendiğini ve bu işin çok ihmal edildiğini de ifade 

etmiştir. 940  

                                                 

938 “Şark illerimizin bayındırlık plânı”, Cumhuriyet, 1 Eylül 1948, Yıl: 25, Sayı: 8641, ss: 1-3.  
939 “Doğu’daki illerimizin kalkındırılması için”, Ulus, 3 Eylül 1948, Yıl: 29, Sayı: 9750, ss:1-3., “İki 
Bakanın ağzından doğu illerimizin bugünkü acıklı hâli”, Cumhuriyet, 3 Eylül 1948, Yıl: 25, Sayı: 
8643, ss: 1-3. 
940 Erim, A.g.e., s: 287. 
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Doğu seyahatinde gördüklerinden çok etkilenen ve bölgenin hızlı kalkınması 

için öncelikle ulaşım sorunun çözümlenmesi gerektiğine inanan Nihat Erim, 

Ankara’ya gelir gelmez Cumhurbaşkanı İnönü’ye bu konudaki düşüncelerini 

açmıştır. Bir harita üzerinde Cumhurbaşkanı’na görüşlerini bildiren Nihat Erim, 

askerlerin bu bölgede yol inşasına savunmayı zorlaştıracağı için karşı çıktıklarını 

duyduğunu; ancak bunun sürdürülemeyeceğini, yolların yetersizliğinin Doğu’yu 

neredeyse Türkiye’den ayırdığını savunmuştur. Günlüklerinde İnönü’nün kendisine 

hak verdiğini de yazan Erim, bir gün sonra hazırlattığı bir haritayı Başbakanlığa 

yolladığını ve Bakanlık bütçesindeki bir maddeye Doğu’nun kalkınmasının 

uzayabileceği düşüncesiyle 3 milyon TL. ilave ettiğine de değinmiştir. Erim’in 

notlarına göre Başbakan Hasan Saka, İnönü’nün de desteğiyle, Doğu’nun kalkınması 

için 15 milyon TL. ayıracaklarını ve bu parayla da 1949 senesinde 1000 km. yol 

yapılacağını söylemiştir. 941 

3.1.2. Dokuz Yıllık Yol Programının İlanı 

Doğu Anadolu seyahatinden dönen Bayındırlık Bakanı Nihat Erim, 

Ankara’da Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen yol bölge müdürleri ve Amerikalı 

yol uzmanlarıyla bir araya gelerek, yakında ilan edilecek yeni yol programı hakkında 

görüşmüştür. Erim konu hakkında yaptığı açıklamada yol yapımında kullanılacak 

paraların boşa gitmemesi için inşaatlarda doğru metotların uygulanacağını, yeni 

sistemin belirlenmesi sırasında Amerikalı uzmanların da bulunmasının “hayırlı bir 

tesadüf” olduğunu söylemiştir. 942 Nihat Erim, üçer yıllık üç devrede yapılacağını da 

açıkladığı yeni yol programının bulunacağı umulan dış kredilerle birlikte daha kısa 

zamanda tamamlanabileceğini, 1949’un yol işlerinde “büyük hamleler” vaat ettiğini 

de açıklamıştır.  

Nihat Erim’in Bayındırlık Bakanlığı döneminin en önemli konularından birisi 

1948 yılının 15 Eylül günü açıklanan “Dokuz Yıllık Yeni Yol Programı” olmuştur.943 

                                                 

941 A.e., s: 288. 
942 “Üç senelik yeni yol programı”, Cumhuriyet, 28 Ağustos 1948, Yıl: 25, Sayı: 8637, s: 1. 
943 Türkiye’de karayolu yapımında önemli bir merhale olarak görülen 1948 yılına ait yol durumu 
şöyledir: Toplam yol uzunluğu 44. 186 km. iken, bunun sadece 12.246 km.lik bölümü her mevsimde 
geçişe imkân kılmaktadır. Cavit Orhan Tütengil, İçtimai ve İktisadi Bakımdan Türkiye’nin 
Karayolları, İstanbul, İstanbul Matbaası, 1961, s: 20.  
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Aslında 1948’in Ağustos ayında ortaya çıkan bu programın ayrıntılarının kamuoyuna 

açıklanması yaklaşık bir ay zaman almıştır. Bakanlar Kurulu’nun onayından944 geçen 

bu yeni programa göre üçer yıllık üç devrede toplam 23054 km. uzunluğunda bir yol 

yapımı hedeflenmişti. Programa göre birinci dönemde 7299, ikinci dönemde 7135 ve 

üçüncü dönemde de 8620 km. yol yapımı amaçlanmıştır. 945  

İlan edilen programla ilgili olarak basın mensuplarına bilgi veren Bayındırlık 

Bakanı Nihat Erim, inşa aşamasında üçer yıllık bölümlemeyi askerî ve iktisadi 

öneme göre yaptıklarından söz etmiştir. Hedeflenen yol programının dokuz yıl sonra 

tamamlanması için gereken mali kaynağı bulduklarını da açıklayan Erim, Amerikan 

Heyeti’nin önerdiği gibi Yol Vergisi Kanunu’nun ıslahının dışında akaryakıt, 

motorlu nakil vasıtası vergi ve resimleri gibi gelirlerin tamamen yollara 

harcanabileceğini söylemiştir. Yolların tamamlanması sonrasında bakım 

çalışmalarını ihmal etmeyeceklerini de ifade eden Nihat Erim, bu işi gerekli 

makinelerin temini halinde daha mükemmel sonuçlara ulaşacaklarını da sözlerine 

eklemiştir. Yolların çoğalmasıyla artacak asfalt ihtiyacını dışarıdan değil; 

Türkiye’den karşılamak zorunda olduklarını bildiren Bayındırlık Bakanı Erim, 

Raman bölgesinde bulunan petrolün asfalt ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğunu 

da açıklamıştır. 946 

Nihat Erim, basına verdiği beyanatın ikinci bölümünde yol yapımında makine 

kullanımının öneminden söz etmiştir. Makineyle yapılan yolun daha ucuz, daha 

sağlam ve daha hızlı yapıldığına dikkat çeken Erim, 50 milyon TL. tutarında yeni 

makine ihtiyacı olduğunu ve bu konuda Amerika’dan yeni yardımlar alma ümidinde 

olduklarını da belirtmiştir. Nihat Erim, ayrıca Doğu bölgelerinin yolları için ayrı bir 

çalışma yürüttüklerini ve bu konuda hazırlıkların sürdüğünü, yakında daha detaylı 

açıklama yapacaklarını da ilan etmiştir. Erim, konuşmasının son bölümünde yol 

                                                 

944 Dokuz Yıllık Yol Programı 8 Ağustos 1948 tarihli ve 3/7840 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 
onaylanmıştır. A.e., s: 21. 
945 “Dokuz yıllık yeni yol programımız”, Ulus, 16 Eylül 1948, Yıl: 29, Sayı: 9763, s: 1. 
946 “B.Nihat Erim, 9 yıllık programı izah ediyor”, Ulus, 17 Eylül 1948, Yıl: 29, Sayı: 9764, ss: 1-5. 
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seferberliğinin başladığını ve vatandaşların bu seferberliği yakından izlemelerini de 

istemiştir. 947 

Erim’in açıkladığı programla ilgili en önemli değerlendirmelerden birisini 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 1 Kasım 1948 günü TBMM’nin açılış konuşması 

sırasında yapmıştır. İnönü, bu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştır:   “Büyük hamle 

yapmak zorunda olduğumuz yol dâvasını Hükümetimiz önemle ele almış bulunmaktadır. 

Şose ve köprülerimizin motorlu ve ağır nakil vasıtalarının her mevsimde geçmesine yarar bir 

hale getirilmesi programa bağlanmış ve bu programın uygulanmasına başlanmıştır…”  948 

İnönü’nün yaptığı bu kısa değerlendirmede, yukarıda da değinilen, Nihat Erim gibi –

Amerikalıların tavsiyesine uygun şekilde- her mevsim geçilebilen yol hedefine vurgu 

yapması dikkât çekicidir. Bu noktada İnönü ve Erim’in vurguları 1948 yılı yol 

programında asıl hedefin zorlu kış şartlarında dahi ulaşımı aksatmayan bir yol 

şebekesine kavuşmak olduğu anlaşılmaktadır.  

Karayolları meselesinin tüm yurt sathında ve önceden düzenlenen bir 

programla ele alınması 1948 yılından itibaren başlamıştır. 949 Bayındırlık Bakanı 

Nihat Erim’in ilan ettiği yol programıyla ilgili ilk değerlendirmelerden birisi Yavuz 

Abadan tarafından yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk devrinden itibaren hükûmetlerin 

imar meselesiyle uğraştıklarını belirten Abadan, II. Saka Kabinesi’nin ele aldığı yeni 

yol siyasetinin sadece Türkiye’nin kendi kaynaklarıyla değil, aynı zamanda ABD’nin 

de yardımlarıyla neticeye ulaşacağını ve Nihat Erim’in de “temkinli enerjisiyle” 

güçlüklerin yenileceğini yazmıştır. 950 Ne var ki, 1957 yılına gelindiğinde planlanan 

23 bin km.lik yol şebekesine ulaşılamamıştır. Çünkü DP iktidarının ilk döneminde 

bir süre daha uygulanan programından daha sonra vazgeçilmiştir.951  

 

                                                 

947 A.h. Nihat Erim, günlüklerinde 17 Eylül tarihli notlarında Bayındırlık işleri ve özellikle yollar için 
bütçeden 55 milyon TL. aldığını ve bu rakamın geçen yılın iki katı olduğunu yazmıştır. Erim, A.g.e., 
s: 288. 
948 İsmet İnönü’nün TBMM’deki Konuşmaları 1920-1973: 2. C.: (1939-1960), Ankara, TBMM 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, 1993, s: 76.  
949 Tütengil, A.g.e., ss: 27-28. 
950 Yavuz Abadan, “Yol siyasetimiz”, Ulus, 5 Eylül 1948, Yıl: 29, Sayı: 9752, ss: 1-4. 
951 Süleyman Barda, Münakale Ekonomisi, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası, 1958, s: 287. 
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3.1.3. Nihat Erim’in Anadolu’da Yaptığı İnceleme Gezileri 

Bayındırlık Bakanı Nihat Erim, Dokuz Yıllık Yeni Yol Programı’nın 

ilanından hemen sonra Anadolu’nun çeşitli vilâyetlerini kapsayan bir tetkik 

seyahatine çıkmıştır. 23 Eylül 1948 tarihinde başlayan seyahatte Erim’in uğrayacağı 

iller Konya, Antalya, Burdur, Afyon ve Eskişehir olarak belirlenmişti. 952 İlk olarak 

Konya’da çeşitli incelemelerde bulunan Nihat Erim, basında çıkan açıklamasında 

çok eski bir medeniyetin beşiği olan bu kente yaptığı gezide ilin “yol ve su” olmak 

üzere iki önemli ihtiyacını tespit ettiğini söylemiştir. Konya ile Ankara arasındaki 

260 km. mesafeyi en çok 4 saatte geçilir hale koyacaklarını da vurgulayan Erim, söz 

konusu yolu 1949’un sonunda tamamlayacaklarını da açıklamıştır.953 Nihat Erim, 

ayrıca Konya’yı Akdeniz’e bağlamak için çalıştıklarını; Konya-Karaman-Silifke 

yolunu 1950 yılı sonunda bitireceklerini ve kısa zaman içinde bölgeyi denizle 

buluşturmayı hedeflerini de söylemiştir.954 Nihat Erim, açıklamasında ayrıca 

Konya’nın Türkiye’nin zirai kalkınmasında üstün bir yeri olduğundan da söz ederek, 

Beyşehir Gölü’nden alınan suların daha geniş sahalara yayılmasının sağlanması 

gerektiğini ve ayrıca Ankara-Konya arasındaki yer altı sularını üste çıkartarak 

bunları kullanacak çarelerini aramanın gerektiğine de işaret etmiştir. Nihat Erim, 

sözlerinin sonunda Bayındırlık Bakanı olarak “tek aşkının” büyük yol programını 9 

yılda, hatta mümkün olursa daha önce gerçekleştirmek olduğunu da ifade etmiştir.  

Nihat Erim’in Anadolu illerine yaptığı inceleme gezileri devam ederken, bir 

yandan da Türkiye içinde Bayındırlık alanında faaliyetlerin önemli ölçüde arttığı 

gözlenmiştir. Basında çıkan haberlere göre bir yandan Türkiye’nin çeşitli 

bölgelerinde yollar üzerinde kurulacak beton köprülerin çalışmaları sürerken, bir 

yandan da –Nihat Erim’in de söz ettiği gibi – yer altı sularından yararlanmak için 

çalışmalar başlatılmıştır. ABD’nin California bölgesinde bu alanda yapılan 

çalışmaları örnek alan Bayındırlık Bakanlığı, Ankara’da yapacağı tetkiklerle yer altı 

                                                 

952 Erim, A.g.e., s: 291. 
953 Günlüklerinde Ankara’dan Konya’ya 7 saatte ulaşabildiklerini yazan Nihat Erim, iki il arasındaki 
264 km. mesafeyi 4 saatte aşma ve yolu 1949 yılı sonunda açmayı hedeflediklerini notlarında da 
belirtmiştir. A.e., s: 291. 
954 “B.Nihat Erim bir demeç verdi”, Ulus, 27 Eylül 1948, Yıl: 29, Sayı: 9774, s: 2., “Konya-Ankara 
yolu dört saate inecek”, Vatan, 27 Eylül 1948, Yıl: 8, Sayı: 2639, s: 1. 
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sularını değerlendirme imkânlarını arayacaktır. Habere göre bu sahada Tarım 

Bakanlığı’yla Bayındırlık Bakanlığı arasında bir işbirliği yapılacaktır. 955 

Erim’in Konya’dan sonraki uğrak noktası Antalya ve yöresi olmuştur. Burada 

Alanya ve Gazipaşa’nın sulama işlerine dair bilgi alan Bayındırlık Bakanı Nihat 

Erim, yaptıkları çalışmalarla kısa zamanda bütün Antalya ve civarının sulama işlerini 

daha verimli bir hale getireceklerini açıklamıştır. Bölgedeki yol faaliyetlerine de 

değinen Erim, hedeflerinin sahil yolunu Mersin’den Antalya ve daha ilerisine 

taşımak olduğunu ve bu işi de 1949’un sonuna dek halletmek için çalışacaklarını ilan 

etmiştir. 956 Nihat Erim’in yoğun mesaisinde bir başka inceleme bölgesi Akseki’dir. 

Burada yaptığı açıklamada Beyşehir-Akseki yolunun bölge halkının çalışmalarıyla 

yapılmasından memnun olduğunu söyleyen Erim, halka hitabında kısa zamanda 

kusursuz bir şoseye kavuşmaları için gerekenin yapılacağını ifade etmiştir.957 

Nihat Erim, Antalya seyahatindeki konuşmalarından birisinde hangi 

nedenlerle Bayındırlık Bakanlığı’nı tercih ettiğini de açıklamıştır. Antalya’da 

CHP’lilerin yanı sıra DP’lilerin de katıldığı bir yemekte konuşan Erim, özetle şunları 

söylemiştir:   “Türk topluluğu içinde naçiz bir fert olmak sıfatıyla elimden geldiği kadar 

milletime vatanıma faydalı olmak arzusi[u]yle[a] Bayındırlık Bakanı olmayı kabul ettiğim 

zaman kafamda iki mühim davanın tahakkukunu emel edinmiştim. Bunlardan biri… yol 

şebekesini kısa zamanda gerçekleştirmek, ikincisi topraklarımızın verimini arttırmak için su 

tesisleri meydana getirmek ve taşmalardan mütevellit afetleri önlemek. Bu iki mevzu benim 

şuurumda mektep sıralarından beri yer etmişti….”   958 Erim’in Antalya ve civarında 

gördüklerinden memnun olduğunu da vurguladığı konuşmasında öne çıkan husus, 

okul sıralarından bu yana imar işleri üzerine düşündüğünü vurgulayarak; aslında 

Bayındırlık Bakanlığı’nın kendisine hiç de yabancı olmayan bir saha olduğuna dikkat 

çekmesidir.       

Bayındırlık Bakanı Nihat Erim’in Türkiye içindeki inceleme gezisinde 

uğradığı illerden birisi de Afyon olmuştur. Erim, buradaki konuşmasında seyahatinin 

                                                 

955 “Beton köprüler inşasına yakında başlanıyor”, Ulus, 29 Eylül 1948, Yıl: 29, Sayı: 9776, s: 2. 
956 “B.Nihat Erim tetkiklerine devam ediyor”, Ulus, 29 Eylül 1948, s: 3. 
957 “Bakanların tetkikleri”, Ulus, 30 Eylül 1948, Yıl: 29, Sayı: 9777, s: 3. 
958 “Tetkik gezilerine devam ediyorlar”, Ulus, 1 Ekim 1948, Yıl: 29, Sayı: 9778, s: 3. 
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en önemli yanının yol seferberliğinin gittikçe hızlandığını görmek olduğunu 

söylemiştir. Gittiği yerlerde halkın devlet programındaki sırayı beklemeden 

hükümete işbirliği teklif etmesinden duyduğu memnuniyetten söz eden Nihat Erim, 

su tesislerini devlet bütçesine yük olmaktan çıkartarak ekonomik bir randıman ve 

üretimi arttırma meselesi olarak ele alacaklarını da bildirmiştir. 959 Erim’in tetkik 

seyahatinde son olarak incelemelerde bulunduğu il Eskişehir olmuştur. Burada 

özellikle yapımı devam eden Porsuk Barajı’nda incelemelerde bulunan Nihat Erim 

gazetecilere yaptığı açıklamada yapımında daha önce bazı aksaklıklar görülen Porsuk 

Barajı’nın tamamlanması için 7000 metreküp beton dökülmesi gerektiğini,  zaman 

zaman müteahhidin mali zorluklar yaşadığını; ancak gelecek hafta daha randımanlı 

çalışma hususunda kendilerine teminat verdiğini söylemiştir. Verilen sözün tutulması 

halinde yüzde 95 oranında betonu dökülmüş olan barajın yılsonuna dek su 

toplayabileceğini de açıklayan Erim, bu konuda Bayındırlık Bakanlığı’nın elden 

gelen gayreti sarf ettiğini de sözlerine eklemiştir. 960  

Bayındırlık Bakanı Nihat Erim’in özellikle Dokuz Yıllık Yeni Yol 

Programı’nın ilanından sonra yaptığı geziler ve açıklamalarla II. Saka Kabinesi’nin 

basında en fazla ilgi gören üyelerinden birisi olmuştur. Anadolu’nun çeşitli illerinde 

yaptığı inceleme gezilerinden Ankara’ya döndükten sonra temasları hakkında 

gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Erim, yolların devamlı olarak bakım altında 

tutulmasını sağlamaya çabaladıklarını ve böylece mevcut karayollarının ömrünü 

uzatacaklarını söylemiştir. Devlet yolları üzerindeki köprülerin yapım ve onarım 

işlerinin programa alındığından söz eden Nihat Erim, su işlerinin daha mükemmel 

seviyeye gelemediğini; ancak sulama konusunda başarılı olmuş ülkelerden gelecek 

uzmanlarla bu sorunun da çözümleneceğine inandığını söylemiştir. Erim’in bu 

konuda değindiği bir başka önemli nokta, su işlerinin masrafının devlet tarafından 

karşılanmasının çok zor oluşudur. Erim, bu hususun Rusya hariç diğer ülkelerde 

olduğu gibi arazi sahipleri, zirai kredi mümessilleri ve gerekirse devlet arasında 

müştereken karşılanabileceğini de söylemiştir. Nihat Erim, mülâkatın son kısmında 

                                                 

959 “Bayındırlık Bakanı bugün geliyor”, Ulus, 2 Ekim 1948, Yıl: 29, Sayı: 9779, s: 3. 
960 “Porsuk Barajı Aralık ayında su toplar hale gelecek”, Ulus, 3 Ekim 1948, Yıl: 29, Sayı: 9780, ss: 
1-4., “Bayıdrılık Bakanının baraj hakkındaki izahatı”, Cumhuriyet, 3 Ekim 1948, Yıl: 25, Sayı: 8673, 
s: 4. 
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Türkiye’de teknik eleman açığına dikkat çekmiştir. Yol ve su işlerinde yüksek 

mühendis başta olmak üzere pek çok teknik eleman sıkıntısı olduğunun altını çizen 

Bayındırlık Bakanı Erim, eldeki elemanların ihtiyacın dörtte birine cevap 

verebildiğini ve bu hususu gençlerin dikkatine sunmak istediğini de bildirmiştir. 961  

3.1.4. Bayındırlık İşleri’nin Propaganda Kitabı: Yol Davamız 

Bayındırlık Bakanı Nihat Erim’in 15 Eylül 1948 tarihinde açıkladığı Dokuz 

Yıllık Yeni Yol Programı, Başbakanlık tarafından basılan “Yol Davamız: 9 Yılda 

23000 Kilometre” adlı bir kitapçıkla kamuoyuna tanıtılmıştır. Kitap için bir önsöz 

yazısı kaleme alan Nihat Erim, 1948 yılının yol meselesinin yeni usul ve esaslarla ele 

alındığı bir devrin başlangıcı olduğundan söz ederek, önce demiryollarından 

bahsetmiş ve 3604 km.lik mevcut hatta 2000 km. daha eklenmesiyle ana şebekenin 

tamamlanacağını yazmıştır. Geçmişte şose yol yapımının geri planda kaldığını; 

ancak her tür motorlu aracın gelişimiyle bu tür yollara ihtiyacın artış gösterdiğini 

vurgulayan Erim, özellikle ordunun da bu tür araçlarla donatılmasının bir sonucu 

olarak şoselerin bir Millî Savunma ihtiyacı haline geldiğini savunmuştur. Özellikle  

23 bin km.lik ilk devlet yollarının bitimi sonrasında, bu defa 20 bin km.lik bir başka 

yolu ele alacaklarını açıklayan Nihat Erim; Türkiye içinde halen 10 bakım bölgesi 

olduğunu ve sürekli bir bakım teşkilâtı oluşturduklarını ifade etmiştir. Erim, son 

bölümde amaçlarını anlatırken,   “Bu broşür, yol seferberliğimizin başında… ilerisi için 

neler hazırlandığını ve neler yapılacağını vatandaşlarımıza anlatmak maksadi[ı]yle[a] 

hazırlanmıştır.”   değerlendirmesinde bulunmuştur. 962  

Kitabın içeriğinden genel hatlarıyla söz etmek gerekirse ilk kısımda 

“Yurdumuzun yolları” başlığı altında eski çağlardan, Osmanlı Devleti’nin çeşitli 

safhalarına kadar Anadolu’nun yol durumuna değinilen bölümün dışında Cumhuriyet 

döneminde 1948’e kadar yapılan yol çalışmaları hakkında bilgilere de yer 

verilmiştir.963 Nihat Erim tarafından açıklanan yeni yol programına yer verilen eserde 

fotoğraflar ve grafiklerle desteklenen bölümlerde “Yol bakım işleri”, 

                                                 

961 “Sulama işleri için yeni esaslar”, Ulus, 7 Ekim 1948, Yıl: 29, Sayı: 9784, ss: 1-2., “Yol ve su 
işlerimiz”, Cumhuriyet, 7 Ekim 1948, Yıl: 25, Sayı: 8677, ss: 1-3. 
962 Yol Davamız: 9 Yılda 23000 Kilometre, Başbakanlık Devlet Matbaası, 1948, ss: 3-4. 
963 A.e., ss: 5-12. 
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“Makineleşme”, “Personel” gibi bölüm başlıklarında yapılması planlanan işler 

hakkında bilgiler verilmiştir. Diğer ülkelerin yol davaları hakkında verilen 

açıklamaların yanı sıra, 1949 yılında yapılacak yollar hakkında da bilgi sunulan 

kitabın “Son Söz” bölümündeyse; “yolsuz kalan bir vatanın geri kalmış bir ekonomik 

yapıya sahip olacağı” belirtilmiş ve   “Yol; hayatı ucuzlatacak, ekonomik hareketleri 

destekli[e]yecek ve bu suretle vatandaşların refah seviyesini yükseltecektir. Bu kesin ve 

münakaşa götürmez gerekçelerle, yollarımızı her ne pahasına olursa olsun yapmak 

mecburiyetindeyiz… Daha fazla vakit geçirilmesine tahammülü bulunmı[a]yan bu 

dâvamızın bir ‘Milli bir dâva’ olarak ele alınmasını candan temenni ederiz.”   

denilmiştir.964  

Bayındırlık faaliyetlerinin hız kazandığı 1948 yılında basılan “Yol Davamız: 

9 Yılda 23000 Kilometre” başlıklı ve oldukça ayrıntılı bilgilerle, haritalara, grafiklere 

yer veren kitap; yol işlerinin o dönemde ne denli ciddiyetle ele alındığını, varılmak 

istenen hedefler konusunda yurttaşların da bilgi sahibi olmalarının Devlet yetkilileri 

tarafından önemsendiğini gösteren önemli bir eserdir. Bu noktada söz konusu kitabı 

bir anlamda yaklaşan 1950 seçimleri öncesinde CHP’nin ilk propaganda faaliyetleri 

arasında göstermek de yanlış olmayacaktır.  

3.1.5. Nihat Erim’in Bayındırlık Bakanlığı’ndaki Son 

Faaliyetleri 

1948 yılının sonları yaklaşırken Nihat Erim’in Bayındırlık Bakanlığı’ndaki 

yoğun mesaisi de devam ediyordu. Özellikle yapılan çalışmaları yerinde görmek için 

tetkik gezilerine çıkan Erim, aynı zamanda Amerikalılarla da koordineli şekilde 

çalışmaya çabalıyordu. Amerikan Yol Uzmanlar Grubu Başkanı H. G. Hilts’i Eylül 

1948’de Türkiye’ye davet eden Nihat Erim, gazetelerde çıkan haberlere göre onunla 

                                                 

964 A.e., s: 431. Söz konusu çalışma hakkında Cumhuriyet’te çıkan bir tanıtım yazısında Bayındırlık 
Bakanı Nihat Erim’in yazdığı “Önsöz”den alıntılar yapılmıştır. Ayrıca Türkiye’nin “yolsuzluk” 
nedeniyle geçmişte çok sıkıntılar çektiğinden ve bunun en somut örneğinin Balkan Savaşları sırasında 
yaşandığından da söz edilmiştir.  Yazara göre harp sırasında Şark Ordusu’nun Trakya’nın doğusunda 
Edirne-Çatalca arasında aldığı yenilginin en önemli nedenlerinden birisi “yolsuzluktur.” Yazar ayrıca 
bu denli kapsamlı bir yol programının 1948 öncesinde yapılmamasını da eleştirmiş; ancak yine de 
“geç olsun, güç olmasın “denilerek dokuz yılda belirlenen hedefe ulaşılması için elbirliğiyle 
çalışılmasını önermiştir. Hem Nalına Hem Mıhına, “Yol davamız”, Cumhuriyet, 20 Kasım 1948, Yıl: 
25, Sayı: 8718, s: 2. 
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birlikte Anadolu’da bir inceleme gezisine çıkacaktı. 965 Türkiye’ye gelen H. G. Hilts 

ile 1 Kasım’da görüşen Erim, muhatabının “olgun bir adam” oluşundan ve kendisine 

“yollarınızı kendiniz yapın ve personelinizi yetiştirin” dediğinden söz etmiştir. 966  

Erim’in 1948’in Kasım ayındaki önemli seyahatlerinden birisi demiryolu 

hattının Maraş’a ulaşması nedeniyle bu kente olmuştur. Kalabalık bir halk kitlesinin 

izlediği törenle ilgili Ulus’ta çıkan haberde şu ifade dikkat çekmektedir: “İlk yolcu 

treni bugün saat 11’de gözyaşları ve sevinç tezahürleri arasında Maraş’a 

[girmiştir.]”967  Açılış törenine katılanlara kısa bir hitabede bulunan Bayındırlık 

Bakanı Nihat Erim, Maraşlıların “uyanık, ateşli ve vatansever insanlar” olduklarını 

Kurtuluş Savaşı yıllarındaki kahramanlıklarıyla gösterdiklerinden söz ederek;   

“…Bugün buraya gelen ilk işletme treni bir son değil, başlangıçtır. Köprüağzı-Maraş hattı bu 

şekliyle kalırsa iktisadi bakımdan büyük bir mâna ifade etmez. Bu demiryolu bir taraftan 

Kayseri’ye çıkarken, diğer taraftan Kayseri’ye ve Karkamış’a da uzanacaktır.”  968 

sözleriyle bölgede yeni demiryolu yatırımları yapacaklarını da bildirmiştir.  

Nihat Erim, Maraş’tan sonra ayrıca yapımı devam etmekte olan İskenderun-

Erzurum yol çalışmalarını incelemek üzere beraberindekilerle birlikte İskenderun’a 

gitmiştir. 969 Dokuz Yıllık Yeni Yol Programı’nın ilk etabında bulunan İskenderun-

Erzurum yolu aslında askeri ve stratejik tercihlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. 

Çünkü o dönemlerde henüz Sovyet Rusya’nın Türkiye üzerindeki tehdidi sürdüğü 

için olası bir Türk-Rus savaşında ABD’nin Türklere Akdeniz üstünden yardım 

yapabilmesi bu yolun mevcudiyetine bağlanıyordu. 970  Bölgede incelemelerde 

bulunan Nihat Erim, İskenderun-Erzurum yol çalışmalarının hızla devam ettiğini ve 

yakın bir zaman içinde İskenderun’dan kalkan bir motorlu aracın rahat rahat 

Erzurum’a ulaşacağını açıklamıştır. Erim ayrıca toplam 900 km.lik hat üzerindeki 

                                                 

 965 “Yol bakımı için alınan tedbirler”, Ulus, 12 Eylül 1948, Yıl: 29, Sayı: 9759, s: 2. 
966 Erim, A.g.e., s: 300. 
967 “İlk lokomotif Maraşlıların emsalsiz sevinç tezahürleri arasında istasyona girdi”, Ulus, 7 Kasım 
1948, Yıl: 29, Sayı: 9819, s: 1.  
968 A.h., s: 2. 
969 Gezide Nihat Erim’le beraber Sağlık Bakanı ve Maraş milletvekili Kemali Beyazıt, Amerikalı yol 
uzmanları Hilts, Williams ile Amerikan elçiliğinden Lampson ve beraberindekiler de yer almıştır. 
Erim, A.g.e., s: 301. 
970 Koçak, A.g.e., s: 593. 
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faaliyetin kesintisiz süreceğini de bildirmiştir. 971 İncelemelerini tamamlayarak 

Ankara’ya dönen Nihat Erim, inşaat işlerinin memnunluk verici şekilde geliştiğini 

söylerken, seyahate katılan Amerikalı uzman Hilts, gördüğü faaliyetlerin sevindirici 

olduğunu kaydetmiştir. 972 Dönüşte Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yle görüşmesinde 

izlenimleri anlatan Erim, ondan; Sovyet Büyükelçisi Lavricev’in kendileri hakkında 

“Şu Amerikalıları bırakın. Çok uzaktırlar… Atatürk siyasetine dönün. Rusya ile dostluktan 

her zaman fayda gördünüz. Ah bu gençler. Bu Kasım Gülek ile Nihat Erim. Amerikan 

dostluğunu onlar reklam ediyorlar.”   dediğini öğrenmiştir. 973 

Bayındırlık Bakanı Nihat Erim, Ankara’ya döndükten sonra Türkiye’de 

bulunan Amerikan heyetiyle temaslarını devam ettirirken, bir yandan da uzmanlarla 

çeşitli faaliyetlere katılmıştır. Amerikan Yol Uzmanlar Grubu Başkanı H. G. Hilts’in 

Bayındırlık Bakanlığı’nda verdiği konferansta Türkiye’nin yollarının inşasının 

planlandığı biçimde devam ettiği açıklanmıştır. Ayrıca Amerikan geleneklerine göre 

25 yılı dolduran iki ABD’li yol personeline Bayındırlık Bakanı Nihat Erim tarafından 

diploma ve rozetleri verilmiştir. 974 Hilts şerefine bir kokteyl veren 975 Nihat Erim, 

                                                 

971 “İskenderun Erzurum şosesi”, Cumhuriyet, 8 Kasım 1948, Yıl: 25, Sayı: 8706, s: 3. Konuyla ilgili 
Ulus’un haberine göre İskenderun-Erzurum arasındaki yolun Eloğlu-Toprakkale arasındaki 14 km.lik 
kısmı haricinde kalan 112 km.si tamamlanmıştır. Yapılan karayolunun her kilometresi 12 bin TL.ye 
mal olmaktadır. “İskenderun-Erzurum yolu çalışmaları devam ediyor”, Ulus, 8 Kasım 1948, Yıl: 29, 
Sayı: 9820, s: 3. 
972 “Bayındırlık, Sağlık ve Tarım Bakanları döndü”, Ulus, 9 Kasım 1948, Yıl: 29, Sayı: 9821, s: 1. 
Amerikalı Yol Uzmanı Hilts, Ulus’ta çıkan bir mülâkatında da Nihat Erim’le yaptığı geziyi 
değerlendirmiştir. Hilts, “her mevsimde geçit veren bir yol şebekesi” çalışmalarının verimli bir şekilde 
sürdüğünü anlatarak,   “…Güney Doğu bölgesinde yaptığımız son seyahatin verdiği intibalar tamamen 
müspettir… Türkiye Yollar İdaresi, modern Amerikan yol makinelerini maharetle kullanmağa muktedir olduğunu 
ispat etmiştir… Bütün… çalışmalar Bayındırlık Bakanı B.[ay] Nihat Erim’in tasarladığı şekilde 9 yıllık yol 
programını tahakkuk ettirebilecek bir teşkilât kurulabileceğini göstermektedir…”   “Mr. Hilts intibalarını 
anlatıyor”, Ulus, 18 Kasım 1948, Yıl: 29, Sayı: 9829, ss: 1-5.   
973 Erim, A.g.e., s: 302. Sovyet Rusya elçisinin Cumhurbaşkanı İnönü’ye bu telkinde bulunduğu 
günlerde Ulus’ta Amerikalılarla birlikte girişilen yol programının ilk 4 ayı hakkında bir değerlendirme 
yazısı çıkmıştır. CHP iktidarının yol işine verdiği önemin bir göstergesi sayılan bu yazıda özetle 
İskenderun-Erzurum yol inşasında 4 ayın geride kaldığı ve civarındaki yerlerle beraber 12 ile “refah 
vaat eden yol şebekesinin ana hattının ortaya çıktığı bildirilmiştir. Gazetede “milli bir dava” olarak 
nitelenen yeni yol yapım programının geldiği aşama “planlı, bilgili ve azimli çalışma şevki”ne 
bağlanmıştır. Haberde toplam 880 km.lik İskenderun-Erzurum hattının 600 km.lik kısmının hemen 
hemen tamamlandığı da kaydedilerek, yolun tamamının geçeceği güzergâh şu şekilde belirtilmiştir: 
Erzurum, Aşkale, Tercan, Mut Köprüsü, Pülümür, Kalan, Pertek, Elazığ, Malatya, Doğanşehir, Sürgü, 
Erkenek, Gölbaşı, Haydarlı, Pazarcık, Narlı, Maraş, Eloğlu, Fevzipaşa, Toprakkale, Dörtyol, 
İskenderun. “Yol seferberliğinin başarılı ilk ayı”,  Ulus, 13 Kasım 1948, Yıl: 29, Sayı: 9825, ss: 1-3. 
974 “Türkiye yolları: Kararlaşan program durmadan başarı ve süratle gelişiyor”, Ulus, 11 Aralık 1948, 
Yıl: 29, Sayı: 9853, ss: 1-2. 
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geceye katılan Amerikan Askeri Heyeti Başkanı General Mc Bride ile ilginç bir 

görüşme yapmıştır. Erim, yol yapım işleri için gereken paranın bulunması konusunda 

ABD’li muhatabının kendisine petrol imtiyazı vermelerini önerdiğine değinerek, 

“Servet üstünde oturuyorsunuz, petrol, diğer kıymetli madenler. Bunları yabancı şirketlerle 

birlikte işletin, çok para kazanırsınız.”   dediğini kaydetmiştir. 976 Nihat Erim’in benzer 

sözleri yakın zamanda bir başka yetkiliden de duyduğunu kaydederek; “Bakalım 

altından ne çıkacak.” değerlendirmesinde bulunması bu tekliften çok hoşlanmadığını 

göstermesi bakımından önemlidir. Ne var ki, Erim’in kuşkuyla karşıladığı bu öneride 

yer alan petrolün yabancı şirketlerle işletilmesi önerisi DP iktidarında çıkartılan 

Petrol Kanunu ile gerçekleşecektir.  

Cumhuriyet döneminin en kapsamlı yol programlarından birisinin yapıldığı 

1948 yılının son günleri yeni dönemin bütçe tartışmaları arasında geçmiştir. 

Bayındırlık Bakanı Nihat Erim, Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklama planlanan 

işlerin tamamlanabilmesi için gereken para miktarları hakkında izahlarda 

bulunmuştur. Erim’in verdiği izahata göre küçük su işlerinin düzene konulması için 

43 milyon liraya, büyük su işlerinin düzene konulması için 1 milyar liraya, 23 bin 

km.lik yolun ikmali için 1.5 milyar liraya ihtiyaç vardır. Ayrıca yeni bütçeye göre 

1949 yılında ancak 110 milyon liralık bir iş sahası açılabilecekti. 977 Erim, yol 

işlerinin maliyetinin planlı ve düzenli şekilde karşılanması için “yeni yol vergisi 

kanunu tasarısı” hazırlandığını, ayrıca 20 milyon dolar tutarında bir istikraz 

projesinin Milletlerarası Banka’ya tevdi edildiğini söylemiştir. Nihat Erim’in 

açıklamalarında yapımı devam eden Anıt-Kabir hakkında bilgiler de yer almıştır. 

Buna göre Anıt-Kabir için 10 milyon TL’lik bir salâhiyet alınmış ve 6 milyon 325 

bin TL. tutarında bir sarfiyat yapılmıştır. Nihat Erim, 1949 bütçesinde Anıt-Kabir’e 

ayrılan payın 2.5 milyon TL. olduğunu da söyleyerek; yapıtın tamamlanması için 

daha 14 milyon TL.’ye ihtiyaç bulunduğunu ifade etmiştir. 978   

                                                                                                                                          

975 “B.Nihat Erim dün Mr. Hilts şerefine bir kokteyl verdi”, Ulus, 12 Aralık 1948, Yıl: 29, Sayı: 9854, 
s: 3.  
976 Erim, A.g.e., s: 311. 
977 “Bayındırlık işleri için milyarlarca lira lâzım”, Cumhuriyet, 27 Aralık 1948, Yıl: 25, Sayı: 8755, 
ss: 1-3.  
978 A.h., s: 3.  
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Nihat Erim’in yaptığı açıklamalardan sonra Bayındırlık bütçesi 

müzakerelerinde söz alan milletvekilleri çeşitli konularda eleştirilerde bulunmuştur. 

Bu noktada özellikle muhalefetin o dönemde Bayındırlık işleriyle ilgili düşüncelerini 

yansıtması bakımından tenkitlere kısaca değinmekte yarar vardır. Muhalefet adına 

görüş bildiren isimlerden DP Eskişehir milletvekili Kemal Zeytinoğlu979, Bayındırlık 

Bakanı Nihat Erim’in sözlerinin geçen seneki izahlardan bir farkı olmadığını 

belirterek; Bayındırlık işlerinde boşa harcanan paralardan söz etmiş ve   “…Eski 

Bakan Cevdet Kerim’in 949 da mutlak olarak bitirileceğini Meclis’te beyan ettiği Anıt-Kabir 

inşası için Nihat Erim[’]in daha 14 milyona lüzum olduğunu göstermesi bunun en güzel 

misalidir.”   demiştir.980 Tenkitlerle ilgili konuşan Bayındırlık Bakanı Nihat Erim ise 

kimi muhalif gazetelerin komisyondaki sözlerini çarpıttığından981 söz ederek, 

“…benden önce Bakanlık eden hiçbir arkadaşıma tarizde bulunmağı aklımdan 

geçirmedim” demiş ve ayrıca su işlerine yatırılan 121 milyonun boşa gittiği şeklinde 

bir beyanı olmadığını da sözlerine eklemiştir. Nihat Erim’in konuşmasından sonra 

Bayındırlık Bakanlığı’nın 1949 yılı bütçesi kabul edilmiştir. 982 Ne var ki yeni dönem 

bütçesinin kabulünden kısa bir zaman sonra II. Hasan Saka Kabinesi’nin istifasıyla 

Nihat Erim’in Bayındırlık Bakanlığı görevi de sona ermiştir. Erim’in bu makamda 

kaldığı devrenin en önemli icraatı da “Dokuz Yıllık Yeni Yol Programı” olmuştur.   

3.2. Günaltay Kabinesi’nin Kuruluşu ve Erim’in Başbakan 

Yardımcılığı 

1949 yılının başında yeni bir hükümet değişikliği meydana gelmiş ve II. 

Hasan Saka Kabinesi’nin yerine Şemsettin Günaltay’ın başbakanlığında yeni bir 

kabine kurulmuştur. Özellikle CHP Grubu’nda ılımlı tutumu nedeniyle eleştirilen 

                                                 

979 DP iktidarında Kemal Zeytinoğlu, 22 Aralık 1950 tarihinde Fahri Belen’den boşalan Bayındırlık 
Bakanlığı görevine getirilecektir. Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 78. 
980 “Bayındırlık bütçesi dün kabul edildi”, Vatan, 28 Aralık 1948, Yıl: 9, Sayı: 2728, ss: 1-4., 
“Bayındırlık bütçesi acı tenkidlerle tamamlandı”, Cumhuriyet, 28 Aralık 1948, Yıl: 25, Sayı: 8756, 
ss: 1-3. Cumhuriyet’in haberinde Zeytinoğlu’nun sözleri, “…eski bakan Cevdet Kerim İncedayı[’]nın 
Atatürk için yapılacak Anıt-Kabrin 1948 yılında… bitirileceği…” şeklinde yer almıştır.   
981 İzmir’de çıkan “Demokrat İzmir” gazetesinde Nihat Erim’in Bütçe Komisyonu’ndaki sözleri “Su 
işlerine sarf edilen 121 milyon lira ne oldu ?” başlığıyla çıkmış ve alt başlıkta da Erim’e atfen, 
“Tecrübesizlik yüzünden bu tahsisat randımanlı neticeler vermemiş” ifadesine yer verilmiştir. “Su 
işlerine sarf edilen 121 milyon lira ne oldu ?”, Demokrat İzmir, 27 Aralık 1948, Yıl: 2, Sayı: 751, s: 
1. 
982 “Bayındırlık bütçesi dün kabul edildi”, Vatan, 28 Aralık 1948, s: 4. 
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Hasan Saka, 14 Ocak 1949 tarihinde hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı İsmet 

İnönü’ye sunmuştu. 983 Nihat Erim, Saka Kabinesi’nin istifa sürecine dair 

günlüklerinde bazı ayrıntılara yer vermiştir. Buna göre II. Hasan Saka Kabinesi’nin 

istifasının temeli Ulaştırma Bakanı Kasım Gülek’in neden olduğu bir krize 

dayanmaktadır. Nihat Erim, Amerikan yardım işleri için Bakanlar Kurulu’nda bir 

revizyon düşünüldüğünü ve Gülek’e bu işlerin yürütülmesi için Devlet Bakanlığı 

verildiğini; ancak O’nun başlangıçta görevi kabul ettiği halde –ilgili haber 

gazetelerde çıktıktan ve kararname Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra- 

Cumhurbaşkanı İnönü’den affını istediğini belirtmiştir. Gülek’in atanmasıyla ilgili 

kararnamenin iptali ve Resmi Gazete’nin toplanması girişimini “falso” olarak 

tanımlayan Erim, gelişmeler üzerine Kasım Gülek’in Ulaştırma Bakanlığı’ndan 

istifasının gerektiğini savunmuş ve aksi takdirde kendisinin Kabine’den ayrılacağını 

Başbakan Saka’ya bildirmiştir. 984 Nihat Erim, CHP içindeki aşırıların Gülek krizini 

fırsat bilerek faaliyete geçtiklerini de belirterek; Başbakan Hasan Saka’yı da Kasım 

Gülek’in istifasına ikna etmeye çalıştığını yazmıştır. Sonunda Bakanlar Kurulu 

üyeleri arasında yapılan müzakerelerden sonra - Nihat Erim’in kabinenin istifası 

yönündeki şiddetli itirazlarının da etkisiyle-985 hükümetin istifası kararlaştırılmıştır. 

Erim ayrıca notlarındaki değerlendirmesinde Recep Peker’den sonra görev alan 

Hasan Saka’nın “nazik zamanda memlekete hizmet ettiğini” de ifade etmiştir. 986  

Cumhurbaşkanı İnönü, Saka’nın istifasıyla boşalan Başbakanlık koltuğuna 

önce Adana milletvekili ve CHP Genel Başkan Vekili Hilmi Uran’ı atamak istemişse 

de Uran, Devlet Başkanı’na mazeret belirterek vazife kabul etmemişti. 987 Bunun 

                                                 

983 “Hasan Saka Kabinesi dün istifa etti”, Ulus, 15 Ocak 1949, Yıl: 29, Sayı: 9888, s: 1. Göreve 
geldiğinden beri CHP’de “aşırı” kanat, Hasan Saka’yı çok yumuşak bir siyaset izlediği için 
eleştirmişti. DP için ise Saka’nın Başbakanlığı’nın Saracoğlu yahut Peker’den bir farkı yoktu. Feroz 
ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 50. 
984 Erim, A.g.e., s: 324. 
985 A.e., s: 327. 
986 A.e., s: 326. Faik Ahmet Barutçu da anılarında Amerikan yardımı işlerinin bir Bakan tarafından 
yürütülmesi gerektiğini ve bu işin Kasım Gülek’e verilmesini istediğini yazmıştır. Barutçu’ya göre 
teklifi “yarım ağız” kabul eden Gülek, ilgili Kararname çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı İnönü’yle 
görüşerek görevi kabul edemeyeceğine Paşa’yı ikna etmiştir. Hatıralarında Bakanlar Kurulu’nda 
yapılan görüşmeler sonunda istifa kararının alındığını da belirtmiştir. Barutçu, A.g.e., ss: 903-904 ve 
905. 
987 Giritlioğlu, A.g.e., s: 220. Erim, A.g.e., s: 327. 
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üzerine Başbakanlık görevine Sivas milletvekili Şemsettin Günaltay’ın getirilmesi 

İnönü tarafından uygun görülmüştür. 988 Hasan Saka’nın istifası sonrasında Nihat 

Erim; zihnindeki düşüncenin yeni kabineye girmemek olduğunu, yakında TBMM’de 

Yol Vergisi Kanun Tasarısı hakkında açılacak görüşmelerde böylece fikrini daha 

rahat müdafaa edebileceğini kaydetmiştir. 989 Nitekim basında da Erim’in yeni 

hükümette görev kabul etmediği ve kabine teşkilinde zorluk yaşandığı şeklinde bazı 

haberlere rastlanmıştır. 990  

Nihat Erim’in Günaltay Kabinesi’nde görev alması için ikna edilmesi bir dizi 

görüşme ve karşılıklı taahhütlerden sonra mümkün olabilmiştir. Erim ilk başta yeni 

Başbakan Günaltay’la yaptığı görüşmede ısrarlı teklifler karşısında CHP içinde 

ıslahat yapılmadan görev alamayacağını belirtmiştir. Hatta Günaltay’a kabineye 

girmeme nedenleri hakkında bir mektup gönderen Erim görüşlerini özetle,   “…Hasan 

Saka kabinesinin çekilmesini zaruri kılan sebeplerin hepsi aynen ortadadır… Kanaatimce 

bunun düzeltilmesi bir hükümetin işi değildir. Kabine dışında bulunmak hususundaki 

kararım katidir…”   sözleriyle ifade etmiştir. 991 Nihat Erim, bu ifadeleriyle CHP 

içindeki “aşırılar” diye bilinen kesimin faaliyetlerinin devam ettiğinden ve bu grubun 

parti için etkinliğinin sürmesi halinde yeni hükümetin de başarılı olamayacağını dile 

getirmiş olmaktadır. 

Nihat Erim’in bu kararlılığı karşısında zora düşen Günaltay- Nihat Erim’in 

resti Banguoğlu, Sirmen, Sadak gibi isimleri de kabineye girmemelerine neden 

olacaktı- İnönü’den yardım istemiştir. Bunun üzerine Çankaya’da 

Cumhurbaşkanı’yla görüşen Erim, şu görüşleri dile getirmiştir:   “CHP içinde küçük 

entrikacılar marifetler çevirmektedir. Bu hükümet iş göremez., Günaltay grup reis vekili 

olduğu halde eski kabineyi el altından torpillemekteydi. Onunla çalışmak istemem. 

Kabinenin teşekkül tarzı üzerinde durulmalıdır.”   992 CHP Genel Başkan Vekili Hilmi 

Uran’ın da hazır bulunduğu görüşmede kendisine hak verildiğini yazan Erim’e, Uran 

                                                 

988 “B.Şemsettin Günaltay Başbakan”, Ulus, 16 Ocak 1949, Yıl: 29, Sayı: 9889, s: 1. Giritlioğlu’na 
göre İnönü’ye Günaltay’ı tavsiye eden isim de Hilmi Uran’dır. Giritlioğlu, A.g.e., s: 220.  
989 Erim, A.g.e., s: 327. 
990 “Yeni kabineyi Ş.Günaltay kuracak”, Vatan, 16 Ocak 1949, Yıl: 9, Sayı: 2747, s: 1. 
991 Erim, A.g.e., s: 328. 
992 A.e., s: 329. 
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“Nihat Bey için başbakan yardımcılığı, İçişleri B. [akanlığı], Bayındırlık B. [akanlığı] var. 

Başbakan yardımcılığını kabul ederse parti kendisine minnettar olur.”  demiş ve 

Cumhurbaşkanı İnönü’nün de onayıyla bu vazifeyi kabul ederek, Şemsettin Günaltay 

Kabinesi’nde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev almıştır. 993  

Başlangıçta hükümette görev almak istemeyen ancak; Hilmi Uran ve İsmet 

İnönü’yle görüştükten sonra ikna edilen Nihat Erim’in vazgeçilmezliği ortaya 

çıkmıştır. Erim’in Kabineye girmemesi halinde Sirmen, Sadak ve Banguoğlu gibi 

isimlerin de görev almayacaklarını açıklaması Başbakan Günaltay’ı zor duruma 

düşürmüş ve O da İnönü’den yardım isteyerek Nihat Erim’in ikna edilmesini 

sağlamıştır. Bu da o dönemde Nihat Erim’siz “güçlü bir kabine”nin 

kurulamayacağını göstermiştir. Böylece Erim, hem yeni hükümetin Günaltay’dan 

sonraki en etkili adamı olacak, hem de daha önce ayrı olan Ekonomi ve Ticaret 

Bakanlıkları’nın birleştirilmesini sağlayan isim olarak dönemin Kabine 

revizyonlarından birisine imzasını atan siyasilerinden birisi olacaktır. 994 

Nihat Erim’in Günaltay Kabinesi’nin ‘ikinci adamı’ olduktan sonraki 

notlarında O’nun yeni hükümette yapmak istedikleri hakkında önemli ipuçları yer 

almaktadır. Buna göre Erim, öncelikle devlette kırtasiyeciliği azaltmak ve rasyonel 

çalışmak için tedbirler arayacaklarını ve bununla ilgili olarak bir “Devlet Planı” 

yapmak için ABD’den uzman getirmeyi teklif ettiğini yazmıştır.995 Erim ayrıca 

                                                 

993 “B.Şemsettin Günaltay dün kabinesini kurdu”, Ulus, 17 Ocak, 1949, Yıl: 29, Sayı: 9890, s: 1. 
Vatan’daki yorumlara göre Şemsettin Günaltay Kabinesi bir “CHP Koalisyonu” olarak 
değerlendirilmişti. Bir başka yoruma göre de “Kabine müfritleri memnun” etmişti. “Ş.Günaltay yeni 
kabineyi kurdu”, Vatan, 17 Ocak 1949, Yıl: 9, Sayı: 2748, s: 1. Nihat Erim’in arşivinde bulunan 
Başbakan Günaltay imzasıyla gönderilen ve Kabine’de görevlendirildiğini bildiren 16 Ocak 1949 
tarihli mektupta “…Anayasanın 44. maddesi gereğince sunulup onanan Bakanlar listesine göre Devlet 
Bakanlığı ve Başbakan yardımcılığına tayin edilmiş olduğunuzu arzeder, memleket hizmetinde 
devamlı başarılarınızı dilerim.” denilmiştir. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel 
Evrak. 
994 Erim, A.g.e., s: 329. Günaltay Kabinesi’nde Ekonomi ve Ticaret Bakanı Cemil Sait Barlas 
olmuştur. Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 51. “B.Şemsettin Günaltay dün kabinesini kurdu”, 
Ulus, 17 Ocak, 1949, s: 1. 
995 Nihat Erim’in bu düşüncesiyle ilgili olarak basında da bazı haberler çıkmıştır. Buna göre devlet 
işlerinin genel bir plana bağlanması için Bakanlar Kurulu içinde bir komite ayrılmıştı. Başbakan 
Şemsettin Günaltay’ın başkanlığındaki komitede Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, Devlet Bakanı 
Nurullah Sümer, Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu, Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak da yer 
alıyordu. Habere göre ilk komitenin ilk toplantısında ayrı ayrı her Bakanlık birkaç yıllık kısa vadeli 
program ve plan hazırlayacaktır. Bunlar birbirleriyle olan ilgileri ve uyumları dikkâte alınarak 
koordine edilecek ve bu şekilde devlet planı ortaya çıkmış olacaktı. Ayrıca Başbakanlığa bağlı bir 
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Başbakan’la arasının bozulmaması için olabildiğince arka planda kalmaya 

çabaladığını, başarı getiren düşünce ve kararlar kendisinden gelse de Günaltay’a mal 

edeceğinden de söz etmiştir. Ayrıca, Başbakan Yardımcısı olarak görevinin Kabine 

üyeleri arasında dengeyi sağlamak olduğunu da belirterek, “…bunda muvaffak olur 

ve esaslı bazı işler yaptırabilirsem vazifemi yapmış olacağım.” değerlendirmesinde 

de bulunmuştur. 996 

Şemsettin Günaltay’ın Başbakanlığı’nda kurulan yeni Kabine ve bu 

Kabine’de görev alan Bakanlar hakkında basında değerlendirme yazıları çıkmıştır. 

CHP’nin yayın organı Ulus’ta yapılan bir yorumda, Nihat Erim’in Başbakan 

Yardımcılığı’na getirilmesinin yanı sıra diğer ilgililerin yerlerini korumalarının 

kalkınma teşebbüslerinin “eğitim, tarım, bayındırlık” gibi alanlarda süreceğinin bir 

göstergesi olduğundan söz edilmiştir. 997 İktidar yanlılarının Kabine hakkındaki bu 

bakışına rağmen muhaliflerin görüşü olumsuzdur. Vatan’da Yalman’ın 

değerlendirmesine göre Günaltay muhafazakâr zihniyetli olduğundan dolayı günün 

ihtiyaçlarına cevap verecek bir Başbakan olamayacaktır. Ahmet Emin Yalman, 

ayrıca Nihat Erim’in Günaltay Kabinesi’nde yer almasını da eleştirmiştir. Yalman, 

onun böyle bir Kabine’de bulunmasından duyduğu “hayret ve teessürü” 

gizlemeyeceğini belirterek; görüşlerini şöyle dile getirmiştir:   “…Nihat Erim umumi 

hayatta imtihan geçiren gençlerin en kıymetlilerinden ve dirayetlilerinden biridir. Kabineye 

çok hizmeti dokunabilir. Fakat prensibe göre kurulmayan bir cemiyet içinde harcanması 

Halk Partisindeki ıslahat taraftarı grup[b]u tamami[y]le[a] körletmesi tehlikesi vardır…”  998 

Yalman, aynı yazısında Erim’in ihtiyaçlarını ve önemini çok iyi bildiği Bayındırlık 

Bakanlığı’na Şevki Adalan’ın getirilmesine ve Kasım Gülek’in dışarıda kalmasına 

nasıl razı olduğunu da sorarak, “…Öyle görünüyor ki Nihat Erim, arkadaşları 

tereddütler geçirmişler, fakat bunu bir neticeye vardıramamışlardır.”    

Şemsettin Günaltay Kabinesi’nde Kocaeli milletvekili Nihat Erim’in dışında 

bu ilden iki Bakan’ın daha yer alması kentte sevinçle karşılanmıştır. Türkyolu’nda 

                                                                                                                                          

plân dairesi kurulacak ve ABD’den getirilecek uzmanlar burada Türk teknisyenleri yetiştireceklerdi. 
“Devlet işlerinin plânlaştırılması”, Vatan, 31 Ocak 1949, Yıl: 9, Sayı: 2762, ss: 1-3. 
996 Erim, A.g.e., ss: 330-331.  
997 Yavuz Abadan, “Yeni Kabinenin siyaseti”, Ulus, 18 Ocak 1949, Yıl: 29, Sayı: 9891, s: 3.  
998 Ahmet Emin Yalman, “Yeni kabineye ait umumi görüş”, Vatan, 17 Ocak 1949, s: 4. 
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çıkan habere göre Erim’in Başbakan Yardımcılığı’na, İsmail Rüştü Aksal’ın Maliye 

Bakanlığı’na ve Dr. Fazıl Şerafettin Bürge’nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı’na 

getirilmesi,   “Kocaeli hudutları içinde tarifi imkânsız büyük bir memnuniyet ve sevinç 

uyandırmıştır. Bu vaziyet Kocaeli halkının Milletvekili seçerken ne kadar hassas ve titiz bir 

şuurlu ve selâmetle hareket ettiğine yeni ve fahir verici bir delil”   olarak 

yorumlanmıştır.999 Yine bu gazetede çıkan bir başka yorumda Nihat Erim dahil, üç 

Kocaelili ismin Bakanlığı Günaltay Kabinesi için “başlıca muvaffakiyet alâmet-i 

farikası” olacaktır. 1000  

Günaltay Kabinesi hakkında İngiliz basınında da yorumlar çıkmıştır. Times 

gazetesi İstanbul mahreçli haberinde yeni Bakanlar Kurulu’nu yorumlarken, Erim 

hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştır:   “Yeni Kabinede en fazla dikkati celbeden nokta 

en genç ve en mutedil Bakanlardan biri olan B.[ay] Nihat Erim’in Başbakan Yardımcılığına 

getirilmiş olmasıdır…”  1001  

Yeni hükümet kurulduktan hemen sonra Başbakan Şemsettin Günaltay ve 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nihat Erim bazı Bakanlıkları ziyaret ederek 

hem Bakanlarla ve hem de Bakanlık yetkilileriyle görüşmüşlerdir. 1002 Genel 

seçimlerin yaklaştığı bir zamanda kurulan yeni Kabine’nin programı hakkında 

yapılan Bakanlar Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı İsmet İnönü başkanlık 

yapmıştır. Toplantıdan sonra Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, program hakkındaki 

basın açıklamasında hazırlıkların sona erdiğini ve Grup’ta güvenoyu alınması halinde 

kısa zaman içinde TBMM’nin Kabine’ye güveninin isteneceğini söylemiştir. 1003  

Günaltay Hükümeti’nin programını hazırlayanlar arasında Erim de yer 

almıştır. Programın hazırlanması için Bakanlar arasında iki komite kurulurken, siyasi 

işlerle ilgili kısım Nihat Erim, Necmettin Sadak, Tahsin Banguoğlu’ndan, iktisadi 

kısım ise Nurullah Sümer, İsmail Rüştü, Cemil Sait Barlas ve Şevket Adalan’dan 

                                                 

999 “Yeni kabine teşekkül etti”, Türkyolu, 18 Ocak 1949, Yıl: 27, Sayı: 3151, s: 1. 
1000 Cevdet Baykal, Günün Notu: “Yeni Bakanlar”, Türkyolu, 19 Ocak 1949, Yıl: 27, Sayı: 3152, s: 
1. 
1001 “Günaltay kabinesi dün işe başladı”, Ulus, 18 Ocak 1949, s: 3. 
1002 “Kabine programı Bakanalr Kurulunda bugün de görüşülecek”, Ulus, 19 Ocak 1949, Yıl: 29, Sayı: 
9892, s: 1. 
1003 “Programı tetkik için kabine tekrar toplandı”, Ulus, 22 Ocak 1949, Yıl: 29, Sayı: 9895, s: 1. 
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oluşmuştur. 1004 Erim’in notlarına göre programın siyasî kısmı kolaylıkla yazılırken, 

ekonomik ve mali kısım üzerinde ayrıntılı durulmuş ve bütçeden 15 milyon TL. 

tasarruf yapılmasına karar verilmiştir. Programın hazırlanmasından sonra CHP 

Grubu’nda gizli reyle yapılan güven oylamasında 5’e karşı 291 oyla Günaltay 

Kabinesi’ne “itimat” verilmiştir. 1005 Günaltay Kabinesi’nin hazırladığı program 24 

Ocak 1949 günü TBMM’den de güvenoyu almış ve siyasal bakımdan “ılımlı”, 

ekonomik yönden “liberal” olarak tanımlanmıştır. 1006 Burçak’a göre kurulan Kabine 

bir bakıma seçim hükümetiydi ve her kesimin güvenebileceği bir seçim kanunu 

çıkartmak Bakanlar Kurulu’nun başlıca görevi olacaktı. 1007 Seçimler hakkında 

Günaltay Kabinesi’nin programında “1950 seçimlerinin, hiçbir vatandaşın yüreğinde, 

şüpheye yer bırakmayacak surette ve en teminatlı bir şekilde yapılması”ndan söz 

edilmesi bir anlamda yeni Kabine’nin yapacağı en önemli işin yeni bir Seçim 

Kanunu hazırlamak olduğunu da göstermişti. 1008  

3.2.1. Nihat Erim’in Seçim Kanunu’na Dair Çalışmaları  

21 Temmuz 1946 seçimlerinin tartışmalı bir biçimde sonuçlanması ve 

ardından DP’nin iktidara seçimlerle ilgili eleştirilerin ardından, iktidarla muhalefet 

arasındaki tartışmaların ağırlık noktalarından birisini “dürüst, adil ve emniyetli” bir 

seçim yasasının hazırlanması teşkil etmişti. Seçim Kanunu’nda son olarak 1948 

yılında yapılan değişiklikle siyasi parti temsilcilerinin seçim kurullarında 

bulunmaları kabul edilmiş, oyların kapalı yerde verilmeleri zorunlu halde tutularak 

gizli oy ilkesi güvenceye alınmış, seçime katılan siyasi partilerin temsilcilerinin 

tutanakların düzenlenmesi ve birleştirilmesi sırasında gözlemci olarak bulunmalarına 

olanak sağlanmışsa da bu düzenlemeler DP’ye göre yargı güvencesi sağlamadığı için 

tatmin edici bulunmamıştı. 1009 Günaltay Kabinesi’nin programında yer alan şu 

ifadeler hükümetin yeni Seçim Kanunu hakkındaki ilk vaadi sayılmalıdır: 

                                                 

1004 Erim, A.g.e., s: 329. 
1005 A.e., s: 330. 
1006 “Meclis Kabineye güvenini bildirdi”, Ulus, 25 Ocak 1949, Yıl: 29, Sayı: 9898, s: 1., Feroz ve 
Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 51. 
1007 Burçak, A.g.e., s: 166. 
1008 Giritlioğlu, A.g.e., s: 223. 
1009 Tuncer, A.g.e., s: 52.  
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“Hükümetimiz 1950 seçimlerinin hiçbir vatandaşın yüreğinde şüpheye yer bırakmayacak en 

teminatlı bir şekilde yapılması için ilmin ve tecrübenin telkin edeceği tedbirleri göz önünde 

tutmaktan geri kalmayacaktır.”   1010 Bu vaatle işe başlayan Günaltay Hükümeti’nin yeni 

Seçim Kanunu’nun hazırlanmasında görevlendirdiği kişiyse hukukçu kimliğiyle 

tanınan Başbakan Yardımcısı Nihat Erim olmuştur.  

Nihat Erim, daha Bayındırlık Bakanı’yken yeni seçim kanunu hakkında bazı 

değerlendirmeler yapmıştı. 12 Ocak 1949 tarihinde Ahmet Emin, Adnan Menderes 

ve Fuat Köprülü’yle yaptığı bir görüşmede söz Seçim Kanunu’ndan açılınca:   “Seçim 

Kanunu sizi tamamen tatmin edecek şekilde çıkmadı ise kabahat Celal Bayar’ındır… İlerisi 

için ne yapacağız, ne yapılabilir, bunu araştıralım.”   demişti. 1011 Erim bu sözleriyle 

muhalefete Seçim Kanunu’nun DP’nin talepleri de göz önüne alınarak 

düzenlenebileceği mesajını verirken; Başbakan Yardımcısı olduktan sonra da fiilen 

bu konu üzerinde çalışmaya başlamıştır.  

Şemsettin Günaltay Kabinesi kurulduktan bir ay sonra yeni Seçim Kanunu 

üzerinde hazırlıklara başlanmıştır. Nihat Erim, kendisinin başkanlığında kurulacak 

bir komisyon tarafından yürütülecek çalışmalarda çeşitli partilerden uzmanların 

görüşlerinden de yararlanılabileceğini açıklamıştır. Başbakan Yardımcısı Erim, 

çalışmalarla ilgili açıklamasında ayrıca hükümetin hazırlanacak yeni Seçim Kanunu 

için öncelikle – Hükümet programındaki ifadeye atıf yaparak - ilmin ve tecrübenin 

gösterdiği yolda ilerleyeceğini söylemiş ve   “…muhalefetin görüşlerini de ehemmiyetle 

göz önünde tutarak iyi niyet sahiplerini tatmin edecek tedbirleri teklif etmekten 

kaçın[ıl]mayacaktır.  Seçim üzerinde münakaşaların kesilmesinde memleket için bir fayda 

olduğu kanaati umumidir… Seçim Kanununu ilmin ve tecrübenin bize öğreteceği yeni 

hükümlerle teçhiz etmekten geri kalmayacağız…”   demiştir. 1012 Erim, bu açıklamasında 

Hükümet olarak muhalefeti de tatmin edecek bir Seçim Kanunu’nun yapacakları 

                                                 

1010 Neşe Erdilek, “Hükümetler ve Programları”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi 4, 
İstanbul, İletişim Yayınları, Bas.y.y., s: 988. 
1011 Erim, A.g.e., s: 323. 
1012 “Seçim kanunu üzerinde tetkiklere başlanıyor”, Ulus, 11 Şubat 1949, Yıl: 29, Sayı: 9915, ss: 1-2. 
Erim, günlüklerinde de seçim tartışmalarını bitirme niyetinde olduğunu ve kendisinin başkanlığında 
bir komisyon teşkil edilmesini Cemil Sait Barlas’a önerdiğini yazmıştır. Erim, A.g.e., s: 333. 
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hakkında güvence verirken, bu ifadeler siyasi çevrelerde memnunlukla 

karşılanmıştır. 1013  

Nihat Erim başkanlığında yürütülen çalışmalarda Türkiye’nin daha 

demokratik bir seçim yasasına kavuşması için belli başlı ülkelerin seçimlerle ilgili 

düzenlemelerinin incelenmesine karar verilmişti. CHP iktidarının çalışmaları 

hakkında kamuoyunu bilgilendiren Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nihat 

Erim, kısa bir süre önce çalışmalara başladıklarını ve kurulan komisyonun çeşitli 

ülkelerdeki seçim yasalarını incelediğini, bunları Türkçe’ye çevrilerek 

yayınlayacaklarını söylemiştir. Nihat Erim, Türkiye’de Osmanlı Devleti zamanından 

itibaren çıkan seçimlerle ilgili yasa ve talimatlara da aynı çalışmada yer vereceklerini 

ifade etmiştir. Erim, hükümet olarak görüşlerinin değişmediğini ve ilim ve 

tecrübeden yararlanarak Türkiye’de seçimlerle ilgili dedikoduları sonlandırmak için 

her şeyi yapacaklarını da bildirmiştir. Nihat Erim, DP’den seçim yasası hakkında bir 

değerlendirme almadıklarını; ancak muhalefetin bu konudaki fikirlerini 

bildirmelerinin kendileri için yararlı ve önemli olduğunu da sözlerine eklemiştir. 1014 

1950 genel seçimlerinden önce demokratik bir Seçim Kanunu’nun 

yapılmasıyla ilgili siyasi partiler de görüşlerini kamuoyuyla paylaşmaya başlamıştır. 

CHP Genel Başkanvekili Hilmi Uran, milletvekili seçimlerinden önce seçimlerle 

ilgili yeni kanunun çıkacağını söyleyerek; söz konusu düzenlemenin muhalefetle 

yapılacak istişarelerden sonra hazırlanacağını açıklamıştır. 1015 Bu noktada Uran’ın 

da Erim gibi yeni Seçim Kanunu hazırlanırken muhalefeti ihmal etmeyeceklerinden 

söz etmesi önemlidir. 15 Nisan günü de Parti Divanı, Hilmi Uran’ın başkanlığında 

CHP’nin seçim düzenlemeleriyle ilgili siyasetini belirlemek için toplanmıştır. Basına 

yansıyan ilk haberlerde, Nihat Erim’in de vurguladığı gibi, yurttaşlar arasında en 

ufak bir kuşkuya yer bırakmayacak bir Seçim Kanunu için çalışılacağı açıklanmıştır. 

Ayrıca ana davanın “nisbi temsil” yahut “ekseriyet usulü temsil” değil, “itimat ve 

                                                 

1013 “Hükümet seçim ve basın kanunlarını inceliyor”, Vatan, 11 Şubat 1949, Yıl: 9, Sayı: 2773, s: 1. 
1014 “Seçim Kanunu üzerinde Hükümetin görüşü değişmemiştir”, Ulus, 11 Nisan 1949, Yıl: 29, Sayı: 
9974, ss: 1-3.  
1015 “C.H.P. Genel Başkan Vekilinin seçim kanunu hakkında beyanatı”, Vatan, 12 Nisan 1949, Yıl: 9, 
Sayı: 2833, s: 4. 
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emniyet” olduğu da bildirilmiştir. 1016 Parti Divanı’nın çalışmalarında vurgulanan bir 

başka önemli konu da “seçim kanunu mevzuunun bir parti meselesi olmaktan ziyade 

bir memleket davası” olduğuna dair yapılan değerlendirme olmuştur. 1017  

Yeni Seçim Kanunu hazırlıkları hakkında bir basın toplantısında izahlarda 

bulunan Başbakan Şemsettin Günaltay, gerçek bir demokrasi kurulmadıkça 

Türkiye’nin geleceğine güvenle bakılamayacağını açıklamıştır. Başbakan, ayrıca 

seçimlerin tam bir emniyetle yapılması halinde vatandaşların kendisini yönetecek 

insanları seçmekte büyük bir kabiliyet göstereceğini de bildirmiştir. Günaltay ayrıca 

–yukarıda belirtildiği gibi Nihat Erim tarafından da vurgulanan – yabancı ülkelerde 

uygulanan seçim kanunlarının incelendikten sonra yayınlanacağını, hazırlanacak 

tasarı için muhalefet partilerinden görüş alacaklarını, son aşamada da hazırlanacak 

yeni Seçim Kanunu tasarısının hukukçulardan oluşacak bir komisyon tarafından 

irdelendikten sonra TBMM’ye sevkedileceğini söylemiştir.1018 

CHP’de seçimlerle ilgili çalışmalar muhalefet cephesinde de yankı bulmuş ve 

muhalif basında DP’nin yeni Seçim Kanunu hakkındaki düşüncelerine yer 

verilmiştir. Vatan’da çıkan habere göre DP yetkilileri mevcut kanunla kısmi yahut 

genel seçimlere katılmama eğilimindedir. Özellikle mahalli teşkilâtların Seçim 

Kanunu’nda “esaslı bir tâdilat” istediğine dikkat çekilen haberde, ayrıca DP’nin 

hazırladığı Seçim Kanunu tasarısının tetkiklerinin yakın bir zamanda tamamlanacağı 

da bildirilmiştir. 1019 Nisan ayında ayrıca DP Genel Başkanı Celal Bayar, Başbakan 

Şemsettin Günaltay’la buluşarak seçimler hakkında ana hatlarıyla partisinin 

görüşlerini anlatarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunmuştur. 1020 DP’nin 

yenilenecek Seçim Kanunu hakkındaki düşüncelerini açıklayan bir başka önemli isim 

de Adnan Menderes olmuştur. Adana’ya bağlı Osmaniye’de konuşan Menderes, 

özetle Günaltay Hükümeti’nin yenilenecek Seçim Kanunu hakkında kamuoyuna 

                                                 

1016 “C.H.P. ve seçim kanunu”, Vatan, 16 Nisan 1949, Yıl: 9, Sayı: 2837, s: 1. 
1017 “Seçim kanununda yine ekseriyet usulü”, Vatan, 17 Nisan 1949, Yıl: 9, Sayı: 2838, s: 1. 
1018 “Günaltay çok açık konuştu”, Vatan, 22 Nisan 1949, Yıl: 9, Sayı: 2843, s: 4. 
1019 “D.P.nin hazırladığı seçim kanunu”, Vatan, 12 Nisan 1949, s: 3. 
1020 “Bayar-Günaltay konuştular”, Vatan, 20 Nisan 1949, Yıl: 9, Sayı: 2841, s: 1. 
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yaptığı açıklamalardan sonra vaatlerini yerine getirmek zorunda olduğunu; aksi halde 

güç durumda kalacağını söylemiştir. 1021 

CHP ve DP dışında hazırlanacak yeni Seçim Kanunu’yla ilgili görüş bildiren 

bir diğer siyasî oluşum Millet Partisi (MP) olmuştur. 1022 Parti adına hükümete görüş 

bildiren Osman Nuri Köni, kanunları hayata geçirecek unsurun insan olduğundan söz 

ederek; Türk halkına güven verecek bir seçim yasası için öncelikle 1946 

seçimlerinde suç işlemiş olanların cezalandırılmasını istemiştir. Bu yapılmadıkça 

benzer suistimallerin olabileceğini de öne süren Köni, en kusursuz seçim yasasının 

dahi milli iradeyi tam olarak yansıtamayacağını da bildirmiştir. Osman Nuri Köni, 

1946 seçimlerini istismar eden sorumlular cezalandırılmadıkça MP’nin hükümetin 

yeni seçim kanunu mesuliyetine ortak olmayacağını da ifade etmiştir. 1023 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nihat Erim’in kamuoyuna 

duyurduğu, yukarıda da söz edilen, dış ülkelerdeki seçim yasalarının Türkçe’ye 

çevrilmesi tamamlanmış ve 800 sayfadan oluşan kitap “Türkiye’de ve Yabancı 

Memleketlerde Seçim Mevzuatı” adıyla yayınlanmıştır. 1024 “Pembe Kitap” adıyla da 

bilinen eserin önsözü, Nihat Erim tarafından kaleme alınmıştır. Bu yazıda 

“demokrasinin temeli seçimdir” diyen Erim, 21 Temmuz 1946 seçimlerinden 

aldıkları derslerle Türkiye’de de yabancı ülkelerde olduğu gibi seçimlerin daha 

mükemmel bir kanunla yapılmasının zorunlu hale geldiğini bildirmiştir.  Nihat Erim, 

dış memleketlerdeki seçim kanunlarını inceleyerek “ilim ve tecrübeden” 

faydalandıklarını belirttiği yazısında   “…Bu tetkiklerden sonra meydana getirilecek yeni 

Seçim Kanunun Türk demokrasisinde, seçim üzerinde münakaşayı kaldırmasını bütün 

                                                 

1021 “Umumî seçimlerin bir an evvel yapılması lâzırmdır”, Vatan, 21 Nisan 1949, Yıl: 9, Sayı: 2842, 
s: 4. 
1022 Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından ilan edilen ve iktidarla muhalefet arasındaki ilişkilerde bir 
dönüm noktası sayılan “12 Temmuz Beyannamesi”, DP’de “aşırıların” partiden kopmasına yol 
açmıştı. Özetle Kenan Öner’in başını çektiği DP’li “aşırılar” grubu Genel Başkan Celal Bayar’ı 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yle gizli bir anlaşma yapmakla suçlamışlardı. Sonuç olarak DP’de bir 
ayrılık yaşanacak ve 20 Temmuz 1948 tarihinde bu partiden çıkanlar tarafından MP kurulacaktı. Feroz 
ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., ss: 40 ve 44. DP’de 12 Temmuz Beyannamesi sonrasında ortaya 
çıkan fikir ayrılıkları ve bölünme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Burçak, A.g.e., ss: 151-160.  
1023 “Seçim Kanunu: Millet Partisi görüşünü açıkladı”, Vatan, 22 Mayıs 1949, Yıl: 9, Sayı: 2873, ss: 
1-4. 
1024 Türkiye’de ve Yabancı Memleketlerde Seçim Mevzuatı, Ankara, Başbakanlık Devlet Matbaası, 
1949. 
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yüreğimizle arzu etmekteyiz. Bu kitabın bu istikamette atılmış esaslı bir adım olmasını 

dilerim.”   temennisinde bulunmuştur. 1025  

Pembe Kitap yayınlandıktan sonra CHP yeni Seçim Kanunu konusunda 

çalışmalarını sürdürürken, DP’nin Ankara İl Kongresi’nde kitapla ilgili ilk tepki ve 

eleştiriler dile getirilmiştir. Genel Başkan Celal Bayar’ın yanı sıra Fuat Köprülü ve 

Refik Koraltan’ın da izlediği Kongre’ye sunulan bir raporda Günaltay Hükümeti’nin 

vaat ettiği gibi demokratik esaslara dayalı bir Seçim Kanunu hazırlamak yerine 

piyasaya Pembe Kitap sürmekle yetindiği belirtilerek, şu ilginç değerlendirme 

yapılmıştır:  “…milletin hakiki iradesini yalnız bir pembe kitaptan doğacak ilhama 

bağlamak ve işi uzatmak bu milleti tanımamakta ısrarın yeni bir örneğini vermektir.”  1026 

DP Kongresi’ne sunulan raporda yer alan bu ifadeler doğrudan Günaltay 

Hükümeti’nin yeni Seçim Kanunu’nu için belirlediği sloganı, yani “ilim ve 

tecrübe”yi hedef almaktadır. Nihat Erim’in de ifade ettiği gibi hükümet, “ilim ve 

tecrübeden” yararlanmak için çok sayıda ülkenin seçimle ilgili düzenlemelerinden 

istifadeyi amaçlamıştı. Oysa DP’lilere göre yabancı ülkelerin seçim yasalarını 

irdelemek işi uzatmaktan başka bir şey değildir. Türk milletinin ihtiyaçlarına uygun 

bir seçim yasası, yabancı ülkelerin kanunlarında aranamaz. CHP iktidarı, Türk 

halkının gerçek anlamda tanımadığı için de beyhude uğraşlarla milleti oyalamaktadır.  

1949 yılı Mayıs ayında Pembe Kitap yayınlandıktan sonra Seçim Kanunu’yla 

ilgili çalışmalar da hız kazanmıştır. Başbakan Yardımcısı Nihat Erim DP’nin halen 

yapılacak düzenlemeyle ilgili teklifini bildirmediğini, muhalefeti teklifler konusunda 

sıkıştırdığını ve DP’lilerin kendi tekliflerini verdiği takdirde Ekim’de yapılacak ara 

seçimler için bahane bulamayacağını savunmuştur. 1027 Erim, “DP’yi sıkıştırma 

taktiğini” kendisinin bulduğunu ve Cumhurbaşkanı İnönü’nün bunu partiye ve 

Başbakan Günaltay’a zorla kabul ettirdiğini de belirtmiştir.  

Yeni Seçim Kanunu’nun hazırlanması için kurulan komisyon 13 Mayıs 1949 

günü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nihat Erim’in başkanlığında yaptığı 

toplantıyla çalışmalarına başlamıştır. Ulus’ta çıkan haberlerde hükümetin Seçim 

                                                 

1025 “Pembe Kitap yayımlandı”, Ulus, 10 Mayıs 1949, Yıl: 29, Sayı: 10003, s: 3. 
1026 “Seçim kanunu yerine pembe kitap çıktı”, Vatan, 5 Haziran 1949, Yıl: 9, Sayı: 2887, ss: 1-3. 
1027 Erim, A.g.e., s: 339. 
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Kanunu tasarısını TBMM’nin Kasım ayında yapacağı toplantıya yetiştirmeyi 

planladığı yazılmıştır. Ayrıca hükümet yetkililerinin muhalefet partilerinden görüş 

istemelerine rağmen henüz cevap gelmediğinden de söz edilmiştir. 1028  

Seçim Kanunu Komisyonu’nun çalışmalarına başladığı Mayıs ayında iktidar 

ve muhalefet sözcüleri arasında polemikler de yeniden başlamıştır. Bu tartışmalar 

Bayındırlık Bakanlığı yaptığı sırada kamuoyu önünde iktidar-muhalefet 

tartışmalarından uzak duran Nihat Erim’in de Başbakan Yardımcısı olarak 

polemiklerde yeniden ön plana çıkmasına neden olmuştur. Örneğin DP Genel 

Başkanı Celal Bayar, Kayseri’deki bir konuşmasında Günaltay Hükümeti’nin 

hazırlıklarını genel bir seçim kanununa göre değil; ara seçimler üzerinde yaptığını ve 

küçük bir tadille işi kurtarmaya çabaladığını söylemiştir. Bayar, ayrıca seçim 

kanununda değişiklik yapılmasının uzun zaman alamayacağını da kaydederek; “… 

Süratle kanun çıkarmayı teamül haline getirmiş olan iktidar için istediği takdirde 

seçim kanunun çok kısa bir zamanda ve kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde 

çıkarmak işten bile değildir.” demiştir. 1029 Bayar’ın bu sözlerinde açık bir şekilde 

DP’nin yeni Seçim Kanunu için diğer ülkelerdeki sistemin araştırılmasını, 

komisyonlar kurulmasını gereksiz gördüğü anlaşılmaktadır. Muhalefete göre 

hükümet oyalama taktiği uygulamaktadır.  

DP Genel Başkanı Celal Bayar’ın CHP iktidarını bir bakıma 

samimiyetsizlikle itham ettiği bu konuşmadan sonra Başbakan Yardımcısı Nihat 

Erim, hükümet adına eleştirilere cevap vermiştir. Muhalefet liderinin açıklamalarını 

değerlendirirken ara seçimlere girmenin bir anayasal görev olduğundan söz eden 

Erim,   “Şimdi iyice anlaşılmıştır ki, Seçim Kanununu beğenmemek ve seçime girmemek 

bir bahane imiş! Asıl sebebin ne olduğunu vatandaşlar kolayca anlamış olacaklardır.”   

demiştir. 1030  

İktidarla muhalefet arasındaki Seçim Kanunu hakkındaki tartışmalar Meclis 

kürsüsüne de taşınmıştır. Başbakan Yardımcısı Erim, DP’lilerin de hazır bulunduğu 

bir toplantıda muhalefete çağrıda bulunarak Seçim Kanunu’nda istenilen 

                                                 

1028 “Seçim kanunu komisyonu dün çalışmaya başladı”1, Ulus, 14 Mayıs 1949, Yıl: 29, Sayı: 10007, 
ss: 1-3. 
1029 “Bayar’ın Kayserideki nutuku”, Vatan, 15 Mayıs 1949, Yıl:9, Sayı: 2866, s: 4. 
1030 “Başbakan Yardımcısı D.P.ye cevap veriyor”, Ulus, 18 Mayıs 1949, Yıl: 29, Sayı: 10011, s: 1. 
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değişiklikler ne ise alenen söylenmesini isteyerek; kendilerinin de bu değişikliklerin 

yapılmasını Meclis’ten istirham edeceklerini bildirmiştir. 1031 Erim’in sözlerine yanıt 

veren DP’den Refik Koraltan, şu ifadelerle bir kez daha partisinin görüşlerini dile 

getirmiştir:   “…iktidarın bilhassa mesuliyet mevkiinde bulunan muhterem vazifelileri hâlâ 

kelime oyunlari[ı]yle[a] meşguldürler… Pembe kitap, kırmızı kitap, beyaz kitap… Bunlarla 

vakit geçirmeye ne lüzum var?... Esas prensip vatandaşın kalb[p] ve vicdanında en ufak bir 

şüpheye yer bırakmayacak bir Seçim Kanunudur…”   1032 Erim ve Koraltan’ın- ve diğer 

DP sözcülerinin- TBMM kürsüsünde dile getirdiği ve yukarıda da söz edilen 

görüşleri yeni Seçim Kanunu konusunda CHP ve DP arasındaki farkı açıkça ortaya 

koymaktadır. CHP’liler dış ülkelerdeki ilim ve tecrübeden yararlanarak bir 

düzenleme yapma peşindeyken, DP’lilere göre bu çabalar zaman kaybıdır. Asıl 

yapılması gereken Türk milletinin vicdanında kabul görecek bir Seçim Kanunu’nun 

çıkartılmasıdır.  

3.2.2. Millî Teminat Andı Etrafında Yapılan Tartışmalar  

1950 genel seçimleri öncesinde yeni bir Seçim Kanunu’nun hazırlanması için 

çalışmalar bir yıl öncesinden hız kazanmıştı. Hazırlıkların arifesinde Devlet Bakanı 

ve Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, DP’lileri bir kere daha yeni yapılacak kanuna 

katkı sağlamaya çağırmıştır. Erim’e göre Türkiye’de demokrasiyi yerleştirmek bütün 

partilerin ortak davasıdır ve muhalefete yaptıkları   “Gelin, elele verelim, memleketin 

beklediği nizamı süratle beraber kuralım”   çağrısına halen yanıt alamamışlardır. 1033  

Nihat Erim’in bu çağrıyı yaptığı günlerde, 20-25 Haziran 1949, toplanan DP 

İkinci Büyük Kongresi’nde alınan kararlar iktidarla muhalefet arasındaki ilişkileri 

yeniden gerginleştirmiştir.  Kongrenin sonunda kabul edilen Millî Teminat Andı’nın 

seçimlerle ilgili olan kısmında seçimlerde hâkim teminatının sağlanmasının 

zorunluluğundan söz edilmişti. Ayrıca  “Seçimlerde millet iradesinin serbestçe 

kullanılmasını sağlamak zorunludur. Oylara el atılırsa, yurttaşlar da yasal haklarını 

savunmak zorunda kalacaklardır. Ancak bu savunma yasal yollardan yapılmalıdır. Ne var ki 

                                                 

1031 “Nihat Erim D.P.yi seçime girmeye bir daha çağırdı”, Ulus, 25 Mayıs 1949, Yıl: 29, Sayı: 10018, 
s: 3., TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 19, B: 91, O: 1, 24.05.1949, s: 659. 
1032 TBMM Tutanak Dergisi, s: 662. 
1033 “Kanundışı harekete teşebbüs edecek olanlar behemahal hüsranla karşılaşacaklardır”, Ulus, 24 
Haziran 1949, Yıl: 29, Sayı: 10048, s: 3. 
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yurttaşları bu durumda bırakan yönetimde milletin husumetiyle karşılaşacaklardır.”  

deniliyordu. 1034  Aslında Nihat Erim’in DP’ye yaptığı Seçim Kanunu’yla ilgili 

çağrılara bir anlamda yanıt niteliği de taşıyan metin, iktidar çevrelerince “Millî 

Husumet Andı” olarak adlandırılmıştır. 1035 Erim de ant hakkındaki ilk tepkisini 

“maskaralık” olarak vermiştir. 1036 Metin Toker’e göre kabul edilen bu andın asıl 

amacı 12 Temmuz Beyannamesi sonrası sarsıntı geçiren DP’lilere heyecan 

aşılamaktı. 1037  

Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, DP Kongresi’nden yansıyan ilk 

haberlerden sonra yaptığı açıklamada yasa dışı hareketlere kalkışacak olanların 

mutlaka hüsrana uğrayacağını söylemiştir. Erim, Türkiye’de düzensizliğe ve anarşik 

bir gidişe izin vermeyecek kadar güçlü ve azimli olduklarını da bildirerek:  “Bir 

kanunun Anayasaya uygun olup olmadığını siyasî partiler ve şahıslar tek tek takdire kalkar 

ve kendilerince Anayasaya aykırı sayılan kanunlara riayetsizlik göstermi[e]ye heves 

ederlerse, hiç şüphe etmesinler ki, yetkilerini Anayasadan ve kanunlardan alan makamlar 

Türkiye Devletinin nizamlarına riayeti sağlamak için harekete geçeceklerdir.”  demiştir. 1038 

Nihat Erim, bu sözleriyle DP’lileri açık bir şekilde yasalara uymaları için uyarırken; 

kendisinin de bir devlet adamı olarak en önde gördüğü prensiplerden birisinin devlet 

hayatında  Anayasal nizamın korunması olduğunu göstermiştir.  

DP’nin İkinci Büyük Kongresi, hem hükümet ve hem de CHP çevrelerinde 

büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur. 1039 Gerçekten de Günaltay Hükümeti, 

Nihat Erim aracılığıyla birkaç kez çağrı yaparak DP’yi yeni Seçim Kanunu’na katkı 

yapmaya çağırırken; beklenmedik bir durumla karşılaşmıştı. DP’lilerin yayınladığı 

beyannameden sonra bir araya gelen Kabine üyeleri muhalefete karşı “müsamaha” 

siyasetine son verip, “kaşları çatma” siyasetine geçilmesine karar vermişlerdir. 1040 

                                                 

1034 Goloğlu, A.g.e., s: 353. 
1035 Giritlioğlu, A.g.e., s: 229. 
1036 Erim, A.g.e., s: 350. 
1037 Toker, A.g.e., s: 337.  
1038 “Kanundışı harekete teşebbüs edecek olanlar behemahal hüsranla karşılaşacaklardır”, Ulus, 24 
Haziran 1949, s: 3. 
1039 Giritlioğlu, A.g.e., s: 230. Fahir Giritlioğlu’nun değerlendirmesine göre MP’nin halkın bilincine 
işlemeye çalıştığı “muvazaa” iddiasının Milli Teminat Andı’nın kabulünde payı vardır ve DP lideri 
Bayar, halkı böylesine sert bir siyasi davranışlarla ardından sürükleyebileceğine inanmıştır.  
1040 Erim, A.g.e., s: 351. 
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Hükümetin muhalefete yanıtı niteliği taşıyan ve Nihat Erim’in de katkı sağladığı 

tebliğde DP, “tedhiş havası yaratmakla” suçlanmıştı. 1041 Tebliğde ayrıca,   

“…Demokrat Partinin bundan böyle tutacağı yol ne olursa olsun hükümet her vesile ile ilan 

ettiği gibi 1950 seçimlerinin iyi hazırlanmış bir kanunla tam bir serbestlik içinde ve 

emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır…” 1042  ifadesiyle bu konudaki kararlılık 

vurgulanmıştır. 

DP İkinci Büyük Kongresi’nde ortaya çıkan ve CHP çevreleri tarafından 

“Millî Husumet Andı” olarak tanımlanan metin partiler arası münasebetleri yeniden 

gerginleştirmiştir. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, 7 Temmuz 

1949 günü başlayan ve iki hafta süren Anadolu seyahatinde DP’lilere karşı sert 

söylemlerde bulunacaktır.1043 Seyahate çıkarken bir açıklama yapan Erim, bu gezide 

bazı bölgelere ilk kez gideceğini ve Bayındırlık Bakanlığı döneminde yaptığı gibi 

ilgililerle kuracağı direkt temaslardan büyük yarar görmeyi umduğunu 

söylemiştir.1044 İlk olarak Eskişehir’de temaslarda bulunan Erim, burada basınla 

görüşürken kasten soğuk davrandığını ve yayınlanan tebliğ sonrası hükümetin kararlı 

ve azimli olduğunu göstermeye çabaladığını yazmıştır. 1045 Nihat Erim’in 

Kütahya’da bulunduğu sırada DP’li bir gençle arasında kısa bir münakaşa 

yaşanmıştır. Basında çıkan habere göre halkın kendisinin Kütahya’da kalmasını 

istediğini ve eğer kalırsa halkın kendisine dertlerini anlatacağını söyleyen gence 

çıkışan Erim,   “Siz halk adına konuşamazsınız. Halkı milletvekilleri, belediye başkanları 

ve belediye meclis üyeleri temsil eder. Kendi hesabınıza söyleyecek bir şeyiniz varsa 

söyleyiniz.”   yanıtını vermiştir. 1046 Günlüğünde de bu olaydan söz eden Erim’in, 

“…Kütahya’da bir müddettir alıştıkları şekilde ‘Halk böyle istiyor, halk böyle diyor’ 

şeklinde konuşan bir iki DP’liyi tersledim. ‘Kendi adınıza konuşunuz. Siz halkın vekili 

                                                 

1041 “Hükûmet D.P.ye vaziyet alıyor”, Vatan, 28 Haziran 1949, Yıl: 9, Sayı: 2910, s: 1.  
1042 A.h., s: 4. 
1043 Nihat Erim, Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu’yla birlikte çıktığı gezide Eskişehir, Kütahya, 
Uşak, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerini ziyaret ettiklerini 
yazmıştır. Erim, A.g.e., ss: 352-353. 
1044 “Nihat Erim ve Tahsin Banguoğlu’nun gezisi”, Ulus, 7 Temmuz 1949, Yıl: 29, Sayı: 10061, ss: 1-
3. 
1045 Erim, A.g.e., s: 353. 
1046 “Nihat Erim’in yerinde cevabı”, Ulus, 9 Temmuz 1949, Yıl: 29, Sayı: 10063, ss: 1-3. 
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değilsiniz’ dedim ve bunu Ulus gazetesinde neşrettirdim.”   ifadeleri dikkat çekicidir. 1047 

Bu ifadeler Nihat Erim’in 12 Temmuz Beyannamesi’nden beri benimsediği ılımlı ve 

uzlaştırıcı tutumun yerine sertlik tutumunu benimsediğini göstermektedir. Erim’deki 

bu değişikliğin en önemli nedeniyse DP İkinci Büyük Kongresi’nde kabul edilen 

“Millî Teminat Andı” olmuştur. 

Başbakan Yardımcısı Nihat Erim’in Aydın ziyaretinde yaptığı bir konuşma 

DP’lilerle arasında polemiklere yol açmıştır. 12 Temmuz Beyannamesi’nin ikinci yıl 

dönümünde Halkevi’ndeki toplantıda vatandaşlarla buluşan Erim, hükümet olarak 

hedefini şaşırmış siyasilerin elinde demokrasinin iflasa sürüklenmesine izin 

vermeyeceklerini açıklayarak; DP’nin son toplantısında kabul edilen kararlarla 

demokrasinin asla yaşatılamayacağını savunmuştur. Nihat Erim, sözlerinin 

devamında demokrasi davasını mutlaka başarıya götüreceklerini belirterek; 

“…demokrasi davasını ciddi ve samimi surette yürütmekten bugün maalesef yalnız kalmış   

gibiyiz. Yarın… bize yeniden el uzatanlar bulunacak olursa onların elini memnuniyetle 

kabul edeceğiz. Bu yolda yürümemize engel olmak isti[e]yecekler, bizi çelmelemeğe 

kalkışacak olursa onları da kolaylıkla bir kenara itiveririz…”   demiştir. 1048 Erim ayrıca 

uzun zamandır muhalefetten seçim kanunu hakkında işbirliği istediklerini; ancak 

olumlu yanıt alamadıklarını da söylemiş ve Ankara’da seçim işlerini denetleyecek bir 

Seçim Kurulu oluşturacaklarını da kaydederek tek amaçlarının halkın vicdanında 

yaratılacak huzur ve emniyeti temin etmek olduğunu bildirmiştir. 

Nihat Erim’in Aydın’daki konuşması muhalif çevrelerde büyük yankı 

uyandırmıştır. DP’lilerin ilk değerlendirmelerine göre Aydın nutku, Ankara’da 

hazırlanmıştır ve CHP’lileri yeni seçim mücadelesine hazırlamak için düzenlenmiş 

bir tertipten ibarettir. 1049 Mükerrem Sarol’un anılarında ifade ettiğine göre Nihat 

Erim, gezisi sırasında bilgi ve siyasî deneyimine yakışmayan biçimde türlü iftiralarla 

vatandaşları DP’den uzaklaştırmaya çabalamıştır. Sarol ayrıca Erim’in 

                                                 

1047 Erim, A.g.e., s: 353. 
1048 “Demokrasi dâvasını mutlaka yürüteceğiz”, Ulus, 13 Temmuz 1949, Yıl: 29, Sayı: 10067, ss: 1-3. 
1049 “Erim’in nutku Ankara’da hazırlanmış”, Vatan, 15  Temmuz  1949,  Yıl: 9, Sayı: 2927, s: 1. 
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Cumhurbaşkanı İnönü’nün talimatıyla Aydın’daki konuşmayı yaptığını da 

savunmuştur. 1050 

DP adına görüş bildiren Adnan Menderes ise Nihat Erim’in gizli toplantılarda 

hazır bulundurduğu valilere ve devlet memurlarına tesir etmeye çalıştığını öne 

sürmüştür. Menderes’e göre Erim bu toplantılarda ordunun, millet hazinesinin, devlet 

güçlerinin kendi ellerinde olduğunu söyleyerek gerekirse iktidarda kalmak için devlet 

güçlerini CHP lehine kullanacaklarını da belirtmiştir. 1051  Menderes, Başbakan 

Yardımcısı Nihat Erim’in konumu gereği bu konuda bir açıklama yapmak zorunda 

olduğunu da söylemiştir.  

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, DP Kütahya milletvekili 

Adnan Menderes’in iddialarını Ankara’ya döndükten sonra yanıtlamıştır. 

Günlüklerinde her gittiği yerde CHP’lilerle özel toplantılar yaptığını ve valileri de 

yanında bulundurduğunu yazan 1052 Erim, basına yaptığı açıklamada gezisi sırasında 

çıkan haberleri okuyamadığını; ancak dönüşte sözlerinin tahrif edildiğini üzüntü ve 

hayretle gördüğünü söylemiştir.  Nihat Erim,   “…yalnız Anadolu Ajansının (AA) bana 

atfen verdiği haberler yüzde yüz doğrudur. Diğerlerinin mesuliyetini kabul edemem. Hele 

‘ordu, para ve kuvvet’e… dair sözler tamamen hayal mahsülüdür…”   demiştir. 1053  

                                                 

1050 Mükerrem Sarol, Bilinmeyen Menderes: 1. C., İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 2014, ss: 97-98. 
1051 “Demokratlar Nihat Erim’e cevap veriyor”, Vatan, 17 Temmuz 1949, Yıl: 9, Sayı: 2929, s: 4. 
Menderes’in bu iddiasını ilk kez dile getiren kişi DP’den Samet Ağaoğlu olmuştur. Ağaoğlu, Erim’i 
kastettiği bir yazısında “…Dünyanın hangi demokratik memleketinde bir Başbakan Yardımcısı ordu 
ve paranın kendi ellerinde olduğunu söyleyerek seçimlerin kazanılacağından bahsedebilir…” ifadesini 
kullanmıştır. “İki parti arasında tekrar sert tartışmalar başladı”, Cumhuriyet, 14 Temmuz 1949, Yıl: 
26, Sayı: 8954, s: 4. Ağaoğlu, DP’nin kuruluş dönemine ait eserinde de bu dönemde partiler arası 
ilişkilerin “sertleşmesini” Erim’e bağlamıştır. Ağaoğlu’na göre Nihat Erim, “fena bir oyun içindedir” 
ve “Milli Teminat Andı”na karşı “şiddetle” yazılmış bir taslak metin hazırlamıştır. Samet Ağaoğlu, 
ayrıca Erim’in DP’nin ihtilâle hazırlandığını ve buna karşı tedbir alma zaruretinden de Kabine 
arkadaşlarına söz ettiğini öne sürmüştür. Ağaoğlu’nun aktardığına göre Erim’in metnini sert bulan 
Başbakan Günaltay, her bakanın fikrini alarak hükümet beyannamesini yeniden yazdırmıştır.   
Ağaoğlu, A.g.e., ss: 343-344.  
1052 Erim, A.g.e., s: 353. 
1053 “Son beyanname tedhiş havasını dağıtmıştır”, Ulus, 21 Temmuz 1949, Yıl: 29, Sayı: 10075, s: 1., 
“Bir C.H.P. müfettişi D.P.lileri tehdit etti”, Vatan, 21 Temmuz 1949, Yıl: 9, Sayı: 2933, s: 3., 
“N.Erim konuşmalarına dair bir açıklama yaptı”, Cumhuriyet, 21 Temmuz 1949, Yıl: 26, Sayı: 8961, 
s: 1. Bu arada Celal Bayar, yıllar sonra o döneme dair anılarını anlatırken, Nihat Erim’e atfedilen 
sözleri başka bir CHP’li tarafından söylendiğini kaydetmiştir. Bayar’ın ifadelerinde bu hadiseden 
şöyle söz edilmiştir:   “…Nihayet bir Cumhuriyet Halk Partisi müfettişi, Denizli milletvekili Abidin Ege, 
ağzındaki baklayı çıkardı: ‘Hükümet ve ordu partimizin direktifleriyle hareket eder. Ordu, emrimizdedir. Ordu ve 
bütün kuvvetler bizde iken hasımlarımız ne yapabilirler? Bizi iktidardan devirmek isteyenleri bir anda yok 
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DP’lilerin iddiaları karşısında CHP Aydın İl İdare Kurulu Başkanlığı da 

gazetelere bir tekzip açıklaması göndermiştir. Açıklamaya göre Erim, tüm kent 

halkının şahit olduğu gibi Aydın’daki konuşmasında muhaliflerin öne sürdüğü 

şekilde; “ordu ve paranın kendi ellerinde olduğu ve seçimlerin kazanılacağı” 

hususundan ima yoluyla dahi söz olsa etmemiştir. 1054 Ayrıca DP’lilerin asılsız 

iddialarının Aydın halkını şaşırtmadığı ve aksine tertipçilerin aleyhine bir hava 

doğurduğu da kaydedilmiştir. Ne var ki CHP Aydın Teşkilâtı’nın bu tekzibine 

karşılık Nihat Erim, günlüğünde şu dikkat çekici ifadeleri kullanmıştır:  “DP 

idarecileri… Benim Eskişehir’de ‘Ordu, para, kuvvet bizde, seçimi onlar nasıl kazanırlar?’ 

dediğim şeklinde bir uydurma uçurdular…”   1055   Erim’in Aydın’da geçtiği öne sürülen 

ve üstelik CHP Aydın İl İdare Kurulu Başkanlığı’nın da konu hakkında bir tekzip 

metni yayınlamasına rağmen kendi notlarında DP’lilerin iddialarını Eskişehir 

konuşmasına bağlaması enteresandır. Nihat Erim’in CHP Aydın Teşkilâtı’nın 

tekzibinden habersiz olduğu düşünülemeyeceğine göre ‘sıcağı sıcağına’ tuttuğu 

notlarda iddiaların kaynağını Eskişehir’e taşıması herhalde bir dalgınlığın sonucuna 

bağlanmalıdır. 

DP İkinci Büyük Kongresi’nde kabul edilen “Millî Teminat Andı” bir bakıma 

12 Temmuz Beyannamesi’nden beri partiler arasında süren bahar havasını bozmuştu. 

Başta Nihat Erim olmak üzere CHP’liler bu andı kınamışlar ve DP’yi TBMM’nin 

çıkardığı yasalara uymamak için halkı ayaklanmaya davet etmekle itham etmişlerdir. 

Örneğin Başbakan Şemsettin Günaltay, bir konuşmasında DP’lileri kastederek, 

Türkiye’de huzur ve sükûnetin yaygaracıların sözlerine kulak asmayan ve kendi 

aklıselimini kullanan halk sayesinde sağlandığını söylemiştir. 1056 DP Genel Başkanı 

Celal Bayar ise İzmir’deki bir parti toplantısında iktidarı eleştirirken eski dönemi 

hatırlatarak, “Efendileri Recep Peker’in yapmak istediklerine teşebbüs edenlere on 

                                                                                                                                          

ederiz’...”   Celal Bayar, Başvekilim Adnan Menderes, (Haz. İsmet Bozdağ), İstanbul, Truva 
Yayınları, 2010, s: 137.  
1054 BCA, Fon No: 490100, Kutu No: 729, Dosya Gömleği No: 498, Sıra No: 1. 
1055 Erim, A.g.e., s: 354. 
1056 “Başbakan Bursa yolunda halka hitabeler irad etti, Cumhuriyet, 2 Ağustos 1949, Yıl: 26, Sayı: 
8970,  s:1. 
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misli ile mukabele edeceğiz.” demiştir. 1057 Bütün bunlar o dönemde CHP ile DP 

arasında 12 Temmuz Beyannamesi’yle sağlanan barış ve uzlaşıyı bozabilecek 

hareketler olarak değerlendiriliyordu. 1058 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nihat Erim’in de DP’ye karşı tutumu 

Millî Teminat Andı’nın ortaya çıkışından sonra sertleşmiştir. 12 Temmuz 

Beyannamesi sonrasında iki parti arasında uzlaşı sağlanması için sertlik yanlısı 

Başbakan Peker’e dahi mücadele açan Nihat Erim, Milli Teminat Andı’nın ortaya 

çıkışından sonra DP’ye karşı açıktan tavır almıştır. Yurt gezisinde bu partiye 

eleştiriler yönelten Erim, günlüklerinde de başta DP Genel Başkanı Bayar olmak 

üzere partililere yönelik tenkitlerde bulunmuştur. Bayar’ı kötü niyetli olmakla itham 

eden Erim, gazeteci Ahmet Emin Yalman’la görüşürken de muhatabına DP Genel 

Başkanı’nın kusurlarını bildiği halde bunları görmezden geldiğini söylemiştir. Nihat 

Erim’in bu dönemde Celal Bayar’a karşı kızgınlığı o denli fazladır ki Yalman’la 

yaptığı görüşmede O’nun yüzde yüz yanlış olan hareketlerinin bile yazılmadığından 

yakınarak, “…Daha iki gün önceki yazınızda ‘büyük devlet adamı’ diye onu 

övüyordunuz.” demekten kendini alamamıştır. 1059 Nihat Erim’in Celal Bayar’a karşı 

tutumunun baş nedenlerinden birisi DP lideri olarak Milli Teminat Andı’nın 

kabulüne karşı çıkmaması olarak değerlendirilmelidir. Oysa Bayar, söz konusu andın 

bir korkutma vasıtası olarak kullanılmayacağını; sadece olası yasadışı hareketlere 

karşı bir uyarı niteliği taşıdığını savunmuş ve “Millî Husumet Andı’nın hükümet 

çevrelerince uydurulmuş bir isimden ibaret olduğunu” da söylemiştir. 1060  

12 Temmuz Beyannamesi’nden sonra CHP ile DP arasında meydana gelen en 

ciddi bunalımı aşmak için devreye giren isim bir kez daha Cumhurbaşkanı İsmet 

İnönü olmuştur.  Başbakan Yardımcısı Nihat Erim’in DP’ye yönelik eleştirilerinin 

                                                 

1057 “D.P. aleyhindeki hiçbir tertip muvaffak olamıyacaktır”, Vatan, 18 Temmuz 1949, Yıl: 9, Sayı: 
2930, s: 1. 
1058 Yalman, Vatan’daki bir makalesinde partiler arasındaki gerginliklere değinirken Türkiye’de 
demokratik rejimin ileri gitmesi gerekirken geri gittiğinden söz etmiş ve vatandaşlar arasında karşılıklı 
saygı ve işbirliği yaratma yolundaki tüm gayretlerin heba olduğunu savunmuştur. Yazara göre 
karşılıklı ithamlar yararsızdır ve  hangi parti yanlışlarından dönmeyi başarırsa o parti Türk halkı 
nazarında itibar kazanacaktır. Ahmet Emin Yalman, “Karşılıklı hataları tamir lâzım”, Vatan, 26 
Temmuz 1949, Yıl: 9, Sayı: 2938, ss: 1-3. 
1059 Erim, A.g.e., ss: 351 ve 355. 
1060 Karpat, A.g.e., s: 197. 
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hükümet ve CHP tarafından da desteklenmesinden sonra İnönü’nün vereceği 

mesajlar daha da önem kazanmıştı. 1061 Partiler arasındaki gerginliklerin sürdüğü bir 

dönemde İnönü, 29 Temmuz 1949 tarihinde İzmir’den başlayan bir yurt gezisine 

çıkmıştır. 1062 Cumhurbaşkanı’nın amacı bir süre önce Ege bölgesinde meydana 

gelen deprem bölgelerine uğramaktı. Geziden evvel İsmet Paşa’yla görüşen Nihat 

Erim, İnönü’ye temasları sırasında günlük siyasete dair konuşmamasını ve sadece 

millî birlik, kardeşlik, insanlık duygularından söz etmesini rica etmiş ve 

Cumhurbaşkanı da kendisine hak vermiştir. 1063 Nihat Erim’in Cumhurbaşkanı’na 

polemik yaratacak söylemlerden kaçınmasını tavsiye etmesi ve onun da bu fikre 

olumlu yaklaşması o yıllarda İsmet Paşa’nın Erim’in düşüncelerini dikkate aldığını 

gösteren önemli bir örnektir.  

Cumhurbaşkanı İnönü’nün İzmir’de olduğu günlerde ilginç bir rastlantı 

sonucu DP Genel Başkanı Bayar bu kentte toplantılar düzenlemiştir. Bayar, buradaki 

açıklamasında asla ihtilâl yoluna sapmayacaklarını vurgulamış ve DP’nin kanun ve 

nizam partisi olduğunu bildirmiştir. Bayar, konuşmasında bir zamanlar Recep 

Peker’in kendilerine İstiklal Mahkemeleri’nin yeniden kurulabileceğinden söz 

ettiğini1064 de anımsatarak,   “…Ne oldu ? İzmir’de 80 bin vatandaş onu yuhaladı. Eğer bu 

gibi tehditlere yeniden başvurmak hevesinde olurlarsa bu defa… 180 bin kişi olarak 

karşılarına çıkacağız.” demiştir.  1065 Celal Bayar’ın bu sözleri Cumhurbaşkanı 

tarafından “tehditli ifadeler”1066 olarak değerlendirilirken, Nihat Erim’e göre 

İnönü’nün seyahati muhalefet partisini öfkelendirmiştir ve Bayar “sinirli sinirli” 

                                                 

1061 CHP Genel Başkanvekili Hilmi Uran, Başbakan Yardımcısı Nihat Erim’in açıklamalarının 
partinin görüşlerinin tam bir ifadesi olduğunu vurgulayarak; hükümetle görüşbirliği içinde 
bulunduklarını ifade etmiştir. “Parti ve hükümet görüşleri aynıdır”, Ulus, 22 Temmuz 1949, Yıl: 29, 
Sayı: 10076, s: 1. 
1062 İnönü, A.g.e., s: 521. 
1063 Erim, A.g.e., s: 357. 
1064 Dönemin Başbakanı Recep Peker, 1 Nisan 1947 tarihli İzmir nutkunda DP’lilere henüz İstiklâl 
Mahkemeleri’nin kaldırılmadığını hatırlatarak gözdağı vermişti. Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, 
A.g.e., s: 31. 
1065 “Celâl Bayar milis teşkilâtı iddialarını yalanladı”, Cumhuriyet, 1 Ağustos 1949, Yıl: 26, Sayı: 
8970, s: 4. Erim, Bayar’ın bu sözlerini yorumlarken “siyasi terbiye ve nezaketten eser yok” 
değerlendirmesinde bulunmuştur. Erim, A.g.e., s: 358. 
1066 İnönü, A.g.e., s: 521. 
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beyanat vermektedir. 1067 Erim, notlarında ayrıca Ulus’ta “Millî Teminat Andı”nı 

sürekli gündemde tuttuklarını ve kendisinin gazeteyi yalnız başına idare ettiğini de 

belirtmiş ve “…Şimdiden yıldırdık. Taarruzdayız. Şaşkındırlar…” 1068 sözleriyle 

DP’yi köşeye sıkıştırmaya çalıştıklarını yazmıştır. Bu ifadeler Nihat Erim’in Ulus’un 

başında olmadığı zaman bile CHP’nin yayın organının siyasetini tayin ettiğini 

göstermesinin yanı sıra, Günaltay Kabinesi’nin bir üyesi olarak iktidar-muhalefet 

çekişmesinde yatıştırıcı bir rol oynamadığının da bir göstergesidir.  

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, İzmir ziyareti sırasındaki açıklamalarında 

partiler arası gerginliklerin vatandaşlara sirayet etmemesini istemiştir. İnönü, 

yurttaşların olası bir düşman saldırısı karşısında vatan topraklarını savunacaklar 

arasında ayrılık görmek istemediğinden söz etmiş ve hiçbir nedenden dolayı 

vatandaşların birbirlerine hasım olmamaları gerektiğini vurgulamıştır. 1069 İnönü, 

Menemen’deki konuşmasında da siyasî partiler arasında eşit hukuk ve eşit muamele 

olması için iki yıl tüm Anadolu’yu dolaştığını ve yeniden şehir şehir, köy köy vatan 

topraklarını gezerek yurttaşların birbirlerine düşman olmamalarını isteme zamanın 

geldiğini gördüğünü söylemiştir. 1070 Ödemiş’teki temasları sırasında ise 

vatandaşlarla bir araya gelen İnönü, Türkiye’de demokratik rejimin yerleşeceğini 

belirtmiş ve siyasi cereyanların yasa dışı yollara sapmamasını vatandaşlardan 

istemek için yola çıktığını ifade etmiştir. 1071 Cumhurbaşkanı’nın Ege ziyareti 

sırasındaki uzlaşı ve partiler arası gerilimlerin vatandaşlara yansımaması için verdiği 

mesajlar Türkiye’deki demokratikleşmenin sekteye uğramaması adına önemlidir. 

3.2.3. Yeni Seçim Kanunu Müzakereleri ve Kanunun Kabulü 

İktidarla muhalefet arasında gerilime yol açan “Milli Teminat Andı”na 

rağmen yeni Seçim Kanunu için çalışmalar devam etmiştir. Başbakan Yardımcısı 

Erim, verdiği beyanatta hazırladıkları tasarının siyasî düşünce farkı gözetmeden her 

                                                 

1067 Erim, A.g.e., s: 357. 
1068 A.e. 
1069 “İnönünün dün İzmir’de yaptığı konuşmalar”, Cumhuriyet, 4 Ağustos 1949, Yıl: 26, Sayı: 8974, 
s: 3. 
1070 İsmet İnönü: Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşiler 1944-1950, s: 287. 
1071 “Demokratik rejim yurdda yerleşecektir”, Vatan, 15 Ağustos 1949, Yıl: 9, Sayı: 2956, ss: 1-3. 
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kesimin benimseyeceği esasları içereceğini söylemiştir. Erim hükümetten talimat 

almayacak bağımsız bir bilim heyeti1072 tasarıyı inceleyeceğini ve seçimler 

üzerindeki münakaşaları bitirecek bir düzenlemeyi getireceklerini de bildirmiştir. 1073 

Muhalif basına göre de iktidar partisinin muhalefetle uğraşması yerine Seçim 

Kanunu işini ele alması sevindirici bir hadisedir. Vatan’da çıkan haberde 151 

maddeden oluşan tasarıda “adlî teminat” esasının kabulünden başka, seçimlere fesat 

karıştıranlara da ağır cezalar getirileceği ve tüm seçim kurullarına yargıçların 

başkanlık edeceği yazılmıştır. Ayrıca tasarıda “gizli oy, açık tasnif” sisteminin yer 

aldığı da duyurulmuştur. 1074 Gazetelerde hazırlıklara dair bu tür haberler çıkarken; 

Nihat Erim kendi notlarına muhalefete hücum için Seçim Kanunu tasarının bir koz 

olarak kullanılacağını yazmıştır. 1075  

1949 yılı Aralık ayında Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Seçim Kanunu 

tasarısı ilk olarak CHP Meclis Grubu’nda görüşülmüştür. Yeni taslağın en önemli 

düzenlemelerinden birisini DP’nin hep arzuladığı “adlî teminat” kısmı 

oluşturuyordu.1076 CHP Meclis Grubu’nda yapılan müzakerelerde kimi 

milletvekillerinin itirazlarına rağmen “adlî teminat” esası kabul edilmiştir. 1077 

Başbakan Yardımcısı Nihat Erim Grup’ta yaptığı konuşmada getirilen tasarıyla idari 

sistemden, adlî sisteme geçildiğini; hükümet olarak Grubun prensip kararı vermesini 

istediklerini ve bu kararın verilmesinin CHP’nin istikbali için büyük öneme haiz 

                                                 

1072 Bilim Heyeti, Yargıtay, Danıştay, Ankara ve İstanbul Hukuk Fakülteleri, Ankara,  İstanbul  ve 
İzmir Baroları tarafından seçilecekti. “Yeni seçim kanunu tasarısının tetkiki”, Cumhuriyet, 12 
Ağustos 1949, Yıl: 26, Sayı: 8981, s: 1. 
1073 Ulus, 12 Ağustos 1949, Yıl: 29, Sayı: 10097, ss: 1-4. 
1074 “Yeni seçim kanunu lâyihasının esasları”, Vatan, 12 Ağustos 1949, Yıl: 9, Sayı: 2953, s: 1. 
1075 Erim, A.g.e., s: 360. Erim’in açıklamalarından sonra Ulus’ta “Milli Husumetçiler utansın!” 
üstbaşlığıyla çıkan bir haberde Seçim Kanunu çalışmalarının müsait karşılandığından söz edilmiştir. 
Haberde isim vermeksizin-muhtemelen CHP’li- bir milletvekilinin düşüncelerine yer verilmiş ve bu 
vekilin ağzından “Nihat Erim’in beyanatı, iyi niyetin, doğru sözlülüğün kimde, kaçamaklı 
politikacılığın kimde olduğunu ortaya koymuştur…” değerlendirmesine yer verilmiştir. Aynı haberde 
yine adı verilmeyen bir vatandaşın görüşleri de   “…hem bütün gürültüyü seçim etrafında koparıyorlar, hem 
de Seçim Kanununu istediğiniz şekle sokunca işbirliği yapacak yerde kaçıyorlar…”   şeklinde verilmiştir. 
“Seçim kanunu çok müsait karşılandı”, Ulus, 13 Ağustos 1949, Yıl: 29, Sayı: 10098, ss: 1-5.  Ne var 
ki bu dönemde Erim, yukarıda da değinildiği gibi, günlüklerinde Ulus’un yayınlarını kendisinin 
yönlendirdiğini yazmıştır.  
1076 Burçak, A.g.e., s: 191. 
1077 “C.H.P. Meclis Grup[b]u Seçim Kanunu lâyihasını kabul etti”, Vatan, 7 Aralık 1949, Yıl: 9, Sayı: 
3067, s: 1.  
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olduğunu belirtmiştir. 1078 Oysa Erim’e göre Cevdet Kerim İncedayı, Feridun Fikri 

Düşünsel gibi “müfritler” ortalığı karıştırmaya çabalamaktadırlar. Ayrıca Grup’ta 

prensip kararı alınmaması halinde hükümetin çekileceği ilan edilmiş, sonuç olarak 

kararı çoklukla alınmıştır.1079  

Seçim Kanunu tasarısı TBMM’ye sevkedildikten hemen sonra basınla bir 

bilgilendirme toplantısı yapan Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, Bilim Kurulu’nun 

hazırladığı metinde seçim güvenliğiyle ilgili prensiplerin aynen kabul edildiğini 

açıklamıştır. Erim, hükümet tarafından bazı hükümlerin değiştirildiğini de 

söyleyerek; uygulamada zorluklar doğacağı gerekçesiyle 70 bin nüfusa bir 

milletvekili seçilmesi, 150 bin nüfuslu ilçelerin müstakil seçim çevresi sayılması ve 

Yüksek Seçim Mahkemesi’nin kesin karar yetkisine sahip olması hakkındaki 

teklifleri değiştirdiklerini bildirmiştir.1080 Erim, aynı konuşmasında Türkiye’de 

günün en önemli konusunun seçim güvenliği meselesi olduğunu da vurgulayarak 

şunları söylemiştir:  “…sandığa ne rey atıldı ve buradan nasıl bir rey çıktı? Bunun 

doğruluğu kanaatinin münakaşa mevzuu yapılmamasıdır. Hükümetin vaadettiği şey de 

budur. Herşeyden evvel seçim emniyetini münakaşa edilmez bir hale getirmek…”   1081 

Nihat Erim’in izahlarından da açıkça anlaşılabileceği gibi Günaltay Hükümeti’nin 

yeni Seçim Kanunu için önceliği seçimlerin emniyetli biçimde yapılmasını sağlamak 

ve 1946’daki gibi sonuçların meşruiyeti üzerine tartışmaların yaşanmasını 

önlemektir.    

Öte yandan DP Genel Başkanı Celal Bayar, seçim kanunu tasarısıyla ilgili 

partisinin görüşlerini açıklarken; Bilim Kurulu’nun seçim emniyeti konusunda 

önemli bir hizmette bulunduğunu söylemiştir. Bayar, tasarının TBMM’ye sunulması 

üzerine partinin yetkili organlarının gerekli incelemelerde bulunduklarını ve bazı 

eksiklerine rağmen hazırlanan tasarıyı demokrasi yolunda atılmış bir adım olarak 

                                                 

1078 A.h., s: 4. 
1079 Erim, A.g.e., ss: 389-390.   
1080 “Nihat Erim’in Seçim Tasarısı hakkında izahatı”,  Ulus, 18 Aralık 1949, Yıl: 30, Sayı: 10224, s: 1. 
Vatan’ın yorumuna göre Nihat Erim, “70 bin kişinin bir milletvekili seçmesinin bugün için lüzumlu 
olmadığını” belirtmiştir. “Seçim Kanununa dair Nihat Erimin beyanatı”, Vatan, 18 Aralık 1949, Yıl: 
10, Sayı: 3078, s: 1. DP’li gazeteler ise hükümeti kendi isteğini Bilim Kurulu’nun seçim kanunu 
tasarısından üstün tutmakla eleştirmiştir. “Hükûmet kendi isteğini İlmî Kurulun seçim tasarısından 
daha üstün tuttu”, Demokrat İzmir, 18 Aralık 1949, Yıl: 3, Sayı: 1101, s: 1. 
1081 “Nihat Erim’in Seçim Tasarısı hakkında izahatı”, Ulus, 18 Aralık 1949,  s: 6. 
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gördüklerini söylemiştir. 1082 DP’li Adnan Menderes’e göre de Meclis’e sevkedilen 

seçim kanunu tasarısı öncekilerden daha ileri ve partisinin savunduğu görüşlere çok 

yaklaşan bir adımdır. Menderes ayrıca son hazırlanan tasarının DP’nin merkezinde 

ve Meclis Grubu’nda da memnuniyetle karşılandığını ifade etmiştir. 1083  

1950 yılının Şubat ayında TBMM’de Seçim Kanunu üzerinde müzakerelere 

başlanmıştır. Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, ilk gün yapılan görüşmelerde 

hazırlanan tasarının tüm yurttaşlara huzur ve güven sağlayacak nitelikte olduğunu 

söylemiştir. Erim, konuşmasında özetle yargıç denetimi konusunda eksiklik veya 

zaaf varsa hükümetin bunun takviye edilmesine hazır olduğunun da altını 

çizmiştir.1084 Erim, ayrıca seçim konusunda sadece iktidar mevkiinde olanların 

kendilerini güven içinde hissetmelerinin yetmeyeceğini; demokratik rejimin iktidar 

ve muhalefetin kendilerini aynı anda huzur ve güvende hissetmeleriyle kalıcı 

olacağını da söylemiştir.   

Seçim Kanunu tasarısının görüşmeleri sırasında muhalefet partileri de 

düşüncelerini dile getirmiştir. DP’den tasarı hakkında görüş bildiren Fuat Demirelli, 

hazırlanan tasarının yolsuzluklara yahut müdahalelere izin vermeyecek; en azından 

bu gibi olumsuz durumları en az seviyeye indirgeyecek bir düzenleme içerdiğinden 

söz etmiştir. 1085 MP adına görüş bildiren Osman Nuri Köni ise genel olarak tasarının 

adalete uygun olmadığını; çünkü Anayasa’ya ve demokratik düzene aykırı bir 

düzenleme öngördüğünü savunmuştur. 1086 Muhalefetten gelen bu görüşlerin yanı 

sıra Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de CHP’lilerle yaptığı görüşmede Seçim 

Kanunu’nun parti için kazanç sayılması gerektiğini; bundan sonra şikâyetlerin büyük 

ölçüde azalacağını söylemiştir. 1087 Nihat Erim, Seçim Kanunu tasarısının 

                                                 

1082 “Bayar, tasarı demokrasi yolunda bir adımdır”, diyor”, Vatan, 23 Aralık 1949, Yıl: 10, Sayı: 
3083, ss: 1-4., “Yeni Seçim Tasarısına dair Bayar’ın beyanatı”, Cumhuriyet, 23 Aralık 1949, Yıl: 26, 
Sayı: 9112, s: 1., “Bayar’ın seçim tasarısı hakkındaki fikri”, Demokrat İzmir, 23 Aralık 1949, Yıl: 3, 
Sayı: 1106, s: 1. 
1083 Kılçık, A.g.e., s: 393. 
1084 TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 24, B: 40, O: 1, 07.02.1950, s: 162, “Meclis yeni seçim tasarısını 
görüşmeye başladı”, Ulus, 8 Şubat 1950, Yıl: 30, Sayı: 10277, s: 1., “Mecliste seçim kanunu 
müzakeresi”, Vatan, 8 Şubat 1950, Yıl: 10, Sayı: 3130, s: 4. 
1085 Albayrak, A.g.e., s: 154. 
1086 Tuncer, A.g.e., s: 75. 
1087 Erim, A.g.e., s: 415 
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tamamlandığı günlerde Cumhurbaşkanı İnönü’yle yaptığı bir konuşmada, “Paşam en 

liberal kanunu hazırladık” demiş ve İsmet Paşa’nın da onayını almıştır. Tasarı 

hakkında olumlu görüş bildiren İnönü, Başbakan Yardımcısı’na fikirlerini 

sorduğunda; “Yasa bu şekilde çıkarsa seçimi kaybedeceğiz, haberiniz olsun.” yanıtını 

almıştır. 1088 

TBMM’de 16 Şubat 1950 günü yapılan oylamada yeni Seçim Kanunu, 

MP’nin 10 muhalif oyuna karşın CHP ve DP’nin ittifakıyla kabul edilmiştir. 1089 

Nihat Erim’e göre Seçim Kanunu’nun iki partinin uzlaşmasıyla kabul edilmesi 

ilişkilerde “yumuşak bir hava” yaratmıştır. 1090 Yeni Seçim Kanunu’nun en başta 

gelen özelliği eşit ve gizli oy açık tasnif sistemiyle birlikte çoğunluk sistemini de 

benimsemesidir. En önemlisi de DP’nin uzun süredir talep ettiği “adlî teminat” ilkesi 

kabul edilmiştir. 1091 Yeni Seçim Kanunu’nu hazırlayan Yargıtay Başkanı Halil 

Özyörük’ün1092 reisliğindeki Bilim Heyeti, çoğunluk sistemine yer verilmesini uygun 

görmüştü. Çünkü bu usulün nispi temsile göre Türkiye için daha yararlı olacağı 

değerlendirilmişti. 1093 

3.2.4. Yeni Seçim Kanunu’nda Çoğunluk Sistemi Tartışmaları 

ve Nihat Erim 

Genel olarak 1950’de kabul edilen Seçim Kanunu’nda yer alan Çoğunluk 

Sistemi uygulamasının Başbakan Yardımcısı Nihat Erim’in ısrarıyla yasaya 

konulduğu görüşü yaygındır. Örneğin Haldun Derin’in aktardığına göre Seçim 

Kanunu hazırlanırken yetkililer Erim’i çoğunluk sistemi yerine orantılı (nispi) temsil 

                                                 

1088 Güner Öztek ile 14 Kasım 2014 tarihinde yapılan özel görüşme. Güner Öztek, Nihat Erim’in 
Başbakanlık dönemini de kapsayan, 1971 Martı ile 1972 Nisanı arası, 26 Nisan 1971-30 Haziran 1972 
tarihleri arasında Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmıştır. [Y.n.] Sayın Öztek, 
kendisiyle yaptığımız mülâkatta Erim’in yeni Seçim Kanunu hakkında “Madem demokrasi dersi 
veriyoruz, o zaman kaybetmenin de dersini verelim” düşüncesinde olduğunu söylemiştir. 
1089 “B.Millet Meclisi, yeni Seçim Kanununu kabul etti”,  Ulus, 17 Şubat 1950, Yıl: 30, Sayı: 10286, 
ss: 1-6.  
1090 Erim, A.g.e., s: 416. 
1091  Burçak, A.g.e., ss: 191-192. 
1092 Halil Özyörük, I. Adnan Menderes Kabinesi’nde Adalet Bakanlığı’na getirilmiştir. Cafer Demiral, 
Türkiye Cumhuriyeti’ni Yönetenler: Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Bakanlar, Kabineler, 
Ankara, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Matbaası, 1973,  s: 145. 
1093 “Seçimlerde ekseriyet usulü”, Cumhuriyet, 26 Eylül 1949, Yıl: 26, Sayı: 9026, s: 1.  
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sistemin benimsenmesi hususunda ikna edememişlerdi. Erim’in tutumuyla ilgili 

Cumhurbaşkanı İnönü, kendisine danışanlara “Başbakan yardımcısı profesör ne 

diyorsa onu yapın” talimatı vermişti. 1094 Metin Toker’in iddiasına göre de çoğunluk 

sistemi Nihat Erim’in buluşuydu ve o, “elleri kolları daha serbest bulunsun diye 1950 

seçimlerinin… çoğunluk sistemiyle geçilmesini akıllılık”  saymıştı. 1095 

Nihat Erim, 1950 ve 1954 seçimlerinin ardından farklı tarihlerde kaleme 

aldığı yazılarda çoğunluk sistemi ilkesinin kabulünü kendisine atfeden iddiaları 

reddetmiştir. Erim, 1952 yılı başındaki bir yazısında baştan beri “nispi temsil” 

sisteminden yana olduğunu açıklamış ve  “…milletvekili olmadan evvel, olduktan sonra, 

Hükümette vazife gördüğüm ve bilhassa Günaltay Kabinesi adına yeni Seçim Kanunu[’] nu 

hazırlarken ‘şahsi’ görüşüm hiç değişmemiştir…”  ifadelerinden sonra 1950’de neden bu 

usulün kabul edilmediğini şöyle açıklamıştır:  “…İlim Heyetine, Bakanların ve Meclisin 

ekseriyetine [TBMM’de temsil edilecek parti sayısının onlarca olabileceği düşüncesi]  hâkim 

olduğu için… alışılmış olan [usul]  terkedilerek nispi temsil sistemine geçilememiştir... 

C.H.P.liler arasında bu mesele muhtelif görüşmelere konu olmuştur. Fakat ekseriyet 

usulünün taraftarları üstün çıkmıştır. O zamanki muhalefet partilerinden D.P. de ekseriyet 

usulünü tutmuştur. Yalnız M.P. nispi temsili istemiştir.”  1096 Erim, bu yazısında DP’nin 

de çoğunluk sisteminden yana olduğunu öne sürerek “yerleşik bir görüşe” daha karşı 

çıkmıştır. Örneğin Çavdar, “DP’nin bütün çabalarına rağmen CHP çoğunluğu nisbi 

temsil ilkesini kabul etmemişti.” yorumunu yapmıştır. 1097 

Nihat Erim, zaman zaman aynı konuyu yeniden gündeme getirmiş ve 

Türkiye’de uygulanan çoğunluk sistemini “kötü” nitelemesiyle tanımlayarak, 

kendisinin daima nispi temsili müdafaa ettiğini hatırlatmış ve  “demokrasinin 

                                                 

1094 Derin, A.g.e., s: 259. 
1095 Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları 1944-1973: DP’nin Altın Yılları 1950-
1954, Ankara, Bilgi Yayınevi, 2. bs., 1991, s: 133. Dönemin tanıklarından gazeteci Cüneyt 
Arcayürek’e göre yeni Seçim Kanunu’nda çoğunluk sistemine yer verilmesi Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü’nün eseriydi. İnönü çevresindekilerin bu konuda görüşünü aldıktan sonra hangi sisteminin 
uygulanacağına karar verecek kişiydi. Dolayısıyla İsmet İnönü’nün siyasi kararlarını “aşağıdakiler” 
uygulamaktaydı ve Çankaya “aşağıdakilere” çoğunluk sisteminden yana olduğunu yansıtmaktaydı. 
Arcayürek, A.g.e., ss: 132-133. Barutçu da yeni Seçim Kanunu’nu Cumhurbaşkanı İnönü’nün 
“muvaffakiyeti ve eseri” olarak değerlendirmiştir. Barutçu, A.g.e., s: 958. 
1096 Nihat Erim, “Sayın Dilemre’ye cevap”, Ulus, 6 Ocak 1952, Yıl: 32, Sayı: 10960, ss: 1-4. 
1097 Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi 1839-1950, s: 463. 
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uzlaşmayla yaşayacağını ve nispi temsilin uzlaşmayı zorunlu kılacağını”  savunmuştur. 1098 

Erim, 2 Mayıs 1954 seçimlerinden sonra alınan yenilgide kendisinin de payı 

olduğunu öne süren bir okuruna verdiği yanıtta Seçim Kanunu’nun yapıldığı devre 

dair ayrıntılar vermiştir. Erim’in cevabında şunlar yazılıdır:  “Seçim Kanunu tasarısını 

hazırlayan İlim Heyeti de dahil olmak üzere, nispi temsile kimse iltifat etmedi. Ben, hemen 

hemen tek başıma kaldım. Düşüncemi parti ve hükümetin en üst kademelerinden öteye izah 

cesaretini bile bulamadım. Esasen hükümette olduğum için başka türlü hareket edemezdim. 

Ne garip tecellidir ki, şimdi, nispi temsile Nihat Erim mâni oldu şeklinde propagandalar 

kulağıma kadar geliyor. Halbuki, 1950 seçimlerinin kaybından sonra bile, parti merkezinde 

toplanan bir komisyonda, nispi temsil lehine rapor veren de gene yalnız ben oldum.”  1099  

Nihat Erim’in her olayı günü güne not ettiğini ve iddialarının belgelere dayalı 

olduğunu da bildirdiği bu yazısındaki ifadeleri bir anlamda kendisine yönelen 

eleştirilere karşı savunma niteliğindedir. Kendi yazdıklarına göre Erim, özellikle 

Günaltay Kabinesi’nde Başbakan Yardımcısı olmasından dolayı nispi temsilin 

kabulünde ısrarcı olamamış ve görüşlerini açıktan dile getirememiştir.  

1956’da konuyu yeniden gündeme getiren Nihat Erim, seçim yasasını 

hazırlayan İlim Heyeti’nin Meşrutiyet devrinden beri alışılan usul olduğu 

gerekçesiyle çoğunluk sistemini muhafaza ettiğini açıklamış ve dönemin 

Cumhurbaşkanı İsmet Paşa’ya ve dönemin Başbakanı Günaltay’a nispi temsilin 

yararından söz ettiğini de bildirmiş ve   “…Genel Başkan hiçbir vaziyet almadı. Başvekil 

nisbinin aleyhindeydi. Mecliste partiler çoğalır, hükümet istikrarı kalmaz diyordu…”  

ifadeleriyle İnönü ve Şemsettin Günaltay’ın tutumlarına açıklık getirmiştir. 1100 

 

                                                 

1098 Nihat Erim, “Nispi Temsil..”, Ulus, 15 Eylül 1953, Yıl: 33, Sayı: 11570, ss: 1-5. 
1099 Nihat Erim, “Muğla’daki sayın okuyucuma”, Halkçı, 13 Ağustos 1954, Yıl: 1, Sayı: 228, ss: 1-3. 
1100 Nihat Erim, “Ben vazifemi yapmadım mı?”, Yeni Sabah, 21 Ağustos 1956, Yıl: 19, Sayı: 6265, 
ss: 1-5. 
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4. BÖLÜM  

DP DÖNEMİNDE NİHAT ERİM’İN SİYASÎ 

FAALİYETLERİ (1950-1954) 

 4.1. Nihat Erim’in “Küçük Amerika” Temalı Seçim 

Konuşması  

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, 1950 genel seçimlerinden 

önce dikkat çeken konuşmalarından birisini memleketi ve seçim çevresi Kocaeli’de 

yapmış ve kamuoyuna gelecekle ilgili önemli mesajlar vermiştir. Erim, 

Halkevi’ndeki bir toplantıda 4 Eylül 1948’de yapılan Türk-Amerikan İktisadi 

Antlaşması-Marshall Yardımı’na atıfta bulunarak, Marshall Yardımı ile memleketin 

imarı ve kalkınması için çalışılacağından söz etmiş ve  “Eğer bir dış felakete 

uğramazsak ben memleketin yakın geleceğinden çok nikbinim. Çünkü yakın bir gelecekte 

Türkiye küçük bir Amerika haline gelecektir…”   demiştir. 1101 Nihat Erim’in mesajında 

önemli olan husus, Türkiye’nin yakında Amerika kadar refah ülkesi olacağını öne 

                                                 

1101 “Nihat Erim bugün Ankaraya geliyor”, Ulus, 20 Eylül 1949, Yıl: 29, Sayı: 10135, s: 5., “Erimin 
İzmitteki demeci”, Cumhuriyet, 20 Eylül 1949, Yıl: 26, Sayı: 9020, ss: 1-3., “Başbakan Yardımcısı 
Nihat Erim şehrimizde”, Türkyolu, 21 Eylül 1949, Yıl: 27, Sayı: 3360, ss: 1-2. Yakın zamanda 
yayınlanan ve Barış Doster tarafından derlemesi yapılan bir çalışmada şu ifadelere yer verilmiştir: “ 
‘Türkiye’yi Küçük Amerika yapacağız’ sözü her ne kadar DP döneminin politikasını özetlese de söz 
CHP’li Nihat Erim’e aittir; Amerika’dan gelen hurda karayolu yapım araçlarını görünce bu sözü 
etmiştir… 1950 öncesinde Bayındırlık Bakanıyken demiryolu yapımını yavaşlatıp, karayolu yapımına 
öncelik vermiş, bu tercihini de iktisadi, toplumsal ve askeri zorunluluklarla açıklamıştır.” Barış 
Doster, “Emperyalist Kuşatma Ve Türkiye”, Emperyalizm ve Türkiye: Prof. Dr. Alpaslan Işıklı 
Anısına, Der. Barış Doster, İstanbul, Kaynak Yayınları, 2014, ss: 60-61. Yukarıda da değinildiği gibi 
Nihat Erim, Türkiye için “Küçük Amerika” vurgusunu Bayındırlık Bakanı’yken değil; Başbakan 
Yardımcısı’yken yapmıştır. Sözü edilen ifadeyi “Amerika’dan gelen hurda karayolu araçlarını” 
görünce değil, Kocaeli’de Halkevi’nde yapılan bir toplantı sırasında kullanmıştır. Yazar, ayrıca 
Erim’in Bayındırlık Bakanlığı döneminde demiryolu siyasetini terkederek; karayolu yapımına ağırlık 
vermekle itham etmiştir. Ancak söz konusu politika değişikliğini Erim’e bağlamak tarihi gerçeklerle 
bağdaşmamaktadır. Türkiye’nin Amerika’yla yaptğı yardım antlaşmaları dönemin Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü’nün bilgisi ve onayıyla yapılmştır. Ayrıca yukarıda da söz edildiği gibi Türkiye’nin 
demiryolları yerine karayolu siyasetine ağırlık vermesini öneren “Hilts Raporu” 1948’in Şubat ayında 
ortaya çıkmıştır. Nihat Erim’in Bayındırlık Bakanı olduğu tarih ise 11 Haziran 1948’dir. Erim, 
kendisinin Bayındırlık Bakanlığı’ndan önce belirlenen karayolu siyasetini –Bayındırlık Bakanı olduğu 
süre içinde- uygulamaya çalışmıştır. [Y.n.] Keza başka bir çalışmada da Erim’in CHP’nin 1949 yılı 
Kongresi’nde “Türkiye’yi küçük Amerika yapacağız” dediği yazılmıştır. Fatma Güngör Akkan, “Celal 
Bayar ve Dış Politika”, Cumhurbaşkanları ve Dış Politika, (Ed.) Haydar Çakmak, Ankara, Kripto 
Yayınları, 2016, s: 52. Ancak Nihat Erim’in bu ifadeleri belirtildiği gibi Kocaeli’deki bir toplantı 
sırasında söylenmiştir.  Yazarın Erim’e ait olduğunu öne sürdüğü cümleyle O’nun kendi sözlerindeki 
ifadeleri de anlam yönünden farklıdır.   
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sürerken seçimlerde “CHP’nin seçimleri kazanması halinde…” ön şartını koymadan 

bu iddiayı ortaya atmasıdır. Öyle ki Nihat Erim’in “Küçük Amerika” söylemi DP 

tarafından da tutulacak ve 1957 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 

Taksim’deki bir konuşmasında “Türkiye’nin 30 sene sonra 50 milyon nüfuslu küçük 

bir Amerika” olacağını söyleyecektir. 1102  

Nihat Erim’in 1950 seçimleri yaklaşırken kendi seçim bölgesi ve memleketi 

Kocaeli’de temasları da artmıştır. Erim, İzmit’teki bir başka konuşmasında 

Türkiye’de demokratik sistemin başarılı olması halinde dünya tarihinde de yeni bir 

safhanın açılacağını; çünkü tüm Batılı siyasilerin ve aydınların “Demokrasinin ancak 

batı ülkelerinde feyizli meyvalar veren bir sistem” olduğu fikrinde bulunduklarını 

söylemiştir. 1103 Erim, ayrıca demokrasinin insanların bulduğu en olgun siyasi sistem 

olarak tanımlanabileceğinden söz etmiş ve bu rejimin “medeni ve kültürel seviyesi 

yüksek” milletlerce uygulandığını savunmuştur. Erim, karşı partidekilerin asla 

düşman olarak görülmemesi gerektiğinden de söz ederek; “…Düşmanlık 

demokrasinin temelini çürütür…” değerlendirmesinde bulunmuştur.1104 

1950 yılına girildiğinde partilerin seçmenlere yönelik mesajlarında da artış 

gözlenmiştir. Ocak ayında DP İstişari Kongresi’nin ardından yayınlanan tebliğde 

iktidarın genel seçimlerde baskı yapmak için harekete geçtiğinden bahsediliyor ve 

“D.P. vatanın selameti namına seçimlere girmeyebilir” deniliyordu. 1105 İşte tebliğde 

ortaya çıkan bu ifadeler muhalefet partisini yeniden Erim’in eleştirilerinin hedefi 

yapmıştır. Kayseri’de CHP İl Kongresi’ne katılan Başbakan Yardımcısı Erim, yaptığı 

konuşmada VIII. Dönem TBMM’nin yakında çalışmalarını tamamlayacağını 

söyleyerek; DP’lilerin gerek 12 Temmuz Beyannamesi’nden önce ve gerekse Milli 

Teminat Andı’ndan sonra TBMM’yi “tehdit havası” altında tutmaya çalıştıklarını 

savunmuştur. Nihat Erim, sözlerinin devamında şöyle demiştir:  “…Demokraside 

hiçbir parti, hiçbir grup ve hiçbir şahıs bensiz olamaz diyemez. Derse kıymeti yoktur. Biz 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok partili hayatın devamı için gereken her tedbiri 

                                                 

1102 Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 21 Mart 1957, s: 5. 
1103 “Türkiye’de demokrasi muvaffak olursa dünya tarihine yeni bir yaprak ilâve edilmiş olacaktır”, 
Ulus, 8 Ekim 1949, Yıl: 29, Sayı: 10153, ss: 1-6. 
1104 A.h., s: 6. 
1105 “D.P. istişarî kongresinin kararları”, Vatan, 13 Ocak 1950, Yıl: 10, Sayı: 3104, s: 1. 
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almaktayız. Büyük Millet Meclisinde türlü fikirlerin temsil edilmesi için gerekirse aday 

listelerimizde hattâ bağımsızlara da yer vermeyi düşünebiliriz.”  1106 Nihat Erim’in 

sözlerinden açıkça anlaşılacağı gibi DP’nin genel seçimleri boykot olasılığına karşı 

CHP iktidarı TBMM’de gerekirse bağımsız adaylara yer vererek demokratik düzeni 

sürdürmeyi de düşünmektedir. Ne var ki, tek parti döneminde zaman zaman denenen 

bu yöntemin demokratik rejimi ne denli yaşatabileceği konusu da şüphelidir.  

Nihat Erim’in DP’ye yönelik eleştirileri tepkiyle karşılanmıştır. Partinin 

kurucularından Adnan Menderes, Erim’in sözlerini eleştiren bir makalesinde 

yayınladıkları tebliğe karşı iktidarın yayın organı Ulus’un baş sütununda bu gibi 

durumlarda alıştıkları gibi ağır tenkitler gelmediğini belirtmiştir. Menderes, Nihat 

Erim’in adını vermeksizin eleştirilerini şöyle sürdürmüştür:  “Ancak umumi efkâra 

Kayseri’den hitap eden bir ses çıktı ki; yalnız o bu iyi başlangıç noktasından sinirlenmiş 

görünüyor… Bu zatın partiler ve vatandaşlar arasında karşılıklı saygı ve itimadın memlekette 

siyasi huzur ve emniyetin hâkim olması ihtimallerinin belirmiş bulunmasından… adetâ 

ürkmüş ve endişeye kapılmış olduğuna hükmetmek zaruri oluyor… Bir muarızın 

tedavisinde, teşhis esastır; ve Kayseri’de konuşulanlar partiler arasında nifak yaratan 

hüviyetin teşhisini kolaylaştırmış bulunmaktadır…”  1107  Menderes’in açıkça itham ettiği 

Nihat Erim ise bu ifadeleri Kayseri’deki sözlerine yanıt vermeksizin sadece şahsına 

yönelik hücumlar olarak değerlendirmiştir. 1108 

4.2. Mareşal Fevzi Çakmak’ın Vefatı Sonrası Tartışmalar ve 

Erim’in Tutumu 

1950 seçimlerine kısa bir süre kala Milli Mücadele kahramanlarından ve 1945 

sonrasında siyasete atılan Mareşal Fevzi Çakmak, 10 Nisan tarihinde bir süredir 

tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. 1109 Son olarak MP’nin fahri genel 

                                                 

1106 “Seçime ve Meclise girmemek tehdidine cevap”, Ulus, 16 Ocak 1950, Yıl: 30, Sayı: 10254, s: 5., 
“Nihat Erim Demokrat Parti tebliğine cevap verdi”, Türkyolu, 17 Ocak 1950, Yıl: 28, Sayı: 3458, s: 
2. Nihat Erim’in Kayseri’deki konuşmasının metnini hem Başbakan Günaltay ve hem de 
Cumhurbaşkanı İnönü okumuş ve onaylamışlardır. Erim, A.g.e., s: 406.  
1107 Adnan Menderes, “Bir Nutuk Vesilesiyle”, Zafer, 18  Ocak 1950, Yıl: 1, Sayı: 264, ss: 1-5., 
Kılçık, A.g.e., ss: 401-402.  
1108 Erim, A.g.e., s: 406. 
1109 “Mareşal Fevzi Çakmak dün sabah vefat etti”,  Ulus, 11 Nisan 1950, Yıl: 30, Sayı: 10338, s: 1., 
“Mareşal Fevzi Çakmak dün sabah vefat etti”, Zafer, 11 Nisan 1950, Yıl: 1, Sayı: 347, s: 1.  
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başkanlığını üstlenmiş1110 bulunan Çakmak’ın ölümü büyük yankı uyandırmıştır. 

Özellikle radyonun Mareşalin ölümüne rağmen müzik yayınına devam ederek, 

program akışını değiştirmemesi üniversite gençliğinin tepkisine neden olmuş ve 

gençler İstanbul’daki Radyoevi’nin önünde protesto gösterilerinde 

bulunmuşlardır.1111   

Mareşal Fevzi Çakmak’ın vefatından sonra meydana gelen taşkınlıklar 

CHP’de de yankı bulmuştur. Dönemin CHP Genelbaşkan Vekili Hilmi Uran, 

anılarında olayların çıkmasında asıl sorumluluğun Başbakan Yardımcısı Nihat 

Erim’de olduğunu öne sürmüştür. Uran, hadiselerle ilgili olarak şunları yazmıştır:  

“Burada tarihi bir hakikat olarak… belirtmek isterim ki, Mareşalin ölümü üzerine bazı 

gençler tarafından radyonun bir iki seans müzik neşriyatı yapmaması hususundaki isteklerine 

o vakit muvafakat etmi[e]yen ve… İstanbul’da… taşkınlıklara meydan veren Nihat Erim 

olmuştu… Çünkü Başvekil Şemsettin Günaltay o günlerde Ankarada değildi ve Nihat Erim 

de Başvekil Yardımcısı olarak Başvekile vekâlet ediyordu… [Olaylar] Nihat Erimin 

Mareşalı, artık… sadece bir muhalefet lideri görerek Devlet radyosunun bu vesile ile 

program değiştirmesini lüzumsuz bulmasından ileri geliyordu…”1112  Uran’ın görüşlerini 

destekler nitelikteki bir bilgi de eski CHP milletvekili Fahir Giritlioğlu’nun parti 

tarihiyle ilgili yazdığı kitapta yer almıştır. Giritlioğlu’na göre Mareşal’in kaybından 

dolayı vatandaşlar resmî bir matem bekleme psikolojisindeydiler. Ne var ki, bu 

beklenti Başbakan Yardımcısı Nihat Erim’e bildirildiği zaman o; buna gerek 

olmadığını söylemiş ve radyo yayınındaki müzikal program devam etmişti. Yine 

                                                 

1110 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 44. 
1111 “İstanbul’da dünkü müessif hâdiseler”, Zafer, 12 Nisan 1950, Yıl: 1, Sayı: 348, s: 1. İstanbul’daki 
hadiselerin detayları için bkz. A.h. s: 6., Vatan’ın Çakmak ölümü sonrasında meydana gelen olaylar 
hakkındaki haberi için bkz., “Dünkü hâdiseler”, Vatan, 12 Nisan 1950, Yıl: 10, Sayı: 3193, ss: 1-5.  
1112 Uran, A.g.e., ss: 469-470., Dönemin tanıklarının  anılarında da Çakmak’ın ölümü ve gelişen 
olaylar hakkında yorumlara yer verilmiştir. Metin Toker’e göre Çakmak’ın ölümüne rağmen radyonun 
müzik yayınını sürdürmesi “küçük bir sorumlunun anlayışsızlığından” ve “değerlendirme 
yoksunluğundan” kaynaklanıyordu. Toker, A.g.e., s: 19., Arcayürek, Mareşalin vefatı üzerine 
radyonun olağan yayın akışını değiştirmemesini “CHP gafleti” olarak değerlendirmiştir. Arcayürek, 
A.g.e., s: 180. Emin Karakuş’a göre Çakmak’ın vefatı radyonun öğle bülteninde kısa haber şeklinde 
verilmiş ve ardından müzik yayını devam etmişti. Bunun gençler arasında infiale yol açtığını bildiren 
Karakuş, CHP çevrelerinin tutumunu Cumhurbaşkanı İnönü ile Çakmak arasındaki kırgınlığa 
bağlamıştır. Karakuş, A.g.e., ss: 152-153. Orhan Birgit’e göre de olayların meydana gelişi “iktidarın 
lakaydı”nın bir sonucuydu. Birgit, A.g.e., s: 79. Çakmak’ın ölümü sırasında Ankara Siyasal’da 
okuyan Altan Öymen’in anılarında radyoda matem yayına geçilmemesi üzerine talebeler arasındaki 
tartışmalara ve tepkilere geniş şekilde değinilmiştir. Öymen’e göre Atatürk’ün vefatından bu yana ilk 
defa bir devlet büyüğü yaşama veda ediyordu. Radyo idaresi ne yapacağını kestirememiş, hükümet de 
yas yayınına geçmeyi akıl edememişti. Öymen, A.g.e., s: 392.  
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Giritlioğlu’na göre halk, radyonun tutumundaki kusuru Erim’e yahut Günaltay’a 

değil; doğrudan Cumhurbaşkanı İnönü’ye bağlamıştı ve CHP, bu hatanın ve yurttaşın 

kırgınlığının bedelini seçimlerde ağır ödemişti.1113 

Nihat Erim’in notlarına göre Çakmak vefat ettiği sırada Başbakan Günaltay, 

Kastamonu’dadır. Mareşalin kaybı üzerine Cumhurbaşkanı İnönü’nün bir taziye 

mesajı yayınlaması gündeme gelmişti. Erim, İsmet Paşa’nın cevap vermeyecekleri 

gerekçesiyle aileye başsağlığı telgrafı çekmek istememesine karşılık 

Cumhurbaşkanı’na “Vermesinler ne olur” yanıtını vermiştir. Son olarak AA’ya 

beyanat verilmesi kararı üzerine İnönü, taziye mesajını Nihat Erim’e yazdırmıştır.1114 

Cumhurbaşkanı’nın taziye mesajını telefonla Günaltay’a okuyan Erim, onay aldıktan 

sonra mesajı Genelbaşkan Vekili Uran’a da okuduğunu; ancak O’nun “milletimize 

taziye…” kısmını fazla bulduğunu yazmıştır. Erim, Uran’ın itirazını bildirdiği 

İnönü’nün kendi görüşünü sorması üzerine de Cumhurbaşkanı’na “Bence lazım. 

Hiçbirşey kaybetmezsiniz, bilakis kazanırsınız” yanıtını vermiştir. 1115 Nihat Erim’in 

günlüğündeki notlarına göre Hilmi Uran, İnönü’nün CHP adına MP’ye taziye telgrafı 

çekmesi isteğini reddetmiş; ancak Cumhurbaşkanı’nın ısrarı üzerine kabul etmek 

zorunda kalmıştır. Nihat Erim, ayrıca notlarında İstanbul Valisi’ne Çakmak’ın 

cenazesinin resmî törenle kaldırılması talimatını verdiğini de yazmıştır.  

Mareşal Fevzi Çakmak’ın cenaze töreni de olaylara sahne olmuştur. Basında 

çıkan haberlere göre yüz bini aşan bir kalabalığın katıldığı törende gençler, 

Mareşalin tabutunu askerlere teslim etmemişler ve Eyüp’e kadar eller üzerinde 

taşımışlardır. Yaşanan arbede sırasında bayılanlar olmuş, Çakmak’ın naaşı mezarlığa 

kadar ilahiler ve tekbirler eşliğinde götürülmüştür. 1116 Cenaze törenindeki hadiseler 

hakkında değerlendirmeleride bulunan Nadir Nadi, yürüyüş sırasında birtakım 

insanların “derviş misali” sağa sola sallandıklarından ve resmi merasimi 

                                                 

1113 Fahir Giritlioğlu, Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin Mevkii C: 2, Ankara, 
Ayyıldız Matbaası, 1967, ss: 371-372. 
1114 İnönü’nün Nihat Erim’e yazdırdığı taziye mesajı şöyledir:  “Sayın Mareşal Fevzi Çakmak’ın 
irtihalinden derin bir surette mütessir olduk. Mareşal ile birlikte çalıştığımız günlerin hâtırasını hürmetle 
yâdediyoruz. Muhterem ailesine ve muhterem milletimize tâziyetlerimizi sunarız.”, “Cumhur Başkanımız 
İnönü’nün taziyeleri”, Ulus, 11 Nisan 1950, s: 1. 
1115 Erim, A.g.e., s: 434. 
1116 “Cenaze merasiminde hâdiseler vuku buldu”, Zafer, 13 Nisan 1950, Yıl: 1, Sayı: 349, ss: 1-6. 
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yaptırmadıklarından söz etmiştir. Nadi’ye göre yetkililerin askeri törende ısrarcı 

olmamaları “olası bir faciayı” önlemiştir. 1117 Yalman’ın anılarında da kimi 

tahrikçilerin cenazeyi bir “irtica hareketi”ne çevirmek istediklerinden ve olaylarla 

ilgili tutuklanan 100 kişiden sadece 15’inin öğrenci olduğundan söz edilmiştir. 1118 

Fevzi Çakmak’ın vefatı ve sonrasında meydana gelen olaylar seçimlerin 

hemen öncesinde iktidar kanadında telaşa yol açmıştır. Başbakan Yardımcısı Erim, 

Mareşal’in ölümünün istismar edileceğini tahmin ettiği için gereken önlemleri 

almaya çabaladığını; Cumhurbaşkanı İnönü’ye beyanat vermesini telkin ettiğini, 

radyoda Çakmak’ın hayatı ve hatıratı hakkında yayın yapılmasını sağladığını, 

İstanbul’daki törene gitmek isteyen talebelere tren tahsis ettirdiğini belirtmiştir. 

Erim’e göre milli yas ilan edilmemesiyle birlikte radyoda müzik yayınının sürmesi 

bahane edilmiştir. Nihat Erim, kimi tahrikçilerin hadiseyi istismar ettiklerinden ve 

İstanbul’un cenaze günü adeta 31 Mart Olayı’nı yeniden yaşadığından da söz 

etmiştir. 1119  

Çakmak’ın cenazesinde çıkan hadiseler nedeniyle Çankaya’da 12 Nisan günü 

yapılan bir toplantıda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, İstanbul’da yaşananlardan 

bahsederek; askeri erkânın yurttaşlar tarafından taciz edildiğinden söz etmiştir. 

Barutçu’nun anılarında toplantı hakkında ayrıntılar mevcuttur. Buna göre İnönü’nün 

huzurunda yapılan bu toplantıda devrimin içinde bulunduğu tehlikeye dikkat 

çekilmiştir. Yine Barutçu’ya göre Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, görüşmeler 

sırasında MP’nin kapatılmasını önermişse de Cumhurbaşkanı buna 

yanaşmamıştır.1120  

Nihat Erim, gerek Çakmak’ın cenazesindeki olaylar ve gerekse Diyarbakır’da 

seçimlerin öncesinde partilerin dini kışkırtmalarından açıkça rahatsızlık duymaktadır. 

Doğu’da şeyhlere halkın prim vermelerinden yakınan Erim, duygularını notlarında   

“Biz bu insanlarla tek dereceli seçim, hem de gizli oyla yapacağız. Acaba demokrasiyi 

getirip yerleştireceğiz derken çok mu ileri gittik? Derin bir endişe içindeyim. Memleketin 

                                                 

1117 Nadi, A.g.e., s: 338. 
1118 Yalman, A.g.e., s: 1517.  
1119 Erim, A.g.e., ss: 434-435. 
1120 Barutçu, A.g.e., s: 978. 
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başka yerlerinden de buna benzer haberler geliyor. Rusya’nın ekmeğine yağ mı sürüyoruz.” 

ifadeleriyle dile getirmiştir.  1121 Erim’in demokratik düzenlemelerden bir anlamda 

pişmanlığını dile getiren bu sözler çok enteresandır. 14 Mayıs’a kısa bir zaman kala 

kendi kendini sorgulayan Erim, kabine toplantısında da çok ağır bir sorumluluk 

altında olduklarını; kimi yerlerde çok ilkel bir halkla tek dereceli seçime gidileceğini 

söylemiştir. O, ayrıca seçimler selametle bitene kadar devlet nizamını korumak ve 

irticai faaliyetleri önlemenin kendi vazifeleri olduğunu da hatırlatmıştır. 1122 

Başbakan Yardımcısı’nın bu görüşlerine karşılık Başbakan Günaltay, gelinen 

noktada Erim’in de mesuliyeti olduğunu vurgulayınca O,  “Doğru… Fakat başka çare 

yoktu. Memleket artık bu yoldan gitmeye mecbur idi. Öteki yol artık körlenmiş idi.”  

yanıtını vermiştir. 1123 

Gerek Nihat Erim’in düşünceleri ve gerekse Günaltay’ın Erim’i mesul tutan 

ifadeleri göstermektedir ki; CHP’nin 12 Temmuz Beyannamesi ve sonrasında –yeni 

Seçim Kanunu dahil- tüm demokratik düzenlemeleri daha çok şartların dayatmasının 

bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Demokratikleşmeye giden yolun taşları CHP 

açısından ‘gönüllülük esasına’ göre değil; ‘zorunluluk esasına’ göre yapılmıştır.  

4.3. 14 Mayıs 1950 Genel Seçimleri ve DP İktidarı 

Yeni Seçim Kanunu’nun TBMM’de kabul edilmesinden sonra 24 Mart tarihli 

oturumda milletvekili genel seçimlerinin 14 Mayıs günü yapılmasına karar 

verilmişti. 1124 Esasen DP’nin uzun zamandır savunduğu adlî teminat ilkesini de 

içeren yeni Seçim Kanunu’nun kabulünden sonra muhalefetin genel seçimlere 

katılmaması için geçerli bir neden kalmamıştı. Seçimlerin öncesinde Kocaeli 

Halkevi’nde toplanan CHP aday yoklama kurulu 37 aday arasından yaklaşık 12 saat 

devam eden bir seçimle bu ilin milletvekili adaylarını tespit etmiştir. 238 delegenin 

oy kullandığı seçimde başta Başbakan Yardımcısı Nihat Erim olmak üzere bu ilden 

                                                 

1121 Erim, A.g.e., s: 435. 
1122 A.e. 
1123 A.e. 
1124 Tuncer, A.g.e., s: 82., Erim, A.g.e., s:429.  
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CHP’den adaylığını koyacak isimler belirlenmiştir. 1125 Erim, ildeki adayların 

belirlendiği seçimde 238 delegeden 231’inin kendisine oy verdiğini kaydetmiştir.1126 

Böylece Erim, Kocaeli’deki aday yoklamasında birinci sırayı elde etmiştir ki, bu da 

O’nun CHP Kocaeli teşkilâtı içinde en gözde siyasetçi olduğunu kanıtlayan önemli 

bir faktördür. 23 Nisan 1950 tarihli Ulus’ta CHP’nin tüm adaylarıyla birlikte Kocaeli 

bölgesinin adayları da resmen ilan edilmiştir. 1127  

Genel seçimlerin öncesinde adaylıkların belirlenmesi sırasında CHP ileri 

gelenlerin önem verdikleri bir konu Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün hangi ilden 

adaylığını koyacağı sorusu olmuştur. İnönü, Cumhurbaşkanı seçildiğinden beri 

devlet geleneği icabı Başkent Ankara’dan milletvekili seçilmişti.1128  Ancak bu kez 

DP’nin bu ilde güçlü oluşu, İnönü’nün milletvekilliğini riske atmak istemeyen 

CHP’lileri düşündürüyordu. Nihat Erim, İnönü ile daha Ocak ayı sonundaki bir 

görüşmesinde Ankara’ya bağlı kalmamasını önermiştir. Erim, İçişleri Bakanı Emin 

Erişirgil’in Ankara’da CHP’ni kaybetme olasılığından söz ettiğine değinmiş ve 

Başbakan Günaltay’ın da Cumhurbaşkanı için Malatya yahut Erzincan’ı uygun 

gördüğünü anlatmıştır. 1129 Nitekim bu öneriyi değerlendiren İnönü, 1950 

seçimlerinde hem Ankara ve hem de Malatya’dan milletvekilliği için aday 

olmuştur.1130  

                                                 

1125 “Kocaeli milletvekili adayları belli oldu”, Türkyolu, 11 Nisan 1950, Yıl: 28, Sayı: 3530, ss: 1-2. 
Gazeteye göre 37 aday arasından İsmail Yelkencioğlu, Hilmi Ege ve Ziya Tekeli adaylıktan feragat 
etmişlerdir. [Y.n.]  
1126 Erim, A.g.e., s: 434. Nihat Erim’in notlarına göre aday seçimlerinde İsmail Rüştü Aksal’a 221, 
Fazıl Şerafettin Bürge’ye 218, Kemal Öz’e 170, Cenap Aksu’ya 134, Sedat Pek’e 128 oy çıkmıştır. 
Gazete haberlerinde Sedat Pek olarak verilen isim, Erim’in notlarında “Ş. Pak” şeklinde geçmektedir. 
[Y.n.]  
1127 1950 genel seçimlerinde CHP’nin Kocaeli ili milletvekili adayları şu isimlerden oluşuyordu: Nihat 
Erim, Sedat Pek, İsmail Rüştü Aksal, Cenap Aksu, Adnan Berkay, Fazıl Şerafettin Bürge, Kâmil 
Cerrahoğlu, Rüştü Kobaş, Kemal Öz, Dr. Kemal Özsan, Mahmut Sipahioğlu. “C.H.P. Milletvekilleri 
aday listesi ilan edildi”, Ulus, 23 Nisan 1950, Yıl: 30, Sayı: 10350, ss: 1-5, Kocaeli basınında iki gün 
sonra çıkan haber için bkz. “C.H.P. milletvekilleri resmen ilân edildi”, Türkyolu, 25 Nisan 1950, Yıl: 
28, Sayı: 3542, s: 1. 
1128 Toker, A.g.e., ss: 31-32. 
1129 Erim, A.g.e., s: 411. 
1130 İnönü’nün Malatya’dan adaylığı konusunda ilginç olan husus, Cumhurbaşkanı’nın da CHP 
Malatya Teşkilâtı’nda milletvekilli olabilmek için seçime girmiş olmasıdır. Malatya’da 229 delegenin 
hazır bulunduğu seçimde İsmet İnönü, ittifakla Malatya’dan milletvekili adaylığına seçilmiştir. 
“Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ittifakla C.H.P. milletvekili adayı seçildiler”, Gayret, 10 Nisan 
1950, Yıl: 2, Sayı: 408, s: 1. Yeni Malatya gazetesinin haberine göre Halkevi’nde yapılan CHP 
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4.3.1. Nihat Erim’in Seçimlere Yönelik Çalışmaları 

Nihat Erim’in 14 Mayıs genel seçimlerinden önceki propaganda faaliyetlerine 

ve nutuklarında verdiği mesajlara da değinmek yararlı olacaktır. Erim, seçim bölgesi 

Kocaeli’ne birkaç kez gelmiş ve burada CHP’nin ve diğer partilerin faaliyetleri 

hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmıştır. İlk seyahatini kısa süreli yapan Nihat Erim 

partililerle seçim işleri konusunda yaptığı toplantıda pek az kişinin faal olduğunu 

görmüş ve CHP’lilerden bilhassa köylülerle temas kurulmasını istemiş ve rakip 

partililerin köylerde “vızır vızır” çalıştıklarını anlatmıştır.1131 Mayıs ayının başında 

yeniden Kocaeli’ne gelen Erim, Kandıra’da yapılan bir mitingde vatandaşlara 

seslenerek; seçim propagandası yapmaya gerek görmediğini, DP’lilerin sadece 

şahsiyet üzerinden siyaset yaptığını, CHP’nin ise gelecek 4 yılda neler yapacağını 

açıklıkla ilan ettiğini söylemiştir.1132 Erim, konuşmasında ayrıca vatandaşların oy 

istemeye gelecek muhalefet adaylarına “vaatlerini nasıl yapacaklarını” sormalarını da 

istemiş ve nutkunun son kısmında   “14 Mayıs günü oy vermeye giderken vicdanlarınızda 

hangi partinin ülkeye hizmet vereceğine kâni olarak gidin”   mesajını vermiştir. 1133  

Düzce’de de seçmenlerle bir araya gelen Nihat Erim, buradaki konuşmasında 

vatandaşların oylarını kullanırlarken, Türkiye’nin dış idaresini de düşünmeleri 

istemiş ve yapılacak yanlış bir hareketin dört yıl boyunca tamiri imkânsız felaketlere 

yol açabileceğini söylemiştir. Erim, Düzce nutkunda ayrıca “CHP iktidarda kaldıkça 

                                                                                                                                          

adaylarını belirleme toplantısında 129 delege yer almıştır. “C.H.P. Adayları”, Yeni Malatya, 10 
Nisan 1950, Yıl: 1, Sayı: 119, s: 2. 
1131 Erim, A.g.e., s: 445. 1950 seçimlerinden hemen önce iktidar partisi mensuplarının bakış açısını 
yansıtması açısından CHP’nin ildeki yayın organı “Türkyolu”nda çıkan bir makaleye değinmek 
yararlı olacaktır. Söz konusu makalede “Başta Nihat Erim, Fazıl Şerafettin Bürge, İsmail Rüştü Aksal 
gibi Şemsettin Günaltay kabinesinin en kuvvetli simalarını taşıyan bir listeden daha kuvvetli liste olur 
mu?” sorusu yöneltilmiş ve  “…Bu millet hükümetleri takdir bakımından çok kadirşinastır… ister partililerin, 
ister bağımsızların verecekleri reyler şahsi kıymetler üzerinde toplanır, iyiler ve fenalar hesaplanırsa Halk 
Partisinin listesi çok kuvve[t]li olarak meydana çıkar…”   denilmiştir. İsmail Ziya Bersis, “Kocaeli’nin aday 
listesi çok kuvvetlidir”, Türkyolu, 29 Nisan 1950, Yıl: 28, Sayı: 3546, ss: 1-2.  
1132 CHP’nin seçim beyannamesinde iktisadi sahada devletin etkinliğinin azaltılması, özel teşebbüse 
daha çok fırsat tanınması, yabancı sermayenin teşvik edilmesinin sağlanması, vergi reformu gibi 
konularda bir dizi vaade yer verilmişti. Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 65., CHP seçim 
beyannamesinin tam metni için bkz. “C.H.P.nin seçim beyannamesi”, Vatan, 28 Nisan 1950, Yıl: 10, 
Sayı: 3209, ss: 1-4.  
1133 “Kandıra’da C.H.P.nin muazzam mitinginde”, Türkyolu, 5 Mayıs 1950, Yıl: 28, Sayı: 3551, s: 2. 
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dirlik ve düzenimiz bozulmayacaktır.” ifadesini kullanmıştır. 1134 Nihat Erim, bu 

konuşmasında genel seçimler öncesinde yurttaşların dikkâtini Türkiye’nin dış 

meselelerde karşılaştığı sorunlara çekmek istemiş ve yurt içinde ancak ve sadece 

CHP iktidarda kaldığı sürece istikrarın süreceği mesajını vermiştir. Bu ifadeler 

O’nun olası bir DP iktidarını Türkiye’nin geleceği açısından riskli gördüğünün açık 

bir kanıtıdır. Ne var ki; ancak CHP iktidarında dirlik ve düzenin süreceği mesajını 

seçmene vermenin; bir anlamda seçmenleri korkutmanın, demokratik teamüllerle 

bağdaştırılamayacağı da açıktır.  

Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, 1940’lı yıllarda kabine üyesi sıfatıyla son 

konuşmalarından birisini İzmit’te Selülöz Sanayi Müessesesi salonunda yapmıştır. 

Genel seçimlerden bir hafta evvele rastlayan bu konuşmasında Erim, kendisinin de 

tüm vatandaşlar kadar heyecanlı olduğundan söz ederek;  “…Benim bu mücadeleye 

bilfiil katılmış bir insan olarak… endişelerim de vardır…  Bu endişeler hiçbir surette şahsi 

değildir… Yapılmış olan inkılâpları temelinden sarsacak propagandalar ve iddialar her gün 

vatandaşların kulaklarına ulaştırılmaktadır… Memleketi koyu bir irticanın kucağına atmak 

için pervasızca konuşanların hepsi ortaya dökülmüştür… Seçimin neticesi ne olursa olsun 

benim için müsavidir… Yeter ki kazanan siyasi teşekkül inkılâp prensiplerini müdafaa 

azminde olan bir parti olsun…”  1135 Nihat Erim’in seçimlerden bir hafta evvelki bu 

sözleri O’nun için öncelikli gelen hususun Atatürk inkılâplarının korunması 

olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. O, bu konuşmasında her ne kadar açıkça 

beyan etmese de seçmenlere inkılâpları koruyacak partinin CHP olduğu mesajını da 

vermeye çabalamıştır.   

1950 seçimleri Türkiye’nin çok partili düzene geçiş sonrası geçireceği ikinci 

sınav olacağı için gazeteler il bazında yaptığı incelemelerde partilerin ve adayların 

şanslarını ortaya koymaya çalışıyorlardı. Mayıs ayında İzmit’teki son durumu 

okurlarına aktaran Cumhuriyet, DP’lilerin daha çok köylerde, CHP’lilerin ise büyük 

merkezlerde faal olduğunu yazmıştır. Habere göre halen Kabine üyesi olan Nihat 

Erim, Fazıl Ş. Bürge ve İsmail Rüştü Aksal gibi siyasîlerin kazanma şansı çok 

                                                 

1134 “C.H.P. iktidar kaldıkça dirlik düzenliğimiz bozulmıyacaktır”, Ulus, 5 Mayıs 1950, Yıl: 30, Sayı: 
10362, s: 1.  
1135 “Erim inkılâbın tehdit edildiğini söylüyor”, Vatan, 8 Mayıs 1950, Yıl: 10, Sayı: 3219, ss: 1-3. 
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yüksektir. 1136 Ne var ki aynı gazetede yine İzmit’teki son durumla ilgili verilen yeni 

bir haber/yorum yazısı son derece enteresan değerlendirmelerle doludur. Buna göre 

CHP’nin üç bakanlı listesi tehlikeye girmiştir. Bu yeni yorumda Günaltay 

Kabinesi’ne mensup Erim, Bürge ve Aksal’ın bölgede yaptıkları temaslarda 

kazanacaklarına dair intibalarının güçlendiği yazılmış; ancak adayları Kocaeli’de 

CHP kadar kuvvetli olmayan DP’nin ilde “müthiş bir çalışma ve gayret” 

gösterdiğinden söz edilmiştir. Habere göre İzmit’te devlet işleriyle ilgili herhangi bir 

nedenden dolayı “burnu kanayan” herkes muhaliftir. Ayrıca Erim’in memleketi 

Kandıra’nın, Aksal’ın memleketi Pamukova’nın ve Hendek, Adapazarı’nın “tam bir 

muhalif yatağı” olduğu vurgulanmıştır. DP’liler ise İzmit’te “her ne olursa olsun bu 

üç Bakan seçimi kazanmamalıdır” propagandası yapmaktadır. Kocaeli’ne dair 

seçimlerden evvel son durumu yansıtan bu habere göre bu sebeplerden dolayı gelişen 

muhalefet ilde partilerin şansını eşit hale getirmiştir. Dolayısıyla Kocaeli seçimleri 

“sürprize açık” kabul edilmelidir. 1137   Bu haber isabetli bir öngörüyle İzmit’teki 

olası seçim sonuçlarına dair son durumu okuyucularına aktarmıştır. CHP’li adayların 

“banko” kazanacakları zannının yanlışlığı seçimden bir hafta evvel vurgulanmıştır. 

Gerçekten de adaylar yönünden güçlü gibi görünen CHP listesi Kocaeli seçimlerini 

kaybedecek ve tüm milletvekillikleri DP tarafından kazanılacaktır.       

Genel seçimlerin öncesinde Vatan gazetesinde “Siyasî Cihazımıza Lâzım 

Olan Bazı Namzetler” başlıklı bir yazı yayınlanmıştır. Bu yazıda 14 Mayıs’ta yeni 

Meclisi belirleyecek seçmenlere çağrıda bulunularak, milletin geleceğini ilgilendiren 

bu seçimde sadece particilik gayesi güdülmemesi istenmiş; TBMM’nin icra ve 

kontrol mekanizmasının çalışabilmesi için bazı adayların mutlaka Parlamento’da 

bulunması zaruretine değinilmiştir. Vatan’a göre yeni dönemde TBMM’de olması 

gereken siyasilerden birisi Nihat Erim’dir. Kocaeli vekillerinin değerlendirildiği 

kısımda Erim’le ilgili özetle şu değerlendirme yapılmıştır:  “…Velveleli bir zamanda 

yazdığı bir yazının bir cümlesini kendisi hakkında itham vesilesi yapmak haksızlık, 

memleket hesabına ziyankârlık olur… Demokrasi davasına yaptığı hizmetleri hata ve 

kusurlarından kat kat fazladır… Eğer gelecek Meclisi Nihat Erim’den mahrum bırakırlarsa 

                                                 

1136 “Karşılıklı iddialar”, Cumhuriyet, 6 Mayıs 1950, Yıl: 26, Sayı: 9246, s: 5. 
1137 Hüsameddin Polat, “İzmitte üç bakanlı liste tehlikeye girdi”, Cumhuriyet, 8 Mayıs 1950, Yıl: Yıl: 
26, Sayı: 9248, s: 5. 
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Kocaeli seçmenleri çok ağır bir hata işlemiş olurlar.”  1138 Vatan’ın bu 

değerlendirmesinde de İzmit’te sonuçlar önceden sezilmiş gibi Kocaelili seçmen 

uyarılmış ve Nihat Erim’in Parlamento’ya girememesi halinde büyük bir yanlışa 

neden olacakları hatırlatılmıştır. 

 4.3.2. DP’nin Seçim Zaferi  ve Değişen İktidar   

14 Mayıs 1950 günü seçmenler Türkiye’yi yönetecek yeni kadroları 

belirlemek üzere sandık başına gitmişlerdir. Tüm yurtta yaşanan bu büyük heyecanda 

oyunu kullanmaya giden Nihat Erim, oy kullanma işlemi sırasında herşeyin düzenli 

yürümesinden memnun olduğunu kaydetmiştir. Erim’e göre milletvekili genel 

seçimine katılım oranı % 70’in üzerine çıkabilecek görünmektedir. 1139 Oy verme 

işleminin sona ermesinden sonra Çankaya’da Cumhurbaşkanı’yla beraber sonuçları 

takip edenler arasında Nihat Erim de yer almıştır. O gece hakkında detaylı bilgi 

veren Metin Toker’e göre ilk sonuçların gelmeye başlamasıyla ılımlı karşılanan 

neticeler gecenin ilerleyen saatlerinde DP’nin önde olduğunun anlaşılmasıyla yerini 

telaşa bırakmıştır. İl bazında ulaşan sonuçlar arasında Kocaeli’de DP’nin kazandığı 

anlaşıldığı zaman Nihat Erim, “zaten ümidim yoktu” demiş ve yeni Seçim 

Kanunu’ndaki rolünü anımsatırcasına şu dizeleri okumuştur: 

“Kendi elimle kesip yâre verdiğim kalem” 

“Fetva-ı hun-ı nahakkımı yazdı iptidai” 1140 

Metin Toker’in anılarındaki bu satırlara karşın Nihat Erim, günlüklerinde 

Kocaeli’deki seçim sonuçlarına dair şu ifadelere yer vermiştir:  “…Saat 19:00’da 

İzmit’ten vali telefonla söyledi. Demokrat Parti 7 bin oy ilerde imiş. 857 sandıktan ancak 

250’si açıldığı zaman bu netice belirmiş. Ben bunu öğrenince Kocaeli’de kaybedeceğimizi 

anladım. Kandıra’da bizim aldığımız oylar DP’lilerden fazla nispet; bizim % 65-70, onların 

35-40. Fakat diğer kazalar hep DP lehinde… Gece saat 23’teki tasnif DP lehine oy farkını 

20.000’e, pazartesi sabahı 30.000’e çıkardı. Kocaeli’de de kaybı bu derece büyük bir farkla 

                                                 

1138 “Siyasî cihazımıza lâzım olan bazı namzet simaları”, Vatan, 10 Mayıs 1950, Yıl: 10, Sayı: 3221, 
s: 6. 
1139 Erim, A.g.e., s: 447. 
1140 Toker, A.g.e., ss: 14-15. “Kendi elimle hazırlayıp sevgiliye verdiğim kalem, önce benim haksız 
yere öldürülme buyruğumu yazdı.” 
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beklememiştim.”  1141 Nihat Erim, 14 Mayıs seçimlerinde ‘baba ocağı’ Kandıra’da 

seçmenlerin desteğini kazanmayı başarmış; ancak Kocaeli’nin diğer bölgelerinden 

milletvekili seçilecek kadar oy alamamıştır. Bu da Nihat Erim’in 1946’ya nazaran 

1950 seçimlerinde Kocaeli nezdindeki desteği kaybettiğinin bir kanıtıdır.   

Genel seçimlerin tamamlanmasından sonra çıkan gazetelerde DP’nin 

çoğunluğu sağlayarak iktidar mevkiine geçtiği duyurulmuştur. 1142 27 yıllık CHP 

iktidarına son veren 14 Mayıs 1950 genel seçimleri sonucunda DP % 55.2’lik oy 

oranıyla 408 sandalye kazanırken, CHP % 39.6 oy oranıyla sadece 69 sandalye elde 

edebilmiştir. 1143 İki partinin kazandığı milletvekilliği sayısındaki büyük farkın ana 

nedeni Seçim Kanunu’ndaki çoğunluk esasına dayanmıştır. 1144 Yeni Seçim Kanunu 

yapılırken de çoğunluk sisteminin asıl savunucusu CHP’liler nezdinde Nihat Erim’di. 

Toker’e göre Nihat Erim’in VIII. Kurultay’da Genel Sekreterlik mücadelesini 

kaybetmesinin de asıl nedeni bu olmuştur.1145 Yine Toker’e göre Erim’in çoğunluk 

sisteminde ısrarcı olmasının sebebi Meclis’te güçlü bir DP muhalefeti istememesiydi. 

Çünkü Erim, anayasa tadilatı gibi mühim düzenlemelerin ancak “sağlam bir 

çoklukla” yapılabileceğini düşünüyordu. 1146 

4.3.3. Nihat Erim’in Parlamento Dışı Kalışı 

14 Mayıs seçimleri sonucunda Nihat Erim’in seçim bölgesi Kocaeli’de tüm 

milletvekillikleri DP tarafından kazanılmış ve Erim siyasî hayatında ilk defa 

Parlamento dışında kalmıştır. 1147 Dahası Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Ankara’dan 

                                                 

1141 Erim, A.g.e., s: 448. 
1142 “D.P. kahir ekseriyetle kazandı”, Vatan, 16 Mayıs 1950, Yıl: 10, Sayı: 3227, s: 1., “D.Parti zafer 
kazandı”, Zafer, 15 Mayıs 1950, Yıl: 2, Sayı: 379, s: 1., “D.P. 36 İlde Tam Liste Halinde Kazandı, 
385 Milletvekili Çıkarması Bekleniyor”, Cumhuriyet, 16 Mayıs 1950, Yıl: 27, Sayı: 9256, s: 1. 
1143 Bilâ, A.g.e., s: 122., Albayrak, A.g.e., s: 170. Erol Tuncer’in 1950 seçimleri hakkındaki geniş 
kapsamlı çalışmasında DP’nin kazandığı milletvekili sayısı 416 olarak gösterilmiştir. Tuncer, A.g.e., 
s: 121. Seçimlerdeki üçüncü parti MP, % 3’lük oy oranında kalmış ve sadece Kırşehir’den Osman 
Bölükbaşı’nı TBMM’ye gönderebilmiştir. Albayrak, A.g.e., ss: 169-170. 1950 seçimlerine dair ayrıca 
bkz. Hakkı Uyar, Türkiye’nin Demokrasi Devrimi: 1950 Seçimleri, Ankara, Anka Yayınları, 2014. 
1144 Gevgilili, A.g.e., s: 74. 
1145 Toker, A.g.e., s: 26. 
1146 A.e., s: 25. 
1147 “Demokrat Partinin zaferi”, Zafer, 17 Mayıs 1950, Yıl: 2, Sayı: 381, s: 6. Kocaeli’de kazanan DP 
milletvekilleri şunlardır: Ekrem Alican, Ziya Atığ, Hamdi Başak, Salih Kalemcioğlu, Mümtaz 
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seçimi kaybetmiş; memleketi Malatya’dan kazanarak TBMM’ye girebilmiş; son 

CHP Hükümeti’nin Başbakan Günaltay dışında kalan tüm üyeleri 1950 seçimlerini 

yitirerek Meclis dışında kalmışlardır. 1148 Nihat Erim’in seçimleri kaybetmesi DP’de 

de yankı bulmuştur. 19 Mayıs 1950 günü üniversitelerle bir araya araya gelen DP 

Genel Başkanı Bayar, kendisine sorulan bir soru üzerine şu değerlendirmeyi 

yapmıştır:  “Nihat Erim gibi değerli bir devlet adamının Meclis dışı kalmasından çok 

müteessirim. Bu hakikaten memleket için bir kayıptır.”   1149  

CHP’nin kaybettiği seçimlerden sonra Şemsettin Günaltay Kabinesi, 

Cumhurbaşkanı İnönü’nün başkanlığında son kez toplanmıştır. Bu toplantıda genel 

olarak seçimlerin DP tarafından kazanılmasından sonra izlenecek yol hakkında 

strateji belirlemek amaçlanmıştı.1150 İnönü, kabine toplantısına katılan Bakanlara 

bundan sonra ne yapacaklarını ve nasıl geçineceklerini de sormuştur. 1151 Esasen 

İnönü, seçimlerin DP tarafından kazanıldığı anlaşıldıktan sonra Celal Bayar ile 

yaptığı görüşmede hükümeti hemen kurmalarını istemiş; ancak Bayar kabineyi teşkil 

etmenin zaman alacağını söyleyerek, Günaltay Hükümeti’nin bir süre daha görevde 

kalmasını istemişti. 1152 Hükümet toplantısında Celal Bayar’ın bu talebinin bir 

tebliğle ilan edilmesi kararlaştırılmış ve tebliği yazma işi de Nihat Erim’e 

verilmiştir.1153 Toplantının sonunda Bakanlara hitap eden İnönü, “Hepinizle iftihar 

ediyorum” sözleriyle çoğu Meclis dışı kalan kabine üyelerini teselli etmiştir. 1154 

1950’de CHP Hükümeti’nin son Bakanlar Kurulu toplantısının bir başka özelliği de 

Erim’in kabine üyesi olarak iştirak ettiği son toplantı oluşudur. Nihat Erim, 1950 

seçimleriyle veda ettiği kabine üyeliğine 21 sene sonra Başbakan olarak dönecektir. 

                                                                                                                                          

Kavalcıoğlu, Yeredoğ Kişioğlu, Saim Önhon, Lütfi Tokoğlu, Hüsnü Türkand, Ethem Vasıf Akan. 
Tuncer, A.g.e., s: 351. 
1148 Burçak, A.g.e., ss: 223-224. 
1149 “Cumhurbaşkanı C.Bayar’ın sözleri”, Türkyolu, 6 Eylül 1951, Yıl: 29, Sayı: 3965, ss: 1-2. Ancak 
haber gazetede bir yıl sonra verilmiştir. [Y.n.]  
1150 “Demokrat Partinin zaferi”, Zafer, 17 Mayıs 1950, s: 6. 
1151 Barutçu, A.g.e., s: 998. 
1152 Uran, A.g.e., s: 573. 
1153 Erim, A.g.e., s 449.  
1154 Toker, A.g.e., s: 30. Toker Günaltay Hükümeti’nin son kabine toplantısının tarihini 22 Mayıs 
olarak vermiştir. Oysa hem Nihat Erim’in günlüklerinde ve hem de Barutçu’nun anılarında toplantının 
tarihi 16 Mayıs’tır. Barutçu, A.g.e., s: 998., Erim, A.g.e., s: 449. 
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  4.4. Nihat Erim’in DP İktidarına Dair İlk Değerlendirmeleri 

14 Mayıs seçimleriyle iktidarın devrinden hemen sonra Nihat Erim, seçim 

sonuçlarıyla ilgili ilk değerlendirmesini yapmıştır. Erim, basına verdiği demeçte 

CHP’nin milletin iradesini yansıtan bu sonucu “serinkanlılıkla” karşıladığını 

söylemiş ve bu denli ağır bir yenilgiyi beklemediklerini de ifade etmiştir.  

Demokratik bir idarede kazanmak kadar kaybetmenin de doğal karşılanması 

gerektiğini savunan Nihat Erim, seçim sonuçlarıyla ilgili şu önemli tespitlerde 

bulunmuştur:   “...Bu işi bir spor müsabakası gibi mütalaâ etmekten başka çare yoktur. CHP 

iyi bir seçim kanunu hazırlamış olmayı kendisi için bir şeref saymaktadır. Bilhassa dünya 

üzerinde görülmüş olan tek parti rejimlerinin iktidarı demokratik bir usulle elden bıraktığı 

şimdiye kadar görülmemiştir. CHP inkılâpları yapmış 1945[’]te serbest münakaşa hayatını 

açmış, beş yıllık bir intikal devresinden sonra da milli iradeye boyun eğerek muhalefete 

geçerek çalışmayı iktidarda kalmak kadar şerefli bir vazife bilmiştir. Bu oluşu CHP 1920[’] 

den 1950[’] ye kadar uzanan devrin bütünlüğü içinde bir inkılâp şaheserinin tamamlanması 

saymaktadır. Türk milleti 6.5 asırdır ilk olarak iktidarın kendi iradesiyle değiştiğini 

görmektedir…”   1155 Erim, ayrıca CHP ileri gelenlerinin böyle bir seçim mekanizması 

kurmak ve bunun sonunda çıkan sonuca boyun eğmek “centilmenliğini” 

gösterdiklerinden de söz ederek,  “…Bu duygu kayıptan mütevellit bütün diğer hisleri 

arka plânda bırakmıştır. Hiç şüphe yok ki bir muharebede mağlûp çıkan tarafın kendini 

toparlayıp yeni hamleleler yapmaya hazırlanması tabii ve yerinde bir harekettir. Önümüzdeki 

haftalar bizim zaviyemizden işte bu geil[i]şmelere sahne olacaktır.”     

Parlamento dışında kalarak sade vatandaş kimliğine dönen Nihat Erim’in 14 

Mayıs seçimlerinden hemen sonraki bu ilk değerlendirmesine göre demokratik 

sisteme geçiş ve iktidarın devri 1920’lerden beri süregelen devrimler sürecinin 

tamamlanması olarak görülmelidir. Ayrıca Türk Ulusu’nun yüzyıllar sonra ilk defa 

iktidarı kendi idaresiyle değiştirmesi çok değerli bir kazanımdır. Erim, bunların 

dışında CHP’nin millî iradeye boyun eğdiğine vurgu yaparak; bundan sonraki süreçte 

partinin kendini yenileyerek siyasi mücadelesine devam edeceği mesajını da 

kamuoyuna vermiştir. 

                                                 

1155 “Erimin mühim beyanatı”, Türkyolu, 18 Mayıs 1950, Yıl: 28, Sayı: 3562, ss: 1-2. 
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Türkiye’de demokratik düzene geçiş sürecinde önemli hizmetleri bulunan 

Nihat Erim’in hem Meclis dışı kalması ve hem de CHP’nin iktidardan düşmesi 

nedeniyle 1950 yılı Mayıs ayının sonunda basında bir mülâkatı daha yayınlanmıştır. 

Erim, bu mülâkatında kendisine sorulan “CHP’nin seçimlerde neden başarı 

kazanamadığı” sualine şu yanıtı vermiştir:  “Halk Partisinin iktidarı kaybetmesi 

mevzuunda bugün için belki bin tane sebep bulunabilir. Fakat bence bu bin sebebin üzerinde 

bir (bin birinci) sebep vardır ki, hepsinin üzerindedir. Ve kâffesini nefsinde toplamaktadır. 

Değişiklik arzusu!.”  1156 Nihat Erim’in seçimlerle ilgili bu değerlendirmesi İsmet 

İnönü’nün o zamanlar Amerika’da bulunan oğlu Erdal İnönü’ye gönderdiği 22 Mayıs 

1950 tarihli mektuptaki değerlendirmesiyle tamamen aynıdır. İnönü, o mektubunda 

seçimlerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştır:   “Niçin kaybettik. İnsaflı, insafsız binbir sebebi 

var. Fakat en başta geleni değişiklik arzusudur. Bu da milletlerin hem masum, hem tabii bir 

arzularıdır…”  1157 İnönü ve Erim’in yorumlarındaki benzerlik, Nihat Erim’in –

İnönü’nün mektubu, Erim’in mülâkatından daha öncedir- İsmet Paşa’nın görüşlerini 

tamamen paylaştığını gösteren önemli bir örnektir. Zaten ikili arasında uzun süredir 

devam eden yakınlık ve uyumun bir sonucu olarak görüşlerinde de paralellik 

bulunması son derece doğaldır.  

Nihat Erim, mülâkatın diğer bölümlerinde hem CHP’nin nasıl bir muhalefet 

yapacağı üzerinde durmuş; hem de DP iktidarının geleceğine dair değerlendirmelerde 

bulunmuştur. Erim, 1946’dan beri ana davalar yerine “küçük meselerle” uğraşan ve 

devamlı bahaneler üreten muhalefetten şikâyetçi oldukları için kendilerinin bu tarz 

bir muhalefeti yapmayacaklarını söylemiştir. CHP olarak şahıslarla 

uğraşmayacaklarının altını çizen Erim, kendi programlarına aykırı düşecek icraatları 

eleştireceklerini belirtmiştir. Ayrıca Devlet Reisi’ni tartışmaların dışında 

tutacaklarını da söyleyen Erim, yeni iktidar hakkında şu tespitlerde de bulunmuştur:   

“Bence Demokrat Parti fazla va[a]detmiştir. Sanırım ki iktidara geçeceklerini onlar da 

tahmin etmiyorlardı. Ve sırf bizi müşkül duruma düşürmek için aşırı vaatlerde bulundular… 

Celal Bayar’ın Parti başkanlığını bırakması da bence Demokrat partiyi zaafa uğratacaktır. 

Bugünkü Meclisteki ekseriyet katiyen mütecanis değildir. Çok zıt fikirler taşıyan muhtelif 

elemanları analize etmek çok güçtür… [Mesela] bizde İnönü’nün büyük nüfuzu vardı. 

                                                 

1156 “Nihat Erim’le bir mülâkat”, Türkyolu, 27 Mayıs 1950, Yıl: 28, Sayı: 3570, s: 1. 
1157 Bilgehan, A.g.e., s: 165.  
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Bayar’dan sonra onlarda böyle bir nüfuz tesis edecek eleman mevcut değildir… Vaziyet 

böyle olunca Demokrat partinin çok müşkül mevkide olduğunu kabul etmek icabeder.” 1158   

Nihat Erim, DP iktidarı hakkındaki uzun değerlendirmesini şöyle tamamlamıştır:   

“…Demokrat Partiye angaje olmuş gazeteler bir müddet her halde iktidarı tutacaklardır… 

Fakat tahakkuk etmeyen vaatlerle vatandaş gayri memnun bir hale girer girmez tenkide 

başlayacaklardır. O halde mesele bitmiştir. Matbuatı da kaybettikten sonra iktidar için 

muvaffakıyet ümitleri suya düşmüş demektir.”   1159 

Nihat Erim’in yeni iktidara yönelik ilk tespitlerinden çıkan sonuç DP’nin 

iktidarı sürdüremeyeceği kanaatinde oluşudur. Mülâkatın yeni iktidara dair bölümleri 

Erim’in DP iktidarını geçici gördüğünün bir ispatıdır. Erim, Celal Bayar’ın 

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra1160 DP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmasını da doğru 

bulmamaktadır. Çünkü Meclis’te çoğunluğu elde tutan parti-yani DP- aslında 

homojen bir yapıya sahip değildir. Bu nedenle birbirine karşıt fikirleri bir arada 

tutmak için karizmatik bir lidere ihtiyaç vardır ve Bayar ayrıldığına göre DP’de bu 

birliği tesis edecek başka bir isim bulunmamaktadır. Yine Erim’e göre seçimleri 

kazanabilmek için ölçüsüz vaatler veren DP’liler iktidar mevkiine geçince bu vaatleri 

yerine getiremeyeceği için, hem basının ve hem de halkın desteğini kaybedecektir. 

Dolayısıyla –açık olarak deklare etmese de - bir sonraki genel seçimlerde CHP’nin 

yeniden iktidara gelmesi Erim’e göre en güçlü olasılıktır. 

4.5. Nihat Erim’in Ulus Gazetesi’ne ve Üniversiteye Dönüşü 

1950 seçimleriyle Meclis dışında kalan Nihat Erim, uzun süredir uzak kaldığı 

basın dünyasına ve akademik kariyerine geri dönmüştür. Aslında CHP genel 

seçimleri kazansaydı; Nihat Erim, bu yeni dönemin Başbakanı olacaktı. 1161 Ne var ki 

DP iktidarı ve milletvekilliğinin kaybı, Erim’in bir anlamda eski kariyerlerine dönüşü 

anlamına da geliyordu.  Bu noktada Ulus’ta 1940’ların ikinci yarısından itibaren 

                                                 

1158 “Nihat Erim’le bir mülâkat”, Türkyolu, 27 Mayıs 1950, s: 2. 
1159 A.h. 
1160 “C.Bayar Cumhurbaşkanı”, Zafer, 23 Mayıs 1950, Yıl: 2, Sayı: 387, s: 1. Bayar, DP Meclis 
Grubu tarafından Cumhurbaşkanlığı’na aday seçildikten sonra 21 Mayıs’ta DP Genel Başkanlığı’ndan 
ayrılmıştı. Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 70. 
1161 Toker, A.g.e., s: 25. Metin Toker, bir başka kitabında da İsmet İnönü’nün kendisine CHP’nin 
1950 seçimlerini kazanması halinde  Nihat Erim’i Başbakan yapacağını söylediğini yazmıştır. Toker,  
Tek Partiden Çok Partiye, s: 345. 
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tartışmalara yol açan yazılar kaleme alan; ancak 35’ler hareketinin liderliğine 

geçtikten sonra makale yazmayı bırakan Erim’in yeniden Ulus’ta sorumluluk 

üstlenmesi İsmet İnönü’nün talebi üzerine olmuştur.  

Günaltay Kabinesi’nin son toplantısını yaptığı gün görevi devretmeye 

hazırlanan Şemsettin Günaltay’dan İsmet Paşa’nın kendisini “Ulus”u başına geçirme 

tasavvurunu öğrenen Nihat Erim, İnönü’nün fiilen CHP’nin başkanlığını ele alması 

halinde sadece O’nunla çalışmak üzere görevi kabul edebileceğini söylemiştir. 1162 

Ne var ki, Ulus için yeniden Nihat Erim’in adının ortaya atılması CHP içinde 

kaynaşmalara neden olmuştur. CHP Meclis Grubu’nun toplantısından sonra İsmet 

Paşa’yla bir araya gelen Faik Ahmet Barutçu, Erim’den duyulan rahatsızlığı 

İnönü’ye duyurmuştur. Grupta oluşan Erim karşıtlığından rahatsız olan İnönü, 

Barutçu’dan Nihat Erim’i hem gençlere ve hem de ihtiyarlara karşı himaye etmesini 

istemiştir. 1163 İsmet İnönü’nün bu talebi CHP içindeki alehyte akımlara karşı Nihat 

Erim’i korumak istediğinin açık bir delilidir.   

Genel seçimlerden sonra Nihat Erim’i Ulus’un başına getirmek isteyen İsmet 

İnönü, CHP içindeki Erim karşıtlarını ikna etmesi için Barutçu’yla başbaşa da 

görüşmüştür. Aynı gün Faik Ahmet Barutçu’yla birlikte partiden ayrılan İnönü, 

sohbet sırasında CHP içindeki Erim alehytarlığının nedenini de öğrenmiştir. 

Barutçu’ya göre bazı partililer “İsmet Paşa’nın Nihat Erim’in telkinleriyle demokrasi 

yolunda iktidarı kurban ettiği” fikrini savunduklarından Erim’e karşıydılar.  İnönü ise 

bu konudaki düşüncelerini Barutçu’ya şöyle anlatmıştır:  “Nihat Erim, İsmet Paşaya 

fikir telkin edecek! Nihat Erim, İsmet Paşa olabilir mi? Sana bir şey anlatayım: seçimlerin 

başında idi. Celal Bayar… bir koalisyon hükümeti teklif etti. Şemsettin Bey buna taraftar 

değildi. Nihat arkadaşları ile istifa tehdidi ile bu fikri kabul ettirmek istemiş. Bir akşam 

burada kendilerini dinledim, konsere götürdüm. Dönüşte Nihat’a ‘bu senin dediğin olmaz. 

Mahzurları odur ki yarı yolda istifa ile mesul durum ihdas edebilirler’. İstifa tehdidine 

gelince, haşladım ve ‘bu terbiyesizliktir!’ dedim. Nihat Erim, İsmet Paşaya telkin yapamaz.”  
1164  

                                                 

1162 Erim, A.g.e., s: 449. Barutçu’ya göre aslında Şemsettin Günaltay da Erim’in Ulus’un başına 
geçmesine karşıydı. Barutçu, A.g.e., s: 1011. 
1163 A.e. 
1164 A.e., s: 1012. 
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CHP’nin yayın organı Ulus’un idaresi üstlenme konusunu Genel Başkan 

İsmet İnönü’yle görüşen Nihat Erim, onun Kurultay’dan önce gazetenin yazı işlerinin 

kontrolünü üstlenmesini istemesi üzerine “Paşam siz üzülmeyin, ne vazife verirseniz 

yaparım.” yanıtını vermiştir. 1165 Erim notlarında seçim neticelerinden dolayı 

üzüntülü olan İnönü’ye bir de kendisinin zorluk çıkarmak istemediğini kaydetmiştir. 

24 Mayıs tarihli gazetelerde Nihat Erim’in Ulus’un idaresini ele aldığı yazılmıştır. 

Habere göre Erim, gazetenin muhalefet devrindeki yayınını “sevk ve idare” 

edecektir. 1166 

Erim’in Meclis dışı kalışından sonra geçimini temin edeceği en önemli 

vasıtalardan birisi üniversite olacaktı. Nitekim 14 Mayıs’tan hemen sonra Nihat 

Erim’i akademiye döndürmek için üniversite çevrelerinden girişimler başlamış ve o, 

kendisinin başvurmayacağını; ancak davet edilmesi halinde kabul edebileceğini 

söylemiştir.  1167 Erim’in notlarında akademik kariyer planlarına dair bazı detaylara 

yer verilmiştir. Buna göre İsmet İnönü’den üniversiteye dönüş için onay alan Nihat 

Erim, tercihinin Ankara Hukuk Fakültesi’nde kalmak olduğunu ve bu nedenle de 

İstanbul Hukuk’tan gelen teklifi Başkent’te kalmak için kabul etmediğini 

yazmıştır.1168 Erim’in de beklediği gibi Ankara Hukuk Fakültesi Profesörler Meclisi 

Haziran ayı sonunda onu 11 olumlu oya karşılık bir olumsuz oyla Kamu Hukuku 

Profesörü olarak seçmiştir. 1169  Ekim ayında basında çıkan haberde de söz konusu 

tayinin Üniversite Senatosu tarafından ittifakla onaylandığı bildirilmiştir. Bu 

onamayla birlikte Erim, Kamu Hukuku kürsüsüne gelmesi uygun görülmüştü. 1170 Ne 

var ki, Nihat Erim’in Ulus’taki muhalefeti Menderes Hükümeti’nin bu seçimi 

onaylamasını bir sene geciktirmiştir.1171 Nihayet 7 Mayıs 1951 tarihli 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın imzasını taşıyan karar yazısıyla hükümet Erim’in 

                                                 

1165 Erim, A.g.e., s: 453. 
1166 “Nihat Erim Ulus’u idare edecek”, Türkyolu, 25 Mayıs 1950, Yıl: 28, Sayı: 3568, s: 1. 
1167 Erim, A.g.e., s: 450. 
1168 A.e., s: 452. 
1169 Lütem, A.g.e., ss: 87-88. İlgili gazete haberi için bkz. “Nihat Erim Profesör seçildi”, Vatan, 5 
Temmuz 1950, Yıl: 10, Sayı: 3277, s: 3. 
1170 “Üniversite Senatosu Nihat Erim’i Profesör seçti”,  Ulus, 6 Ekim 1950, Yıl: 30, Sayı: 10516, ss: 
1-3. 
1171 Lütem, A.g.e., s: 88. 
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tayinini onaylamıştır. 1172 Böylece DP döneminde milletvekilliğine veda eden Nihat 

Erim, hem aktif gazetecilik hayatına ve hem de üniversite kürsüsüne geri dönmüştür.  

4.6. DP İktidarına Karşı CHP Muhalefeti ve Erim’in Tutumu 

DP iktidara geldikten sonra 22 Mayıs tarihinde TBMM tarafından Celal 

Bayar, Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanı seçilirken; aynı gün Menderes’in 

Başbakanlığında ilk kabine de teşkil edilmiştir. 1173 Başbakan Adnan Menderes 

tarafından 29 Mayıs günü TBMM’ye sunulan hükümet programının ilk kısmında 

CHP iktidarının son yılları eleştirilirken; ikinci kısımda sıralanan hedefler arasında 

hayatın ucuzlatılması, vergi adaletinin tesisi, özel sektörün alanının genişletilmesi 

gibi hususlardan söz edilmiştir. 1174 Menderes’in okuduğu hükümet programının 

dikkat çekici unsurlarından birisi Türk Devrimi’yle ilgili ifadeler olmuştur. 

Programda ‘millete mal olmuş’ devrimlerin korunacağından söz edilmesi Türk 

Devrimi’nin parçalanacağı ve devrimlerin bir bölümünün kaldırılacağı biçiminde 

yorumlanmıştır. 1175  

Nihat Erim, Menderes Hükümeti’nin programı hakkında kaleme aldığı bir 

yazıda Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı döneminde kazandığı “otorite ve sevgiye” 

dayanarak toplumsal düzende köklü değişim hareketlerine giriştiğini yazmıştır. Erim, 

ayrıca tek parti devrini ihtiva eden 1945’e dek gelen süreçte devrimlerin tartışmaya 

açılmadığını da kaydederek; demokratik düzene geçiş sonrasındaki fikir 

hareketliliğinde bu durumun değişmeye başladığını da bildirmiştir. Erim, seçim 

propagandaları sırasında sadece CHP’nin devrim ilkelerine tam manasıyla bağlı 

kalacağını ilan ettiğini de öne sürerek sözü Menderes’in “halka mal olan devrimlerin 

korunacağı” ifadesine getirmiş ve özetle şu görüşleri savunmuştur:   “Bu cümle vakıa 

müphemdir. Fakat inkılâpları kayıtsız şartsız muhafaza etmek gibi bir taahhüdü reddetmek 

                                                 

1172 Nihat Erim’in Profesörlüğe tayini hakkında Cumhurbaşkanı Bayar, Başbakan Menderes ve Milli 
Eğitim Bakanı Tevfik İleri imzalı karar metninde şöyle denilmiştir:  “Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesindeki açık Amme Hukuku Profesörlüğüne, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 28 inci maddesi 
uyarınca Fakülte Profesörler Kurulunca seçilmiş, Senatoca uygun görülmüş bulunan ve müktesep hakkı 70 lira 
olan Kocaeli eski milletvekili Nihat Erim’in 90 lira aylıkla tayini tensip edilmiştir.”   BCA, Fon No: 301110, 
Kutu No: 223, Dosya Gömleği No: 19, Sıra No: 8. 
1173 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 70. 
1174 Eroğul, A.g.e., ss: 55-56. 
1175 Tarık Zafer Tunaya, İslâmcılık Akımı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. bs., 
2007, ss: 195-196.  



 278

bakımından çok sarihtir. İnkılâplar ikiye ayrılacaktır. Bunlardan… vatandaş çokluğu 

tarafından hâlâ hazmedilememiş olanlar üzerinde ısrar edilmeyecektir. DP’nin koyduğu bu 

kıstas –doğrusunu söylemek lâzım gelirse- demokratiktir… Demokratik idarelerde partiler 

muayyen fikirler etrafında bir nevi idealizmle sebat ederler… CHP’nin inkılâplar üzerinde 

seçimi kaybetme pahasına da olsa sebat etmesi gibi… İdealist partiler belki bugün azlıkta 

kalabilirler. Lâkin sebat ve samimiyetle müdafaa edilen fikirler cemiyette zamanla saha 

kazanabilir…”   1176   

Nihat Erim’in Ulus’ta çıkan ve DP iktidarının Türk Devrimi’ne bakışını ele 

aldığı bu makaledeki fikirleri, oldukça ılımlı sayılmalıdır. O, Atatürk İnkılâpları’nın 

tek savunucusu olarak CHP’yi göstermiş; partisinin oy kaybetme ihtimaline karşı 

dahi seçim çalışmaları sırasında inkılâplardan taviz vermediğini savunmuştur. Erim’e 

göre CHP bugün muhalefete düşmüş olsa da tavizsiz tutumunu sürdürdüğü takdirde 

gelecekte halkın takdirini kazanarak yeniden iktidar olabilir. Erim’in bu yazısındaki 

bir başka önemli husus DP’nin inkılâplarla ilgili tutumunu demokratik sayarak 

iktidara karşı sert eleştiriler yöneltmekten kaçınmasıdır.   

DP’nin hükümete geldikten sonra devrimler hakkındaki tasarrufları Ulus’ta 

zaman zaman Erim tarafından gündeme getirilmiş ve Adnan Menderes’in CHP’deki 

yıllarına vurgu yapılarak daha sert biçimde eleştirilmiştir. 1951 yılının ilk günündeki 

makalesinde yine iktidarı tenkit eden Nihat Erim, sözü Başbakan Menderes’in “halka 

mal olmuş, olmamış devrimler” nitelemesine getirerek, şu tespitlerde bulunmuştur:  

“1930 yılından 1945’e kadar inkılâp partisi içinde çalışmış bir zatın 1950 yılında bu 

hüviyetle ortaya çıkması hazin idi… Bir insan inkılâplara ya inanmıştır, ya inanmamıştır. 

İnanmamış insan evvelce C.H.P. ne girmemeli, onun içinde on beş yıl kalmamalı, onun 

milletvekilliğini kabul etmemeli idi... İnkılâplara inanmış olan bir insan ise, hangi partiye 

girmiş olursa olsun, hangi makama geçmiş bulunursa bulunsun inancından fedakârlık 

edememelidir. ”   1177   

1950 seçimleriyle TBMM dışında kalan Nihat Erim için artık DP iktidarına 

karşı muhalefet yapabileceği tek mecra basın kalmıştı. Erim’in yeni iktidara karşı 

muhalefetinin bazı etkenler altına şekillendiği öne sürülmüştür. Toker, seçimleri 

kaybeden Erim’in “Başbakanlık hayallerinin yıkıldığını”, Başbakan Adnan 

                                                 

1176 Nihat Erim, “İnkılâpçılık ve Demokrasi”, Ulus, 7 Haziran 1950, Yıl: 30, Sayı: 10395, s: 3. 
1177 Nihat Erim, “1951’in başında düşünceler”, Ulus, 1 Ocak 1951,  Yıl: 31, Sayı: 10603, s: 3. 
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Menderes’e karşı “küçümseme ve iğbirar” duyguları içinde olduğunu öne 

sürmüştür.1178 Nihat Erim’in bu “psikolojik faktörler” altında muhalefetini sürdüğünü 

iddiasına karşın yakınları, onun Menderes’i “küçümsemese bile takdir etmediği”ni 

söylemişlerdir. 1179 Dolayısıyla Toker, Nihat Erim’in Ulus’taki 1950-1951 arası 

muhalefet stratejisini “uzlaşmaz” olarak tanımlamıştır. 1180 

Ne var ki, Nihat Erim’in DP’ye karşı muhalefet stratejisini belirlerken, 

“sırtını dayadığı” asıl unsurun İsmet İnönü olduğu da vurgulanmıştır. Erim, İsmet 

Paşa’dan aldığı büyük güçle   “milletin DP tarafından aldatıldığını, 14 Mayıs’ta milletin 

aldanma duygusuna kapılarak DP’yi iktidara getirdiğini”   CHP’nin ana siyaseti yaptığı 

da bildirilmiştir. 1181 Arcayürek’e göre CHP Merkez Yönetim Kurulu partide değil, 

Erim’in Ulus’taki odasında toplanıyordu. Partide uygulanacak siyaset Ulus’ta 

saptandıktan sonra partideki toplantılarda resmiyet kazanıyordu. Dolayısıyla 

İnönü’nün desteğini alan Erim, “demagoji” sanatıyla Paşa’yı etkiliyor ve İsmet İnönü 

ana hatlarını Nihat Erim’in çizdiği muhalefet stratejisini onaylamış bulunuyordu. 

Neticede “milletin aldatıldığı” yargısı İsmet Paşa tarafından da paylaşılıyordu. 1182 

Bu durumda aşağıda değinildiği şekilde VIII. Kurultay’da Genel Sekreter seçilen 

Kasım Gülek’in CHP’nin muhalefet stratejisinin saptanmasında ne denli etkili 

olduğu da kuşkusuz tartışılması gereken bir konu olarak görülmelidir.  

 4.7. Arapça Ezana Dönüş Kararı Karşısında Erim’in 

Değerlendirmeleri 

DP iktidarının genel seçimlerden sonra ilk icraatlarından birisi ezanın Arapça 

okunmasına yeniden müsaade edilmesi olmuştur. Düzenleme öncesinde bu konuda 

partinin yayın organı Zafer’e bir demeç veren Başbakan Adnan Menderes, her 

taassubun toplum hayatı için mahzurlu neticeler doğuracağından söz ederek; 

Atatürk’ün bir takım hazırlayıcı ön inkılâplarla taassup zihniyetini önlemek istediğini 

                                                 

1178 Toker, A.g.e., s: 75. 
1179 Nihat Erim’in damadı Sayın Akın Önalp’in 2 Şubat 2017 tarihinde tarafımıza gönderdiği 
elektronik ileti.  
1180 Toker, A.g.e., s: 94. 
1181 Cüneyt Arcayürek, Cüneyt Arcayürek Açıklıyor-2: Yeni İktidar Yeni Dönem: 1951-1954,  
Ankara, Bilgi Yayınevi, 1983, s: 108. 
1182 A.e. 
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söylemiştir. Türkçe ezanı bu tür bir zorunluluğa bağlayan Menderes, vaktiyle 

mecburen tatbik edilen bu uygulamaya aradan geçen zaman zarfında artık ihtiyaç 

olmadığını savunmuştur. Başbakan Menderes, Türkçe ezanda ısrarın bu kez “vicdan 

hürriyetine karşı bir taassup” olacağını da savunmuştur. 1183 Menderes aynı 

demecinde dinin siyasete karıştırılmadan ve dini ibadetlerin kamu düzenine aykırı 

olmadan yapılmasını vicdan özgürlüğünün gereği olarak tanımladıktan sonra 

sözlerine şöyle devam etmiştir:  “…Diğer inkılâplarımız gibi lâiklik esasının da 

muhafazası bugün için ancak prensiplere bağlı kalabilmekle mümkündür. Halbuki umumi 

âdaba ve amme nizamına hiçbir aykırılık göstermeyen ezan meselesinde memnuiyetin 

devamı lâiklik prensibini menfi cihetten zedelemek mânasını tazammun eder… Bu izahımın 

milletimize mal olmuş inkılâplarımızın tamamıile korunacağı mânasını taşıdığını da ayrıca 

tafsile lüzum görmemekteyim…”  1184  Başbakan Adnan Menderes’in DP’nin ezan 

konusundaki görüşlerini açıkladığı bu demeçten çıkan en önemli sonuç; onun Türkçe 

ezan uygulamasını, kendi tabiriyle, “hazırlayıcı ön inkılâp” olarak görmesi ve bu 

uygulamayı “millete mal olmuş inkılâplar” arasında saymamasıdır.  

Nihat Erim, Başbakan Menderes’in Zafer’e yaptığı açıklamayla başlayan 

Arapça ezana dönüş süreciyle ilgili ilk değerlendirmesini günlüklerinde dile 

getirmiştir. 9 Haziran 1950 tarihli sayfada Erim’in tepkisi şu satırlarla ifade 

edilmiştir:   “Menderes hükümetinin ilk işi ezanın Arapça okunmasına müsaade edileceğini 

söylemek oldu. Bu suretle Türkçe’den Arapça’ya geçmekle bir ricat yapıldı. Bu kadarla 

kalırlarsa şükredelim. Diğer inkılap tedbirlerinden fedakârlığa devam etmelerinden 

korkulur.”  1185 Erim’e göre Türkçe ezan uygulamasına son verilmesi Türk 

Devrimi’nde bir geriye gidiştir; ancak onun yine bu satırlarda DP iktidarının diğer 

inkılâplardan sapma yapacağına dair endişesi de açıkça hissedilmektedir.  

DP iktidarı 1950 yılı Ramazan ayından önce ezan meselesini halletmek için 

büyük bir çaba sarfetmişti. 1186 Bu husustaki tutumu merakla beklenen CHP’deyse 

                                                 

1183 “Arapça ezana müsaade ediliyor”, Zafer, 5 Haziran 1950, Yıl: 2, Sayı: 400, ss:1-6. 
1184 A.h., s: 6. 
1185 Erim, A.g.e., s: 458. 
1186 Giritlioğlu, Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin Mevkii C: 1, s: 283. 
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başta Arapça ezana karşı çıkış yönünde bir eğilim belirmişse1187 de Parti Grubu’nda 

Genel Başkan İnönü, Cevdet Kerim İncedayı, Yusuf Ziya Ortaç gibi isimlerin 

katılmadığı toplantıdan tasarıya destek kararı çıkmıştır. 1188 Dolayısıyla zaten Meclis 

çoğunluğuna sahip bulunan DP, CHP’nin de desteğiyle ezanın yeniden Arapça 

okunmasına imkân tanıyan yasayı TBMM’den çıkartmıştır.1189  

DP iktidarının Arapça ezanla ilgili düzenlemeyi TBMM’den geçirdiği 

günlerde Nihat Erim, Ulus’ta kendisine gelen bir okuyucu mektubuna verdiği 

yanıtlarda önemli tespitler ve değerlendirmeler yapmıştır. Erim’e gelen mektupta 

okur, CHP’nin 1945’ten beri gelen süreçte her türlü yıkıcı propagandaya maruz kalan 

ve çoğu “saf vatandaşlardan” oluşan halk kitlelerine “istediğini seç” demekle hata 

işlediğini savunmuştur. DP iktidarını “saf vatandaşların” oyuna bağlayan mektubu 

kaleme alan okur,   “…Okuma yazma bilenin az olduğu bir memlekette bu derece aşırı bir 

serbestliğe müsaade ettiğiniz için ve iktidarı da âdeta içinizden memnun olarak 

devrettiğinizden dolayı tarih sizleri suçlu sayacaktır.”   ifadelerini kullanmıştır. 1190  

Nihat Erim, bu mektuba cevap niteliğinde kaleme aldığı bir makalesinde 

Cumhuriyet devrinde demokratik sisteme 1930’da geçilmiş olsa 15 yıllık bir 

tecrübeye sahip olunacağını, oysa tek partiyle geçilen 1930-1945 arası devrede 

hemen hiçbir kazanç sağlanamadığını savunmuştur. Erim ayrıca 1930’da ortaya 

çıkan devrim aleyhindeki faaliyetlerin, 1950’de de görüldüğünü; ancak mesela beş 

yıl sonra bu aleytarlığın sona ereceğine dair bir emarenin olmadığını da belirtmiştir. 

Erim’e göre “mürteci” zihniyetli insanlar, gençler ve hatta tahsilliler arasından da 

                                                 

1187 CHP’nin konu ilk gündeme geldiği zamanki itirazları arasında Ziya Gökalp’in devrinden beri 
Türkçe ezanın istenildiği, Türkçe ezanla dinin elden gitmiş sayılamayacağı, halka hoş görünmek adına 
devrimlerin bölünmesinin sakıncalı olacağı yer alıyordu. Gotthard Jäschke, Yeni Türkiye’de 
İslâmlık, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1972, s: 46. 
1188 “C.H.P.nin Arapça ezan lehine dönüşü”, Vatan, 17 Haziran 1950, Yıl: 10, Sayı: 3259, ss: 1-4. 
Oylamada bulunmayan İsmet İnönü, kendi grubunu serbest bırakmayı tercih etmişti. Toker, A.g.e., s: 
49. 
1189 “Ezana Ait Tasarı Dün Kanunlaştı”, Zafer, 17 Haziran 1950, Yıl: 2, Sayı:412, s: 1., “Meclis 
Arabca Ezan Yasağını Kaldırdı”, Cumhuriyet, 17 Haziran 1950, Yıl: 27, Sayı: 9288, s: 1. Merhum 
Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy, kendisiyle yaptığımız görüşmede Türkçe ezan uygulamasının 
devam etmesi gerektiğini söylemiştir. Babasının da Arapça ezanın lehinde olacağını sanmadığını ifade 
eden Gürsoy, şu ifadeleri kullanmıştır: “Demokratik düzene geçildiği için ezan hususu serbest 
bırakılmıştır. Ama bence olmamalıydı. Çünkü ‘İrtica DP’den başladı’ deniliyor ki, bu yanlış bir 
görüştür. DP karşıtlarına koz verilmiş oldu. Oysa buna CHP de oy vermiştir.” Nilüfer Gürsoy ile 27 
Eylül 2013 tarihinde yapılan özel görüşme.  
1190 Nihat Erim, “Bir Okuyucuya Cevap”, Ulus, 15 Haziran 1950, Yıl: 30, Sayı: 10403, s: 3. 
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çıkabilir; dolayısıyla devrim aleyhtarlığı karşısında cephe alacak geniş bir kitleye 

ancak bir iki nesil sonra ulaşılacaktır. Nihat Erim, okurunun endişelerini giderme 

amacıyla yazdığı bu makalede şu önemli değerlendirmede de bulunmuştur: 

“…Türkiye’de tehlikenin sadece soldan geleceği fikrini artık değiştirip, tehlike her 

iki uçtan da gelebilir demeliyiz…” 1191  

Nihat Erim’in bu görüşleri bir anlamda Türkiye’nin sonraki devirlerinde de 

gözlenen Türk demokrasisinde ‘cahil kitlelerin’ egemen olduğu tezine de yanıttır. 

Ona göre gerici zihniyetli insanlar her devirde ve her çeşit insan arasından çıkabilir 

ve devrimler ancak zaman içinde yetişecek nesillerle korunacaktır. Erim’in bu 

makalesinde en önemli tespitlerinden birisi Türkiye’de sola karşı önyargılı bakışın 

değişmesi gerektiği ve demokratik sisteme karşı olası tehditlerin sadece soldan değil; 

sağ kesimden de gelebileceğine yönelik değerlendirmeleridir.  

4.8. CHP’nin VIII. Kurultayı’nda Genel Sekreterlik 

Mücadelesi  

14 Mayıs seçimleriyle iktidarı devreden CHP’nin muhalefet dönemindeki ilk 

Kurultayı 1950 yılı Haziran ayında toplanmıştır. Giritlioğlu’na göre Kurultayın 

hemen öncesinde parti içinde “karamsar” bir hava esiyordu. Kimi partili “Ben 

dememiş miydim” tarzı fikir yürütürken, bazıları CHP’den ayrılmak için türlü 

bahaneler peşinde koşuyordu. Kimisine göre CHP “ömrünü tamamlamış” bir siyasi 

teşekkülden ibaretti, yahut gelecek günlerin zorlu siyasi atmosferini de “yenik” 

kapatacağını savunanlar da vardı. 1192 

Kurultaya kısa bir zaman kala Ulus’ta partinin geleceğiyle ilgili düşüncelerini 

dile getiren Nihat Erim, 29 Haziran’da yapılacak toplantının her kesimden siyasîyi 

yakından ilgilendirdiğini yazmıştır. 14 Mayıs seçimleri sonrasında CHP’nin geleceği 

konusunda farklı görüşler bulunduğundan da söz eden Erim, yeni bir Seçim Kanunu 

ve dürüst seçimlerle iktidarı devreden CHP’ne karşı Batı’dan gelen övgülere 

                                                 

1191 Nihat Erim, “Yeni devir, yeni mesuliyet”, Ulus, 17 Haziran 1950, Yıl: 30, Sayı: 10405, s: 3. 
1192 Giritlioğlu, A.g.e., s: 269. 
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rağmen1193, içeriden hücumların devam ettiğini yazmıştır. Bazılarının CHP’nin 

büsbütün dağılmadan, silinmeden rahata eremeyeceklerini de ifade eden Nihat Erim; 

okurlarına bu insanları bu derece “kan düşmanlığına” sevkeden faktörün ne olduğunu 

da sormuştur. Erim’e göre bu sorunun cevabı yıllar içinde verilecektir. Kurultay 

öncesinde her türlü saldırıya karşı uyanık olacaklarını da vurgulayan Erim, CHP’nin 

bir fikir cephesi olarak ve Atatürk İnkılâbı’nın “gerçek bekçisi ve koruyucusu” 

olarak hızla gelişeceğini de ifade etmiştir. 1194 

CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, Kurultay’dan önce Nihat Erim’le yaptığı 

görüşmede ona Genel Sekreter olmayı düşünüp düşünmediğini sormuştur. Erim’e 

göre parti içinde kendisinden şikayetçi olan müfritler yitirilen seçimlerin sorumlusu 

olarak kendisini gördükleri için onun Genel Sekreterliği’ne de karşıydılar. İsmet 

Paşa’nın sualine yanıt veren Erim, kendisinin hiçbir talebi olmadığını söylemiş ve 

ayrıca gençlerden en ehliyetlisinin Genel Sekreter olabileceğini söylemiştir. 1195 

İnönü ise Erim’e şimdilik onu yıpratmak istemediğini ve kesin karar vermemekle 

birlikte delegeleri müsait bulduğu takdirde kendisini Genel Sekreterliğe getireceğini 

söylemiştir.   

CHP’nin VIII. Olağan Kurultayı, 29 Haziran 1950 tarihinde Ankara’da 

Halkevi’nde toplanmıştır. 1196 Genel Başkan İsmet İnönü, Kurultayı açış 

konuşmasında özetle CHP’nin 1950 seçimleri sonrasında muhalefet vazifesini 

                                                 

1193 14 Mayıs seçimleriyle CHP’nin iktidarı DP’ye devretmesi Batı’da ilgi ve övgüyle karşılanmıştır. 
Amerikan New York Times gazetesindeki yoruma göre CHP’nin seçimlerde aldığı yenilgi sadece 
Türkiye’nin değil, aynı zamanda bütün Batı demokrasisinin iftihar etmesi gereken bir hadisedir. 
Fransız basınına göre de seçimler tam bir serbesti ortamında yapılmıştır. Le Matin’de çıkan bir 
yorumda Türkiye’nin 4 yılda 4 asırlık bir hamle yaptığından da söz edilmiştir. İngiliz basınında da 
yapılan yorumlarda Doğu Avrupa’da pek çok ülkede demokratik hakların yitirilerek totaliter rejimlere 
geçildiği; Türkiye’nin ise bunun tam aksi bir istikamete yöneldiğinden söz edilmiştir. Ulus, 17 Mayıs 
1950, Yıl:30, Sayı: 10374, ss: 1-2. Genel seçimlerin ertesinde Türkiye’ye gelen Avrupa İktisadi 
İşbirliği Türkiye İcra Heyeti Başkanı Russel Dorr, Türkiye’deki demokratik gelişmeden her ülkenin 
memnun olması gerektiğini söylemiş ve Cumhurbaşkanı İnönü, Başbakan Günaltay ve Başbakan 
Yardımcısı Nihat Erim’in Türkiye’yi demokrasi yoluna sokarak Batı âleminde büyük takdir 
kazandıklarını belirtmiştir.  “Russel Dorr’un dünkü demeci”, Ulus, 19 Mayıs 1950, Yıl:30, Sayı: 
10376, s: 1. 
1194 Nihat Erim, “CHP’yi Sevmeyenler ve Hakikat”, Ulus, 24 Haziran 1950, Yıl: 30, Sayı: 10412, s: 3 
1195 Erim, A.g.e., s: 458. 
1196 Metin Toker’e göre CHP VIII. Kurultayı’nın Halkevi’nde düzenlenmesi hatalı bir tutum olmuştur. 
Bu kurumlar hukuken ve fiilen CHP’nin malı olsalar da demokrasiye geçiş sonrası parti ve devlet 
birbirinden ayrılmıştı. Toker, CHP Kurultayı’nın burada yapılmasını “akılsızlık” olarak nitelemiş ve 
bu tutumun Halkevleri’nin kapatılmasına neden olduğunu savunmuştur. Toker, Demokrasimizin 
İsmet Paşa’lı Yılları 1944-1973: DP’nin Altın Yılları 1950-1954, ss: 66-67.  
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üstlendiğinden söz ederek; demokratik hayatın bundan sonraki gelişiminin daha çok 

iktidara bağlı olduğunu söylemiştir. İnönü, konuşmasında ayrıca programda 

değişiklik yapmaya gerek görmediklerini de ifade ederek, partililerin yeni 

görevlerinde başarılı olabilmeleri için aralarında birliği korumak zorunda olduklarını 

da bildirmiştir. 1197 Nihat Erim, Kurultayın toplandığı gün Ulus’ta baştan sona İnönü 

övgüsüyle dolu bir makale yazmıştır. Bu yazıda İsmet Paşa’nın siyasî hayatının 

zirvesine Cumhurbaşkanlığı’ndan indiği gün yükseldiğini öne süren Erim, onun Milli 

Mücadele’deki hizmetlerinden, Mudanya ve Lozan’a, oradan da II. Dünya Savaşı 

yıllarındaki Türkiye’yi harbe sokmama çabalarına değindikten sonra şunları 

yazmıştır:   “…Kanaatimizce İnönü, 1945[’]te cesaretle giriştiği tecrübeyi bugünkü noktaya 

getirmekle mazideki hizmetlerinin hepsini gölgede bırakan ve eşine hiçbir milletin tarihinde 

ve hiçbir Devlet adamının hayatında rastlanmı[a]yan muhteşem bir eser meydana 

getirmiştir… İnönü, bir kere daha göstermiştir ki, bu memlekette yaptığı hizmetlerin sonu 

gelmiş değildir… Bir iktidara ulaşmak için kahramanlık göstermiş olanlar çoktur. Bir iktidarı 

devretmek için İnönü’nün yaptığını yapmış olan başka insan yoktur.”   1198   

Kurultay’ın çalışmalarına başlandığı zaman yeni Genel Sekreterin kim 

olacağı sorusu CHP kurmaylarını önemli ölçüde meşgul etmiştir. Nihat Erim, 

Kurultayın hemen öncesinde bazı tereddütler yaşamıştı. Aslında henüz hükümet 

üyesi olduğu zamanların yorgunluğunu taşımaktaydı. Ayrıca Genel Sekreter 

seçilmesi ve üniversiteye dönmesi halinde akademide kalamayacağı düşüncesiyle 

yarışa girmeyi istemiyordu. 1199 Ne var ki, İsmet Paşa’yla bir araya geldiğinde de 

ondan kendisinin ve Barutçu’nun adaylığı üzerinde ittifak sağlandığını öğreniyordu. 

Erim, notlarında yazdığına göre, bunun üzerine İsmet Paşa’ya CHP Genel 

Sekreteri’nin Kurultay tarafından seçilmesini önermiştir. Nihat Erim, bu önerinin 

                                                 

1197 “Başkan İnönü’nün nutku”, Ulus, 30 Haziran 1950, Yıl: 30, Sayı: 10418, ss: 1-5. 
1198 Nihat Erim, “İnönü siyasî hayatının şahikasındadır”, Ulus, 30 Haziran 1950, ss: 1-3. Erim’in bu 
makalesinden sonra DP’nin yayın organı Zafer’de çıkan Mümtaz Faik Fenik’in bir yazısında CHP’de 
bir “zihniyet inkılâbı” zorunluluğundan söz edilerek, bu parti mensuplarının kendilerini halen “şef 
sistemine” sımsıkı bağlı gördükleri öne sürülmüştür. CHP’nin Kurultayı’nı İnönü etrafında toplamak 
isteyenler bulunduğunu da öne süren Fenik, Ulus’ta İsmet Paşa üzerine yazılanlarla delegelerin etki 
altına alınmaya çalışıldığını da savunarak, okuyucularına “CHP’de Genel Başkan olabilecek tek kişi 
mi var?” sorusunu  sormuştur. Fenik’e göre CHP’liler, DP’lilerin sahip oldukları “zihniyet inkılâbına” 
sahip olmadıkları gibi hâlâ bütün kerametin Şef’ten geldiği inancındadırlar. Mümtaz Faik Fenik, 
“Hâlâ şef sistemindeler”, Zafer, 2 Temmuz 1950, Yıl: 2, Sayı: 427, s: 1. 
1199 Erim, A.g.e., s: 461. 
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gerekçesini de şöyle açıklamıştır:   “Hem ‘İnönü filanca adayı seçtirdi’ sözü olmayacak, 

hem de olası bir başarısızlık halinde İnönü itham edilemeyecektir. Üstelik kurultaydan güç 

alan bir Genel Sekreter daha rahat çalışacaktır.”  1200  Genel Sekreterin seçimle 

belirlenmesi teklifi İsmet İnönü tarafından da hemen benimsenmiş ve İsmet Paşa 

tüzük ve program komisyonlarına bu değikliğin yapılmasını teklif ederek, kabul 

ettirmiştir. 1201 Böylece Nihat Erim, 1923’ten beri atama usulüyle Genel Sekreteri 

belirlenen CHP’de köklü bir değişiklik yapılmasını sağlamış ve partinin bir anlamda 

demokratik düzene uyumlu hale getirilmesinde rol oynamıştır.   

4.8.1. Nihat Erim-Kasım Gülek Arasında Geçen Yarış 

CHP Genel Sekreteri’nin Kurultay tarafından seçilmesi usulüne geçildikten 

sonra adaylar ortaya çıkmaya başlamıştır. Basına göre mücadeleli geçmesi beklenen 

seçimde Nihat Erim’i aday gösteren güçlü bir cereyan bulunmakla birlikte Kasım 

Gülek, Faik Ahmet Barutçu gibi isimlerden de adaylar arasında söz edilmiştir. 1202 

Genel Sekreter adayları arasında hemen propaganda faaliyetleri başlamıştır. Özellikle 

Kasım Gülek, kendi propagandasını kendisini yaparak; elindeki listeleri bizzat 

dağıtarak; delegelerle yakın temas kurarak oy toplamaya çabalarken; Nihat Erim, 

propagandasını kendisi yürütmemiş ve listesini diğer partililere dağıttırmayı tercih 

etmiştir. 1203 

3 Temmuz günü yapılan Genel Sekreterlik seçimi aday çokluğuyla dikkat 

çekmiştir. Nihat Erim’in dışında Kasım Gülek, Avni Doğan, Şemsettin Günaltay, 

Cemil Sait Barlas, Faik Ahmet Barutçu ve Cevat Dursunoğlu Genel Sekreterlik için 

yarışmışlardır. 1204 482 delegenin iştirak ettiği1205 ve oldukça çekişmeli geçen ilk tur 

                                                 

1200 A.e. 
1201 A.e. Faik Ahmet Barutçu’ya göre İsmet Paşa, Nihat Erim’le kararlaştırdıkları Genel Sekreterin 
Kurultay tarafından seçilmesi usulünü kendilerine bilgi vermeden delegelere telkin etmeye 
başlamıştır. Bu kararın kendisiyle birlikte Uran ve Günaltay’a da sürpriz olduğunu kaydeden Barutçu, 
daha evvel İnönü’yle kararlaştırdıkları bir usulün “tepeden inme” şeklinde değiştirilmesini Paşa’nın 
“eski itiyatların” devamı biçiminde yorumlamıştır. Barutçu, A.g.e., s: 1025. 
1202 “Kurultay seçimleri,” Cumhuriyet, 3 Temmuz 1950, Yıl: 27, Sayı: 9304, s: 3. 
1203 “İnönü G.Başkanlığa, Kasım Gülek de G.Sekreterliğe seçildi”, Zafer, 4 Temmuz 1950, Yıl: 2, 
Sayı: 429, s: 6. 
1204 “Kasım Gülek C.H.P. Genel Sekreteri oldu”, Ulus, 4 Temmuz 1950, Yıl: 30, Sayı: 10422, s: 1. 
1205 BCA, Fon No: 30100, Kutu No: 66, Dosya Gömleği No: 414, Sıra No: 1. 
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oylamasında Erim’e 159, Günaltay’a 152, Gülek’e 117, Avni Doğan’a 33 ve Barlas’a 

da 23 oy çıkmıştır. 1206 Sayımların ardından ortaya çıkan sonuçlar hiçbir adayın 

Genel Sekreter seçilebilmek için; mevcut delege sayısının yarısından bir fazla oya 

ulaşamadığını göstermiştir. 1207 

İlk tur oylamasında hiçbir aday yeterli çoğunluğu sağlayamamıştı ve CHP’nin 

yeni Genel Sekreteri’ni belirlemek için ikinci oylama yapılması gerekiyordu. Ancak 

Nihat Erim, daha birinci oylama sırasında arkadaşlarına ilk turda seçilmemesi 

halinde yarıştan çekileceğini açıklamıştı. 1208 İkinci tur oylamadan önce adaylara söz 

hakkı tanındığı zaman Erim, konuşma yapmayacağını ve yalnız yazılı bir dilekçe 

sunacağını açıklamıştır. Kurultay kâtibi tarafından okunan dilekçe, Nihat Erim’in 

Genel Sekreterlik yarışından çekildiğini ilan etmiştir. 1209  

Nihat Erim notlarında adaylıktan çekilme kararının gerekçesini özetle şöyle 

açıklamıştır:   “…Bu vaziyette genel sekreterlik yükü altına girmek doğru olmayacak idi. 

Milletvekili olmadığım için bu da bir eksiklik idi. Zira belli idi ki Meclis grubu, milletvekili 

olmayan bir genel sekreteri hafife alacak idi…. DP iktidarının ilk yılı. Onlarla mücadele. Bir 

taraftan da kendi hususi durumumu düşünmek. Profesör olamayacağım, yazı yazmaya da 

vakit bulamayacağım. İş tehlikeli bir mecra halini alabilir… Eğer birinci turda nisap olsa idi, 

kabadayılık edip kabul edecek idim. İkinci turda kazanmam pek mümkün fakat kararı 

verdim: Feragat edeceğim.”   1210  

                                                 

1206 Erim, A.g.e., s: 462. Ulus’un haberinde Avni Doğan’a verilen oy sayısı 35 olarak gösterilirken, 
seçim sırasında Barutçu’ya 4, aday olmamasına rağmen Saracoğlu’na ve Cevat Dursunoğlu’na da 
birer oy çıktığı yazılmıştır. “Kasım Gülek C.H.P. Genel Sekreteri oldu”, Ulus, 4 Temmuz 1950, s: 5.  
1207 A.h. 
1208 Erim, A.g.e., s: 462. 
1209 Nihat Erim’in Genel Sekreterlik yarışından çekildiğini bildiren 3 Temmuz  1950 tarihli dilekçesi 
şöyledir: 

      “Kurultay Başkanlığına, 

        Genel Sekreterlik için adaylığım delege arkadaşlar tarafından konduğu zaman reddetmeyi uygun görmedim,    
bilâkis partinin benden isteyeceği böyle bir vazifeyi yapmayı şeref sayarak adaylığı kabul ettim.  

         Oyların neticesini gösteren rakamlar diğer adayların her birinden fazla olarak benim 159 oy aldığımı tespit 
etmiştir. Fakat nisab dolmamıştır. Tekrar oya başvurulmadan şu cihetin Kurultay’a arzını rica ederim.: 

         Şahsım bakımından bugünkü ağır şartlar altında Genel Sekreterliği deruhte edebilmek için ilk seferde 
nisabın dolmamasını mühim bir eksiklik saymaktayım. Bu sebepten adaylıktan çekiliyorum ve bu hareketimin 
parti hizmetinden kaçmak sayılmamasını bilhassa diliyorum.”    BCA, Fon No: 490100, Kutu No: 222, 
Dosya Gömleği No: 876, Sıra No: 2.     
1210 Erim, A.g.e., s: 462. Erim, feragat kararını İnönü’ye haber vermeden bir emrivâki şeklinde aldığını 
da kaydetmiştir.  
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Nihat Erim’in adaylık yarışından çekilmesine dair bir değerlendirme yapan 

Metin Toker, onun ilk turda seçilemediği için “küstüğünü” ve kimin lehine olduğu 

anlaşılmayan şekilde yarıştan çekildiğini yazmıştır. 1211 Oysa Erim’in notlarında 

açıkça belirttiği gibi adaylıktan çekilmesinin asıl nedeni parti içinde yeterli desteğe 

sahip olmayışıdır. O, arkasında güçlü bir parti çoğunluğu olmadan bu vazifeyi 

lâyıkıyla yürütemeyeceğini düşünmüştür. Yine Toker’e göre parti içinde Erim’e 

yönelik tepkilerin asıl nedeni onun 14 Mayıs yenilgisinin sorumluları arasında 

görülmesidir. Erim muhaliflerine göre seçimler sırasında gereken değerlendirmeler 

yapılamamış, yanlış yasalar çıkartılmış, nisbi temsile yanaşılmamıştı ve bu hataları 

işleyenler partinin kaderine de egemen olamayacaklardı. 1212 

Erim’in 1950 yılında yapılan VIII. Kurultay’da Genel Sekreterlik 

mücadelesindeki başarısızlığıyla ilgili bir değerlendirme de CHP’nin o zamanlar “en 

kıdemli” üyeleri arasında bulunan Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından 

yapılmıştır. Öncelikle Karaosmanoğlu’na göre seçim yenilgisi partinin teşkilâtında 

birtakım “uyanış ve toparlanış” belirtilerine yol açmıştı. VIII. Kurultay’ı bu 

doğrultuda değerlendirmek gerektiğini savunan Karaosmanoğlu, Nihat Erim gibi 

CHP’nin “en bilgili, en dirayetli, en ağırbaşlı” genç bir elemanın; yarışı 

kaybetmesinin çok şaşırtıcı olduğunu kanısındaydı. Daha önceki temaslarında Nihat 

Erim’de “bir devlet adamı” vasfının bulunduğunu sezdiğini de yazan Yakup Kadri, 

Kurultay’daki başarısızlığı şu sözlerle yorumlamıştır:   “…Otelde Manisa 

delegelerinden beni bu husuta aydınlatmalarını istemiştim… Bana yaptıkları açıklama şu 

olmuştu: ‘İtiraf ederiz ki, Kurultay’ın havası, önce, tamamıyle Nihat Erim Beyin lehine idi. 

Fakat, Merkez İdarecilerinin yine eskisi gibi, “Paşa mutlaka Nihat Erim’i seçmenizi istiyor” 

diyerek âdeta baskıyı andırır bir kulis faaliyetine girişmeleri delegeler arasında, haklı olarak, 

bazı tepkilere yol açtı. “…Paşanın emirleriyle hareket ede ede ne hale geldiğimiz işte ortada! 

Karşımıza “emirsiz”, “baskısız” bir aday çıkınca oylarımızı ona vermek suretiyle ŞEFLİK 

rejimine tepkimizi göstermiş olduk.”  1213  

                                                 

1211 Toker, A.g.e., s: 74. 
1212 A.e., 73.Faik Ahmet Barutçu da anılarında “Partinin “müfrit” kanadı, partiyi İnönü ile Nihat 
Erim’in ve onlara alet olan Şemsettin Günaltay’ın perişan duruma soktukları kanaatindedirler.” 
tespitinde bulunmuştur. Barutçu, A.g.e., s: 1019. 
1213 Karaosmanoğlu, A.g.e., ss: 190-191 ve 192. 
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Erim’in çekilmesinden sonra Kasım Gülek, yapılan ikinci tur oylamasında 

224 oy alarak CHP’nin yeni Genel Sekreteri seçilmiştir. Diğer adaylardan Günaltay 

214, Barlas 35 oy almıştır. İlk tur sonrası feragat ettiğini açıklayan Nihat Erim’e de –

yarışmamasına rağmen- 12 oy çıkmıştır. 1214  CHP’nin VIII. Kurultayı’nda ayrıca 

İsmet İnönü de bir kez daha Genel Başkanlığa seçilmiştir. 1215 Kurultay’da Nihat 

Erim ancak Parti Divanı için seçimlerde başarılı olarak Divan’ın üyeleri arasında 

yerini alabilmiştir. 1216  

Nihat Erim, günlüğünde Gülek’in kazanmasıyla ilgili değerlendirmesini şöyle 

ifade etmiştir:   “Netice hakikaten parlak oldu. Günaltay, Barlas yere serildiler. Bidayette 

kimsenin ummadığı Kasım kazandı. Kasım’ın kendisini böyle bir maceraya atması cesaret işi 

idi… Netice belli olur olmaz Kasım’ı ilk ben tebrik ettim, kucakladım, salonun ortasına 

doğru kolkola yürüdük. Alkış kıyamet koptu. Kasım’a ‘Sana yardım edeceğim, inşallah 

muvaffak olacaksın’ dedim…”   1217  Gülek’in Genel Sekreterliği hakkında Erim’in ilk 

değerlendirmeleri olumludur ve onun başarılı olması için yardım vaat etmesi de 

kendisinin seçilmemesinden dolayı bir kırgınlık içinde bulunmadığını 

göstermektedir.  

CHP’nin VIII. Kurultayı üzerine basında da değerlendirme yazıları çıkmıştır. 

Ulus’ta Kurultay neticelerini yorumlayan Erim, CHP’nin iktidardan düştükten kısa 

bir zaman sonra canlılıkla ortaya çıktığını savunmuştur. 14 Mayıs’tan 1.5 ay sonra 

ortaya çıkan bu manzaranın CHP adına “kuvvetli bir istikbal” müjdelediğini de öne 

süren Erim, Genel Sekreterlik seçimlerinin de parti için “canlılılık”, “serbestlik” ve 

“demokratik mücadele” vesilesi olduğunu yazmıştır. Erim, yazısında ayrıca VIII. 

                                                 

1214 “Kasım Gülek C.H.P. Genel Sekreteri oldu”, Ulus, 4 Temmuz 1950, s: 5., “İnönü C.H.P. Genel 
Başkanlığına seçildi”, Vatan, 4 Temmuz 1950, Yıl: 10, Sayı: 3276, s: 4. Kasım Gülek hakkında 
yapılan bir çalışmada O’nun 2 Temmuz 1950 tarihinde CHP’ye Genel Sekreter olduğu yazılmıştır. 
Balcı, A.g.e., ss: 117-118. Oysa Genel Sekreterlik seçimi 3 Temmuz günü yapılmış ve Gülek o gün 
Genel Sekreter seçilmiştir. [Y.n.] Metin Toker’e göre de Erim’e ikinci turda verilen 12 oy heba 
edilmiştir ve eğer bu oylar Günaltay’a verilmiş olsa Kasım Gülek, Genel Sekreter seçilemeyecektir.  
Toker, A.g.e., s: 74. 
1215 İnönü, 488 delegeden 487’sinin oyuyla seçilmiş; kendisi oyunu Hilmi Uran’a vermiştir. Bilâ, 
A.g.e., s: 126. 
1216 A.e. 
1217 Erim, A.g.e., ss: 462-463. Basında da Erim’in Genel Sekreter seçilen Gülek’i kutladığı ve iki 
partilinin “heyecan ve samimiyetle” kucaklaştıkları yazılmıştır. “Genel Sekreterliğe seçilen Kasım 
Gülekle N.Erim birbirlerine sarılarak öpüştüler”, Türkyolu, 6 Temmuz 1950, Yıl: 28, Sayı: 3601, s: 
1. 
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Kurultay’ın parti adına “tam bir başarı ile başlayıp, bittiğini” de ifade etmiştir. 1218 

Zafer’de Kurultay’la ilgili bir değerlendirme yapan Muhip Dıranas, beklentilerin 

tersine Nihat Erim’in değil; Kasım Gülek’in Genel Sekreter seçilmesini övgüyle 

karşılamış ve  “…[Bu seçim] herşeyden önce, son dakikada, şef otoritesine indirilmiş bir 

darbe olarak, Kurultay hesabına memnunlukla karşılanmağ[y]a değer bir hadisedir… Kasım 

Gülek’in ileri görüşlü olması, son olaylardan kendisi ve partisi hesabına hayli ders almış 

bulunması gerekir… [Bu seçimin sonucu Gülek’in] Nihat Erim’in asla tutmamış, 

sevilmemiş, hattâ partisinin hezimet şeklindeki mağlubiyetinde hayli âmil olmuş politikasına 

taraftar b[u]lunmadığının bir delili sayılabilir…”   1219 

4.9. DP’nin Kore’ye Asker Sevki Kararı Karşısında Erim’in 

Düşünceleri 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada yakından izlenen uluslararası 

gelişmelerin başında Kore’de ortaya çıkan savaş geliyordu. 1220  Özellikle II. Dünya 

Savaşı’nın izleri daha hafızalarda tazeyken Kore’de başlayan harbin yeni bir 

uluslararası çatışmaya yol açma ihtimali doğal olarak endişeyle karşılanıyordu. 

Türkiye’de de gazetelere yansıyan yazılarda Kore’de başlayan harbin yeni 

gelişmelere yol açma ihtimali üzerinde bazı değerlendirmeler yapılıyordu. Nitekim 

Türk basınında Kore Savaşı üzerine ilk makalelerden birisi Nihat Erim tarafıından 

yazılmıştır. Erim, bütün dünyanın “Üçüncü Dünya Harbi eşiğinde miyiz?” sorusuna 

yanıt aradığını belirterek başladığı yazısında Kuzey Kore’nin aniden Güney’e 

saldırmasının BM otoritesine tecavüz olduğunu belirtmiştir. ABD ve Sovyet 

Rusya’nın çıkarlarının Uzak Doğu’da karşı karşıya geldiğini de savunan Nihat Erim, 

Kore Savaşı’nın  olası bir Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlatmış olabileceğini, hadisenin 

                                                 

1218 Nihat Erim, “CHP Kurultayı çalışmaları ve neticeleri”, Ulus, 4 Temmuz 1950, s: 6. 
1219 Muhip Dıranas, “Kurultayın tek hamlesi”, Zafer, 5 Temmuz 1950, Yıl: 2, Sayı: 430, s: 2.  
1220 1939-1945 arasındaki II. Dünya Savaşı sırasında Kore’de Japonların sömürge yönetimi sürüyordu. 
Savaşın bitiminde ABD ve Sovyet Rusya arasındaki anlaşmayla Kore yarımadası ikiye ayrılmıştı. 
Savaştan sonra iki ülke arasında bölgenin geleceği hakkında uzlaşma sağlanamayınca Sovyet 
işgalindeki kuzey sosyalist bir devlet, ABD işgalindeki güneydeyse kapitalist bir devlet kurulmuştur.  
İki farklı ideolojinin aynı coğrafyada kurulması uzlaşmazlığı da körüklemiş ve 25 Haziran 1950 
tarihinde Kuzey Kore ile Güney Kore arasında savaş başlamıştır. Ed. Oran, A.g.e., s: 547. 
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“geri dönülemez” noktaya gelip gelmemesinin ise Sovyet Rusya’nın tutumuna bağlı 

olduğunu kaydetmiştir. 1221   

Kore’de başlayan savaş üzerine BM Güvenlik Konseyi, üye devletlerden 27 

Haziran’da Güney Kore’ye yardım edilmesini istemiş ve bu talep Türkiye’deki DP 

Hükümeti’ne de ulaşmıştır. 1222 Yardım talebi üzerine seçenekleri değerlendiren DP 

iktidarı için Kore’ye asker gönderme fikri, Kuzey Atlantik Paktı’na (NATO) üyelik 

için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. 1223 Aslında 1949 yılından başlamak 

üzere Türkiye, NATO’ya girebilmek için teşebbüse geçmişti. Dolayısıyla CHP 

döneminde başlayan bu çaba DP tarafından da sürdürülmüştür. 1224 Öncelikle 18 

Temmuz’da Yalova’da yapılan bir toplantıda Kore’ye asker gönderme kararı 

alınmıştır. 1225 Bu doğrultuda olağandışı bir gündemle toplanan Bakanlar Kurulu, 

Kore’ye 4500 kişiden oluşan bir askeri birlik gönderilmesine karar vermiştir. 1226  

Hükümetin aldığı bu karar Türk kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve 

yapılan değerlendirmelerle konu enine boyuna irdelenmiştir. Muhalefet partisi CHP 

adına görüş bildiren Genel Sekreter Kasım Gülek, hükümetin Kore’ye asker 

göndermek yerine Türkiye’nin takdirine bırakılan yardım kararını birçok ülke gibi 

kendi durumuna ve maddi imkânlarına göre yapması gerektiğini söylemiştir. Gülek, 

ayrıca DP’lilerin konuyu TBMM’ye getirmemelerini ve İnönü dâhil kimseyle 

                                                 

1221 Nihat Erim, “Harp olur mu?”, Ulus, 10 Temmuz 1950, Yıl: 30, Sayı: 10428, s: 3. 
1222 Albayrak, A.g.e., s: 410. Kore Savaşı başladığı zaman BM Güvenlik Konseyi, ABD tarafından 
olağanüstü toplantıya davet edilmiştir. Yapılan toplantıda Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırısının 
barışı bozduğundan söz edilerek; BM’ye üye devletlerin barışı yeniden tesis etmek için yardıma 
çağrılması kararlaştırılmıştır. Harun Bodur, Kronolojik 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul, Yeditepe 
Yayınevi, 2013, s: 526. 
1223 Sander, A.g.e., s: 74. 4 Nisan 1949 tarihinde kurulan NATO, daha çok savunma niteliğindeki bir 
örgütlenme olarak ortaya çıkmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı’yla Sovyet Rusya arasındaki 
anlaşmazlıklardan doğan bir örgütlenme olarak tanımlanabilecek NATO’nun kuruluş antlaşmasına 
göre üye devletlerden herhangi birisine karşı yapılacak askeri bir saldırı örgüte üye bütün devletlere 
yapılmış sayılacaktı. Sönmezoğlu, A.g.e., s: 286.  
1224 Serhat Güvenç, NATO’da 60 Yıl: Türkiye’nin Transatlantik Güvenliğine Katkıları, İstanbul, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013, s: 1. 
1225 Hüseyin Bağcı, Türk Dış Politikasında 1950’li Yıllar, Ankara, ODTÜ Yayıncılık, 3. bs. 2007, s: 
20.  
1226 “Kore cephesine asker gönderiyoruz”, Ulus, 26 Temmuz 1950,  Yıl: 30, Sayı: 10444, s: 1., 
“Koreye 4500 asker veriyoruz”, Zafer, 26 Temmuz 1950, Yıl: 2, Sayı: 451, s: 1., “Türkiye Koreye 
asker gönderiyor”, Vatan, 26 Temmuz 1950, Yıl: 10, Sayı: 32989, s: 1., “Korede hizmet etmek üzere 
Birleşmiş Milletler emrine asker veriyoruz”, Cumhuriyet, 26 Temmuz 1950, Yıl: 27, Sayı: 9327, s: 1. 
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müzâkere etmemelerini de eleştirmiştir. 1227 CHP Genel Başkanı İnönü ise büyük 

memleket meselelerinde hükümetin muhalefetle fikir birliğinde olmasının öneminden 

söz etmiş ve “Arzu edilirdi ki, uzun müddet iktidarda kalmış bir partinin başkanı 

sıfatiyle hükümet, benim de bu mesele hakkında reyime müracaat etsin…” 

ifadeleriyle düşüncelerini açıklamıştır. 1228 

Ulus’ta Kore’ye Türk askerinin gönderilmesi hakkında görüşlerini dile 

getiren Nihat Erim’e göre de karar açıklandığı andan itibaren Türkiye’deki “her evde 

bu konu konuşulur hale” gelmiştir. DP Hükümeti’nin 4500 Türk çocuğunu binlerce 

kilometre ötedeki bir harbe gönderirken; 3 milyondan fazla vatandaşı temsil eden 

CHP’nin görüşünü sormamasının çok acı olduğunu da vurgulayan Erim, bundan 

daha da vahim olanın kararın TBMM’nde  alınmaması olduğunu da 

vurgulamıştır.1229 Askerlik hizmeti için silah altına alınan gençlerin görevinin sadece 

Türk sınırlarının korunmasını olduğunu da hatırlatan Erim, vatani hizmetini yapan 

gençlere bunun dışında bir görev verilmesi için TBMM kararının şart olduğunu 

savunmuştur. Her anlamda iktidarın tek başına sorumluluk aldığını da belirten Nihat 

Erim, alınan kararın sonunun Türk milleti için hayırlı olmasını da dilemiştir. 1230  

                                                 

1227 “Muhalefete sorulmadan verilen karar”, Ulus, 27 Temmuz 1950,  Yıl: 30, Sayı: 10445, s: 1.  
Gülek, yıllar sonra Başbakan Menderes’e Kore Savaşı’na katılım kararını muhalefetle ortak almayı 
önerdiğini; ancak “Şimdi ben gidip İsmet Paşa’ya teklif edersem duyulur. ‘Daha bunlar tecrübesiz. 
Eski tecrübelilerden akıl sormaya mecbur oldu’ derler. ‘Bizim için iyi olmaz.’ ” yanıtı aldığını 
anlatmıştır. Birand, Dündar, Çaplı, A.g.e., s: 91.  MP adına görüş bildiren Genel Başkan Hikmet 
Bayur ise Cumhuriyet devrinde ilk defa olarak Türk askerini fiilen savaşa gönderen DP Hükümeti’nin 
TBMM’yi toplamadan bu kararı almasını eleştirmiştir. Her türlü particilik duygularından uzak olarak 
konuştuğunu söyleyen Bayur, hükümetin derhal Meclisi toplayarak oradan bir karar almasını da 
istemiştir.  “Millet Partisinin görüşü”, Ulus, 27 Temmuz 1950, s: 4. 
1228 Muhalefetde İsmet İnönü: 1950-1956 Konuşmaları, Demeçleri, Mesajları, Sohbetleri Ve 
Yazılarıyla, Der. Sabahat Erdemir,  İstanbul, M. Sıralar Matbaası, 1956, s: 18. 
1229 Nihat Erim, “Hükümetin son kararı”, Ulus, 27 Temmuz 1950, s: 1. 
1230 A.m., s: 3. Gazeteci Emin Karakuş’un anılarında Nihat Erim’in Kore Savaşı’yla ilgili tutumuna 
dair önemli bir yanlışlık yapılmıştır. Yazara göre Nihat Erim, iktidarın Kore’ye asker sevki kararı 
almasının ertesinde yazdığı makalede “bir takım eveleme, gevelemeden” sonra DP hükümetine destek 
anlamına gelecek ifadeler kullanmıştır.  Karakuş, A.g.e., s:176. Ne var ki Karakuş, kitabında makale 
adı ve tarihi belirtmeden Erim’e ait olduğunu öne sürdüğü satırlara yer verdikten sonra Genel Sekreter 
Kasım Gülek’in CHP’nin görüşünü açıklamasının ardından Nihat Erim’in iki gün sonraki yazısında 
“çark ettiğini” öne sürmüştür. Karakuş, yukarıda alıntıladığımız Erim’in 27 Temmuz 1950 tarihli 
yazısına yer verirken “Nihat Erim karardan iki gün sonra ağız değiştirmişti” ifadesini kullanmıştır. 
A.e., ss: 177-178.  Ancak Karakuş’un öne sürdüğü gibi Erim, alıntılanan makalesini “iki gün sonra” 
değil, Menderes Hükümeti’nin Kore’ye asker gönderme kararının ertesi günü yazmıştır. Erim, Türk 
askerinin DP iktidarı tarafından Meclis’e danışmadan sınır ötesine gönderilmesini sürekli olarak tenkit 
etmiştir. [Y.n.]  
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Nihat Erim, Kore’ye asker gönderilmesi kararının TBMM’nin devre dışı 

bırakılarak alınmasını 1924 Anayasası çerçevesinde de değerlendirmiştir. 26. 

maddeye göre savaş ilanı yetkisinin TBMM’ye ait olduğunu yazan Erim, hükümetin 

Meclis kararı olmadan savaş yapamayacağını da belirtmiştir. Erim’e göre Kore’ye 

giden birlikler fiilen silah kullanacağı için bu bir “harp hareketi”dir ve dolayısıyla 

“Hükümetin giriştiği teşebbüs 4500 Türk gencinin kan fedakârlığına” 

gönderilmesidir. Türk gencinin vatanseverliğinden kuşku duyulmadığını da bildiren 

Nihat Erim, “ağır mesuliyet” altına giren Menderes Hükümeti’nin aldığı kararla ilgili 

kamuoyunu aydınlatmaya mecbur olduğunu da kaydetmiştir. 1231   

Muhalefetten gelen tepkiler üzerine Başbakan Adnan Menderes bir basın 

toplantısı yaparak eleştirilere yanıt vermiştir. Öncelikle Menderes’e göre muhalefet, 

“particilik ve politikacılık” gayreti güdüyordu. Başbakan aldıkları kararın bir savaş 

ilanı değil; barışı koruma hamlesi olduğunu da açıklayarak, asker sevki kararının 

Meclis’e getirilmesi gerektiği iddialarını da reddetmiştir. Konunun muhalefetle 

istişare edilmediği tenkitlerine de değinen Menderes,   “…dış politikada mütemadiyen 

bizden birlik olmamızı isteyenler, beş seneye yaklaşan muhalefet devremizde harici 

meselelerde, mütemadi ısrarlarımıza rağmen kendi gruplarına verdikleri izahatı grubumuza 

da bir kere dahi vermek lüzumunu kabul etmemişlerdir... Esasen bugünkü Hükümetin kararı 

onlar [CHP] tarafından da takip edilen yolun ve girişilmiş olan taahhütlerin en tabiî 

neticesidir…” demiştir.  1232  Menderes’in bu sözlerine göre geçmişte CHP 

iktidardayken muhalefette olan DP’ye ne yapmışsa; kendileri de aynısını 

yapıyorlardı. Ayrıca Adnan Menderes, hükümetin Kore’ye asker sevki kararını daha 

CHP zamanında dahil olunan Batı ittifakının bir gerekliliği olarak da 

değerlendiriyordu. Ancak basın toplantısının son kısmında Menderes, bu kez isim 

vermeden Nihat Erim’in 27 Temmuz tarihli makalesindeki ifadelerini kastederek 

şunları söylemiştir:  “Uzak diyarlara memleket çocuklarının sevkedilmekte olduğu 

hakkındaki yazılar, bazılarının üstü kapalı bir tahrik yolunda olduklarını ifşa etmektedir. 

Vatan vazifesi için askere alınan memleket çocuklarının ancak memleket hudutları içinde 

                                                 

1231 Nihat Erim, “Anayasa karşısında Hükümetin kararı”, Ulus, 28 Temmuz 1950, Yıl: 30, Sayı: 
10446, ss: 1-5 
1232 “Adnan Menderes kararı müdafaa etti”, Ulus, 29 Temmuz 1950,  Yıl: 30, Sayı: 10447, ss: 1-4., 
“Başbakan Menderes’in beyanatı”, Vatan, 29 Temmuz 1950, Yıl: 10, Sayı: 3301, ss: 1-4. 



 293

kullanılabileceği iddiası hiçbir hukuki kıymet ifade etmedikten başka nasıl bir bozgunculuğa 

sapılmış olduğunu anlatmağa kâfidir.”  1233 

Türkiye’nin Kore’ye 4500 askerden oluşan bir birlik göndermesi hakkında 

Başbakan Adnan Menderes’in açıklamaları muhalefeti tatmin etmemişti. 

Menderes’in izahlarını “hüzün ve elemle” okuduklarına değinen Nihat Erim, 

Başbakan’ın basın toplantısında kendisini tehdit ettiğini öne sürerek; Menderes’in 27 

Temmuz tarihinde Ulus’ta çıkan makalesinde yazdıklarını saptırdığını belirtmiştir. 

Erim, Menderes’e yönelik tepkisini ayrıca şu sözlerle dile getirmiştir:   “…serbest 

münakaşının bir icabı da, herkesin düşündüğünü ortaya koyması ve iktidardakilerin de 

sabırla bunları dinlemesidir… Bay Menderes ister iltifat etsin ister etmesin biz 

düşündüğümüz söyli[e]yerek vazifemizi yapmıya çalışacağız…”   1234 

Kore’ye asker sevki konusunda gerek CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün, 

gerek Genel Sekreter Kasım Gülek’in ifadeleri ve gerekse Ulus’ta Nihat Erim’in 

yazıları şunu ortaya koymuştur: CHP, Kore’ye Türk askerinin gönderilmesine değil; 

kararın TBMM’den alınmamasına ve muhalefetin bu konudaki görüşlerinin 

sorulmamasına karşıdır. Yani CHP muhalefeti sadece biçimseldir, muhalefete göre 

bu karar bir “savaş ilanıdır” ve bu durumda Türkiye dışına asker gönderilmesi 

kararını sadece TBMM verebilir. 1235 Ancak Nihat Erim, mesele hakkında Ulus’ta 

kaleme aldığı bir başka yazıda Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle her an bir 

tecavüze uğraması olasılığından söz etmiş ve DP Hükümeti’nin tüm ihtimalleri 

hesaplayarak hareket etmesi gerektiğini savunmuştur. Erim’in iktidara yönelik bir 

başka eleştirisi şudur: “Bu karar alınırken BM’den günün birinde Türkiye’nin 

saldırıya uğraması halinde ne gibi bir yardım yapılacağı” sorulmuş mudur? Erim, 

ayrıca kendi dış politika felsefesinin bir ifadesi sayılacak şu tespitlerde de 

bulunmuştur:   “…Dış politikada hesapsız iş görülmez. Bin bir ihtimalin, bini üzerinde 

durup, birini ihmal etmeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü, verilecek kararla fayda veya zarar 

görecek olan kendi şahıslarımız değil millet ve memlekettir. İhtiyatsız bir hareketin çok 

pahalıya mal olduğuna ve nesillerin bunu telâfiye çalışmaya mecbur kaldığına tarihimizde 

                                                 

1233 “Başbakan Menderes’in beyanatı”, Vatan, 29 Temmuz 1950, s: 4. 
1234 Nihat Erim, “Sayın Başbakanın beyanatı hakkında”, Ulus, 30 Temmuz 1950, Yıl: 30, Sayı: 10448, 
ss: 1-2. 
1235 Çavdar, A.g.e., s: 32. 
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misaller az değildir.”  1236 Muhalefet cephesinden gelen tepkilere karşın, DP 

Hükümeti’nin Kore’ye asker sevki kararından sonra 28 Eylül 1950 tarihinde Türk 

birliği bu ülkeye doğru yola çıkmıştır. 1237  

4.10. Atatürk’ü Koruma Kanunu Hakkında Nihat Erim’in 

Görüşleri 

DP iktidarının henüz birinci yılı dolmadan Türkiye’nin bazı illerinde bulunan 

Atatürk büstlerine ve heykellerine yönelik saldırılar başlamıştır. Aslında CHP 

iktidarı zamanında da kısmen görülen Atatürk’e yönelik saldırılar, yeni iktidarın 

devrinde belirgin bir artış göstermiş ve özellikle Ticani tarikatı mensuplarınca 

yapılan gerici eylemlerdeki saldırganlık Mustafa Kemal’in heykel ve büstlerinin yanı 

sıra fotoğraflarına kadar uzanmıştır. 1238 Örneğin 24 Şubat tarihinde Kırşehir 

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykelinin parçalanması büyük bir infial 

ile karşılanmıştır. 1239 Bu hadise toplumun Atatürk üzerindeki hassasiyetini ortaya 

çıkarmış ve özellikle üniversite gençliği tarafından saldırı protesto edilmiştir.  

5 Mart 1951 günü Kırşehir’de yapılan protesto mitingine İstanbul ve 

Ankara’dan gelen çok sayıda üniversite öğrencisiyle, CHP İlçe Teşkilâtı heyeti ve 

civar illerden kalabalık bir yurttaş topluluğu katılmıştır. Toplantıda konuşan hatipler 

genel olarak heyecanlı konuşmalar yapmışlar; Atatürk’e ve eserine bağlılık sözü 

verilmesinden sonra miting sona ermiştir.  Hadise üzerine Kırşehir’e gelen 

Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Atadan ise gazetecilere olaydan duyduğu üzüntüden 

bahsederek,  “…Atatürk’e bu çeşit bir tecavüzde bulunacaklarını aklımdan geçirmezdim. 

Hasta halimle bu kadar uzun bir yolu katederek koşa koşa geldim…”  ifadeleriyle 

duygularını anlatmıştır. 1240 Makbule Hanım’ın da Kırşehir’e gelişiyle Atatürk 

                                                 

1236 Nihat Erim, “Meselenin esası hakkında…”, Ulus, 2 Ağustos 1950, Yıl: 30, Sayı: 10451, ss: 1-2. 
1237 “Türk Birliği Kore’ye hareket etti”, Vatan, 29 Eylül 1950, Yıl: 11, Sayı: 3363, s: 1. 
1238 Albayrak, A.g.e., s: 227. 
1239 “Atatürk heykeline tecavüz”, Ulus, 26 Şubat 1951, Yıl: 31, Sayı: 10659, s: 1. Kırşehir’de meydana 
gelen hadise hakkında ilk haberin  DP’nin yayın organı Zafer’de,  saldırıdan 4 gün sonra, 28 Şubat 
tarihinde yayınlanması dikkat çekicidir. “Kırşehirdeki Atatürk heykeline vaki tecavüz”, Zafer, 28 
Şubat 1951, Yıl: 2, Sayı: 666, ss: 1-2. 
1240 “Büyük Ata’ya dil ve el uzatanlar tel’in edildi”, Ulus, 6 Mart 1951, Yıl: 31, Sayı: 10665, ss: 1-5. 
Mitingle ilgili Zafer’de çıkan haberlerde de kısaca “heyecanlı nutuklar söyleyen gençlerin Atatürk’e 
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heykeline yapılan tecavüz doğal olarak CHP’lilerin de üzerinde önemle durdukları 

bir konu haline dönüşmüştür.  

Nihat Erim, Ulus’taki köşesinde Kırşehir hadisesiyle ilgili yaptığı 

değerlendirmede Atatürk heykellerine yönelik saldırılardan DP iktidarını mesul 

tutmuştur. Erim, yazısının başında “Atatürk düşmanları ile inkılâp düşmanları aynı 

kimselerdir.” tespitini yaptıktan sonra itiraf niteliğindeki şu değerlendirmeleri dile 

getirmiştir:   “Bana öyle gelirdi ki, çeyrek yüzyıllık bir inkılâp devrinden sonra artık 

Atatürk düşmanlığı kalmamıştır. Yanıldığımı kısa zamanda anladım… Atatürk ve inkılâp 

düşmanlığı veya sadece Atatürk’e ve inkılâba karşı kayıtsızlık, adam sendecilik, politikada 

ileri gitmiş insanlardan geldiği için yanılmış olduğumu söylüyorum… Atatürk ebediyete 

intikal etmiştir. Hiçbir politikacının yolunu tıkaması bahis konusu değildir. Bundan dolayı 

küçük ihtirasların ona karşı ayaklanmaması icabederdi…”  1241  Erim, aynı yazısında DP 

iktidarını kastederek; bazı siyasilerin Atatürk’ün kişiliği ve eserleriyle uğraşmalarını 

yahut uğraşanları hoşgörmelerini de eleştirerek, iktidar partisinin “27 yıllık maziyi 

kötülemesinden” cesaret alanların Kırşehir’deki üzücü hadiseyi yaptıklarını da 

savunmuştur. Erim, ayrıca üniversite gençliğinin olay karşısındaki tepkisini de 

övgüyle karşılamış ve irticaya prim vermekle itham ettiği bazı siyasilerin gençliğin 

sesine kulak vermelerini de istemiştir.  

Kırşehir’de Atatürk heykeline yapılan saldırıdan sonra Türk Devrimi’nin 

temel unsurlarının tehlikede olduğu tartışmaları da yeniden alevlenmiştir. Özellikle I. 

Menderes Kabinesi’nin programında yer alan “halka mal olmuş devrimlerin 

korunacağı” hükmünden sonra CHP’liler tarafından dile getiren bu iddia yeniden 

ortaya çıkmıştır. 1242 Ne var ki, muhalefetten gelen bu eleştiriler karşısında Başbakan 

Adnan Menderes Türkiye’de devrimlerin tehdit altında olduğu iddialarını 

reddetmiştir. Menderes’e göre ortada haklı bir sebep yokken “memlekette irtica 

vardır.” söylemine sarılarak halk arasında heyecan yaratmak dini politikaya alet 

                                                                                                                                          

ve eserine daima sadık kalma sözü verdikleri” yazılmıştır. “Atatürk Gençliğinin Kırşehirdeki mitingi”, 
Zafer, 6 Mart 1951, Yıl: 2, Sayı: 672, ss: 1-4. 
1241 Nihat Erim, “Atatürk düşmanları”, Ulus, 5 Mart 1951, Yıl: 31, Sayı: 10664, ss: 1-2.  
1242 Atatürk Devrimi’nin tehlikede olduğu söylemi Nihat Erim dışındaki kalemler tarafından da dile 
getirilmiştir. Örneğin Ulus’un başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın bir yazısında Kırşehir’deki hadisenin 
“bir süredir devam eden inkılâp düşmanlığında ileriye doğru atılmış küstah bir adım” olduğunu 
savunmuştur. Hüseyin Cahit Yalçın, “İnkılâp düşmanlığı ilerliyor”, Ulus, 1 Mart 1951, Yıl: 31, Sayı: 
10660, s: 1. 
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etmenin bir başka yolu olarak görülmelidir. Başbakan ayrıca bazılarının kendilerini 

“Atatürk devrimlerinin bekçisi” olarak saymalarını da lüzumsuz bir gayretkeşlik 

olarak nitelemiştir. 1243 Cumhurbaşkanı Celal Bayar da Milliyet gazetesinin sahibi 

Ali Naci Karacan’a Türkiye’de toplu bir irtica hareketinden söz edilemeyeceğini; 

ancak eskiden kalan bazı eylemlerin döküntülerinin devam ettiğini söylemiştir. 

Bayar’a göre DP zamanında irticai faaliyetlerin arttığından söz etmek “kötü 

niyetliliğe” bir delil sayılmalıdır. 1244  

DP döneminde Türkiye’de irticai faaliyetler hakkında yapılan tartışmalarla 

ilgili CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün görüşüne de değinmekte yarar vardır. 

İsmet Paşa, 1951 yılı Ekim ayındaki bir mülâkatında devrimleri tehlikede görüp 

görmediği sorusuna şu yanıtı vermiştir: “Hayır. Milletimiz olgundur. Aklıselimi bunları 

iyice kabul etmiştir. Eskiler, aleyhtarlar zamanla ortadan kalkmıştır. Tek tek olaylar 

devrimlerimizi yıkamaz. Özellikle Atatürk’ün memleketinde Türk gençliği bunları 

koruyacak güçtedir. Gençlerimize güveniyorum.” 1245 İnönü’nün bu sözleri 1951 yılı 

içinde onun Nihat Erim’den ve diğer CHP’lilerden farklı düşündüğünü göstermesi 

bakımından önemlidir.  

Cumhurbaşkanı’ndan ve Hükümetin en yetkili ağzından yapılan bu 

açıklamalara rağmen Atatürk büstlerine yapılan saldırılar devam etmiş ve peşpeşe 

meydana gelen olaylarda Ankara civarındaki Eryamanlar köyünde, Aydın’ın Dalama 

bucağında ve Balıkesir’e bağlı Burhaniye’de heykeller tahrip edilmiştir. 1246 Büst ve 

heykellere yönelik tecavüzlerde görülen artış üzerine İçişleri Bakanlığı, vilâyetlere 

bir tamim göndererek son dönemlerde Cumhuriyetin kurucu liderinin manevi şahsına 

yönelen saldırılara dikkât çekilmiş ve “…bu menfur tecavüz hareketlerinin 

hükümetin prestijini sarsmak gayesi güdenler tarafından tatbik mevkiine 

konulduğuna şüphe yoktur…” değerlendirmesinde bulunulmuştur.  1247 Bu 

                                                 

1243 “Başbakanın mühim beyanatı”, Zafer, 18 Mart 1951, Yıl: 2, Sayı: 684, ss: 1-4., İzahlı Demokrat 
Parti Kronolojisi: 1950-1958 II. C. I. Kitap, Haz: Halit Tanyeli, Adnan Topsakaloğlu, İstanbul, 
İstanbul Matbaası, 1959, s: 41. 
1244 “Cumhurreisile bir konuşma intibaları”, Zafer, 27 Mart 1951, Yıl: 2, Sayı: 693, ss: 1-4. 
1245 Hıfzı Topuz, Bana Atatürk’ü Anlattılar, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2. b.s., 2010, s: 28. 
1246 “Atatürk heykeline üç yeni tecavüz”, Ulus, 27 Mart 1951, Yıl: 31, Sayı: 10686, s: 1. 
1247 İzahlı Demokrat Parti Kronolojisi: 1950-1958 II. C. I. Kitap, s: 41., Zafer, 28 Mart 1951, Yıl: 
2, Sayı: 694, ss: 1-4. 
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doğrultuda önlem alma gereği hisseden hükümet, “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar 

Hakkında Yasa Tasarısı” hazırlayarak 29 Mart 1951 tarihinde TBMM’ne 

sevketmiştir. 1248  

Nihat Erim’in TBMM’de yasa tasarısı müzakereleri sürerken zaman zaman 

aynı konu üzerindeki makaleleri devam etmiştir. Erim, son dönemde Atatürk’ün büst 

ve heykellerine yönelik 12 saldırı olduğundan söz ederek; partileri ortak hareket 

etmeye davet eden şu değerlendirmeyi yapmıştır:  “Türkiye’de gerek irtica, gerek 

Atatürk ve inkılâp düşmanlığı, C.H.P. ve D.P. bu konuda samimiyetle işbirliği yaptıkları 

takdirde tehlike teşkil etmeyecektir… Memleketi idare edenler-iktidar olsun, muhalefet 

olsun, asgari bir idealizm gösterdikleri takdirde mesele kalmıyacaktır… Yoksa Atatürk 

heykellerine el kaldıranları cezaya çarptırıp, inkılâbın kendisini… tahribe göz yumarsak, 

yalnız kendimizi aldatmış oluruz…”   1249  Nihat Erim’in bu kez DP’yi suçlayan 

ifadeleri öne çıkarmak yerine, Atatürk Devrimi’nin korunması için iktidar ve 

muhalefeti işbirliğine çağıran görüşleri önemlidir. Erim, yasa tasarısı hakkında 

görüşlerini somut biçimde ortaya koyarken de hem CHP’ye üzerine düşen 

sorumlulukları hatırlatmış, hem de esas olanın Atatürk Devrimi’nin korunması 

olduğunu vurgulamıştır.  

TBMM’ye sevkedilen “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Yasa 

Tasarısı”nın gerekçesi1250 üzerine görüşlerini bildiren Nihat Erim Türk 

Kurtuluşu’nun sembolü sayılan Atatürk’ün; O’nun resmini, heykelini, büstünü 

korumakla kurtarılamayacağını; sembolün ebedileşmesi için öncelikle inkılâpların 

muhafazının şart olduğunu savunmuştur. Erim’e göre “…lâikliği, medeni cemiyet 

prensiplerini Cumhuriyet rejimini yıktırıp, Atatürk heykelini ayakta tutmak, âmme 

vicdanını asla tatmin edemez.” 1251 Nihat Erim, bu makalesinde devrimin korunması 

hususunu yine ön plana çıkartırken; bir kez daha iktidar partisiyle CHP’yi başta “lâik 

Cumhuriyet” olmak üzere Atatürk devrimleri ve ilkeleri hakkında ortak tutum 

                                                 

1248 Albayrak, A.g.e., s: 228.  Heykellere yönelik saldırılar sonrasında Atatürk hakkında özel bir kanun 
yapılması gereğinden ilk söz eden isimlerden birisi Aka Gündüz olmuştur. Aka Gündüz, “Aka’dan 
Fıkralar: Özel Atatürk Kanunu”, Zafer, 10 Mart 1951, Yıl: 2, Sayı: 676, s: 4. 
1249 Nihat Erim, “Atatürk mü, eserleri mi?”, Ulus, 22 Nisan 1951, Yıl: 31, Sayı: 10712, ss: 1-2. 
1250 DP Hükümeti tarafından hazırlanan yasa tasarısının gerekçesi hakkında bkz. “Atatürk Kanunu”, 
Zafer, 27 Mart 1951, Yıl: 2, Sayı, 693, ss: 1-4. 
1251 Nihat Erim, “Atatürk Kanunu”, Ulus, 27 Nisan 1951, Yıl: 31, Sayı: 10717, ss: 1-2. 
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belirlemeye davet etmiş ve şu önemli tespitleri yapmıştır:  “…[Böylece] ne inkılâp 

eseri, ne de Atatürk’ün hatırası ceza tehdidi ile korunmuş olmı[a]yacaktır. Bu gibi 

mefhumlar ve eserler ceza ile değil, inanma ve inandırma ile devamlı kılınır. Her birimiz bu 

sahada vazifemizi yapalım.”  

 DP iktidarının Atatürk’ün heykellerine yönelik saldırılara karşı TBMM’de 

yasal düzenleme yapma çabaları devam ederken, 1951’in Haziran ayında da 

gericilerin eylemleri devam etmiştir. Basında çıkan haberlere göre Ankara’da 

Ulaştırma Bakanlığı’nda bulunan iki Atatürk büstü Bakanlık’ta görevli Ticani tarikatı 

mensubu bir kişi tarafından tahrip edilmiştir.1252 Bu eylemin arkasından Ankara 

Sıhhıye Meydanı’ndaki Orduevi’nin önünde bulunan Atatürk heykeline de çekiçli bir 

saldırı yapılmıştır. 1253 Heykellere yönelik saldırılardaki artış üzerine yeniden bu 

konuya değinen Nihat Erim, tecavüzlerin tertipli olduğunu ve tek merkezden idare 

edildiğini savunmuştur. Erim, olayı nefret duygularından uzak ve objektif biçimde 

yorumlamak gerektiğini de belirterek şu düşünceleri savunmuştur:  “…Bizde aşırı sağ 

ve aşırı sol propagandası yasak edilmiştir… Bu mahdut kayıtlar dışında fikir münakaşası 

serbesttir. Hatta inkılâplardan bazıları aleyhinde dahi propaganda serbestçe 

yapılabilmektedir… [Artık] Atatürk inkılâpları ile bu memlekete fenalık etti diyenlerden 

tutunuz, inkılâpları ikiye ayırıp bir kısmını kabul, bir kısmını reddedenlere de 

rastlanmaktadır. [Biz] Türkiye’nin ancak Atatürk inkılâpları ile kurtulduğuna ve yeniden 

uçuruma yuvarlanmaması için bu inkılâplara sımsıkı sarılmaktan başka çıkar yol olmadığına 

kaani bulunanlardanız. Bununla beraber bizden başka türlü düşünenlere karşı kin 

beslemiyoruz. Bunların susturulması için kanun çıkartılmasını asla doğru bulmuyoruz.”   1254  

Nihat Erim, aynı yazısında heykellere yönelik saldırıların tertipli  olduğu 

iddiasını da açarak;  eylemlerin arkasında dış güçlerin olabileceğini ima eden şu 

                                                 

1252 “Atatürk büstlerine menfur bir tecavüz daha yapıldı”, Ulus, 23 Haziran 1951, Yıl: 31, Sayı: 
10773, ss: 1-3., “Devlet Demiryolları binasında iki Atatürk büstü dün parçalandı”, Zafer, 23 Haziran 
1951, Yıl: 3, Sayı: 783, ss: 1-2., “Atatürk büstüne tecavüz”, Cumhuriyet, 23 Haziran 1951, Yıl: 27, 
Sayı: 9661, ss: 1-3. 
1253 “Atatürk heykeline menfur bir tecavüz daha yapıldı”, Ulus, 27 Haziran 1951, Yıl: 31, Sayı: 10777, 
ss: 1-6., “İki alçakça tecavüz daha”, Zafer,  27 Haziran 1951, Yıl: 3, Sayı: 785, ss: 1-2., “Artık rezalet 
halini aldı”, Cumhuriyet,  27 Haziran 1951, Yıl: 27, Sayı: 9665, ss: 1-3. Bu saldırının önemli yanı 
Türkiye’nin Başkenti’nde gündüz vakti meydana gelmesi ve “herkesin gözü önünde” 
gerçekleşmesiydi. Giritlioğlu, A.g.e. s: 285. CHP Divanı’nın tecavüzlerle ilgili açıklamasında son 
dönemde Atatürk ve inkılâp aleyhtarı faaliyetlerden büyük bir üzüntü duyulduğu bildirilmiştir. 
“C.H.P. Divanında”, Ulus, 1 Temmuz 1951, Yıl: 31, Sayı: 10781, s: 1. 
1254 Nihat Erim, “Çirkin tecavüzler karşısında?”, Ulus, 29 Haziran 1951, Yıl: 31, Sayı: 10779, ss: 1-2. 
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ifadelere yer vermiştir:   “…Şu veya bu zavallının kendiliğinden taassup sebebiyle Atatürk 

heykellerini kırmaya kalktığını kabul etmek için çok saf olmak lazımdır… Hem sağ, hem de 

sol cereyanların memleketimizdeki  [durumları] göz önünde tutulduğu zaman teslim 

edilecektir ki, şu veya bu tarikatin yürütemeyeceği mükemmeliyette bir tertip karşısında 

bulunulmaktadır. Yakın Doğu memleketlerinde koyu… dini taassup cereyanlarının… 

körükle[n]diği artık meçhul değildir… İran’da ve Mısır’da ve benzeri yerlerde olan bitenler 

bizim memleket için de uyandırıcı ibret levhalarıdır…  Hadise pek mühimdir… Şimdiye 

kadar Türkiye’de[yi] içerden ayırmak mümkün olamamıştır. Görülen belirtiler bu sahada 

memleketimizde de bir çal[t]ışma konusu haline getirilmek istendiğini anlatmaktadır… 

Tertipleri meydana çıkarmak ve Türkiye’de bu tür oyunların sökmeyeceğini ispat etmek 

lâzımdır.”   1255  

DP’nin iktidara gelişinden sonra artan Atatürk’ün heykellerine ve büstlerine 

yönelik saldırıları önlemek amacıyla TBMM’ye sevkedilen tasarı 1951 yılı Temmuz 

ayı içinde kabul edilerek yasalaşmıştır. 1256 Kanunla ilgili bazı değerlendirmelerden 

söz etmek gerekirse; Atatürk’ün uzun yıllar en yakınları arasında yer alan isimlerden 

Falih Rıfkı Atay, bu kanunun hazırlanmasını “medeni cesareti kaybetmek” olarak 

değerlendirmiştir. 1257 Şevket Süreyya Aydemir’e göre Atatürk’ün ve hatıralarının 

böyle bir korunmaya muhtaç görülmesi dahi, O’nun hatıraları bakımından 

hazindir.1258 Giritlioğlu’nun yorumuna göre DP iktidarının teşvikleri sonucunda 

tırmanan Atatürk karşıtı eylemler bu kanunla kısmen önlenmiştir. 1259 Albayrak’a 

göre de “Atatürk Kanunu” çıkartıldığı dönemde önemli bir boşluğu doldurmuş ve 

tecavüzlerin azalmasında büyük oranda etkili olmuştur. 1260  

 

                                                 

1255 A.m., s: 2. 
1256 “Atatürk Kanunu Meclis’ten geçti”, Ulus, 26 Temmuz 1951, Yıl: 31, Sayı: 10806, ss: 1-5., 
“Atatürk tasarısı dün kanunlaştı”, Zafer,  26 Temmuz 1951, Yıl: 3, Sayı: 814, ss: 1-2., “Atatürk 
Kanunu dün Meclisten geçti,” Cumhuriyet,  26 Temmuz 1951, Yıl: 27, Sayı: 9692, ss: 1-4. Atatürk 
Kanunu’yla ilgili TBMM’de yapılan tartışmalarla ilgili bkz. Albayrak, A.g.e., ss: 228-231.  
1257 Yaşar Gürsoy, Çankaya’nın Kalemşoru: Bilinmeyenleriyle Falih Rıfkı Atay, İstanbul, İnkılâp 
Kitabevi, 2014, s: 310. 
1258 Şevket Süreyya Aydemir, Menderes’in Dramı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 4.bs., 1989, s: 200. 
1259 Giritlioğlu, A.g.e., s: 286.  
1260 Albayrak, A.g.e., s: 231. 
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4.11. 1951 Yılı Ara Seçimleri ve Nihat Erim’in Aydın’dan 

Adaylığı 

14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimlerde iktidarın DP’ye 

geçmesinden sonra 17 ilde boş kalan 20 milletvekilliği için 16 Eylül 1951 tarihinde 

ara seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir. 1261 Aslında ara seçimler konusunda 

iktidar partisi içinde iki farklı görüş ortaya çıkmıştı. Bazı milletvekilleri açık olan 

tüm vekilliklerinin muhalefet tarafından kazanılması halinde bile iktidar 

değişmeyeceği için gereksiz masrafa girilmemesini ve seçimlerin ertelenmesini 

savunmuştu. Bazı vekiller de ara seçimlerin yapılmasının 1924 Anayasası’na göre 

zorunlu olduğu görüşünü müdafaa etmişti.1262 Nitekim DP Meclis Grubu’nda yapılan 

oylamada seçimlerin tehirini isteyen önerge 120’ye karşı 139 oyla reddedilmiştir. 1263   

1951 yılı ara seçimleri 1264özellikle 14 Mayıs’ta Meclis dışında kalan 

CHP’liler için yeni bir fırsat olarak görülüyordu. Bu isimlerden birisi olan Nihat 

Erim, ara seçimlerin gündeme gelmesiyle beraber Bursa, Aydın, Muğla, Denizli’nin 

yanı sıra İstanbul’dan da adaylığının istendiğini, hangi ilde şansının fazla olacağını 

ise kestiremediğini belirtmiştir. Erim’in ifadelerinde kendisini tereddüde düşüren 

hususun 14 Mayıs seçimlerinde alınan sürpriz sonuçlar olduğu da kaydedilmiştir. 1265 

DP Meclis Grubu’nun ara seçimlerin yapılmasına karar vermesi muhalefet kanadında 

olumlu karşılanmıştır. Erim, karar hakkındaki değerlendirmesinde ara seçimlerin ve 

her seçimin demokrasinin temeli olduğuna değinmiş ve “demokrasiyi anlamış ve ona 

                                                 

1261 Erol Tuncer, 1954 Seçimleri, Ankara, TESAV Yayınları, 2011, s: 34. Zafer’in ilgili haberinde 13 
ilde açık bulunan 19 milletvekilliği için seçim yapılacağı duyurulmuştur. “Seçimler 16 Eylülde 
yapılacak”, Zafer,  27 Haziran 1951,  s: 1. 
1262 CHP Genel Başkanı İnönü de basına yaptığı bir açıklamada ara seçimlerin ertelenmeden 
yapılmasının Anayasal bir zorunluluk olduğunu açıklamıştı. Ulus, 19 Haziran 1951, Yıl: 31, Sayı: 
10769, s: 1. 
1263 Rıfkı Salim Burçak, On Yılın Anıları (1950-1960), Ankara, Nurol Matbaacılık San. Ve Tic. A.Ş., 
1998, s: 96. Burçak anılarında Başbakan Adnan Menderes’in alınan seçim kararını bir Bakanlar 
Kurulu toplantısında eleştirdiğini de yazmıştır. A. syf. 
1264 1951 ara seçimleri şu illerde boşalan milletvekillikleri için yapılmıştır: Aydın (3 milletvekili), 
Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul (2 milletvekili), 
İzmir, Kastamonu, Kırşehir, Muğla, Sinop, Sivas, Zonguldak. Tuncer, A.g.e., s: 7. 
1265 Erim, A.g.e., s: 489. 
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değer veren bir zihniyet her şeyin üstünde seçime değer verir” değerlendirmesinde 

bulunmuştur. 1266  

DP’nin kararından sonra ara seçimlere girip girmemek hususunda CHP içinde 

farklı görüşlerin savunulduğu görülmüştür. Kimi partililer bir dönem DP içinde 

başlayan seçimlerin yapılmaması yönündeki eğilimden memnunluk duyarken;  Genel 

Başkan İsmet İnönü, ara seçimlerin yapılması halinde girmemenin parti 

prensipleriyle bağdaşmayacağını savunmuştur.1267 Nihat Erim özellikle Parti 

Divanı’nda ara seçime girilmemesini isteyenlere karşı  “Girmeyelim, ama, partilileri 

serbest bırakalım, kendi hesabına isteyen CHP’li girsin”  tezini öne sürerek 

muhataplarına, kendisinin CHP seçimlere katılmasa dahi seçimlere iştirak edeceğini 

bildirmiştir.  

Nihat Erim, aynı günlerde İnönü’yle yaptığı bir görüşmede Ulus’ta çıkan ara 

seçimle ilgili yazıları1268 hakkında Genel Başkan’ın kendisine  “Ara seçimleri 

yapmazlarsa milletin takdirinden kaçmış olacaklardır. Bize kuvvetli bir silah vermiş 

olacaklardır. Fazla üzerine düşmeyelim”  dediğinden söz etmiştir. Erim, İnönü’ye 

verdiği yanıtta ara seçimlerin yapılması fikrinde olduklarına göre bu tezin 

savunulması gerektiğini ve birkaç eski Bakan’ın Meclis’e girmesi halinde bunun 

parti adına kazanç olacağını söylemiş ve kazanma ihtimali az dahi olsa bunu 

denemeye değer bulduğunu vurgulamıştır. Erim’in bu sözlerine İsmet Paşa, “Peki, 

bildiğin gibi yap” ifadesiyle karşılık vermiştir. 1269  

DP iktidarında Ulus’taki yazılarıyla siyasi mücadelesini sürdüren Nihat 

Erim’in parti içindeki tartışmalar sırasında CHP’nin ara seçimlere katılmaması 

halinde partililerin iştirakte serbest bırakılmasını savunması ve Genel Başkan 

İnönü’ye de bu seçimleri CHP’nin TBMM’de güçlü temsili için bir fırsat saydığını 

vurgulaması önemlidir.  O, böylece hem demokrasinin temelinin seçim olduğu tezini 

                                                 

1266 Nihat Erim, “Ara seçimleri?”, Ulus, 28 Haziran 1951, Yıl: 31, Sayı: 10778, s: 1. 
1267 Erim, A.g.e., s: 490. 
1268 Örneğin Nihat Erim, daha DP ara seçimlerin yapılması kararı almadan, 10 Haziran 1951 günü 
Ulus’ta çıkan yazısında ara seçimlerin yapılmasının 1924 Anayasası’na göre bir zorunluluk olduğu 
görüşünü savunmuştur.  Nihat Erim, “Bir Anayasa Meselesi”, Ulus, 10 Haziran 1951, Yıl: 31, Sayı: 
10760, ss: 1-2.  
1269 Erim, A.g.e., s: 490. 
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müdafaa etmiş ve hem de 14 Mayıs’ta dışında kaldığı Parlamento’ya dönebilmek için 

ara seçimleri bir fırsat saymıştır.  

CHP’nin ara seçimlere iştirak konusundaki resmî kararı CHP Divanı’nın 

1951’in Ağustos ayı içinde yaptığı toplantıda verilmiştir. 1270 Bu seçimlerde 

CHP’den adaylığını koyacak isimler de yine bu ay içinde belli olmuştur. Buna göre 

seçimlerin yapılacağı 18 ilde –İstanbul ve Aydın için birer aday Genel Merkez 

tarafından belirlenecekti- CHP Yoklama Kurulları toplanarak gizli oylama 

sonucunda adayları tespit etmiştir. Başbakan Adnan Menderes’in de memleketi olan 

Aydın’da yapılan gizli oylamada Nihat Erim’in, bu ilden aday gösterilmesine karar 

verilmiştir. 1271 Esasen Erim de Aydın’ın daha cazip olduğu kanaatindedir. Çünkü 

son genel seçimlerde CHP’nin bu ilde 10 bin farkla kaybetmiş olması ve Kocaeli’den 

tanıdığı ‘güvenilir’ bir partili olan Said Odyak’ın bu kez Aydın’da oluşu ve buradan 

adaylık teklifi de Erim’e göre ümit verici faktörler arasında yer almıştır. 1272 Nihat 

Erim, kendisiyle birlikte Cavit Oral ve İsmail Rüştü Aksal’ın Aydın’ı tercih 

edeceklerini de kaydetmiştir.  

Nihat Erim’in Aydın adaylığı hakkındaki iyimser fikirlerine rağmen iktidarın 

yayın organı Zafer’de bu tercihle ilgili önemli değerlendirmeler yer almıştır. Buna 

göre ara seçimlerde bu ilden aday gösterilecek Erim; CHP’liler tarafından ‘atlatılmış’ 

olacaktır. Kulislerde dolaşan söylentileri haberleştiren Zafer’in diğer iddiaları da 

enteresandır. Haberde Erim’in adaylığının Genel Merkez tarafından dikte ettirildiği 

öne sürülmüş ve bu durumun Aydın CHP Teşkilâtı’nda şikâyetlere yol açtığı iddia 

edilmiştir. Ayrıca Erim’in Varlık Vergisi’nden kaynaklanan “CHP aleyhtarlığı” 

nedeniyle İstanbul’dan aday olmadığını da öne süren Zafer, onun Aydın gibi DP’nin 

oldukça güçlü bulunduğu bir yerden seçimlere girecek oluşunu “eskiden olduğu gibi 

Meclis dışındaki kulis faaliyetlerini idame ettirme” isteğine bağlanmıştır. Haberde 

                                                 

1270 “Ara seçimlerine C.H. Partisi giriyor”, Ulus, 11 Ağustos 1951, Yıl: 31, Sayı: 10822, ss: 1-5. 
Haberde DP iktidarının CHP’yi yıldırma teşebbüslerine rağmen  Parti Teşkilâtı’nın azminin 
artttığından söz edilmiştir.  
1271 “Ara seçimi için C.H.P. adayları”, Ulus, 6 Ağustos 1951, Yıl: 31, Sayı: 10827, s: 1. Nihat Erim’le 
birlikte aday gösterilen diğer isim Cavit Oral olmuştur. CHP’nin ildeki yayın organı “Aydın” 
gazetesine göre her iki siyasi de “ittifaka yakın bir çoğunlukla” adaylığa seçilmişlerdir. “C.H.P. 
milletvekili adayları”, Aydın, 7 Ağustos 1951, Yıl: 15, Sayı: 200-3301, ss: 1-3. Bu gazete sadece salı, 
perşembe ve cumartesi günleri çıkmıştır. [Y.n.]  
1272 Erim, A.g.e., s: 489. 
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Aydınlıların Nihat Erim ve –diğer CHP adaylarının- atlatıldığı fikrinde oldukları da 

bildirilmiştir. 1273  

CHP’nin ara seçimlere katılma kararını değerlendiren Nihat Erim’e göre 

herşeyden önce en önemli mesele kimin kazanıp, kimin kaybedeceği değil; iktidar 

partisinin 14 Mayıs’ta olduğu gibi “dürüst bir ortamda tartışmasız bir seçim” yapıp 

yapamayacağı konusudur. 1274 Aydın’dan adaylığı belli olduktan sonra Cavit Oral’la 

birlikte seçmenlerle buluşmak üzere bu kente gelen Nihat Erim, Ulus’a göre geçtiği 

ilçe merkezlerinde, kasaba ve köylerde “hararetle” karşılanmıştır. 1275  

Nihat Erim’in seçim propagandası çerçevesinde Aydınlılara ilk hitabelerinden 

birisi CHP Işıklı Ocağı’nın açılış töreninde olmuştur. Erim, bu nutkunda kendisini 

aday gösteren Aydınlılara teşekkür etttikten sonra Türkiye’de demokrasinin mutlaka 

yaşayacağını, demokrasilerde idarenin dayandığı son noktanın vatandaşın oyu 

olduğunu vurgulayarak;   “…Hiçbir vatandaş ‘benim bir oyumdan ne çıkar dememelidir… 

[Oy vermek bir memleket vazifesidir.] Bu memleket vazifesi karşısında lakayıt kalanlar 

olursa onları da sandık başına götürmek [ikinci bir vazifedir.] Her vatandaş on kişiyi götürse 

2000 vatandaş oy vermiş olur ki bu da burası için seçim üzerinde mühim bir netice sağlar.”   

ifadelerini kullanmıştır. 1276 Erim, DP iktidarının şahsiyetle uğraşmak dışında iş 

görmediğini de ima ederek şunları kaydetmiştir: “…15 aylık tecrübe şu hakikati bir 

kerre [kere] daha göstermiştir ki yalanla, dolanla, tezvirle vatandaş bir defa aldatılabilir, bir 

daha aldatılamaz. Bir defa aldatılmış olan halk bir daha aldanmı[a]yacaktır.”  

Ara seçimlerde TBMM’ye yeniden dönmek için adaylığını koyduğu Aydın’ın 

ilçelerini de ziyaret eden Nihat Erim, Nazilli’de seçmenlerle bir araya gelmiştir. Erim 

bu konuşmasında öncelikle DP iktidarının muhalefeti tasfiye etmeye çalıştığından 

söz etmiştir. Nihat Erim, ara seçimlerinin önemine sözü getirerek Aydınlı seçmenlere 

şöyle seslenmiştir:   “Eğer bu ara seçimlerinde ekseriyet partisi tekrar kazanacak olursa, 

şimdiye kadar arzu ettikleri halde tatbik edemedikleri böyle bir plânı ele alma ihtimalleri 

                                                 

1273 “C.H.P.nin adayları”, Zafer, 3 Ağustos 1951, Yıl: 3, Sayı: 822, ss: 1-4. 
1274 Nihat Erim, “Seçim mücadelesi”, Ulus, 12 Ağustos 1951, Yıl: 31, Sayı: 10823, s: 2. Aynı makale 
için bkz. Nihat Erim, “Seçim mücadelesi”, Aydın, 16 Ağustos 1951, Yıl: 15, Sayı: 200-3303, ss: 1-3. 
1275 “Milletvekili adayları Aydın’da”, Ulus, 18 Ağustos 1951, Yıl: 31, Sayı: 10839, ss: 1-3.  
1276 “C.H.P. Işıklı Ocağı”, Aydın, 21 Ağustos 1951, Yıl: 15, Sayı: 200-3305, ss: 1-2-4. 
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artacaktır. İşte muhalefeti bu ara seçimlerde kuvvetlendirmekle vatandaşlar D.P.nin belirmiş 

olan bu sakat zihniyetini iflasa mahkum etmiş olacaklardır….”   1277  

Seçim konuşmalarında genel olarak 14 Mayıs seçimlerinde vatandaşın 

aldatıldığı ve tekrar aldatılamayacağı vurgusuyla beraber DP’nin muhalefeti tasfiye 

etmeye çalıştığından söz eden Nihat Erim’in sözleri temelde CHP’nin 1954’teki 

seçimlere kadar kullandığı propagandayla da uyumludur.1278 Esasında CHP’nin bu 

propagandasının baş temsilcisi de basında çıkan siyasî yazılarıyla yine Nihat Erim 

olmuştur. 

Nihat Erim, Aydın’daki siyasi faaliyetlerini sadece siyasî toplantılardaki 

konuşmalarıyla yürütmemiş; aynı zamanda“Aydın gazetesine yazdığı makalelerle de 

seçmenlere ulaşmaya çabalamıştır. Erim, bu yazılardan birinde Türkiye’de 1945 

sonrası ilk kez bir ara seçime üç partinin iştirak etmesinin öneminden söz etmiş ve 

vatandaşın tıpkı 1950 seçimlerinde olduğu gibi iktidar partisinden “dürüst bir seçim” 

beklediğini ifade etmiştir. Erim, ayrıca ara seçimleri DP’nin kazanmasının 

TBMM’deki gücüne etki etmeyeceğini de öne sürerek;   “Halbuki bu ara seçimlerinde, 

C.H.P.nin yeniden 15-20 milletvekilliği kazanması, muhalefeti çok kuvvetlendirecektir… 

Ekseriyet partisinin karşısında C.H.P. muhalefetini kuvvetlendirdiği takdirde, memleketin 

idaresi… daha sıkı bir murakabeye kavuşacaktır.”   1279  Erim, bir başka yazısında da 

Aydın’da halkla temaslarını değerlendirmiş ve köylerde görüştüğü insanların 

gerçekten “aydın” olduklarını belirtmiştir. Ona göre seçimler iktidarın baskısından 

uzak bir ortamda yapılabilirse “çok istifadeli bir müşahedeye” tanık olunacaktır. 1280  

Nihat Erim ara seçim için yürüttüğü proganda çalışmaları yoğun bir şekilde 

devam ederken Ulus’taki yazılarını ihmal etmemiştir. 21 Ağustos 1951 günlü 

makalesinde çoğunluk sistemine dayanan Seçim Kanunu’nu ele alan Erim, 

hazırlanmasında önemli ölçüde katkı sağladığı bu yasanın eksiklerini şöyle 

değerlendirmiştir:   “Demokraside herşey neticede seçmen oylarına dayandığına göre nisbi 

                                                 

1277 “Nihat Erimin Nazilli konuşması”, Aydın, 1 Eylül 1951, Yıl: 15, Sayı: 200-3310, s: 3. 
1278 Toker’e göre CHP’nin üst düzey yönetimi 14 Mayıs seçimlerinin “bir yanlışlık” olduğuna 
inanmıştı. Millet 1950’de iktidara uyarı vermek isterken, “kantarın topuzu” kaçmıştı. Dolayısıyla 
CHP’lilere göre ara seçimlerde bu yanlışlık mutlaka telafi edilecekti. Toker, A.g.e., s: 142. 
1279 Nihat Erim, “Ara seçimlerinin ehemmiyeti”, Aydın, 18 Ağustos 1951, Yıl: 15, Sayı: 200-3304, ss: 
1-4. 
1280 Nihat Erim, “Vaatler”, Aydın, 23 Ağustos 1951, Yıl: 15, Sayı: 200-3306, s: 1. 
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temsilin seçim adaletini daha iyi sağladığına şüphe yoktur… Bizde son seçim kanununu 

hazırlayanlar ötedenberi alışılmış olan ekseriyet usulü değişikliğini, esaslı bir seçim ıslahatı 

zamana rastlatmaktan çekinmişlerdir. Herşeyden evvel seçim emniyetine ehemmiyet 

vermişlerdir...”   1281  Çoğunluk sistemine yer veren 1950 Seçim Kanunu hazırlanırken 

-yukarıda da değinildiği gibi - Başbakan Yardımcısı olarak aktif görev alan Nihat 

Erim, aradan geçen 1.5 yıllık sürede artık yavaş yavaş nispi temsili yazılarında 

gündeme getirmeye başlamıştır. Yazıdaki önemli husus CHP iktidarının Seçim 

Kanunu yapılırken getirilen köklü değişikliklerin yanı sıra bir de nispi temsil usulüne 

geçmeyi göze alamamasına dair vurgudur.    

Ara seçimlerden önce Nihat Erim, son propaganda konuşmalarından birisini 

Aydın’da düzenlenen bir açık hava toplantısında yapmıştır. Erim, nutkunun başında 

bazı toplantılarda CHP’nin iktidarda bulunduğu sıradaki dış politikasına muhalefet 

edenleri eleştirmiştir. Türkiye’ye II. Dünya Savaşı sırasında harbe girmesi için baskı 

yapan siyasilerin yazdıkları anılarda “tarafsızlık siyasetini” övdüklerini söylemiş ve 

şu sözlerle iktidarı eleştirmiştir:  “…muarızlarımızın kaypak politika dedikleri bu 

politikadırki memleketi bir ferdin bile burnu kanamadan o badira[e]dan memleketi 

kurtarmıştır… Biz 140 ton altın biriktirerek memleketi D.P.ye devrettik. Şimdi köylerde 

tamtakır kasa aldık demeye utanmıyorlar mı? ”  1282   Erim aynı konuşmasında DP’ye bir 

“şamar” vurma fırsatının halkın elinde olduğunu ve bu fırsatın kullanılmaması 

halinde mevcut halin 1954’e dek süreceğini de söylemiştir. Toplantıya dair bir başka 

gazetede çıkan habere göre de Nihat Erim, II. Dünya Savaşı zamanında Ruslar’ın 

harbe girme karşılığında hükümete Musul’u teklif ettiklerini söylediğinden söz 

edilmiştir. Erim, bu önerileri reddederek Türkiye’nin bir uydu devlet haline 

gelmesini önlediklerini de vurgulamıştır.1283  

Nihat Erim’in dış politika temalı seçim konuşmaları, onun propaganda 

faaliyetlerini izleyen basında bazı değerlendirmelere de yol açmıştır. Aydın’da 

adayların çalışmalarını takip eden Cumhuriyet’ten Ferdi Öner, Erim’in harici siyaset 

hakkında Çine’de bir köy kahvesindeki nutkuyla ilgili- CHP’lilerle DP’lilerin farkını 

da ortaya koyan- şu değerlendirmeyi yapmıştır:   “CHP adayının bir başmakaleyi 

                                                 

1281 Nihat Erim, “Muhalefeti kuvvetlendirmek”, Ulus, 21 Ağustos 1951, Yıl: 31, Sayı: 10831, s:4. 
1282 “C.H.P. Aydın toplantısı”, Aydın, 11 Eylül 1951, Yıl: 15, Sayı: 200-3314, s: 2. 
1283 “Halk Partisi Aydın’da faaliyeti arttırdı”, Vatan, 10 Eylül 1951, Yıl: 12, Sayı: 3709, s: 3. 
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andıran ve akademik bir mahiyet taşıyan bu konuşmasından sonra DP milletvekilleri halkla 

temasa geçtiler ve mahalli derd[t] ve ihtiyaçlar hakkında seçmenlerile uzun uzun 

görüştüler…”  1284  DP ile CHP’nin Aydın’daki propaganda anlayışını yansıtan bu 

ifadeler aynı zamanda Nihat Erim’in 1945’ten beri siyasetin içinde olmasına rağmen 

O’nun seçmenler önünde bir politikacıdan çok bir akademisyen tutumu sergilediğini 

de göstermektedir. Ferdi Öner, özellikle “tarafsız” seçmenlerle de görüşerek 

Aydın’da seçimlerin nasıl sonuçlanabileceğini de okurlarına aktarmaya çabalamıştır. 

Buna göre bazı vaatlerin yerine gelmemesine rağmen seçmenler Aydın’da 1950’den 

beri “göze çarpan” bir gelişme olduğu kaanatindedirler. Öner’in bölgeden yazdığı şu 

satırlar Aydınlı seçmenin reyini bir bakıma önceden ilan eder niteliktedir:  

“…Bilhassa mahsül bu yıl bereketli olmuş değer fiatıile satıldığından müstahsilin ve 

köylünün yüzü gülmüştür… Milli bankaların bol miktardaki kredileri bu sene de müstahsile 

kuvvet vermiş 1500 traktörün ilâvesiyle Aydın ovasında sürülmedik[,] ekilmedik bir karış 

boş arazi kalmamıştır… Aydın senelerdenberi büyük bir ihmale uğramıştır… [CHP 

devrinde] İl merkezinde en lüzumlu belediye işlerini yapılmamış, şehir zaman zaman susuz 

ve ışıksız bırakılmıştır. Eski iktidar hükümetlerini[n] bu lâkaydisi Aydınlıları üzmüş ve 

küstürmüştür...”  1285   Ferdi Öner’in haberinde ayrıca bazı CHP’lilerin kendi 

partilerini “neden Aydınlı aday gösterilmediği” sorusuyla eleştirdiklerine de yer 

verilmiştir. Bu kişilere göre böyle seçimlerde “muhite yabancı kimselerin mahalli 

namzetler kadar seçim kabiliyet ve şansına sahip olamı[a]yacakları kabul 

edilmektedir.” Öner’in haberi ara seçim propaganları sırasında Nihat Erim’in CHP 

dönemini övmesinin yahut DP iktidarını eleştirmesinin seçmen nezdinde fazla etkili 

olmadığını da göstermiştir. Aydınlılar, CHP devrine nazaran kente yapılan 

yatırımlara ve iktisadi kazançlarına bakarak ara seçimlerde oy kullanacaklarını 

açıkça ortaya koymuştur.  

1951 ara seçimleri 16 Eylül Pazar günü 17 ilde yapılmış ve 15 vilayette DP 

yarışı önde tamamlarken, CHP sadece Sinop ve Sivas’ı kazanabilmiştir. 1286 Erim’in 

                                                 

1284 “En hararetli mücadeleye Aydın sahne oluyor”, Cumhuriyet, 26 Ağustos 1951, Yıl: 27, Sayı: 
9723, s: 5. 
1285 “Aydında üç parti de ümidli görünüyor”, Cumhuriyet, 27 Ağustos 1951, Yıl: 27, Sayı: 9724, s: 5. 
1286 “Ara Seçimini 15 İlde D. Partisi Kazandı”, Cumhuriyet, 17 Eylül 1951, Yıl: 27, Sayı: 9742, s: 1., 
Tuncer, A.g.e., s: 34., “Demokrat Partinin Büyük Zaferi”, Zafer, 17 Eylül 1951, Yıl: 3, Sayı: 867, s: 
1. DP’nin yayın organı seçimlerle ilgili ilk haberinde iki ilde durumun belirsiz olduğunu yazmıştır. 
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adaylığını koyduğu Aydın’dan yansıyan ilk haberlere göre ildeki katılım oranı 14 

Mayıs seçimlerine nazaran daha düşük çıkmıştır. 1287 Ancak Cumhuriyet’e göre 

katılım oranı oldukça yüksektir ve ilde yapılan seçimlerle ilgili hiçbir şikâyet 

olmamıştır.1288 Seçimlerin resmî sonuçları açıklandığında Aydın’da DP’nin aldığı 

oyların CHP’den yaklaşık 13 bin fazla olduğu anlaşılmıştır. 1289  

CHP’nin mağlubiyeti hakkında ilginç ve realist yorumlardan birisi Hürriyet’te 

yapılmıştır. Buna göre –Erim de dahil olmak üzere-tam dokuz bakanın ara 

seçimlerde yeniden aday gösterilmesi “taktiksel bir hata” olarak değerlendirilmiştir. 

Çünkü Günaltay Hükümeti’ni işbaşından uzaklaştırmak için 14 Mayıs’ta DP’ye oy 

vermiş bulunan seçmenler, bu kabinenin üyelerinin çoğunun bulunduğu listelere yine 

onay vermemişlerdir. Bu öngörüden yoksun olan CHP’liler 1.5 yıl aradan sonra 

seçmenin karşısına yine bu isimleri çıkartarak önemli bir taktik hata yapmışlardır.1290  

Aydın’dan milletvekili seçilme şansını kaybeden Nihat Erim, 16 Eylül ara 

seçimleri hakkındaki düşüncelerini Ulus’taki seri makaleleleriyle kamuoyuyla 

paylaşmıştır. Erim, öncelikle iktidar ve muhalefetten kimilerinin çeşitli nedenlerle 

ara seçimlerin yapılmasına karşı çıktığını hatırlatarak; kendisinin bu seçimlere önem 

verdiğinden bahsetmiş ve “Halkımız güreşten kaçan pehlivandan hoşlanmaz.” 

benzetmesiyle  “…kaybetmek korkusu ile seçime girmi[e]yen ve bunu bahanelerle 

maskeli[e]yen bir parti, girip de mücadele eden, neticede kaybeden bir partiden daha kârlı 

çıkamaz.”  yorumunda bulunmuştur. 1291 Erim, ayrıca seçmen vatandaşların 

deneyimin çoğaldığından da söz ederek henüz % 75’i okur yazar olmasa ve Türkiye 

                                                                                                                                          

Ulus’a göre de seçimler DP’nin hiçbir demokraside rastlanmayan baskıları nedeniyle ağır şartlar 
altında geçmiştir. “Seçimler ağır şartlar altında geçti”, Ulus, 17 Eylül 1951, Yıl: 31, Sayı: 10857, s: 1. 
1287 “Ara seçimleri alâkasız geçti”, Aydın, 18 Eylül 1951, Yıl: 15, Sayı: 200-3315, s: 1. 
1288 “Ara Seçimini 15 İlde D. Partisi Kazandı”, Cumhuriyet, 17 Eylül 1951, s: 1. 
1289 16 Eylül ara seçimlerinde Aydın’da DP’ye 50.988, CHP’ye 37.839, MP’ye de 6176 oy çıkmıştır. 
DP’nin oy oranı %53.64 iken CHP’ni oy oranı %39.81’de kalmıştır. Aydın’da yaklaşık 156 bin 
seçmenden 95 bini seçim günü sandık başına gitmiştir. “Ara seçiminin resmî neticeleri ilan edildi”, 
Cumhuriyet, 21 Eylül 1951, Yıl: 27, Sayı: 9746, s: 5., “Ara seçimlerinde iştirak nisbeti ve kesin 
neticeler”, Zafer, 22 Eylül 1951, Yıl: 3, Sayı: 872, s: 4.  
1290 “D.Parti mahfillerinde bir muzafferiyet havası var”, Hürriyet, 18 Eylül 1951, Yıl: 4, Sayı: 1223, 
ss: 1-5.  Seçimleri kaybeden CHP’nin Aydın adayları Erim, Oral ve Aksal, seçmenlere hitaben 
yayınladıkları bildiride kampanya sırasında gösterilen ilgiden ve kendilerine verilen oylardan dolayı 
teşekkür etmişler ve Türkiye’nin demokrasi yolunda ilerlemesini temenni ettiklerini vurgulamışlardır. 
“Muhterem Aydınlı hemşehrilerimize”, Aydın, 18 Eylül 1951, s: 1. 
1291 Nihat Erim, “16 Eylül Seçimleri I”, Ulus, 22 Eylül 1951, Yıl: 31, Sayı: 10862, ss: 1-2. 
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ile dünya meselelerini doğrudan takip edemese de Türk halkının “kuvvetli sağduyu” 

sahibi olduğunu kaydetmiş ve “birkaç denemeden sonra Türk seçmenlerinin 

müstesna bir siyasal dehâ göstereceklerini” savunmuştur. 1292  

Ara seçimler için siyasî partilerin propaganda çalışmalarını da ele alan Nihat 

Erim, yurttaşların dini duygularıyla yine oynandığını da öne sürerek; CHP’yi 

“dinsizlik ve komünistlikle” itham eden siyasîleri bizzat gördüğünü yazmıştır. İmam 

hatiplilerin dahi propagandaya karıştırıldığını öne süren Erim,   “…Türkiye’nin –uzağa 

gitmeye hacet yok- sadece son yüzyılının tarihini bilenler, dini politika istismarına vasıta 

yapanların ne büyük milli suç işlemekte olduklarını teslim edeceklerdir… Köylerde 

kasabalarda arap harflerini öğreten “mahalle mektepleri” almış yürümüştür. Buna göz 

yumulmaktadır. Değer mi?”   sorusuyla DP iktidarını uyarmaya çabalamıştır. 1293 Nihat 

Erim, ayrıca hiçbir makamın yahut iktidarın sürekli olmadığını da savunarak;   

“…Devamlı olan tarihin hükmüdür. Tarih falan zatı şu mevkiye geldiği için alkışlamaz. O 

mevkiye geliş tarzına ve iş başında iken memlekete fayda mı, yoksa zarar mı verdiğine bakar 

ve ona göre hüküm verir.”   değerlendirmesinde bulunmuştur.  

Seçim propagandaları sırasında iktidar yanlısı radyo yayınlarına da değinen 

Nihat Erim’e göre “Devlet radyosu” sabahtan akşama karşı parti temsilcilerine en 

ağır hücumları haber kuşağında yapmışlardır. Erim, bu hususta iktidara şu uyarılarda 

bulunmuştur:  “Yarını düşünen insanlar böyle hareket etmezler. Hiçbir iktidar ebedi 

olmamıştır. Bitmi[e]yecek zannedilen seneler pek çabuk geçer, roller yeniden değişebilir. Bir 

ideal için çalışan insanlar gününü gün etmeye bakmazlar, memlekette iyi usuller ve eserler 

meydana getirmeğe heves ederler.”   1294   

Nihat Erim, seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerini de bu konu 

hakkındaki son makalesinde ele almıştır. Ara seçimlerde Meclis’teki dengenin 

değişmediğine dikkât çeken Erim, buna rağmen bazı illerde –örneğin Aydın, Bursa, 

Denizli, Sivas gibi- DP’nin oy nisbeti bakımından gerilediğini belirtmiştir. CHP’nin 

14 Mayıs seçimlerindeki oy oranını koruduğunu ve hatta “küçük nisbette” de olsa 

arttırdığını vurgulayan Erim,  “…demokrasinin yaşaması ve gelişmesi için iktidar 

partisinin karşısında, vatandaşlar tarafından kuvvetle tutulan en az bir büyük muhalefet 

                                                 

1292 Nihat Erim, “16 Eylül Seçimleri II”, Ulus, 24 Eylül 1951, Yıl: 31, Sayı: 10864, s: 1. 
1293 A.m., s: 2. 
1294 Nihat Erim, “16 Eylül Seçimleri III”, Ulus, 25 Eylül 1951, Yıl: 31, Sayı: 10865, s: 2. 
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partisine ihtiyaç vardır… Milletvekili sayısı ne olursa olsun, mühim olan vatandaşın sandığa 

attığı oyların miktarı ve nisbetidir. 14 [M]mayısta aynı illerde % 53.36 ile oy ekseriyetini 

sağlamış olan parti 16 [E]eylülde % 52.09 nisbetini elde edebilmiştir. İki muhalif partinin oy 

yekûnu % 46.63 nisbetini vermektedir.”  değerlendirmesini de yapmıştır.  1295  Nihat 

Erim, yazısının son kısmında bir ülkede % 5 fazlalıkla iktidarı elinde tutan bir 

partinin, kendisine yakın nispette oy toplamış olan muhalefete karşı aldığı tutumu 

“demokrasi davasının nasıl bir facia halini aldığını ispat etmeye yetecek kadar 

vecizdir” sözleriyle tanımlayarak, DP iktidarına sonraki süreçte “ihtirasların 

soğutulması, serinkanlılıkla akıl ve mantığın kullanılmasını” tavsiye etmiştir. 

Nihat Erim’in ara seçim değerlendirmelerinin ana ekseni 1950’den 1951’e 

geçen kısa zaman içinde DP ve CHP’nin aldığı neticelerin yorumlanmasıdır. Erim, 

bu yazılarında ne CHP’nin sadece iki vekillik kazanabilmesine ne de kendisinin 

Aydın’da seçimleri kaybetmesine değinmiştir. Ona göre DP’nin küçük de olsa oy 

kaybına uğraması ve iktidar karşısında oluşan güçlü muhalif blok ara seçimlerinin en 

önemli neticesidir. Bazı yerlerdeki dini istismaslardan da söz eden Erim, sonraki 

süreçte benzer olayların yaşanmaması için iktidar partisini uyarmıştır. Bu arada 

Feroz Ahmad’ın bir eserinde 1951 ara seçimlerini DP’nin kazanmasından sonra 

Nihat Erim’in “Menderes’e yaklaşmaya” çalıştığı yazılmıştır.1296  Ne var ki, Erim’le 

Menderes arasında ara seçimden sonra herhangi bir yakınlık olmamıştır. Erim, 

Ulus’taki yazılarında ara seçimlerden sonra da çoğu kez Başbakan Menderes’e 

yönelik eleştirel tutumunu devam ettirmiştir.  

4.12. CHP’nin Mallarının İadesi Hakkında Kanun ve Erim’in 

Tutumu 

DP iktidarı, CHP’nin tek parti devrinde hazineden yahut diğer resmî 

kurumlardan edindiği ve parti adına tapuya tescil edilen gayrimenkulleri Hazine’ye 

devretmeye karar vermişti. 1297 CHP’nin özellikle 1930’lardaki Parti-Devlet 

bütünleşmesinin bir neticesi olarak malvarlığı bir hayli artmıştı ve DP’ye göre bu 

duruma önlem alınmazsa bu malvarlığını kullanarak CHP yeniden iktidara 

                                                 

1295 Nihat Erim, “16 Eylül Seçimleri IV”, Ulus, 26 Eylül 1951, Yıl: 31, Sayı: 10866, ss: 1-3. 
1296 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s:88. 
1297 Eroğul, A.g.e., ss: 62-63. 
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geçebilirdi. 1298 İktidar partisi tam da ara seçimlere giderken, CHP’nin malvarlığını 

tartışmaya açarak muhalefetin moralini bozmayı da amaçlıyordu.  

DP iktidarı bu konuda fiilen 1951 yılının yaz aylarında faaliyete geçmiştir; 

ancak Nihat Erim, bir yıl önce “yüzyıllık bir gayretin mahsulü olan Türk demokrasisi 

tehlikededir” girişiyle başladığı bir yazısında CHP’nin ve CHP’lilerin baskı altında 

olduklarını savunarak, DP’nin niyeti hakkındaki sezgilerini içeren şu düşünceleri dile 

getirmiştir:  “Dikkat edilirse, düşmanlık politikacıları şimdiye kadar M.P. ile meşgul 

olmamışlardır. Ona sonra sıra gelecektir. Hitler de böyle yapardı. Düşman bellediklerine 

teker teker saldırırdı. Hiçbirini sırası gelmeden şüpheye düşürmezdi… [DP’liler] C.H.P. 

zengindir. Biz iktidarda olduğumuz halde C.H.P. kadar imkâna malik bulunmuyoruz. Şartlar 

müsavi değildir. Binaenaleyh, C.H.P.nin elinde ne varsa bir bahane ile müsadere edelim, 

demektedirler.”  1299 Erim, ayrıca CHP’nin mallarını “müsadere” etmekle Türkiye’de 

“karanlık bir gidişin yolunun” açılmış olacağını da kaydetmiştir. Nihat Erim’in bu 

makalesinde dikkât çeken husus DP iktidarının önceliğinin CHP’yi zaafa düşürmek 

olduğunu, diğer muhalefet partisi MP’nin de er veya geç iktidarın hışmına 

uğrayacağını ima eden ifadeleridir. Gerçekten de MP, 1953 yılında “dini kendi 

çıkarlarına alet ettiği” gerekçesiyle DP iktidarının şiddetli eleştirileriyle karşılaşacak 

ve ertesi sene de resmi olarak kapatılacaktır. Nihat Erim, bir anlamda MP’nin 

akıbetini – bu partinin kapatılmasından söz etmese bile – üç yıl öncesinden tahmin 

etmiştir.  

DP’nin CHP’nin elinde bulunan malların Hazine’ye devri hakkında ilk 

önemli teşebbüsü 24 Temmuz 1951 günü Meclis Grubu’nun toplantısında olmuştur. 

Bu toplantıda Halkevleri ve CHP’nin “haksız iktisap” ettiği malların devlete iade 

edilmesini düzenleyen tasarı ittifakla kabul edilmiştir. 1300 Söz konusu tasarıyla 

kapatılması hedeflenen Halkevleri 1932 yılında açılmıştı ve amacı gençliği ve halkı 

CHP’nin ilkeleri doğrultusunda yetiştirmekti. Çok partili döneme geçildikten sonra 

da CHP’nin yönetiminde kalan Halkevleri’nde 1950’deki VIII. Kurultay’ın 

                                                 

1298 Albayrak, A.g.e., s: 208. 
1299 Nihat Erim, “Demokrasi düşmanları”, Ulus, 7 Kasım 1950, Yıl: 31, Sayı: 10348, ss:1-2. 
1300 “Milletin malı millete veriliyor”, Zafer, 25 Temmuz 1951, Yıl: 3, Sayı: 813, s: 1. 
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toplanması Çavdar’ın değerlendirmesine göre “bu kurumlar benim” tavrının 

sürdürülmesi anlamına geliyordu. 1301  

CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, hükümetin teşebbüsü karşısında CHP 

Teşkilâtı’na gönderdiği bir tamimde kısaca iktidarın Halkevleri hakkında TBMM’ye 

verdiği kanun teklifinin partilerine karşı girişilmiş “insafsız bir teşebbüs” olduğunu 

belirtmiştir. 1302 Nihat Erim, tasarı hakkındaki düşüncelerini yazarken  “Bu hareket 

tarzı Anayasa ve hukuk prensipleri bakımından, misline son yıllarda rastlanmamış vahim bir 

hatadır”  saptamasında bulunmuştur. 1303 Erim tasarı hakkındaki tepkisini, 

Galatasaray Lisesi’nden sınıf arkadaşı, DP Erzurum milletvekili Bahadır Dülger’e de 

iletmiş ve telefonla görüştüğü Dülger’e  “CHP mallarının müsaderesi işi ne 

kepazeliktir… CHP’yi borçlu çıkarmak, borca karşılık diye Ulus matbaasına el koymaya 

kalkmak… Bu hareket memleketin siyasi hayatında öyle ağır yaralar açar ki sonu nereye 

varacak, kimse kestiremez.”  demiştir. 1304 Muhatabı da Erim’in bu sözlerine karşılık, 

sadece Halkevleri’nin devlete iade edileceği ve Meclis’te CHP’nin mallarını hedef 

tutan bir yasanın yapılmayacağı yanıtını vermiştir.  

Halkevleri ve CHP’nin malları konusundaki kanun tasarısı 28 Temmuz 1951 

günü TBMM’ye sevkedilmiş1305 ve bu tutum CHP’lilerin DP iktidarına yönelik 

eleştirilerini de arttırmıştı.1306 Nihat Erim, hukukçu kimliğiyle bu tasarıyı irdeleyen 

yazılarla aynı zamanda kamuoyunu aydınlatmayı da amaçlamıştı. Örneğin iktidarın 

müsadere hazırlığında olduğu tezini işlediği bir yazısında,   “…Böyle bir müsadereyi 

Türk mevzu hukuku bakımından Anayasa yasak etmiştir. Anayasanın 74. Maddesi pek kesin 

                                                 

1301 Çavdar, A.g.e., ss: 43-44. 
1302 “İnönü’nün C.H.P. teşkilâtına tamimi”, Ulus, 4 Ağustos 1951, Yıl: 31, Sayı: 10814, s: 1., 
Muhalefetde İsmet İnönü: 1950-1956 Konuşmaları, Demeçleri, Mesajları, Sohbetleri Ve 
Yazılarıyla, s:51. 
1303 Nihat Erim, “Vahim Hata”, Ulus, 27 Temmuz 1951, Yıl: 31, Sayı: 10807, s: 1. 
1304 Erim, A.g.e., s: 497. 
1305 “Halkevleri için kanun teklifi Meclise verildi”, Cumhuriyet, 27 Temmuz 1951, Yıl: 27, Sayı: 
9693, s: 1. Kanunun gerekçesinde “CHP’nin mallarının yüz milyonlarca lira değerinde olduğundan ve 
bunların devlete iadesi” gereğinden söz edilmiştir.  
1306 Nihat Erim’in dışındaki CHP’li yazarlar da iktidarın kararına tepki göstermişlerdir. Mesela 
1947’deki ayrılıktan sonra yeniden Ulus’a dönen Falih Rıfkı Atay, DP iktidarının CHP’nin malını 
mülkünü “gaspetmeye” karar verdiğini ifade ettiği bir makalesinde   “…Anayasa prensiplerini hiçe sayan 
bir partiden… hukuka saygı beklemek mânasız değil midir ? Bu bir dikta rejiminin kararından ibarettir. Böyle bir 
karar veren siyasi partide demokrasi anlayışının gölgesi bile aranamaz.”   sözleriyle tepkisini dile getirmiştir. 
Falih Rıfkı Atay, “Zor rejimi”, Ulus, 1 Ağustos 1951, Yıl: 31, Sayı: 10812, s: 1. 
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ve açıktır: Değer bahası ödenmedikçe kimsenin malı elinden alınamaz…”   1307  ifadesini 

kullanmıştır. Erim, ayrıca yapılan işlemin Türkiye’nin de “iştirak ve tasvibiyle” BM 

Genel Kurulu’nda kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ne aykırı 

olduğunu da bildirmiştir.  

Nihat Erim’in aynı zamanda bir hukuk adamı gözüyle yaptığı 

değerlendirmelerin yanı sıra Cumhuriyet’in görüşüne başvurduğu dönemin Hukuk 

Profesörleri’nin düşüncelerinden kısaca söz etmek yararlı olacaktır. Öncelikle 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörleri’nden beyanat isteyen muhabir, 

gazetesindeki haberinde “Birçok hukuk profesörleri düşüncelerini söylemekten 

kaçındılar” yorumunda bulunmuştur. Ord. Prof. Ahmed Samim Gönensoy, böyle bir 

kanunun hazırlanmasını doğru bulmadığını ifade ederek; tasarı hakkındaki 

görüşlerini “Meselenin adliye cihazına havalesinin faydası olmı[a]yacaktır. İhtisas 

sahibi bitaraf bir heyet kurulmalıdır.” sözleriyle açıklamıştır. 1308   İki parti arasında 

tartışmalara yol açan tasarı hakkında dönemin diğer siyasi partisi MP’nin görüşünü 

dile getiren Genel Başkan Dr. Mustafa Kentli ise demecini parti adına değil; kendi 

adına verdiğinin altını çizerek, müsadereden yakınan CHP’nin daha önce çıkardığı 

Varlık Vergisi Kanunu’yla “müsadere kanunu” uyguladığından söz etmiştir. Kentli 

sözlerinin devamında şu ilginç yorumu da yapmıştır:  “…batı demokrasilerinde medeni 

kanunlarla halledilmekte olan mülkiyet meseleleri otuz yıla yakın bir zamandanberi, bu 

memlekette, siyasi kanunlarla halledilmektedir. D.P. liderleri de, C.H.P. liderleri de bu 

mektebin baş mahsulleridirler, başka türlü düşünemezler.”   1309  

Başbakan Adnan Menderes ise tasarı hakkında İsmet İnönü’nün tamimine 

verdiği yanıtta iktidara yönelik eleştirileri cevaplandırmıştır. Menderes, AA’ya 

verdiği demeçte özetle 14 Mayıs seçimleriyle başlayan yeni devrin bir gereğini 

yerine getirdiklerinden söz ederek;   “…böyle bir kanuna müsadere ve gasp kanunu sıfat 

ve hüviyetini vermeye yeltenmek ancak beyhude bir gayretten ibaret kalır…”   demiş ve 

                                                 

1307 Nihat Erim, “İnsan Hakları ve Müsadere”, Ulus, 31 Temmuz 1951, Yıl: 31, Sayı: 10811, s: 1.  
1308 “İstanbul Üniversitesi Hukuk Profesörlerinin düşünceleri”, Cumhuriyet, 29 Temmuz 1951, Yıl: 
27, Sayı:  9695, ss: 1-3. 
1309 “Münakaşaya Millet Partisi de karışıyor”, Cumhuriyet, 31 Temmuz 1951, Yıl: 27, Sayı:  9697, 
ss: 1-4. 
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düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu iddialarını da reddetmiştir. 1310 Menderes’in 

bu sözlerine karşı CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, iktidarı CHP’yi tasfiye etmeye 

çalışmak ve Halkevleri’nin kültür faaliyetlerinin son vermekle suçlamıştır. Günaltay 

da bu uygulamayı “tek parti saltanatı için atılan bir adım” olarak 

değerlendirilmiştir.1311 Sonuç olarak CHP’lilerin bütün itirazlarına rağmen 

Halkevleri hakkındaki düzenleme TBMM’de 339 oyla kabul edilmiştir, sadece 3 

milletvekilinin red oyu kullandığı oylamaya 125 milletvekili katılmamıştır. 1312  

Nihat Erim, yasa hakkındaki düşüncelerini dile getirirken yapılan bütün 

uyarılara rağmen iktidar partisinin “Müsadere Kanunu”nu çıkardığını belirtmiştir. 

Erim, yapılan düzenlemenin 1924 Anayasası’nın ihlali anlamına geldiğinden bundan 

sonraki süreçte kötü emsallere yol açacağını belirterek; gelecek dönemde de bir 

çoğunluk partisinin Meclis Grubu’nda aldığı kararlarla Anayasa’ya aykırı olarak 

devletin temel yapısını ve prensiplerini sarsıcı mahiyette düzenlemeler 

yapabileceğinden söz etmiştir.1313   

Nihat Erim, Halkevleri hakkındaki düzenlemenin kanunlaşmasından sonra 

DP iktidarını “keyfi idare” gütmekle itham eden bir makale kaleme almıştır. Erim’in 

DP iktidarı, demokrasi kavramı ve Türk demokratik düzeni hakkındaki fikirlerini de 

içeren bu yazıya kısaca değinmek yararlı olacaktır. Nihat Erim, Türkiye’de 

demokrasinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan bir rahatsızlık olduğunu 

vurguladığı makalesinde 14 Mayıs seçimlerinde iktidara gelenlerin  “Biz ‘milli 

iradeyiz.’ Dört yıl müddetçe dilediğimiz gibi hareket edebiliriz. Gelecek seçimlerde hesabını 

millete vermek üzere yapamayacağımız yoktur.”   düsturunu benimsediğini yazmıştır.1314  

                                                 

1310 “Başbakan Menderesin C.H.P. ye cevabı”, Zafer, 6 Ağustos 1951, Yıl: 3, Sayı: 825, ss: 1-4. 
1311 Albayrak, A.g.e., s: 212. 
1312 TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 9, B: 111, O: 1, 08.08.1951, s: 741., DP’nin yayın organı Zafer, 
Meclis’ten çıkan kanunu “Gasbedilen Mallar Millileştirildi” manşetiyle duyurmuştur. “Gasbedilen 
Mallar Millileştirildi”,  Zafer, 9 Ağustos 1951, Yıl: 3, Sayı: 828, s: 1. CHP’nin yayın organı Ulus’ta 
ise haber “Müsadere Kanunu çıktı” üst başlığıyla verilmiştir. “Fikirle karşı koyamı[a]yı[a]nca küfüre 
başvuruyorlar”, Ulus, 8 Ağustos 1951, Yıl: 31, Sayı: 10820, s: 1. Zafer ve Ulus’un haberi duyururken 
kullandığı “gasp” ve “müsadere” tabirleri iki tarafın konuya yaklaşımını göstermesi bakımından 
önemlidir.  [Y.n.]  
1313 Nihat Erim, “Açılan Yol”, Ulus, 8 Ağustos 1951, ss: 1-2. 
1314 Nihat Erim, “Rahatsızlığın Sebebi”, Ulus, 14 Ağustos 1951, Yıl: 31, Sayı: 10825, s: 1. 
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Nihat Erim ayrıca iktidar sahiplerinin kendilerini eleştirileri iyi niyetli 

görmediklerinden de söz ederek, özetle şu görüşleri savunmuştur:   “İddia bu olunca 

tabiatıyla iş çığrından çıkmaktadır. Halbuki demokrasi asla bu değildir… Seçmen 

çoğunluğuna dayanarak iktidara gelen bir iktidarın demokrasi adına lâyık olabilmesi için… 

bir şart vardır: Azlıkta kalanların serbestçe muhalefet etmesine imkân vermek… Devlet 

idaresinde kimin iktidarda, kimin muhalefette kalacağını tayin etmek için, seçim 

bulunabilmiş en az mahzurlu usuldür… Yalnız unutmamak lâzımdır ki, seçim de mutlak bir 

“kıymet hükmü” değildir… Oy verildiği gün yüzde 55 nispetinde tezahür eden bir  

çokluk[ğun]… Bir sene, iki sene geçince bu nispet[i]  ne olacaktır?  Hep yüzde 55 olarak 

kaldığı iddia edilebilir mi?”   1315 

Nihat Erim, DP iktidarının hükümet tarzına dair eleştirilerini ve demokrasiye 

dair düşüncelerini belirttiği bu yazısında ayrıca Türk demokrasisinin geleceğiyle 

ilgili görüşlerini de belirtmiştir. DP iktidarının muhalefetin çalışmasını önleme 

çabalarının boşuna bir gayret olduğunu savunan Erim,  “…Zamanımızda yeniden 

diktatörlük kurmak hemen hemen imkânsızdır… Türkiye yolunu seçmiştir. Batı kültürünü 

benimsemiş, Batıya yönelmiş ve Batı demokrasi sisteminin nimetlerini tatmıştır. Onu bu 

hayattan uzaklaştırmak mümkün değildir. Ancak ve maazallah bir istilâ felâketi Türkiye’yi 

Batıdan ayırabilir. Mademki Batı medeniyet âlemi içinde yaşamaktayız, demokrasinin bize 

göresini icadetmi[e]ye kalkmak hevesine düşmemeliyiz. Açık veya gizli diktatörlük bu âlem 

ortasında pek gülünç olur…. Yapılacak iş Anayasadaki demokrasi esaslarından kaçamakları 

aramak değil, bilâkis onları… geliştirmektir.” 1316  değerlendirmesinde bulunmuştur. 

Erim, ayrıca kendi notlarında daha 1947’de Halkevleri hususunda İsmet Paşa’yla 

yaptığı bir görüşmede  “Bu meseleyi çok partili hayatın icaplarına göre vakit geçirmeden 

halledelim, sonra bunları bizim elimizden hoşumuza gitmeyecek tarzda alırlar”  dediğini; 

ancak İnönü’nün bu görüşüne kızdığını da yazmıştır. 1317 

4.13.  CHP’nin IX. Kurultayı’nda Nihat Erim’in Faaliyetleri  

1951 ara seçimlerinden ve Halkevleri’nin kapatılmasından sonra CHP’nin IX. 

Kurultayı Ankara’da toplanmıştır. Nihat Erim, bir önceki Kurultay’da Genel 

Sekreterlik yarışını kaybetmesinden sonra ara seçimlerde TBMM’ye girmesi halinde 

                                                 

1315 A.m., s: 4. 
1316 A.m. 
1317 Erim, A.g.e., s: 499.  
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yeniden mücadeleye atılma konusunda kararsız kalmış; ancak parti içindeki durumun 

müsait olması halinde Genel Sekreterlik için aday olabileceğini kaydetmiştir. 1318 Ne 

var ki, Aydın’daki seçim mücadelesini kaybeden Erim için Kurultay’da aday olma 

şansı kalmamıştır. Ancak onun partideki etkin konumunu ortaya koyan önemli bir 

olay Kurultay’a hazırlık toplantıları sırasında yaşanmıştır. Parti Merkezi’ndeki 

çalışmalar sırasında CHP Programı’nın tadilini savunanlara karşı çıkan Erim, 

“şimdilik” kaydıyla Programa dokunulmamasını istemiş ve bu talebini diğer 

katılımcılara benimseterek; eski Programın muhafazasını sağlamıştır”. 1319 

  CHP IX. Kurultayı, Başkent’teki Büyük Sinema’da 26 Kasım 1951 tarihinde 

toplanarak çalışmalarına başlamıştır. Genel Başkan İsmet İnönü, açılış günü yaptığı 

konuşmada kısaca parti olarak bir yıldır eşit olmayan vasıtalarla iktidar karşısında 

varlık mücadelesi verdiklerini belirterek; “Muhalefeti siyasi hayatın lâzım bir uzvu 

telâkki etmek, demokratik rejime inanmanın temel unsurudur.” demiştir. 1320  İsmet 

Paşa, bu sözleriyle bir anlamda DP iktidarına parti üzerindeki baskılarla ilgili mesaj 

verirken; CHP’nin içindeki bazı sorunlar da bu Kurultay’ın önemini arttırmıştı. Bazı 

partililerin istifası, bazı partililerin de –örneğin eski Başbakan Şemsettin Günaltay 

hakkında yapılan spekülasyonlar – kendilerine bağlı isimlerle CHP’den çekileceği 

yönündeki söylentiler dikkâtlerin Kurultay üzerinde yoğunlaşmasına yol açmıştı. 1321  

IX. Kurultay’da CHP’li delegeler yaptıkları konuşmalarda özellikle ara 

seçimlerde ve Halkevleri meselesinde yanlış tutum takınıldığından söz ederek, Genel 

Merkez’e eleştiriler yöneltmişlerdir. 1322 Örneğin Hıfzı Oğuz Bekata, partide tenkit 

usulünün halen yetersiz oluşundan yakınarak eleştirilerini şöyle sıralamıştır:   

“Halkevleri meselesine neden Cumhuriyet Halk Partisi olarak tekaddüm etmeyi bilemedik? 

1947’de toplanan Kurultay Halkevlerinin milli bünyeye uygun bir tesis olduğuna karar 

                                                 

1318 Erim, A.g.e., s: 505. 
1319 A.e., s: 514. 
1320 “C.H.P. IX. Büyük Kurultayı Kurtardı”, Ulus, 27 Kasım 1951, Yıl: 32, Sayı: 10929, s: 1.  
1321 Bilâ, A.g.e., ss: 127-128. 
1322 Kumaş, A.g.e., s: 59. 
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vermemiş mi idi?”  1323 Delegelerden Muzaffer Ünsal da ara seçimlerde eski 

bakanların ilgili olmadıkları yerlerden aday gösterilmelerini tenkit etmiştir. 1324  

Muzaffer Ünsal’ın eleştirilerine göre ara seçimde “ilgisiz yerden” aday olan 

eski bakanlardan Nihat Erim ise Kurultay’daki konuşmasında Türkiye’de 

demokrasinin gelişimine örnek teşkil edecek bir toplantı yapıldığından söz etmiş ve 

CHP’nin IX. Kurultayı’nın çalışmalarıyla ve hazırlanan tüzükle “hakiki bir parti” 

olma yolunda ileri bir safhaya ulaştığını söylemiştir. Nihat Erim, ayrıca yeni tüzükle 

partinin “siklet merkezinin İllere ve İlçelere intikal ettirildiğini” de vurgulamıştır. 1325 

Erim’in övgüyle karşıladığı yeni tüzüğe göre “Parti Divanı” kaldırılmış ve yerine 

“Parti Meclisi” (PM) oluşturulmuştur. PM’nin üyeleriyse 63 vilayetin birer delegesi 

olarak belirlenmiştir. Yani delegelerin Kurultay tarafından belirlenmesi usulüne 

gidilmemiştir. 1326 Ayrıca tüzükteki bir başka değişikliğe göre “ocak”, “bucak” ve “il 

başkanları”nın ilgili kongreler tarafından seçilmesi benimsenmiş, tüzükte “Kurucu 

lider” Mustafa Kemal Paşa’nın da “Atatürk CHP’nin ebedi şefidir.” nitelemesiyle yer 

almasına karar verilmiştir. 1327 Bunların yanı sıra Kurultay’da yapılan en önemli 

değişikliklerden birisi de bundan sonraki süreçte “milletvekili adaylarının tamamının 

mahalli teşkilât tarafından” belirlenmesi kararı olmuştur. 1328  Bu mühim yenilik de 

Nihat Erim’in teşebbüsleri sonucunda gerçekleşmiştir. Erim, önceki sisteme göre 

adayların % 70’inin il teşkilâtı ve özellikle % 30’unun merkez tarafından tespiti 

usulünü “parti hayatını zehirleyen, sunilik içinde bırakan sakat işlerden birisi” olarak 

nitelemiş ve adayların % 100’ünün tespiti yetkisinin illere verilmesini istemiştir. Bu 

noktada Nihat Erim’in kaydettiği şu soru oldukça anlamlı ve yerindedir: “…Siirt’te 

kimin oy kazanacağını Ankara’da nasıl keşfedecektik?” 1329  

Kurultay’da tüzükte ilgili kısım görüşülürken; karşıt fikirlere rağmen tezini 

müdafaa eden Nihat Erim, tüm delegeleri “coşturmuş” ve yapılan oylama sonucunda 

                                                 

1323 Giritlioğlu, A.g.e., s: 298. 
1324 Bilâ, A.g.e., ss: 128-129. 
1325 “İnönü Genel Başkanlığa seçildi”, Ulus, 1 Aralık 1951, Yıl: 32, Sayı: 10933, s: 4. 
1326 Kumaş, A.g.e., s: 60. 
1327 Bilâ, A.g.e., s: 129. 
1328 “Milletvekili adaylarının hepsini mahalli teşkilât tespit edecek”, Ulus, 1 Aralık 1951, ss: 1-4.  
1329 Erim, A.g.e., s: 516. 



 317

çoğunluğun lehte oyuyla adayların tamamının illerce tespiti usulü benimsenmiştir. 

Konuşmasından sonra Erim’i kutlayan Aydın delegesi Mithat Eraydın,    “…kendiniz 

çok dost kaybettiniz, ama partiye de çok şey kazandırdınız.”  sözleriyle önemli bir tespit 

yapmıştır. 1330 Daha önce de değinildiği gibi CHP’nin muhalefete geçmesinden sonra 

1950’deki VIII. Kurultay’da Genel Sekreterin Kurultay tarafından seçilmesi usulünü 

İnönü’ye kabul ettiren ve IX. Kurultay’da da milletvekili adaylarının tamamının 

tespitini illere bırakan tüzük değişikliğini delegelere benimseten Nihat Erim, CHP’de 

iki önemli ıslahatı gerçekleştirmiştir. Ne var ki;  onun CHP’de sağladığı bu iki 

önemli değişiklik, Parti tarihini anlatan eserlerde yer almış olmasına rağmen Nihat 

Erim’in etkisinden hiç bahsedilmemiş olması da oldukça düşündürücüdür. 1331 

CHP’de özellikle ara seçimlerin kaybedilmesinden sonra, yukarıda da 

değinildiği gibi, partiden istifalar artarken İnönü’nün artık “Onursal Başkan” olması 

hususunda da bazı talepler gündeme gelmişti. 1332 Ancak Genel Başkanlık seçiminde 

oylamaya katılan 687 delegeden 679’unun oyunu alan İsmet İnönü, bir kez daha 

CHP’nin Genel Başkanlığı’na seçilmiştir. 1333 Nihat Erim’in IX. Kurultay’ın sona 

ermesinden sonra Ulus’ta çıkan yazısındaki görüşleri de önemlidir. Erim, 63 ilden 

gelen genç delegelerle toplanan Kurultay’ın “Türk demokrasisinde gözlenen hızlı 

gelişmelerin yeni bir işareti” olduğunu öne sürmüştür. Nihat Erim, demokratik 

idarenin siyasi partilerinin gücünü “merkezden değil, mahalli teşkilatlardan” 

aldığının da altını çizerek CHP’nin 1945 yılından itibaren önemli değişimler 

geçirdiğini de bildirmiştir. Divanın yerine kurulan PM’nin yapısı itibarıyla illerde 

bulunan teşkilâtların yetkileri ellerine almalarını sağlayacağını da vurgulayan Erim, 

                                                 

1330 A.e. 
1331 Örneğin CHP’nin tarihiyle ilgili en bilinen eserlerden birisi olan merhum Hikmet Bilâ’nın son 
baskısı 2008’de yapılan kitabında VIII. Kurultay’da İsmet İnönü’nün teklifiyle Genel Sekreterin 
Kurultay tarafından seçilmesinin kararlaştırıldığı yazılmıştır.  Bilâ, A.g.e., s: 126. Oysa ilgili bölümde 
değinildiği gibi bu teklifi İsmet Paşa’ya kabul ettiren bizzat Nihat Erim’dir. Bilâ, ayrıca kitabında IX. 
Kurultay’ı işlediği bölümde milletvekili adaylarının hepsinin illerde örgütler tarafından belirlenmesi 
usülünün kabulüne değinmiş; ancak Nihat Erim’in rolünden hiç söz etmemiştir. A.e., s: 129. İlk 
baskısı 1979’da yapılan bu kitabın yeni versiyonu 2008’de basıldığı zaman Nihat Erim’in günlükleri 
de- 2005’ten itibaren- piyasada bulunuyordu. Çalışmasında, özellikle son baskısında, Erim’in 
günlüklerinden alıntılara hiç yer vermeyen yazar, O’nun CHP’nin bir anlamda daha demokratik bir 
yapıya kavuşmasında oynadığı rolü de gözardı etmiştir.   
1332 A.e., s: 128. 
1333 “İnönü Genel Başkanlığa seçildi”, Ulus, 1 Aralık 1951, s: 1. Kasım Gülek de delegelerin 
çoğunluğunu oyuyla Genel Sekreterliğe tekrar seçilmiştir. A.h. 
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alınan kararlar arasında kendisinin 1950’den beri savunduğu milletvekili adaylarının 

tamamen mahalli teşkilâtlar tarafından belirlenmesi usulünü de övgüyle 

karşılamıştır.1334  

4.14. Nihat Erim’in Türkiye’nin NATO’ya Katılımına Dair 

Yorumları   

Türkiye’nin dış politikasına yön verenler kurulduğu günden beri NATO’ya 

üye olmanın Sovyetler’den gelen tehdide karşı ABD’den teminat alınmasını 

kolaylaştıracağı görüşünde olmuşlardır. 1335 Ayrıca NATO üyeliğinin Türk 

ordusunun modernleşmesi ve Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişmesi için Batı’dan 

gelen yardımın kurumsallaşmasında da etken olacağı düşünülmüştür. 1336 Özellikle 

Kore Savaşı’na Türk birliklerinin de katılmasından sonra NATO üyeliğine giden 

yolun açıldığı düşünülüyordu. Amerikan Âyan Meclisi Silahlı Kuvvetler Komisyonu 

üyesi Cain’in Türk basına verdiği beyanatta Türkiye’nin Kore’ye asker 

göndermesinin Atlantik Paktı’na alınmasını kolaylaştıracağını ifade etmesi de bu 

düşünceyi destekler nitelikteydi. 1337 Türkiye’nin NATO’ya girmesi ABD açısından 

da büyük önem taşımaktaydı. Çünkü Amerika’nın izlediği stratejiye göre Sovyet 

Rusya’ya yakın konumda bulunan Türkiye’deki üslerden yararlanmak için bu 

ülkenin NATO’ya üye olması gerekliydi. Türkiye’nin coğrafi konum olarak 

Rusya’ya yakın oluşundan dolayı olası bir Sovyet saldırısında NATO’nun 

savunacağı hat Sovyetlerle ilk temas kurulacak bölgeden geçecekti. Bunun için de 

ABD, Türkiye’de bulunan deniz ve hava üslerinin doğrudan Batı’nın emrine 

verilmesini istemekteydi. 1338 Bu etkenler nedeniyle ABD ana stratejisini Türkiye’nin 

NATO üyeliğine destek vermek şeklinde belirlemiştir.  

DP Hükümeti’nin Kore’ye asker gönderme kararı almasının ardından 

Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, yaptığı açıklamada Atlantik Paktı’nın Türkiye’yi de 

içine alacak biçimde genişletilmesi gerektiğini söylemiş ve Türk Dışişleri Bakanlığı 

                                                 

1334 Nihat Erim, “Kurultaydan sonra”, Ulus, 2 Aralık 1951, Yıl: 31, Sayı: 10934, ss: 1-2. 
1335 Güvenç, A.g.e., s: 1. 
1336 Uslu, A.g.e., s: 76. 
1337 “Türkiye Kore’ye asker göndermeli”, Ulus, 26 Temmuz 1950, s: 1. 
1338 Sander, A.g.e., ss: 57-58. 
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da 1 Ağustos 1950 tarihinde Amerikan, İngiliz ve Fransız Büyükelçileri’ne 

NATO’ya üyelik talebini iletmiştir.  1339 Ancak Amerika’nın olumlu tavrına rağmen 

Norveç, Belçika, Danimarka, Hollanda gibi ülkelerin yanı sıra İngiltere de 

başlangıçta Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkmışlardır. İngilizler dışında kalan 

ülkelerin temel kaygısını Türklerin üyeliğine Rusya’nın tepki göstererek savaş 

çıkarma ihtimali oluşturmuştur.1340  Nitekim Kore Savaşı’nın meydana getirdiği 

“gergin ve güvensiz ortam” sonucunda Türklerin NATO’ya alınmasının faydalı 

olacağı değerlendirilmeye başlanmıştı. Sonuçta 15 Eylül 1951 günü Ottawa’da 

toplanan NATO Bakanlar Konseyi Türkiye ve Yunanistan’ın Atlantik Paktı’na davet 

edilmesine oybirliğiyle karar vermiştir. 1341 

Türkiye’nin Atlantik Paktı’na davet edilmesi kamuoyunda olumlu karşılanmış 

ve DP çevreleri kadar CHP çevrelerinde de memnunluk uyandırmıştır.1342 İktidar 

partisi hakkındaki eleştirileri yazılarına kısa bir ara veren Nihat Erim, Ottawa’da 

alınan kararın “dünya barışını savunma yolundaki gayretlerin yeni bir merhaleye 

ulaştığını gösterdiğini” bildirerek; kaanatini “…Cumhuriyet Türkiyesi’nin belli başlı 

dış politika hâdiselerine bir yenisinin ilâve edildiği” sözleriyle ifade etmiştir. 1343   

Nihat Erim, NATO’ya üyeliğin aslında “CHP’nin eseri” sayılması gerektiğini 

ifade ettiği bir başka makalesinde de özetle şu görüşleri savunmuştur:   “…Atlantik 

Paktı’na girmek arzusu ilk defa bugünkü muhalefet tarafından öne sürülmüştür. Şimdiki 

iktidar bu yolda yeni bir dış politika prensibine bağlanmamış, yahut yeni bir istikamete 

yönelmemiştir. 1939[’]da ve İkinci Cihan Harbi[’]nden sonra açılmış olan çığırda 

                                                 

1339 Karakaş, A.g.e., ss: 374-375. 
1340 Armaoğlu, A.g.e., s: 188. 
1341 Uçarol, A.g.e., s: 940.  
1342 Başbakan Adnan Menderes,  Ottawa’da alınan kararı yorumlarken, “…bu hâdise elbette 
demokrasi âleminin müşterek emniyet gayesinin istihsali ve bu maksatla tesanüt ve birliğin temini 
bakımından yeni ve mühim bir adım teşkil etmektedir” demiştir. “Başbakanın ajanslara beyanatı”, 
Zafer, 22 Eylül 1951, s: 1. CHP Genel Başkanı İnönü de Türkiye’nin Atlantik Paktı’na katılımını kısa 
bir demeçle ve özet olarak, “Memleketimizin emniyeti, milletlerarası büyük bir teşekkülün kader 
birliğine katılmış olmak bakımından siyaseten artmıştır denebilir” sözleriyle değerlendirmiştir. 
“İnönü’nün Atlantik Paktı’na girişimize dair demeci”, Ulus, 23 Eylül 1951, Yıl: 31, Sayı: 10863, s: 1. 
Ne var ki  DP ile CHP arasındaki “husumet” bu devrede o denli büyüktür ki; Başbakan Menderes, 
İsmet Paşa’nın bu sözlerine sert tepki göstermiştir. Bunun üzerine İnönü basına- verdiği ilk demeçten 
daha uzun- bir beyanat vererek sözlerini neredeyse “kelime kelime” açıklamak zorunda kalmıştır. 
Adnan Menderes’in İsmet İnönü’ye tepkileri için bkz. “Başbakan muhalefete cevap veriyor”, Zafer, 
24 Eylül 1951, Yıl: 3, Sayı: 874, ss: 1-2. İnönü’nün izahları hakkında bkz. Erdemir, A.g.e., ss: 67-68. 
1343 Nihat Erim, “Türkiye ve emniyet sistemi”, Ulus, 23 Eylül 1951, s: 1. 
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ilerlemiştir.”  1344 Nihat Erim, ayrıca amacının bir “siyasi polemik” başlatmak 

olmadığını da vurguladığı yazısında Atlantik Paktı’na girişle birlikte “Amerika ile 

bağlanmak gibi siyasi değeri büyük bir fayda sağlanacaktır” tespitiyle açık olarak 

ABD ile ittifaktan yana olduğunu ifade etmiştir.  Erim  Atlantik Paktı’ndaki 

taahhütlerde belirsizlikler olduğunu, örneğin saldırıya uğrayacak üyeye diğer üye 

devletlerin hangi yardımları yapacağının net olarak ifade edilmediğini de öne 

sürmüştür. DP iktidarını muhalefet lideri İnönü’nün görüşlerine dikkat vermeye 

davet eden Nihat Erim, hükümet yetkililerinin böylesine önemli bir dış meselede 

muhalefetle işbirliği yapmasını da istemiştir.1345 

Türkiye’nin Atlantik Paktı’na katılımıyla ilgili protokolün 12 devlet 

tarafından onaylanması 16 Şubat 1952 tarihinde tamamlanınca Türk Hükümeti, 20 

Şubat günü Portekiz’in Lizbon kentinde yapılacak NATO Konseyi toplantısına davet 

edilmiştir. 1346 TBMM’de yapılan “Kuzey Atlantik Paktı ve Katılım Protokolü” 

müzakerelerin tamamlanmasından sonra 18 Şubat günü Meclis’te NATO’ya katılım 

kararı kabul edilmiştir ve böylece Türkiye, resmen Pakta üye olmuştur. 1347 

TBMM’de yapılan görüşmeler sırasında bir kez daha konu hakkında düşüncelerini 

dile getiren Nihat Erim, II. Dünya Savaşı sonrası Rusların Türkiye’den taleplerini 

anımsatarak; Türkiye’nin davet edilmesiyle “hür Avrupa cephesi 

kuvvetlenmektedir.” yorumunda bulunmuştur. 1348 Türkiye’nin Atlantik Paktı’na 

dahil oluşu diğer CHP’liler gibi Nihat Erim tarafından da olumlu bulunmuştur. Erim, 

ayrıca   NATO üyeliğini Türk-Amerikan ittifakını sağlama alan önemli bir faktör 

olarak da değerlendirmiştir. 

 

 

                                                 

1344 Nihat Erim, “Atlantik Paktı ve faydaları”, Ulus, 29 Eylül 1951, Yıl: 31, Sayı: 10869, s: 1. 
1345 A.m., s: 3.  
1346 Soysal, A.g.e., s: 140. 
1347 “Kuzey Atlantik Paktına resmen girdik”, Ulus, 19 Şubat 1952, Yıl: 32, Sayı: 11107, s: 1., Soysal, 
A.g.e., ss: 140-141.   
1348 Nihat Erim, “Türkiye Atlantik Paktı üyesi”, Ulus, 18 Şubat 1952, Yıl: 32, Sayı: 11006, s: 1. 
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4.15. İnönü’nün Ege Seyahatinde Çıkan Olaylar Karşısında 

Erim’in Tutumu 

14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidarın değişmesinden sonra DP ile CHP 

arasındaki ilişkiler genel olarak gergin bir seyir izlemişti. Kore’ye asker 

gönderilmesi, Halkevleri’nin kapatılması, İsmet İnönü’nün oğlu Ömer İnönü’ye 

yönelik “suikast” suçlaması1349 gibi konular iki parti arasındaki ilişkileri 

zedelemişti.1350 Her ne kadar 1951 sonlarında Başbakan Menderes ile CHP Grup 

Başkan Vekili Barutçu arasındaki görüşmelerle ilişkiler bir süre yumuşadıysa da bu 

ortam uzun sürmemiş ve iktidarla muhalefet arasında 1952 başında yeniden sürtüşme 

başlamıştı.1351 O senenin yaz aylarından itibaren düzenlenen mitinglerde seçmenlerle 

buluşan CHP Genel Başkanı İnönü, yaptığı konuşmalarda iktidarı halka şikâyet 

etmişti. Örneğin İsmet Paşa, Ordu’daki bir söylevi sırasında memleket içindeki 

huzuru sağlayacak temel unsurlardan birisinin siyasi partiler arasındaki ilişkilere 

bağlı olduğunu söylemiştir. Bunun için iktidara düşen vazifelerden söz eden İnönü,   

“Bir siyasi parti işgal ettiği iktidarı kaybetmemek hevesine düşer, yahut kaybetmekten korku 

hissederse o iktidarın temel zihniyetinde demokrasi aleyhtarlığı tabiat hadisesi olarak 

kendiliğinden vücut bulur.”   demiştir. 1352  Ancak İnönü’nün bu tür söylemleri DP 

cephesinde “öfkeyle” karşılanmış ve Başbakan Menderes,  “…İsmet Paşa böyle 

konuştukça yakasını bırakacak değiliz. Her konuşmasını ele alacak ve icap ederse, bu 

konuşmayı bir sene didikleyeceğiz.”   sözleriyle tepkisini dile getirmiştir. 1353   

CHP lideri İnönü, 1952 sonbaharında da yurtiçindeki gezilerini sürdürerek, 

DP iktidarına eleştirilerini sürdürmüştür. Mudanya’daki parti toplantısında “Partizan 

idareye son verip millet hükümeti nimetlerini vatandaşa tanıttırmak zamanı 

gelmiştir.”1354 ifadesini kullanan İsmet İnönü, İzmir’de sert ifadelerle dolu nutkunda 

                                                 

1349 Ömer İnönü hakkındaki ithamlar ve açılan davanın detayları için bkz. Toker, A.g.e., ss: 57-65. 
1350 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (İkinci Bölüm): Çağdaşlık Yolunda Yeni 
Türkiye (14 Mayıs 1950-27 Mayıs 1960), Ankara, Bilgi Yayınevi, 1999, ss: 72-73.  
1351 Albayrak, A.g.e., s: 243. Gerilimin nedeni CHP Genel Sekreteri Gülek’in İngiliz yayın kuruluşu 
British Broadcast Corporation (BBC)’ye verdiği demeçte Türkiye’de özgürlük olmadığını iddia 
etmesi ve kendisinin Askeri Mahkeme’de yargılanmasını örnek göstermesi olmuştur. A.e.  
1352 Erdemir, A.g.e., s: 99. 
1353 Albayrak, A.g.e., s: 244. 
1354 “İnönü’nün dünkü nutku”, Ulus, 28 Eylül 1952, Yıl: 33, Sayı: 11223, s: 1. 
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kısaca şunları söylemiştir:  “Siyasi emniyetimize kastedilmesini kabul etmeyiz. 

Haklarımızı müdafaa edeceğiz. Hususi kanunlarla Anayasa’nın verdiği hayat hakkı bir siyasi 

partiden alınamaz. Böyle bir teşebbüs Anayasa’ya aykırıdır. Anayasa’ya aykırı kanun 

olamaz. Vatandaş haklarını iptal etmek zulümdür. Zulüm yoluna sapan kudret sahibi kendini 

kanun dışına atmış olur… Türklerin nihayete kadar zulme boyun eğeceklerini zannetmek 

yanlış hesaptır. Nifak bir defa patlarsa çok uzun sürer, çok derin yaralar açar.”   1355 

İnönü’nün bu sözleri DP cephesinde büyük tepkiyle karşılanmıştır.1356 Başbakan 

Menderes, İsmet Paşa’nın ifadelerinin bir “ihtilâl beyannamesi” niteliğinde olduğunu 

söylemiştir. 1357 Menderes’in CHP’lilere yönelik “ihtilâl hazırlığı” ithamı, bir dönem 

DP’lilere CHP’liler tarafından aynı ithamın yapıldığı düşünüldüğü zaman rollerin 

değiştiğine dair somut bir örnek teşkil etmektedir. Bunun dışında İnönü’nün İzmir 

söylevi CHP Genel Başkanı’nın Ege’deki diğer illeri ziyaretinde çeşitli olaylara yol 

açacaktır.  

İsmet Paşa, İzmir’den sonra geldiği Manisa’da da iktidara tenkitlerini 

sürdürmüş ve bu kez halka hitaben yaptığı konuşmada   “Her an muhalefet aleyhine 

hususî kanun çıkarılmak tehdidi kalkmalıdır, aksi takdirde demokrasiden ve insan 

haklarından bahsetmek lüzumsuzdur.”   demiştir. 1358 Ne var ki, Ulus’un haberine göre, 

İnönü’nün konuşması sırasında kargaşalık çıkartan DP rozetliler CHP binasını 

taşlamışlardır. Ayrıca idari makamlara haber verildiği halde polis ve jandarmanın 

olaylara seyirci kaldığı da öne sürülmüştür. 1359 İktidar cephesinin sözcüsü Zafer’e 

göre ise Manisa’da DP’lilere saldırı girişimi olmuş; ancak “Demokratların itidallerini 

korumaları” sayesinde “üzücü olayların gelişmesine” engel olmuşlardır. 1360 

                                                 

1355 Erdemir, A.g.e., s: 143. 
1356 İktidar partisinin yayın organı Zafer’de Mümtaz Faik Fenik, İsmet İnönü için ağır ifadelerle dolu 
yazısında O’nun “müthiş bir ihtirasın zebunu” olduğunu ve halkı mevcut kamu düzenine karşı  
kışkırtarak “ihtilâl hakkını” meşru göstermeye çabaladığını ifade etmiştir. Mümtaz Faik Fenik, 
“İnönü’nün meş’um bir nutku”, Zafer, 6 Ekim 1952, Yıl: 4, Sayı: 1247, s: 1. 
1357 “Başbakanın Tahrik ve tehditlere cevabı”, Zafer, 7 Ekim 1952, Yıl: 2, Sayı: 1248, s: 1., İzahlı 
Demokrat Parti Kronolojisi: 1950-1958 II. C. I. Kitap, s: 89. Menderes ayrıca İnönü’nün “ağır bir 
mesuliyet” altına girdiğinden de söz ederek; CHP Genel Başkanı’nın sözlerini “tehdit ve tahrik” 
anlamında kullanmadığını açıklamak zorunda olduğunu da söylemiştir. 
1358 “İnönü’nün Manisa’da dünkü hitabesi”, Ulus, 8 Ekim 1952, Yıl: 33, Sayı: 11233, s: 1. 
1359 “Manisa’da hazin ve müessif hadiseler”, Ulus, 8 Ekim 1952, s: 1. 
1360 “Cevap ver: 1946 da seçildiniz mi?”, Zafer, 8 Ekim 1952, Yıl: 4, Sayı: 1249, s: 1. 



 323

Muhalefet lideri İsmet İnönü, Manisa’dan sonra Balıkesir’e gelmiş; ancak 

kentin Valisi şehre 17 km. kala İnönü’yü karşılayarak şehre girmemesini rica 

etmiştir. 1361 Ayrıca İnönü’nün konuşma yapacağı kürsü DP’liler tarafından işgal 

edilmiş1362 ve olaylara bizzat İsmet Paşa’nın söylemlerinin neden olduğu da iktidar 

partisince öne sürülmüştür. Nitekim çıkan olaylardan sonra Balıkesir’e girmeyerek 

Bursa’ya geçen İnönü, muhalefet olarak büyük bir tertiple karşı karşıya olduklarını 

bildirmiş ve “Bu şartlar altında seyahatimi şimdilik kestim.” açıklamasında 

bulunmuştur. 1363 Olaylar DP cephesinde de yankı bulmuş ve Cumhurbaşkanı Celal 

Bayar, Başbakan Menderes’ten hadiseler hakkında bilgi istemiştir.1364 Metin Toker’e 

göre “sokaklarda vuruşmaların” yaşandığı ve halkın muhalefet liderine karşı 

“ayaklandırıldığı” Manisa-Balıkesir hadiseleri 1950-54 yılları arasının “en tehlikeli 

bunalımı” olmuştur.1365  

Nihat Erim, Manisa’da başlayan ve Balıkesir’de devam eden CHP’ye ve 

liderine yönelik eylemleri “Siyasî tarihimizin en kötü işaretleri” olarak tanımlamıştır. 

Erim’e göre son 50 yılın Türk tarihinde bu derece “elem verici bir hadise” 

yaşanmamıştır. Olaylara kimi Demokrat milletvekillerinin de karıştığını bildiren 

Erim, hadiseleri izah etmekte zorlandığını da belirterek; her iki ilin valisinin olaylar 

karşısındaki tutumunu “Türkiye’de siyasi emniyetten eser kalmadığına” delil olarak 

göstermiştir. 1366 Erim, ayrıca 1945’te başlayan demokratik devrin “en buhranlı” 

safhasında bulunulduğunu öne sürdüğü bir başka makalesinde 1950’de iktidara 

geçenlerin demokrasi değil; “diktatörlük” yolunda olduklarını savunmuştur. Erim’in 

düşüncesine göre DP, işbaşına geldiğinden beri mevcut kanunlarda ve Anayasa’da 

                                                 

1361 “D.P. merkezinin tertipleri Balıkesir’de bütün çıplaklığı ile açığa vuruldu”, Ulus, 9 Ekim 1952, 
Yıl: 33, Sayı: 11234, s: 1. Burçak’ın anılarında Balıkesir Valisi Nurettin Aynuksa’nın İnönü’ye miting 
yapacağı alanda kürsünün hazır olduğunu; ancak kentte havanın elektrikli ve halkın sinirli olduğunu 
söylediği yazılmıştır. Vali, bununla beraber kendisinin emniyeti temin etmekle görevli olduğunu da 
belirtmiştir. Burçak, A.g.e., s: 122. 
1362 Eroğul, A.g.e., s: 77. Balıkesir Valiliği, DP İl Örgütü’nün başvurusu üzerine iktidar partisine de 
aynı günde ve aynı meydanda miting yapma izni vermişti. DP’nin mitingiyle, CHP’nin mitinginin 
yalnızca saatleri farklıydı. Altan Öymen, Öfkeli Yıllar, İstanbul, Doğan Kitap, 10. bs., 2010, s: 322. 
1363 “İnönü’nün dün gece Bursa’daki demeci”, Ulus, 9 Ekim 1952, s: 1., Erdemir, A.g.e., s: 151. 
1364 “Bayar son hadiseler hakkında izahat aldı”, Vatan, 10 Ekim 1952, Yıl: 12, Sayı: 4095, s: 1.  
1365 Toker, A.g.e., s: 175. 
1366 Nihat Erim, “Siyasî tarihimizin en kötü işaretleri”, Ulus, 10 Ekim 1952, Yıl: 33, Sayı: 11235, ss: 
1-2. 
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değişiklik yapmayarak Türkiye’yi “siyasi irticaın” kucağına düşürmüştür. 1367 Nihat 

Erim, DP’yi tenkit edenleri bekleyen olası tehlikelere de şu satırlarla değinmiştir:   

“…Bizim bu yazımızdan, sizin şu sözünüzden iktidar partisi mensupları müteessir 

olabilirler! Bunlardan bir kısmı o şiddetli teessürle bir haylı[i] da ispirtolu içki içerek size 

lâyık gördükleri cezayı verebilirler!.. Demekki bundan sonra Türkiye’de muhalefet ve tenkid 

yapacaklar… canlarını bile iktidar partisi müsaade ettiği müddetçe muhafaza 

edebileceklerdir. Muhalefet için kahramanlık devri başlamıştır.”  1368   

Nihat Erim, olayların üzerinden bir hafta geçtikten sonra yeniden bu konu 

üzerinde durarak iktidar partisine eleştirilerini sürdürmüştür. Erim, hadiseyi 

“serinkanlılıkla” ele almak lüzumundan söz ederek; İnönü’nün İzmir nutkunda 

herhangi bir suç unsuru olmadığını kaydetmiş ve bunun delili olarak da muhalefet 

lideri hakkında Savcılık tarafından herhangi bir dava açılmamasını göstermiştir. 

Erim, arkasından sözü İnönü’nün ziyaret ettiği iki kentte çıkan hadiselere getirerek; 

“Manisa ve Balıkesir olayları memleketi Avrupa’dan almış, Afrika içerilerine yaklaştırmıştır. 

Bunları ‘münferit’ hareketlerdir deyip geçiştiremeyiz. Yarın yeni ‘kışkırtma’ ve yeni 

‘galeyan’ iddiaları ile bu çeşit tecavüzlerin tekrarlanmı[a]yacağı bilinebilir mi?”   sorusunu 

sormuştur. 1369 Nihat Erim’in iktidar partisinin gereken tedbirleri almadığı takdirde 

benzer olayların yinelenebileceği öngörüsü İsmet İnönü’nün 1959 yılında yine bir 

Ege gezisinde başlayan ve İstanbul’da devam eden şiddet olaylarıyla gerçeğe 

dönüşmüştür.  

Erim, makalaleri dışında da zaman zaman İnönü’ye yönelik bu olaylardan 

bahsetmiştir. Örneğin 1953 yılında CHP Gençlik Ocağı’nın açılışındaki nutkunda 

sözü Balıkesir olaylarına getirerek;   “…Bu hadiseler Türkiye’nin siyasî hayatında kara 

bir damga gibi durmaktadır… Hangi gerçek demokraside, hangi medeni memlekette, 

muhalefet partisi lideri olan eski Cumhurbaşkanına karşı böyle tecavüzler tertibedilebilir?”   

yorumunda bulunmuştur. 1370 

 

                                                 

1367 Nihat Erim, “Kahramanlık devri”, Ulus, 11 Ekim 1952, Yıl: 33, Sayı: 11236, ss: 1-3. 
1368 A.m., s: 3. 
1369 Nihat Erim, “Bu mesele hafife alınamaz!”, Ulus, 17 Ekim 1952, Yıl: 33, Sayı: 11242, ss: 1-2. 
1370 “C.H.P. Gençlik Ocağı törenle açıldı”, Ulus, 30 Mart 1953, Yıl: 33, Sayı: 11406, s: 5.   
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4.16. Nihat Erim’in A. Emin Yalman Suikasti’ne Dair 

Değerlendirmeleri 

DP iktidarının ilk yıllarının en önemli hadiselerinden birisi  muhalefet lider 

İnönü’ye yönelik saldırıların yanı sıra Türk Basını’nın önemli isimlerinden Vatan 

gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman’a 1952 yılında düzenlenen suikast olmuştur. 

1950 iktidara geldikten sonra DP’ye zaman zaman gericiliğe taviz verdiği iddiasıyla 

eleştiriler yöneltilmişti. Özellikle Ticanilerin Atatürk heykellerine yönelik saldırıları, 

DP Konya Kongresi’nde kimi delegelerin Arap harflerine dönüş talepleri, fes ve 

çarşafın tekrar getirilmesi gibi istekleri 1371 tepkilerle karşılanmıştı. Nihat Erim de 

zaman zaman yazılarında DP’nin gericiliğe taviz verdiği tezini işlemiştir. Örneğin, 

DP iktidarının birinci yılındaki bir değerlendirmesinde Türkiye’de gerçek manada 

din ve vicdan özgürlüğünün 1923-1950 arasında yaşandığını; ancak 1950 

Mayısından 1951 Mayısına kadar irticanın tekrar ortaya çıktığını öne sürmüştür. 1372  

Başbakan Adnan Menderes’in 1952 yılı Kasım ayında DP Malatya İl 

Kongresi’ne katılmak üzere bu kente yaptığı ziyareti izleyen Ahmet Emin Yalman, 

22 Kasım gecesi bir suikaste uğramıştır. Yalman, Başbakan’ın da katıldığı ziyafetten 

gazetesine haber yazdırmak için çıktığı sırada silahlı bir saldırı sonucu ağır 

yaralanmıştır. 1373 Hadise hem iktidar ve hem de muhalefet çevrelerinde geniş yankı 

uyandırmıştır. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Vatan gazetesini ziyaretinde Türkiye’de 

düşünce özgürlüğüne saldırılamayacağını söylemiş ve Hükümetin bu nokta üzerinde 

hassasiyetle durduğunu açıklamıştır. 1374 Ne var ki, Yalman suikasti iktidarla 

muhalefetin arasında sert tartışmalara yol açmış ve Başbakan Menderes ile CHP 

Genel Başkanı İnönü TBMM’de adeta bir söz düellosuna tutuşmuşlardır. Meclis 

oturumunda Menderes ve İnönü – birisi altı, diğeri beş sefer olmak üzere - tam 11 

                                                 

1371 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 81. 
1372 Nihat Erim, “Lâik Cumhuriyet”, Ulus, 21 Mayıs 1951, Yıl: 31, Sayı: 10740, ss: 1-2.  
1373 “Başmuharririmiz Ahmet Emin Yalman’a sukist yapıldı”, Vatan, 23 Kasım 1952, Yıl: 13, Sayı: 
4139, ss: 1-5., “Ahmet Emin Yalman silahlı tecavüze uğradı yaralandı”, Ulus, 23 Kasım 1952, Yıl: 
33, Sayı: 11279, ss: 1-3., “Yalman’a tabanca ile tecâvüz edildi”, Zafer, 23 Kasım 1952, Yıl: 4, Sayı: 
1295, ss: 1-6. 
1374 “Suikast faili olarak Şerif Dursun adlı bir şahıs takip ediliyor”, Vatan, 24 Kasım 1952, Yıl: 13, 
Sayı: 4140, s: 1. 
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kez kürsüye çıkarak şiddetli bir münakaşaya girişmişlerdir. 1375 Bir bakıma 1946 

seçimlerinden, Yalman suikastine dek meydana gelen olayların muhasebesinin 

yapıldığı bu oturumda İsmet İnönü, DP iktidarının irticai faaliyetlere taviz vererek 

güçleneceğini sandığını söylemiş ve bu ifadeleri DP’lilerin tepkisiyle karşılanmıştır. 
1376   Menderes ise İnönü’nün suçlamalarına cevaben, dini ve irticaı tahrik ederek kan 

dökenlerle olayları siyasete alet ederek vatandaş kanı dökmek için tahriklerde 

bulunanların aynı derece menfur olduklarını savunmuştur. 1377 

Ahmet Emin Yalman’a yapılan saldırı 1945’ten itibaren deneyimli 

gazeteciyle zaman zaman yakın ilişki kuran Nihat Erim tarafından da tepkiyle 

karşılanmıştır. Erim, düşüncelerini beğenmedikleri insanlara karşı medeni şekilde 

mücadele etmek yerine şiddeti seçmenin ilkel insanların ve toplumların usulü 

olduğunu ifade etmiştir. Erim, İnönü’nün Manisa ve Balıkesir’de uğradığı tecavüzleri 

de hatırlatarak; kaba kuvvete başvurarak sonuç almak isteyenlerin cezasız 

kalmamaları gerektiğini de vurgulamıştır. 1378 Erim, TBMM’de Menderes ile İnönü 

arasında geçen tartışmaları da değerlendirirken; politik alanda irticai faaliyetlerin 

körüklenmesini “Ortadoğu memleketlerine has bir afet” olarak tanımlamıştır. Nihat 

Erim, ayrıca Türkiye’nin en medeni Orta ve Yakın Doğu ülkesi olduğunu da 

savunarak özellikle eğitim düzeyinin düşük kaldığı yerlerdeki din sömürücülerine 

dikkât çekmiş ve   “…son sayısı elimize geçen bir irtica yayınına göz gezdirdik. İlk 

sayfasından son yaprağına kadar kanunlarımıza göre suç mahiyetinde yazılar gördük. Bunlar 

hakkında kovuşturma yaptırmak için acaba ne beklenmektedir?”   sorusunu sorarak 

iktidarı göreve çağırmıştır.1379  

Ahmet Emin Yalman’a yapılan suikast girişimi DP ile CHP arasındaki irtica 

tartışmalarını yeniden alevlendirmiştir. TBMM’de yapılan tartışmalarda İnönü’nün 

                                                 

1375 Birand, Dündar, Çaplı, A.g.e., s: 100. O günkü oturumu yöneten Muzaffer Kurbanoğlu, İsmet 
Paşa’nın kürsüye ilk çıktığı zaman Menderes’in salonda olmadığını ve kendisinin verdiği ara 
esnasında Başbakan’ı hemen Meclis’e çağırdıklarını anlatmıştır.  
1376 “İnönü itham ediyor”, Ulus, 29 Kasım 1952, Yıl: 33, Sayı: 11285, s: 1., İsmet İnönü’nün 
TBMM’deki Konuşmaları 1920-1973: 2. C.: (1939-1960), s: 103. 
1377 “Menderes-İnönü söz düellosu”, Vatan, 29 Kasım 1952, Yıl: 13, Sayı: 4145, s: 7. 
1378 Nihat Erim, “Rejim konusunda: Malatya’dan gelen silah sesleri karşısında”, Ulus, 24 Kasım 1952, 
Yıl: 33, Sayı: 11280, ss: 1-2. 
1379 Nihat Erim, “İrticaı körükliyenler”, Ulus, 5 Aralık 1952, Yıl: 33, Sayı: 11291, ss: 1-4. 
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isnatları Menderes tarafından reddedilmiştir. Malatya’daki silahlı saldırıyı 

değerlendiren Nihat Erim’in yazılarındaki görüşleri oldukça ılımlı sayılmalıdır. 

Meclis’teki gergin atmosferin etkisinden uzak kalarak hadiseyi yorumlayan Nihat 

Erim, gerginliği arttırmaktan kaçınarak DP iktidarına ölçülü eleştiler yöneltmiş, 

Türkiye’de okuryazarlığın az olduğu yerlerdeki din sömürücülüğüne dikkât çekmiş 

ve hükümetten gereken tedbirlerin alınmasını istemiştir. 

   4.17. Millet Partisi’nin Kapatılması Karşısında CHP’nin 

Tutumu 

1948 yılında DP’den ayrılanlar tarafından kurulan MP siyasi mücadelesini 

sadece iktidardaki CHP ile değil, aynı zamanda DP ile de sürdürmüştü. Bu partinin 

siyasi gelişimi daha çok muhafazakâr çevrelere yönelik bir gelişme göstermiştir. Çok 

partili düzene geçişten sonra dinci çevrelerin DP önderlerinin eski CHP mensupları 

oluşundan dolayı MP’ye yöneldikleri görülmüştür.1380 1950 genel seçimlerinde 

sadece Kırşehir’den Osman Bölükbaşı’yı Meclis’e sokabilen MP’de dinci ve gerici 

akımların etkisi gittikçe artmıştı ve 14 Nisan 1951’deki İstanbul Kongresi’nin 

“Fatiha” ile açılması tepkilere yol açmıştı. 1381 Bu tutum parti içinde iki farklı akımın 

gelişmekte olduğunun da bir göstergesi sayılmıştır.  

MP’de yaşanan anlaşmazlıkların temeli Atatürk devrimlerine bağlılığı 

savunanlarla, gerici akımların etkisinde kalarak bunlara karşı çıkanların tutumundan 

kaynaklanmıştı. Örneğin MP’nin bir dönem Genel Başkanlığı’nı da üstlenmiş 

bulunan Hikmet Bayur, II. Kongre’deki nutkunda parti içinde Atatürk devrimleriyle 

bu devrimlere muhalif unsurların çatışma halinde olduklarından söz ederek; kimi 

hatiplerin Atatürk döneminin önemli hamlelerine karşı çıktıklarından şikâyet 

etmişti.1382 Kimi partililer de Ankara’da yapılan IV. Büyük Kongre toplantısında 

Atatürk’ün geçici kabrine çelenk konulmasına karşı çıkmışlar ve bunun üzerine 

Bayur, kongreyi terketmişti. 1383 

                                                 

1380 Çetin Özek, Devlet ve Din, İstanbul, Ada Yayınları, Bas.y.y., s: 541. 
1381 Albayrak, A.g.e., s: 234. 
1382 Turan, A.g.e., s: 76. 
1383 Albayrak, A.g.e., s: 234. 
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MP’nin V. Büyük Kongresi’nde “İnkılâpçı” olarak adlandırılan kanattan 

Hikmet Bayur, Prof. Vasfi Raşit Seviğ, Saffet Olgaç gibi isimler parti ileri 

gelenlerinin “İnkılâp düşmanları”na taviz verdikleri gerekçesiyle partiden istifa 

etmişlerdir. 1384 Ayrıca yine Kongre sırasında MP’nin gizlenen dosyasında bu 

partinin iktidara geldiği takdirde “Medeni Kanunu kaldırarak yerine Arap harfleriyle 

Şeriat kanunlarını” getireceği, “Saltanat ve Hilafetin geri getirileceği”, “İslâm 

Birliği’ni kuracağı” iddia edilmiştir. 1385 Tartışmalı geçen Kongre’de Hikmet Bayur, 

delegelere hitaben yaptığı konuşmasında bilhassa “oy avcılığı” için gerici 

düşüncelere taviz verilmemesini istemiştir. 1386 MP’deki gelişmeler gerek iktidar 

yanlısı basında ve gerekse muhalefet yanlısı basında ilgiyle karşılanmıştır.1387 

“Ulus”ta MP’de meydana gelen krizi değerlendiren Nihat Erim, Bayur ve Seviğ’in 

istifası kişisel nedenlere dayansa bu denli ilgi çekmeyeceğini savunmuştur. 

Yazısında her iki siyasetçinin devrim ilkelerinden taviz vermediklerini de ifade eden 

Erim,  “Mesele fevkalâde önemlidir… Türkiye’de demokrasinin ve hürriyetlerin 

yerleşebilmesi her şeyden önce Atatürk devrimlerine bütün partilerin samimiyetle bağlı 

kalmasını gerektirir…”   yorumuyla bütün partileri Türk Devrimi’ne bağlılığa davet 

etmiştir.1388  

DP iktidarı MP V. Kongresi’nde yaşanan gelişmeleri dikkâtle izleyerek, 

Hikmet Bayur’un sözlerini ve diğer iddiaları da değerlendirerek bu partinin yasa dışı 

faaliyetlere yöneldiğine hükmetmiş ve derhal Cemiyetler Kanunu ve Ceza Kanunu 

hükümleri gereğince adli takibata başlanmıştır. 1389 8 Temmuz 1953 tarihinde 5. Sulh 

Ceza Mahkemesi MP’nin faaliyetleri hakkında açılan soruşturma nedeniyle partiyi 

kapatma kararı almıştır. Kararın gerekçesinde MP, “arabozucu faaliyetlere 

                                                 

1384 “İnkılâpçılar M. Partisinden ayrıldılar”, Ulus, 30 Haziran 1953, Yıl: 33, Sayı: 11496, s: 1., “Millet 
Partisi çöküyor”, Zafer, 30 Haziran 1953, Yıl: 5, Sayı: 1514, s: 1. 
1385 Albayrak, A.g.e., s: 234. 
1386 “Hikmet Bayur’un kongredeki sözleri”, Ulus, 1 Temmuz 1953, Yıl: 33, Sayı: 11497, s: 1. 
1387 İktidarın yayın organı Zafer’de yapılan bir yorumda MP’de Atatürk devrimine bağlı olanların 
tutumu takdir edilmekle birlikte bu kişilerin daha önce partideki gerici akım temsilcilerini ihbar 
etmemeleri eleştirilmiştir. Mümtaz Faik Fenik, “Hilâfetçiler Mecelleciler”, Zafer, 6 Temmuz 1953, 
Yıl: 5, Sayı: 1520, s: 1. 
1388 Nihat Erim, “M.P. Nereye Gidiyor?”, Ulus, 1 Temmuz 1953, ss: 1-2. 
1389 Giritlioğlu, A.g.e., s: 296. 
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girişmekle ve dini kendi çıkarlarına alet etmekle” suçlanmıştır.1390 Kapatma kararı 

MP’nin “rejim ve inkılâp aleyhtarlığı” hakkında yapılan ihbar ve delillere dayanarak 

verilmiş ve nihai hükmün mahkeme tarafından verileceği açıklanmıştır. 1391 

Başbakan Adnan Menderes, karar hakkında yaptığı açıklamada MP’nin kuruluş 

döneminde yaşanan gelişmelerden de zaman zaman söz ederek; bu parti mensupları 

için “Bu adamlar nizamnamelerinin dışına çıkarak kanunlardan ayrılmışlardır.” 

dedikten sonra “Kendilerini kanundan kuvvetli zannederek korkmadıklarını 

söylüyorlar; şerirler kimseden korkmaz.” ifadesini kullanmıştır.1392  

MP’nin kapatılması karşısında CHP’nin alacağı tavır kamuoyunda merakla 

bekleniyordu. Hatta bazı gazetelerde kapatma sürecini takip eden günlerde CHP 

çevrelerinin MP’nin faaliyetinin durdurulması karşısında büyük bir  “ketumiyet” 

sergilediklerine ve Meclis’te bu konu hakkında CHP’li vekillerin sessiz kaldıklarına 

dikkât çekilmiştir.1393 Ayrıca aynı haberlerde Ulus’ta sadece hadiseler hakkında 

haberler verildiğinden ve bu gazetede hiçbir görüşün yer almadığından da 

bahsedilmiştir. Gazetelere yansıyan bu tutumu daha fazla sürdüremeyen CHP’liler 

basın mensuplarının soruları karşında MP olayıyla ilgili ilk değerlendirmeleri dile 

getirmişlerdir. CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, gazetecilerin soruları üzerine 

mahkemeye intikal eden bir konu hakkında fikir beyanının güçlüğünden söz ettikten 

sonra siyasi partilerin kapatılmasını “ağır bir hadise” olarak değerlendirerek; 

“Memlekette siyasi partilerin rahat ve emniyet içinde çalışmalarını sağlamak 

gerekir.” demiştir. 1394 CHP adına görüş bildiren isimlerden İstanbul İl Başkanı 

                                                 

1390 Albayrak, A.g.e., s: 235., Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s:111., “Millet Partisi dün gece 
kapatıldı”, Zafer, 9 Temmuz 1953, Yıl: 5, Sayı: 1523, s: 1. Turan, A.g.e., s: 80. 
1391 “M. Partisinin istikbalini mahkeme tayin edecek”, Zafer, 10 Temmuz 1953, Yıl: 5, Sayı: 1524, s: 
1. 
1392 “Bu adamlar nizamnamelerinin dışına çıkarak kanunlardan ayrılmışlardır”, Yeni İstanbul, 9 
Temmuz 1953, Yıl: 4, Sayı: 1306, s: 1., Ayrıca bkz. “Menderes Millet Partisinin meşum rolünü 
belirtti”, Zafer, 9 Temmuz 1953, s: 1., MP, Ankara 3. Sulh Mahkemesi tarafından 27 Ocak 1954 
tarihinde “dini esasa dayanan ve gayesini saklayan bir cemiyet” olduğu gerekçesiyle siyasi faaliyetten 
men edilecektir.  Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 118., “Mahkeme Millet Partisinin 
kapatılmasına karar verdi”, Yeni Ulus, 28 Ocak 1954, Yıl: 1, Sayı: 44, s: 1. 
1393 “M.P. nin kapanması ve C.H. Partisi çevreleri”, Yeni İstanbul, 11 Temmuz 1953, Yıl: 4, Sayı: 
1308, s: 1. 
1394 “M.P.nin kapatılmasına dair K. Gülek’in beyanatı”, Yeni İstanbul, 12 Temmuz 1953, Yıl: 4, 
Sayı: 1309, s: 1. Gazeteye göre Gülek’in ifadeleri CHP’nin görüşünü yansıtmaktadır ve “eleştirel 
mahiyette”ki sözlere DP’nin tepkisi merakla beklenmektedir.  



 330

İlhami Sancar, “siyasi partilerin kat’i bir zorunluluk olmadıkça serbest çalışma imkân 

ve teminatından yoksun bırakılmamaları” gerektiğini söylemiştir. 1395   

CHP’nin kapatma kararına dair tepkilerini yansıtması bakımından Ulus’ta 

çıkan yorumlar da önem kazanmaktadır. Başlangıçta MP hadisesi karşısında 

haberleri yorumsuz olarak aktaran gazetede İsmet İnönü’yle olan yakın ilişkilerinden 

dolayı düşünceleri merak edilen isimlerin başında gelen Nihat Erim, ilk 

değerlendirmesini kapatma kararından beş gün sonra yapmıştır. Erim, MP hakkında 

verilen kararın gerekçesi hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olunmadığını hatırlatarak; 

ortada bir “gizli dosya” söylentisinin dolaştığını ve bu parti hakkında “Saltanatçılık-

Hilâfetçilik” iddialarının ortaya atıldığını bildirmiştir. Nihat Erim, kesin hükme 

varabilmek için adli kovuşturmanın neticesinin bekleneceğini de kaydederek;  “… 

[Ancak] kanunlarımızın sakat bir noktası daha belirmiştir ki bunun üzerinde önemle durmak 

vazifedir. Millet Partisinin geçici olarak kapatılması kararını Sulh Ceza yargıcı vermiştir… 

bir siyasi parti kapatılırken,… iş… Yargıtay’ın murakabasına tevdi edilmeliydi… Siyasi 

parti herhangi bir dernek, bir hayır kurumu gibi ‘kapattım’ demekle dağılacak… bir teşekkül 

değildir…”   eleştirilerinde bulunarak bu konuda yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç 

olduğunu ifade etmiştir. 1396 

Nihat Erim, MP’nin kapatılması hakkındaki bir başka değerlendirmesinde 

daha sert bir yazı kaleme alarak Türkiye’de bir “dikta” rejiminin kurulmakta 

olduğunu öne sürmüştür. Erim’e göre MP olayı, “antidemokratik kanunlar, hukuk 

teminatı, siyasi partiler için emniyet” gibi acil çözüm bekleyen konular bulunduğunu 

ortaya koymuştur. Türkiye’de halen tek partili sistemden kalan yasaların 

bulunduğunu ve bunların düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Nihat Erim, özetle şu 

görüşleri savunmuştur:   “…1945’ten 1950’ye kadar bu yolda hep ileri adımlar atılmıştır. 

1950[’] den 1953 yılının şu yarısına kadar eskiden kalma antidemokratik maddeler 

değiştirilmek şöyle dursun yenileri ilâve edilmiştir. Millet Partisi[’]nin faaliyetten 

alıkonulması kararını Sulh Ceza Yargıcı kararıyle[a] mümkün kılan madde, milli vicdanı 

aslâ tatmin etmemiştir… Türkiye’de rejim hukuki teminattan mahrum bırakıldığı müddetçe, 

gerçek demokrasi sözden ibarettir. Bugün M.P.ye tatbik edilen muamele, yürürlükteki 

antidemokratik kanunlar değişmedikçe, heran herkese, her partiye şu veya bu şekilde tatbik 

                                                 

1395 “M.P. nin kapanması ve C.H. Partisi çevreleri”, Yeni İstanbul, 11 Temmuz 1953, s: 1. 
1396 Nihat Erim, “Son Olaylar Karşısında?”, Ulus, 13 Temmuz 1953, Yıl: 33, Sayı: 11509, ss: 1-4. 
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edilebilir.”   1397  Erim, aynı makalesinde “Menderes zihniyeti” olarak adlandırdığı 

iktidarın tutumunun Türkiye’de “keyfi idare” kurulmasına neden olduğunu da ileri 

sürerek;  “…üç yıldır Anayasa’ya, insan haklarına, medeni milletlerin umumi hukuk 

prensiplerine aykırı kararlara ve hareketlere rahatça başvurabilmiştir. Henüz daha kötüsü 

yapılmamışsa, bu fiilen hüküm süren zatın bazı mülâhazalarla şimdilik bu derecesini yeter 

saymasındandır. Ama bilmelidir ki bu zihniyetin yapmayacağı yoktur. Neticesi memleket 

için, kendi şahsı ve partisi için yakın veya uzak bir gelecekte ne olur, bunu hesap edecek, 

serinkanla düşünecek halde değildir. Durumun sorumunu [sorumluluğunu] bazıları yalnız 

Bay Menderes’e yüklemektedirler. Yanlıştır. Onun kadar… iktidar partisi milletvekilleri 

sorumludurlar... D.P. iktdarının en korkunç bahtsızlığı başındaki sorumlu liderin en basit 

devlet idaresi prensiplerini yarım yamalak, kulaktan kopmaca bilmesi, tarihin facialarından 

habersiz bulunması ve bu halin kamçıladığı bir gururla rejim icadına kalkışmasıdır.”   1398   

Nihat Erim’in bu makalesi onun DP iktidarı hakkındaki en sert 

değerlendirmeleri arasında yer almıştır. Erim, Türkiye’de “antidemokratik” olarak 

nitelediği yasaların varlığından şikâyet ederken; CHP’nin işbaşında olduğu devrede 

yapılan düzenlemeleri yeterli gördüğü anlaşılmaktadır. Erim’in yorumuna göre 

“antidemokratik” yasalar olduğu sürece tıpkı MP gibi diğer siyasi partiler –örneğin 

CHP- de kolayca kapatılabilecektir. Başbakan Adnan Menderes’in devlet idaresini 

bilmediğini de öne süren Erim, sadece onun değil; aynı zamanda DP 

milletvekillerinin de “keyfi idare” kurulmasında sorumlu olduklarını öne sürmüştür. 

Bu makaledeki yorumlar DP çevrelerinde tepkiyle karşılanacak ve iktidar partisi hem 

Nihat Erim’e ve hem de CHP’ye yönelik yaptırımlarda bulunacaktır.  

CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’in demecinden ve Nihat Erim’in 

yazılarından sonra CHP Genel Başkanlığı tarafından MP’nin kapatılmasıyla ilgili 

yayınlanan tebliğde öncelikle “Cumhuriyet ve Devrimlerin korunmasının CHP’nin 

temel ilkeleri” arasında bulunduğu vurgulanmıştır. Tebliğde ayrıca tahkikattaki 

gizlilik nedeniyle MP’nin kapatılmasının nedenlerinin bilinmediği de belirtilerek, 

siyasi partilerin faaliyetten men edilmelerinin adli makamlarca yapılmasının 

                                                 

1397 Nihat Erim, “Diktatörlük ‘Sathı Mailinde’!”, Ulus, 15 Temmuz 1953, Yıl: 33, Sayı: 11511, ss: 1-
2. 
1398 A.m., s: 2. 
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gerekliliği ifade edilmiştir.1399 Bazı gazetelerde CHP Tebliği’nin Nihat Erim 

taraftarlarınca hazırlandığı ve Genel Başkan İsmet İnönü’nün tebliğin içeriğindeki 

ifadelere karşı olduğu da ileri sürülmüştür. 1400 Ancak İnönü’nün damadı Metin 

Toker, tebliğin İsmet Paşa’nın başkanlığında yapılan Genel İdare Kurulu ve Meclis 

Grup İdare Kurulu üyelerinin toplantısında hazırlandığını ve Genel Başkan’ın 

imzasını taşıdığını kaydetmiştir. 1401  

CHP cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, DP tarafından yayınlanan tebliğde 

ise   “memleket içinde müesses hukuki, içtimai ve siyasi nizamı koruyacak ve vatandaşlar 

arasında nezâket ve karşılıklı saygıyı hâkim kılacak”   yasa tasarılarının hızla Meclis’e 

getirileceği duyurulmuştur. 1402 Bu da bundan sonraki süreçte DP’nin diğer muhalif 

unsurlara karşı da birtakım yaptırımlarda bulunacağının önemli bir göstergesiydi. Bu 

arada Türkiye’de siyasi partilerin kapatılmasına dair yapılan bir çalışmada MP’nin 

kapatılmasının DP’nin kendisine alternatif olabilecek siyasî oluşumlara 

tahammülsüzlüğü olarak değerlendirilmiştir. Yazara göre MP, siyasi partilerin 

kapatılmasının çözüm olmadığına dair ilk örnektir. Çünkü MP’lilerin bir kısmı 

sonraki süreçte başka bir isimle parti kurarak siyasî mücadelesini sürdürmüştür. 1403 

4.18. DP İktidarının Nihat Erim İçin Çıkardığı Kanun  

MP’nin kapatılmasından hemen sonra DP iktidarı hem dinin siyasete alet 

edilmesinin önüne geçmek ve hem de Üniversiteler Kanunu’nda yapılacak tadilatla 

“profesörlerin siyasi kuruluşlarda fiilen faaliyet göstermelerini” önlemek için 

harekete geçmişti. Adalet Bakanlığı’nda Başbakan Adnan Menderes’in 

başkanlığında yapılan toplantılarda TBMM’ye sevkedilen tasarılar “Millî Selâmet 

Kanunları” olarak adlandırılmıştır. 1404 Metin Toker’e göre üniversitelerle ilgili 

                                                 

1399 “C.H.P. Genel Başkanlığının tebliği”, Ulus, 16 Temmuz 1953, Yıl: 33, Sayı: 11512, s: 1.  
1400 “İnönünün evinde yapılan toplantı”, Yeni İstanbul, 23 Temmuz 1953, Yıl: 4, Sayı: 1314, s: 1. 
1401 Toker, A.g.e., s: 242.   
1402 “Müesses nizam mutlaka korunacaktır”, Zafer, 17 Temmuz 1953, Yıl: 5, Sayı: 1531, ss: 1-6., 
İzahlı Demokrat Parti Kronolojisi: 1950-1958 II. C. I. Kitap, s: 125. 
1403 Hüseyin Aykol, Türkiye’de Siyasi Parti Kapatmanın Tarihi, Ankara, İmge Kitabevi, 2009, s: 
69. MP’nin kapatılmasından sonra 10 Şubat 1954 günü bu partinin devamı olarak nitelendirilecek 
Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP) kurulmuştur. Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s:119. 
1404 “Millî Selâmet Kanunları Hazırlanıyor”, Zafer, 18 Temmuz 1953, Yıl: 5, Sayı: 1532, s: 1. 
Gazetenin haberinde “Üniversiteye dahi politika sokma ve nihayet alabildiğine küfür etme hürriyeti 
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düzenleme CHP’nin basındaki “ağır topu” Nihat Erim’i cezalandırma arzusundan 

kaynaklanmıştı. Çünkü DP’nin ileri gelenleri Erim’i CHP’nin MP’nin kapatılması 

sırasındaki tutumundan mesul tutmuşlardı. 1405  

Muhalefetin yeni tasarı hakkındaki değerlendirmesi Ulus’un “DP iktidarı 

Nihat Erim için kanun çıkarıyor!” başlığında dile getirilmiştir. 1406 Ayrıca Milli 

Eğitim Komisyonu tarafından görüşülen tasarının “şimdiye dek görülmemiş bir 

süratle” çıkarıldığı da öne sürülmüştür. Tasarının hedefinde olduğu ileri sürülen 

Nihat Erim de Ulus’ta iktidara geldiğinden beri DP icraatlarının kısa özetini yapmış 

ve bu partinin “samimiyetsizliğinin her adımda kendini gösterdiğini” iddia etmiştir. 

Erim’e göre “Milli selâmet kanunları” çıkardığı savındaki iktidarın uygulamalarının 

aksine “Türk milletinin selâmeti Batı medeniyeti” yolunda olmalıdır. 1407  

DP’nin yeni düzenlemesinin üniversite özerkliğine zarar vereceğini düşünen 

ve Âmme Hukuku ve Devletlerarası Hukuku Profesörü olarak Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi kadrosunda bulunan Nihat Erim görevinden istifa etmiştir. Erim, 

Fakülte Dekanlığı’na yazdığı, “Sayın Dekan” hitabıyla başlayan uzun ve ayrıntılı 

istifa dilekçesinin girişinde 1950 seçimlerini kaybetttikten ve Fakülte’ye döndükten 

sonra CHP’de siyaset yaparken, Üniversite’deki vazifesini ihmal etmediğini 

kaydetmiştir. Erim, ayrıca siyasi ve akademik faaliyetlerine dair şu açıklamalarda 

bulunmuştur:  “…Ulus gazetesindeki yazılarım memleket meselelerini bilim verileri 

zaviyesinden mütalaâ hedefini gütmüştür. Yazılarımın politik sayılıp sayılmı[a]yacağı 

hususu üzerinde durmaya hiç lüzum görmedim.  Kanaatimce muhtar üniversite profesörü 

memleketin siyasî hayatı ile yakından meşgul olabilir. Kaldı ki bu, şahsi bir kanaat meselesi 

de değildir. Üniversiteler Kanunu’nun 1950 yılına kadarki itirazsız tatbikatı meydandadır. 

Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 1950’de aldığı karara da daima uygun hareket etmiş 

olduğumu Üniversitemizin yetkili uzuvlarından bugüne kadar herhangi bir işaret almamış 

bulunmam da isb[p]at etmektedir… Üniversite dışındaki faaliyetime gelince, Anayasamızı 

çiğni[e]yen, medeni milletlerin müşterek hukuk prensiplerini hiçe sayan hareketleri 

                                                                                                                                          

şeklinde olan bazı kimselerin memleketi nasıl bir surişe götürmek istedikleri kimsenin meçhulü 
kalmamıştır” yorumu dikkât çekmektedir.  
1405 Toker, A.g.e., s: 245 
1406 “D.P. iktidarı Prof. Nihat Erim için kanun çıkarıyor!”, Ulus, 19 Temmuz 1953, Yıl: 33, Sayı: 
11515, s: 1. 
1407 1407 Nihat Erim, “Ne Kadar Haklıymışsız!”, Ulus, 19 Temmuz 1953, ss: 1-2. 



 334

tenkidettim. Tenkidlerim diktatörlüğe, Hukuk Devletinin keyfiliğe kaydırılmasındaki 

kesafetle mütenasiben şiddetlendi. Yazılarımın İktidarı sinirlendirdiği baştan itibaren 

gizlenmedi… [Bütün bunlara rağmen] büyük gaye ve vazife uğrunda Fakültemizdeki 

hizmetime ve neşriyat faaliyetime birlikte devamı bugüne kadar faydalı görüyordum. Fakat 

artık durum değişmiştir… Bugünkü İktidar Lideri bir Profesörün tenkidlerinden kurtulmak 

için Üniversite muhtariyetini baltalatacak kadar soğukkanlılığını kaybetmiştir. Bu fiili 

durumda benim için yapılacak tek şey şahsım vesilesi ile Üniversiteye müdahaleyi 

önlemektir… Üniversitemiz mensuplarının siyasî ve fikri hürriyetlerini her vatandaş gibi 

engelsiz kullanabilecekleri günü beklemek üzere, Fakültemiz kadrosundan ayrılmama ve 

gerekli kanuni işlemin yapılmasına lütfen müsaade buyurunuz.”   1408        

Nihat Erim’in Ankara Üniversitesi’ndeki vazifesinden ayrılışı ve yukarıda da 

söz edilen istifa dilekçesi DP’nin yayın organı Zafer’de sert eleştirilerle 

karşılanmıştır. Zafer, Erim’in Fakülte’de ayrılışını okurlarına şöyle duyurmuştur:   

“Nihat Erim, ilimden ziyade gündelik politika adamı olduğunu bizzat kendisi teyit etmiş ve 

Halk Partisi nam ve hesabına profesörlükten istifa etmiştir… İlim muhitimizin bu nevi bir 

politikacıdan kurtulmuş olması hakikî ilim adamları arasında elbette memnunlukla 

karşılanacaktır.”   1409  

Zafer’de çıkan bir başka yorumda da “İlme ihanet eden malûm profesör” 

başlığı altında Nihat Erim’in üniversiteden istifa dilekçesindeki ifadeleri şiddetle şu 

değerlendirmelerle eleştirilmiştir:   “Nihat Erim… Hukuk Fakültesi Dekanlığına hitaben 

yazmış olduğu istifanamede demagojinin en şaheser örneğini bir daha vermiştir. Vaktiyle 

hürriyetin üzerine şal örtmeye varacak derecede diktatörce fikirlerin müdafii olan bu 

profesör, istifanamesinde adetâ bir demokrasi kahramanı ve kurbanı olarak gözükmek 

hevesine kapılmıştır…”  1410   DP hızla Meclise sevkettiği yasa tasarısı 21 Temmuz 

1953 günü TBMM’de görüşülerek kanunlaşmıştır. Böylece profesörlerin siyasi 

partilerde fiilen görev almaları engellenirken, “bilim adamlığına yakışmayacak 

şekilde siyasetle uğraşmaları”nın önüne geçilmiştir.1411 Üniversitedeki görevinden 

ayrılan Erim, DP iktidarına muhalefetini bir süre daha basın yoluyla devam 

                                                 

1408 “Komisyonda adı üzerinde durulan Nihat Erim profesörlükten ayrılıyor”, Ulus, 20 Temmuz 1953, 
Yıl: 33, Sayı: 11516, ss: 1-3.  
1409 “Nihat Erim profesörlükten istifa etti”, Zafer, 20 Temmuz 1953, Yıl: 5, Sayı: 1534, s: 1. 
1410 “İlme ihanet eden malûm profesör”, Zafer, 21 Temmuz 1953, Yıl: 5, Sayı: 1535, s: 1-4. 
1411 “Millî Eğitim Vekilinin Meclisteki beyanatı”, Zafer, 22 Temmuz 1953, Yıl: 5, Sayı: 1536, s: 1. 
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ettirmiştir. Söz konusu düzenleme üniversiteleri siyasetten arındırma adına 

yapılmışsa da Nihat Erim’in MP’nin kapanması sürecindeki eleştirileri olmasa 

DP’nin böyle bir düzenleme yapıp yapmayacağı da kuşkuludur.   

4.19. CHP’nin Malları Hakkında Yapılan Düzenleme ve 

Tepkileri 

DP’lilerin iktidardan ayrılmasından sonra CHP’ye yönelttiği eleştirilerin 

başında devlet bütçesinden ve kamu kuruluşlarından yardım için alınmış olan 

paraların amacı dışında kullanılması gelmişti. Özellikle CHP iktidarı devrinde örtülü 

ödenekten alınan paraların bu parti muhafete düştükten sonra gerekli görüldüğü 

takdirde açıklanması karara bağlanmış; ancak Halkevleri hakkındaki düzenleme 

sırasında detayları belirlenemeyen “haksız iktisap” konusu ertelenmişti. 1412 Turan’a 

göre DP iktidarı bu meseleyi gelişmelere göre “Demokles’in kılıcı” gibi CHP’nin 

başında tutmayı tercih etmiştir. Zürcher’in değerlendirmesine göre de seçmenler 

nezdindeki desteğini yitiren CHP’nin uzun süreli iktidara dayalı yönetim tekeline 

bağlı olarak önemli bir servete sahipti ve DP iktidarı muhalefetin elindeki bu güce 

saldırarak CHP’yi “örgütsel dayanağından” yoksun bırakmayı amaçlamıştır. 1413  

1952 yılı ortalarından itibaren DP’nin CHP’nin malları konusunu yeniden 

gündeme getirdiği ve bunların Hazine’ye intikali için harekete geçtiği bir dönem 

başlamıştır. İktidarın teşebbüsü sonucu malvarlığını beyan eden CHP’lilere göre ise 

amaç partiyi “ödemeyeceği bir mali yükün altına sokarak” kendiliğinden feshedilmiş 

bir hale getirmekti. 1414 Ayrıca Ulus’un matbaasına ve tesislerine el koyarak 

muhalefetin en önemli yayın organlarından birisini “susturmak” da amaçlanmıştı. 1415 

Oysa iktidar çevrelerinden yayılan haberlerde Meclis’e getirilen yasa teklifinin 

amacının “tek parti ve ona bağlı idare tarzının hâkim olduğu bir devrin haksız 

rekabet ve iktisaplarını telâfi” amacı güttüğü ileri sürülüyordu. 1416 Nihat Erim’e göre 

                                                 

1412 Turan, A.g.e., s: 82. 
1413 Zürcher, A.g.e., s: 324. 
1414 Bilâ, A.g.e., s: 130. 
1415 “Uydurma borçlar çıkararak muhalefeti ezme teşebbüsü”, Ulus, 3 Haziran 1952, Yıl: 32, Sayı: 
11113, s: 1.  
1416 Günün mes’eleleri: “Bir kanun teklifi münasebetiyle”, Zafer, 6 Haziran 1952, Yıl: 4, Sayı: 1130, 
s: 1. 
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DP’nin asıl amacı “CHP’nin borçlandırma yoluyla tasfiyesi”ni sağlamaktı. Erim, 

DP’nin yapmayı hedeflediği düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunmuş ve 

acilen kanunların Anayasa’ya uygunluğunu denetleyecek yetkili organın kurulmasını 

da istemiştir.1417 

İktidar ve muhalefet basınında konuya dair görüşler ortaya konulurken, 

Başbakan Menderes, CHP’nin serveti sorununun bir kamu yasasıyla çözülebileceğini 

söylemiş ve söz konusu servetin kaynağının kamuoyunca öğrenilmek istendiğini 

ifade etmiştir. 1418 Adnan Menderes, ayrıca gazeteci Ahmet Emin Yalman’a verdiği 

bir mülâkatta iddia edildiği gibi muhalif gazetelerin matbaalarına el konulmayacağını 

ifade etmiş ve  “Allah bize böyle bir şey göstermesin, bu gazetelerin-Ulus ve Dünya- 

çıkmaları ve her istediklerini söylemeleri tabii bir emelimizdir.” demiştir.   1419 Ne var ki, 

Başbakan Adnan Menderes’in bu açık beyanına rağmen 1953 yılı sonunda CHP 

malları hakkındaki düzenlemeden sonra Ulus gazetesinin tesislerine el konulacak ve 

gazete bir süreliğine kapatılacaktır.   

DP iktidarı CHP’nin mallarıyla ilgili yasal düzenlemeyi hayata geçirmek için 

aceleci davranmamıştır. Özellikle iki parti arasında zaman zaman oluşan ve Bahar 

havası olarak adlandırılan ılımlı ortam 1952’nin sonlarında sert söylemler yerine 

dostluk mesajlarının ön plana çıktığı bir devri başlatmıştır.1420 Partiler arası 

ilişkilerdeki yumuşamanın bir göstergesi olarak Başbakan Menderes, CHP Beyazıt 

İlçe Kongresi’ne davet edilmiştir.1421 İktidarla muhalefet arasındaki en önemli 

yakınlaşma Adnan Menderes’in İzmir’de bulunduğu sırada CHP Konak İlçe 

Kongresi’ne iştirakiyle yaşanmıştır. Menderes, burada muhalefete “maziyi, eski devri 

bırakalım” çağrısı yapmış ve CHP’nin malları konusundaki açıklamasında “CHP’yi 

borçlandırmak bahis mevzuu olamaz” dedikten sonra   “…şayet… zamanında mevcut 

kanunları hiçe saymak suretiyle edinilmiş iktisaplar varsa bunların hesaplarının mutlaka 

görülmesi lazımdır… Bu hesabı görmenin neticesi belli değildir. O halde, bu neticeden 

                                                 

1417 Nihat Erim, “Rejim meselelerinden: Tehlikeli yollar”, Ulus, 6 Haziran 1952, Yıl: 32, Sayı: 11116, 
ss: 1-2. 
1418 “Cumhurbaşkanı ve Başbakan şehrimizde”,  Vatan, 5 Haziran 1952, Yıl: 12, Sayı: 3973, s: 1. 
1419 “Demokrasi hedefinden inhiraf yoktur”, Vatan, 9 Haziran 1952, Yıl: 12, Sayı: 3977, ss: 1-5. 
1420 Metin Toker’e göre Nihat Erim, “Bahar havasından memnun değildi.” Toker, A.g.e., s: 242.  
1421 “Adnan Menderes davet ediliyor”, Ulus, 2 Kasım 1952, Yıl: 33, Sayı: 11258, ss: 1-2.  
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peşinen endişeye düşerek niçin bizi borçlandıracaksınız diyorsunuz?”  sözleriyle 

muhalefete seslenmiştir. 1422    

Başbakan Adnan Menderes’in CHP’ye yönelik sözleri muhalefet cephesinde 

de olumlu karşılanmıştır. Erim’e göre sonunda Türkiye’de de “medeni yola” 

girildiğini gösteren emareler görülmüştür ve “…efendice, centilmence söz ve 

hareketler medeniyet alfabesinin adeta ilk harfleridir.” değerlendirmesinde 

bulunarak, “…dâvaları tatlı tatlı söyleyip yarışarak halletmek niyeti samimiyse, bu 

işler uzun zaman istemez, birkaç günlük meselelerdir.” yorumunu yapmıştır.1423  

CHP Genel Başkanı İnönü de yeni yıl dolayısıyla verdiği demeçte, Türkiye’de 

demokratik rejimin gelişimi ve eksiklerinin tamamlanması için DP iktidarının 

beyanlarının umut verici olduğunu bildirmiştir. 1424 

DP Hükümeti’nin CHP’nin malları konusunu kararlılıkla ele alışı MP’nin 

kapatılması sırasında bu partiden gelen sert eleştirilerden sonra olmuştur. Başbakan 

Adnan Menderes, MP’nin faaliyetlerinin sonlandırılmasından sonra DP Grubu’ndaki 

konuşmasında CHP’ye şimdiye dek geniş müsamaha gösterdiklerinden söz etmiş ve 

muhalefetten aynı ölçüde muamele görmediklerini bildirerek,  “…Müsamahamızı 

anlamadılar, anlamak istemediler. Artık C.H.P.’ye gösterilen müsamaha sona ermiştir, 

müsamaha gösterilmi[e]yecektir. Gereken şekilde hareket edilecektir.”  demiştir. 1425 

Menderes’in bu sözlerine karşılık CHP Genel Başkanı İnönü, siyasi partileri kanunla 

tasfiyesinin zulüm olduğunu ve CHP’yi borçlandırmayı hedef tutacak düzenlemenin 

“bir müesseseyi bertaraf” çabasından ibaret olacağını söylemiştir. 1426 

TBMM’nin yeni yasama döneminin açılmasıyla beraber CHP’nin malları 

konusu DP’nin gündeminde daha fazla yer tutmaya başlamıştı. 14 Kasım 1953 günü 

Uşak’ta yapılan ara seçimlerde kazanan CHP olunca iktidar partisi, CHP’nin malları 

                                                 

1422 “Demokrasi tarihimizde yeni bir safha”, Zafer, 29 Aralık 1952, Yıl: 4, Sayı: 1331, ss: 1-5.  
1423 Nihat Erim, “Suaviter İn Modo”, Ulus, 30 Aralık 1952, Yıl: 33, Sayı: 11316, ss: 1-4. 
1424 “İnönü’nün demeci”, Ulus, 31 Aralık 1952, Yıl: 33, Sayı: 11317,  s: 1., “İnönü ‘iktidarın sözleri 
ümit vericidir’, dedi”, Vatan, 31 Aralık 1952, Yıl: 13, Sayı: 4177, s: 1. 
1425 “C.H.P. ye artık müsamaha gösterilmiyecekmiş”, Ulus, 17 Temmuz 1953, Yıl: 33, Sayı: 11513, s: 
2. 
1426 Giritlioğlu, A.g.e., s: 305. 
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konusunda harekete geçme zorunluluğu hissetmişti. 1427 Yapılacak düzenlemede 

özellikle Ulus’un matbaasına el konulması hedeflenmişti. DP Genel İdare 

Kurulu’nda Başbakan Menderes’in de bulunduğu bir toplantıda “gayri meşru iktisap” 

konusu ele alınmıştır.1428 Toker’e göre iktidarın amacı CHP’yi ödeyemeyeceği bir 

borcun altına sokarak fesihe zorlamaktı. Nitekim DP Meclis Grubu 8 Aralık tarihinde 

yaptığı toplantıda CHP’nin malları hakkında hazırlanan 9 maddelik yasa tasarısını 

kabul etmiştir.1429 Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu, buradaki açıklamasında söz 

konusu tasarıyla CHP’nin tüm emlakına el konulacağını ve bu partinin “çalışamaz 

hale getirilerek, siyaseten yok edileceğini” söylemiştir. 1430 

DP Grubu’ndan çıkan kanun tasarısı muhalefet cephesinde tepkiyle 

karşılanmıştır. CHP Teşkilâtları’ndan gelen ilk değerlendirmelerde “Herşeye rağmen 

azimle vazifeye devam edileceği” mesajı verilmiştir.1431 Nihat Erim, tasarıya dair ilk 

yorumunda Başbakan Menderes’in Tanzimat’la son verilen “müsadere usulünü 

canlandırdığı” değerlendirmesinde bulunmuştur. Ayrıca alınan kararla hukuk ve 

adalet ilkelerinin çiğnendiğini de yazan Erim, DP’lilerin iddialarının ispatı için 

mahkemeye gidemediklerini; çünkü “bağımsız ve vicdan sahibi bir adalet mercii” 

önünde iddialarını kanıtlayamayacaklarını da savunmuştur. 1432 Nihat Erim, bir başka 

değerlendirmesinde de DP iktidarını “ikiyüzlülükle” itham ederek şu görüşleri 

savunmuştur:  “…Herkes biliyor ki, 1938 yılına kadar C.H.P.ne Atatürk hâkim 

bulunuyordu. Yapılan şeyler, atılan adımlar, Atatürk’ün ilham, talimat veya öncülüğü ile 

olmuştur. [DP’lilerin iddiaları] Herşeyden önce Atatürk’ün ruhunu ve hâtırasını rencide eden 

çirkin bir isnattır… Atatürk’e karşı saygısızlığı başka yerlerde aramaya hacet yoktur. Heykel 

kıran ticaniler mi daha mütecavizdir, yoksa Atatürk’ün şef olarak işlere hâkim bulunduğu 

devri en çirkin isnatlarla karalamaya kalkanlar mı?... Atatürk’e güya bağlıdırlar. O’nu güya 

                                                 

1427 Albayrak, A.g.e., s: 215. 
1428 Toker, A.g.e., s: 250. 
1429 “Devrin en garip kararı!”, Ulus, 9 Aralık 1953, Yıl: 33, Sayı: 11656, s: 1.  
1430 Turan, A.g.e., s: 84. 
1431 “Her şeye rağmen azimle mücadeleye devam edeceğiz”, Ulus, 10 Aralık 1953, Yıl: 33, Sayı: 
11657, s: 1. CHP Genel Başkanlığı’nın yayınladığı tebliğde de kısaca  “C.H.P. kendisini bir mal, mülk 
meselesi karşısında değil bir rejim davası karşısında görmektedir.” denilmiştir. Ulus, 11 Aralık 1953, 
Yıl: 33, Sayı: 11658, s: 1. 
1432 Nihat Erim, “Haydi Hayırlısı”, Ulus, 10 Aralık 1953, ss: 1-2. 
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çok seviyorlar ama, malını mülkünü müsadere etmekten çekinmiyorlar. İki yüzlü politikanın 

bu derece kabasını değil Türk tarihi, cihan tarihi ender olarak kaydetmiştir.”   1433  

Nihat Erim’in DP iktidarını Atatürk’ün hatırasına saygısızlıkla itham ettiği bu 

yazıda savunduğu görüşler onun CHP’nin malları hakkında yapılacak düzenlemeye 

eleştirisini “Atatürk vurgusuyla” yaparak kamuoyunu etkilemeye çalıştığını da 

göstermektedir. Çünkü Atatürk gibi bir “Milli Kahraman ve Cumhuriyetin Kurucu 

Önderi” üzerinden CHP’nin haklılığını ispatlama çabası toplum nezdinde de karşılık 

görebilecek önemli bir argüman olarak kabul edilmelidir. Nitekim CHP’nin yayın 

organında da çıkan haber/yorumlarda da Atatürk’ün Ulus’un matbaasını Partiye nasıl 

verdiği belgelenmeye çalışılmış,1434 ayrıca “Atatürk ve Ulus” başlığı altında çıkan 

resim ve haberlerde özellikle O’nun gazeteyle olan bağı vurgulanmıştır. 1435  

Nihat Erim’in bu tepkileri dile getirdiği günlerde DP’nin sözcüsü Zafer’de 

“Nihat Erim ve Hüseyin Cahit Yalçın hergünkü yalanları ve zehirli telkinleriyle Halk 

Partisini bugünkü hale düşürmüşlerdir.”  yorumu yapılmıştır. 1436 Zafer’in bu 

değerlendirmesi CHP’nin tek parti devrindeki kazanımları hakkında çıkartılan 

kanunun hukuki gerekçelerle değil, muhalefeti sindirme amaçlı yapıldığı izlenimi 

vermektedir. DP’nin resmi organı böylece bütün mesuliyeti Nihat Erim ve Hüseyin 

Cahit Yalçın’a yükleyerek CHP’li seçmen nezdinde her iki ismi gözden düşürmeye 

de çabalamıştır.   

CHP’nin malları hakkındaki tasarının görüşülmesi TBMM’de iktidarla 

muhalefet partileri arasında oldukça gergin geçen tartışmalara sahne olmuştur. CHP 

Genel Başkanı İsmet İnönü, söz konusu tasarının Anayasa’ya aykırı olduğunu 

söyleyerek şunları kaydetmiştir:  “Cumhuriyet Halk Partisinin maddi varlığının müsadere 

edilmesi fiili, bizim için tasarının hiç ehemmiyeti olmı[a]yan tarafıdır. Biz, hukuk dışı bir 

                                                 

1433 Nihat Erim, “İki yüzlülük”, Ulus, 11 Aralık 1953, ss: 1-2. 
1434 “Atatürk Ulus Matbaasını C.H.P.ye nasıl verdi!”, Ulus, 11 Aralık 1953, ss: 1-7. 
1435 “Atatürk ve Ulus”, Ulus, 13 Aralık 1953, Yıl: 33, Sayı: 11660, s: 1. 
1436 “Halk Partisinin başı yok mudur?”, Zafer, 12 Aralık 1953, Yıl: 5, Sayı: 1683, s: 1. 
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rejimin kurulmakta olmasiyle[a] karşı karşıyayız… Tarih kürsüsünden halinizi 

seyrediyorum. Suçluların telaşı içindesiniz.”   1437  

İsmet İnönü’nün bu ifadelerinin ardından CHP milletvekilleri toplu halde 

Meclis’i terketmişlerdi. İddialara yanıt vermek üzere kürsüye gelen Başbakan 

Menderes ise milletvekillerine şöyle hitap etmiştir:   “Demin buraya bu kürsüye yaşlı 

zat çıktı, saçları ak pak. Bütün manzarası ile şayanı hürmet. Fakat bütün evzaı ile, kelimeyi 

söylemi[e]yeceğim, neye şayan olduğunu takdir edersiniz.”   1438 Menderes, sözü DP’nin 

muhalefet yıllarında CHP iktidarı karşısında uğradıkları haksızlıklara getirdikten 

sonra Nihat Erim’in “Atatürk’ün manevi mirasına” saldırıldığı iddialarına karşılık 

şunları söylemiştir:  “Biz Atatürk’ü, Türk milletinin en aziz bir varlığı olarak 

vicdanlarımıza gömmüş, başımıza taç etmişizdir… Bir zamanlar, resimlerini pullardan, 

paralardan kazıyıp, O’nu nisyana terketmek istiyenlerin bugün O’nun isminden ve 

hâtırasından istifadeye kalkışması katiyen doğru değildir…”   1439 Adnan Menderes’in bu 

sözlerinden CHP’lilerin katılmadığı oylama sonucunda tasarı 5 aleyhte oya karşılık, 

341 kabul oyuyla yasalaşmıştır. Cumhurbaşkanı Bayar tarafından imzalanarak 

yürürlüğe giren kanuna göre CHP’nin sahip olduğu bütün taşınır ve taşınmaz 

mallarla birlikte paralar, öteki değerler ve haklarla alacaklar Hazine’ye 

devredilmiştir. 1440 

CHP’nin mallarıyla ilgili yasal düzenleme Meclis’ten geçtikten sonra Ulus, 

siyah başlıkla çıkmıştır. Kanun hakkında görüşlerini dile getiren Nihat Erim, “Bir 

hukukçu olarak yüreğimiz sızlıyor” dedikten sonra şu değerlendirmelerde 

bulunmuştur:  “Bir defaya mahsustur, yalnız C.H.P. için yapıldı… Artık 

tekrarlanmı[a]yacaktır ‘lafı’ kimseye güven sağlıyamaz… Bunca güzel medeniyet ve hukuk 

eserlerini meydana getirmiş olan Türk Milleti lâyık olmadığı bir geriliğin seyircisi oldu.” 1441  

Nihat Erim’in bu görüşlerine karşılık dönemin bir başka hukukçusu Burhan Apaydın, 

Zafer’de kısaca şu değerlendirmeleri yapmıştır: “…son kanun demokrasi esaslarına dayanan 

                                                 

1437 İsmet İnönü’nün TBMM’deki Konuşmaları 1920-1973: 2. C.: (1939-1960), s: 129., TBMM 
Tutanak Dergisi, Cilt: 26, B: 17, O: 1, 14.12.1953, s: 169., “Tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum 
suçluların telaşı içindesiniz”, Ulus, 15 Aralık 1953, Yıl: 33, Sayı: 11661, s: 1. 
1438 TBMM Tutanak Dergisi, s: 169. 
1439 “C.H.P. nin haksız iktisaplarına ait tasarı dün kanunlaştı”, Zafer, 15 Aralık 1953, Yıl: 5, Sayı: 
1686, s: 1. 
1440 Turan, A.g.e., s: 85. 
1441 Nihat Erim, “Söyliyecek bir şey bulmak çok güç…”, Ulus, 15 Aralık 1953, s: 3. 
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bir siyasi rejimi –şartları birer birer tahakkuk ettirerek- ebedi bir şekilde istikbale hediye 

etmenin tarihi hususiyetini taşıyor… Bugün Halk Partisini, mademki, bir siyasi teşekkül 

olarak kabul ediyoruz. Şu halde onu geçmiş yılların şu veya bu sebepler tahtında husule 

gelen şaibelerinden temizlemek siyasi hayatımızın normal bir tarzda işlemesi için 

lüzumludur.”   1442  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

                                                 

1442 Burhan Apaydın, “Demokratik nizam Mevzuu Bahistir”, Zafer, 16 Aralık 1953, Yıl: 5, Sayı: 
1687, s: 8.  
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5. BÖLÜM 

1954 SEÇİMLERİNDEN 27 MAYIS’A NİHAT ERİM’İN 

SİYASÎ FAALİYETLERİ (1954-1960) 

5.1. Nihat Erim’in Çıkardığı Gazeteler: Yeni Ulus ve Halkçı 

DP iktidarının CHP’nin mallarını Hazine’ye devreden kanunu çıkarmasından 

sonra partinin Genel Merkez Binası’nın yeri değişmiş, Ulus’un matbaalarını da el 

konulduktan sonra bu gazetenin yerine “Yeni Ulus” gazetesinin ilk sayısı 16 Aralık 

1953 yılında çıkmıştır.1443 Aslında Nihat Erim, yasa tasarısının ortaya çıktığı 

günlerde Ulus’a el konulmasına ihtimal vermemişti. Ona göre   “Ulus gazetesi, Atatürk 

tarafından, O’nun verdiği sermayeyle kurulmuş, vasiyetinde yer almış bir tesistir.”  ve 

Ulus’a el konulması hukuka aykırı olacağından DP iktidarı buna cesaret 

edemeyecektir. 1444 Ne var ki, Nihat Erim kısa zamanda bu tahmininin geçersizliğini 

görecek ve yeni gazetenin çıkması için çalışmalara başlayacaktır.  

Nihat Erim, Ulus’un âkıbetinin hemen hemen belli olduğu günlerde yapılan 

bir toplantıda gazetenin yayınına devam edebilmek adına üyelerden elde edilecek 

gelirlerle çıkacak yeni gazete için yetki aldıklarını ve “eldeki imkânlarla mütevazı” 

bir şekilde gazeteyi yayınlayacaklarını kaydetmiştir. 1445 Erim, İnönü’nün 

başkanlığındaki toplantıda ayrıca gazete çıkarmak için 20 bin liraya ihtiyaç olduğunu 

da anlatmış ve sonunda mali durumu güçlü olan Genel Sekreter Kasım Gülek’in bu 

masrafı üstlendiğini de belirtmiştir.  Ancak Gülek söz verdiği halde vaat ettiği parayı 

vermemiş ve ivedilikle gazeteyi çıkarma arzusunda bulunan Nihat Erim, Genel 

Başkan İnönü’ye “her türlü sorumluluğu” üstleneceğini söylemiştir. İnönü’nün mali 

külfetin ağırlığından söz etmesi üzerine de Erim,   “Borç, kredi, veresiye… Gereken 

                                                 

1443 Albayrak, A.g.e., s: 219.  Ulus kapanınca “Yeni Ulus”un çalışanları arasına katılan gazeteci Altan 
Öymen, kendisiyle yaptığımız mülâkatta şunları anlatmıştır: “O zamanlar Hıfzı Oğuz Bekata’nın 
Ankara’da Denizciler Caddesi’nde bir matbaası vardı. Biz de depoya benzer bir yerde yazı işlerini 
kurduk ve çalışmaya başladık. Matbaamız da alt kattaydı. Gazeteyi çıkartırken “Ulus”un logosu aynen 
kullanıldı ve üstüne “Yeni” kelimesi eklenerek “Yeni Ulus”un logosu elde edilmiş oldu. Alelacele 
yapıldı yani ve gazete de öyle çıkmış oldu.” Altan Öymen ile 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan özel 
görüşme. 
1444 Cüneyt Arcayürek, A.g.e.,  s: 120. 
1445 Erim, A.g.e., s: 524. 
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malzemeyi tedarik edeceğim. Sonunda zarar ederse evimi satarım. Müsadere kanunu 

H.[üseyin] Cahit Yalçın’la beni susturmak için çıkıyor. Susturamayacaklar. Ertesi gün 

devam edeceğiz.” yanıtını vermiştir.1446 

Yeni Ulus’un künyesinde “Sahibi: Nihat Erim” ifadesiyle birlikte, “Yeni 

Ulus” başlığının altında “Cumhuriyetçi, Devrimci, Halkçı, Lâik, Milliyetçi, Devletçi 

Gazete” ibaresi yer almıştır. 1447 Gazetenin böylece CHP’nin Altı İlkesini 

benimsediği vurgulanmakla beraber CHP’nin resmi organı olmadığını da açıklama 

lüzumu hissedilmiştir. Nitekim 1954 yılı başlarında CHP’nin resmî organı olan 

Ulus’un daha önce “müsadere” sonucu kapandığı hatırlatılarak bir özel teşebbüs 

ürünü olan Yeni Ulus’un sadece “CHP prensipleri yolunda”, “CHP davaları” için 

çalıştığı kamuoyuna ilan edilmiştir. Bu doğrultuda gazetenin görüşlerinin CHP’nin 

resmî görüşü sayılmaması gerektiği de bildirilmiştir. 1448 Gazetenin varlığını 

sürdürmesi bakımından önem taşıyan ilanlar konusu gündeme geldiğindeyse Erim, 

iktidarının güdümüne girilebileceği düşüncesiyle yapılan önerileri reddetmiştir. Önce 

“Yeni Ulus”, daha sonra “Halkçı” çıkarken Resmi İlanlar konusunda Nihat Erim’e üç 

kez teklif gelmiş ve Ulus’a verilen miktarla aynı sayıda ilan önerilmiştir.1449 Ancak 

Erim, “Başbakanın keyfine tabi olan bir iş, bir para kabul edilince serbest murakabe 

yapılamaz.” gerekçesiyle teklifi reddetmiştir.1450 Erim, böylece iktidar desteğine 

dayanmayan bir basınla gerçek anlamda muhalefet yapılacağına dair inancını ortaya 

koymuştur.  

Yayın hayatına başladığında okurların ilgisini ne derece çekeceği tam olarak 

bilinmeyen Yeni Ulus gazetesi başlangıçta 4 sayfa olarak çıkmış ve satışların 

artışıyla beraber zaman içinde 6 sayfa olarak basılmıştır. Nihat Erim elverişsiz 

koşullar nedeniyle kötü bir baskı yaptıklarını kabul ederken, yaklaşan 1954 seçimleri 

dolayısıyla günlük net satışta, Ulus’u da geçerek, 20 bini bulduklarını 

                                                 

1446 A.e., ss: 530-531. 
1447 Yeni Ulus, 17 Aralık 1953, Yıl: 1, Sayı: 3, ss:1-5.  
1448 “Yeni Ulus C.H.P.nin resmî yayın organı değildir”, Yeni Ulus, 14 Şubat 1954, Yıl: 1, Sayı: 61, 
s:1. 
1449 Örneğin Ulus’a 2 Ekim 1950-31 Aralık 1950 döneminde ödenen Resmi İlan karşılığı tutar 66.368 
TL. olmuştu. İnuğur, A.g.e., s: 269. 
1450 Erim, A.g.e., s: 528. 
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kaydetmiştir.1451 Ancak bütün olumsuz şartlara rağmen Nihat Erim’in İsmet Paşa’ya 

söylediği gibi Ulus’un kapanışının ertesi gününde yeni gazeteyi çıkarması önemli bir 

başarıdır. Erim ilk makalesinde “Vazifeye devam” parolasını benimsediklerini 

belirterek, DP’nin muhalefete yaptığı muamelenin dünya tarihinde de bir örneğine 

rastlanmadığını yazmıştır. 1946-1950 arasında DP’nin demokrasiye inandığını 

sandığını da itiraf eden Erim, Adnan Menderes’in demokrasi rejiminde iktidar partisi 

liderliğini yapacak olanaklardan yoksun olduğunu ileri sürmüştür. Nihat Erim, ayrıca 

gazeteyi şimdilik dört sayfa basacaklarını ve olanaklar dahilinde “murakabe ve 

tenkit” vazifesini yapacaklarını da açıklamıştır. 1452 

Yeni Ulus’un yaklaşık altı ay kadar devam eden yayın hayatı 1954 yılı Mayıs 

ayında Halkçı gazetesinin çıkışıyla sona ermiştir. 12 Mayıs günü bu gazetede çıkan 

bir haberde Ulus’un “CHP’nin resmi organı olarak yeniden çıkmaya başlayacağı” 

duyurulmuştur. Haberde ayrıca Ankara Valiliği’nin Ulus’un “müsadere dışı” 

kaldığını CHP’ye bildirmesi üzerine yayın hazırlıklarına başlandığı vurgulanmış ve 

bir karışıklığa yol açmaması için Yeni Ulus yerine yakında Halkçı’nın çıkacağı ilan 

edilmiştir. 1453 12 Mayıs 1954’ten itibaren gazetenin logosunda “Halkçı Yeni Ulus” 

başlığı kullanılmıştır. Toplam 158 sayı yayınlanan ve son nüshası 22 Mayıs’ta çıkan 

Yeni Ulus ertesi gün yerini yine Nihat Erim’in sahibi bulunduğu Halkçı gazetesine 

bırakmıştır. Gazetenin logosunun altında Yeni Ulus’tan farklı olarak “Gündelik 

Siyasi Sabah Gazetesi” ibaresi yer almıştır. Halkçı’nın yayın hayatı da 30 Temmuz 

                                                 

1451 A.e., s: 531-532. Akis’te “Yeni Ulus”la ilgili bir yorumda şöyle denilmekteydi: “…bu iptidaî 
gazete, hele ilk başlarda, imkânları nispetinde o kadar çok satar ki sahibi az olduğu zamanda bol para 
kazanır. Zira doğrusu istenilirse Yeni Ulusun ele alınmasındaki tek hikmet ne Yalçın’ın makaleleri, ne 
Erimin yazılarıdır. Sadece, tepesindeki Ulus kelimesidir.” Akis, 15 Mayıs 1954, s: 9.  Akis’te çıkan bu 
satırlarda CHP’nin tüm mallarının ve gazetesinin alındığı günlerde Nihat Erim’in partinin gazetesiz 
kalmaması adına giriştiği çaba ve yaptığı fedakârlık açıkça gözardı edilmiştir. Erim’in “bol para” 
kazandığı yönündeki ifadeyle de O’nun âdeta “kesesini doldurduğunu ima etmektedir. Oysa Nihat 
Erim, gazete çıkarma işinde en az 100 bin lira masrafı olduğunu kaydetmiştir. [Y.n.] Bkz.  Erim, 
A.g.e., s: 534.  
1452 Nihat Erim, “Vazifeye devam:..”, Yeni Ulus, 16 Aralık 1953, Yıl: 1, Sayı: 1, ss: 1-3. 
1453 “Ulus gazetesi”, Yeni Ulus, 12 Mayıs 1954, Yıl: 1, Sayı: 148, s:1. 
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1955 günü çıkan sayıyla birlikte sona ermiştir. 1454 Nihat Erim, gazetenin kapanma 

nedenini “resmi ilanların özel ilanlardan fazla olması” ile açıklamıştır. 1455 

Nihat Erim, Halkçı’da çıkan ilk yazısında isim değişikliğinin nedenleri 

üzerinde durmuştur. 1953’ün sonunda çıkan yasayla Ulus’un matbaasının alındığını 

anımsatan Erim, senelerdir savundukları davaları havada bırakmaya razı 

olmadıklarını için o dönem yeni çıkacak gazetenin imtiyazını kendisinin aldığını 

bildirmiştir. Yeni Ulus’un çıkış sürecini okurlarına özetleyen Nihat Erim, 

kamuoyundaki düşüncelerin aksine Yeni Ulus’un okurlar tarafından benimsendiğine 

dikkât çekerek:   “… Hüseyin Cahit Yalçın’dan, Nihat Erim’den kurtulmak için çeşitli 

tertiplerle yıllardır uğraşmış olanlar hayal kırıklığına uğradılar.” yorumuyla mücadelelerine 

devam edeceklerini vurgulamış ve okurlarına “Değişen sadece addır, başka herşeyimiz 

aynıdır. Yolumuza devam ediyoruz.”   mesajını vermiştir. 1456 

5.2. Ekonomide Dışa Açılım ve CHP Muhalefeti 

DP iktidarı, 1954 yılının başlarında Türk ekonomisini dışarıya açma adına 

önemli yasal düzenlemeler getirmiştir. Bunların başında “Yabancı Sermayeyi Teşvik 

Kanunu” ve “Petrol Kanunu” gelmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomide dış 

ilişkilerinde ülke bağımsızlığının korunması anlayışı ön planda yer almış ve bazı 

istisnalar haricinde II. Dünya Savaşı sonuna dek Türkiye, yabancı sermayeye kapalı 

tutulmuştur. 1457 1947’den itibaren yabancı sermayenin ekonomiye girişi konusunda 

bazı düzenlemeler yapılmaya başlanmıştı. 1950’de ilk defa çıkartılan “Yabancı 

Sermayeyi Teşvik Kanunu” Türkiye’ye büyük oranda sermaye girmesini önleyici 

bulunmuştu. 1951 yılında ise bu kez “Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik 

Kanunu” çıkarılmış; ancak bu kanun da yatırım sahalarında ve kâr transferlerindeki 

                                                 

1454 Bu son sayıda gazetenin yayın hayatına son verildiği okurlara duyurulmuştur. Halkçı, 30 Temmuz 
1955, Yıl: 2, Sayı: 577., s: 1. 
1455 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak, Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına 
verdiği yanıtlar, s: 7.  
1456 Nihat Erim, “Halkçı”, Halkçı, 23 Mayıs 1954, Yıl: 1, Sayı: 159/1, ss: 1-5. Haziran ayına dek 
“Halkçı”nın nüsha numaraları  “Yeni Ulus”un devamı olduğunu göstermek üzere “159” sayısıyla 
birlikte verilmiştir. [Y.n.]  
1457 Tokgöz, A.g.e.,s:153.  
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sınırlamalarından dolayı etkisiz kalmıştı. 1458 DP iktidarı yabancı sermayenin 

girişindeki kısıtlamaları kaldırarak, Türkiye’ye daha fazla yatırımcı çekme amacıyla 

1954 yılında yeni bir düzenlemeye gitmiştir. 

DP’liler Türkiye’ye yabancı sermayenin girişini ana dava olarak 

tanımlamışlar ve Meclise gelen tasarıda geçmişte dış sermayeye kapalı bulunan tüm 

alanlar açık hale getirilmişti. Artık yabancı yatırımcılar yerli teşebbüs sahiplerine 

sağlanan bütün kolaylıklardan istifade edebileceklerdi. 1459 O zamana kadar iktisadi 

konularda nadiren yazı yazan Nihat Erim tasarı hakkında görüşlerini belirtirken, 

yabancı sermaye hususunda aslında iki partinin mutabık olduğundan söz ederek bu 

konuda yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini kaydetmiş; ancak tıpkı Kore 

meselesindeki gibi, DP iktidarını CHP’nin görüşlerini almamakla eleştirmiştir. İlgili 

kuruluşların da fikrinin sorulmadığından da bahseden Erim, TBMM’de “aceleye 

getirilen” tasarının ve “diktatörce hareket eden” iktidarın bu defa Türkiye’ye zarar 

verdiğini savunmuştur. 1460  

Nihat Erim’in bu görüşlerinin dışında CHP’liler söz konusu tasarının 

Türkiye’deki tarım, ticaret ve sanayi alanlarını tamamıyla yabancı sermayeye açtığını 

savunmuşlardır. CHP Genel Başkanı İnönü, yaptığı açıklamalarda bilhassa yerli 

sermayenin durumuna dikkât çekmiş ve  “Yabancı sermaye özel kanunların 

korunmasnda yaşayacaksa, kendi elimizle yerli sermayeyi yabancı olmaya zorlamış oluruz”   

sözleriyle iktidarı uyarmıştır. 1461 Muhalefetin bu görüşlerine karşılık Cumhurbaşkanı 

Celal Bayar, Türkiye’de yabancı sermaye yatırımlarının yararlarının görüldüğünü 

bildirmekle beraber bu yatırımların yetersiz kaldığını açıklamıştır.1462 DP sözcülerine 

göre ise muhalefet düzenlemeye karşıdır, çünkü yabancı sermayenin Türkiye’ye 

                                                 

1458 Gürel Tüzün, “1950-1960 Döneminde Sanayileşme”, 75 Yılda Çarklardan Chiplere, (Ed. Oya 
Baydar), İstanbul, Tarih Vakfı-Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1999, ss: 157-158. 
1459 Turan, A.g.e., s: 153. 
1460 Nihat Erim, “Yabancı sermaye”, Yeni Ulus, 14 Ocak 1954, Yıl: 1, Sayı: 30, s: 1. 
1461 Bilâ, A.g.e., ss: 133-135. 
1462 Celal Bayar’ın Söylev ve Demeçleri: Dış Politika: 1933-1955, Der.Özel Şahingiray, İstanbul, 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1999, s: 93. 
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gelmesi halinde iktisadi kalkınma artacak ve bu da iktidarın lehinde bir not olacaktır. 

CHP’liler bu nedenle söz konusu tasarıyı eleştirmektedirler. 1463  

TBMM’ye sevkedilen tasarı muhalefet cephesinden gelen itirazlara rağmen 

yapılan oylamada 35’e karşı 248 oyla kabul edilerek yasalaşmıştır.1464 CHP adına 

görüş bildiren Trabzon milletvekili Faik Ahmet Barutçu, parti olarak yabancı 

sermayeye karşı olmadıklarını; ancak transfer ve mali teminat gibi hususlarda pek 

çok tereddüt olduğunu savunmuştur. 1465  Ayrıca tarım ve ticaret gibi iki önemli 

sahada etkinlik sağlayacak yabancı sermayenin Türk köylüsünü işsiz bırakabileceği 

de dile getirilmiştir.1466 DP’nin getirdiği yeni düzenlemeyle kısaca yabancı 

sermayenin yatırım alanlarındaki sınırlamaları kaldırılmış ve yerli sermaye için 

tanınan tüm hakların yabancı sermaye için de tanınması benimsenmiştir.1467 

5.2.1. Petrol Kanunu Karşısında CHP’nin İtirazları 

DP iktidarının hemen hemen aynı dönemlerde yaptığı bir başka önemli 

iktisadi tasarruf Türkiye’deki petrol rezervleriyle ilgili bir kanun çıkarmak olmuştur. 

1951 yılında yayınlanan ve Barker Raporu olarak bilinen Dünya Bankası Raporu’nda 

Türkiye’ye yabancı yatırımlar konusunda görüş ve önerilere yer verilmişti. Bu 

rapordaki önemli başlıklardan birisi de “özel sermayeye petrol arama çalışmaları için 

izin verilmesi” olmuştur.1468 Türkiye’ye yabancı sermaye girişini sağlamayı da 

amaçlayan yasal düzenleme Amerikalı uzmanlar tarafından hazırlanmıştı ve Türk 

toprakları üzerinde petrol bulunması ve çıkartılması işleminde yabancı sermayeden 

ve teknolojiden faydalanılması amaçlanmıştı. 1469 Ne var ki, Yabancı Sermaye 

                                                 

1463 Mümtaz Faik Fenik, “Yabancı sermaye işinde C.H.P.nin yabancılığı..”, Zafer, 13 Ocak 1954, Yıl: 
5, Sayı: 1716, s: 1.  
1464 TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 9, B: 30, O: 1, 18.01.1954, s: 241. Oylamaya 182 milletvekili 
katılmamıştır.  

1465 “Yabancı Sermaye Kan[u]nnu dün kabul edildi”, Yeni Ulus, 19 Ocak 1954, Yıl: 1, Sayı: 35, s: 1. 
1466 Toker, A.g.e., s: 266. 
1467 Albayrak, A.g.e., s: 320., Eroğul, A.g.e., s: 83.  
1468 Tüzün, A.g.e., ss: 148-149 ve 160. 
1469 Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 18. bs., 2005, 
s: 104.  
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Kanunu muhalefetin kimi eleştirilerine rağmen ‘fazla olay çıkmadan’ yasalaşırken; 

Petrol Kanunu’yla ilgili düzenlemede aynı şey olmamıştır. 1470 

Petrolle ilgili yasal düzenlemenin tartışıldığı günlerde gerçekten de 

CHP’lilerin tepkisi daha sert olmuştur. Yapılacak kanunun Türkiye’de yeniden 

kapitülasyonlar devrini açacağı düşüncesi CHP’nin temel tezini oluşturmuştur. 1471 

Tasarı gündeme geldiği zaman DP iktidarını uyaran Nihat Erim, bu kez mutlaka 

muhalefetle beraber hareket etme lüzumundan söz etmiş ve ABD ve diğer Batılı 

ülkelerle işbirliği yaparken şu önerilerde bulunmuştur:   “…Türk Hükümetinin titizlikle 

dikkat edeceği nokta Batı devletletinin birbirleriyle olan münasebetlerinde, birinin ötekine 

karşı kabul ettiği ölçüyü ne lehte, ne aleyhte aşmamak, aştırmamaktır. Meselâ.. Petrol mü 

işletilecek? Amerikan şirketi Türkiye’ye de Fransa’ya, Kanada’ya gittiği şartlarda gitmeğe 

razı olsun.”  1472  Petrol Kanunu’yla yeni düzenleme öncesinde DP’yi Türkiye’nin 

çıkarlarının korunması için milletlerarası eşitlik prensibine uymaya davet eden 

Erim’in eleştirileri tasarının detayları ortaya çıktıkça sertleşmiştir. 

TBMM’de yasa tasarısıyla ilgili kurulan komisyonlarda yapılan çalışmalarda 

DP’li milletvekillerinin yanı sıra CHP’li vekiller de yer almıştı. Toker’e göre bazı 

maddelere onay da veren CHP’liler, aslında yasaya karşı değillerdi ama partinin 

devletçi karakterinden dolayı yasanın tamamına “kırmızı oy” vereceklerdi. 1473 

Meclis’te çalışmaların devam ettiği günlerde Nihat Erim, yazılarında petrol konusuna 

ağırlık vermeye başlamıştır. Erim, Petrol Kanunu’nun “Türkiye’yi yarı sömürge 

haline getirecek” hükümlerinin mali konularda yer aldığını ifade ederek, Türk 

tarihinde kapitülasyonların nasıl başladığını unutulmadığını bildirmiştir. Erim, 

Türkiye’nin Kanada’daki düzenlemeyi örnek alması gerektiğine de değinerek 

iktidara   “Neden biz, Anayasamızı, hükümranlık haklarımızı çiğnetmek pahasına daha az 

nispetlere daha ağır şartlara razı oluyoruz? Acelemiz nedir? Bizi zorlı[a]yan mı vardır?”  

sorularını yöneltmiştir. 1474 Nihat Erim’in itirazları hakkında iktidar cephesinin 

                                                 

1470 Cahit Kayra, Türkiye Ekonomisinin Öyküsü II. C.: 1950-1980 Karma Ekonomi: Doğrular 
Yanlışlar Umutlar, İstanbul, Tarihçi Kitabevi, 2. bs., 2014, s: 59. 
1471 Bilâ, A.g.e., ss: 134-135.. 
1472 Nihat Erim, “Yabancılardan faydalanma işi”, Yeni Ulus, 27 Ocak 1954, Yıl: 1, Sayı: 41, s: 2. 
1473 Toker, A.g.e., s: 266. 
1474 Nihat Erim, “Petrol’de devlet hissesi”, Yeni Ulus, 2 Şubat 1954, Yıl: 1, Sayı: 49, ss:1-2. 
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değerlendirmesinde Türkiye’nin bir sömürge durumuna düşürüldüğü iddiaları 

reddedilerek, bunları kanıtlaması gerektiği belirtilmiştir. 1475 

CHP Genel Başkan İsmet İnönü, söz konusu düzenlemeye dair henüz açık bir 

tutum takınmamışken Yeni Ulus’ta Nihat Erim, sütununda getirilmesi planlanan 

Petrol Kanunu hakkında neredeyse her gün bir makale kaleme alarak hem DP 

Hükümeti’ne uyarılarda bulunmuş ve hem de vatandaşları aydınlatmaya çabalamıştır. 

Halkın yaptıkları yayından çok memnun olduğunu bildiren Erim, amaçlarını şöyle 

izah etmiştir:   “Yeni Ulus, Petrol Kanunu tasarısının, kimse işin farkına varmadan, sessiz 

sedasız geçip gitmesini önlemek istiyor. Bu tasarıyı [T]B.M.M.ne getirmiş olanları uyarmak 

ikazetmek istiyor. Ve nihayet Türkiye petrollerini sömürge petrolleri şartlarıyle[a] ele 

geçirmek isti[e]yenlerin karşısında bu memleketin haklarının savunulmasını istiyor.”   1476   

Gerçekten de Erim’in işaret ettiği gibi Yeni Ulus’ta sık sık dış 

memleketlerdeki uygulamalardan örneklere verilerek, Türkiye’nin de asgari bu 

şartlar altında bir yasal düzenleme yapabileceği vurgulanmıştır. Örneğin “İsrail’in 

kabul etmediğini Türkiye neden kabul etsin!” başlıklı bir haberde Türkiye’de petrol 

yasası tasarısını hazırlayan Max Ball’un İsrail’e de bir tasarı hazırladığı; ancak 

tasarının Meclis’te değiştirilerek ülke şartlarına uygun hale getirildiği 

belirtilmiştir.1477 Erim’in idaresindeki Yeni Ulus, bu tür haberlerle bir anlamda 

Türkiye’deki kamuoyunu aydınlatmayı ve DP’yi-yukarıdaki makalesinde söz ettiği 

gibi- Batılı devletlerle eşit şartlarda bir antlaşma yapmaya ikna etmeye çabalamıştır. 

Dolayısıyla Nihat Erim yabancılara petrol imtiyazları tanınmasına karşı çıkmamış; 

ancak Türkiye’nin çıkarlarına uygun bir antlaşma yapılmasını savunmuştur. Bunun 

en somut delilini de  “Türkiye petrollerinin işletilmesi için yabancı sermaye[ye]… 

ihtiyacımız bugünkü durumda vardır… [Ancak] C.H.P.[’]nin, esas şartlarını memleket 

menfaatlerine aykırı bulacağı bir petrol statüsü ömürsüzlüğe mahkumdur…”   ifadeleriyle 

ortaya koymuştur. 1478 

                                                 

1475  “Petrol Kanunu ve muhalefet”, Zafer, 28 Ocak 1954, Yıl: 5, Sayı: 1758,  s: 2. 
1476 Nihat Erim, “Israr ediyoruz, çünki..”, Yeni Ulus, 4 Şubat 1954, Yıl: 1, Sayı: 51, s:1. 
1477 “İsrail’in kabul etmediğini Türkiye neden kabul etsin!”, Yeni Ulus, 7 Şubat 1954, Yıl: 1, Sayı: 54, 
ss:1-4. 
1478 Nihat Erim, “Petrol işinde çok dikkatli olmalıyız”, Yeni Ulus, 7 Şubat 1954, s: 1. 
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Nihat Erim’in Petrol Kanunu tasarısına dair eleştirileri Amerikalılar 

tarafından da dikkâtle izlenmiş ve New York Times Türkiye muhabiri gazetesine 

geçtiği haberde Erim’in ilk kez “Amerikan aleyhtarı” bir tavır takındığını 

bildirmiştir. Bu konudaki yorumlara Yeni Ulus’ta cevap veren Nihat Erim, ABD ile 

dostluktan ne anladığını izah eden çok önemli bir yazı yazmıştır. Erim, Türkiye’nin 

Amerika ile dostluğunun çıkarların birliğine dayandığını açıklamış ve CHP’nin ABD 

ile dostluğun temelini atan siyasî kuruluş olduğunu anımsatmıştır. Geçmişte 

kendisinin bu ülkeyle yapılan bazı işbirliği çalışmalarında yer aldığını da hatırlatan 

Nihat Erim, ABD ile her alanda işbirliğine taraftar olduğunu da izah ettikten sonra   

“Büyük bir devletle bu çeşit bir yakın dostluğun idaresi çok güçtür… Büyük devlet ‘himaye, 

müdahale, iç politikada rol oynama, sömürme, eşitliğe aykırı muamele’ gibi hareketlerden 

titizlikle uzak kalmalıdır… Eğer böyle yapılmazsa dostluktan eser kalmaz.”1479   

yorumunda bulunmuştur. Nihat Erim, böylece ABD’nin Türkiye’ye bir “uydu 

devlet” muamelesi yapamayacağını belirtmiş ve ilişkilerin tam bir “eşitlik prensibi” 

çerçevesinde yürütülmesinden yana olduğunu hem iç ve hem de dış kamuoyuna ilan 

etmiştir.  

Nihat Erim’in bu tenkitlerine rağmen Zafer’de çıkan haberlerde Petrol 

Kanunu tasarısının Türkiye’nin   “petrol ihtiyaçlarını tatmin edecek ve kaynakların kısa 

zamanda işletilmesini sağlayacak”  şekilde hazırlandığı öne sürülerek, muhalefetin 

iddiaları reddedilmiştir. 1480 O dönemde ABD’ye resmî bir ziyarette bulunan 

Cumhurbaşkanı Bayar da tartışmalara katılmış ve yapılacak yasal düzenlemenin 

hemen hemen diğer ülkelerle aynı olduğunu savunarak,   “Petrol siyasetinin Türkiye 

için ehemmiyeti büyüktür. Niyet ve gayemiz petrollerimizi ferdi teşebbüs ve hususi sermaye 

ile işletmektir”   açıklamasında bulunmuştur. 1481 İktidar ve muhalefet arasındaki 

münakaşaları yorumlayan Ahmet Emin Yalman ise CHP’nin tutumu hakkında   

“Ecnebi düşmanlığı, gelişme halindeki bünyemiz için zehirdir. Bu silâhla netice almı[a]ya 

uğraşanlara karşı milletimizi aydınlatmayı hepimiz iş edinmeliyiz.”   değerlendirmesiyle 

                                                 

1479 Nihat Erim, “Amerika ile dostluğu nasıl anlıyoruz”, Yeni Ulus, 13 Şubat 1954, Yıl; 1, Sayı: 60, 
ss: 1-2. 
1480 “Petrol tasarısı memleket ihtiyacına göre hazırlandı”, Zafer, 7 Şubat 1954, Yıl: 5, Sayı: 1768, s: 1.  
1481 “Bayar’ın Petrol Siyasetimize dair sözleri”, Zafer, 11 Şubat 1954, Yıl: 5, Sayı: 1772, ss: 1-4. 
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açıkça iktidarın yanında yer almıştır. 1482 Nihat Erim’e göre de Malatya suikastinden 

sonra Yalman, Adnan Menderes’i eleştirmeyi bırakmış ve açıktan destek vermeye 

başlamıştı. Bu dönüşün nedeni ise “ya Amerikalıların ilhamı ya da resmi ilanlardan 

pay kapma” telaşından kaynaklanmıştı.1483  

Başbakan Menderes, muhaliflerin eleştirileri karşısında Türkiye’nin bekasının 

en büyük güvencesinin petrol olduğunu açıklamıştır. Ayrıca Batı medeniyeti seviyesi 

ulaşma ve sanayileşme ile beraber kalkınmanın sağlanması için tüm hamlelerin 

süratle yapılmasının şart olduğunu da bildirmiştir.1484 Nitekim 1954 yılı Mart ayının 

başlarında TBMM’de müzakerelerin tamamlanmasının ardından Petrol Kanunu 

kabul edilmiştir. 1485 Kanunun kabul edildiği haberini sütunlarında duyuran Yeni 

Ulus’un birinci sayfasında Meclis’ten çıkan düzenlemeye dair “Evet Petrol Faciasını 

Biz Önledik!” başlığı altında Petrol Yasası’nın yaptıkları yayınlarla aynen geçmesini 

önlediklerini ve bazı “sakat noktaların” düzeltildiği belirtilmiş ve Türkiye’ye tekrar 

kapitülasyonların getirilmesinin engellendiği yazılmıştır. 

5.3. 2 Mayıs 1954 Genel Seçimleri ve Sonuçları 

DP’nin iktidara gelişinin dördüncü yılı aynı zamanda milletvekili genel 

seçimlerinin de yenileneceği bir dönem olmuştur. Başbakan Adnan Menderes, basın 

mensuplarıyla bir araya geldiği bir toplantıda milletvekili seçimlerinin 2 Mayıs 1954 

tarihinde yapılacağını ilan etmişti. 1486 Menderes’in demeci CHP’de olumlu 

karşılanmış ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, milletvekili seçimine dair gereken 

kararların alınması için III. Olağanüstü Kurultay’ı 25 Şubat 1954 tarihinde toplantıya 

çağırmıştır. 1487  

Kurultay toplantısını yorumlayan Nihat Erim’e göre iktidar partisi eylülde 

yapılması gereken seçimleri mayısa çekmek zorunda kalmıştır; çünkü oldukça 

                                                 

1482 “Korkunç bir baltalama hareketi”, Zafer, 13 Şubat 1954, Yıl: 5, Sayı: 1774, s: 1. 
1483 Erim, A.g.e., s: 526. 
1484 “Başvekil dört ayrı konuşma yaptı”, Zafer, 5 Mart 1954, Yıl: 5, Sayı: 1794, ss: 1-6. 
1485 “Evet Petrol Faciasını Biz Önledik!”, Yeni Ulus, 6 Mart 1954, Yıl: 1, Sayı: 81, s:1., “Petrol 
Lâyihası dün kanuniyet kesbetti”, Zafer, 8 Mart 1954, Yıl: 1, Sayı: 1797, s: 1.  
1486 “Başbakan seçimlerin 2 Mayısta yapılacağını resmen bildirdi”, Yeni Ulus, 27 Ocak, 1954, Yıl: 1, 
Sayı: 41, s: 1., “Menderes’in Tarihî Beyanatı”, Zafer, 27 Ocak 1954, Yıl: 5, Sayı: 1757, s: 1. 
1487 “İnönü C.H.P. Kurultayını toplantıya dâvet etti”, Yeni Ulus, 10 Şubat, 1954, Yıl: 1, Sayı: 57, s: 1. 
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“sıkışık” bir durumdadır. Bu partiye oy verenlerin derin bir hayal kırıklığı yaşadığını 

da öne süren Nihat Erim, demokratik rejimin “Menderes diktası” altında gerilediğini 

de savunmuştur.1488 Erim, ayrıca CHP içinde seçimlere girmemekten söz edenlerin 

de bulunduğunu; ancak illerden gelen delegelerin iştirakten yana olacaklarını 

sandığını da yazarak, kendisinin bu fikirde olduğunu ve yurttaşların DP’ye karşı 

dolgunluklarını sandığa boşaltacaklarını da ifade etmiştir. 1489 

25 Şubat 1954 tarihinde Ankara’da toplanan CHP III. Olağanüstü Kurultayı 

açılışında delegelere hitap eden Genel Başkan İnönü, CHP’nin malvarlığıyla ilgili 

yasal düzenlemeyi hatırlatarak;   “14 Aralık 1953 Kanunu ile uğradığımız yıkıcı darbeden 

sonra bize hayat şevkini büyük, asil ve necip milletimizin güven ve himayesi vermiştir.”   

dedikten sonra parti olarak seçimlere ciddi bir vazife hissiyle gireceklerini 

söylemiştir. 1490  CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek de Kurultay’daki mesajında 

genel seçimleri kazanacaklarını belirtmiştir. Gülek, ayrıca Ulus’un kapanışından 

sonra yakın zamanda kurulacak anonim şirket aracılığıyla modern tesislere sahip bir 

matbaada Ulus’u tekrar çıkartacaklarını açıklamıştır. Gülek, Yeni Ulus’un 

hizmetlerini takdir etmekle birlikte CHP’yi resmen temsil etmediğini de 

söylemiştir.1491 Ancak CHP’nin yayın organı üzerine asıl tartışmalar 1954 

seçimlerinden sonra toplanacak XI. Kurultay sırasında yaşanacaktır.  

27 Şubat’ta çalışmalarını tamamlayan III. Olağanüstü Kurultay’da 

milletvekili adaylarının belirlenmesinde teşkilâtla genel merkez arasında işbirliği 

yapılması kararı alınmıştır. Ayrıca alınan kararlara CHP Seçim Beyannamesi’nde yer 

verilmesi esası da kabul edilmiştir. Yeni Ulus’a göre milletvekili seçimleri için aday 

tespitindeki serbestlik ve DP’deki “yukarıdan gelen emirle” aday olunabileceği 

hatırlandığında muhalefetteki demokratik olgunluğun mahiyetinin anlaşılacağı da 

bildirilmiştir. 1492 Toplantının “tam bir başarı” ile bittiği görüşünü dile getiren Nihat 

Erim, Kurultay öncesinde CHP’nin iç kararları üzerinde herhangi bir tesirde 

                                                 

1488 Nihat Erim, “C.H.P. Kurultayı”, Yeni Ulus, 25 Şubat 1954, Yıl; 1, Sayı: 72, ss: 1. 
1489 A.m., s: 4. 
1490 “İsmet İnönü’nün Kurultay delegelerine hitabesi”, Yeni Ulus, 26 Şubat 1954, Yıl; 1, Sayı: 73, s: 
1. 
1491 “C.H.P. Kurultayı”, Zafer, 27 Şubat 1954, Yıl: 5, Sayı: 1788, s: 1. 
1492 “Aday tespitinde teşkilatla genel merkez işbirliği yapacak”, Yeni Ulus, 28 Şubat 1954, Yıl; 1, 
Sayı: 75, s: 1. 
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bulunmayı günün koşullarından dolayı düşünmediğini vurgulamış ve   “müsadereden 

iki ay sonra CHP’nin gösterdiği canlılık ve olduğun Türk Milleti için teminat”   olduğunu 

ifade etmiştir. 1493 

Yaklaşan milletvekilli seçiminden önce en başta gelen mevzunun adayların 

tespit edilmesi olduğunu savunan Nihat Erim, adayların belirlenmesini teşkilâta 

bırakan CHP’nin demokratik usule göre hareket eden tek parti olduğu görüşündedir. 

Seçimden önce çeşitli partilerin işbirliği yapabileceklerini de vurgulayarak, CHP’nin 

bu işbirliğine hazır olduğunu ima eden Nihat Erim şu görüşleri savunmuştur:   

“Bugün Türkiye’de Bay Menderes’in Peronizm taklidi diktatörlük gidişi bütün aklı başında 

vatandaşlarda bir milli felâket kadar tehlikeli sayılmaktadır. Hatta D.P. üyesi olan birçok 

kimseler… memleketin selâmete çıkması için D.P.nin kaybetmesini temenni ediyorlar.” 1494  

Bu değerlendirmesiyle 1954 seçimleri propagandasında işleyeceği konular arasında 

“Menderes diktası” tezinin de olacağını göstermiş olan Nihat Erim’in diğer muhalif 

partilere verdiği işbirliği mesajı da önemlidir. Bazı DP’lilerin bile partilerinin 

kaybetmesini istediklerini öne süren Erim, bir bakıma DP seçmenine de iktidar 

partisinde “gayrimemnunlar” zümresi bulunduğu izlenimi vermeye çabalamıştır.  

5.3.1. CHP’nin Seçim Kampanyasında Nihat Erim’in Etkisi  

III. Olağanüstü Kurultay’dan sonra CHP’nin 1954 seçimleri için yürüttüğü 

kampanyanın esaslarının Nihat Erim tarafından çizildiği ve bu esasların İsmet 

Paşa’ya da kabul ettirildiği öne sürülmüştür. Nitekim Akis’in 1954 seçimlerini 

irdeleyen sayısında da CHP’nin seçim kampanyasının esasını Erim’in belirlediği 

yazılmıştır.1495 DP iktidarının Meclis’ten geçirdiği Yabancı Sermayeyi Teşvik 

Kanunu ile Petrol Kanunu’na muhalefet eden ve bunların kapitülasyonları 

canlandıracağı tezini savunan Nihat Erim, her iki yasanın da CHP’nin seçim 

kampanyasında kullanabileceği “iyi bir istismar” vasıtası olacağını düşünmüş ve 

İnönü’yü de buna inandırmıştı. Erim, “DP vatanı satıyor” dendiğinde halkın 

                                                 

1493 Nihat Erim, “Kurultayın bilânçosu”, Yeni Ulus, 28 Şubat 1954, ss: 1-4. 
1494 Nihat Erim,  “Aday seçimi”, Yeni Ulus, 8 Mart 1954, Yıl: 1, Sayı: 83,  ss: 1-4. 
1495 Akis, 15 Mayıs 1954, s: 9. 
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ayaklanacağını ve oylarını CHP’ye yağdıracağını da sanmıştı ve “bu düşüncesinde 

tamamıyla yanılmıştı.”1496  

Toker’e göre Nihat Erim’e inanan ve kampanyasını buna göre yönlendiren 

İnönü, gittiği her yerde bu iki yasadan söz ederek DP iktidarına yüklenmiştir. Bilâ, 

İnönü’nün adeta “yabancı sermaye karşıtı” bir tutumla tüm seçim mitinglerinde bu 

konulardan da söz ettiğini savunmuştur. 1497 Örneğin Malatya’daki ilk seçim 

konuşmasında Osmanlı tarihinden örnekler veren İnönü, yeni düzenlemelerle 

kapitülasyonların geri gelebileceğini söylemiş ve   “Asırlarca tecrübe edilmiş mahzurlu 

usullerin marifet gibi yeniden getirilmesine teşebbüs edileceğini asla tahmin edemezdik.”   

demiştir. 1498 Niğde’de seçmenlere hitap ederken daha sert bir üslup takınan İsmet 

İnönü bu kez  “Petrol ve Yabancı Sermaye Kanunları memleketin canevine dokunmaktır, 

bununla her zaman uğraşacağım. Bırakmam yakalarını” demiştir.  1499  Gerçekten de 

İnönü, iddia edildiği gibi Erim’in yazılarında işlediği bu tezleri seçim meydanlarında 

kullanmıştır. Ancak bu iddialara rağmen yukarıda da değinildiği gibi İsmet Paşa’nın 

daha 1950’de Faik Ahmet Barutçu’ya bir konuşma sırasında “Nihat Erim, İsmet 

Paşaya telkin yapamaz.” dediği de unutulmamalıdır. 

5.3.2. Nihat Erim’in Partiler arası İşbirliğine Yönelik Tezleri 

2 Mayıs genel seçimlerinden önce muhalefet partileri arasında işbirliği 

yapılması ihtimali ortaya çıkmıştır. CHP ve CMP arasında yapılacak işbirliğinin itici 

gücü her iki partinin de rejime yönelik endişeleri oluşturacaktı. 1500 Nihat Erim, Yeni 

Ulus’ta işbirliği hakkındaki düşüncelerini sıralarken, yaklaşan seçimlerde her 

vatandaşa düşecek ilk görevin “memlekete hayır getirecek bir netice” temin etmek 

                                                 

1496 Toker, A.g.e., s: 268. 
1497 Bilâ, A.g.e., s: 135. 
1498 “İnönü’nün ilk seçim nutku”, Yeni Ulus, 10 Nisan 1954, Yıl: 1, Sayı: 116, s: 5.  
1499 “Düşeceklerdir! Bu kendileri için çok hayırlıdır, çünkü ıslah olacaklardır”, Yeni Ulus, 22 Nisan 
1954, Yıl: 1, Sayı: 128, s: 1. İsmet İnönü’nün Manisa ve İzmir toplantılarında da benzer temaları 
işlemesi basında tepkiyle kaşılanmıştır. Örneğin Nadir Nadi, İsmet Paşa’nın CHP’nin kazanması 
halinde sorunların nasıl çözüleceğine dair bir şey söylemediğini belirtmiş ve İnönü’yü şöyle 
eleştirmiştir:  “Yabancı sermaye ve Petrol Kanunları [ile]… Amerikan petrol şirketlerine kapitülâsyon hakları 
tanınacak değildir. Milli irade ile işbaşına gelen her Türk hükûmeti bu noktaya elbette en az sayın paşa kadar 
dikkat etmesini bilecektir.”   Nadir Nadi, “Yanlış bir tema”, Cumhuriyet, 17 Nisan 1954, Yıl: 29, Sayı: 
10675, ss: 1-3.       
1500 Tuncer, A.g.e., s: 59. 
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olduğunu savunarak en önemli husus olarak nitelediği murakabeyi sağlamak için 

DP’yi iktidardan indirmekten başka yol kalmadığını ifade etmiştir. Bunun ilk şartının 

oyları böldürmemek olduğunu açıklayan Erim,  “Hukuk devleti, demokrasi, insan 

hakları, lâik Cumhuriyet umdelerinde birleşmiş olan bütün muhalif partiler ve bağımsızlar el 

ele vermelidirler. Bütün öteki meseleler ikinci planda bırakılmalıdır.”  diyerek muhalefet 

partilerini DP’ye karşı birlikte hareket etmeye davet etmiştir. 1501 

Nihat Erim’in bu çağrısı DP cephesinde tepkiyle karşılanmıştır. Başbakan 

Adnan Menderes, 9 Mart 1954 günü DP Meclis Grubu toplantısında muhalefetin 

birlik arayışını şu ifadelerle eleştirmiştir:   “… Ben şuna kaniim ki herkes, millet, milli 

vicdan ve Türk seçmeni bunun manasındaki redâeti ve şeameti anlamakta 

gecikmeyecektir…”   1502  Öte yandan Nihat Erim, 1954 seçimlerini DP’nin kazanması 

halinde Türkiye’nin girmiş olduğu diktatörlük rejiminin tamamlanacağını ifade 

ederek; şu sözlerle muhalefet partilerinin liderlerine seslenmiştir:  “Demokrasi 

rejiminin ölüm kalım geçidinde partilerin liderlerine düşen mesuliyet ağırdır. Atatürk’ün 

yarattığı devrimlere bağlı ve herşeyin üstünde lâik cumhuriyet prensibine sımsıkı sarılmış 

olan muhalefet partilerinin birbirlerine zarar vermeleri, oyları böldürmeleri diktatörlük 

heveslilerinin işini kolaylaştırır. Böyle bir hatanın sorumu altında mânen ezilmi[e]yecek bir 

lider ve bir parti yoktur.”   1503  

Nihat Erim, 2 Mayıs genel seçimleri öncesinde DP’nin “dikta rejimine” 

gidişinin önlenmesinin ve denetimli bir rejimin kurulmasının baş şartlarından birisi 

olarak muhalefet partilerinin aralarında işbirliği yapmalarını ve bu partilerin 

birbirlerine zarar verecek tutumlardan kaçınmalarını önermiştir. Erim, İnönü dahil 

olmak üzere muhalefet liderlerini göreve çağırmış ve ayrıca “Atatürk devrimlerine ve 

lâiklik esaslarına” bağlı partilerin işbirliğini de istemiştir. Ancak CMP, dini siyasete 

alet ettiği gerekçesiyle kapatılan MP’nin devamı sayılmaktadır. Bu nedenle de bu 

partiyle olası bir işbirliği CHP aleyhinde kullanılabilecektir.  Nitekim Zafer, CHP-

CMP arasındaki temasları   “Halk Partisi, bugün mürteci ve muzi[ı]r bir partiden artakalan 

bir kaç şahsın teşkil ettiği, mazisi karanlık, istikbali meçhul bir cüce topluluktan yardım 

                                                 

1501 Nihat Erim,  “Baş vazife”, Yeni Ulus, 7 Mart 1954, Sayı: 82, ss: 1-4. 
1502 Adnan Menderes’in Konuşmaları, Demeçleri, Makaleleri: Temmuz 1953-Nisan 1954: IV. C., 
(Yay. Haz: Haluk Kılçık), Ankara, Demokratlar Kulübü Yayınları: 3, 1991, s: 447. 
1503 Nihat Erim,  “Yarı diktatörlükten kurtulmak için”, Yeni Ulus, 14 Mart 1954, Sayı: 89, s: 4. 
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istiane edecek… bir duruma düşmüştür…”   ifadeleriyle eleştirmiştir. 1504 Haberin 

devamında ise bir dönem DP’de yer alan o zamanlar parti içi muhalefetin önemli 

isimlerinden Sadık Aldoğan’ın “geceli gündüzlü” Nihat Erim’le temas halinde 

olduğu da yazılmıştır.  

Nihat Erim’in muhalefet partilerinin işbirliğine gitmesi yönündeki çağrıları 

karşısında ilk hamle CMP’den gelmiş ve yayınlanan tebliğde kısaca muhalefet 

partileri arasında işbirliğinde yarar olduğu; ancak her hususta eşit şartlarla bunun 

mümkün olabileceği bildirilmiştir. 1505 CHP de CMP’ye yanıt niteliği taşıyan 

tebliğinde “Laik Cumhuriyet ve inkilap umdelerine bağlı olanlarla işbirliği 

mümkündür.” ifadeleriyle karşılığını vermiştir. 1506 Ne var ki, CHP içinde CMP ile 

işbirliğine karşı çıkanlar da vardı. Faik Ahmet Barutçu, bu tür bir işbirliği CHP’nin 

prensiplerine uymadığını ve üstelik aydınları da CHP aleyhine sevkedeceği fikrini 

savunmuş; ancak İsmet İnönü’nün işbirliğine destek fikrini değiştirememiştir. 1507 

Her iki parti de seçim işbirliğine hazır gözükse de 19 Mart 1954 tarihinde yapılan 

görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Temel neden ise CMP’nin her ilde 

adayların iki partiden yarı yarıya gösterilmesi ısrarı olmuştur. CHP’nin en çok % 

30’luk bir kontenjan tanımaktaki kararlılığı partiler arası işbirliğini olanaksız hale 

getirmiştir. 1508 

5.3.3. Nihat Erim’in Adaylık Süreci ve Propaganda 

Faaliyetleri 

TBMM, Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın da izlediği toplantısında ittifakla 

milletvekili seçimlerinin yenilenmesine karar vermiştir. 1509  IX. Dönem TBMM’nin 

DP çoğunluğuyla geçildiğini anımsatan Erim, 1950 seçimlerinin bu partiye önemli 

                                                 

1504 “C.Halk Partisi, C.M.P. ile tek listede seçime giriyor”, Zafer, 14 Mart 1954, Yıl: 5, Sayı: 1803, s: 
4. 
1505 “Cumhuriyetçi Millet Partisi dün gece bir tebliğ yayınladı”, Yeni Ulus, 13 Mart 1954, Yıl: 1, 
Sayı: 88, ss: 1-3. 
1506 “Cumhuriyet Halk Partisi bir tebliğ yayınladı”, Yeni Ulus, 14 Mart 1954, s: 1. 
1507 Barutçu, A.g.e., s: 1280. 
1508 Tuncer, A.g.e., s: 59. 
1509 “B. Millet Meclisi dün seçimlerin yenilenmesine ittifakla karar verdi”, Yeni Ulus, 13 Mart 1954, 
s: 1.  
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imkânlar sunduğunu; ancak aradan geçen sürede DP’yi idare edenlerin “devlet adamı 

vasfından mahrum” olduklarının kanıtlandığını savunmuştur. Erim, ayrıca DP’nin 

rejimi geri götürdüğüne de işaret ederek, “Dört yılın rejim ve hukuk bakımından 

tablosu gerçekten çok karanlıktır.” tespitinde bulunmuştur.1510  

Mart ayının sonunda CHP’de aday yoklamaları yapılmış ve İzmit’teki 

yoklamada delegelerden 1496 oy alan Nihat Erim, birinci sırada yer alarak bu ilden 

adaylığa hak kazanmıştır. 1511 O dönem yürürlükte olan Seçim Kanunu, iki ilde aday 

olabilme imkânı sağladığı için Erim, Ankara’dan yapılan oylamada da 2312 oyla 

Başkent’ten de adaylığını koyma fırsatı bulmuştur. 1512 Ancak CHP’ye muhalif 

basında bu partinin Ankara Örgütü’nde “kaynaşma” olduğu ve Erim’in Ankara 

Müteşebbis Heyeti Başkanı Fuat Börekçi’ye karşı tertibe giriştiği, bu tertiplerin zaten 

Kocaeli’de şansı az olan Erim’in Ankara’da da seçilme şansını zora sokabileceği 

yazılmıştır.1513 Zafer’deki iddialarda ise Ankara yoklamalarında bazı suistimallerden 

söz edildiği öne sürülmüştür. Ayrıca Kocaeli’de şansı çok az olduğu için “Şef’e 

sığınan Erim, bütün gücü ile İl Başkanını atlamı[a]ya” çalışmaktadır. Çünkü “Şef’in 

emirlerine rağmen teşkilâtın kendisini seçmi[e]yeceğinden” korkmaktadır. 1514 Ne 

var ki Fuat Börekçi, çıkan haberler karşısında bir açıklama yapma zorunluluğu 

hissederek “Yoklamalarda hiçbir yolsuzluk yoktur.” ifadesini kullanmıştır. 1515 Bu 

tekzibe rağmen Metin Toker’in Akis dergisi 1954 seçimlerini işlediği ilk sayısında şu 

önemli yorumlara yer vermiştir:  “Nihat Erim… kendini Kocaeli[’]de sağlam 

görmediğinden ve ‘Ankara Bizimdir.’ zannettiğinden, tepeden inme olarak İsmet İnönü’lü 

listede yer almıştır. Bu, Nihat Erim, ismini listeleri için zaaf telâkki eden Ankara teşkilâtını 

da bir anda ‘Liderin gözdesi’ aleyhine çevirmiş…[tir.]”   1516 

                                                 

1510 Nihat Erim,  “Dört yılın tablosu”, Yeni Ulus, 13 Mart 1954, ss: 1-4. 
1511 “Partilerin aday yoklamaları dün bütün yurtta yapıldı”, Yeni Ulus, 29 Mart 1954, Yıl: 1, Sayı: 
104, s: 1. 
1512 “Partilerin aday yoklamaları dün bütün yurtta yapıldı”, Yeni Ulus, 29 Mart 1954, s: 1. 
1513 “D.P. İstanbul adaylarının ihtilafı devam ediyor”, Vatan, 2 Nisan 1954, Yıl: 14, Sayı: 4629, ss: 1-
7.   
1514 “Nihad Erim-Fuat Börekçi mücadelesi”, Zafer,  3 Nisan 1954, Yıl: 5, Sayı: 1922, ss: 1-6. 
1515 “Yoklamalarda hiçbir yolsuzluk yoktur”, Yeni Ulus, 3 Nisan 1954, Yıl: 1, Sayı: 109, s: 1. 
1516Akis, 15 Mayıs 1954, s: 9. Derginin sahibi Metin Toker’in o dönem Zafer gazetesinde çalıştığı da 
unutulmamalıdır. [Y.n.] 
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Nihat Erim, 1954 seçimlerine yönelik çalışmalarına Kocaeli ve çevresinde 

başlamıştır. Adapazarı’nda seçmenlerle bir araya gelen Erim, - Genel Başkan 

İnönü’nün hitabından sonra - buradaki konuşmasında DP iktidarının dört yıl içinde 

işleri çıkmaza sokmaktan başka bir şey yapmadığını ileri sürmüştür. Erim ayrıca bu 

iktidar devrindeki partizanlığın yurttaşları zora düşürdüğünü de savunmuştur. Nihat 

Erim, CHP iktidara gelirse Adapazarı’nın il yapılacağını da vaadetmiştir. 1517 Erim 

propaganda faaliyetlerini sürdürürken CHP’lilerin iddialarına göre DP, Kocaeli’de 

“Nihat Erim’in şahsına hücum” etmekteydi. Hatta diğer yerlerde doğrudan CHP ile 

mücadele eden DP’liler bu ilde tüm mesaisini Erim aleyhinde çalışmakla harcıyordu. 

Yeni Ulus’ta çıkan haberlerde şöyle yazılmıştır:  “Kocaeli’nin yabancısı oldukları 

anlaşılan kişiler Erim aleyhinde çalışmaktadırlar; ancak bunların niyetlerini anlayan halk 

Nihat Erim’i kısa süreliğine de olsa köylerinde ağırlama arzusundaydılar.”  1518  DP’lilerin 

aleyhteki faaliyetlerine ilişkin Erim’le seçim çalışmalarına katılan Erol Köse de bir 

köy ziyaretinde Nihat Erim’in konuşmasından sonra geldikleri aracın lastiklerinin 

patlatılmış olduğunu ve köyün dışına çıkıldığı zaman da yolun üstüne konulan 

kütükle seyahatlerinin engellenmek istendiğini anlatmıştır. 1519 

Kocaeli’deki ilk izlenimlerini değerlendiren Erim, bu ilde ve civar köylerinde 

dini istismara yönelenler olduğundan söz etmiş ve  “Dinin siyasete nasıl alet edildiğini 

görmek isteyenler Kocaeli köylerini dolaşsınlar. Şu sırada orada en bayağı, en iğrenç tarzda 

din sömürücülüğü yapılıyor”  ifadeleriyle DP’lileri suçlamıştır. Erim, DP’nin 

kazanması halinde demokrasinin tamamen yozlaşacağını da ileri sürmüştür. 1520  

Basında yapılan haber ve değerlendirmelerdeyse Kocaeli ve civarında CHP’lilerin 

kendilerini kuvvetli gördüğü ve aday listelerinin DP’den daha üstün olduğu öne 

sürülmüştür. Ayrıca CHP’liler, DP iktidarının bölgede yaptıklarının yetersiz 

olduğunu ve 1947-1950 arasındaki CHP iktidarının yaptıklarının gerisinde 

kalındığını da iddia etmişlerdir. 1521 Oysa Demokratlar seçimi kazanacaklarından 

                                                 

1517 “İnönü Dediki: ‘C.H.P. iktidarı alacaktır’ ”, Yeni Ulus, 12 Nisan 1954, Yıl: 1, Sayı: 118, s: 3. 
1518 “Kocaeli’de seçim faaliyeti arttı”, Yeni Ulus, 5 Nisan 1954, Yıl: 1, Sayı: 111, s: 5. 
1519 Erol Köse ile 27 Ekim 2014 tarihinde yapılan özel görüşme. 
1520 Nihat Erim,  “Din sömürücüleri faaliyette”, Yeni Ulus, 9 Nisan 1954, Yıl: 1, Sayı: 115,  ss: 1-5. 
1521 “Kocaeli particileri ve seçim neticesi”, Cumhuriyet, 5 Nisan 1954, Yıl: 29, Sayı: 10663, s: 5. 



 359

emin oldukları gibi Kocaeli’de dört yılda yapılanların CHP’nin 27 yılında 

yaptıklarından “kat be kat” fazla olduğunu da vurgulamışlardır.  

Gazetelere göre 1954 seçimlerinin Kocaeli açısından bir başka önemli özelliği 

de iki Kandıralı siyasetçi CHP’li Nihat Erim’le, akrabası DP adayı Turan Güneş 

arasındaki mücadele olacaktır.1522 Hatta daha seçimler yapılmadan “Doçent Güneş’in 

Profesör Erim’i mat ettiği” de iddia edilmiştir. 1523 2 Mayıs seçimlerinden bir hafta 

önce Cumhuriyet’te çıkan değerlendirmede bu bölgede iktidar partisinin çok güçlü 

olduğundan söz edilmiş ve DP’nin “tam liste” halinde kazanacağı iddia edilmiştir. 

CHP’lilerin tek ümidinin Erim yahut Aksal’dan birinin listeye girmesi olduğu da 

belirtilmiştir. 1524 Nitekim Kocaeli seçimleri tıpkı Cumhuriyet’te çıkan yorumdaki 

gibi DP’nin tam liste halinde kazanmasıyla sonuçlanacaktır.  

Nihat Erim’in 1954 seçim kampanyası Ankara’da devam etmiş Başkent ve 

civarındaki yörelerde de konuşmalar yapmıştır. Keskin’deki konuşmasında DP’nin 

iktisat siyasetini eleştiren Erim, CHP’nin iktidara geldiği takdirde buğday fiyatlarını 

indireceği söylentilerini yalanlamış ve tarım üreticisinin mağduriyetini 

“…Hükümetin israf politikası paranın değerini sarstığı için memleket ve vatandaş 

istihsal fazlalığından ekseriyet itibarıile gereği gibi faydalanamamışlardır.” sözleriyle 

anlatmıştır. 1525   

Nihat Erim, 2 Mayıs seçimlerinden önce son konuşmalarından birisini partisi 

tarafından İstanbul’da düzenlenen Taksim toplantısında yaparak CHP’ye oy 

istemiştir. Erim, DP’nin muhalefetteyken verdiği sözleri iktidara geçince tutmadığını 

vatandaşlara şu ifadelerle anlatmıştır:   “…Sayın Bayar, Devletin idaresini alır almaz, bir 

ay içinde antidemokratik kanunları kaldıracağız buyurmuşlardı… Dört yıl sonra, arkamızda 

bıraktığımız demokrasinin 1950[’]de vâsıl olduğu noktadan geriye götürüldüğünü 

                                                 

1522 Akın Simav’ın Güneş’in anlattıklarına göre derlediği eserde yazdıklarına göre Kandıralılar, 
CHP’nin adayı Nihat Erim’in karşısına “elle tutulur” bir aday çıkarmak istiyorlardı. Erim’in 
Profesörlüğüne karşı en azından “Doçent” bir aday bulunmalıydı. Aday gösterilen Turan Güneş, 
“Erim gibi ceketi düğmeli değildi ve halka rahatlıkla inebiliyor ve onları kendisine bağlayabiliyordu.” 
Akın Simav, Turan Güneş’in Siyasal Kavgaları, İzmir, İstiklâl Matbaası, 1975, s: 16. 
1523 “İzmitli işçiler kime rey verecek?”, Cumhuriyet, 14 Nisan 1954, Yıl: 29, Sayı: 10672, s: 5. 
1524 “Kocaelide miting üstüne miting”, Cumhuriyet, 25 Nisan 1954, Yıl: 29, Sayı: 10683, s: 5. 
1525 “C.H.P. Adayları grup grup köyleri dolaşıyor”, Yeni Ulus, 21 Nisan 1954, Yıl: 1, Sayı: 127, ss: 1-
5. 
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görüyoruz…”   1526 Taksim toplantısında iktidarın demokrasiden uzaklaştığı tezini 

savunan Erim, bir anlamda halka demokrasiye dönüş için tek adresin CHP olduğunu 

anlatmaya çalışmıştır. 

5.3.4. 1954 Genel Seçimleri ve Nihat Erim’in 

Değerlendirmeleri 

2 Mayıs 1954 Pazar günü Türkiye genelinde yapılan milletvekili genel 

seçimleri DP’nin mutlak üstünlüğüyle neticelenmiştir. Seçim sonuçları 

açıklandığında DP’nin % 58.42’lik oy oranıyla 503 milletvekilliği aldığı gözlenirken, 

CHP ise % 35.11’lik oy oranıyla TBMM’de sadece 31 sandalye kazanabilmiştir. 1527 

Hem Ankara, hem de Kocaeli’den adaylığını koyan Nihat Erim, her iki ilde de 

DP’nin tam liste halinde kazanmasından dolayı yine TBMM dışında kalmıştır. 1528 

Basına göre Kocaeli’de seçimle katılım oranı % 95’i bulurken, CHP sadece Erim’in 

doğduğu yer olan Kandıra’da DP’den 1000 oy fazla almıştır.1529 Ancak Simav’ın 

eserinde aksine Turan Güneş’in katkısıyla ilk kez Kandıra’da DP’nin CHP’yi 1000 

oy farkla geçtiği yazılmıştır. 1530 Nihat Erim, aday olduğu diğer yer olan Ankara’da 

63999 oy almasına karşın milletvekili seçilememiştir. 1531  

Seçim sonuçları DP yanlısı basında bir “zafer edası” ile verilmiştir. 

Zafer’deki sonuçlarla ilgili yorumda CHP’nin durumu “muhalefet tam bir hezimete 

uğradı” başlığıyla verilmiştir. 1532 Vatan’ın seçim neticelerinden dolayı yaptığı 2. 

baskıdaysa doğrudan parti ismi telaffuz edilmiş ve “C.H.P. hezimete uğradı” 

manşetiyle sonuçlar duyurulmuştur. 1533 Hürriyet ise yorumdan kaçınarak, “D.P. 

                                                 

1526 “Nihat Erimle Günaltay birer konuşma yaptılar”, Yeni Ulus, 26 Nisan 1954, Yıl: 1, Sayı: 132, s: 
3., “C.H.P. mitinginde, Gökay’ın İnönü plağı çalındı”, Vatan, 26 Nisan 1954, Yıl: 14, Sayı: 4653, s: 
6. 
1527 Turan, A.g.e., s: 90., Tuncer, A.g.e., s: 64., Eroğul, A.g.e., s: 86. 
1528 “Meclise giren yeni milletvekilleri”, Yeni Ulus, 5 Mayıs 1954, Yıl: 1, Sayı: 141, ss: 1-2. 
1529 “Seçimi büyük ve ezici farkla D.P.nin kazandığı tahakkuk etti”, Cumhuriyet, 3 Mayıs 1954, Yıl: 
29, Sayı: 10691, s: 6.,  
1530 Simav, A.g.e., s: 20. 
1531 “Ankara adaylarının aldıkları oylar”, Son Havadis, 6 Mayıs 1954, Yıl: 2, Sayı: 126, s: 1. 
1532 “Muhalefet tam bir hezimete uğradı”, Zafer, 3 Mayıs 1954, Yıl: 5, Sayı: 1952, s: 1. 
1533 “C.H.P. tam hezimete uğradı”, Vatan, 3 Mayıs  1954, Yıl: 14, Sayı: 4660, s: 1. 
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tekrar iktidarda” başlığı ve “C.H.P. mağlubiyeti kabul etti” altbaşlığıyla sonuçları 

okurlarına duyurmuştur. 1534 Cumhuriyet’in manşetinde ise “Seçimi büyük ve ezici 

farkla D.P.nin kazandığı tahakkuk etti” başlığı yer almıştır. 1535 

Milletvekili olma şansını kaybeden Nihat Erim’in ilk değerlendirmesinde 

seçime katılan siyasi partilerin 1950’deki oy oranlarını hemen hemen muhafaza ettiği 

ve DP’nin ilk iktidar değişimini yapan çokluğun desteğini koruduğu yazılmıştır. 

Erim ayrıca seçim mücadelesinin eşit geçmediğini, devlet aygıtlarının iktidar lehinde 

çalıştığını da vurgulamıştır. İlk yorumunda sonuçların saygıyla karşılanması 

gerektiğini vurgulayan Erim, yurdunu seven her yurttaşın DP’ye başarı dilemesini de 

istemiştir. 1536  

Milletvekili seçimlerinden yenilgiyle çıkan CHP hakkında da 

değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşan Nihat Erim, bir seçim yitirmekle görevin 

bitmeyeceğini; her kaybedilen seçimle o partinin de kaybolması halinde dünyada hiç 

siyasi parti kalmayacağını savunmuştur. Nisbi temsil olsa şartların farklı 

olabileceğinden de söz eden Erim, CHP’lilere şu ifadelerle moral vermeye 

çabalamıştır:  “Düşünen her başın, eli kalem tutan her ferdin vazifesi devam ediyor. 

İktidarda olmak, muhalefette bulunmak, milletvekili seçilmek veya seçilmemek bu vazifeye 

tesir etmez… Frenkler ölüye… vazifesi bitmiş derler. Yani vazife ancak fiziki ölümle sona 

erer…” 1537  Bu yorumların dışında Erim, Cumhurbaşkanı Bayar ve Başbakan 

Menderes’in Seçim Kanunu’nu ihlal ettiklerini, devlet mekanizması olanaklarını 

sonuna kadar kullandıklarını, kaynağı belli olmayan paralar harcadıklarını, bazı 

yerlerde zenginleri tehdit ederek buldukları milyonları sarfettiklerini, sadece 

İstanbul’dan 6 milyon toplandığını da savunmuştur. 1538  

CHP’nin 1954 seçimlerinde uğradığı mağlubiyetten sonra Nihat Erim, basına 

yaptığı açıklamalarla da düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmıştır. Özellikle 1950’de 

                                                 

1534 “D.P. tekrar iktidarda”, Hürriyet, 3 Mayıs 1954, Yıl: 7, Sayı: 2171, s: 1. 
1535 “Seçimi büyük ve ezici farkla D.P.nin kazandığı tahakkuk etti”, Cumhuriyet, 3 Mayıs 1954, s: 1.  
1536 Nihat Erim, “Milletin arzusuna göre..”, Yeni Ulus, 4 Mayıs 1954, Yıl: 1, Sayı: 140, s: 1. 
1537 Nihat Erim, “Vazife…”, Yeni Ulus, 5 Mayıs 1954, ss: 1-2. 
1538 Erim, A.g.e., ss: 524-525. İddialar üzerine DP’den yapılan açıklamada seçimler için harcanan para 
miktarının sadece 1.5 milyon olduğu bildirilmiştir. “Demokrat Partinin tebliği”, Zafer, 7 Mayıs 1954, 
Yıl: 6, Sayı: 1956, s: 1. Buna karşılık CHP’nin 1954 seçimlerinde harcadığı para 158 bin lira 
olmuştur. Kili, A.g.e., s: 120. 
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çıkan Seçim Kanunu’nun mesullerinden olduğu için görüşlerine müracaat edilen 

Erim, muhalefetin toplamda % 46’lık oy oranına karşın TBMM’de % 6’lık temsil 

oranında kalmasının Türkiye için üzüntü verici olduğunu söylemiştir. Bunun tek 

nedeninin Seçim Kanunu olduğunu söyleyen Nihat Erim,  “O zaman benim de dahil 

olduğum bazı iktidar mensupları nisbî temsile taraftar idik. DP nisbî temsili o zaman da 

kabul etmek istememiş[ti.]… Türkiye’de demokrasiyi rahat bir parlâmento murakabesi 

şeklinde anlı[a]yanlar için artık nisbî temsile girmekten başka çare yoktur. Ben… kendimi 

1950 de nisbi temsil üzerinde şiddetle ısrar etmediğim için suçlu görmekteyim…”  

itirafında bulunmuştur. 1539   Ne var ki, Erim’in Seçim Kanunu’yla ilgili eleştileri ve 

muhalefetin TBMM’deki yetersiz temsiline dair ifadeleri DP’liler tarafından 

reddedilmiştir. 1540 

5.4. CHP XI. Kurultayı’nda Halkçı Gazetesi Tartışmaları 

DP iktidara geldikten sonra CHP Kurultayları daha sık ve kısa aralıklarla 

toplanmıştır. 1950 ve 1951 yılında yapılan VIII. ve IX. Kurultay’dan sonra X. 

Kurultay 22-27 Haziran 1953 tarihleri arasında düzenlenmiş1541, ayrıca CHP’nin 

mallarıyla ilgili çıkan kanundan sonra bu kez yaklaşan seçimler nedeniyle -yukarıda 

da söz edilen- III. Olağanüstü Kurultay toplantısı yapılmıştır. 1954 seçimlerinde 

alınan yenilgiden sonra toplanan XI. Kurultay’ın daha hazırlık aşamalarında parti 

içinde Nihat Erim karşıtı bir akımdan söz ediliyordu. Örneğin PM toplantısında 

İlhami Sancar, kapatılan Ulus’un tekrar açılmasına dair “uydurulan teknik 

meseleler”in doğrudan Erim tarafından çıkartıldığını iddia etmiş ve “şahsi 

meselelerini parti politikasına alet ettiğini söylemiştir. 1542 Nihat Erim, aynı 

                                                 

1539 “Halk Partisi seçim usulünün değiştirilmesini istiyor”, Hürriyet, 7 Mayıs 1954, Yıl: 7, Sayı: 
2175, s: 1-7., “Seçim Kanununa Dair Nihat Erim’in beyanatı”, Yeni Ulus, 8 Mayıs 1954, Yıl: 1, Sayı: 
144., ss: 1-3.  
1540 Burhan Belge, seçimlerden sonra muhalefetin yeni bir propagandaya başladığını savunmuş ve 
seçim sistemi üzerinden yapılan eleştirileri “Boş Gürültü” olarak nitelendirmiştir. Burhan Belge, “Boş 
Gürültü...”, Zafer, 8 Mayıs 1954, Yıl: 6, Sayı: 1957, ss: 1-3., Samet Ağaoğlu’na göre de nisbi temsilin 
veyahut dar bölge esasının uygulanması durumunda Meclis’te daha güçlü bir muhalefetin olacağı 
iddialarını gerçek dışıdır. Çünkü İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde hemen tüm ilçelerde 
üstünlük DP’dedir. Bu durumda hangi sistem olursa olsun kazanan gene büyük farkla DP olacaktır. 
Samet Ağaoğlu, “Seçim neticeleri”, Zafer, 24 Mayıs 1954, Yıl: 6, Sayı: 1973, ss: 1-7. 
1541 Bu toplantının ayrıntılarıyla ilgili olarak bkz. Ulus gazetesi 23-27 Haziran 1953 tarihleri sayıları. 
Erim, bu Kurultay’da Genel İdare Kurulu üyesi seçilmiştir. Kumaş, A.g.e., s: 72. 
1542 “C.H.P. Meclisinde sert hücumlar”, Cumhuriyet, 12 Haziran 1954, Yıl: 30, Sayı: 10729, s: 1. 
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toplantıda dört yıldır zorluklar içinde muhalefet yaptığını, kendisinin ve Hüseyin 

Cahit Yalçın’ın yazılarından dolayı Ulus’un kapandığını ve çıkardığı gazeteyle CHP 

adına “faydalı muhalefet” yaptığını açıklamıştır. 1543 Erim, gazete çıkarma işinde 

baştan beri danışarak hareket ettiği İsmet İnönü’nün daha önce ”Sana teşekkür ve 

minnet borçluyum, sen olmasaydın parti gazetesiz kalacaktı” dediği halde PM 

toplantısında olayları izah ederek kendisine destek vermemesine üzüldüğünü de 

kaydetmiştir. 1544 

Ayrıca Kurultay öncesi parti içinde Gülek-Erim rekabetinin açığa 

vurulduğundan da söz edilirken, CHP Genel Sekreteri, Erimle aralarında bir 

anlaşmazlık olduğu iddialarını yalanlamıştır.1545 Nihat Erim de konuşmasında 

Gülek’i doğrulamış ve Ulus üzerinden gelen ağır eleştilerle ilgili olarak da –Şevket 

Adalan, Erim’in Ulus istismarıyla binlerce lira kazandığını öne sürmüştür- savunma 

yapmıştır.  

Kurultaya hazırlık mahiyetindeki “CHP Islahat Komisyonu” çalışmalarından 

gazetelere yansıyan haberlerde Cemil Sait Barlas ile Nihat Erim arasındaki 

münakaşadan söz edilmiştir. Buna göre Barlas, bir süredir konuşulan “maddi 

menfaat” iddiasını daha somut hale getirmiş ve Erim’in kendi kazancı için CHP’yi 

150 bin lira zarar ettirdiğini öne sürerek bunun hesabının verilmesini istemiştir. 

Haberde toplantıda bulunan Erim’in “Sizin de bir gazeteniz var.” yanıtını verdiği, 

buna karşılık Cemil Sait Barlas’ın gazetesinin Ulus’un kapanmasından önce çıktığını 

vurguladığı “Ulus’un kapanmasını fırsat bilip gazete çıkarmadım.” karşılığını verdiği 

yazılmıştır. 1546 Ne var ki Nihat Erim 20 Haziran’dan itibaren İstanbul’da 

bulunduğunu, zamanın çoğunu Dragos’ta geçirdiğini, Islahat Komisyonu 

çalışmalarına katılmadığını ve buna rağmen gazetelerin “Ankara’daki Islahat 

                                                 

1543 “C.H.P. de Gülek-Erim ihtilâfı”, Cumhuriyet, 13 Haziran 1954, Yıl: 30, Sayı: 10730, ss: 1-6. 
1544 Erim, A.g.e., s: 552. 
1545 Aynı günlerde Toker’in “Akis” dergisinde Erim ve Gülek’in birlikte bir resimleri konulmuş ve 
altına da “Düşman kardeşler” ifadesi eklenmiştir. CHP içindeki Gülek ve Erim hiziplerinden de söz 
edilmiş ve Erim’in grubunun sayıca az, fakat İnönü’nün desteğine sahip oldukları için etkisi daha 
fazla olduğu öne sürülmüştür. Akis, 19 Haziran 1954, ss: 4-7. 
1546 “Barlas C.H.P.nin kendini feshetmesini teklif etti”, Vatan, 4 Temmuz 1954, Yıl: 14, Sayı: 4720, 
ss: 1-7., “C.H.P. ıslahat komisyonunda münakaşalar”, Cumhuriyet, 4 Temmuz 1954, Yıl: 30,  Sayı: 
10751, ss: 1-6. 
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Komisyonuna iştirak etti, şu münakaşada şöyle konuştu” diye yazdıklarını 

kaydetmiştir. 1547 

Bu tartışmalar Ulus kapandıktan sonra Erim’in çıkardığı diğer gazeteleri onun 

karşıtlarının asla benimsemediklerini ve şahsi menfaatler uğruna Ulus’un feda 

edildiği fikrinde olduklarını göstermiştir.  Ancak 2 Mayıs seçimleri sonrasında 

CHP’de oldukça farklı görüşler ortaya atılmış ve şahıslar arasında sert ifadeli 

münakaşalar yaşanmıştır. Örneğin ıslahat tartışmaları arasında Barlas, CHP’nin 

kendisini feshederek yeni bir yapılanmaya gidilmesini önermiştir. 1548 Bu radikal 

çıkış karşısında CHP İstanbul İl Başkanı İlhami Sancar, CHP’nin 

feshedilemeyeceğini söylemiş ve isim vermeden Barlas’ı “ruh hastası” ve 

“megaloman” ifadeleriyle eleştirmiştir. 1549 Sadece bu ifadeler bile CHP’de ağır 

seçim yenilgisinden dolayı sinirlerin gergin olduğunu ve partililerin birbirlerinin 

ıslahat önerilerine içeriği her ne olursa olsun tahammül edemediklerinin önemli bir 

göstergesidir.    

Kurultay öncesinde kulislerden yayılan diğer haberlerde İnönü’nün Genel 

Başkanlık’tan çekileceği ve yerine Şemsettin Günaltay’ın geleceği, Genel 

Sekreterliğe de Faik Ahmet Barutçu’nun geçeceği öne sürülmüştür. 1550 Kısacası 

CHP içinde Kurultay’a doğru seçim yenilgisinin faturasını çıkartacak suçlular ve 

sorumlular aranıyordu. 1551  Doğal olarak bu ‘fırtınalı ortam’ içinde aranan suçlular 

ve sorumlular arasında sadece Nihat Erim değil, aynı zamanda Genel Başkan İnönü 

de yer alıyordu.  

CHP XI. Kurultayı, Ankara’da Genel Başkan İsmet İnönü’nün delegelere 

hitaben konuşmasıyla başlamıştır. Bu konuşmada “Biz inkılâpların bekçisiyiz.” diyen 

İnönü’nün bu ifadesi seçim yenilgisinden dolayı moralsiz olan CHP’liler tarafından 

                                                 

1547 Erim, A.g.e., ss: 544-547. 
1548 “C.H.P. ıslahat komisyonunda münakaşalar”, Cumhuriyet,  4 Temmuz  1954, s: 6. 
1549 “İlhami Sancar, C.H.P. feshedilemez diyor,”, Vatan, 7 Temmuz 1954, Yıl: 14, Sayı: 4723, ss: 1-7. 
1550 “C.H.P. bünyesinde yapılacak değişiklik”, Cumhuriyet, 14 Haziran 1954, Yıl: 30, Sayı: 10731, s: 
1. 
1551 Bilâ, A.g.e., s: 136. 
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coşkuyla karşılanmıştır. 1552 Kurultayın açılışından itibaren tartışılan konulardan 

birisi yayın hayatına 23 Mayıs 1954 günü başlayan Halkçı gazetesi olmuştur.  

Öncelikle İbrahim İmirzalıoğlu adlı delege gazetenin “yeterli ve etkili” 

muhalefet yapamadığını öne sürmüş ve bu gazetenin durumunun irdelenmesini 

isteyen bir önerge vermiştir. Bu görüşü eleştiren delegelerden İrfan Yankıtan ise 

Halkçı’nın durumunun incelenemeyeceğini; çünkü bunun bir şahıs gazetesi olduğunu 

açıklamıştır. CHP delegelerinden Rıza Kaplan ise Halkçı’nın eleştirilmesi yerine 

partinin davalarını savunan bu gazetenin yayıncılarına ve yazı ailesine teşekkür 

edilmesi gerektiğini söylemiştir. DP iktidarının CHP’yi gazetesiz bırakma girişiminin 

“Halkçı sayesinde” önlendiğini savunan Yusuf Ziya Ademhan da gazetenin 

çalışanlarına parti olarak teşekkür borçlu olduklarını ifade etmiştir. 1553  Erim’e göre 

Kurultay’da başta Gülek olmak üzere Hıfzı Oğuz Bekata ve Fuat Börekçi kendisinin 

aleyhinde tertip kurmuşlar ve İmirzalıoğlu’nun önergesi de bu tertibin bir sonucu 

olarak ortaya çıkmıştır. 1554 Eski Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’in 

ifadelerine göre Nihat Erim, “Atatürk’ün müessesesi[ni] şahsi menfaatlere âlet” 

etmişti ve kulislerde Erim’in “Yeni Ulus’tan yüz binlerce lira kazandığı” 

konuşuluyordu. 1555 

Nihat Erim, Kurultay toplantısı sırasında söz alarak Ulus’un kapanmasından 

Halkçı’nın açılmasına kadar yaşananları da özetleyen uzun bir konuşma 

yapmıştır.1556 Erim, aslında XI. Kurultay’ın hemen öncesinde başlayan Ulus’un şahsi 

çıkarlarına alet ettiği iddialarını yanıtlamıştır. Erim, Ulus’un kapanışından sonra 

Yeni Ulus’un çıktığını ve artan masraflardan dolayı İnönü’ye CHP’nin bu gazeteyi 

devralıp almayacağını sorduğunu ifade etmiştir. Erim, bu gazetenin parti malı 

olmadığını ilan ettiğini de söylemiştir.  

                                                 

1552 “Biz inkılâpların bekçisiyiz”, Halkçı, 27 Temmuz 1954, Yıl: 1, Sayı: 214, s: 1. 
1553 “C.H.P. sarsılmaz bir imanla vazife başındadır”, Halkçı, 27 Temmuz 1954, s: 3. 
1554 Erim, A.g.e., s: 555. 
1555 “C.H.P. ıslahat komisyonu raporu kabul edilmedi”, Cumhuriyet, 29 Temmuz 1954, Yıl: 30, Sayı: 
10776, s: 6., Erim, A.g.e., s: 555. 
1556 Zafer’in haberine göre kendisine yönelik “şahsi menfaat temini” suçlamaları karşısında sinirlenen 
Nihat Erim birdenbire ayağa kalkarak, söz istemiş ve iddiaları yanıtlamıştır.  Haberde Erim’in sözleri 
için “âdeta bir  maznunun kendisini müdafaa sadedinde yaptığı son çırpınışları andırıyordu” yorumu 
da yapılmıştır. “Başvekile hakaret eden delege dün tevkif olundu”, Zafer, 29 Temmuz 1954, Yıl: 6, 
Sayı: 2036, s: 7. 
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Nihat Erim, ayrıca Ulus’un yeniden çıkması kararı alındığı için okurları 

dağıtmama adına kurulacak bir şirkete Halkçı’nın da katılmasını kabul ettiğini 

belirtmiş ve yıl sonunda yapılacak envantere göre gazetenin kârını CHP’ye 

devredeceğini de açıklamıştır. 1557  CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, Halkçı’nın 

kârını devretmekten söz eden Erim’in “güzel bir jest” yaptığını; ancak zarar olması 

halinde bunun Partiye yüklenmemesini istemiştir. Bu sözlere cevap veren Erim ise şu 

değerlendirmelerde bulunmuştur:  “…üzerinde çok durulan kâr bahsini kısa kesmek 

için… gazete sahibi sıfatiyle[a] bana düşecek kârı devretmeye hazırım. Ancak, Genel 

Sekreterimiz zarara karışmayız demek istiyor. Hem yüzbinlerle kârdan bahsetmek, hem de 

zarar varsa Nihat Erim’in üzerinde kalsın demek insafa, adalete sığar mı?.. Teklifim ya kabul 

edilir, ya reddedilir, Aksi halde bana karşı… dedikodu yapanların prensipsizliği isb[p]at 

edilmiş olur.”1558   Erim, bu konuşmasından sonra gazetenin kârıyla ilgili teklifini bir 

önergeyle Kurultay’a sunmuştur ve ardından da öneri Genel İdare Kurulu’na 

sevkedilmiştir. Basın Komisyonu’ndan “Halkçı”ya dair Kurultay’a gönderilen rapor, 

Erim’in haklılığını ortaya koymuş ve delegeler tarafından da kabul edilmiştir. 1559 

CHP XI. Kurultay’ı 30 Temmuz günü çalışmalarını tamamlamış ve yapılan 

seçimlerin sonucunda İsmet İnönü yeniden Genel Başkanlığa getirilmiş, Kasım 

Gülek de tekrar Genel Sekreter seçilmiştir. 1560 Kurultayın Nihat Erim tarafından 

okunan beyannamesinde kısaca “Bugün memlekette hüküm süren zorluklar ne kadar 

yenilmez görünürse görünsün C.H.P. mücadeleye devam azminde olduğunu 

açıklamayı vazife bilir” değerlendirmesi yapılmıştır.1561 Erim, Kurultay’da yapılan 

oylamada 305 oyla CHP Haysiyet Divanı üyeliğine seçilmiştir. 1562  

                                                 

1557 “Kurultayda Halkçı için Erim’in izahatı”, Halkçı, 29 Temmuz 1954, Yıl: 1, Sayı: 216, ss: 1-3. 
Nihat Erim’in 1954 yılı Haziran ayındaki notlarına göre “Halkçı”nın aylık masrafı 48-56 bin lira 
arasında değişmektedir. Günlük satışın 17 binin altına inmesiyle zararın başladığını kaydeden Erim, 
Haziran dönemi için 13 bin günlük satış ve 17 bin lira aylık özel ilanla 6 bin lira kârla hesabın 
kapandığını yazmıştır.  Erim, A.g.e., s: 528. 
1558 “Kurultayda Halkçı için Erim’in izahatı”, Halkçı, 29 Temmuz 1954, s: 3. Nihat Erim, CHP Genel 
Sekreteri Kasım Gülek’in daha “Yeni Ulus”un çıktığı günlerde batacağını düşündüğünü, gazetenin 
tutulmasından sonra da bu defa kıskançlığa kapıldığını öne sürmüştür. Erim, A.g.e., s: 555. 
1559 A.e. 
1560 “C.H.P. Kurultayi dün gece dağıldı”, Cumhuriyet, 31 Temmuz 1954, Yıl: 30, Sayı: 10778, s: 1. 
1561 “XI. Kurultay Beyannamesi”, Halkçı, 31 Temmuz 1954, Yıl: 1, Sayı: 218, s: 1.  
1562 “C.H.P. Haysiyet Divanı”, Halkçı, 31 Temmuz 1954, s: 1. 
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 5.4.1. Nihat Erim- Kasım Gülek Arasındaki Mücadele 

CHP XI. Kurultay çalışmalarını değerlendiren Nihat Erim, Yeni Ulus ve 

Halkçı gazetelerinin çıkışından itibaren yeterli desteğini görmediğine inandığı Kasım 

Gülek’in bir kez daha Genel Sekreter seçilmesini yorumlamıştır. Erim, XI. 

Kurultay’ın önemli meselelerinden birisinin Genel Sekreter’le Genel İdare Kurulu 

arasındaki uyumlu çalışma olduğundan söz etmiş ve ardından da   “Kasım Gülek 

yeniden Genel Sekreter seçilmiştir. Karşısında Kurultay’dan yetki almış bir Genel İdare 

Kurulu da yoktur. Önümüzdeki devrede beni çekemediler, beni kıskandılar, bana çelme 

taktılar gibi mazaretler için hiçbir bahane bulamı[a]yacaktır...”  değerlendirmesinde 

bulunmuştur. 1563  Bu ifadeler bir bakıma Erim’in Gülek’le arasındaki çatışmaların 

bir yansıması sayılabilir. Çünkü Nihat Erim alenen  1950’den beri CHP’nin ‘İkinci 

Adamı’ sayılan Gülek’in kimi zaman bahaneler bularak görevini aksattığını 

savunmuştur. Buna karşılık Kasım Gülek, daha önce de değinildiği gibi, Erim’in 

kendisine karşı kıskançlık içinde olduğunu öne sürmüştür.  

Kurultay çalışmaları biter bitmez Nihat Erim’in sahibi bulunduğu Halkçı’da 

“Gazetemizin yeni politikası” başlıklı bir yazı yayınlanmıştır. “Halkçı” imzasıyla 

çıkan bu yazıda şöyle denilmiştir:  “Şimdiye kadar Halkçı sütunlarında parti içi 

meselelerin münakaşasından ihtimamla kaçındık. Buna sebep, gazetemizin Sahibi ve 

Başyazarı Nihat Erim’in Genel İdare Kurulu üyesi bulunmasıydı. Bu sıfatı dolayısıyla 

kendisi parti içi münakaşalarda Halkçı’nın tarafsız bulunmasını istiyordu. Prof. Erim, 

gazetedeki vazifesini gereği gibi yapabilmek ve gazeteyi kayıt altından kurtarmak 

maksadıyle[a] bu Kurultay’da Parti İdare vazifelerine konmak istenen adaylığını itirazla geri 

almıştır… Öteki çok partili memleketlerde partili şahısların gazetelerinde, sırası gelince parti 

idarecileri tenkidedilir… Bundan böyle gazetemiz de aynı anlayışla hareket edecektir.”   1564  

Nihat Erim böylece, o dönemde açıktan Genel Başkan İnönü’yü ve siyasetini 

eleştirmeyeceğine göre, başta Kasım Gülek olmak üzere CHP’nin diğer etkili 

isimlerine karşı bir anlamda meydan okumuş oluyordu. Erim’in bu kararında 

kuşkusuz XI. Kurultay’da kendisine yönelik Ulus’u kendi menfaatlerine alet ettiği 

suçlamaları da rol oynamıştır. Kısa zaman içinde CHP’nin DP’ye karşı yeni bir 

                                                 

1563 Nihat Erim, “C.H.P. Genel Sekreterliği Etrafında”, Halkçı, 31 Temmuz 1954, s: 5. 
1564 “Gazetemizin yeni politikası”, Halkçı, 31 Temmuz 1954, s: 1. 
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siyaset izlemesini önerecek olan Erim 1954 seçimlerinden sonraki devrin en fazla 

tartışılan ve dikkât çeken politikacılarından birisi olacaktır.  

Nihat Erim’in kendisine yönelik eleştirilerini ve bundan böyle CHP 

idarecilerini de tenkit edeceğini öğrenen Kasım Gülek, İsmet İnönü’yle bir araya 

gelerek durumu değerlendirmiştir.  İsmet Paşa’ya Erim’in açacağı mücadelenin DP 

karşısında CHP’yi zayıf düşüreceğini söyleyen Gülek,  “İç ihtilâfların dışarıya 

vurulması bizi sarsacaktır… Parti içi mücadele… olur! Fakat kongredeki seçimlere kadar… 

Bir kere seçimler tamamlandı mı, iş başına gelemeyenler iş başına gelmiş olanları var 

gücüyle desteklemek… mecburiyetindedirler…”  demiş ve İnönü’den Nihat Erim’in 

kampanyasını önlemesini istemiştir. 1565  

Gülek ile Erim arasındaki mücadele CHP yanlısı basında da telaşla 

karşılanmıştır. Yeni Sabah gazetesinin sahibi Sefa Kılıçlıoğlu, Nihat Erim’le bir 

araya gelmiş ve iki önemli CHP’li arasındaki çekişmenin partiyi zaafa düşürdüğünü 

söylemiştir. Erim, Gülek’in rakibi olmadığını ve Genel Sekreterlik hedefi 

bulunmadığını anlatmış; ancak onun kendisini rakip saydığını ifade etmiştir. Erim, 

basında Ulus meselesi yüzünden kendisi aleyhine çıkan haberlerin Kasım Gülek’in 

teşvikiyle ortaya atıldığını da kaydetmiş ve gazete işinde kendisini desteklemesi 

gerekirken tam zıt bir tutum sergilediğini öne sürmüştür. Yeniden TBMM’ye 

girinceye kadar CHP içinde mevkii peşinde koşmayacağını da açıklayan Nihat Erim, 

Kasım Gülek’e rakip olmadığını tekrarlamış ve gelecekte de Meclis’te onun 

kendisine rakip olamayacağını iddia etmiştir. 1566 Kılıçlıoğlu, Kasım Gülek’in de 

Erim’le sorun olmadığını söylediğini bildirmiş ve iki siyasiyi gazetenin organize 

ettiği bir yemekte buluşturmayı teklif etmiştir.  

Teklifi “tuhaf” bulsa da kabul eden Erim, Kasım Gülek ile 17 Ağustos 1954 

günü öğlen buluşmuş ve iki siyasî gazetede fotoğraflarını basmak isteyen 

Kılıçlıoğlu’na CHP Merkezi’nde beraber resim çektirmeyi kabul ettiklerini ifade 

                                                 

 1565 Akis, 7 Ağustos 1954, s: 6. Gerçekten de Erim’in Gülek’i eleştiren değerlendirmeleri diğer 
gazetelerde yankı bulmuştur. Cumhuriyet’in haberinde CHP’deki iç mücadelenin açığa çıktığı 
vurgulanmış ve Erim’in Kasım Gülek’e karşı “ilk hücumunu” yaptığı belirtilmiştir. “Kurultaydan 
sonra C.H.P. de iç mücadele arttı”, Cumhuriyet, 1 Ağustos, 1954, Yıl: 30, Sayı: 10779, ss: 1-6. 
Mümtaz Faik Fenik’in yorumuna göre de iktidara geçemeyeceklerini anlayan CHP’liler birbirlerinin 
mevkilerine, yetkilerine ve sandalyelerine göz dikmişler ve aralarında bir kavgaya tutuşmuşlardır. 
Mümtaz Faik Fenik, “C.H.P.deki iç buhran”, Zafer, 2 Ağustos 1954, Yıl: 6, Sayı: 2040, s: 1.  
1566 Erim, A.g.e., ss: 559-560. 



 369

etmişlerdir. 1567 Yeni Sabah’ın ertesi günkü sayısında Kasım Gülek ve Nihat Erim’in 

birlikte fotoğraflarıyla çıkan haberde CHP İstanbul İl Merkezi’nde buluşarak uzun 

süre görüştükleri yazılmıştır. Gülek, Erim’le Türkiye’nin sorunları üzerine 

görüştüklerini ve aralarında anlaşmazlık olduğuna dair haberlerin parti dışı 

çevrelerce uydurulduğunu ve bunların tamamen yalan olduğunu açıklamıştır. Nihat 

Erim de Kasım Gülek’le her konuda görüşbirliği sağladıklarını ve çıkan haberlerin 

gerçeği yansıtmadığını belirtmiştir. 1568 Erim ve Gülek, böylece bir süredir konuşulan 

ve XI. Kurultay’da ve sonrasında belirgin bir biçimde açığa çıkan siyasi çekişmeyi -

en azından görünürde- noktalamışlar ve kamuoyuna CHP’de birlik ve beraberlik 

içinde olduklarını ilan etmişlerdir.  

5.5. Nihat Erim’in İktidarla İşbirliği Önerisi: Gandhi 

Politikası 

 1954 seçimlerinden sonra TBMM, yeni dönem çalışmalarına 14 Mayıs günü 

başlamış ve yapılan seçimde Cumhurbaşkanlığı’na yeniden Celal Bayar seçilmiştir. 

TBMM Başkanı da değişmemiş, Refik Koraltan bu makama tekrar seçilirken; Adnan 

Menderes yeniden hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir. 1569 17 Mayıs’ta yeni 

kabine ilan edilmiş ve Menderes Hükümeti, 26 Mayıs günkü oylamada güvenoyu 

alarak göreve başlamıştır. 1570 Nihat Erim’de kısa zaman içinde meydana gelecek 

üslup ve tutum değişikliğini göstermek adına onun hükümet kurulduktan sonra 

Menderes hakkındaki şu ifadeleri örnek teşkil etmelidir:   “…seçim kazanmış olan zat, 

Batı demokrasilerinin anladığı mânada bir demokrasi anlayışında değildir. O, Hitler’in, 

Mussolini’nin, Salazar’ın, Peron’un ve benzerlerinin tatbik ettiği şekil demokrasisinin 

peşindedir… 2 m[M]ayıs seçimlerini kazanmış olmanın verdiği cesaret ve kuvvetle, gerçek 

demokrasiye yeni darbeler indireceği anlaşılıyor.”   1571 

                                                 

1567 A.e., s: 561. 
1568 “C.H.P.ni içd[t]en yıkma gayreti akim kaldı”, Yeni Sabah, 18 Ağustos 1954, Yıl: 1, Sayı: 5546, s: 
1.  
1569 “Onuncu Millet Meclisi Dün İşe Başladı”, Cumhuriyet, 15 Mayıs 1954, Yıl: 30, Sayı: 10703, s: 
1.  
1570 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., ss: 123-124. “Menderes kabinesi dün Meclisten itimad[t] 
oyu aldı”, Cumhuriyet, 27 Mayıs 1954, Yıl: 30, Sayı: 10715, s: 1. 
1571 Nihat Erim, “Kendimizi ve milleti aldatmı[a]yalım”, Halkçı, 29 Mayıs 1954, Yıl: 1, Sayı: 159/7, 
s: 1. 
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Adnan Menderes Hükümeti, güvenoyu sonrasında bazı kanuni 

düzenlemelerle yeni dönemi açmıştır. Örneğin sonraki yıllarda muhalefet partileri 

arasında işbirliğinin önlenmesi amacıyla düzenlenen yasa tasarısı Meclis’e 

gönderilirken, seçim yasasına dair değişiklikler konusunda Menderes ile görüşmek 

isteyen CHP’nin talebi reddedilmiştir. 1572 Başbakan, kendisinden randevu bekleyen 

muhalefete  “CHP’yle bir parti olarak görüşülecek hiçbir konu olmadığını ve gereken 

düşüncelerin seçim kanunu tasarısında belirtildiğini” bildirmiştir. 1573 Adnan Menderes’in 

bu tutumu zaten TBMM’de sayıca az temsile sahip bulunan muhalefete artık 2 Mayıs 

öncesi metotlarla siyaset yapılamayacağını da göstermiş oluyordu. Ayrıca CMP’li 

Osman Bölükbaşı’nı milletvekili seçerek Ankara’ya gönderen Kırşehir ili, ilçeye 

dönüştürülmüş ve aynı gün Seçim Kanunu’nda tadilat yapılmasına dair tasarı da 

yasalamıştı.1574  

Tasarı hakkında CHP adına görüş bildiren Sırrı Atalay, Kırşehir’in ilçe 

yapılması kararını siyasî bulduklarını açıklamış ve Kırşehirlilerin cezalandırıldığını 

öne sürerek diğer seçmenlere mesaj verildiğini belirtmiştir. 1575 CHP Genel Başkanı 

İsmet İnönü de Kırşehir’le ilgili düzenleme hakkındaki yorumunda “Herkes seçim 

oyları yüzünden Kırşehir’in vilâyet halinden çıkarıldığına hükmetmiş ve son derece 

istirap duymuştur.” ifadesini kullanmıştır. 1576 Bir başka önemli düzenlemeye göre de 

emeklilik süresi bütün kamu hizmetleri için 25 yıla indirilmişti. Süreyi dolduran 

yüksek yargı mensupları dahil bütün kamu personeli DP iktidarı tarafından “re’sen” 

emekli edilecekti. Ayrıca bu kişiler için Danıştay’da itiraz hakkı da verilmemişti. 1577  

Nihat Erim, Yargıtay’da 25 yıl süresini dolduran çok sayıda hâkim olduğunu ve 

                                                 

1572 Albayrak, A.g.e., s: 266.  
1573 “Başbakan muhalefetle görüşmeyi dün reddetti”, Halkçı, 19 Haziran 1954, Yıl: 1, Sayı: 176, s: 1. 
1574 “Seçim ve Kırşehir tasarıları kabul edildi”, Halkçı, 1 Temmuz 1954, Yıl: 1, Sayı: 188, s: 1. Seçim 
Kanunu’nda yapılan değişiklikle bir seçim bölgesinden, bir siyasi partinin listesine giren adayların, bir 
başka siyasi parti listesine girmesi veya başka bölgeden bağımsız aday olma olanağı kaldırılmıştı. 
Ayrıca adaylığını koyacak memurların seçimlerden 6 ay önce görevden ayrılmaları şartı getirilmiş ve 
siyasi partilerin seçimlerde ortak listeyle girme imkânı da kaldırılmıştı. Muhalefetin radyodan 
faydalanma hakkıyla ilgili kısımlar da Seçim Kanunu’ndan çıkartılmıştı. Albayrak, A.g.e., s: 267. 
1575 “Seçim ve Kırşehir tasarıları kabul edildi”, Halkçı, 1 Temmuz 1954, s: 1. 
1576 Erdemir, A.g.e., s: 300. 
1577 Turan, A.g.e., s: 98. 
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bunların artık hükümetin tehdidi altında adil görev yapamayacaklarını savunmuş ve 

bundan böyle iktidarı eleştirmenin ve denetlemenin zorlaştığını belirtmiştir. 1578 

 Kırşehir’e dair yapılan düzenlemeden sonra bu kez Ulus’un kapanmasının 

ardından DP’ye karşı muhalefeti sürdüren Halkçı gazetesinin aleyhinde iktidar partisi 

mensupları tarafından dava açılmıştır. 15 Mayıs 1954 günü Başbakan Adnan 

Menderes, Devlet Bakanı Celal Yardımcı ve Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü 

tarafından Ankara Savcılığı’na yapılan müracaat üzerine bu gazete aleyhine dava 

açılmıştır.1579 Gazetenin sahibi Nihat Erim davayla ilgili beş ayrı suçtan dolayı 

Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade vermiştir. Hüseyin Cahit Yalçın, Cemal 

Sağlam ve İbrahim Cüceoğlu’nun yazıları hakkında açılan davada ceza alındığı 

takdirde Basın Kanunu’na göre Erim de “gazete sahibi” sıfatıyla sanıkların mahkûm 

olacakları para cezasının beş misline kadar hüküm giyecekti. 1580  

Halkçı aleyhindeki davalar Eylül ayında karara bağlanmış ve başyazar 

Hüseyin Cahit Yalçın 2 yıl, 2 ay, 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştır. Yazıişleri 

Müdürü Cemal Sağlam’a 5 yıl, 5 ay 10 gün, muhabir İbrahim Cüceoğlu 17 ay hapis 

cezası verilmiştir. Gazete sahibi Nihat Erim’e de 35 bin lira para cezası verilmiştir. 
1581 Söz konusu davalar Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi tarafından kesin neticeye 

bağlanmış ve Yalçın’ın hapis cezası onanırken, Erim’e verilen para cezası az 

bulunarak miktarın arttırılması gerektiğine hükmedilmiştir. 1582 Türk Basınının en 

eski kalemlerinden Hüseyin Cahit Yalçın,  kararın kesinleşmesinin ardından ilerlemiş 

yaşına rağmen ve çeşitli meslek teşekküllerinin Başbakan’a ve Cumhurbaşkanı’na af 

için müracaatlarına karşın tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. 1583 Yalçın’ın 

tutuklanmasını değerlendiren Nihat Erim şunları kaydetmiştir:  “Mahkemenin 

kesinleşmiş kararını ilmi bir tahlilin süzgecinden geçirmek Batı demokrasilerinde tabiidir. 

                                                 

1578 Erim, A.g.e., s: 544. 
1579 İnuğur, A.g.e., s: 295. 
1580 “Nihat Erim’in ifadesi alındı”, Halkçı, 16 Haziran 1954, Yıl: 1, Sayı: 173, s: 1.  
1581 “Gazetemiz mahkûm oldu”, Halkçı, 24 Eylül 1954, Yıl: 1, Sayı: 270, s: 1., “Hüseyin Cahid 26 ay 
hapse mahkûm oldu”, Cumhuriyet, 24 Eylül 1954, Yıl: 30, Sayı: 10830, s: 1. 
1582 “Temyiz, H. Cahit Yalçın hakkındaki hapis kararını tasdik etti”, Halkçı, 30 Kasım 1954, Yıl: 1, 
Sayı: 337, s: 1. 
1583 “H. Cahit Yalçın tevkif edildi”, Halkçı,  2 Aralık 1954, Yıl: 1, Sayı: 339, ss: 1-5., “Hüseyin Cahid 
Aylçın dün hapse girdi”, Cumhuriyet, 1 Aralık 1954, Yıl: 30, Sayı: 10899, s: 1-3. 
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Fakat bugün biz, hüküm karşısında ne tahlil yapabiliyoruz, ne de herhangi bir tenkid 

yürütebiliyoruz. Zamanın kanun anlayışını buna müsait görmüyoruz ve susuyoruz.”  1584 

Yalçın’ın “ağır yazılar” yazdığı ve iktidar mensuplarına hakaret ettiği gerekçesiyle 

hapsedildiğini de vurgulayan Erim, seçim mücadelesi sırasında iktidar yanlılarının 

yazdıklarının da hakaret içerdiğini; ancak sadece Hüseyin Cahit’in mahkûm 

olduğunu da hatırlatarak; ilgili kanunun tadilinin lazım geldiğini de belirtmiştir.   

5.5.1. Partiler Arası İşbirliğine Dair İlk Görüşler 

CHP açısından gerek 2 Mayıs seçimlerinden sonra TBMM’den çıkan 

kanunlar ve gerekse Halkçı gazetesi karşı açılan davalar iktidar partisiyle diyalog 

başlatma sürecini gündeme getirmiştir. Özellikle Başbakan Adnan Menderes’in CHP 

için sarfettiği  “Kafalarına şunu koysunlar, memleketi anarşiye götürmelerine meydan 

bırakmayacağız. Önümüzdeki dört sene geçen dört sene gibi olmı[a]yacaktır.”  sözleri bu 

süreci hızlandıracaktır.1585  

DP ile muhalefet arasında işbirliğinin sağlanması için önce Başbakan 

Menderes’in tutumunda bir değişimin sağlanması zorunluydu. Kısa zaman önce 

“CHP’yle görüşecek bir şeyi olmadığını” beyan eden DP idarecilerinin tavrına karşı 

ne yapılması gerektiği Erim’in gündemine yerleşmiştir. Aslında Erim, daha 

1952’deki bir yazısında partilerin arasındaki ilişkilere dair görüşlerini şu ifadelerle 

anlatmıştı:   “Türkiye’de partiler arası münasebetleri tabii mecrasına sokmak için resmi ilan, 

devlet radyosu, eşit muamele konularının behemehal ele alınması icabetmektedir...”  1586 

1952’de rejim meselelerine bağlı olarak iktidar-muhalefet ilişkilerini ele alan Nihat 

Erim, aynı sorunun devam ettiği 1954’de bu hususu daha derinlikle incelemiştir.   

Örneğin Seçim Kanunu değişikliklerinin TBMM’ye sunulduğu günlerde 

Nihat Erim, “demokratik rejimin nasıl ayakta kalacağı” sorusuna yanıt aramıştı. 

Türkiye’de muhaliflere yönelik baskıların çoğaldığından söz eden Erim, yakın 

gelecekte demokrasiyle olan bağın tamamen kopacağını öne sürmüştür. Üç önemli 

                                                 

1584 Nihat Erim, “Yürekten yaralıyız”, Halkçı,  4 Aralık 1954, Yıl: 1, Sayı: 341,  s: 1. 
1585 “Menderes, dün, basın toplantısında C.H.P. ye ihtarlarda bulundu”, Vatan, 3 Ağustos 1954, Yıl: 
14, Sayı: 4750, s: 1.  
1586  Nihat Erim, “CHP Meclisinin toplantısı münasebetiyle: Partiler Arası II”, Ulus,  6 Mart 1952, 
Yıl: 32, Sayı: 11055,  s: 2. 
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erkin hemen hemen tek elde toplandığını da belirten Nihat Erim, yakında muhalefet 

için hiç hukuki teminat kalmayacağını savunmuştur. Erim görüşlerini şöyle 

sürdürmüştür:  “Tek partiyi veya şekli demokrasiyi kurarsınız. Üç, beş, on yıl yürütürsünüz. 

Ama bunun sonu nasıl gelir? Zira hiçbir anormal rejim ebedi olmamıştır… Bütün sağduyu 

sahiplerinin derdin üzerine eğilmeleri lâzımdır. En büyük vazife iktidardakilere düşüyor. 

İktidar isterse kısa zamanda herşeyi düzeltebilir…”  1587  

Nihat Erim’in CHP XI. Kurultayı yapılmadan dile getirdiği ılımlı ifadelerle 

dolu bu görüşleri onun 2 Mayıs öncesi yöntemlerle demokratik rejimin 

yürütülemeyeceğini benimsediğini göstermektedir. Erim, ayrıca “teminatsız 

muhalefetin” devam edemeyeceğini de savunmuştur. Bir yandan demokratik rejimi 

rayına oturtmak için en önemli görevin DP’de olduğunu belirtmiş; bir yandan da 

Halkçı’daki yazılarıyla CHP’nin ne yapması gerektiğini anlatmaya çabalamıştır.   

2 Ağustos 1954 tarihinde Nihat Erim tarafından çıkartılan gazetede “Halkçı” 

imzasıyla çıkan “İşbirliği” başlıklı yazıyla partiler arasında işbirliğine gidilmesi ilk 

kez gündeme getirilmiştir. Yazıda özetle şu görüşler savunulmuştur:  “İktidarla 

muhalefet işbirliği yapmalıdır. Arkada kalan kavgalar unutulmalıdır. Demokrasi ve hukuk 

devleti düzeni yeniden kurulmalıdır… Tutulan yol sakattır. Bundan memlekete asla hayır 

gelmez. İktidardakiler gurur, inadı bir yana bırakmalı, muhalefetle elele rejimin ana 

dâvalarını birer birer halletmelidirler… Biz, durmadan yorulup usanmadan bu lüzumu 

hatırlatacağız.”  1588  

Nihat Erim’in yapıcı bir üslupla iktidar ve muhalefet arasında uzlaşı 

sağlanmasını önerdiği ve imzasız olarak basılan bu ilk makaledeki fikirleri ‘artık 

kavga değil, işbirliği zamanı’ geldiğini vurgulaması bakımından mühimdir. Artık 

siyasetin çatışmacı dilinin geride kalmaya başladığını göstermesi açısından da önem 

taşımaktadır. Erim ve Halkçı gazetesi artık DP ile CHP’nin barışması ve birlikte 

çalışması gerektiğini savunan yazıların bayraktarlığını yapacaktır. Bundan sonraki 

süreçte daha pozitif bir dil kullanılacak ve Nihat Erim, gazetesini partiler arası 

diyalogun kurulması için bir araç olarak kullanacaktır.  Üstelik CHP içinde bunu 

savunan tek siyasî de değildir. Önce XI. Kurultay sırasında Günaltay, demokratik 

                                                 

1587 Nihat Erim, “Nasıl çıkılır!.”, Halkçı, 18 Haziran 1954, Yıl: 1, Sayı: 175, ss: 1-5. 
1588 Halkçı, “İşbirliği”, Halkçı, 2 Ağustos 1954, Yıl: 1, Sayı: 220, s: 1. 
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düzenin teminat alınması için iktidar partisiyle CHP yetkililerinin temasa geçmelerini 

önermiştir. 1589 Kurultaydan hemen sonra da Tayfur Sökmen, “İktidarla aramızda 

memleket davalarını kardeşçe görüşerek halledebiliriz.” diyerek Nihat Erim gibi 

CHP’nin DP’yle işbirliği yapmasının gerektiğini söylemiştir. 1590 Şemsettin 

Günaltay’ın işaret ettiği DP ile temas kuracak CHP’li ise Nihat Erim olacaktır.  

5.5.2. İktidar ve Muhalefetin İşbirliği Formülü: Gandhi 

Politikası  

DP ile muhalefet partileri arasında sağlanması hedeflenen işbirliği Nihat Erim 

tarafından “Gandhi Politikası” olarak tanımlanmıştır. Başbakan Menderes’in 2 

Ağustos’ta basın mensuplarına CHP’nin Türkiye içinde anarşi çıkarmasına izin 

vermeyeceklerini ve gelecek dört yılın, geçmiş dört yıl gibi geçmeyeceğini 

açıklaması Erim’i harekete geçirmiştir. Nihat Erim’in ‘Gandhi Politikası’ adını 

verdiği siyaseti savunan ilk makale “Halkçı” imzasıyla çıkmıştır. Yazıda 

Menderes’in sözlerinin “üzücü” olduğu ve “bu zihniyetle Türkiye’de demokrasi ve 

hukuk devletinin kurulamayacağı” savunulmuştur.  

Bu satırların ardından şu görüşler ifade edilmiştir:    “Maamafih A. Menderes’in 

dünkü, bugünkü ve yarınki tavırları ne olursa olsun, muhalafet için şimdiki şartlar altında 

güdülecek yol Gandhi politikasıdır. Bilindiği üzere top, tüfek, zırhlı, diritnot karşısında 

Gandhi’nin haklı dâvasından, çıkrığından ve keçisinden başka hiçbir silâhı yoktu. Şu anda 

Türkiye muhalefetinin de Menderes karşısında doğru fikirlerinden, azim ve imanından ve 

milyonlarca vatandaşın desteğinden başka ne silâhı var? Hiç!..  Bazıları için bu silâhlar 

maddi kuvvetten daha değerlidir. Fakat ne çare ki D.P.nin Genel Başkanı bunları umursamaz 

gibi davranıyor.. Çokluk arkamda, Devlet elimde, kimseye göz açtırmam, diyen bir hali var. 

Üzülecek şey!. Lâkin biz muhalefet olarak Gandhi politikasına sımsıkı sarılalım. Durup 

dinlenmeden: ‘Yanılıyorsunuz sayın Başbakan.. Yanıldığınızı bir gün anlı[a]yacaksınız 

Sayın Genel Başkan’, diyelim. Elbet bir gün sağduyu ve akıl hâkim olur.”   1591 

                                                 

1589 “Kurultayda dün alınan kararlar”, Halkçı, 30 Temmuz 1954, Yıl: 1, Sayı: 217, s: 2. 
1590 “T. Sökmen, C.H.P.nin iktidarla temasa geçmesini istiyor”, Vatan, 6 Ağustos 1954, Yıl: 14, Sayı: 
4753, s: 1. 
1591 Halkçı, “Gandhi  politikası”, Halkçı,  4 Ağustos 1954, Yıl: 1, Sayı: 222, s: 1. 
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Nihat Erim, iktidarla muhalefet partileri arasında işbirliği ve diyalog sürecinin 

başlaması gerektiğini kendi imzasıyla çıkan bir yazısında daha somut bir hale 

getirmiştir. Bu makale Erim’in benimsediği politikanın ilk ipuçlarını vermesi 

bakımından mühimdir. Erim öncelikle partiler arası işbirliği konusunun yeni 

olmadığını, 1946-1950 arası dönemde bunun birçok örneği olduğunu savunmuştur. 

Erim, 1950-1954 devresi iktidarının muhalefeti düşman gibi gördüğünden de söz 

ederek;  “…Biz demokrasinin İngiltere’ye göresini, Türkiye’ye göresini anlamayız. Batı 

demokrasisi ana kaidelerinde her yerde aynıdır… Anayasa ve kanunlar çokluğun keyfine 

göre sınır çizemez, çizerse… demokrasi ve hukuk devleti yok olur.”  görüşünü 

savunmuştur. 1592  

Nihat Erim, Türkiye’de rejimin tehlikede olduğunu da vurguladıktan sonra 

DP iktidarına şöyle seslenmiştir:  “…Şimdi kudretli görünüyorsunuz, yeniden seçim 

kazandınız. Taze kuvvet aldınız. Bunu diktatörlük kurmak için kullanmayınız. 1946[’] dan 

1950[’] ye kadar bizzat Başkanınızın çok dil döktüğü dâvaya tekrar sarılınız. Rejimi yeniden 

ileri götürmenin şerefine koşunuz. Ve bu yolda muhalefet sizinle işbirliği yapar, yapmalıdır.”  
1593 İktidarın “yukarıdan bakma” tavrının farkında olduğunu da vurguladıktan sonra  

Nihat Erim,  “…tenkit ve murakabe bahsinde, dün olduğu gibi bugün de Anayasa, kanun ve 

Batı geleneklerinden başka sınır tanımıyoruz. İşbirliği olsun diye iktidarın keyfine göre 

tenkid ‘rolünü’ kabul etmiyoruz.”   ifadesiyle “güdümlü muhalefete” karşı tavrını ortaya 

koymuştur. 2 Mayıs sonrasındaki düzenlemelerin muhalefet için siyasi teminatı yok 

ettiğini de ileri süren Erim,   “…Çok can sıkan tenkid[t]lerde bulunanların hürriyetini de, 

varlığını da Allaha emanet etmek şimdilik en sağlam teminat görünmektedir. Bunun için 

Gandhi politikasını benimsiyoruz. İktidar partisindekilere: -Elinize geçen kuvveti rejimi tam 

diktatörlüğe götürmek için değil, demokrasi ve hukuk devleti esaslarını kurmak için 

kullanınız ve bu yolda muhalefetle işbirliği yapınız diyoruz. Bu sözün iktidarın bir 

kulağından girip öteki kulağından çıkması ihtimali büyüktür. Ama zararı yok. Biz kanunlar 

sınırı içinde vazife görmeğe çalışalım… Bir gün gelecek gaflet uykusu sona erecektir... O 

gün erken veya geç ne zaman gelirse gelsin muhalefet rejim için işbirliğini reddetmemek 

lâzımdır…”   1594      

                                                 

1592 Nihat Erim, “Bir politikanın izahı”, Halkçı, 6 Ağustos 1954, Yıl: 1, Sayı: 224, s: 1. 
1593 A.m. 
1594 A.m., ss: 1-3. 
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Nihat Erim, Türk demokrasinin çıkmazda olduğu ve genel seçimlerden sonra 

çıkan kanunların muhalefetin yaşamasına olanak tanımayacağını savunmuş ve 

demokratik rejimin devamının tek şartın DP ile muhalefet arasında işbirliğinin 

başlatılması olarak görmüştür. Kazanılan seçimleri iktidarın tam demokratikleşmeyi 

sağlaması için kullanmasını da isteyen Nihat Erim, ‘Gandhi politikası’ adını verdiği 

partiler arası işbirliği siyasetinden muhalefetin kaçınmaması gerektiğini de 

savunmuştur. Erim, tehlikede gördüğü demokratik rejimi yaşatabilmek için dile 

getirmeyi savunmayı sürdürecek; ancak bu siyaset CHP içindeki Nihat Erim 

karşıtları tarafından tepkiyle karşılanacaktır.   

5.5.3. CHP İçinde Gandhi Politikası’na Karşı Tepkiler 

Halkçı’da ortaya atılan iktidarla muhalefet partileri arasında işbirliği 

yapılmasına dair görüşler CHP içindeki Nihat Erim karşıtları tarafından sert 

eleştirilerle karşılanmıştır. Avni Doğan’a göre ortaya atılan “işbirliği siyaseti” fikri 

CHP idarecilerinin “ciddi bir buhran” geçirdiklerini göstermektedir. 1950-1954 arası 

yıllarda CHP’nin siyasetini İsmet İnönü, Ulus ve Nihat Erim’in tespit ettiği savını da 

ileri süren Doğan, o zamanlar işbirliğinin hiç gündeme gelmediği halde birdenbire 

ortaya çıkışının şaşkınlıkla karşılandığı görüşündedir. Doğan, Erim’e ayrıca  

“Şimdiye kadar sert bir mücadele metodunun önderliğini yapmış olan Nihad Erim beyin 

birden bire yüzde yüz bir dönüşle metod[t] ve taktik değiştirmesinin partiye, rejime ne gibi 

bir faydası olabilir?” sorusunu yöneltmiştir. 1595  Doğan aynı konuyu ele aldığı başka 

bir makalesinde Gandhi’nin izlediği siyasetin işbirliğine değil, mukavemet esasına 

dayandığını savunarak Erim’in tezatlar içinde olduğunu belirtmiştir. 1596  

CHP’liler içinde Erim’in savunduğu ‘Gandhi politikası’ düşüncesine karşı 

çıkan isimlerden birisi de Cemil Sait Barlas olmuştur. Barlas, muhalefetin bir buhran 

içinde olduğu için denetimsiz bir rejim sürdüğünü ifade etmiş ve CHP’de 1946’dan 

beri “partiyi içinden kemiren” “şahsi ihtiraslarını parti menfaatleriyle 

birleştiremeyen” bir grup yüzünden buhran içinde olduğunu ve bunlar 

                                                 

1595 Avni Doğan, “Bir politikanın izahının izahı”, Son Havadis, 7 Ağustos 1954, Yıl: 2, Sayı: 190-27, 
ss: 1-7. 
1596 Avni Doğan, “Bir politikanın izahının izahı II”, Son Havadis, 9 Ağustos 1954, Yıl: 2, Sayı: 190-
29, s: 1. 
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“susturulmadan” bunalımın devam edeceğini savunmuştur.1597 Barlas’ın her ne kadar 

isim zikretmese de ifade ettiği 1946’dan beri parti siyasetinde etkin olan isimlerden 

birisi -1947’deki “35’ler hareketinin de lideri olan- Nihat Erim’dir. Bu siyasilerin 

açıkça susturulmasını isteyen Barlas, CHP içinde ‘çok seslilik’ değil; ‘tek seslilik’ 

istemektedir. Yazının başlığını da “C.H.P.de tasfiye lâzımdır” koyan Barlas, Nihat 

Erim’in partiden ihraç edilmesi gerektiğini de ima etmiştir. Ancak Barlas’ın gözardı 

ettiği husus 1946’dan beri İsmet Paşa’yla yakın temas halinde bulunan Erim’in o 

dönemden 1955 ortalarına kadar hemen hemen bütün faaliyetlerini İnönü’nün onayı 

ve desteğiyle yaptığı gerçeğidir.  

Nihat Erim’in savunduğu görüş üzerine gazetecilere açıklama yapan CHP 

Genel Sekreteri Kasım Gülek, öne sürülen mütalaalar hakkında yazarla görüşmenin 

daha doğru olacağını açıklamış ve ardından da Halkçı’nın parti organı olmadığını 

anımsatarak Erim’in düşüncelerinin CHP’yi bağlamadığını bildirmiştir. 1598 Habere 

göre İnönü’yle 3 saat boyunca görüşen Gülek, Genel Başkanla muhtemelen; Nihat 

Erim’in gazetesinde savunulan fikri de ele almıştır. Ne var ki Kasım Gülek, kısa süre 

sonra iktisadi konularda DP iktidarına işbirliği teklifinde bulunacak ve muhalefetin 

ekonomik sorunlar karşısında hükümete yardımcı olabileceğini şu ifadelerle 

anlatacaktır:  “Hakikatte iktidarın en büyük yardımcıları hür basın ve muhalefettir… 

Zorlukları hal için iktidara yardıma hazırız…”  1599   Gülek’in bu sözleri aslında Nihat 

Erim’in savunduğu iktidar ve muhalefetin birlikte çalışması tezine yaklaştığını da 

göstermektedir. Yani fikir ilk ortaya çıktığı zaman bunu “şahsi düşünceler” olarak 

niteleyen CHP Genel Sekreteri, kısa zaman içinde DP’ye aynı doğrultuda bir öneri 

götürmüştür. İktidar mensupları ise Gülek’i “samimiyetsizlikle” ve “kurnazca bir 

teklifle iktidara iktisadi buhranın varlığını” kabul ettirmeye çalışmakla itham ederek 

öneriyi reddetmişlerdir.  1600  

                                                 

1597 Cemil Sait Barlas, “C.H.P.de tasfiye lâzımdır”, Son Havadis, 19 Ağustos 1954, Yıl: 2, Sayı: 190-
36, ss: 1-7.  
1598 “C.H.P.deki kaynaşma yeni safhalara bürünüyor”, Cumhuriyet, 3 Ağustos 1954, Yıl: 30, Sayı: 
10781, s: 6. 
1599 “Gülek, hükûmete işbirliği teklif etti”, Vatan, 24 Ekim 1954, Yıl: 14, Sayı: 4829, ss: 1-7.  
1600 “Muhalefetin iktisadî istişare teklifi ve D.P.nin görüşü”, Cumhuriyet, 25 Ekim 1954, Yıl: 30, 
Sayı: 10861, s: 1. 
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Nihat Erim, Kasım Gülek’in iktidara götürdüğü işbirliği teklifini ve DP’lilerin 

verdikleri yanıtı ‘Gandhi politikasının’ yeniden izahı için bir fırsat saymıştır. Yapılan 

önerinin ilgiyle karşılandığını savunan Erim, Kasım Gülek’in girişimini 

desteklediğini belirterek,  “2 Mayıs seçimlerinin ertesinde… (Gandhi politikasını) ortaya 

attığımız zaman düşündüğümüz buydu. Yani iktidar ne yaparsa yapsın, muhalefet 

serinkanlılığını muhafaza etmeli… Ekonomik güçlükleri yenmek için uzatılan eli, istihfafla, 

hakaret ve tezyifle itmekle iktidar ne kazandı? Belki, iptidai bir gurura birkaç saatlik zevk 

sağlandı… Varsın hakaret etsinler. Şahıs meselesi olsa başka türlü davranılır. Ama bu devlet 

işi.  Çocukla çocuk olmaya gelmez.”   tespitinde bulunmuştur.1601 Nihat Erim, böylece 

savunduğu siyasete uygun bir tutumla DP’ye işbirliği öneren Gülek’in tutumunu 

desteklemiş ve CHP’nin tavrını sürdürmesini istemiştir. İktidarın sonunda mutlaka 

doğru yolu bulacağını da düşünen Erim o gün gelene dek yapıcı tenkitlere devam 

edilirken, ‘Gandhi politikası’nın sürdürülmesini de istemiştir.  

5.6. Nihat Erim’in Başbakan Adnan Menderes’le Yaptığı 

Görüşmeler 

Genel seçimlerden sonra DP’lilerle Nihat Erim arasındaki ilk görüşme 14 

Haziran 1954 günü CHP’li Dr. Fazıl Şerafettin Bürge’nin de yer aldığı randevuda 

Devlet Bakanı Dr. Mükerrem Sarol ile olmuştur. Erim’e göre buluşma Başbakan 

Menderes’in emriyle kendisiyle buluşmak isteyen Sarol’un girişimi üzerine 

gerçekleşmiştir.1602 Mükerrem Sarol ise 2 Mayıs sonrası iktidarla diyalog arayan 

CHP’lilerden Nihat Erim’in ortak tanıdıkları olan Bürge’ye “Beni Sarol ile görüştür.” 

dediğini ve talebin Erim’den geldiğini anlatmıştır. 1603 

Görüşme sırasında Sarol, Nihat Erim’in kenarda kalmasının DP içinde üzüntü 

yarattığını ve kendisinden devletin yararlanmasını arzuladıklarını, mesela bir 

büyükelçilik görevi verebileceklerini söylemiştir. 1604 Sarol’a göre Meclis dışı kalmış 

Erim gibi değerli ve yetişmiş bir devlet adamı Türkiye’yi dış ülkelerde başarıyla 

                                                 

1601 Nihat Erim, “Gandhi politikası işte budur”, Halkçı, 27 Ekim 1954, Yıl: 1, Sayı:303, ss: 1-3. 
1602 Erim, A.g.e., ss: 540-543. 
1603 Sarol, A.g.e., s: 240. 
1604 Erim, A.g.e., s: 541. 
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temsil edebilir ve iktidardan bu yönde gelecek bir teklife şaşırmaması gerekir. 1605 

Sarol, mülâkat tarihinde CHP Kurultayı toplanmamıştı, ayrıca İsmet Paşa’nın artık 

çekilmesinin gerektiğini de belirtmiş ve bunun olması halinde İnönü’ye hürmet 

göstereceklerini de ifade etmiştir. 1606 İnönü gibi “tarihin labirentlerinden” gelen bir 

kişinin günlük siyasî olayların içinde olmaması gerektiğini de belirten Sarol, İsmet 

Paşa’nın çekilmesinin CHP’nin iç meselesi olduğunu da açıklamıştır. 1607 CHP’nin 

tarihe mal olduğunu ve bu adın artık bırakılması lüzumuna da değinen Mükerrem 

Sarol, muhalefetle geride kalan dört yılı bir daha yaşamayacaklarını da sözlerine 

ilave etmiştir.  1608  

Nihat Erim ise Başbakan Menderes’in Türkiye’yi diktatörlüğe yahut 

demokrasiye ulaştırabileceğini ve kendisini engelleyecek bir gücün bulunmadığını 

söylemiştir. Şu an ilk yolun üzerinde olduklarını da ifade eden Erim,  “…Bugünkü 

Türkiye’de tek partiye dönmenin kolay olduğu anlaşıldı. Fakat sonunu düşünmek lazım.  Tek 

partiden, sonra, nasıl çıkılacak ?.. [Menderes] Eğer demokrasi yolunu tercih ederse 

memlekete büyük hizmetler edebilir. Hepimiz işbirliği yaparız. Bütün mahzurlarıyla 

demokrasi Peronizmden iyidir…”  1609 Erim, geçen dört yılın kazandırdığı deneyimler 

ışığında DP’ye demokrasi davasında yardım edeceklerini de ifade etmiştir. 1610 Dr. 

Sarol, görüşmenin sonunda Nihat Erim’e Başbakan Adnan Menderes’le bir araya 

gelmesinin iyi sonuçlar verebileceğini de söylemiştir. Nihat Erim, görüşmeye dair 

izlenimlerini İsmet Paşa’ya aktarmış ve hem kendisine gelen büyükelçilik teklifini 

hem de Başbakan’ın muhalefete karşı iyi niyetli olduğundan söz edildiğini Genel 

Başkanı’na anlatmıştır. 1611  

Nihat Erim ile Mükerrem Sarol arasındaki görüşme önemli yanlarından birisi 

iktidar partisinin CHP’de bir revizyon beklediğini göstermesidir. Hem Erim’in, hem 

                                                 

1605 Sarol, A.g.e., s: 253. 
1606 Erim, A.g.e., s: 541. 
1607 Sarol, A.g.e., s: 252. 
1608 Bu ifadeler Başbakan Adnan Menderes’in 2 Ağustos tarihli açıklamasında da benzer şekilde 
kullanılmıştır. Bundan dolayı Menderes’in bu sözleri Nihat Erim’e duyurması için Sarol’a telkin etmiş 
olması muhtemeldir. [Y.n.]  
1609 A.e., s: 542. 
1610 Sarol, A.g.e., s: 251. 
1611 İnönü, A.g.e., s: 607., Erim, A.g.e., s: 543. 
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de Sarol’un anlatımları bunu doğrulamaktadır. Ayrıca yeni dönemde muhalefetle 

ilişkinin farklı biçimde yürüyeceğini de açıklayan Sarol, bir anlamda bunun CHP’nin 

geçmişteki siyasetinin değişmemesi halinde uygulanacağını da ifade etmiştir. Nihat 

Erim ise daha Haziran ayında DP’nin demokrasi yolunda ilerlemesi halinde 

işbirliğine hazır olduklarını açıklamıştır. İkili temasın başka bir ilginç yönü Erim’e 

Başbakan Adnan Menderes’le bir araya gelmesinin iyi olacağından söz edilmesidir. 

Bu arada mülâkatın perde arkasıyla ilgili olarak Erim’le görüşen Bürge, Sarol’un DP 

içindeki “adam kıtlığı” nedeniyle DP’lilerce Nihat Erim’e Londra Büyükelçiliği’nin 

önerilmesinin kararlaştırıldığını açıklamıştır. Ancak Erim’e göre Menderes  “rejim 

bakımından tuttuğu yoldan memnundur ve CHP’den adam avlamakla işlerin tıkırında 

gideceğini ummaktadır.”   1612   

Başbakan Adnan Menderes ile Nihat Erim arasındaki ilk görüşme 12 Aralık 

1954 tarihinde yapılmıştır. Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü’nün de yer aldığı 

buluşmada Başbakan Menderes, muhalefetin iddialarının aksine dikta rejimi kurma 

niyetlerinin olmadığını; ancak eleştiri sınırlarının iyi çizilmesi gerektiğini 

söylemiştir. Ülke içinde CHP dışında komünistler; irticacılar gibi unsurların 

olduğunu ve bundan dolayı temkinli olmak mecburiyetinde bulunduklarını kaydeden 

Menderes, Türkiye’nin coğrafi konumunun Amerika veya İngiltere gibi olmadığını 

ve bu nedenle demokratikleşmede süratli mesafe alınamayacağını belirtmiştir.1613 

Nihat Erim ise geçmiş hadiselerden söz etmek yerine demokrasiyi çıkmazdan 

kurtarmanın daha doğru olacağını ifade etmiş ve “Bunu elbirliğiyle başaralım”1614 

sözüyle gazetesinde savunduğu “işbirliği” fikrini Başbakan’ın huzurunda da 

gündeme getirmiştir.  

Menderes ile Erim, 1954 yılı Aralık ayı içinde bir kez daha bir araya 

gelmişlerdir. Erim’e göre “samimi” bir ortamda geçen buluşmada önemli konular 

görüşülmüştür. Hüseyin Cahit Yalçın’ın aldığı hapis cezası üzerine konuşan 

Menderes, şahsına devamlı hakaret edildiği için davanın açıldığını, İnönü’yle 

aralarındaki tartışmalara girmemesi gerektiği halde girdiğini ve kendinin ona karşı 

                                                 

1612 A.e., s: 543. 
1613 A.e., s: 572.  
1614 A.e., s: 574. 
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beslediği hürmeti suistimal ettiğini söylemiştir. Nihat Erim ise “küfürbazların” 

cezasını halkın vereceğinden bahsetmiş ve 2 Mayıs seçimlerini DP’nin kazanmasıyla 

hakaretlerin Menderes’e zarar vermediğinin anlaşıldığını söylemiştir. Erim,  “Halk 

sövmeye itibar etmedikçe küfürbazlar yavaş yavaş sahneden çekilir. Anglosaksonlar bu 

usulü hapis cezasına tercih ediyorlar. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz.”  önerisinde 

bılunmuştur.1615 Bir ara Menderes’in Irak gezisine Nihat Erim’in de katılması 

gündeme gelmişse de Erim, Yalçın hapisteyken bunun yanlış yorumlanacağını 

bildirmiştir.  

Mülâkat sırasında rejim meseleleri bahsinde Nihat Erim şunları söylemiştir: 

“…Şimdi münasebetler partiler arasında kesilmiş bir haldeyiz. Böyledir diye eli kolu bağlı, 

tevekkülle, dur bakalım ne olacak deyip ağlama taşında derde yanmakla iş yürümez… Ben 

diyorum ki, 2 Mayıs seçimleri inkârı kabil olmayan bir olaydır… Milletin ekseriyeti bizim 

söylediklerimize iltifat etmedi. ‘Rejim tehlikededir’ dedik aldırmadı. Gene sizleri iktidarda 

tuttu… Doğrusunu söyleyeyim, ben 1950 seçimlerinde vatandaşların bir hevesle… kantarın 

topuzunu kaçırma kabilinden DP’yi işbaşına getirdiğini zannetmiştim. 1954 seçimleri bunun 

yanlış olduğunu gösterdi…. 2 Mayıs’ı ve neticelerini kabul etmekten başka çare yoktur. 

Şahsen böyle düşünüyorum. Parti ne fikirdedir, bir şey diyemem… Şimdi diyorum ki, 

önümüzdeki dört yıl, ancak iktidarla anlaşarak, işbirliği yaparak netice alabiliriz… ‘İşbirliği’ 

başlığı altında yazdığım fıkra bu maksatla kaleme alındı. Keza Gandhi politikası şudur:... 2 

Mayıs’ta millet gene sizi tuttu. Bu bir realitedir. Hürmet edeceğiz… Dilediğiniz kararı 

alabilirsiniz. Ama bu iş, şu mesele, filan dava öyle olmasa da şöyle ele alınsa acaba 

memleket için daha iyi olmaz mı? Bunu bağırıp çağırmadan, gürültüsüzce, ikna metotlarıyla 

yapmalıyız. Benim Gandhi politikası adını verdiğim bundan ibarettir. Ne olacak, ne 

yapılacaksa ancak elbirliğiyle olabilir. Siz demokrasiden vazgeçmediğinize göre iyi 

neticelere anlaşarak varabiliriz.”  1616  

Adnan Menderes, Nihat Erim’in söylediklerine hak vermiş ve   “Sizin 

bakışınız, görüşünüz iki partide 20-30 kişiye hâkim olsa, güçlükler, kırgınlıklar 

kendiliğinden ortadan kalkar”   yanıtını vermiştir. Ayrıca Erim partide bir görevi 

olmadığını da anımsatarak İsmet Paşa’nın kendisine itimadının tam olduğunu, 

mazinin unutulması gerektiğini ve havayı zehirleyen davaların kaldırılması 

                                                 

1615 A.e., ss: 582-583. 
1616 A.e., s: 584. 
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gerektiğini, Menderes’in “bu faslı” kapatabileceğini söylemiştir. 1617 Görüşmede 

Hüseyin Cahit Yalçın’ın rahatsızlığı nedeniyle bir kliniğe nakli de gündeme 

gelmiştir. Nitekim Menderes, bu talebi değerlendirecek ve Yalçın, kısa zaman içinde 

tedavisi için Şişli Çocuk Hastanesi’ne nakledilecektir. 1618 

Başbakan Adnan Menderes ile Nihat Erim arasındaki üçüncü görüşme 

yüzyüze değil, telefonla yapılmıştır. İstanbul’a gitmeden önce Erim’le konuşan 

Menderes, kendisiyle yakın temasa geçmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederken 

görüşmelerin devam etmesini dilemiştir. Muhatabının “memlekete küçük bir hizmet 

etmekten şeref duyacağı” sözü üzerine Menderes, Erim hakkındaki kanaatini de 

şöyle dile getirmiştir:  “Küçük hizmet ne demek. Mazide hizmet ettiniz. Sizin gibi iyi 

yetişmiş bir genç devlet adamı memlekete daha çok hizmetler edecek.”  1619 

Adnan Menderes ile Nihat Erim arasındaki görüşmeler olumlu bir hava içinde 

geçerken, Erim gazetesinde savunduğu tezleri ve düşünceleri Başbakan nezdinde dile 

getirme fırsatı bulmuştur. Ancak Menderes’in destek verdiği tezler için öncelikle 

CHP’nin bunları benimsemesi gerekiyordu. Erim’in temaslarından İnönü’nün haberi 

olsa da o CHP’yi resmen temsil eden bir isim değildi. Nitekim bu girişimi parti 

içinde muhaliflerini kızdıracak ve sert tenkitler eşliğinde Erim’in CHP’den ihracı 

istenecektir.  

5.7. Erim’in İktidarla İşbirliği Önerisine Yönelik 

Değerlendirmeler 

Başbakan Menderes ile yaptığı görüşmelerden sonra Nihat Erim, muhalefetin 

iktidarla işbirliği yapmasını yeniden ve daha kararlı bir şekilde gündeme getirmiştir. 

Erim, öncelikle 1954 seçimlerinden ne anladığını özetle şöyle anlatmıştır:  “…2 

Mayıs seçimleri D.P. [’]yi 1950[’] dekinden de büyük bir çoğunlukla Büyük Millet 

Meclisi’ne gönderdi…. ortada Anayasa’ya uygun ‘olay’ D.P. [’] nin 500’den fazla 

milletvekiliyle Meclis’e dönmüş bulunmasıdır. İşte ‘2 Mayıs olayı’ budur. Muhalefet 

politika metotlarını bu olayı göz önünde tutarak tespit etmelidir. Demokraside, halkın sesi 

                                                 

1617 A.e., s: 585. 
1618 Bengi, A.g.e., s: 280. 
1619 Erim, A.g.e., s: 587. 
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hakkın sesidir (vox populi, vox Dei) derler… Yeni duruma göre yeni tedbirler, yeni çalışma 

ve mücadele usulleri lazımdır. Artık 1950[’] den 1954 [’] e kadar kullanılan metot takip 

edilemez…”  1620     

Erim, aynı temayı işlediği bir başka yazısında muhalefetin savunduğu 

demokratik prensiplerden vazgeçmemesi gerektiğini vurgulamıştır. DP iktidarının 

demokrasi yolunda “yavaş ve emin adımlarla” ilerleme usulünü benimsediğini de 

belirten Erim, esasen 1954 Ağustos ayından beri savunduğu işbirliği şöyle 

tanımlamıştır:   “Gandhi politikası iktidar kendisince doğru, bizce hatalı yollarda 

yürüdükçe, ona, bu türlü bir gidişten faydadan ziyade zarar doğacağını sükûnetle, dostça 

söylemektir…”  1621 Erim, ayrıca seçimlerin muhalefete başka seçenek bırakmadığını 

ve ısrarla iktidarla anlaşarak, işbirliği yaparak rejimi kurtarmaya çalışmanın 

denenmesi gerektiğini de savunmuştur.  

Erim, gazetesinde savunduğu görüşler hakkında basına da bazı açıklamalar 

yapmıştır. 2 Mayıs seçimlerinden sonra iktidarın zihniyetini gördükten sonra 

izlenecek tek yolun ‘Gandhi politikası’ olduğunu savunan Nihat Erim, daha dört sene 

iktidarda kalacak DP ile uzlaşmaktan başka seçenek bulunmadığını açıklamıştır. 

Önerdiği politikanın kendi fikrinden çıktığını da bildiren Erim, farklı partilerden 

vatandaşların aynı kanıda olduklarından emin olduğunu söylemiştir. DP ileri 

gelenleriyle görüşmelerinden de söz eden Erim, 1950 öncesinde de bu tür 

münasebetlerde bulunduklarını ifade etmiş ve kendisine atfedilen “100 bin liralık 

para cezanın affı yahut bir büyükelçiliğe tayin beklentisi” iddialarını kesin olarak 

reddetmiştir. 1622 

Nihat Erim, aslında genel seçimlerden sonra Türkiye’de demokratik rejimin 

tehlikede olduğu gerekçesiyle savunmaya başladığı ‘Gandhi politikası’nı Başbakan 

Adnan Menderes’le yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç alınabileceği gördükten 

sonra tekrar gündeme taşımıştır. 1954 genel seçimlerini bir realite olarak kabul eden 

ve geçmiş metotların devam edemeyeceğini anladığını da itiraf eden Erim, 

                                                 

1620 Nihat Erim, “Muhalefetin yeni metodu ne olmalıdır: 2 Mayıs olayı –Halkın sesi, hakkın sesidir-” 
Halkçı, 2 Ocak 1955, Yıl: 2, Sayı: 377, ss: 1-3.  
1621 Nihat Erim, “Muhalefetin yeni metodu ne olmalıdır: İşbirliği ve Gandhi politikası” Halkçı, 3 
Ocak 1955, Yıl: 2, Sayı: 378, s: 1. 
1622 “C.H.P. Meclis Grupunun tebliği D. Partide iyi tesir bırakmadı”, Cumhuriyet, 6 Ocak 1955, Yıl: 
30, Sayı: 10934, ss: 1-7. 
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antidemokratik olarak kabul ettiği yasaların ve uygulamaların kaldırılması için tek 

yolun DP ile işbirliğinden geçtiğini muhafetin benimsemesini istemiştir. Erim, 

siyasette artık “sertlik” yerine “ılımlılık”, “çatışma” yerine “uzlaşma” önermektedir. 

Bu fikir hem iktidar çevrelerinde ve hem de muhalefet çevrelerinde farklı şekilde 

değerlendirilecektir. 

5.7.1. CHP İçinde Nihat Erim’in Politikasına Karşı Tutum 

Nihat Erim’in Başbakan Adnan Menderes ile yaptığı temaslarla ilgili ağırlıklı 

görüş sürecin İsmet Paşa’nın bilgisi ve onayıyla başladığı yönündedir. Toker’e göre 

1954 yazında İnönü, Menderes’in CHP’yle görüşmeyi reddetmesinden hemen sonra, 

CHP İstanbul Teşkilâtı mensuplarına maruz kaldıkları tehlikeyi “Bugün bu parti azı 

dişlerinin tecavüzü altındadır.” sözleriyle anlatmıştır. Bu tehlike üzerine Nihat Erim, 

DP’lilerle temas kuracak kişi olarak görevlendirilmiş ve “CHP’nin hayat-memat 

savaşı”nın bir bölümünü bu temasların oluşturmasına karar verilmiştir. 1623 İsmet 

Paşa’yı bu temasa sevkeden asıl faktörün 1953’te çıkan “Haksız İktisapların 

Hazine’ye İadesi” düzenlemesinden sonra CHP’nin kapatılması olasılığı olduğu da 

öne sürülmüştür. 1624  

O dönemde Erim’in idare ettiği gazetelerde çalışan Cüneyt Arcayürek de 

Nihat Erim’den şunları aktarmaktadır:  “İnönü, Menderes’i DP’nin öteki önde 

gidenlerinden, özellikle Bayar’dan ayırmayı hep düşünmüştü… 1954’te partinin içine 

düştüğü ağır hezimetten sonra, bana Menderes’le temas etmemde bir sakınca olmadığını 

söyledi…”  1625 Samet Ağaoğlu’nun değerlendirmesine göreyse temasların başlaması 

İnönü’nün isteğiyle değildi. Nihat Erim, samimiyetle kendiliğinden bir vazife 

üstelenmiş ve “memleketin çıkarına olduğu inancıyla” partiler arasında uzlaştırıcı rol 

                                                 

1623 Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları 1944-1973: DP Yokuş Aşağı 1954-1957, 
Ankara, Bilgi Yayınevi, 2.bs., 1991, ss: 56-57. 
1624 Nihat Erim’in damadı Sayın Akın Önalp’in 2 Şubat 2017 tarihinde tarafımıza gönderdiği 
elektronik ileti. Dönemin iki gazetecisi bu iddiayı doğrulamamaktadırlar. Metin Toker, “İsmet Paşa 
DP’nin, kuvveti ne olursa olsun, kendisine veya CHP’ye bir şey yapamayacağından daima emin 
olmuş[tur] …” değerlendirmesinde bulunmuştur. Toker, A.g.e., s: 20. Rahmetli Bedii Faik de 
kendisiyle yaptığımız mülâkatta “DP devrinde İsmet Paşa asla partisinin kapatılacağı endişesine 
düşmedi. Bence hiçbir zaman da Menderes iktidarını CHP’yi kapatacak güçte görmemiştir.” ifadesini 
kullanmıştır. Bedii Faik ile 30 Aralık 2014 tarihinde yapılan özel görüşme.  Her iki tezi doğru 
kabul edersek İnönü’nün söylediği “Bugün bu parti azı dişlerinin tecavüzü altındadır.” sözüyle nasıl 
bir tehditten söz ettiğini anlamak pek kolay değildir.  [Y.n.]  
1625 Cüneyt Arcayürek, A.g.e.,  s: 233. 
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oynamak istemişti.1626 Hatta Ağaoğlu, İsmet Paşa’nın Erim-Menderes 

yakınlaşmasından hiç hoşlanmadığını ve  “Eski Başbakan Yardımcısı’nı birkaç kez 

uyardığını; ancak söz dinletemeyince de temaslardan haberdar olmak istediğini”  öne 

sürmüştür. 1627 

Öte yandan CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, 1955’in başında partiler arası 

münasebetlere dair yaptığı bir açıklamada  “Parti namına resmi bir temas yoktur. 

Partililerin kendi aralarında temas etmeleri mümkündür.”  sözleriyle Nihat Erim’in 

DP’lilerle görüştüğünü doğrulamıştır.1628 Ancak Erim’in hem Menderes’le yaptığı 

görüşmeler ve hem de gazetesinde dile getirdiği görüşler CHP PM’de eleştilerle 

karşılanmıştır. Eleştirilerin başında CHP’nin resmi organları ve siyasetini 

yürütmekten sorumlu olanlar yerine “gayri mesul” şahısların yayınlarıyla partiyi bir 

çıkmaza sürükledikleri savı yer almıştır. 1629 İlhami Sancar’a göre Erim, kendi 

“ihtirasları ve şahsi menfaatleri” doğrultusunda CHP’nin tutumunu tayin etmeye 

çalışmaktadır. 1630  Toplantıda konuşan İnönü, Basın Kanunu’nun yeniden ele 

alınması, yargıç teminatının sağlanması gibi ana meseleler çözülmeden özel 

münasebetlerin “dostane” olmaktan öte geçmeyeceğini savunmuştur. 1631  

Ocak ayındaki PM toplantısını irdeleyen Toker’e göre Erim, o zamanlar tam 

manasıyla “Menderes’in fikirlerinin temsilcisi” haline gelmişti ve izlediği politikayı 

eğer CHP’ye mal ederse  “Menderes nazarında görevini tamamıyla yerine getirmiş” 

olacaktı. 1632 Ancak Nihat Erim’in savunduğu tezin özü “iktidarla muhalefet arasında 

işbirliğine gidilmesi ve bu işbirliği sayesinde antidemokratik yasaların 

değiştirilmesinin” sağlanmasıydı. Bu yöndeki çabaları “Menderes’in fikirleri” olarak 

değerlendirmek kanımızca olanaksızdır. Çünkü Başbakan o dönemde Erim’le yaptığı 

                                                 

1626 Ağaoğlu, Aşina Yüzler, s: 76. 
1627 A.e., s: 78. 
1628 “D.P. ile muhalefet arasındaki temaslar devam ediyor”, Cumhuriyet, 1 Ocak 1955, Yıl: 30, Sayı: 
10929, s: 1. 
1629 “C.H.P. Meclisinde ‘Halkçı’ şiddetle tenkid[t] edildi”, Vatan, 4 Ocak 1955, Yıl: 15, Sayı: 4901, 
ss: 1-7. 
1630 “C.H.P. Meclisi”, Son Havadis, 4 Ocak 1955, Yıl: 3, Sayı: 4, s: 7. 
1631 “C.H.P. Meclisinde ‘Halkçı’ şiddetle tenkid[t] edildi”, Vatan, 4 Ocak 1955, s: 7. 
1632 Toker, A.g.e., ss: 68-69. 
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temaslardan memnuniyetini dile getirirken, antidemokratik yasaların değiştirilmesini 

gündeme getiren Erim olmuştur.  

Toker, ayrıca Adnan Menderes’in samimi olmadığını ve görüşmelerden 

güttüğü asıl amacı Başbakan’ın şu sözleriyle anlatmıştır: “2 Mayıs seçimlerinden 

sonra çıkan kanunlar mükemmeldir…” 1633 Menderes böylece Nihat Erim’in hep 

eleştirdiği ve kaldırılmasını istediği yasaları savunarak kendi ağzından Erim’le aynı 

fikirde olmadığını beyan etmiştir. Toker’in Akis’i Erim’e ağır ifadelerle yüklendiği 

haberinde de “tornistan” suçlamasında bulunmuş ve 1950-1954 arası devirde DP’yle 

teması reddeden Erim’in çıkardığı gazete küçümsenerek, iktidarla teması hakkında  

“Halkçı ceridesinin başında 100 bin liralık bir mahkûmiyet kılıcı asılıydı. Bu Nihad Erim’in  

bütün fikirlerini bir anda tâdil etti ve gidip iktidarla temasa geçti…”  sözleriyle 

“menfaatçilik” ithamı yapılmıştır. 1634 Bu ithama göre Nihat Erim’in Adnan 

Menderes’le temasa geçmesinin tek amacı kendisine verilen 100 bin liralık para 

cezasından kurtulmaktır.  

Ne var ki, Erim-Menderes temasının aracılarından birisi olan Mükerrem Sarol 

iddialar hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştır:  “Erim-Menderes yakınlaşmasını çok 

yanlış yorumlayanlar olmuştur… Erim hangi ölçüde sıkıntı içinde bulunmuş olursa olsun 

iktidardan yardım istemedi ve görmedi…”  1635  Nitekim Menderes Hükümeti, 1955 

Ocak ayı sonunda Halkçı gazetesinin aleyinde açılan davaları geri çekmeye karar 

vermiştir. 1636 Böylece davalar düşerken, Halkçı’nın yorumunda “İktidarın 

kendiliğinden gösterdiği feragati kendi bakımımızdan memmunlukla 

karşılamakta[yız.]” denilmiştir. 1637 

5.7.2. DP İçinde Erim’in Politikasına Karşı Tutum 

1955 yılının başında Nihat Erim’in savunduğu işbirliği tezi siyasî gündemi en 

fazla meşgul eden konuların başında yer almıştır. DP’nin yayın organı Zafer’deki bir 

                                                 

1633 A.e., s: 92. 
1634 Akis, 8 Ocak1955., Haberin çıktığı sayfa sayısı belirtilmemiştir. [Y.n.]    
1635 Sarol, A.g.e., s: 254.  
1636 “ ‘Halkçı’ aleyhindeki dava düştü”, Cumhuriyet, 28 Ocak 1955, Yıl: 30, Sayı: 10956, s: 1., 
“Menderes Halkçı’yı dâvadan vazgeçti”, Vatan, 28 Ocak 1955, Yıl: 15, Sayı: 4925, s: 1., “Başvekil, 
Erim ve Halkçı dâvalarından feragat etti”, Yeni Sabah,  28 Ocak 1955, Yıl: 17, Sayı: 5709, s: 1. 
1637 “Verilen muvafakatlerin geri alındığı bildirildi”, Halkçı,  28 Ocak 1955, Yıl: 2, Sayı: 403, s: 1. 
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yorumda “Halkın sesi, hakkın sesidir” diyen “Bazı CHP müfritlerinin” sonunda 

gerçeği anladıklarından söz edilmiş ve muhalefete “Bu millete demokrasi dersi 

vermeye kalkanlar ‘Halkın sesi, hakkın sesidir’ prensibini daha yeni mi anladılar?” 

sorusu yöneltilmiştir. 1638  

Menderes ile Nihat Erim’in görüşmelerinde aracılık eden isimlerden 

Mükerrem Sarol ise “hatadan dönmenin akıl ve erdem işi” olduğunu vurgulamış ve 

Erim’in benimsediği yeni siyaset tarzı hakkında şu değerlendirmelerde bulunmuştur:  

“…Nihat Erim dört yıl sürdürmüş olduğu şiddet politikasının partisine ve memlekete yarar 

sağlamadığını… rejimi tehlikeye düşüreceğini anladıysa, o takdirde barış yolu arayan, Nihat 

Erim’i isabetli kararından dolayı tebrik etmek lazımdır.”  1639 

5.8. Nihat Erim’in İsmet İnönü’yle Arasının Açılması 

Başbakan Adnan Menderes ve DP’lilerle olan temasları Nihat Erim’in 

1946’dan beri yakın desteğini gördüğü İsmet İnönü’yle arasının yavaş yavaş 

bozulmasına yol açmıştır. İnönü ve Erim’in birbirlerinden uzaklaşmalarının 

başlangıcı Halkçı’ya verilen cezalar teşkil etmiştir. Erim para cezası aldığı bu süreçte 

İsmet Paşa’nın kendisine “Başının çaresine bak” dediğini, cezalara dair manevi 

destek beklemediğini; ancak İnönü’den manevi destek bile bulamadığını öne 

sürmüştür. Ayrıca Paşa, CHP içinde Halkçı’ya yönelik eleştirilere karşı da açıktan 

tavır almamıştır. 1640 İnönü’nün çevresine göre Erim’in 2 Mayıs seçimleri sonrası 

“zihni karışmış ve Gandhi politikası” diye ne olduğu açıkça belli olmayan bir siyaseti 

benimsemiştir. 1641 Bu belirsiz siyaset CHP içinde İsmet Paşa’dan ve diğer 

partililerden destek bulamamıştır.  

Adnan Menderes’le partiler arası münasebetlerin düzelmesi adına temaslarını 

sürdüren Nihat Erim’le zaman zaman bir araya gelerek bilgi alan İnönü,  “Bu 

görüşmelerden hiçbir şey çıkmayacak. Bunlar o tuttukları yoldan dönmeyecekler.” diyerek 

                                                 

1638 Mümtaz Faik Fenik, “Zemzemle yıkanmış gibi…”, Zafer, 4 Ocak 1955, Yıl: 6, Sayı: 2162, ss: 1-
3.  
1639 Sarol, A.g.e., s: 261. 
1640 Nihat Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, ss: 609-610. 
1641 Toker, A.g.e., s: 58. 
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umutsuzluğunu ortaya koymuştu.  1642  Mesela İnönü, Menderes’in İzmir’de yaptığı 

bir konuşmada muhalefet hakkındaki olumlu sözlerini dahi inandırıcı bulmamıştır. 

Menderes, bu konuşmasında  “İktidara mensup olmak en küçü k bir imtiyazın ve ve 

üstünlüğün sebebi olamı[a]yacağı gibi, nuhalefette bulunmanın da en küçük bir taksir ve 

eksiklik telâkki edilmesi bu memlekette bahis mevzuu değildir.”  sözleriyle muhalefete 

karşı müspet bir tutum takınmıştı. 1643 Basında büyük ilgiyle karşılanan ve olumlu 

bulunan1644 bu sözler İsmet İnönü için hiçbir şey ifade etmemiştir. Nitekim Erim’le 

bir araya geldiğinde  “Adnan’a inanılmaz. İzmir nutku samimi değil. Ciddi olarak 

dediklerini yapmayacak. Yapamaz…”  sözleriyle Başbakan’a güvenmediğini açıkça 

ortaya koymuştur. 1645  

Nihat Erim ise herşeye rağmen tutulan yolda devam etmekten yana olmuştur. 

İsmet Paşa’ya CHP’nin tedbir olarak ne düşündüğünü soran Nihat Erim, ara sıra 

tebliğ yayınlamak yahut Meclis’te hükümeti eleştirmekle sonuç alınamayacağını 

söylemiştir. Kendisinin temaslarından sonra İzmir’de ilk defa muhalefete karşı 

olumlu tutum içine giren Menderes’e artık “sert ve menfi tutum” takınılmasının yarar 

sağlamayacağını da bildiren Erim, İsmet Paşa’ya  “ya siyasi faaliyeti tatil etmeli, ya da 

iktidarla görüşmeler yolundan netice alınmalı”  seçeneklerini sunmuştur. 1646 Nihat Erim, 

başlangıçta İnönü’nün Menderes’in yumuşayacağı görüşünde olduğu halde bundan 

vazgeçtiğini ve çabuk fikir değiştirdiğini de savunmuştur.  

Nihat Erim’in anlattıklarına göre başta Metin Toker olmak üzere kendisini 

İsmet Paşa’dan uzaklaştırmak isteyen bir çevre vardır ve İnönü bu çevrenin etkisinde 

kalmaktadır. Erim, “çevre” tezini aradan seneler geçtikten sonra da aynı kararlılıkla 

sürdürmüştür. 1979’daki bir açıklamasında İsmet Paşa ile 1955-1964 arası dönemde 

uzaklaştıklarını anlatan Erim,  “İnönü’ye, benim rahmetli Menderes ile anlaşarak onun 

                                                 

1642 Erim, A.g.e., s: 592. 
1643 “Başbakan’ın İzmir’de iç ve dış Politikaya dair yaptığı konuşma”, Halkçı, 16 Şubat 1955, Yıl: 2, 
Sayı: 421, s: 1., “İzmir Nutku Büyük İlgi İle Karşılandı”, Zafer, 16 Şubat 1955, Yıl: 6, Sayı: 2203, s: 
1.  
1644 Örneğin Nadir Nadi, Başbakan Adnan Menderes’in sözleri hakkında   “Sayın Menderesin büyük bir 
rahatlık içinde söylediği bu güzel sözleri, iç politika hayatımızın yarınki gelişmeleri bakımından, tatlı bir müjde 
olarak karşılamak istemi[e]yecek bir Türk vatandaşı aramızda herhalde yoktur.”  yorumunu yapmıştır.  Nadir 
Nadi, “İyiliğe Doğru Gidiş”, Cumhuriyet, 16 Şubat 1955, Yıl: 30, Sayı: 10975, s: 1.  
1645 Erim, A.g.e., s: 596. 
1646 A.e., s: 597. 
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tarafına geçeceğim telkin edildi, buna inandırıldı. Araya benim CHP liderine yakınlığımdan 

rahatsız olanlar veya yerimi almak isteyenler girdiler. Durmadan fitlediler. Her ne kadar A. 

Menderes bana büyükelçilik, milletvekilliği, bakanlık teklif etti ise de, nezaketle 

reddettim…”  1647 

Nihat Erim, İsmet Paşa’ya kendisi hakkında asılsız iddialar taşındığını da öne 

sürmüştür. Örneğin bir defasında kendi ağzından uydurulduğunu öne sürdüğü “İnönü 

bunadı, partide lider buhranı var” sözlerini işiten İsmet Paşa’nın “fena olduğunu” 

duyduğunu yazmıştır. Nihat Erim, bütün bunların yanı sıra bir görüşme sırasında 

İnönü’nün kendisinden Halkçı hakkındaki davalar düştükten sonra yeniden hücuma 

geçmesini istediğini ve “Hele şu tuzaktan kurtulalım, davalar bitsin, gösteririz 

onlara” dediğini de kaydetmiştir. 1648 Ancak Erim, hem dürüst olmayacağını ve hem 

de yeniden Menderes’le mahkemelik olacağını düşündüğü bu öneriye 

yanaşmamıştır.1649 Bu da Erim’in İsmet İnönü’den uzaklaşmasına neden olan bir 

başka etkendir.  

İsmet İnönü’nün hem Erim’e olan itimadını kaybettiğinin, hem de Adnan 

Menderes’e olan güvensizliğinin en önemli göstergesi Atıf Topaloğlu’na söylediği şu 

sözlerde görülmektedir:   “Ben Nihat’a ‘Başının çaresine bak’ dedim. Fakat ‘Kurtulduktan 

sonra da aynı şeye devam et’ demedim. Denize düşen yılana sarılır… Onun bu tutumu parti 

teşkilâtını tahrip ediyor. A. Menderes ona benim yakın arkadaşım olduğu için itibar 

ediyordu… Beni onunla görüştürmek istedi. Görüşmedim. Ne görüşeceğim? Bunlar çok 

ahlaksız insanlar… Bilmiyorum ki Nihat’a ne vaat ettiler? Belki mebusluk… Siyasi 

hayatımın en büyük faciası cereyan ediyor. Nihat artık nasihat dinlemiyor…” 1650  Ne var 

ki, Erim’e “Başının çaresine bak” diyen İsmet Paşa’nın yeniden başlayacak sertlik 

siyasetinde bir kez daha yaptırımlarla karşılaşabilecek Nihat Erim’i yine yalnız 

bırakabileceği de açıktır. Nitekim bu sürecin ardından Nihat Erim, İsmet Paşa’yla 

olan bağının kopuşunu şöyle anlatmıştır:  “İnönü İstanbul’dan Ankara’ya geliyor. Gara 

                                                 

1647 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak, Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına 
verdiği yanıtlar, s: 7. 
1648 Erim, A.g.e., ss: 602-603. 
1649 Akın Önalp’e göre Nihat Erim’den CHP’nin kapatılması tehlikesi geçtiği zaman Menderes’e 
yeniden hücum etmesi istenmiş; ancak bu teklif Erim tarafından hoş karşılanmamıştır. Nihat Erim’in 
damadı Sayın Akın Önalp’in 2 Şubat 2017 tarihinde tarafımıza gönderdiği elektronik ileti.  
1650 Erim, A.g.e., ss: 603-604. 
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gittim. Trenden indi. Herkesin elini sıktı, bana bakmadan geçti gitti. O zaman anladım ki, 

ipler tamamen kopmuştu.”  1651   

İnönü gibi ismi Cumhuriyet tarihiyle özdeşleşmiş ve devrim yıllarının da 

dahil olduğu uzun siyasi yaşamında türlü deneyimlerden geçmiş bir liderin yaşanan 

buhranı “Siyasi hayatımın en büyük faciası” olarak nitelemesi ilginçtir. Demek ki 

İsmet Paşa, 1923-1955 arası yaşanan bütün hadiselerin en “kötüsünü” Erim’in yol 

açtığı buhran olarak tanımlamaktadır. Bu da İnönü’nün uzun zaman himayesinde 

bulundurduğu Nihat Erim’le siyasî birlikteliğine uzun bir süre ara verilmesini 

kaçınılmaz hale getirecektir.  

5.8.1. Nihat Erim-İsmet İnönü Ayrılığına Dair Görüşler 

CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile uzun zamandır sağ kolu olarak 

tanımlanan Nihat Erim’in ayrılığının nedenlerine dair dönemin tanıklarının 

anlattıklarına değinmekte yarar vardır. Gazeteci Altan Öymen, basın hayatının ilk 

dönemlerinde birlikte çalıştığı Nihat Erim’in İnönü ile arasındaki ayrılığın Halkçı’ya 

verilen cezalarla başlamış olduğu kanaatindedir. 1652 Bedii Faik’e göre İsmet Paşa 

varken  kendisine CHP’de istikbal göremeyen Nihat Erim, Adnan Menderes’e 

yaklaşmıştır. Faik ayrıca Metin Toker’in İnönü’nün kızı Özden İnönü’yle evleneceği 

sırada İsmet Paşa’ya olumsuz referans verdiğini, bunun üzerine Toker’in Erim’e 

“ömrünün sonuna kadar düşman” olduğunu ve İnönü’yü kışkırtarak Nihat Erim’den 

uzaklaştırdığını da öne sürmüştür. 1653  

1950’lerde Akis’te çalışan Kurtul Altuğ da aynı doğrultuda şunları 

söylemiştir:  “Nihat Erim, Metin’le Özden’in evlenmesine karşı çıkmıştı. O nedenle de 

Özden ölünceye kadar Nihat Erim’le hiç konuşmadı.”  1654 Böylece hem Faik ve hem de 

                                                 

1651 Cüneyt Arcayürek, Bir Zamanlar Ankara, Ankara, Bilgi Yayınevi, 2005, s: 90. 
1652 Altan Öymen ile 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan özel görüşme. 
1653 Bedii Faik ile 30 Aralık 2014 tarihinde yapılan özel görüşme. 
1654 Kurtul Altuğ ile 30 Ocak 2014 tarihinde yapılan özel görüşme. Konu hakkında bilgisine 
başvurduğumuz İsmet Paşa’nın torunu Sayın Nurperi Özlen, annesi Özden Toker’in görüşlerini 
aldıktan sonra tarafımıza gönderdiği elektronik iletide şunları bildirmiştir: “Özden Hanım ile İsmet 
Paşa'nın Nihat Erim'e Metin Toker'i sorma  konusunu konuştuk. İsmet Paşa Nihat Erim'e kızı ile 
evlenmek isteyen Metin Toker hakkında bilgi soruyor. Nihat Erim bir araştırma yapmış ve müsbet 
kanaat bildirmiş. Yani sorma kısmı doğru ama olumsuz cevap verdiği kısmı yanlış.” Sayın Özlen, 
ayrıca Sayın Özden Toker’in bir dönem Erim’e “kızgın” olduğunu; ancak bunun nedeninin 1958’de 
Nihat Erim’in Metin Toker’e açtığı bir davadan dolayı eşinin bir yıl hapis cezası alması olduğunu da 
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Altuğ sorunun temelini Erim’in Toker’e karşı olumsuz tutumuna bağlamışlardır. 

Orhan Birgit’in izlenimlerine göre Türkiye’de partiler arası münasebetler hiçbir 

zaman Batı’daki gibi yemekli toplantılarda bir araya gelip meseleleri görüşme 

şeklinde olmamıştır ve Nihat Erim gibi birikimli, dil bilen, Avrupa’da tahsil görmüş 

bir siyasinin bir dönem DP’den “siyasi ikbal” beklentisi içinde olması mümkündür. 

Ancak Menderes’le olan münasebetleri ve parti içi rekabet sonucu İsmet İnönü’den 

uzaklaşmıştır. 1655  

5.9. Nihat Erim’in CHP’den İhracına Yönelik Çabalar  

Nihat Erim’in CHP’den çıkartılmasının gündeme gelişi DP’lilerle yaptığı 

temasların parti içinde sert tenkitlerle karşılanmasıyla başlamıştır. Öncelikle Ankara 

CHP Teşkilâtı tarafından Yüksek Haysiyet Divanı’na yapılan bir teklifte Erim’in 

partiden çıkartılması istenmiştir. Talebin gerekçesi ise “kendi şahsi menfaatini 

memleket meselelerine alet etmek” olarak açıklanmıştır. 1656 Mart ayı başında bu kez 

CHP PM toplantısında Nihat Erim’le ilgili tenkitler bir kez daha dile getirilecektir. 

Öte yandan toplantı öncesi Genel İdare Kurulu tarafından sunulan raporda “partiler 

arası yumuşama havasından duyulan memnuniyet” belirtilmiş ve iktidardan bazı 

kanunların kaldırılarak daha somut adımlar atmasının beklendiği bildirilmişti.1657  

Aslında CHP’liler Nihat Erim öncülüğünde başlayan “yumuşama 

havasından” memnundurlar; ancak asıl sorun temasların resmi bir parti temsilcisi 

aracılığıyla yapılmamasından kaynaklanmıştır. Basında çıkan yorumlarda görüşmeler 

esnasında Erim’e “müsamaha gösterilmediğinden ve PM toplantısında CHP’den 

ihracının istenme ihtimalinden” söz edilmektedir. 1658 Ancak siyasî hayata yansıyan 

                                                                                                                                          

kaydetmiştir. Toker’in Erim’e kırgınlığı sonraki dönemde devam etmemiştir. Sayın Nurperi Özlen’in 
3 Ekim 2015 tarihinde tarafımıza gönderdiği elektronik ileti. Erim ailesinin görüşlerini bildiren 
Sayın Akın Önalp, evlilik öncesi Erim’den bilgi isteyen İnönü’ye cevap vermek üzere tanımadığı 
Metin Toker için Hüseyin Cahit Yalçın’la görüşen Nihat Erim, “Avantüriye serserinin biridir” 
cevabını aldığını bildirmiştir. İnönü’ye bu sözü aynen aktaran Erim, Metin Toker ve Özden Hanım’ın 
bu ifadeleri duymasıyla İsmet Paşa’yla arasının açılmaya başladığı görüşündedir. Sayın Akın 
Önalp’in 1 Ekim 2015 tarihinde tarafımıza gönderdiği elektronik ileti. 
1655 Orhan Birgit ile 22 Ocak 2015 tarihinde yapılan özel görüşme. 
1656 “Nihat Erim’in C.H.P.den ihraç edilmesi istendi”, Vatan, 18 Şubat 1955, Yıl: 15, Sayı: 4946, ss: 
1-7.  
1657 “Halk Partisi Meclisi bu sabah toplanıyor”, Cumhuriyet, 4 Mart 1955, Yıl: 30, Sayı: 10991, s: 1. 
1658 “Nihat Erim, C.H.P.den çıkarılıyor mu?”, Vatan, 4 Mart 1955, Yıl: 15, Sayı: 4960, s: 1. 
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“ılımlı ortamın”, kurulduğu zamandan beri karşılıklı çekişme havasından 

kurtulamayan demokratik hayatın Batılı ülkelerdeki seviyeye ulaşamamasından 

üzüntü duyan yurttaşları umutlandırdığından da söz edilmiştir.1659 Dolayısıyla bir 

yandan Nihat Erim’e CHP içindeki tepkiler sütunlara yansırken, bir yandan da 

partiler arasındaki “normalleşme” süreci övgülerle karşılanıyordu. 

Nihat Erim ise şimdiye dek kendisi hakkında “uydurulanların hepsinin boş 

çıktığını” savunmuş ve CHP’den ayrılmayacağını, “büyükelçilik”, “profesörlük” gibi 

makamlar peşinde olmadığını, kendisi ve gazetesi hakkında açılan davalar çekildiği 

halde aynı siyaseti savunmakta devam ettiğini kaydetmiştir. Başbakanın son İzmir 

nutkunu iyi bir işaret kabul etmek gerektiğini de ifade eden Nihat Erim, kendisini 

eleştirenlerin alternatif bir metot öneremediklerini de öne sürmüştür. 1660 

5.9.1. İhraç Talepleri Karşısında İsmet İnönü’nün Tutumu 

CHP PM toplantısı İnönü’nün başkanlığında yapılmış ve ağırlıklı olarak Erim 

aracılığıyla DP ile yürütülen görüşmelerden söz edilmiştir. Nihat Erim’in Halkçı’ da 

savunduğu fikirlerin CHP’yle ilgisinin olmadığının gösterilmesi için Haysiyet 

Divanı’na verilerek partiden çıkartılması istenmiştir. 1661 Eleştirilerin bir başka 

önemli noktası Erim’in ve gazetesinin CHP’yi temsil edemeyeceği ve artık parti 

gazetesinin çıkartılmasının zamanının geldiğinin vurgulanmasıdır. Bununla birlikte 

CHP Meclisi’nin “iktidarla muhalefet arasındaki yakınlaşmayı memnunlukla” 

karşıladığı da kaydedilmiştir. 1662 Dolayısıyla CHP’liler aslında iktidarla sağlanan 

bahar havasından umutludur ve hem yakınlaşmayı olumlu karşılamak ve hem de bu 

yakınlığın baş aktörü Erim’i eleştirmek, CHP’nin bu dönemde içine düştüğü tezatın 

önemli bir göstergesidir.  

Tartışmaların en sertleştiği noktada Nizamettin Nazif’in Nihat Erim’in 

ihracını istemesi üzerine araya giren İsmet Paşa,  “Fikir hürriyetinin müdafii bir partiyiz. 

Nasıl olur da parti içinde fikrini bildiren bir arkadaşı tard yoluna gideriz?”  sözleriyle 

                                                 

1659 Forum, 1 Mart 1955, Cilt: 2, Sayı: 23,   
1660 Nihat Erim, “Bir açıklama ve bir telkin” Halkçı, 4 Mart 1955, Yıl: 2, Sayı: 436, s: 1. 
1661 “C.H.P. Parti Meclisi dün toplantılarına başladı”, Son Havadis, 5 Mart 1955, Yıl: 3, Sayı: 64, s: 1.  
1662 “C.H.P. Meclisinde N.Erim aleyhinde konuşuldu”, Vatan, 5 Mart 1955, Yıl: 15, Sayı: 4961, ss: 1-
7. 
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Erim’e sahip çıkmıştır. 1663 Çalışmaların bitmesinden sonra bir yandan yayınlanan 

tebliğde iktidardan antidemokratik yasaların kaldırılması istenirken, diğer yandan da 

Halkçı’da savunulan fikirlerin partiyle ilgisi bulunmadığı açıklanmıştır.  1664 

Yayınlanan tebliğde Nihat Erim’le alâkalı kısmın “daha ağır kaleme alındığını” 

ancak İsmet Paşa’nın müdahalesiyle yumuşatıldığı da öne sürülmüştür.  1665  

Nihat Erim de iktidarla temas hususunda zaman zaman fikir ayrılığına 

düştüğü İnönü’nün tutumunu överek,  “CHP’nin birliğini sağlayan, partiyi iktidardan 

gelen bunca darbelere, kaderin indirdiği yumruklara, ihanetlere rağmen”  dağılmaktan 

koruyanın Genel Başkan İnönü olduğunu savunmuştur. 1666  Ne var ki, karşılıklı bu 

“jestlerden” sonra İsmet İnönü, Nihat Erim’le arasına mesafe koyacak ve onu hem 

bir süre için çevresinden ve hem de CHP’den uzaklaştıracaktır.  

5.9.2. Nihat Erim’in Yeni Parti Kuracağına Dair İddialara 

Yanıtları 

CHP’deki durumu gitikçe çıkmaza sürüklenen Nihat Erim’in, CMP’li Osman 

Bölükbaşı ve Yeni Sabah’ın sahibi Safa Kılıçlıoğlu ile beraber yeni bir parti 

kuracağına dair söylentiler de çıkarılmıştı. Siyasete CHP’de başladığını ve bu partide 

devam etmeyi istediğini bildiren Erim, siyasî fikirleri farklı olan insanların bir araya 

gelmelerinin normal olduğunu; ancak parti kuracaklarına dair söylentilerin doğru 

olmadığını açıklamıştır. 1667 Osman Bölükbaşı da söylentileri yalanlayarak Erim ve 

                                                 

1663 “C.H.P. Meclisinde Nihad Erim yüzünden dün yapılan tartışma”, Cumhuriyet, 5 Mart 1955, Yıl: 
30, Sayı: 10992, ss: 1-7. Vatan gazetesi İsmet Paşa’nın Nihat Erim’i destekleyen bu sözlerine yer 
vermemiştir. Habere göre Nizamettin Nazif’i dinleyen İnönü kısa ve yazılı bir konuşma yapmış ve  
Erim’i savunmamıştır. “C.H.P. Meclisi üyeleri Erim’in durumunu tenkid ettiler”, Vatan, 6 Mart 1955, 
Yıl: 15, Sayı: 4962, ss: 1-7. Haberin detaylarını diğer gazetelerden bir gün sonra veren Vatan’ın 
İnönü’nün Erim’i savunan ifadelerine yer vermemesi onun bu gazete tarafından desteklenmediğini 
göstermektedir.  
1664 C.H.P. Başvekilin İzmir nutkuna cevap verdi”, Vatan, 7 Mart 1955, Yıl: 15, Sayı: 4963, s: 1. 
1665 “ ‘Halkçı’ C.H.P. tebliğindeki imayı üzerine almıyor”, Vatan, 8 Mart 1955, Yıl: 15, Sayı: 4964, s: 
1. Gazetelerde çıkan bu havadislerin tersine Akis, İnönü’nün Nihat Erim’i savunmadığını; aksine 
kınadığını, Erim’in Genel Başkan’ın güvenini ve yakınlığını yitirdiğini öne sürmüştür. Akis, 12 Mart 
1955, ss:5-8. Buna karşılık Nihat Erim, defterine “Damatla başımız dertte” notunu düştükten başka 
yayınlardan duyduğu rahatsızlığı Turgut Göle aracılığıyla İnönü’ye duyurmuş ve “Nihat bunları 
benim yaptırmadığımı bilmiyor mu?” yanıtını almıştır. Erim, A.g.e., s: 602.  
1666 Nihat Erim, “C.H.P.ni ayakta tutan Lider” Halkçı, 9 Mart 1955, Yıl: 2, Sayı: 440, s: 1. 
1667 “Safa Kılıçlıoğlu, Nihat Erim ve Osman Bölükbaşının yeni parti kuracakları asılsızdır”, Yeni 
Sabah, 17 Mart 1955, Yıl: 17, Sayı: 5757, ss: 1-7.  
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Kılıçlıoğlu ile görüşmelerinin “medeni münasebetler” çerçevesinde olduğunu ifade 

etmiştir.  

1955 yılı Mayıs ayında Nihat Erim’in yeni bir parti kuracağıyla ilgili haberler 

tekrar gündeme gelmiştir. Bu dönemde bir süredir partiler arasında gelişen iyi 

ilişkilerin de sonuna gelinmişti. Başbakan Adnan Menderes, muhalefetle sadece 

insani ilişkiler bakımından temasta olduklarını söylemiş ve “Yüksek Meclisten çıkan 

kanunlar arzularile tebdil mi  edilecektir, asla!” ifadesiyle yasalarda muhalefetin 

taleplerinin yapılmayacağını ilan etmişti.1668 CHP Genel Başkanı İnönü ise 

TBMM’deki konuşmasında “Başvekili durduracak hiçbir kuvvet kalmamıştır.” 

ifadesini kullanınca DP’lilerle tartışmalar yaşanmıştı. 1669 Böylece Nihat Erim 

aracılığıyla başlayan partiler arası ilişkileri düzeltme gayretlerinin de sonuna 

gelinmiştir.  

Nihat Erim, DP ile CHP arasındaki gerilimin yeniden ortaya çıktığı günlerde 

yeni parti kuracağı iddialarını yine yalanlamış ve ilişkilerin bozulması hakkında şu 

görüşleri dile getirmiştir:  “İç politikamızın bugünkü halini derin bir teessürle müşahede 

ediyorum. Şimdilik fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ancak bu gidiş benim tavsiye 

edebileceğim bir politika gidişi elbette değildir.”  1670  Erim, sadece yeni parti kuracağı 

iddialarıyla gündeme gelmemiş; aynı zamanda Hürriyet Partisi’nin1671 (HP) kuruluş 

günlerinde de ismi siyasî söylentilere karışmıştır. Nihat Erim, gazetecilere daha önce 

de belirttiği üzere CHP’den ayrılmayı düşünmediğini ve bütün siyasî çalışmalarının 

bu kimlik içinde kalacağını açıklamıştır. Farklı iddialara inanılmamasını isteyen 

Nihat Erim, kendi olanakları çerçevesinde demokrasi ve hukuk devletinin 

gelişmesine çabaladığını da vurgulamıştır. 1672  

                                                 

1668 “Başvekilin D.P. Grupunda dünkü mühim beyanatı”, Cumhuriyet, 11 Mayıs 1955, Yıl: 30, Sayı: 
11059, s: 1.  
1669 “Mecliste İktidarla Muhalefet Çatıştılar”, Cumhuriyet, 22 Mayıs 1955, Yıl: 30, Sayı: 11070, s: 1. 
1670 Yeni Sabah, 27 Mayıs 1955, Yıl: 18, Sayı: 5826, ss: 1-7. 
1671 DP’li 19 milletvekili basına ispat hakkı tanınması talebini içeren bir önerge imzalamışlardı. 
Önergeyi imzalayan milletvekillerinden 9’u DP Yüksek Haysiyet Divanı kararıyla ihraç edilmiş ve 
geri kalan 10’u da istifa ederek DP’den ayrılmışlardır. Partiden çıkan eski Demokratlar 19 Kasım 
1955 günü HP’yi kurduklarını duyurmuşlardır. Eroğul, A.g.e., ss: 112-113 ve 114. 
1672 “Nihat Erim ‘ben Halk Partiliyim’ diyor”, Yeni Sabah, 11 Aralık 1955, Yıl: 18, Sayı: 6021, s: 1., 
“Nihad Erim hakkındaki söylentiler”, Cumhuriyet, 11 Aralık 1955, Yıl: 31, Sayı: 11261, ss: 1-7.  
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5.9.3. Nihat Erim’in Haysiyet Divanı’na Sevki 

CHP ile DP arasındaki ilişkilerde yaşanan iyimser hava sona ererken, bir 

yandan da Nihat Erim’in partideki durumu görüşülmeye devam ediyordu. CHP 

Yüksek Haysiyet Divanı’nda Erim’in ihracına dair talepler incelenmiş; ancak ihraç 

kararı için yeterli delil bulunamamıştır. 1673 11 Temmuz 1955 tarihinde de CHP 

Genel Sekreterliği’nden Nihat Erim’e gönderilen ve Yüksek Haysiyet Divanı 

Başkanı Fikret Sılay imzalı yazıda savunduğu fikirlerin “parti menfaatlerine zarar 

verici”, “Parti Meclisince tayin edilmiş olan umumî politikaya aykırı”, “Parti içinde 

disiplin, tesanüt ve ahengi ihlal edici” mahiyet taşıdığı gerekçesiyle-Erim’in de üyesi 

bulunduğu- Yüksek Haysiyet Divanı’na sevkedildiği bildirilmiş ve en kısa zamanda 

savunmasını yapması istenmiştir. 1674  

Nihat Erim, daha kendisine tebligat gelmeden önce hakkındaki iddialara dair 

basına bir açıklama yapmış ve şunları kaydetmiştir:  “Hangi fikirlerimin parti program 

ve tüzüğüne aykırı görüldüğünü bilmiyorum. Ancak son altı ay zarfında yazdıklarımda 

kuvvetle israr ediyorum. Memleket karşılıklı anlayışsızlık yüzünden bir çıkmaza girmiştir… 

Partiler arasında şimdiki ruh haleti devam ederse memleket daha kötü neticelerle 

karşılaşabilir. Elimden geldiği kadar neye mal olursa olsun bu tehlikeyi işaret etmek 

istiyorum…”  1675  Nihat Erim, bu sözleriyle CHP ile DP arasında tekrar başlayan 

sürtüşmeye işaret etmiş ve ortaya çıkacak tablonun Türk demokrasisinin zararına 

olacağını belirtmiştir. Ayrıca partiler arası ilişkilerin normalleşmesi için çalışacağını 

da vurgulayarak, “CHP’den ihraç edilme” pahasına doğru bildiklerini savunmayı 

sürdüreceği mesajını vermiştir.  Erim’in bu demecinde işaret ettiği tehlike -CHP ile 

DP arasında gittikçe artan sürtüşmeler- 27 Mayıs 1960 günü askerlerin yönetime el 

koymasıyla ortaya çıkacaktır.  

Nihat Erim, CHP Yüksek Haysiyet Divanı’na 14 sayfadan oluşan bir 

savunma göndererek kendisine yönelik suçlamalara cevap vermiştir. Erim 

savunmasında öncelikle yazdıklarında parti disiplinini ilgilendiren bir husus 

bulunmadığını vurgulamış ve “üyelerin ortaya koydukları mütalaa ve ve fikirlere 

                                                 

1673 “İnönü dün Ankara’dan geldi”, Cumhuriyet, 12 Mayıs 1955, Yıl: 30, Sayı: 11060, s: 7. 
1674 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
1675 “Erim, memleket bir çıkmaza girdi, diyor”, Yeni Sabah, 7 Haziran 1955, Yıl: 18, Sayı: 5837, ss: 
1-3. 
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tahakküm ancak totaliter partilerde bahis konusu olabilir” tespitinde bulunmuştur. 

Erim müdafaasında ayrıca şu ifadeleri de kullanmıştır: “…bir yıldır belli bir fikri 

savunuyorum. Memleketin bugünkü iç politika durumu her vatansever gibi benim de içimi 

sızlatıyor. Partiler arası münasebetler şimdiki çıkmazdan kurtarılamadığı takdirde, demokrasi 

rejimi çok zarar görecektir. Uçurum günden güne derinleşiyor. Gayretim Partilerarası 

münasebetleri normal ve medeni ölçülere getirebilmek hedefini güdüyor. Karınca kararınca 

hizmete çalışıyorum… Gidiş memleketi eşit şartlarda seçimden her gün biraz daha 

uzaklaştırabilir. Bu tutum, muhalefeti güç durumlara sokabilir. Karşılıklı itimatsızlık her 

geçen gün artıyor. Dünyanın neresinde bu şartlar altında, bir memlekette demokrasi ve 

hukuk rejimi kurulabilmiştir?.. Ben partime ve memletime karşı ne suçlu, ne de kusurluyum. 

Eğer buna rağmen Yüksek Haysiyet Divanı… ithamları kabul eder hükme bağlarsa, Parti 

suçu sayılacak böyle bir fiili işlemiş olmak, siyasi hayatımın müstesna şerefleri arasında yer 

bulacak ve ayni yolda artan bir azimle yürüyeceğim.” 1676  

Nihat Erim, bu savunmasında basına yaptığı açıklamaya paralel bir yöntem 

izlemiştir. Yani “DP ile CHP arasındaki sürtüşmelerin demokrasiyi çıkmaza 

götürebileceği, oysa partiler arası uzlaşıyla çıkmazdan kurtulma ihtimalinin 

bulunabileceği fikri” onun temel düşüncesidir. Erim ayrıca CHP’nin kendisini 

fikirlerinden dolayı cezalandırması halinde “totaliter parti” çizginde olacağını da 

anımsatmıştır.    

5.9.4. İsmet İnönü’nün Gayretleriyle Önlenen İhraç Kararı 

Nihat Erim hakkında Yüksek Haysiyet Divanı’nın vereceği hüküm 1956 

yılına kalmıştır. Nihayet 31 Mart günü Erim’e gönderilen yazıda hem kendisi 

hakkında cezai işlem yapılmasına gerek görülmediği bildirilmiş ve hem de kararın 

alınmasında CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün oynadığı rolden söz edilmiştir. 

Buna göre Erim hakkında temelde “parti çıkarlarına aykırı neşriyat” iddiası 

irdelenmiş ve başlangıçta Nihat Erim’in akıbeti konusunda iki ayrı görüş belirmiştir. 

Yüksek Haysiyet Divanı görüşmelerine katılan üç üye Erim’in fikirlerine 

katılmadıklarını; ancak bunların ifadesinin demokratik bir hak olarak görülmesi 

gerektiğini vurgulamışlar ve Nihat Erim’e ceza verilmemesini istemişlerdir. Diğer 

dört üye ise Erim’in CHP’nin çıkarlarına aykırı bir siyaseti partiye mal etmeye 

                                                 

1676 Nihat Erim’in CHP Yüksek Haysiyet Divanı’na gönderdiği savunma. Ss: 1-13. Nihat Erim’in 
Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.   
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çalıştığını ve parti kademelerindeki bazı üyelere karşı saldırgan tutumu nedeniyle 

cezalandırılmasını istemişlerdir. 1677 

Nihat Erim’in cezalandırılma ihtimalinin kendisine bildirilmesi üzerine CHP 

Genel Başkanı İsmet İnönü, Yüksek Haysiyet Divanı’na gelerek DP’lilerle yürütülen 

temaslara dair bildiklerini anlatmak istemiştir. İsmet Paşa’nın bu talebini kabul eden 

Divan üyeleri, Genel Başkanı davet ederek verdiği ifadeyi dinlemişlerdir. İnönü, bu 

görüşme sırasında öncelikle şu vurguları yapmıştır: “Nihat Erim’in 2 Ocak 1955 tarihli 

Halkçı gazetesinde yayınladığı makale ile bunu takip eden yazılarının yayınlandığı tarihlerde 

iktidarın partimize müteveccih saldırıları tasavvurları, tavır ve hareketleri vahim bir mahiyet 

ve istikamet almıştır.” 1678 

İsmet İnönü daha sonra Halkçı gazetesi sahip ve yazarları hakkındaki davaları 

da hatırlattıktan sonra Erim’in bazı ifadelerini parti çıkarlarına aykırı bulduğunu 

söylemekle beraber, “Nihad Erim, partimiz iktidarı kaybettikten sonra dört sene parti 

uğruna fedakârlıkla mücadele etmiş ve bu mücadelesi onu, ödeme takatını aşan ağır bir para 

mahkûmiyetine uğratmıştır. Gazetenin başyazarı ile mes’ul müdürünün uğradıkları ağır… 

cezalar da ayrıca bir azap ve ıstırap konusudur… nihayet partiye hizmet yüzünden içine 

düşmüş olduğu ağır durumdan kurtulmak gayretine dayanan fikir ve yazı münakaşası 

hududunu geçmeyen hareketlerinden dolayı ceza yoluna gitmek, partimizin politika 

karakterine esas olmasını iltizam ettiğimiz anlayışa da uygun düşmez.” sözleriyle hem 

Nihat Erim’in hakkını teslim etmiş ve hem de onu cezalandırmaya hazır bulunan 

delegelere karşı en etkili müdaafasını yapmıştır.1679 İnönü, ayrıca Erim’in Başbakan 

Menderes ile temaslarını kendisinin bilgisi ve onayıyla yaptığını da belirtmiştir. 

İsmet Paşa’nın bu ifadelerini değerlendiren CHP Yüksek Haysiyet Divanı yeniden 

toplanarak durumu gözden geçirmiş ve bir muhalif oya karşılık Nihat Erim’e ceza 

verilmemesini kararlaştırmıştır.1680  Alınan karar basında “Nihat Erim’in ihracına 

                                                 

1677 31 Mart 1956 tarihinde CHP Yüksek Haysiyet Divanı Başkanı Mümtaz Ökmen tarafından Nihat 

Erim’e gönderilen yazıdan alıntı. S: 1. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  

1678 31 Mart 1956 tarihinde CHP Yüksek Haysiyet Divanı Başkanı Mümtaz Ökmen tarafından Nihat 

Erim’e gönderilen yazıdan alıntı. S: 1. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 

1679 31 Mart 1956 tarihinde CHP Yüksek Haysiyet Divanı Başkanı Mümtaz Ökmen tarafından Nihat 
Erim’e gönderilen yazıdan alıntı. S:2. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
1680 Erim aleyhinde oy kullanan Raif Karadeniz, daha önce cezaaya çarptırılmasına karar verildiği 
halde bundan vazgeçilmesini “kazai heyetlerin riayete mecbur bulundukları usul kaidelerine uygun 
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gerek görülmedi” başlığıyla yer almış ve Erim hakkındaki dosyanın Genel Merkeze 

iade edildiği de duyurulmuştur. 1681 Bu noktada Nihat Erim’in CHP’den 

çıkartılmasını önleyen ismin İsmet Paşa olduğunu özellikle vurgulamak gereklidir. 

İnönü, ayrıca Erim’in temaslarını bildiğini de vurgulayarak parti içinde onun 

hakkında oluşan  tereddütleri de gidermiştir.  

5.9.5. Nihat Erim İle İsmet İnönü Arasındaki Mektuplaşmalar 

Nihat Erim, CHP Haysiyet Divanı’nda kendisini müdafaa eden İsmet 

İnönü’ye uzun bir mektup göndererek bazı hususları CHP Genel Başkanı’na izah 

etme gereği duymuştur. Bu arada İnönü’nün Erim lehindeki ifadelerinin aralarındaki 

soğukluğun sona erdiği anlamında değerlendirilmemesi gerekir. Nitekim Nihat Erim, 

önceleri sürekli yanında bulunduğu İnönü ile bir artık araya gelememekte ve 

düşüncelerini ancak mektupla İsmet Paşa’ya iletebilmektedir.  

İsmet Paşa’ya yazdığı 4 Nisan 1956 tarihli mektubunda Nihat Erim, kısaca 

Yüksek Haysiyet Divanı tarafından kendisine atfedilen iddiaları reddetmiştir. Hiçbir 

partiliye hakaret etmediğini ve bununla ilgili kanıt sunulamadığını vurgulayan Erim, 

“kendimi iftiraya uğramış sayıyorum” sözleriyle İnönü’nün dikkâtini çekmiştir. 

Ayrıca DP’lilerle görüşmelerinin Halkçı’ya verilen cezalardan önce 1954 yılı 

Haziran ayında İnönü’nün bilgisi dahilinde başladığını anımsatan Erim, yukarıda 

değinildiği üzere ilk temasın tarihi 14 Haziran 1954’tür, mülâkatların cezalarla 

doğrudan alâkalı olmadığını dile getirmiştir. İsmet Paşa’ya  “1955 yılı Şubat ayı sonuna 

kadar DP ileri gelenleriyle her temasımı size anlattım”   diye seslenen Nihat Erim, Akis’te 

kendisinin aleyhinde çıkan yazıları da hatırlatmış ve ardından da şu ifadeleri 

kullanmıştır:  “Temasımız kesildikten sonra, arada çok dedikodular, yalan ve iftiralarla 

zihninizi bulandırma gayretleri artmış. Daima böyle adam yemeğe alışık olanlar, geçmişteki 

emsale beni de katmak heveslerine hız vermişler. Kulağıma kadar gelenlerden anlıyorumki 

üzerinizde tesir yaratmaya muvaffak da olmuşlar… Paşam son sözüm şudur: yanıldığınız 

                                                                                                                                          

bulmadığından” muhalif oy kullandığını açıklamıştır. 31 Mart 1956 tarihinde CHP Yüksek Haysiyet 
Divanı Başkanı Mümtaz Ökmen tarafından Nihat Erim’e gönderilen yazıdan alıntı. S:3. Nihat 
Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
1681 “Nihat Erim’in C.H.P. den ihracına Haysiyet Divanınca sebep görülmedi”, Yeni Sabah, 1 Nisan 
1956, Yıl: 18, Sayı: 6133, s: 1. 
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şeyler ve şahıslar olduğunu zaman zaman bana söylerdiniz, ama siz Nihat Erim’de asla 

yanılmadınız.”  1682 

İsmet İnönü, Nihat Erim’e verdiği cevapta mektubu dikkatle okuduğunu ve 

Yüksek Haysiyet Divanı kararlarının aralarında tartışılmasını doğru bulmadığını 

yazmıştır. İnönü, Erim’in mektubunda yer yer “alınganlık” gösterdiğini de ima etmiş 

ve “Çok hizmet ettiğiniz partimize ilerde de seçkin hizmetlerinizin geçeceğine 

eminim...” ifadeleriyle Nihat Erim’i bir anlamda “onore” etmiştir. 1683 Ancak 

özellikle Menderes’le devam eden temaslar ve Erim’in İsmet Paşa’nın damadı Metin 

Toker ile olan çekişmesi onu daha uzun süre İnönü’nün çevresinden uzak tutacaktır.  

5.10. Kıbrıs Sorunu’nun Ortaya Çıkışı ve Menderes-Erim 

Yakınlaşması 

Bütün bu gelişmelerin yaşandığı günlerde Türkiye’nin dış politikasında uzun 

yıllar etkisini gösterecek önemli bir konu olan Kıbrıs Sorunu ortaya çıkmıştır. 

Sorunun geçmişine kısaca değinmek gerekirse Kıbrıs’ın idaresi 1878 yılında 

egemenlik Osmanlı Devleti’nde kalmak kaydıyla İngiltere’ye bırakılmıştı. Osmanlı 

Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesiyle birlikte karşı safta yer alan İngiltere, adayı 

ilhak ettiğini ilan etmişti. Lozan Antlaşması’nda Türk tarafı bu ilhakı tanımış ve 

adada İngiliz egemenliği başlamıştı. 1684 Adanın Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin 

karşı çıkmasına rağmen Yunanistan’a bağlanmak istenmesi (Enosis) “Kıbrıs Sorunu” 

olarak tanımlanan meseleyi ortaya çıkarmıştır. 1685 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Rumlar, adayı Yunanistan’la birleştirmek için 

gayretlerini arttırmışlardır. Özellikle 1950 yılı Ocak ayında Kilise öncülüğünde 

yapılan ve “kendi kaderini tayin hakkı”na yer vermeyi amaçlayan plebisit, Rumlar 

                                                 

1682 Nihat Erim’in İsmet İnönü^ye gönderdiği 4 Nisan 1956 tarihli mektup.  Nihat Erim’in Özel 
Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
1683 İsmet İnönü’nün Nihat Erim’e gönderdiği 9 Nisan 1956 tarihli mektup.  Nihat Erim’in Özel 
Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
1684 Uçarol, A.g.e., s: 952. 
1685 Suat Bilge, “Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Türkiye-Sovyetler Birliği Münasebetleri”, Olaylarla Türk 
Dış Politikası (1919-1973), Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 5. bs., 
1982, s: 349. 
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arasında adayı Yunanistan’a bağlama yolunda önemli bir adım kabul edilmişti. 1686  

Ancak bu plebisitin yapıldığı günlerde devrin Dışişleri Bakanı olan Necmettin Sadak, 

adanın İngiliz egemenliği altında olduğunu hatırlatarak, “Kıbrıs Meselesi diye bir 

mesele yoktur.” sözleriyle Türkiye’nin bakış açısını ortaya koymuştu. 1687 Ne var ki, 

bu tutum uzun sürmeyecek ve Türkiye, Kıbrıs Sorunu’nun taraflarından birisi haline 

gelecektir. Ayrıca yine 1950 yılında Makarios’un Başpiskopos seçilişiyle sonraki 27 

yılın Kıbrıs tarihinde önemli rol oynayacak bir politikacısı da ortaya çıkacaktır. 1688 

5.10.1. Kıbrıs Sorunu’nun BM’e Taşınması ve Erim’e Verilen 

Görev 

Yunanistan’da 1953 yılında iktidara gelen Mareşal Papagos döneminde 

Kıbrıs’ın ilhakı konusundaki çabalar artmıştı. Öyle ki, yeni Başbakan 1954 Mayıs 

ayında İngilizler’den 22 Ağustos’a dek adanın Yunanlılara devrini istemiş ve bunun 

yapılmaması halinde konuyu BM’e taşıyacaklarını açıklamıştı. 1689 Ancak “Enosis” 

konusunda en istekli siyasiler arasında yer alan Papagos’un bu talebi İngilizler 

tarafından kesin olarak reddedilmiştir. 1690 Bunun üzerine Yunanistan 16 Ağustos 

1954 tarihinde BM’ye başvurarak “eşit haklar ve self-determinasyon prensiplerinin 

Kıbrıs’ta yaşayan halklara da uygulanmasını” talep etmiştir. 1691 Böylece sorun 

uluslararası platforma taşınmış oluyordu.  Yunanlıların talebi aslında ada halkına 

“Enosis” yetkisinin verilmesini istemekten başka bir şey değildir. 1692 Konuyu 

                                                 

1686 29 Ocak 1950 tarihli Kilise bildirisinde plebisite katılanların % 96’sının Kıbrıs’ın Yunanistan’a 
bağlanmasını istediği öne sürülmüştü. Şükrü S. Gürel, Kıbrıs Tarihi (1878-1960): Kolonyalizm, 
Ulusçuluk ve Politika 2, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1985, s: 68. 
1687 Mehmet Hasgüler, Kıbrıs’ta Enosis ve Taksim Politikalarının Sonu, İstanbul, Alfa Yayınları, 5. 
bs., 2007, s: 40. 
1688 Heinz A. Richter, Çağdaş Kıbrıs’ın Kısa Tarihi: 1878-2009, Lefkoşa, Galeri Kültür Yayınları, 
2011, s: 69. Ayrıca Makarios’un ilk faaliyetleri için bkz. ss: 69-75. 
1689 Bağcı, A.g.e., s: 105. 
1690 Hasgüler, A.g.e., s: 221. 
1691 Ed. Oran, A.g.e., s: 598. 
1692 Uçarol, A.g.e., s: 954. 
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müzakere eden BM Genel Kurulu Siyasi Komisyonu, 1954 yılı Aralık ayındaki 

toplantısında 11 çekimser oya karşı, 49 oyla Yunanistan’ın talebini reddetmiştir. 1693  

Kıbrıs konusunun milletlerarası platforma taşınması karşısında iktidarla 

muhalefetin bu husustaki tutumlarına değinmek gereklidir. Başbakan Adnan 

Menderes, Yunanlıların BM’ye müraacatını değerlendirirken ilk planda meselenin 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri bozmaması gerektiğini söylemiştir. 1694  

CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ise Menderes’in değindiği noktaya işaret ederek, 

Yunanistan ile dostluk ve ittifak içinde olmanın Kıbrıs hakkında tedbirsiz olmak 

manasına gelmediğinden söz etmiş ve  “Kıbrıs’ın statükosunda değişiklik yapılmasının 

kat’i surette aleyhindeyiz… Kıbrıs Yunanistan idaresine verilmemelidir.” sözleriyle 

partisinin görüşlerini açıklamıştır. 1695 Yunanlıların tutumuna karşı iktidar 

başlangıçta ılımlı bir tavır sergilerken, muhalefet lideri İnönü daha “enerjik” bir 

tutum takınılmasını istemiştir.  

Muhalefetin önemli sözcüleri arasında sayılan Nihat Erim de Kıbrıs’ın BM 

gündemine gelmesinden sonra bu konudaki düşüncelerini açıklamıştır. Erim’e göre 

Yunanlılar, “durup dururken” bir Kıbrıs meselesi ortaya çıkarmışlardır. Ayrıca 

Kıbrıs’ın hem coğrafik ve hem de jeopolitik nedenlerle Türkiye’nin bir parçası 

olduğunu ve hiçbir zaman Yunanlılara ait olmadığını da savunmuştur. Erim, 

yazısında Türkiye’nin Kıbrıs’ın İngiltere’den ayrılmasına seyirci kalamayacağını ve 

adadaki 85 bin Türkün kaderiyle ilgilenmesinin normal olduğunu ifade etmekle 

birlikte “Kıbrıs meselesi öyle kolayca hallediliverecek davalardan değildir.” 

tespitinde bulunmuştur. 1696 Nitekim Nihat Erim’in bu öngörüsü de doğru çıkmış ve 

Kıbrıs Sorunu günümüze dek gelen süreçte halen çözümlenememiştir. 

1955 yılında Kıbrıs konusunda önemli bir gelişme yaşanmış ve Türkiye, 

İngiltere ve Yunanistan ile birlikte Londra’da yapılacak konferansa davet edilmiştir. 

29 Ağustos tarihli toplantıda Doğu Akdeniz’deki güvenlik sorunlarının görüşüleceği 

                                                 

1693 “Yunan teklifi hezimete uğradı”, Zafer, 16 Aralık 1954, Yıl: 6, Sayı: 2143, s: 1., “Kıbrıs meselesi 
reddedildi”, Halkçı, 16 Aralık 1954, Yıl: 1, Sayı: 360, s: 1.  
1694 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 127. 
1695 “Kıbrıs’a Dair İnönü’nün Demeci”, Halkçı, 29 Ağustos 1954, Yıl: 1, Sayı: 244, s: 1., Erdemir, 
A.g.e., s: 307. 
1696 Nihat Erim, “Kıbrıs etrafında”, Halkçı, 31 Ağustos 1954, Yıl: 1, Sayı: 246, ss: 1-5. 
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duyurulmuş; ancak müzakereler Kıbrıs meselesi etrafında cereyan etmiştir. 1697 

Konferansta Türk görüşünü izah eden Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, adanın 

Yunanlılara verilmesi halinde Türkiye’nin bu devlet tarafından çevrilmiş olacağını 

söylemiş ve mevcut statükoyu desteklediklerini; ancak bunun bozulması halinde 

Kıbrıs’ı Türkiye’ye vermenin en doğru yol olacağını söylemiştir.1698 Ne var ki, 

Londra’da düzenlenen bu önemli toplantı bir karara varamadan Türkiye’de meydana 

gelen “6/7 Eylül Olayları” nedeniyle dağılmıştır. 1699  

1956 yılında Kıbrıs konusunda yeni gelişmeler meydana gelmişti. Öncelikle 

Türklere karşı başlayan ve ölümlere varacak kadar büyüyen şiddet hareketleri 

Lefkoşa’da iki halkın ikamet ettiği kısımların bir bariyerle birbirinden ayrılmasına 

yol açmıştı. 1700 Sonrasında 13 Mart günü Yunanistan bir kere daha meselenin BM 

gündemine gelmesi için Genel Kurul’a başvurmuştu. Bu ortamda yapılan BM 

toplantısında konuşan Türk temsilci Selim Sarper, artık “Taksim” tezini 

savunacaklarını ilan etmişti. 1701 İngilizler ise adaya özerklik tanınması yolunu 

tutarak yeni bir siyasete yönelmişti. Bu amaçla 12 Temmuz 1956 tarihinde Lord 

Radcliffe’ı Kıbrıs’a anayasal komiser olarak atamışlardı. Anayasa ile ilgili çalışmalar 

temmuz ile aralık ayına kadar uzanan zaman dilimine yayılmıştı.1702  Lord Radcliffe 

tarafından hazırlanan ve 19 Aralık 1956 günü açıklanan anayasa taslağı “özerklik” 

düzenlemesiyle dikkâtleri çekmiştir. 1703  

                                                 

1697 Bağcı, A.g.e., s: 109. 
1698 Gürel, A.g.e., ss: 108-109. Londra Konferansı’nda İngiltere, egemenlik hakkını muhafaza ederek 
Kıbrıs’a mahalli muhtariyet verilebileceğini ve adanın savunmasına Yunanistan ve Türkiye’nin de 
katılması gerektiğini savunmuştur. Yunanlılar ise Kıbrıs halkına self determinasyon ilkesinin 
uygulanmasını istemiştir. Bilge, A.g.e., s: 353.  
1699 İstanbul Ekspres gazetesinde Selanik’teki Atatürk’ün evine bomba atıldığı haberinin 
yayınlanmasından sonra çıkan olaylarda Beyoğlu, Karaköy gibi semtlerde bulunan Rumlara ait evler 
ve dükkânlar tahrip edilerek yağmalanmıştır. Geceyarısından sonraya dek süren hadiseler ancak askeri 
birliklerin müdahalesiyle bastırılabilmiştir. Eroğul, A.g.e., s: 110. Hadiseler hakkında detaylı bilgi için 
bkz. Albayrak, A.g.e., ss: 433-438. 
1700 Gürel, A.g.e., s: 117. 
1701 Hasgüler, A.g.e., s: 223. 
1702 A.e. 
1703 Özerklik adada bir süredir devam eden şiddet olaylarının sona ermesi halinde ve dışişleri, 
savunma ve iç güvenlik alanları haricinde uygulanacaktı. Uçarol, A.g.e., s: 958. Bu anayasa teklifinde 
36 üyeden oluşan bir yasama organında Türklere ve Kıbrıs Valisi’ne altı kişilik bir kontenjan 
bırakılmış ve Rumların bu organda üstünlüğü kabul edilmişti. Gürel, A.g.e., s: 122. 
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Sorunun Türkiye’nin öncelikli konuları arasına girdiği bu dönemde Başbakan 

Adnan Menderes, bir süredir temasta olduğu ve geçmişte Dışişleri Bakanlığı Hukuk 

Müşavirliği yapmış bulunan Nihat Erim’e Kıbrıs konusunda görev teklif etmiştir. Bu 

teklif hakkında arşivdeki belgelerde Erim’in şu ifadeleri bulunmaktadır:   “16.11.1956 

günü Sayın Başvekil beni makamına davet ve Kıbrıs meselesinin aldığı ehemmiyeti ve işin 

milli mahiyetine işaret ederek bu sahadaki çalışmalara iştirâkimi uygun gördüklerini söyledi. 

İftiharla kabul ettim.”  1704   Erim, anılarında Kıbrıs davasında kendisine önerilen 

teklifi kabul edişine dair özetle şunları yazmıştır:  “Bu görevi kabul etmeden önce çok 

düşündüm…  Milli bir dâvada hükümetimizin gayretlerine az da olsa katkıda bulunabilmek 

zevkli ve onur verici bir çalışma idi… Başbakan Menderes… gönderdiği haberde bunu 

reddederse kamuoyuna ilan ederim, demişti… Partizan çevrelerde bu görevi kabul ettiğim 

takdirde bana yöneltilecek eleştiri[lere]… dayanabilecek miydim ?.. Sonunda gene de kabul 

etmeyi yurt çıkarına uygun bulduğum için, olumlu cevap verdim…”  1705  

Nihat Erim’in kendi notlarına göre 12 Kasım 1956 akşamı Menderes’ten 

gelen öneriyi kabul etmiş ve kendisinden talimatlar almıştır. Buna göre İngilizler’in 

Kıbrıs’ta kalması ana tercihtir. Eğer İngilizlerin adadan çıkması halinde Kıbrıs ya 

Türkiye’ye verilmeli yahut da taksim edilmelidir. Menderes, Türkiye olarak hiç 

istemedikleri halin Kıbrıs’ın Yunanistan’a verilmesi olduğunu da açıklamıştır. 1706 

Hatta DP’liler, Nihat Erim’e bu teklifi yaparken, aynı dönemde ortaya çıkan İngiliz 

anayasa taslağının mimarı sayılan Lord Radcliffe’e atıfta bulunarak, “Siz de bizim 

Radcliffe’imiz olun” önerisi de sunmuşlardır. 1707 

5.10.2. Siyasî Partilerin Görevlendirmeye Dair 

Değerlendirmeleri 

CHP’li Nihat Erim’e Kıbrıs Sorunu gibi Türkiye için büyük önem taşıyan bir 

konuda vazife verilmesi hem kendi partisinde, hem de DP çevrelerinde yankı 

                                                 

1704 BCA, Fon No: 30100, Kutu No: 38, Dosya Gömleği No: 227, Sıra No: 1. 
1705 Nihat Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, Ankara, Ajans-Türk Matbaacılık 
Sanayii, bas.y.y., ss: 15-16. Nihat Erim, Kıbrıs konusunda 1965’e kadar içinde yer aldığı çalışmaları 
ve hatıralarını “Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs” adlı kitapta toplamıştır. Kıbrıs 
meselesinin ilk safhalarına dair önemli bir kaynak niteliğindeki eserde Erim, Başbakan Adnan 
Menderes’ten kendisine işbirliği teklifinin 15 Kasım akşamı geldiğini yazmıştır. A.e., s: 15. 
1706 Erim, A.g.e., s: 617.  
1707 A.e., s: 618. 
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uyandırmıştır. DP Meclis Grubu’nda muhalefete mensup bir kişiye vazife verilmesi 

“memnuniyetsizlik” doğurmuş; ancak Başbakan Menderes partililerin tepkilerine 

karşın Erim’in görevine devamında ısrarcı olmuştur. 1708 CHP Genel Başkanı İsmet 

İnönü ise Nihat Erim’in Kıbrıs konusunda aldığı vazifeyi öğrendikten sonra eski 

Ordu milletvekili Atıf Topaloğlu’na “Bu nedir?” sorusunu yöneltmiş ve ardından da 

muhatabına “Ben bunları hazmetmeye kendimi alıştırdım, ama sizler hazmedebilecek 

misiniz?” sorusunu sormuştur.1709  

Nihat Erim, CHP liderinin tepkilerini öğrendikten sonra, İnönü’ye gönderdiği 

12 Ocak 1957 tarihli mektupta önce DP iktidarının önerisini kabul etme nedenini 

izah etmiş ve  “Partiler üstünde bir vatan vazifesi olduğunda hiç kimsenin tereddüdü 

bulunmaması lâzım gelen Kıbrıs meselesinde bir C.H.P.linin dışarıya karşı vazife almasını, 

partililik bakımından hazmedilmesi ayrı gayrete ihtiyaç gösteren bir hareket gibi gören 

zihniyeti yadırgadığımı arzetmeliyim.”  ifadeleriyle İsmet Paşa’nın tutumunu 

eleştirmiştir. 1710 Erim, aynı mektubunda kendisiyle Menderes arasındaki temasları 

yanlış yorumladığını savunduğu İsmet Paşa’nın “gerçekleri kendisinin yerine 

başkalarından” öğrendiğini de ifade etmiş ve üstlendiği görevi şu şekilde anlatmıştır:  

“Kıbrıs meselesinde sırf bir teknisyen olarak vazife aldım. İşin politikasını Hükûmet tesb[p] 

it etmiş ve etmektedir. Tıpkı Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri iken 1943-1945 yıllarında 

mütelea verdiğim tarzda fikir söylüyorum.”  1711  Bunun dışında Erim’den İnönü’ye 

giden ikinci bir mektup daha vardır. 13 Ocak tarihli yeni mektupta İsmet Paşa’nın 

tavrında farklılık gözlenmektedir. Bu tavrı Atıf Topaloğlu’ndan öğrenen Nihat Erim, 

duyduklarını şu satırlarla ifade etmiştir:  “Kıbrıs dâvasında vazife kabulümün, benim 

ferdî bir meselem olması dolayısiyle partiyi ilgilendirmeyeceğini söyleyerek, C.H.P. 

merkezinde bana karşı uyanan infiali yatıştırmaya muvaffak olmuşsunuz.”  1712 

                                                 

1708 Hüseyin Agun, Demokrat Parti İktidarının Kıbrıs Politikası: 1950-1960, Ankara, Demokratlar 
Kulübü Yayınları, 1997, s: 55. 
1709 İnönü Vakfı Arşivi, Nihat Erim’in İsmet İnönü’ye gönderdiği 12 Ocak 1957 tarihli mektuptan 
alıntı. 
1710 İnönü Vakfı Arşivi, Nihat Erim’in İsmet İnönü’ye gönderdiği 12 Ocak 1957 tarihli mektuptan 
alıntı. 
1711 İnönü Vakfı Arşivi, Nihat Erim’in İsmet İnönü’ye gönderdiği 12 Ocak 1957 tarihli mektuptan 
alıntı.  
1712 İnönü Vakfı Arşivi, Nihat Erim’in İsmet İnönü’ye gönderdiği 13 Ocak 1957 tarihli mektuptan 
alıntı. 
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Nihat Erim’in ilk mektubundan çıkan en önemli netice onun Kıbrıs davasında 

aldığı vazifeden İsmet Paşa’nın haberdar olmadığını kanıtlamasıdır. Yine Erim’in 

İnönü’ye yönelttiği “gerçekleri kendisi yerine başkalarından” öğrendiği ithamından 

çıkan sonuç CHP lideriyle arasındaki diyaloğun tamamen koptuğu ve Erim’in 

kararlarını liderine danışmadan aldığı yönündedir.  Ancak ikinci mektuptaki satırlar 

halen İsmet Paşa’nın bazı CHP’lilere karşı ‘eski gözdesi’ Nihat Erim’i koruma 

gayreti içinde olduğunun da ispatıdır. Ancak buna rağmen doğrudan temas 

olmadığından İnönü için henüz Erim’le irtibata geçme vakti de gelmemiştir.  

5.11. Nihat Erim’in Kıbrıs Sorunu’na  Yönelik Faaliyetleri 

Başbakan Adnan Menderes’ten aldığı teklifle Kıbrıs meselesi üzerinde 

çalışmalara başlayan Nihat Erim, kendisinden önceki dönemde hazırlanan dosyaları 

inceleyerek 24 Kasım 1956 tarihinde hükümete bir rapor sunmuştur. Erim, bu 

raporunda Türk tarafının Kıbrısla ilgili tezlerini irdelemiştir. Erim, başlangıçta “II. 

Dünya Savaşı’ndan sonra milletlerarası ilişkilerde slogan sömürgeciliğin 

kalkmasıdır.” saptamasında bulunmuş ve özetle şu değerlendirmeleri yapmıştır:   

“Türkiye, Kıbrıs üzerinde coğrafi, tarihi, stratejik haklar iddia ederken, adanın İngiltere 

sömürgesi olarak kalmasını savunmak doğru olmaz… Kıbrıs’ın egemenliği İngiltere’de 

kalsın. Fakat ada halkına self government1713 elbette uygulansın…  [İngilizler çekilirse] 

Kıbrıs’ı İngiltere ancak bize devredebilir ve yalnız bize devretmelidir…”   1714  

Nihat Erim, Menderes Hükümeti’ne Kıbrıs konusunda Türk tezini 

geliştirirken Lozan Antlaşması’nın 20. maddesine1715 dayanan bir hukuk tezinde ısrar 

edilmemesini de önermiştir. Sözü edilen maddenin adayı “hiçbir ihtirazı kayıt 

koymadan” İngiltere egemenliğine bıraktığını savunan Erim,   “20. madde Türkiye’nin 

hukuki iddialarına kapıyı kapatmıştır, denebilir. Hiç değilse böyle bir karşı tez de 

                                                 

1713 Self Government: Bağımsızlık olmaksızın “özel siyasal yönetim” anlamında kullanılan İngilizce 
bir terimdir. Oran, A.g.e., s: 594. 
1714 BCA, Fon No: 30100, Kutu No: 38, Dosya Gömleği No: 227, Sıra No: 1., Erim, Bildiğim ve 
Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, ss: 18-19. 
1715 Nihat Erim’in söz ettiği Lozan Barış Antlaşması’nın 20. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir: 
“Türkiye Britanya Hükümetince Kıbrıs’ın 5 Kasım 1914’te açıklanan ilhakını tanıdığını bildirir.” 
İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları: I. Cilt (1920-1945), Ankara, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, 3.bs., 2000, s: 99.   
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savunulabilir ve reddi kolay olmaz.”   ifadeleriyle görüşünü ortaya koymuştur. 1716 Nihat 

Erim, ayrıca 1957 yılı koşullarında en makul çözüm önerisini de şöyle açıklamıştır:  

“Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı ENOSİS veya Türkiye’ye geri verilmesi birbirinden en uzak 

iki öneridir… Meseleyi uzlaşma suretiyle ortalama bir hal şekline bağlamak hem 

hakkaniyete uygun olur, hem de bugünkü durumda siyaseten kabil tek anlaşma konusudur. 

İngiltere’nin gerçekçiliğini ve uzlaşmacılığını da okşayan bir formüldür. Ortalama hal şekli, 

Kıbrıs adasının taksimidir.”   1717  

Nihat Erim, böylece Türkiye’nin Kıbrıs davasının halli için-Başbakan 

Menderes’in de vurguladığı gibi- uzun süre savunduğu “Taksim tezi”ni DP iktidarına 

en makul formül olarak öneren isimlerden birisi olmuştur. Bu arada Nihat Erim’in 

hazırladığı bu raporun bugüne dek gelen süreç içinde Türk tarafının Kıbrıs’la ilgili 

temel siyasetini oluşturduğu da öne sürülmüştür. 1718 

Nihat Erim’in Kıbrıs konusunda aldığı vazife yurt dışında yürütülecek 

temasları da içeriyordu. Dolayısıyla Erim, 1957 yılı Ocak ayında önce Kıbrıs’a 

giderek oradaki durumu yerinde görmek istemiştir. Beraberinde Dr. Fazıl Küçük, 

Suat Bilge ve Faiz Kaymak ile adaya gelen Erim, buradaki ilk açıklamasında 

seyahatin amacını şöyle anlatmıştır:   “Kıbrıslı kardeşlerimiz için hazırladığımız 

Anayasayı yerinde tetkik ve Türk kardeşlerimizle tanışmak için Adaya geldik…. 

Hükûmetimiz Kıbrıs meselesini insanlık prensiplerine en uygun şekilde halledebilmek için 

çalışmaktadır.”  1719  Erim, meseleyi Türkiye ile Yunanistan ve İngiltere arasındaki iyi 

ilişkileri bozmadan çözmeyi istediklerini de söylemiştir. 

Nihat Erim, Kıbrıs’ta öncelikle İngiliz Vali John Harding ile bir araya gelerek 

Radcliffe tasarısı üzerine görüşmüştür. Erim, tasarının kabulü halinde Kıbrıs Vali 

Yardımcısı’nın hangi milletten olacağını sorusuna bu kişinin lüzumu halinde 

Vali’nin yetkilerini kullanacağı için İngilizler arasından seçileceği cevabını almıştır. 

Türkçe’nin resmi dil olup olmayacağını da öğrenmek isteyen Nihat Erim’in sorusuna 

Vali Harding, “Yasama Meclisi’nde her üç dil de kullanılacak. Yalnız mahkemelerde 

                                                 

1716 BCA, Fon No: 30100, Kutu No: 38, Dosya Gömleği No: 227, Sıra No: 1., Erim, A.g.e., s: 19. 
1717 BCA, Fon No: 30100, Kutu No: 38, Dosya Gömleği No: 227, Sıra No: 1., A.e., ss: 21-22. 
1718 Makarios Druşotis, Karanlık Yön EOKA, Lefkoşa, Galeri Kültür Yayınları, 2. bs., 2007, s: 215.  
1719 Ayın Tarihi, Ocak 1957, Sayı: 278, s: 254-255. “Türk Heyeti Kıbrıs’ta”, Milliyet Gazete Arşivi, 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 20 Ocak 1957, s: 5., “N.Erim’in başkanlığındaki heyetimiz dün 
Kıbrısa gitti”, Yeni Sabah, 20 Ocak 1957, Yıl: 19, Sayı: 6422, ss: 1-5.  



 407

tek dil İngilizce olacaktır.” karşılığını vermiştir. 1720 Mülâkat sırasında tasarıya göre 

Başbakan’ın Rum olacağının anlaşıldığını da söyleyen Erim, “[Bu] olduğu takdirde 

yardımcı bir Türk olabilir mi?” sualine karşılık da   “Başbakan Yardımcısı Türk olduğu 

takdirde, Rum Başbakan ile nasıl çalışabileceğini pek kestiremiyorum… Başbakan 

Yardımcısı kabinenin siyasetini beğenmez ise ne olacaktır? Bir Türk Başbakan 

Yardımcısının kabine ile nasıl bağdaşacağını anlayamıyorum.”  yanıtını almıştır. 1721 

Kıbrıs’taki çalışmalarını bitiren Nihat Erim, adadan ayrılmadan evvelki 

demecinde Vali Harding ile yararlı görüşmeler yaptıklarını ifade etmiş ve  “Biz 

İngiltere’ye ıslah kabul etmez inatçı bir müstemlekeci olarak asla bakmıyoruz. Bilâkis… 

Kıbrıs’taki İngiliz idaresi… şu sırada müstemlekecilik zihniyeti ile değil, Adada herşeyden 

evvel serbest idare izharına imkân verecek emniyet ve sükunetin tesisini hedef tutmaktadır.” 

demiştir. 1722 Erim, Kıbrıs Türk halkının “self government” sisteminin uygulanması 

durumunda Rumlara karşı tüm haklarının güvencede olacağına inandığını ve Kıbrıslı 

Türklerin yalnız olmadıklarını, 26 milyon Türkün kendileriyle beraber bulunduğunu 

da söylemiştir. Nihat Erim, Türkiye’ye dönüşünde Kıbrıs’ta havaalanından 

başlayarak olağanüstü bir halin olduğunun anlaşıldığını ve tedhişçiliğin başarılı 

olduğunu kaydetmiştir. 1723 Erim, söz ettiği tedhiş havasına bizzat şahit olmuştur. 

Ankara’ya dönüş yolunda olan Türk heyetinin olduğu otomobile Baf civarında 

bomba atılmış ve haber basında heyecanla karşılanmıştır. Ancak daha sonra yapılan 

açıklamada bombanın hedefinin bir İngiliz birliği olduğu ifade edilmiştir. 1724 Nihat 

Erim, araçta seyir halindeyken bir patlama sesi duyduklarını ve saldırının kendilerine 

                                                 

1720 Erim, A.g.e., s: 44. 
1721 A.e., ss: 46-47. 
1722 Ayın Tarihi, Ocak 1957, s: 256. 
1723 Erim, A.g.e., s: 48. 
1724“Türk Heyetine Bomba Atıldı”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 23 
Ocak 1957, s: 1., Vali Harding, Nihat Erim’e olaydan duyduğu üzüntüyü bildirmiştir. Ayın Tarihi, 
Ocak 1957, s: 257., “Türk Hey’etinin Kıbrıs’ta Son Yaptığı Görüşmeler Çok Müsbet Neticeler Verdi”, 
Zafer, 23 Ocak 1957, Yıl: 8, Sayı: 2666, s: 1., “Türk heyetinin otomobiline Lefkoşe’de Bir Bomba 
Atıldı”, Vatan, 23 Ocak 1957, Yıl: 17, Sayı: 5630, s: 1., “Kıbrısta Heyetimize bomba atıldı”, Yeni 
Sabah, 23 Ocak 1957, Yıl: 19, Sayı: 6425, s: 1. Cumhuriyet’te Erim’in verdiği bilgiye göre çıkan 
haberde Türk heyetinin Kıbrıs’ta saldırı tehdidi altında olduğu için her gün farklı bir otomobille 
yolculuk yaptığı yazılmıştır. “Lefkoşede Türk Heyetine bomba atıldı”, Cumhuriyet, 23 Ocak 1957, 
Yıl: 32, Sayı: 11672, s: 5. 



 408

yapıldığı halde Vali Harding’in “hedefin İngiliz askeri aracı” olduğunu açıklattığını 

kaydetmiştir. 1725 

Nihat Erim, Kıbrıs’tan sonraki ikinci seyahatinde Londra’ya gitmiştir. 

Hareketinden evvelki demecinde Kıbrıs’ta yalnız fikir alışverişinde bulunduklarını 

söyledikten sonra sorunun Türk-İngiliz dostluğu çerçevesinde çözülmesinde Harding 

ile mutabık olduklarını belirtmiştir. 1726 İngiltere’de anayasa tasarısını hazırlayan 

Radcliffe ve diğer yetkililerle bir araya gelen Nihat Erim’in özellikle İngiliz 

muhalefet temsilcileriyle Avam Kamarası’ndaki görüşmesinde “küçük bir gerilim” 

de yaşanmıştır. Erim, muhataplarına Türkiye’nin görüşlerini aktarırken  “Eğer 

Kıbrıs’a vereceğiniz statü oradaki Türk toplumunun haklarını göz önünde tutmazsa, 

Türkiye buna katlanamaz”  demiş ve İşçi Partisi’nden Bay Brown bu sözlere  “Yani 

ne yaparsınız? Adayı gider işgal mi edersiniz? Sizin bir tane bile çıkarma geminiz yok! 

Savaş mı yapacaksınız?”  karşılığını vermiştir. Nihat Erim, bu beklenmedik çıkış 

karşısında şunları söylemiştir:  “Hayır, ben savaştan söz etmedim. Bir devlet bir şeye 

katlanamayacağı zaman savaşın dışında da yapacağı şeyler vardır. İngiltere bunu gözardı 

edemez.” 1727  Nihat Erim’e yönelen bu ifadeler Batı dünyasının o günün koşullarında 

Türkiye’nin Kıbrıs davasında askeri güç seçeneğini kullanacak imkânlara sahip 

olmayışını gerektiğinde bir koz olarak kullanabileceklerini de göstermiştir.   

Nihat Erim, İngiltere’deki temaslarını tamamladıktan sonra New York’a 

gitmiştir. Erim, burada BM’de Türk tezini savunacak -Fatin Rüştü Zorlu’nun da 

bulunduğu-heyetle birlikte çalışmalarını sürdürecektir.  ABD’de ilk olarak New York 

Times gazetesinde Türk tarafının görüşlerini yansıtan bir mektup yayınlayan Erim, 

“Türkiye, Kıbrıs Türklerinin çaresizlik içinde yurtlarını terketmelerine sebep olacak bir 

formülün tatbikini önlemeye çalışmaktadır. Kısaca kendi mukadderatını tayin hakkının 

Türklere de tanınması gayet tabiidir.”  ifadeleriyle Kıbrıs konusunda savunulan görüşü 

                                                 

1725 Erim, A.g.e., s: 55. 
1726 Ayın Tarihi, Ocak 1957, s: 257., “Türk Hey’etinin Kıbrıs’ta Temas ve Müşahedeleri”, Zafer, 25 
Ocak 1957, Yıl: 8, Sayı: 2668, s: 1.  
1727 Erim, A.g.e., s: 58. Erim ayrıca bu diyaloğun üzerinde derin bir etki yarattığını ve zaten “hakkı 
olanı alabilmek için” güçlü olmak lazım geldiğini bildiğini ve bunu bir kez de İngilizlerden 
duyduğunu yazmıştır.  Bu arada gazeteci Orhan Karaveli, o dönem Londra’da bir akşam yemeğinde 
bir araya geldiği Nihat Erim’in Kıbrıs’ta Türkiye’nin çıkarlarının gözardı edildiği bir düzenlemeye 
karşı çıkacaklarını söylediğini iddia etmiş ve Erim’in kendisine gerekirse Kıbrıs için 
savaşabileceklerini ima eden sözler söylediğini öne sürmüştür. Orhan Karaveli, Görgü Tanığı: Bir 
gazetecinin sıradışı anıları, İstanbul, Pergamon, 2001, ss: 74-76. 
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ortaya koymuştur.1728  Erim, adanın Türkiye’nin güvenliği açısından taşıdığı 

önemden de söz etmiş ve Türkiye’nin en başından beri konunun şiddet unsurlarından 

arındırılmış bir şekilde ilgili devletler arasında müzakere yoluyla çözülmesinden 

yana olduğunu da belirtmiştir. Bu noktada Erim, uzun yıllar gazete yazarlığı 

yapmanın da avantajıyla Amerikan kamuoyuna hitap eden bu yazıyla hem Kıbrıs 

konusunda kararlılığı anlatmış ve hem de meselesinin çözümü için diplomasi dışında 

seçenek bulunmadığını ifade etmiştir.  

Yunanlılar, 1957 yılında meseleyi yeniden BM gündemine taşımışlardı. Şubat 

ayındaki müzakerelerde Yunanistan, Kıbrıs’ın geleceğinin tayini için halkoylamasına 

gidilmesini istemiştir. İngilizler, BM Antlaşması’nın üyelerden birisine diğer 

devletin bir parçası için bağımsızlık isteme hakkı tanımadığını öne sürmüşlerdir. 

Türk heyeti ise görüşmelerde Yunanlıların Kıbrıs’ı ilhak niyetiyle hareket ettiğini, bu 

maksatla şiddeti teşvik ettiğini savunarak sorunun barışçı yöntemlerle çözümünden 

yana olduğunu açıklamıştır. 1729 Sonuçta BM’de 26 Şubat 1957 tarihinde yapılan 

oylamada Hindistan tarafından sunulan karar tasarısı kabul edilmiştir. Bu tasarıda 

kısaca Kıbrıs konusunda çözüm için barış ve ifade serbestliği ortamının 

sağlanmasından söz edilmiş ve  “Genel Kurul… barışçı, demokratik ve adil bir çözümün 

bulunması samimi arzusunu ifade eder ve bu amaca yönelmiş görüşmelerin başlamasını ve 

devam etmesini ümit eder.”  denilmiştir. 1730 Yunanlılara göre bu karar Kıbrıs Valisi 

Harding ile Rumlar arasındaki görüşmelere devam edilmesi anlamına geliyordu. 

Türklere ve İngilizlere göre ise söz konusu karar üçlü müzakerelerin devamı olarak 

yorumlanmalıydı. 1731  Nihat Erim de BM’den çıkan kararın sonraki süreçte devam 

edecek müzakerelerin Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında yapılacağı manasına 

geldiğini ve görüşmelerin toplumlar arasında yapılması gerektiği zaman da bunun 

Rum ve Türk toplumları arasında olacağının anlaşıldığını savunmuştur. 1732 

                                                 

1728 “Prof. Nihad Erim’in Kıbrıs’a Dair Beyanatı”, Zafer, 13 Şubat 1957, Yıl: 8, Sayı: 2687, s: 1., 
Ayın Tarihi, Şubat 1957, Sayı: 279, s: 342. 
1729 Uçarol, A.g.e., ss: 959-960. 
1730 Hasgüler, A.g.e., s: 224., Gürel, A.g.e., s: 125. 
1731 Richter, A.g.e., s: 124. 
1732 Erim, A.g.e., s: 70. 
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1957 yılında BM’de alınan karardan sonra Kıbrıs meselesi ilgili ülkelerin 

gündemindeki yerini muhafaza etmiştir. Ancak Türkiye’de 1957 yılının ikinci 

yarısında yaklaşan genel seçimlerden dolayı adadaki durumla ilgili genel bir 

durgunluk ve hareketsizlik de söz konusuydu.1733 1958’in başında gazetecilerle bir 

araya gelen Nihat Erim, Kıbrıs konusunda önemli açıklamalarda bulunmuştur. Kıbrıs 

Sorunu’nda hızlı bir çözümünün söz konusu olamayacağını belirten Erim, adada üçlü 

bir idare kurulmasının gerekli olduğunu savunmuştur. Yunanlılarla, İngilizlerin 

gerçek maksatlarının farklı olduğunu da öne süren Nihat Erim’e göre Kıbrıs 

konusunda tarafları tatmin edecek bir çözüm kısaca şöyledir:  “Radcliffe projesi 

Türkleri haklarını sağlamca koruyacak hale sokulmak üzere ıslah edilir, İngiliz ve Yunan ve 

Türk hükûmetlerinin resmi temsilcilerinden mürekkep üçlü bir Naipler heyeti, Anayasanın 

tatbikine nezaret eder. Bu şekildeki formül kanaatimce… NATO ile Birleşmiş Milletleri bu 

pürüzlü meseleden kurtarmaya güzel bir çare olabilirdi.”  1734  

Nihat Erim’in bu ifadeleri başlangıçta Radcliffe tasarısının Türkler lehinde 

tadil edilmesi durumunda çözüm için tarafları tatmin edebileceğini düşündüğünü 

göstermektedir. Ne var ki, Yunanlılar açısından söz konusu tasarı daha en başından 

nihai çözüm sağlamaktan uzak olarak görülmüştü. 1735 Nihat Erim de adada artan 

toplumlararası çatışmaların “ilişkileri zehirlediğini” ve Radcliffe tasarının 

uygulanmasının zorlaştığını da savunmuştur. 1736 Ancak Erim’in basın 

toplantısındaki sözleri iktidarın çok da hoşuna gitmemişti. Nihat Erim, toplantı 

metnini AA ve Zafer’e ve göndermiş olmasına rağmen Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü 

Zorlu, İngilizlerle temasların devam ettiğini ve Erim’in sözlerinden başka manalar 

çıkabileceği için bunları ajansa ve iktidar gazetelerine almayacaklarını 

söylemiştir.1737 Bu da DP iktidarının Nihat Erim’in Kıbrıs’la ilgili bazı düşüncelerini 

onaylamadığının bir göstergesidir.  

                                                 

1733 Gürel, A.g.e., s: 136. 
1734 “Nihat Erim Kıbrıs için üçlü idare tavsiye etti”, Milliyet Gazete Arşivi, 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 13 Ocak 1958, ss: 1-5. 
1735 Ed. Oran, A.g.e., s: 605. 
1736 Erim, A.g.e., s: 88. Kıbrıs’ta 1950’lerde yaşanan toplumsal şiddet olayları için bkz. Druşotis, 
A.g.e. 
1737 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 645. 
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Kıbrıs Meselesi’nde dönüm noktası teşkil eden Londra ve Zürih 

Antlaşmaları’na giden yolda ilk önemi adım Paris’te Türk, Yunan ve İngiliz Dışişleri 

Bakanları toplantısında atılmıştır. Kıbrıs’ın bağımsızlığı temelinde düzenlenecek 

üçlü konferansta “Taksim”e ve “Enosis”e karşı garantiler içerecek bir formül 

aranacaktı. 1738 Kararlaştırılan konferans Zürih’te 1959 yılı Şubat ayında toplanmış 

ve burada üç ayrı anlaşma hazırlanmıştı. İlk anlaşmayla ayrı bir Anayasa’nın temel 

yapısı hazırlanmıştı. İkincisi bir Garanti anlaşmasıydı ve hem Türkiye, hem de 

Yunanistan Kıbrıs’ın bağımsızlığını garanti ediyordu. Üçüncüsü ise yeni kurulacak 

devletin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü garanti ediyordu. Eğer Kıbrıs’ta bir 

ayaklanma çıkacak olursa bu üç devlet (garantörler) önce birbirlerine danışacaklar, 

sonra da statükoyu korumak için müdahale edebileceklerdi. 1739  

19 Şubat 1959 tarihinde bu kez Londra Antlaşması imzalanmış ve böylece 

Kıbrıs Sorunu’nda ilk aşama tamamlanmış ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması için 

gerekli hukuksal metinler hazırlanmıştır. 1740 Londra Antlaşması’nda “Kıbrıs’taki 

İngiliz egemenliğinin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne devri”, “Kıbrıs’ın bağımsızlığını, toprak 

bütünlüğünü ve anayasal düzenini teminata alan bir garanti antlaşması”, “Türkiye, 

Yunanistan ve İngiltere arasında yapılacak askeri ittifak antlaşması”, Kıbrıs 

Cumhuriyeti Anayasası’nın temel maddeleri” gibi başlıklar yer almıştır. 1741 Kıbrıs’ın 

bağımsızlığını sağlayan Londra Antlaşması’nın metni henüz imzalar atılmadan 

Başbakan Adnan Menderes tarafından Nihat Erim’e okunmuştur. Erim, metne dair 

ilk değerlendirmesini “büyük başarı” nitelemesiyle yapmıştır. 1742 Nitekim DP 

iktidarı Londra Antlaşması’nın imzalanmasından hemen sonra Nihat Erim’e bu kez 

Kıbrıs’ın anayasasının hazırlanmasında vazife verecektir.  

Londra ve Zürih Antlaşmaları’nın ardından sıra Kıbrıs’ta kurulacak bağımsız 

devletin anayasasının hazırlanmasına gelmişti. Nitekim anayasayı hazırlayacak ortak 

komisyonda Rum ve Türk toplumlarının iki temsilcisinin yanı sıra Yunan ve Türk 

hükümetlerinin gönderdiği iki hukuk danışmanı bulunacaktı. Görev ise Zürih 

                                                 

1738 Bağcı, A.g.e., s: 125.  
1739 Richter, A.g.e., s: 157. 
1740 Ed. Oran, A.g.e., s: 610.  
1741 Bilge, A.g.e., s: 381.  
1742 Erim, A.g.e., s: 669. 
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Antlaşması temelinde bir anayasa hazırlamaktan ibaretti. 1743 DP iktidarı bu aşamada 

Nihat Erim’i yeniden vazifeye çağırarak bu kez Kıbrıs anayasasını hazırlayacak 

komisyona Türkiye Heyeti Başkanlığı’nın teklif etmiş ve o da “Görevdir kaçılmaz, 

iftiharla kabul ediyorum.” cevabını vermiştir. 1744 Kıbrıs’ta yürütülecek müzakerelere 

katılmak üzere adaya giden Erim açıklamasında Londra ve Zürih Antlaşmaları 

esasları doğrultusunda bir anayasa hazırlanacağını ifade etmiştir. 1745 

Kıbrıs anayasasını hazırlamakla görevlendirilen ortak komisyon ilk 

toplantısını 13 Nisan 1959 günü yapmıştır. 1746 Nihat Erim, toplantının yapıldığı 

günlerde adadaki Yunan toplumuyla Türk toplumunun birbirine küs olduğunu ve 

bunu düzeltmeye çabaladığını kaydetmiştir. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanı Zorlu da 

Türk toplum liderlerine Rumlarla yakınlık kurmalarını ve “Valiyi aradan 

çıkarmalarını” önermişti. 1747 Erim ve Zorlu bu tutumlarıyla bir anlamda Kıbrıs’ta 

yaşayan iki halk arasında uzlaşı sağlanmadan kalıcı barışa ulaşmanın zor olduğunun 

farkında olduklarını da göstermişlerdir.  

Anayasa Komisyonu’nda yürütülen müzakereler sırasında taraflar arasında 

başlıca iki konu üzerinde uyuşmazlık çıkmıştır. Bu uyuşmazlıklar ayrı belediyelerin 

kurulması ve yürütme organının yetkileri konularında ortaya çıkmıştır. 1748  Erim, 

Rum lider Makarios’la bir araya geldiğinde toplumlararası görüşmelerde sorun teşkil 

eden belediyeler meselesinde hızlı bir çözüme ulaşmak gerektiğinden söz 

etmiştir.1749 Nihat Erim, ayrıca anayasasının yazım sürecinin uzamaması için Türk ve 

Yunan tarafının birer metin hazırlaması ve sonradan bu metinlerin değiş tokuş 

edilerek uzlaştırılması konusunda Zorlu ile mutabakata vardıklarını da 

                                                 

1743 Richter, A.g.e., s: 171. 
1744 Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, s: 110. 
1745 “Nihat Erim Kıbrıs’a gitti”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 7 Nisan 
1959, s: 1. 
1746 Kudret Özersay, Kıbrıs Sorunu: Hukuksal Bir İnceleme, Ankara, Avrasya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi Yayınları, 2. bs. 2002, s: 39.  
1747 Erim, A.g.e., ss: 110-111.  
1748 Bilge, A.g.e., s: 386. 
1749 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 675. 
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kaydetmiştir.1750 6 Mayıs 1959 günü yapılan toplantıda da Türk ve Yunan heyetleri 

hazırladıkları metinleri teati ederek inceleme sürecini başlatmışlardır. 1751  

Kıbrıs Anayasası’nın yazılma süreci bir yıl içinde tamamlanmıştır. Erim’e 

göre yazım işinin ağır yürümesi hem Yunanlıların hem de Rumların yavaş hareket 

etmelerinden kaynaklanıyordu. Nitekim Kıbrıs Türkleri’nin hukukunu muhafaza 

edecek hükümleri tasarladığından da bahseden Erim, “İleride Rumların bu anayasa 

bize empoze edilmişti diyebilmelerini önleme” adına bu tutumu takındığını da 

savunmuştur. 1752 Anayasanın hazırlanması sürecinde karşılaşılan zorluklardan ayrı 

belediyelerin nasıl kurulacağı konusu her iki tarafın da kabul edebileceği bir formülle 

çözülmek zorundaydı. Başlangıçta Kıbrıs’ta ayrı belediyelerin kurulması olanaklı 

görülmesine rağmen maliyetli olacağı gerekçesiyle tereddütle karşılanmıştı. Ne var 

ki, adada tırmanan milliyetçi yaklaşımlardan dolayı Kıbrıs Türk toplumunun 

Rumlarla birlikte yaşamasının güç olduğu savı ayrı belediyeler konusunun önemini 

arttırmıştır. 1753 Ayrıca yürütme yetkisinde de taraflar arasında pürüz çıkmıştır. 

Rumlar Zürih Antlaşması’nda Cumhurbaşkanı yardımcısının yetkilerini “istisnai” 

olarak yorumlarken, Türk tarafı bu yetkilerin “umumi” olduğunu savunmuştur. 1754  

Türk tarafı adına müzakeleri yürüten Nihat Erim, tarafların anlaşamadıkları bu 

sorunun aşılması için Zürih Antlaşması’nın ilgili hükmünün anayasaya aynen 

konulmasını önermiştir. Bu noktada Dışişleri Bakanı Zorlu da Türkiye’nin Zürih’te 

varılan mutabakata aykırı hareket etmeyeceğini Erim’e bildirmişti.  1755 Bu konuda 

Türk tarafının kararlılığını göstermek isteyen Nihat Erim, Rumların teklifi 

reddetmesinden sonra Ankara’ya müzakeleri kesebileceğini hatırlatmış; ancak bu 

                                                 

1750 Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, s: 111. 
1751 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 676. 
1752 Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, s: 112. 
1753 Richter, A.g.e., s: 178-179. Kıbrıs’ta 1941-1958 arasında ortak belediyelerde nüfus oranlarına 
uygun temsil edilen Kıbrıs Rumlarıyla Kıbrıs Türkleri pek çok sorunla karşılaşmıştı. Örneğin Rum 
belediye başkanları Meclislerde çoğunluğu teşkil eden Rum üyelerin desteğiyle Türk mahallelerine 
hizmet vermiyor, Türk mahalle ve sokaklarının isimleri Rumcaya dönüştürülüyor, Türk mezarlıkları 
ve şehitlikleri ortadan kaldırılıyordu. Bu nedenlerle Kıbrıslı Türkler 1958’de kendi belediyelerini 
kurmak zorunda kalmışlardı. Sabahattin İsmail, 150 Soruda Kıbrıs Sorunu, İstanbul, Kastaş 
Yayınevi, 1998, s: 61. Geçmişte yaşanan deneyimler neticesinde Kıbrıs Türkleri belediyeler konusu 
üzerinde hassasiyetle duruyorlardı.    
1754 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 682. 1959 Antlaşmaları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na 
veto yetkisi verilmesini öngörmüştü. İsmail, A.g.e., s: 52. 
1755 Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, ss: 120-121. 
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önerisi Dışişleri çevrelerince makul karşılanmamıştır. 1756 Sonuç olarak 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın yetkilerine dair anlaşmazlık Makarios’un tutumunda 

ısrarcı olmasından dolayı uzun bir süre görüşmeleri tıkamıştır. Ancak Londra ve 

Zürih Antlaşmaları’yla Kıbrıs’ta bağımsız bir devlet kurma esası kabul edildiği için 

taraflar “asgari müştereklerde” anlaşmak zorunda olduklarının da farkındaydılar. 

1960 yılına gelindiğinde artık Kıbrıs Anayasası’nın yazım süreci 

tamamlanmak üzereydi. 7 Mart tarihli komisyon toplantısında Rum tarafı anayasa 

konusunda dile getirdiği itirazları geri çekmeyi kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.1757 

Metin üzerinde uzlaşı sağlandıktan sonra 6 Nisan 1960 günü Anayasa 

Komisyonu’nda son metin imzalanmıştır. 1758 Nihat Erim, değerlendirmesinde 

anayasanın imzalanmasıyla birlikte Kıbrıs konusuyla alakasının sona erdiğini ve DP 

iktidarının büyük başarısıyla Zürih Antlaşması’nın anayasaya aynen geçirildiğini 

kaydetmiştir. 1759 

5.12. 27 Mayıs’a Doğru Nihat Erim’in Siyasi Faaliyetleri 

1955 yılından itibaren İsmet İnönü’nün çevresinden uzaklaşan ve hatta 

Başbakan Adnan Menderes’le olan temaslarından ve savunduğu “partiler arası 

işbirliği” politikasından dolayı CHP’den ihracı istenen Nihat Erim’in 1956 sonrası iç 

politikaya dair siyasî çalışmaları azalmıştır. Erim önce Kıbrıs davasının 

yürütülmesinde aktif görev almış, ardından da 3 Temmuz 1957 günü Avrupa İnsan 

Hakları Komisyonu üyeliğine seçilmiştir. 1760 Erim’in bu göreve getirilmesi de DP 

Hükümeti’nin kararı üzerine gerçekleşmiştir. Düzenlemede yer alan “İnsan Hakları 

Komisyonu üyeleri İstişarî Meclisteki her milli grubun gösterdiği üç namzed 

arasından Bakanlar Komitesi tarafından seçilir.” hükmüne göre Muzaffer Akbay’ın 

vefatıyla boşalan üyeliğe Erim’le beraber Amil Artus, Hıfzı Veldet 

Velidedeoğlu’nun adaylıkları söz konusu olmuş ve Türk delegasyonuna “Nihat 

                                                 

1756 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 683. 
1757 Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, s: 140. 
1758 “Kıbrıs anayasa tasarısı imzalandı”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 7 
Nisan 1960 s: 1., Kıbrıs Anayasası hakkında ayrıntılı bilgi ve değerlendirme için bkz. Richter, A.g.e., 
ss: 174-178., Özersay, A.g.e., ss: 43-47.  
1759 Erim, A.g.e., s: 142. 
1760 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 631. 
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Erim’in tercih ve intihabının temini” için talimat verilmiştir. Buna göre Erim, 

Bakanlar Komitesi’nin 28 Haziran 1957 tarihli kararıyla komisyon üyeliğine 

seçilmiştir. 1761  

Muhalif bir partiye mensup bulunan Nihat Erim’e DP hükümeti tarafından 

tevdi edilen her iki görev de onun iktidar çevreleri tarafından önemsendiğinin bir 

göstergesi olarak görülmelidir. Ayrıca bu tür vazifelerle CHP’den dışlanmış bulunan 

Nihat Erim’i DP saflarına çekme düşüncesinin de bu tercihlerde etkili olduğu 

düşünülebilir.  

5.12.1. Nihat Erim’in Menderes ve İnönü’ye Yönelik Uyarıları 

1957 yılında CHP ile DP arasında yeni bir “Bahar Havası” gözlenmiş, liderler 

söylemlerinde ılımlı bir lisan kullanmaya gayret göstermişlerdir.1762 İsmet Paşa ilk 

olarak CHP İzmir İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada iç politikada huzurun 

gerekliliğinden söz ederek,   “Bugünkü konuşmamı iç politikada huzurun temini gibi 

selâmet noktasına bağlıyorum. Hiçbir hususî temasım, hiçbir hususî hesabım ve pazarlığım 

olmamıştır.”  demiştir. 1763 İnönü bu konuşmadan sonra DP’nin yayın organı Zafer’e 

özel bir mülâkat dahi vermişti. Bu görüşmede İsmet Paşa, enteresan ifadeler 

kullanmış ve   “Memleketimizde bugünkü kalkınma hareketi sadece bir edebiyat değildir. 

Başarılan eserlerin elbette kadri bilinecek ve Demokrat Parti iktidarı bütün bu eserlerle 

anılacaktır.”  sözleriyle Türkiye’nin DP devrinde gelişme gösterdiğini kabul 

etmiştir.1764 Başbakan Menderes ise cevabında ana muhalefet liderinin bu ifadeleriyle 

yeni bir fikir getirmemekle birlikte kullandığı dil ve üslubun farklılığına dikkât 

çekmiştir. 1765  

CHP ile DP arasında başlayan yumuşamayla ilgili görüşlerine başvurulan 

Nihat Erim, öncelikle partiler arasında iyi ilişkilerin sürekli olması için samimiyet 

gerektiğini vurguladıktan sonra  “Sert çekişmelerle bir yere varmağa çalışmak belki bir 

                                                 

1761 BCA, Fon No: 03001, Kutu No: 138, Dosya Gömleği No: 289, Sıra No: 7. Belgede Nihat Erim’in 
görevinin 17 Mayıs 1963 tarihinde sona ereceği de yazılıdır.  
1762 Albayrak, A.g.e., s: 290. 
1763 “İnönü iç politikada huzur istedi”, Cumhuriyet, 12 Mart 1957, Yıl: 32, Sayı: 11720, s: 1. 
1764 Zafer, 14 Mart 1957, Yıl: 8, Sayı: 2689, s: 1. 
1765 “Başbakan İnönünün nutkuna cevab verdi”, Cumhuriyet, 16 Mart 1957, Yıl: 32, Sayı: 11724, s: 
1.  
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politika metodudur. Ciddi ve samimi tenkidleri esirgememekle beraber, karşılıklı nezaket, 

medeni münâsebetlere mutlaka devam ve gerekince de uzlaşmalarla ilerleyip netice aramak 

ise bambaşka bir politika metot[d]udur.”  tespitini yapmış ve parti liderlerinin bu 

yöntemi benimsemiş olmaları halinde önemli bir aşamanın geçileceğini 

bildirmiştir.1766 Erim, İnönü’nün sürekli güzel konuştuğunu; ancak sözlerin dışında 

icraatin önemli olduğunu da savunmuştur. Nihat Erim, rejime dair sorunların kongre 

konuşmalarıyla çözülemeyeceğini de belirttikten sonra “iktidar ve muhalefet liderleri 

mutlaka ve mutlaka bir araya gelmeli, kafa kafaya vermelidirler.” sözleriyle Adnan 

Menderes’le İsmet Paşa’nın ve diğer muhalefet liderlerini sabırla devamlı temas 

halinde olmaları ve aralarındaki sürtüşmelere son vermeleri durumunda sorunların 

aşılabileceğini kaydetmiştir. 1767  Erim, böylece sadece niyet beyan eden sözlerle 

sonuca varılamayacağını, iktidarla muhalefet arasında sürekli diyalog kurulması 

durumunda ise meselelerin çözümünde mesafe alınacağını savunmuştur. 1957 yaz 

aylarında İzmit’teki bir konuşmasında da bu mevzuya değinmiş ve partiler arası 

diyaloğu elzem olarak gördüğünü vurgadıktan sonra “…ben, işbirliğini bazıları gibi 

tek taraflı düşünmüş değilim.” sözleriyle Menderes ve İnönü’ye sorumluluklarını 

hatırlatmıştır. 1768 Ancak Nihat Erim’in liderlere yönelik uyarıları sonuç vermemiş, 

1957 seçimlerinden sonra partiler arası münasebetler kötüleşmiş ve sonuçta tutulan 

yöntem 27 Mayıs 1960 yılında askerlerin yönetime el koymasına neden olmuştur.    

Bu noktada değinilmesi gereken bir başka önemli bir nokta İsmet İnönü’nün 

iktidara yönelik söylemlerinin CHP içinde tepkiyle karşılanmasıdır.  1954 seçimleri 

sonrasında Nihat Erim’in savunduğu “partiler arası ilişkiler-Gandhi politikası”na 

karşı çıkanlar bu kez de İnönü’yü hedef almışlardır. O dönem Erim’in CHP’den 

çıkartılması gerektiğini savunan Cemil Sait Barlas, İsmet Paşa’nın da bulunduğu PM 

toplantısında “Kalkınma edebiyat değildir” sözünün DP’yi desteklemek anlamına 

geldiğini söylemiştir. 1769 1954’te Nihat Erim’i şahsi menfaat için iktidara 

yanaşmakla itham edenler içinde bulunan Barlas’ın bu defa Genel Başkan İnönü’yü 

                                                 

1766 “İnönünün son nutkuna dair dün yapılan yorumlar”, Cumhuriyet, 14 Mart 1957, Yıl: 32, Sayı: 
11722, s: 1. 
1767 A.h., s: 5. 
1768 “Dünkü Parti Kongrelerinde konu seçim”, Cumhuriyet, 1 Temmuz 1957, Yıl: 33, Sayı: 11829, s: 
5. 
1769 “C.H.P. Meclisinde İnönü tenkid edildi”, Vatan, 23 Mart 1957, Yıl: 17, Sayı: 5659, s: 1.  
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hedef seçmesi onun her ne olursa olsun DP ile uzlaşmaktan yana olmadığının bir 

göstergesidir. Sorun Erim yahut İnönü değil, iktidar partisiyle “çatışmacı siyasetin” 

sürdürülmesi sorunudur. Ne var ki, bu siyaset demokratik rejimi çıkmaza sokacak ve 

giittikçe sertleşen ilişkiler sonucunda askerler 27 Mayıs’ta DP iktidarını 

devireceklerdir. 

5.13. 1957 Seçimleri ve Erim’in Milletvekili Adaylığı 

1950’de iktidara gelen DP döneminde üçüncü genel seçimler normal takvime 

göre 1958 yılında yapılacaktı. Ancak iktidar partisi erken seçim kararı alarak 1957 

yılında sandık başına gidilmesini kararlaştırmıştı. Öncelikle Seçim Kanunu’nda 

değişiklik yapılmış ve muhalefetin ortak listeyle seçime girmesinin önü tıkanmıştır. 

Dolayısıyla muhalefet partileri arasındaki işbirliği arayışları neticesiz kalmış ve her 

partinin seçime tek başına katılmaları bir zorunluluk haline gelmiştir. 1770 4 Eylül 

1957 tarihinde DP Genel İdare Kurulu’nun toplantısında milletvekili genel 

seçimlerinin 27 Ekim günü yapılmasına karar verilmiştir. 1771 Bu kararın ardından 1.5 

ay sürecek seçim kampanyası dönemi de açılmış oluyordu.  

Nihat Erim açısından 1957 genel seçimleri dönemi evvelki seçim 

kampanyalarına göre daha durgun geçmiştir. 1950 ve 1954’te DP’ye karşı, kimi 

zaman sertleşen biçimde, eleştirel bir tutum içinde olan Erim; bu defa Menderes’e 

olan yakınlığı ve üstlendiği vazifelerden dolayı ‘ılımlı’ hareket etmek durumunda 

kalacaktır. Ayrıca İsmet Paşa ile yaşadığı sorunlar nedeniyle CHP’den mi yoksa 

DP’den mi aday olacağı hususu kamuoyu ve hükümet çevrelerince açık değildi. 

Ancak Erim, hem partisine bağlılığını, hem de partisine yönelik eleştirilerini İsmet 

İnönü’ye gönderdiği 12 Ocak 1957 tarihli mektupta şöyle anlatmıştır:   “C.H.P.nin altı 

umdesine inanan bir insanım. Partinin amelî sevk ve idaresini iki yıldır çoğunca 

beğenmiyorum. Nutuklardaki yüksek fikirlerle tatbikat birbirine uymuyor, tezatlara 

rastlanıyor…” 1772  Nihat Erim’in Kıbrıs Sorunu’nun çözümünde vazife aldığı 

                                                 

1770 Kemal H. Karpat, Türk Siyasi Tarihi: Siyasal Sistemin Evrimi, İstanbul, Timaş Yayınları, 2.bs., 
2011, ss: 97-98. 1957 seçimlerinden önce muhalefet partileri arasındaki işbirliği çabalarına dair geniş 
bilgi için bkz. Giritlioğlu, A.g.e., ss: 345-352. 
1771 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 166.  
1772 İnönü Vakfı Arşivi, Nihat Erim’in İsmet İnönü’ye gönderdiği 12 Ocak 1957 tarihli mektuptan 
alıntı. 
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günlerde DP’ye katıldığı yönünde basında bazı haberlere de rastlanmıştı. 1773 Ancak 

bu tür söylentiler CHP Kocaeli Örgütü tarafından hemen tekzip edilmiş ve Erim’in 

halen partinin mensubu olduğu vurgulanmıştı. 1774 Dolayısıyla DP’liler genel seçim 

öncesinde Nihat Erim’e kendi listesinde bağımsız milletvekilliği için adaylık 

koymasını önermiş; ancak teklife teşekkür eden Erim, CHP’den milletvekili seçilmek 

istediğini bildirmiştir. 1775  

CHP’deki durumu belirsizken ve üstelik 1950 ve 1954 seçimlerinde 

Kocaeli’de bütün milletvekillikleri DP tarafından kazanılmışken ve öneriyi kabul 

etmesi için koşullar elverişli iken Nihat Erim, iktidar partisinin önerisini reddederek 

CHP’ye olan bağlılığını göstermiştir. Hatta öyle ki, 1958 yılında Başbakan Adnan 

Menderes, Nihat Erim’in halen CHP’de kalmasına “şaşarak” şu yorumda 

bulunmuştur: “Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu bile parti değiştirip CHP’ye 

gidebiliyor,1776 bizim Nihat bize gelmiyor.” 1777  Menderes’in sitem de içeren bu 

ifadeleri Başbakan’ın uzun süre Nihat Erim’i DP’de görmek istediğinin bir kanıtı 

olarak görülmelidir.  

Nihat Erim’in 1957 seçimlerinde CHP’den milletvekili adayı oluşunda 

Kocaeli’den Genel Merkez’e, daha doğrusu İsmet İnönü’ye gelen mesajların da 

önemli bir rolü olmuştur. Daha 1956’da Erim’in ihracı olasılığı ortaya çıktığı zaman 

CHP İzmit İlçe İdare Kurulu adına İsmet Paşa’ya gönderilen mektupta “Canımız 

kadar sevdiğimiz, Hemşehrimiz Nihat Erim’in Ankara teşkilatı tarafından Haysiyet 

divanına sevk edilmiş olmasına İzmit teşkilatı olarak çok üzülmüş bulunuyoruz.” 

denildikten sonra fikirlerinden dolayı bir parti mensubunun cezalandırılması yoluna 

sapılmasının yanlışlığından söz edilerek,  “…Nihat Erim[’]in Haysiyet divanındaki 

tahkikatinin bir an evvel neticelendirilmesi, teşkilatımızdaki çözülmelerin ve 

huzursuzlukların  önlenmesi bakımından büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Lehimizde 

olacak, müsb[p]et bir neticeyi heyecanla bekliyoruz.”   ifadeleriyle Nihat Erim’le yaşanan 

                                                 

1773 “Prof. Nihad Erim D.P.ye kaydedilmiş”, Cumhuriyet, 25 Ocak 1957, ss: 1-5. 
1774 “C.H.P., Nihad Erimin Demokrat Partiye girmediğini bildiriyor”, Cumhuriyet, 26 Ocak 1957, 
Yıl: 32, Sayı: 11675, ss: 1-5. 
1775 Erim, A.g.e., s: 634. 
1776 Karaosmanoğlu, HP’nin CHP ile birleşmesi kararıyla beraber CHP’li olmuştur. Baban, A.g.e., s: 
372. 
1777 Erim, A.g.e., s: 665. 
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sürtüşmenin Kocaeli örgütünde neden olduğu huzursuzluğa dikkât çekilerek 

meselenin “olumlu bir biçimde” çözülmesi istenmiştir. 1778  1957 seçimleri 

yaklaşırken CHP lideri İnönü’ye bu kez “Nihat Erim olmazsa Kocaeli için hiçbir 

kazanma şansı yoktur.” mesajı gönderilmiş ve Erim’le olan “soğukluğun” sona 

erdirilmesi istenmiştir. 1779  1957 seçimlerine daha iddialı girmek isteyen CHP’de 

Kocaeli gibi yedi senedir tek vekil dahi çıkartılamayan bir bölgede Nihat Erim gibi 

etkili bir ismin gözden çıkartılmasının güçlüğü de böylece anlaşılmıştır.  

1957 seçimleri öncesinde muhalefet partilerinin milletvekili adayları illerde 

yapılan yoklamalarla belirlenmiştir. Kocaeli bölgesi için yapılan yoklamalarda Nihat 

Erim, partisinde birinci sırada milletvekili adayı olarak seçilmiştir. 1780 Kocaeli’de 

1957 seçimlerinde 6 milletvekilliği kontenjanı ayrılmıştı. CHP’nin kesin aday listesi 

5 Ekim 1957 günü ilan edilmiştir. 1781  

Milletvekili adaylarının ortaya çıkmasından sonra seçim bölgesine gelen 

Nihat Erim, CHP’den ümitsiz olduğunu; Kıbrıs davasında görev alışının olumlu 

karşılandığını; DP’lilerin dini hisleri istismar ettiği ve kendisine “Kur’an’ı çiğnediği” 

iftirasını attıklarını kaydetmiş ve “Ne aşağılık şey bunlar.” sözleriyle tepkisini dile 

getirmiştir. 1782  Burada üzerinde durulması gereken husus, DP’lilerin uzun zamandır 

Menderes’le işbirliği içinde olmasına rağmen Erim’e yönelttikleri suçlamadır. Belki 

de iktidarla işbirliğine rağmen Nihat Erim’in halen CHP’de siyasete devam 

etmesinden dolayı ona karşı bu tutum sergilenmiştir.   

27 Ekim 1957 tarihinde yapılan genel seçimler bir kez daha DP’nin üstünlüğü 

ile sona ermiştir. DP’nin % 48.6 oy oranıyla 424 sandalye kazandığı seçimlerde, 

CHP % 41.4 oy oranıyla 178 sandalye elde etmiştir. 1783  Nihat Erim’in aday olduğu 

                                                 

1778 CHP İzmit İlçe İdare Kurulu adına Avukat Cemil Karakadılar’dan İsmet İnönü’ye gönderilen 
mektup. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
1779 Erim, A.g.e., s: 636. 
1780 “Muhalefet dün adaylarını seçti”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 30 
Eylül 1957, ss: 1-5. 
1781 “C.H.P. listeleri dün ilân edildi”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/,  6 
Ekim 1957, s: 3. CHP’nin 1957 seçimlerinde Kocaeli adayları şu isimlerden oluşmuştur: Nihat Erim, 
Fuat Sirmen, Şahap Bilgisu, Abdullah Köseoğlu, Nazmi Oğuz, Zeki Toros.  
1782 Erim, A.g.e., s: 637. 
1783 Erol Tuncer, 1957 Seçimleri, Ankara, TESAV Yayınları, 2012, s: 111.  



 420

Kocaeli’de DP % 50.7 ile 6 milletvekilliğinin tamamını kazanmıştır. Bu ilde ikinci 

sırayı alan CHP % 39.2’lik oy oranında kalmıştır.  1784 Böylece DP devrinde bir kere 

daha TBMM dışında kalan Nihat Erim’in sonuçlara dair yorumları şöyledir:   “Seçimi 

Kocaeli’de kaybettik. Fakat hakikatte ne olduğu belli değil. Çok hile ve para kullanıldı. 

Seçmen listeleri üzerinde oyunlar... Bütün yurtta aynı oyunlar olmuş. Galeyan var… Seçmen 

kütükleri üzerinde büyük oyunlar olduğu anlaşılıyor. Fakat ne yapılabilir? İcra organı 

yetkisini suiistimal etti. Kütükleri kötü tanzim etti, sonradan değiştirdi. Bu bir organın ‘coup 

d’Etat’sı (darbesi) sayılabilir…”  1785  

1957 seçimleri sonucunda iktidar değişmemiş; ancak muhalefet partilerinin 

aldıkları oyların toplamı DP’yi geride bırakmıştır. CMP’nin % 7.19 ve HP’nin % 

3.85 oy oranı CHP’nin %41’lik oy oranıyla birlikte toplamda DP’nin aldığı % 48’lik 

oranı geçmiştir. 1786 1957 seçimlerinden sonra DP iktidarı önceki iki seçime nazaran 

güç kaybettiği için giderek sertleşecektir. Muhalefetin TBMM’ye 1954’e göre daha 

güçlü şekilde girmesi de bu sertleşmede mühim rol oynayacaktır. 1787 Nihat Erim ise 

yine Menderes ile olan yakın mesaisini sürdürecek, Başbakanı uyarmak için 

çabalayacak; ancak bu çabaları sonuç vermeyecektir. Bu arada milletvekili 

seçimlerinin tamamlanmasından sonra Burhan Belge aracılığıyla Nihat Erim’e 

DP’nin yayın organı Zafer’de başyazarlık teklif edilmiştir. 1788 Bir dönem Ulus’un 

başında bulunan ve daha sonra Yeni Ulus ile Halkçı’da başyazarlık yapan ve bu 

gazeteyle ciddi polemiklere giren, zaman zaman Zafer’de ağır ithamlara da maruz 

kalan Erim’e böyle bir teklifin yapılmış olması ironiktir. Ancak Nihat Erim kendisine 

DP tarafından yapılan bu yeni öneriyi de kabul etmemiştir.  

5.14. 27 Mayıs Öncesi Orduda Hareketlenme: Dokuz Subay 

Olayı  

DP’nin üçüncü iktidar devresinin ilk önemli krizlerinden birisi siyasi 

tarihimizde “Dokuz Subay Olayı” olarak anılan hadise olmuştur. Seçimlerden kısa 

                                                 

1784 A.e., ss: 302-324. 
1785 Erim, A.g.e., s: 638. 
1786 Eroğlu, A.g.e., ss: 126-127. 
1787 Albayrak, A.g.e., ss: 301-302. 
1788 Erim, A.g.e., s: 640. 
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bir süre sonra iktidara karşı bir askeri darbe hazırlandığına dair iddialar ortaya 

çıkmıştı. Samet Kuşçu adlı bir subayın ihbarına göre ordu içinde bir grup subay, 

hükümeti devirmek için girişimlere başlamıştı. 25, 26 ve 27 Aralık 1957 İstanbul’da 

aralarında bir emekli subayın da olduğu dokuz subay tutuklanmış; ancak bu durum 

DP iktidarının yayın yasağından dolayı bir süre kamuoyundan gizlenmişti. 1789 İhbara 

dayanarak toplam 9 subay, askeri mahkemelere sevkedilmiş; ancak bu subayların 

tamamı mahkeme sonucu beraat etmiş, ihbarcı Samet Kuşçu ise 2 ay hapis cezasına 

çarptırılmıştır. 1790  

Hadisenin detaylarını Yeni Sabah’ın sahibi Safa Kılıçlıoğlu’ndan “Hükümet 

darbesi teşebbüsü doğrudur” sözleriyle öğrenen Nihat Erim,  “Şaştım. Çok kötü böyle 

yolların hatıra gelmiş olması. Yazık. Memleket bir çıkmazda. İktidardakiler bunu 

düzeltebilirler.”  değerlendirmesinde bulunmuştur. 1791 Erim’in bu ifadeleri ordunun 

siyasete müdahalesine ve askerlerin darbeyle meşru iktidarı devirmesine karşı 

olduğunu göstermektedir.  Ne var ki, Nihat Erim de 12 Mart 1971 askeri muhtırası 

sonrasında seçilmiş Başbakan Süleyman Demirel’in yerine Başbakanlık koltuğuna 

oturacaktır.  

5.15.  DP’nin Artan Otoriterleşme Eğilimi Ve Sertleşen 

İlişkiler 

Dokuz Subay Olayı’nın ardından 1958 yılında Irak’ta askeri darbeyle krallık 

rejiminin devrilmesi ve Iraklı yöneticilerin öldürülmesi DP ileri gelenlerinin moralini 

bozmuştu. 1792 Ana muhalefet partisi CHP ise TBMM’ye sunduğu 12 yasa 

bildirisiyle grev hakkının tanınması ve bir süredir yürürlükte bulunan Milli Korunma 

Kanunu’nun kaldırılması gibi talepleri gündeme getirmiştir. 1793 Ancak CHP’liler 

Irak İhtilali’ni ve idarecilerin akıbetini de zaman zaman DP’lilere anımsatmaktan 

geri kalmamıştır. Örneğin Genel Sekreter Kasım Gülek, bir konuşmasında Irak’ı 

                                                 

1789 Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları 1944-1973: Demokrasiden Darbeye 1957-
1960, Ankara, Bilgi Yayınevi, 2. bs., 1992, ss: 44-45. 
1790 Şerafettin Turan, İsmet İnönü: Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, s: 189. Eroğul, askerler arasındaki 
dayanışma nedeniyle beraat kararlarının çıktığını savunmuştur. Eroğul, A.g.e., s: 140. 
1791 Erim, A.g.e., s: 644. 
1792 Çavdar, A.g.e., ss: 71-72. 
1793 Bilâ, A.g.e., s: 151. 
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yönetenlerin iktidarın ‘akıl hocası’ olduklarını ve bu idarecilerin sonlarının DP için 

bir ders olması gerektiğini söylemiştir. 1794 Başbakan Menderes ise bu tür çıkışlar 

karşısında giderek sertleşiyor ve muhalefetin tutumuna “Bu demokrasi değildir, bu 

bir kan davasıdır!” söylemleriyle yanıt vermeye çabalıyordu. 1795  

İktidarla muhalefet arasında karşılıklı tırmandırılan gerilim 1954 

seçimlerinden sonra ‘partiler arası işbirliği’ tezini savunan Nihat Erim’i 

endişelendiriyordu. Erim, her iki partinin de tuttuğu yolu benimsemediğini ilgililere 

duyurmuştur. Daha 1958 yılında DP’li Burhan Belge ile bir araya geldiğinde 

kendisini partiye devam eden muhatabına açık olarak “DP’yi rejim işlerinde tasvip 

etmiyorum” demiştir. 1796  Erim, yukarıda da değinilen, 12 Ocak 1957 tarihinde İsmet 

İnönü’ye gönderdiği mektupta da CHP’nin son politikalarının çoğunu 

onaylamadığını bildirmişti. Ancak İsmet Paşa’nın çevresinden uzaklaştığı için ne 

CHP’nin siyasetini, ne de -DP mensubu olmayışının da etkisiyle- Menderes’in 

siyasetini yönlendirebilecek konumda değildi. Ancak yine de özellikle 1960 yılı 

Mayıs ayı başlarında Başbakan’a aracılarla mesaj göndermeye ve kötü gidişi 

durdurmaya çabalayacaktır. Burhan Belge ile bir başka görüşmesinde,  “Menderes 

demokrasi rejiminin esas kaidelerini kabul etse ne iyi olacak. Söyle ona kuvvetlenecek.” 

demiş; ancak Belge’den “Sen söyle.” cevabını almıştır.  Erim ise daha önce defalarca 

söylediğini bu kez kendisinden fikir sorulmadan harekete geçemeyeceğini 

anlatmıştır. 1797 Burada üzerinde durulması gereken ilk husus Belge’nin Adnan 

Menderes’ten bir anlamda “çekinerek” demokratikleşme yoluna dönmesi talebini 

CHP’li Nihat Erim’in iletmesini istemesidir. İkinci husus Erim’in daha önce 

Menderes’e bu konulardan bahsettiğini; ancak sonuç alamadığını ifade etmesidir. Bu 

da Nihat Erim’in özellikle 27 Mayıs’a gidilen süreçte Başbakan Menderes üzerinde 

etkili olamadığını göstermektedir.  

                                                 

1794 Albayrak, A.g.e., s: 519. 
1795 Aydemir, A.g.e., s: 268. 
1796 Erim, A.g.e., s: 644. 
1797 A.e., s: 668. 
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1959 yılında Başbakan Adnan Menderes’in Londra yolunda geçirdiği uçak 

kazası partiler arası ilişkilerde kısa bir barış dönemine yol açmıştır. 1798 Bir süre 

hastanede tedavi gören Menderes’i Ankara’ya dönüşünde karşılayanlar arasında CHP 

lideri İnönü de yer almış, iki lider 27 Mayıs öncesi son defa el sıkışmışlar ve İsmet 

Paşa, Başbakan’a “geçmiş olsun” dileğini bizzat iletmiştir. 1799 Menderes, muhalefet 

liderinin gara kadar gelmesinden memnun olarak “Zahmet ettiniz çok teşekkür 

ederim Paşam.” sözleriyle duygularını açığa vurmuştur.1800 Menderes’le İnönü 

arasındaki bu diyalog gergin havayı bir süre için unutturmuşken Nihat Erim, İsmet 

Paşa’nın Başbakan’ı karşılamasını bir “Af Kanunu peşinde olmak” şeklinde 

değerlendirmiştir. 1801  

Bütün bu gelişmeler iktidarla muhalefet arasında kalıcı barış sağlanmasına 

yetmeyecektir. Muhalefet partileri arasındaki “güçbirliği hareketi” oluşturma 

gayretleri karşısında DP iktidarı Vatan Cephesi’ni kurmuş ve bu bu şekilde toplum 

içinde yeni gerginliklere ve çatışmalara zemin hazırlayabilecek bir ortama yol 

açmıştır. 1802 Bu gelişmeyi izleyen süreçte muhalefet lideri İsmet İnönü, 1959 yılı 

baharında Ege Bölgesi’ne doğru bir yurt gezisine çıkmıştır. Bu gezi CHP’liler 

tarafından-Kurtuluş Savaşı’nın büyük zaferini hatırlatırcasına- “Büyük Taarruz” 

olarak adlandırılmıştı. 1803 İnönü’nün Millî Mücadele’de Batı Cephesi Komutanı 

olarak bulunduğu Uşak gezisi olaylı geçmiş ve İsmet Paşa hadiseler sırasında atılan 

bir taşla başından yaralanmıştı. 1804 İsmet İnönü’ye yapılan saldırıyı basından 

                                                 

1798 17 Şubat günü meydana gelen kazada Başbakan Menderes’i ve beraberindeki heyeti Kıbrıs 
müzakereleri için Londra’ya götüren uçak düşmüş, kazadan Menderes sağ kurtulurken 14 kişi 
yaşamını yitirmiştir. Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 191. 
1799 Eroğul, A.g.e., s: 147. 
1800 Birand, Dündar, Çaplı, A.g.e., s: 154. 
1801 Erim, A.g.e., s: 669. İsmet Paşa’nın damadı Metin Toker 30 Kasım 1958 tarihinde Nihat Erim’e 
hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada bir sene hapis cezasına çarptırılmıştı. Feroz ve Bedia Turgay 
Ahmad, A.g.e., s: 188. 
1802 Eroğul, A.g.e., ss: 145-146. 
1803 Birgit, A.g.e., s: 249.  
1804 Turan, İsmet İnönü: Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, s: 358., Birand, Dündar, Çaplı, A.g.e., s: 160., 
Eroğul, A.g.e., s: 149. 
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öğrenen Nihat Erim, “Rezalet, sonu nereye varacak?” ifadeleriyle hem tepkisini, hem 

de endişesini dile getirmiştir. 1805  

DP ile muhalefet arasındaki ilişkileri gerginleştiren bir başka önemli gelişme 

1960 yılında kurulan Tahkikat Komisyonu olmuştur. DP Meclis Grubu, bir süredir 

askerî bir ayaklanma ve kargaşa ortamı hazırlamakla itham ettiği muhalefetin 

faaliyetlerini incelemek için TBMM’de bir Tahkikat Komisyonu kurulmasını 

istemiştir. 18 Nisan günü de söz konusu Komisyon muhalefetin yasal sınırları ihlal 

ettiğine dair suçlamaları soruşturmak amacıyla kurulmuştur. 1806  

Kurulan Tahkikat Komisyonu siyasî faaliyetleri yasaklamış, basını yargılama 

ve cezalandırma yetkisi almış, haberlere yayın yasağı getirmiş, ayrıca vereceği 

kararlara itiraz yolu da kapatılmıştı. 1807  CHP Genel Başkanı İnönü, Tahkikat 

Komisyonu müzakerelerinin yapıldığı gün Meclis kürsüsündeki konuşmasında  “Bu 

demokratik rejim yönünden ayrılıp, baskı rejimi haline götürmek tehlikeli bir şeydir. Bu 

yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam.”  sözleriyle eleştirilerini dile 

getirmiştir.1808 Hadiseleri dışarıdan izleyen Nihat Erim değerlendirmesini   “Tahkikat 

Encümeni… CHP’yi ve gazeteleri sorguya çekecek. Bu encümenin bazı yetkileri anayasaya 

aykırı.” ifadeleriyle yapmıştır. 1809  

5.16. 27 Mayıs Askerî Müdahalesi ve DP İktidarının Sonu 

1960 yılı Nisan ayının sonunda İstanbul ve Ankara’da üniversite gençliği 

Tahkikat Komisyonu Kanunu başta olmak üzere iktidarın antidemokratik 

uygulamalarını protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemiştir. Hadiselerin 

büyümesi üzerine sıkıyönetim ilan edilmiş, yayın yasağı getirilmiş ve iki öğrencinin 

ölümüyle sonuçlanan 28 Nisan olaylarında ölü sayısının çok daha fazla olduğu 

yönünde söylentiler çıkartılmıştır. 1810 O tarihlerde Türkiye dışında olan Nihat Erim; 

                                                 

1805 Erim, A.g.e., s: 676. 
1806 Ahmad, A.g.e., s: 97. 
1807 Birand, Dündar, Çaplı, A.g.e., s: 166. Tahkikat Komisyonu Kanunu maddelerine dair bkz. Eroğul, 
A.g.e., s: 156. 
1808 Bilâ, A.g.e., s: 159. 
1809 Erim, A.g.e., s: 707. 
1810 Eroğul, A.g.e., s: 157. 
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İsviçre ve Fransa radyolarının olayları duyurduğunu, çatışmalardaki can kayıplarının 

farklı rakamlarda gösterildiğini kaydetmiş ve “Menderes bu işin içinden artık zor 

çıkar” değerlendirmesinde bulunmuştur. 1811  

Ne var ki, “Türkiye mühim bir dönüm noktasına geldi.” düşüncesinde olan 

Nihat Erim bir yandan da “demokratik rejimi kurtarma” adına harekete geçme 

lüzumu hissetmiş ve Bülent Esen’e yazdığı mektupla “Menderes’e söyle, demokratik 

yolda yürümek isterse araya girmeye hazırım.” mesajını göndermiştir. 1812 Partiler 

arası münasebetlerin koptuğu ve DP’ye tepkili kesimlerin eylemlere giriştiği bir anda 

olayların gideceği istikameti vahim olarak gören Erim’in demokratik düzeni 

kurtarmak adına çabaladığını gösteren bu mektuba cevap veren Esen, Menderes’in 

“Halk efkârıyla temasının kaybolduğunu” bildirmiş ve bu kez 9 Mayıs 1960 günü 

CHP’li Ferit Melen’e mektup yazan Nihat Erim, “Nasıl faydalı olabilirim?” sualini 

yöneltmiştir. Nihat Erim, muhataplarına “Demokrasiyi Batı standartlarıyla kabul 

etmekten başka çare yoktur.” mesajı vermiş; ancak Melen’den Türkiye’ye dönmesini 

gerektiren bir durum olmadığı yanıtını almıştır. 1813 Bütün bu gelişmeler Nihat 

Erim’in 27 Mayıs’a giden süreci durdurmak için çabaladığını; ancak başarılı 

olamadığını göstermektedir.  

Nitekim uzun süredir çıkmaza girmiş bulunan demokratik düzen ve kaos 

ortamı ordunun DP iktidarını devirmesiyle noktalanmıştır. 27 Mayıs 1960 sabahının 

erken saatlerinde askerler yönetime el koyduklarını ilan etmişlerdir. 1814 Böylece 

1945 yılında başlayan demokratik sistem ilk askeri darbesiyle tanışmıştır. Askeri 

müdahalenin yapıldığı tarihte İsviçre’de olan Nihat Erim, 27 Mayıs’a dair ilk 

değerlendirmesinde   “Oldu. Menderes kendi hazırladığı akıbete uğradı. Acıdım. Yazık. 

Fakat başka çare de kalmamıştı.” sözleriyle düşüncelerini dile getirmiştir. 1815 Nihat 

Erim, hem bu ifadeleriyle, hem de 9 Ağustos 1960 tarihli “27 Mayıs darbesi 

                                                 

1811 Erim, A.g.e., s: 708. 
1812 A.e., s: 709. 
1813 A.e., ss: 709-710. 
1814 Çavdar, A.g.e., s: 79. 
1815 Erim, A.g.e., s: 711. 
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kaçınılmaz bir zaruret olmuştu.”1816 ifadesiyle 27 Mayıs’ı desteklediğini de açık 

olarak ortaya koymuştur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1816 A.e., s: 718. 
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6. BÖLÜM 

27 MAYIS’TAN 12 MART’A NİHAT ERİM’İN SİYASÎ 

FAALİYETLERİ (1960-1971) 

6.1. Millî Birlik Komitesi Döneminde Nihat Erim’in 

Çalışmaları 

 27 Mayıs 1960 günü askerlerin yönetime el koymasıyla ortaya çıkan Millî 

Birlik Komitesi’nin (MBK) Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel, hem Devlet 

Başkanlığı, hem de hükümet başkanlığı görevini üstlenmişti. Öncelikle yeni 

anayasayı hazırlayacak bir bilim kurulu teşkil edilmiş, arkasından da sivillerden 

oluşan bir Kabine kurulmuştur. 1817 Yeni kurulan kabine kısa zaman içinde MBK’ya 

acilen yapılması gereken işlere dair bir rapor sunmuştur. Raporda  “plânlı yatırım 

programı hazırlamak, uygulamaya geçmemiş yatırımları gözden geçirmek, vergileri 

arttırmadan mâli reform yapmak”  gibi önemli başlıklar yer almıştır. 1818 MBK, ayrıca 

yayınladığı bir kanunla siyasi partilerin ocak, bucak ve merkez ilçe örgütlerininin 

kaldırılmasına karar vermiştir. 1819 12 Haziran 1960 günü “Geçici Anayasa” ilan 

edilmiş ve böylece MBK’nın yeni anayasa hazırlanıp, genel seçimlerin yapılıp, 

TBMM’nin idareyi yeniden devralmasına kadar “Türk milleti adına egemenlik 

hakkını kullanacağı” açıklanmıştır. 1820 

DP idaresinin ordu tarafından yönetimden uzaklaştırıldığı günlerde eski 

iktidarın verdiği vazife icabı Avrupa’da bulunan Nihat Erim hadiseleri uzaktan 

izlemiştir. Eski iktidarın zamanında yurt dışında görev alanların durumunun ne 

olacağı konusu kısa zaman içinde çözümlenmiş ve “Milletlerarası konferanslarda 

delegeler vazifelerine devam edecekler.” kararı Nihat Erim’e tebliğ edilmiştir. 1821 1 

Temmuz 1960 günü 27 Mayıs’tan sonra ilk kez Türkiye’ye gelen Nihat Erim, yeni 

                                                 

1817 Cem Eroğul, “Çok Partili Düzenin Kuruluşu: 1945-1971, A.g.e., ss: 205-206. 
1818 Walter F. Weiker, 1960 Türk İhtilali, İstanbul, Cem Yayınevi, 1967, s: 33. 
1819 Kili, A.g.e., s: 139. 
1820 Ahmad, A.g.e., s: 211. 
1821 Erim, A.g.e., s: 713. 
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idarenin Dışişleri Bakanı Selim Sarper ile görüşmesinde askerlerin DP iktidarını 

devirmesini ve alınan tedbirleri Batı’da İnsan Hakları Sözleşmesi açısından 

anlaşılamayacağını söylemiş ve mutlaka bir “derogasyon” yapılmasının 

gerekliliğinden söz etmiştir.  1822 Nihat Erim’in buradaki temel kaygısı halkın oyuyla 

işbaşına gelen bir siyasî iktidarın Silahlı Kuvvetler tarafından görevden 

uzaklaştırılmasını Batı’ya anlatmanın güç oluşudur. Nihat Erim’e göre askerlerin 

yönetime el koymasının Avrupalılara izahı zorunludur ve yeni idare buna ikna 

edilmelidir. Nitekim Erim, Cemal Gürsel ile bir araya geldiğinde benzer endişelerini 

ona da söyleyecektir.  

DP iktidarının sona ermesinden sonra bir ara rejim dönemi olarak 

görülebilecek MBK devrinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Nihat Erim, bu 

antidemokratik süreçte yapılan uygulamalara dair düşüncelerini yakın çevresiyle 

paylaşmış kimi zaman da MBK üyeleriyle bir araya geldiğinde fikirlerini onlara da 

aktarmıştır. Örneğin 1960 Kasım ayında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde anayasa 

seminerine davet edilen Nihat Erim, MBK’dan bazı isimlerin de bulunduğu 

toplantıda görüşlerini açıklamıştır. Erim’e göre “tamamen haklı nedenlere dayanıp 

sağlam esaslara dayandığı için tasvip gören ihtilâlin sakat hesaplarla başkaları 

tarafından yapılmasını önlemek için yegâne çare hemen seçime gitmek” 

olmalıydı.1823 Oysa tam o günlerde MBK içinde ‘şahin’ olarak tanımlanan grup 

demokratik rejime dönmekte acele edilmemesini ve askeri idarenin yarım kalan 

devrimleri tamamlamasını savunurken, diğer grup ivedilikle seçime gidilerek 

demokrasiye dönülmesini savunuyordu. 1824 Nitekim MBK içinde kısa sürede bir 

tasfiye hareketi yaşanacak ve 14’ler olarak adlandırılan “şahinler” Komite dışında 

bırakılacaktır. 1825 Erim, 1960’ın sonundaki değerlendirmesinde halen seçimlerle 

ilgili karar alınmamış olmasını şöyle eleştirmiştir:  “Seçim için ‘ortam elverişli 

                                                 

1822 A.e., s: 714. William Hale’a göre Batı’da Adnan Menderes’in önemli bir dış desteği olmadığı için 
askerî darbeyle gelen yeni idare kısa zamanda Sovyet Rusya dahil tanınmıştı ve 27 Mayıs’ın 
demokratik prensiplerin ihlali olduğuna dair Batı kamuoyunda “cılız” sesler çıkmıştı. William Hale, 
Türkiye’de Ordu ve Siyaset: 1789’dan Günümüze, İstanbul, Hil Yayın, 1996, s: 109. 
1823 “Kurucu Meclis üzerinde tartışma”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/,  7 
Kasım 1960, s: 5. 
1824 Suavi Aydın/Yüksel Taşkın, 1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi, İstanbul, İletişim Yayınları, 
2014, s: 77. 
1825 “On Dört üye Komiteden Çıkarıldı”, Hürriyet, 14 Kasım 1960, Yıl: 13, Sayı: 4507, s: 1.  
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değilmiş’… Sanki Yassıada mahkemesi sona erince daha mı elverişli olacak? Hiç 

zannetmiyorum. Arada geçecek zamanlar iç veya dış buhranlar getirebilir. Seçime 

dayanmayan bir rejimin bütün ihtimallerini hesaba katmak lazım. Tıpkı, 1947’de Anayasa 

değişikliği, 1949’da nisbi temsil için çırpındığım gibi söyledim, yazdım. Ama 

dinletemedim.”  1826 

Anayasa seminerinde ayrıca MBK mensuplarına yaptıkları hatalı işleri 

anlattığını da belirten Nihat Erim, konuşmasında “Kurucu Meclis”in seçimle 

oluşturulmasının zorunlu olduğuna da değinmiştir1827 Nihat Erim, MBK’dan Fazıl 

Akkoyunlu’nun yönelttiği “iktidardan düşen DP’yi tutan bir çoğunluğun oluşması 

durumunda ne yapılacağı “sorusuna da verdiği yanıtta “Bu çok uzak bir ihtimal” 

demekle yetinmiştir. 1828 Ancak Akkoyunlu ile Erim arasındaki bu diyalog askerlerin 

kapatılan DP’nin siyasi temsilcilerinin seçimde iktidara gelme olasılığını 

değerlendirdiklerini gösteren mühim bir kanıttır. Her ne kadar Nihat Erim, bu tür bir 

endişe taşımasa da Akkoyunlu’nun tahmini doğru çıkacak ve 1961 seçimlerinde 

DP’nin siyasal mirasçısı sayılan AP, CHP’ye çok yakın oy alacak ve 1965 

seçimlerinde de tek başına iktidara gelecektir.  

Ara rejim döneminin önemli tasarruflarından birisi de üniversitelere karşı 

yapılmıştır. 27 Mayıs’ın hemen sonrasında MBK, başlangıçta büyük desteğini aldığı 

ve bir anlamda balayı yaşadığı yüksek öğretim camiasına karşı harekete geçmiş ve 

birkaç ay içinde 147 üniversite mensubunu tasfiye etmiştir. 1829 Akademi kökenli bir 

siyasetçi olan Nihat Erim, üniversiteler üzerindeki bu uygulama hakkında bir dostuna 

yazdığı mektupta “kalanlar gidenler kadar huzursuz” değerlendirmesi yapmış ve 

“147’ler” olayının üniversite camiasını tedirgin ettiğini savunmuştur. 1830  

 

 

                                                 

1826 Lütem, Erim’den Mektuplar, s: 41. 
1827 Erim, A.g.e., s: 721. 
1828 A.h., s: 5., Fazıl Akkoyunlu, MBK’dan çıkartılan “14’ler” arasında yer almıştır. “On Dört üye 
Komiteden Çıkarıldı”, Hürriyet, 14 Kasım 1960, s:1. 
1829 Taner Timur, Toplumsal Değişme ve Üniversiteler, Ankara, İmge Kitabevi, 2000, s: 269. 
1830 Lütem, A.g.e., s: 41. 
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6.1.1. Kurucu Meclis’in Oluşturulması ve Erim’in Adaylığına 

Karşı İnönü’nün Tepkisi 

27 Mayıs sonrasında yönetimi devralan MBK, yeni anayasa yapımı için bir 

Kurucu Meclis oluşturulmasına karar vermişti.1831 1960’ın Aralık ayında çıkan 

kanuna göre Kurucu Meclis, MBK ile birlikte   “Demokratik Hukuk Devleti’nin tesisi 

için milletin en geniş manasıyla temsil gayesini gözeten ve kanun hükümlerine göre teşkil 

edilecek olan Temsilciler Meclisi’nden oluşacaktır.”  1832 Böylece iktidarın en geç 29 

Ekim 1961 tarihinde sivillere devri planlamış, ayrıca anayasa ve yasa yapımı 

sürecine sivillerin de katılmasının sağlanması amaçlanmıştı. 1833 Bu noktada Kurucu 

Meclis’e katılacak parti temsilcileri siyasi partilerin ilgili organları tarafından 

belirlenecekti. O dönemde mahkeme tarafından kapatılmış bulunan DP’nin temsil 

edilmesine ise olanak tanınmamıştı. 1834 

Temsilciler Meclisi’nin belirlenmesi için seçimler 1960 yılının Aralık ayında 

yapılmıştır. Kocaeli seçimlerinde CHP’liler Nihat Erim’e kendisini aday 

göstereceklerini ileterek onayını almışlar; ancak Genel Merkez’in aleyhindeki 

faaliyetleri üzerine Erim, “seçilmek için uğraşamayacağını” partililere bildirmiştir. 

CHP Genel Merkezi’nin düşündüğü Turan Güneş’i ise Kocaelililer reddetmişler ve 

bunun üzerine Mustafa Sirmen ismi ön plana çıkmıştır. 1835 Seçim sürecinde 

İnönü’nün gözdeleri arasına girmiş bulunan Turan Güneş, Erim’e karşı tutumu şöyle 

anlatmıştır:  “Paşanın hedef tahtasına koyduklarından birisi de Nihat Erim’di… Nihat 

Erim’in… Kıbrıs konusunda Menderes’in danışmanlığını yapması ve DP’ye karşı yumuşak 

bir politika izlemesi İnönü’nün sinirlerini bozuyordu... İsmet Paşa 27 Mayıs’tan sonra sık sık 

evime gelmeğe başlamıştı... Ben başlangıçta bu yaklaşımın nedenini pek anlayamamıştım. 

                                                 

1831 Kurucu Meclis’in oluşturulması sürecinde MBK içindeki sorunlar açığa çıkmıştır. “14’ler” olarak 
adlandırılan grup, askeri idarenin devamından yanaydı. Askeri idaredeki “hizipleşmede” diğer grup 
iktidarın sivillere devrini savunuyordu. Sonuç olarak Gürsel, 13 Kasım’da eski MBK’nın dağıtıldığını 
ve 14 üyenin çeşitli yerlerindeki elçiliklere atandıklarını duyurmuş ve böylece yeni oluşan MBK, 7 
Aralık’ta Kurucu Meclis’e dair yasayı kabul etmiştir.  Ahmad, A.g.e., ss: 214-215-216. 
1832 Çavdar, A.g.e., s: 98. Temsilciler Meclisi, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra meslek örgütleri, 
üniversiteler, sendikalar, yargıçlar ve odalardan gelen temsilcilerden oluşacaktı. Kongar, A.g.e., s: 
171. 
1833 Tanör, A.g.e., s: 369.  
1834 A.e., s: 370. 
1835 Erim, A.g.e., s: 722-723-724. 
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Bu ziyaretlerinde zaman zaman da Erim’den söz açıp bana onu çekiştirirdi.  Sonradan 

anladım ki, İsmet Paşa Erim’i Kocaeli’den silmek için beni gözüne kestirmiştir. Nihat 

Erim’in işini benim gayretimle bitirmek istemektedir.”  1836  

Turan Güneş’in ifadelerine göre İsmet İnönü’nün Nihat Erim’e karşı olan 

menfi tutumunun ana nedeni dönemin Başbakanı Menderes’le olan yakınlığıdır. 

Menderes’in iktidardan düşmesine karşın 1961 yılında bile Erim’e bakışı değişmemiş 

olan İnönü, Turan Güneş’ten Kocaeli’de ‘yeni bir Nihat Erim’ yaratma peşindedir. 

Ancak CHP Kocaeli Örgütü’nün çoğunluğu Erim’in arkasındadır ve Turan Güneş’i 

istemediklerini kesin olarak Genel Merkeze bildiren partililer, 1961 genel seçimleri 

öncesinde Nihat Erim’in adaylığını önlemek isteyen İsmet Paşa’ya “Elli yıl için parti 

Kocaeli’de perişan olur.” cevabını vererek Erim’e karşı desteklerini ve bağlılıklarını 

göstermişlerdir. 1837  

Bütün bu gelişmelere karşın “Kurucu Meclis”in Kocaeli İl Temsilcisi’nin 

belirlenmesi için yapılan seçimde Nihat Erim de adaylar arasında yer almıştır. 

Erim’in yanı sıra CHP Kocaeli İl Başkanı Mustafa Sirmen ve Prof. Sadrettin 

Tosbi’nin delegeler tarafından aday gösterildiği seçimlerde 98 delege oy kullanmış 

ve 55 oyla Sirmen, Kocaeli’nin temsilcisi olmaya hak kazanmıştır. Nihat Erim ise 39 

oyla ikinci sırada yer alarak seçimleri kaybetmiştir. 1838 Turan Güneş’e göre İsmet 

Paşa, “ne yapmış etmiş” ve Nihat Erim’in Kurucu Meclis’e gelmesini önlemiştir. 1839 

Bir zamanlar ‘Başbakan adayı’ olacak kadar kendisine yakın tuttuğu Nihat Erim’i 

Kurucu Meclis’te görmeye dahi tahammül edemeyen İnönü, 1961 seçimlerinde ise 

‘eski gözdesinin’ TBMM’ye dönüşüne engel olamayacaktır. 

6.1.2. Yeni Partilerin Nihat Erim’i Bünyelerine Katma 

Girişimleri 

27 Mayıs sonrasında 1961 yılının başında yeniden demokratik sisteme geçiş 

için çalışmalar hızlanmış ve siyasî partilere tekrar faaliyete geçmeleri için izin 

                                                 

1836 Simav, A.g.e., ss: 71-72. 
1837 Erim, A.g.e., s: 739. 
1838 “Dün Yurtta Kurucu Meclise 56 temsilci daha seçildi”, Cumhuriyet, 30 Aralık 1960, Yıl: 37, 
Sayı: 13080, s: 5. 
1839 Simav, A.g.e.,s: 72. 
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verilmişti. 1840 Demokratik düzenin yeniden oluşması aşamasında DP’nin mirasçısı 

sayılan AP, YTP gibi partilerin yanı sıra çok sayıda yeni parti siyasî arenada 

gözükmeye başlamıştır. Bunlar arasında sol yelpazede yer alan TİP’in dışında 

“Memleketçi Parti”, “Güven Partisi”, “Çalışma Partisi” gibi yeni partiler kurulmuş 

ve tıpkı 1945’teki demokrasiye geçiş günlerine benzer şekilde bir ‘parti enflasyonu’ 

ortaya çıkmıştır. 1841 Yeni partilerin bir kısmı CHP’yle sorunlar yaşayan Nihat 

Erim’e birlikte siyaset yapma teklifi götürmüşler ve hatta işi partilerinin genel 

başkanlığını üstlenmesini istemeye kadar vardıranlar da olmuştur. Bu tekliflerin 

hemen öncesinde son olarak Kurucu Meclis seçimlerinde Genel Merkez’in 

tutumundan dolayı Nihat Erim, “sıkıntılı bir ruh hali” içinde oldukça düşüncelidir ve 

İsmet Paşa’nın kendisine “kinlendiği” fikriyle birlikte 1930’lardan beri içinde 

bulunduğu CHP’den ayrılma ihtimalini de değerlendirmektedir.  1842 

Nihat Erim’e kendilerine katılması için ilk teklif götüren isimlerden birisi AP 

Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala olmuştur.  Merkez sağda yeni bir oluşumu temsil 

eden ve 11 Şubat 1961 tarihinde kurulan AP, kapatılan DP’nin tabanına yönelik bir 

siyasi oluşum olmakla birlikte eski düzene dönülmesine izin vermemeye kararlı 

görülen MBK’nin ve askerlerin tepkisini çekmemeye de gayret gösterecektir. 1843 Bu 

noktada Nihat Erim gibi CHP kökenli bir siyasinin AP’ye katılması bu partiyi 

askerlerin gözünde kuşkusuz farklı bir noktaya taşıyacaktı. Gümüşpala, partisinin 

kurulmasından iki gün sonra 13 Şubat günü Nihat Erim’i ziyaret ederek AP’ye 

katılmasını istemiş; ancak öneriyi geri çeviren Erim, ortamın henüz siyasi faaliyete 

müsait olmadığını savunarak;    “Ben Halk Partiliyim, fakat gözü dönmüş partizan 

değilim. Memleketi partinin üstünde tutarım. Vatana hizmet etmek isterim. Ama bir askeri 

diktatorya altında siyaset benim işim değil.” cevabını vermiştir. 1844 Nihat Erim’in 27 

                                                 

1840 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 228. 
1841 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 5. Kitap: Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye (27 Mayıs 
1960-12 Eylül 1980), Ankara, Bilgi Yayınevi, 2002, s: 66. 
1842 Erim, A.g.e., ss: 724-725. 
1843 Tanel Demirel, Adalet Partisi: İdeoloji ve Politika, İstanbul, İletişim Yayınları, 2. bs., 2013, ss: 
28-29. 
1844 Erim, A.g.e., s: 728. Akın Önalp, Erim’in Gümüşpala’yla buluşmasında kendisinin de yer aldığını 
ve AP liderinin bu görüşmede Nihat Erim’den partinin başına geçmesini istediğini anlatmıştır. Nihat 
Erim’in damadı Sayın Akın Önalp’in 2 Şubat 2017 tarihinde tarafımıza gönderdiği elektronik 
ileti.  
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Mayıs koşullarında askerlerin etkisi altında politika yapılamayacağını ifade etmesi 

onun askeri vesayet altına girmek istemediğini göstermekle birlikte 12 Mart 

döneminde kendisine önerilen Başbakanlık görevini kabul etmesi de dikkate değer 

bir gelişimdir. Bu iki farklı tutum aradan geçen 10 yıl içinde Erim’in düşüncelerinin 

değiştiğini de göstermektedir. 

DP seçmeninin oylarına talip olan YTP de Nihat Erim’e birlikte politika 

yapma önerisi sunan bir başka siyasi parti olmuştur. AP’lilerden hemen sonra 

kadrosunu güçlendirme çabasındaki YTP’liler Genel İdare Kurulu kararı gereğince- 

Genel Başkanlığı da vermek üzere- Nihat Erim’i partilerine davet etmişlerse de red 

cevabı almışlardır. Ancak Erim’i saflarına katmakta kararlı görünen YTP mensupları, 

ona CHP’de artık şans bulamayacağını ve “kenarda kalmaya hakkı olmadığını” 

bildirmişlerse de Nihat Erim, “Şimdilik politika sahnesinin kenarındayım.” yanıtını 

vermiştir. 1845 

Nihat Erim’i CHP’den ayrılarak kendi bünyesine katma çabasındaki bir diğer 

siyasi oluşum “Memleketçi Parti” olmuştur. Erim’i ziyaret eden partililerin önerisi 

Genel Başkanlığı üstlenmesi olmasına rağmen o, gerçek anlamda hukuki teminatın 

olmadığı ve herşeyin Gürsel’in “iki dudağının arasında” olduğu bir dönemde parti 

lideri olacak kişinin devleti idare edenlerinin güvenini kazanmış bir isim olması 

gereğinden söz etmiş ve “Halbuki onlarla tanışıklığımız bile yok.” cevabını 

vermiştir. 1846 Bunun üzerine Erim’e gelen partililerden General Necmi Ataker, Nihat 

Erim’e Cemal Gürsel ile tanıştırmayı teklif etmiş ve gereken randevuyu ayarlamayı 

da taahhüt etmiştir. Her ne kadar 1961’in Temmuz ayında Nihat Erim’in CHP’den 

ayrılarak “Memleketçi Parti”ye geçtiğine dair haberler yayılmışsa da bu haberlerin 

gerçek dışı olduğu kısa zamanda anlaşılmıştır.  1847  

Yeni kurulan her üç partinin ileri gelenlerinin yaptıkları teklifler bir anlamda 

Nihat Erim’in 27 Mayıs sonrasının demokratikleşme sürecinde yadsınamayacak bir 

                                                 

1845 Erim, A.g.e., ss: 728-729. 
1846 A.e., s: 729. 
1847 “C.H.P. den istifa eden Nihad Erim MP ye girdi”, Hürriyet, 4 Temmuz 1961, Yıl: 14, Sayı: 4731, 
s: 1. CHP Kandıra İlçe Örgütü, basında çıkan haberleri anında tekzip ederek, Nihat Erim’in halen 
merkez ilçesinde kayıtlı olduğu ve istifasının söz konusu olmadığını açıklamıştır. “Prof. N. Erim 
Gürsel’le görüşüp MP ye girmiş”, Hürriyet, 5 Temmuz 1961, Yıl: 14, Sayı: 4732, s: 1. Bu da 
Kocaelili CHP’lilerin Nihat Erim’i sahiplendiklerini gösteren önemli bir ayrıntıdır.  
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siyasî figür olduğunu göstermektedir. Bazı partilerin de Erim’e Genel Başkanlık 

önerisi getirmesi ona duyulan güvenin-üstelik Erim, İnönü’yle yaşadığı sorunlara 

rağmen CHP’yi terketmemişken- bir göstergesidir.  Bir dönem CHP’de etkin 

siyasîler arasında bulunmuş Nihat Erim’e teklif sunan partilerin merkez sağda yer 

alması da ilginçtir. Nihat Erim’in eski Başbakan Menderes ile  yakın mesai içinde 

olmasının bu tekliflerde etkisi olmakla beraber sağ partilerin Erim’i “sağ siyasete 

meyilli” bir politika adamı olarak değerlendirdiklerinin bir ifadesi olarak 

görülmelidir.    

6.1.3. Nihat Erim’in İdamlar Aleyhindeki Tutumu 

Nihat Erim’i kendi saflarına çekmek isteyen Memleketçi Parti mensuplarının 

Devlet Başkanı Gürsel’den aldıkları randevu üzerine 23 Şubat 1961 günü 

Çankaya’da bir buluşma gerçekleşmiştir. Erim’in fikirlerini Gürsel’e iletme şansı 

bulduğu için ‘memnunlukla’ gittiği randevuda önemli konulara değinilmiştir. Evvela 

ziyaretinin nedeninin farklı partilerden gelen tekliflerle ilgili olduğunu izah eden 

Erim, CHP’deki durumuna dair şunları söylemiştir:   “…Birkaç yıldır İnönü ile ve onun 

etrafındakilerle aramız açık… Halk Partisinin bazı işlerini beğenmiyorum. İnönü ile 

mücadele için 27 Mayıs’tan önce durum müsait değildi. Menderes ağır şekilde baskı 

yaparken parti içinde mücadele açmak zebunküşlük olurdu. Köşeme çekildim. 27 Mayıs’dan 

sonra da tutumumu değiştirmedim…”  1848  Erim, ayrıca kendisine gelen teklifleri de 

anlatmış ve Gürsel’den “Memleketçi Parti mensuplarını kırmadan red cevabı vermek 

için” yardım istemiştir. Cemal Gürsel, yeni partilerin ortaya çıktığına değindikten 

sonra  “…şimdilik renginizi belli etmeyiniz, böyle durunuz, ilerde başka şey düşünürüz. Siz 

Devlete lâzımsınız…”  sözleriyle Nihat Erim’e yeni oluşumlara karşı temkinli bir 

tutum içinde olmasını önermiştir.  

Nihat Erim, Cemal Gürsel’e 27 Mayıs sonrasındaki siyasî ortama dair 

görüşlerini de anlatmış ve “politika esnafı” diye tabir ettiği siyasîlerin yalnız DP’de 

değil, CHP’de de bulunduğunu savunmuştur. Yeni anayasanın bu tür isimlere engel 

olması adına dengeli bir sistem getirmesi gereğinden bahseden Erim, sözü tekrar 

İnönü’ye getirerek şunları söylemiştir:  “…İnönü büyük adamdır, sever ve saygı 

                                                 

1848 23 Şubat 1961 tarihli Erim ile Gürsel arasındaki görüşmeye dair tutanak. s: 3. Nihat Erim’in Özel 
Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
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beslerim, Ancak kusurlarını da bilirim. Daha şimdiden bile parti içinde bile kinlerinin 

esiridir. Halbuki, dün D.P. tutanlarla birlikte, memleketin en az yüzde ellisi Halk Partisini 

tutmuyor. Bu insanlar başsızdır. Onlara bir millet babası olarak siz sahip çıkabilirsiniz…”1849  

Nihat Erim’in İnönü aleyhindeki ifadeleri uzun süre İsmet Paşa’yı “Milletin şefi, 

lideri”1850 olarak benimsemiş olan asker kökenli bir kişiye karşı kullanmış olması 

ilginçtir. Ayrıca daha 27 Mayıs’ın hemen sonrasında İsmet İnönü’yle temasa geçen 

ve “Emirleriniz bizim için daima peygamber buyruğudur.” 1851 sözleriyle saygısını 

ifade eden Gürsel’e karşı bu sözleri sarfeden Erim, genel kanının aksine yapılacak ilk 

seçimde CHP’nin başarılı olamayacağını savunmuştur. Gerçekten de 1961 

seçimlerinde CHP’nin beklentilerin tersine çoğunluğu sağlayamaması askeri 

çevrelerde de huzursuzluğa neden olacaktır. 1852  

Nihat Erim’in Cemal Gürsel ile yaptığı mülâkatta görüşülen en önemli 

konulardan birisi Yassıada’da DP’lilerin yargılanması olmuştur. Erim, “vicdani 

borç” olarak nitelendirdiği görüşlerini Devlet Başkanı’na karşı şöyle savunmuştur: 

“…Yassıada muhakemeleri tatlıyı[a] bağlamalı. Hele idam asla düşünülmemeli. Siyasi suç 

için idamı batı dünyası anlamaz paşam. Sık sık Straz[s]bourg’a gidiyorum. Her seferinde 

soruyorlar, ihtilâli anladık. Fakat bu kitle halinde tevkif, tecrit, hususi mahkemede 

muhakeme nedir? İdam var mı? Demir perde gerisindeki usullere mi saptınız? Bu suallere 

cevap vermek kolay olmuyor. Bilirsiniz ki siyasî fiiller bugün kahramanlık sayılır, yarın suç, 

yahut aksi de olabilir. Bundan dolayı Devletler siyasî suçluları iade etmezler. Ayrıca 

memleketimizde de idam cezaları yeni yeni kin ve intikam tohumları saçar. Halbuki 

sükûnete, yaraların sarılmasına ihtiyaç var.”   1853  

Nihat Erim’in Gürsel’e karşı dile getirdiği idam cezasının gündeme 

alınmaması talebi önemlidir. Daha 1960 yılında yargılamalar başlamadan 

MBK’lıların ifadelerinde “Yüksek Adalet Divanı karar verirse Menderes asılacak.” 

                                                 

1849 23 Şubat 1961 tarihli Erim ile Gürsel arasındaki görüşmeye dair tutanak. s: 3. Nihat Erim’in Özel 
Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
1850 Orhan Erkanlı, Anılar…Sorunlar… Sorumlular…, İstanbul, Baha Matbaası, 1972, s: 310. 
1851 Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları 1944-1973: Yarı Silahlı, Yarı Külahlı Bir 
Rejim: 1960-1961, Ankara, Bilgi Yayınevi, 3. bs., 1998, s: 18.  
1852 Çavdar, A.g.e., s: 114. 
1853 23 Şubat 1961 tarihli Erim ile Gürsel arasındaki görüşmeye dair tutanak. s: 4. Nihat Erim’in Özel 
Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
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sözleri yer almıştı. 1854 Nihat Erim de 1960 sonunda Strasbourg’daki toplantıda Batılı 

delegelerin kendisine Yassıada’da yargılananlar için af çıkartılmasını, 

muhakemelerin sonucunu iyi görmediklerini söylediklerini kaydetmişti.1855 

Dolayısıyla bu konudaki endişelerini paylaşan Erim’e Gürsel şu cevabı vermiştir: 

“İdama ben de taraftar değilim. Fakat mahkeme galiba o yolda. Müdahale etmek 

istemiyorum. Sonuna kadar da etmeyeceğim. Sonunda Milli Birlik Komitesi tast[d]ik 

edecek. O etse de gene benim imzalamam şart. İmza etmem. Ama önce Komiteyi ikna[y]a 

çalışacağım. Olmasa da ben imzalamiyacağım.”   1856  

Nihat Erim’in Cemal Gürsel ile yaptığı görüşmenin en fazla üzerinde 

durulması gereken yönü Yassıada yargılamaları hakkındaki konuşmadır. Öncelikle 

Erim, Devlet Başkanı’na karşı siyasî suçtan dolayı idama karşı olduğunu açıkça 

ortaya koymuştur. Nitekim, DP’li Füruzan Tekil de Yassıada mahkemelerinden idam 

kararı çıkma olasılığına karşı Erim’in tutumunu “Nihat Erim gibi CHP’liler şefaatle, 

‘Yapmayın! Sakın ha’ [demişlerdi.]” ifadesiyle doğrulamıştır.1857 Adnan 

Menderes’in oğlu Aydın Menderes ise Yassıada günlerinde eski Parlamenterlerden 

sadece Erim’in kendileriyle temasa geçtiğini ve hatırlarını sorduğunu, muhakeme 

zamanında da kendisinin yazdığı davalara dair 200 sayfalık hukuki görüşlerini içeren 

bir metin gönderdiğini anlatmıştır. 1858 Buna göre Nihat Erim, Yassıada’da 

Menderes’in lehine olabilecek görüşleri ihtiva eden bir metin hazırlayarak eski 

Başbakan hakkında çıkabilecek olası bir idam cezasını önlemeye çalışmış; ancak 

başarılı olamamıştır. 

 

                                                 

1854 “Menderes asılacak”, Hürriyet, 3 Ekim 1960, Yıl: 13, Sayı: 4465, s: 1. 
1855 Erim, A.g.e., s: 723. 
1856 23 Şubat 1961 tarihli Erim ile Gürsel arasındaki görüşmeye dair tutanak. s: 4. Nihat Erim’in Özel 
Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
1857 Füruzan Tekil, İnönü Menderes Kavgası, İstanbul, Tekil Neşriyat, 1989, s: 40. 
1858 Muammer Yaşar Bostancı, Aydın Menderes Anlatıyor…: 1960, Acılı Günler, İstanbul, Tekin 
Yayınevi, 1987, ss: 66-67. Merhum Aydın Menderes, vefatından kısa bir zaman önce verdiği bir 
mülâkatta aynı konuda şunları söylemiştir: “Nihat Bey, bir yazı yazmış 5-6 sayfa, anayasa ihlali 
davasıyla ilgili. İşlerine yarayabilir diye…” Aydın Menderes, Taha Akyol, Demokrasiden Darbeye: 
Babam Adnan Menderes, İstanbul, Doğan Kitap, 2011, s: 54.   
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6.2. 1961 Genel Seçimleri ve Nihat Erim’in Parlamento’ya 

Dönüşü 

6 Ocak 1961 günü toplanan Kurucu Meclis yeni Anayasa için çalışmaya da 

başlamıştı. 1959 yılında CHP Kurultayı’nda benimsenen “İlk Hedefler 

Beyannamesi” temelinde hazırlanana 1961 Anayasası yapılan halkoylamasında 

seçmenlerin % 61.5’unun oyuyla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 1859 Arkasından 

yine Kurucu Meclis’te milletvekili genel seçimlerinin 15 Ekim günü yapılması kabul 

edilmiştir. 1860 Askerî müdahaleden sonra ilk defa yapılacak seçimler demokrasiye 

dönüşü sağlaması bakımından önemliydi. Özellikle DP’nin siyasi mirasçısı sayılan 

partilerin mi, yoksa CHP’nin mi çoğunluğu sağlayacağı konusu seçimlerin önemini 

daha da arttırıyordu.  

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) düzenlemesiyle 1961 seçimlerinde illerin 

mebus sayıları tespit edilirken, Kocaeli’nin beş milletvekili çıkartacağı ilan 

edilmişti.1861 İllerin çıkartacağı milletvekili sayılarının belli olmasından sonra 

seçimlerin bir ay öncesinde siyasi partilerin faaliyeti başlamıştı. CHP Genel Başkanı 

İnönü, milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecinde önce Turan Güneş’e “Erim 

meselesini ne yapacağız?” sorusunu yöneltmiş; ancak “O kazanır ve ben bunu 

önleyemem.” cevabını almıştır. Ardından Kocaeli’ne giderek partililerle görüşüp 

Erim’in adaylığını engellemeyi düşünmüşse de CHP’nin bu ilde en az 50 yıl 

kaybedeceğini söyleyen Nazmi Oğuz’un ifadeleriyle teşebbüsünden vazgeçmiştir.1862  

8 Eylül’de İzmit’e gelen Erim, CHP’den adaylığını koyarak seçimler için ilk adımı 

atmıştır. Basına bir açıklama yapan Nihat Erim, TBMM’de daha faal çalışma olanağı 

bulacağı için Senatörlük yerine milletvekili adaylığını seçtiğini belirtmiştir. 1863 

                                                 

1859 Cem Eroğul, “Çok Partili Düzenin Kuruluşu: 1945-1971, A.g.e., s: 211., “Milet Dün Anayasaya 
Vekarla ‘Evet’ Dedi”, Cumhuriyet, 10 Temmuz 1961, Yıl: 38, Sayı: 13264, s: 1. Nihat Erim, anayasa 
için yapılan halkoylamasına Türkiye dışında olduğu için katılamamıştır. Erim, A.g.e., s: 735. 
1860 Feroz Ahmad, A.g.e., s: 220. 
1861 “İllerin çıkaracağı kesin mebus sayısı”, Cumhuriyet, 25 Temmuz 1961, Yıl: 38, Sayı: 13279, ss: 
1-5. 108 sayılı karara göre Türkiye’de 61.818 nüfusa 1 milletvekili düşecekti. 1960 sayımında toplam 
nüfus 27.818.248 olarak belirlenmiş ve illere düşen milletvekili sayısı buna göre tespit edilmişti.  
1862 Erim, A.g.e., ss: 738-739.  
1863 “Partiler aday listelerini hazırlamak için hummalı bir faaliyete giriştiler”, Cumhuriyet, 9 Eylül 
1961, Yıl: 38, Sayı: 13325, s: 5. 
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Adaylığını koyduktan sonra İnönü’nün kendisini liste dışı bırakmaması için 

Strasbourg’a gitmediğini belirten Erim,1864 seçimler için propaganda çalışmalarına 

başlayacaktır.  DP döneminde  Kocaeli’de bütün milletvekili seçimlerini kaybeden 

CHP’nin bu kez güçlü rakibi AP karşısında bu ilde şansının ne olacağı basında 

tartışılan konular arasında yer almıştır. AP Kocaeli Teşkilâtı’nda seçim öncesi 

yaşanan ayrılıkların partililerde umutsuzluğa yol açtığı savunulurken, ilde en 

organize partinin CHP olduğu ve Nihat Erim’in liste başında olmasının bu partinin 

şansını arttırdığı öne sürülmüştür. 1865 

6.2.1. Nihat Erim’in Seçim Kampanyalarında Verdiği 

Mesajlar 

1961 seçimleri öncesinde ilk konuşmalarından birisini doğum yeri Kandıra’da 

CHP’nin mitinginde yapan Nihat Erim, geride kalan 15 yılın bir değerlendirmesi 

yapıldığı zaman Türkiye’de vatandaşları birbirine düşman yapma politikasından 

dolayı demokrasinin iflas ettiğini söylemiştir. Erim, bundan dolayı Türkiye’nin en az 

100 yıl geriye gittiğini de savunmuştur. 1866 Nihat Erim’in “son 15 yıl” vurgusunu 

kullandığı bu sözlerinden çıkan en önemli sonuç 1946’da başlayan mücadelenin 

askerî müdahaleyle sekteye uğramasında CHP’nin de payının olduğunu ima 

etmesidir. Partiler arası ilişkilerdeki gerginliğin tabana yansıdığına dikkât çeken 

Erim, “100 yıl geriye gidiş” vurgusuyla demokratikleşme uğruna sarfolunan 

çabaların heba olduğunu da anlatmaya çalışmıştır. Dolayısıyla Nihat Erim’in bu 

uyarıları yeniden başlayacak demokratik nizamda geçmişten ders alınmasını 

istediğini de göstermektedir.  

İzmit’te seçmenlerle buluşan Nihat Erim, öncelikle iç huzura ihtiyaç 

olduğunu ve siyasi partiler arasındaki mücadelenin “iki zıt kabile mücadelesi” gibi 

görülmemesi gerektiğini söylemiştir. Bunu bir spor müsabakası gibi düşünmek 

gerektiğini söyleyen Nihat Erim, konuşmasında şu mesajları vermiştir:  “Bazı 

liderlerin tuttukları istikamette yürürsek, korkarım ki, çok partili hayatımız hüsranla 

                                                 

1864 Erim, A.g.e., s: 739. 
1865 “Ayrılmalar yüzünden A.P. Kocaeli’den ümidini kesti”, Cumhuriyet, 21 Eylül 1961, Yıl: 38, 
Sayı: 13337, ss: 1-5. 
1866 “N.Erime göre en az 100 sene geriye gittik”, Hürriyet, 5 Ekim 1961, Yıl: 14, Sayı: 4824, s: 1. 
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neticelenir… Liderlere bakarsak sanki arkada kalan 15 seneden hiç ders alınmamış gibi 

siyasi mücadeleye devam ediyorlar. Halbuki seçim mücadelesinde partilerin yapacakları 

işleri ortaya koymak dururken yeni yeni buluşlarla birbirimize çamur atmağa başlamış 

bulunuyoruz. Seçmen vatandaşlar, sizler bu dersi almayanlara 15 Ekim[’]de vereceğiniz 

oylarla gerekli dersi verin ve memleketi selâmete çıkarın… Türk İhtilâli dünyada tektir. Bu 

bir şanstır. İkinci bir iflasa gitmemelidir… Mazi ortada, hal ortada, istikbali iflâssız 

halletmek sizlerin elindedir.”  1867  

Nihat Erim, 1945’te başlayan aktif siyasî hayatında yaşadığı deneyimlerin de 

etkisiyle ayrım yapmaksızın bütün partilerin yetkililerine uyarı niteliğindeki bu 

konuşmasında seçim propagandalarına şahsiyat yapılmamasını, bunun yerine 

vaatlerin konuşulması gerektiğini vurgulaması önemlidir. Erim, aslında CHP dahil 

tüm siyasî partilere yeni bir metot önermektedir: Siyaseti bir çekişme alanı olarak 

değil, Türkiye’nin sorunlarına çözüm bulma alanı olarak görmek ve buna uygun bir 

politika tarzını benimsemek. Nitekim 1946’dan beri Türk siyasetinde ön plana çıkan 

“kişisel kavgaların, ihtirasların ve geçmişten ders alınmadan politika yapmanın” 

devam etmesi halinde bu tarz siyasetin 27 Mayıs’tan sonraki dönemde de yeni askeri 

müdahalelere neden olabileceği uyarısında bulunan Nihat Erim’in geleceğe dair 

öngörüsü haklı çıkmış ve Türk demokrasisi sonraki yıllarda da yeni askerî 

müdahaleler ve askerî müdahale girişimleriyle karşılaşmıştır.    

Seçimlerin yapılmasından bir hafta önce gazetelere yansıyan haberlerde 

Kocaeli’de tam 24 ayrı salon toplantısı düzenlendiği ve AP’lilerin toplantılarında 

CHP adayı Nihat Erim’i destekleyeceklerini söyledikleri yazılmıştır. 1868 Tekrar 

demokratik düzene geçildiği sırada CHP’nin karşısında bulunan bir siyasî oluşumun 

muhalif adaya destek vereceğini açıklamasını izah etmek pek kolay değildir. Burada 

akla en yakın gelen düşünce AP’lilerin Erim’i desteklediklerini açıklayarak 

CHP’lilerin rehavete kapılmalarını sağlamayı planladıkları olmalıdır. Nihat Erim ise 

seçimlerden önceki son konuşmalarında vatandaşlara huzur ve istikrar vurgulu 

mesajlar vermiştir. Erim, Kocaeli’deki bir toplantıda  “Türkiye’de siyasi ve iktisadi 

huzurun temini sizin ellerinizdedir. Oylarınızı isabetle kullanacak olursanız bütün sıkıntıların 

kısa zamanda unutulacağı ve ıstraplarımızın dineceği muhakkaktır.”  sözleriyle seçmenleri 

                                                 

1867 “CHP. seçim faaliyeti”, Ulus, 8 Ekim 1961, Yıl: 42, Sayı: 13687, s: 5.  
1868 “A.P.liler N. Erim’i destekliyor”, Dünya, 9 Ekim 1961, Yıl: 10, Sayı: 4120, ss: 1-5. 
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uyarmıştır.  1869 Erim, ayrıca genel seçimlerde tarafsız seçmenlerle eski DP 

seçmeninin de CHP’de birleşeceğini iddia etmiş ve “Çünkü biraz idraki olan her fert 

bu memlekette siyasi ve iktisadi huzurun teessüsünü candan arzulamaktadır.” diyerek 

seçimlerde “huzurun adresinin CHP” olduğu mesajını vermeye çabalamıştır.  

6.2.2. 1961 Milletvekili Genel Seçimleri ve Sonuçları  

15 Ekim 1961 günü 27 Mayıs sonrasında ilk kez yapılan genel seçimlerde 

CHP, % 36 oy oranıyla 173 sandalye elde edebilmiş, buna karşılık AP % 34.8 oy 

oranı ve 158 sandalye kazanmıştır. YTP’nin % 13.7 oy oranına karşılık 65 sandalye 

almasının yanı sıra CKMP % 14 oy oranında kalmış ve 54 sandalye kazanmıştı. 1870 

Bu sonuçlara göre başta askeri çevreler olmak üzere CHP’nin galip geleceğini 

düşünenlerin yanılgısı ortaya çıkmış ve AP, YTP ve CKMP çoğunluğu elde eden 

partiler olmuşlardır. 1871 Erim’in seçim çevresi Kocaeli’deki sonuçlara göre 3 

milletvekiliğini AP, 2 milletvekilliğini de CHP kazanmıştır. 1872 Basına göre 

milletvekili seçiminde Kocaeli’de AP’ye 36.177, CHP’ye 33.576 oy çıkmıştır.1873 

CKMP ve YTP’nin bu rakamların çok altında kalması ilde hem halen DP geleneğinin 

daha güçlü olduğunu, hem de DP’nin mirasçısının AP olarak görüldüğünü 

göstermektedir. 

Genel seçimlerin sonuçlarının ilanından sonra CHP’nin Kocaeli’de kazandığı 

iki sandalyenin birini Nihat Erim, diğerini de Şehabettin Bilgisu elde etmiştir. 1874 

Böylece Nihat Erim, DP döneminde dışında kaldığı Meclise 11 sene aradan sonra 

tekrar dönmüştür. Sonuçlara dair değerlendirmesini 7 Kasım 1961’de yakın arkadaşı 

İlhan Lütem’e gönderdiği mektupta yapan Erim, gözlemlerini şöyle anlatmıştır:  

“1950’den beri ara seçimi de sayarsak beşincisinden karavana atmadan Meclise girebildik. 

Çok çetin oldu. Nispi temsil imdada yetişti. Yoksa CHP perişandı. Kocaeli’de nispi temsil 

sayesinde iki kişi seçilebildik. Yıllardır CHP’nin güttüğü yanlış politika bu defa da 

                                                 

1869 “Nihat Erim’e göre bu seçim son fırsatmış”, Hürriyet, 10 Ekim 1961, Yıl: 14, Sayı: 4829, s: 1. 
1870 Feroz Ahmad, A.g.e., s: 222. 
1871 Çavdar, A.g.e., ss: 114-115. 
1872 “İl il seçim sonuçları”, Hürriyet, 17 Ekim 1961, Yıl: 14, Sayı: 4836, s: 1.  
1873 Hürriyet, 17 Ekim 1961, s: 5. 
1874 “Milletvekilliğinde Halk Partisi Senatörlüklerde de AP ileride”, Hürriyet, 19 Ekim 1961, Yıl: 14, 
Sayı: 4838, s: 5. 
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meyvesini verdi. Fakat partinin idaresini ellerinde tutanlar hâlâ inatlarını bitiremiyorlar. Bu 

gidişle CHP İngiliz Liberal Partisi durumuna düşecek. Yani sadık bir kadro, fakat seçmen 

yok. 1946’dan beri en az oy bu sefer aldı. Bu netice karşısında başta İnönü kabahati yalnız 

Milli Birlik Komitesine yüklemeye çalışıyorlar…”  1875  Benzer değerlendirmeleri 

kendisiyle görüşen Kim dergisine de yapan Erim, CHP’de bir değişime ihtiyaç 

olduğunu ve yeni şartlara uyarak program ve tüzüğünü yenilememesi halinde 

İngiltere’deki Liberal Parti’nin durumuna düşeceğini söylemiştir. Nihat Erim, Liberal 

Parti’nin güçlü bir örgütü olduğu halde seçmeni bulunmadığını öne sürmüş ve bazı 

insanların “atadan-dededen” gelen bağlarla bu partiye oy verdiklerini savunarak; 

“…Halk Partisinin bu duruma gelmesine[i] önleyici tedbirleri almak gereklidir. 15 Ekim 

1961 seçimlerinde umdukları neticeyi neden alamadıklarını parti idarecileri samimiyet ve 

ciddiyetle araştırmalıdırlar…”   demiştir. 1876   

Nihat Erim, CHP’ye dair tenkitlerini dile getirdiği bu ifadelerde partinin 

geleceğinden de fazla umutlu olmadığı anlaşılmaktadır. CHP’nin 1946’dan beri en 

düşük oy oranına ulaştığını belirten Erim, partiyi kurtaran ve kendisine yeniden 

milletvekilliğini kazandıran unsurun baştan beri savunduğunu öne sürdüğü nispi 

temsil olduğunu da itiraf etmekten geri kalmamıştır. 1877 Erim, bu ifadeleriyle 

CHP’de gereken reformların yapılmaması halinde gelecek seçimleri kazanma 

şansının olamayacağını da dile getirmiştir.  Kısacası Erim, tıpkı 1947’de olduğu gibi 

CHP’lilere partide “reform ve yenilenme” çağrısında bulunmuş ve gerçeklerin 

görülmemesi halinde iktidar şansının gelecekte de olamayacağını bildirmiştir.  

6.3. Millet Meclisi Başkanı Seçimlerinde Erim’in Adaylığı 

Tartışmaları  

 1961 seçimlerinin Meclis’te ortaya çıkardığı tabloya göre yaklaşık 220 

milletvekilliği kazanan AP ve YTP’nin hükümeti kurması ve sadece 173 sandalye 

alabilen CHP’nin muhalefette kalması gerekiyordu. 1878 Ancak MBK içindeki 

                                                 

1875 Lütem, İki Dünya Arasında, s: 179. 
1876 Kim, 8 Ekim 1961, s: 21. Derginin kapağında 8 Ekim 1961 tarihi olmasına rağmen iç sayfalarda 9 
Kasım 1961 tarihi yer almıştır. [Y.n.] 
1877 26 Nisan 1961 tarihinde kabul edilen yeni Seçim Kanunu nispi temsil usulünü benimsemiştir. 
Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 232.  
1878 Cem Eroğul, “Çok Partili Düzenin Kuruluşu: 1945-1971, A.g.e., s: 214. 
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“şahin” kanadın tasfiyesinden sonra Kara ve Hava Kuvvetleri’nde “Silahlı Kuvvetler 

Birliği” (SKB) adı verilen bir tür gölge yapı oluşmuştu. Seçim sonuçları SKB 

içindeki radikal kanadı harekete geçirmiş ve “milli iradeyi tam olarak yansıtmayan” 

neticelerin tanınmaması olasılığı ortaya çıkmıştı. 1879 Ortaya çıkan yeni darbe 

ihtimali karşısında siyasilerle askerler arasında bir protokol yapılmış ve parti liderleri 

üç konuda ordu mensuplarına güvence vermiştir. Buna göre Cemal Gürsel’in 

Cumhurbaşkanlığı üzerinde uzlaşılacak1880, tüm partiler Atatürk devrimlerine ve 27 

Mayıs’a sadakat gösterecek, Yassıada kararları ve orduya ait kararlar istismar 

edilmeyecek.1881 Böylece yeni bir müdahale olasılığı engellenmiş ve Meclis’in 

açılması ve demokrasiye dönüşün sağlanması mümkün olmuştur. 

TBMM’nin açılması ve yeniden sivil idareye dönülmesinden sonra 26 Ekim 

1961 tarihli Meclis oturumunda daha önce üzerinde anlaşıldığı gibi Cemal Gürsel, 

Türkiye’nin dördüncü Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 1882 Devletin zirvesindeki kişinin 

belirlenmesinden sonra ilk kriz TBMM Başkanı seçiminde yaşanacaktır. Tek parti 

devriyle DP döneminde geniş tartışmalara yol açmadan çözülen Meclis Başkanlığı 

konusu 27 Mayıs sonrasında tekrar demokrasiye geçişle beraber partiler arasında-

Nihat Erim’in de adının karıştığı- küçük bir krize dönüşecektir.  

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasından sonra sıra TBMM 

Başkanı’nın seçilmesine gelmişti. Aslında siyasî partiler daha başlangıçta kendi 

aralarında Senato’ya AP’li, TBMM’ye ise CHP’li adayın başkan seçilmesine dair 

anlaşmışlardı.1883 Ancak hangi CHP’linin seçileceği konusunda kriz çıkmıştır. 

TBMM’de 27 Ekim günü yapılan oturumda 8. tur yapılmasına rağmen sonuç 

                                                 

1879 Hale, A.g.e., ss: 126-131-132. 
1880 AP’liler Prof. Ali Fuat Başgil’i Cumhurbaşkanı adayı göstermek istemişler; ancak Başgil 
Başbakanlık’ta MBK üyeleriyle yaptığı görüşmeden sonra gördüğü baskılar yüzünden adaylıkta 
ısrarcı olmamış ve Senatörlükten istifa etmiştir. Rıdvan Akın, Gazi’den Günümüze 
Cumhurbaşkanlığı: 1923-2007, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2009, s: 84. 
1881 “Liderler, Komutanlar önünde protokol imzaladı”, Cumhuriyet, 25 Ekim 1961, Yıl: 38, Sayı: 
13371, ss: 1-5., “Ordunun şartlarını partiler kabul etti”, Vatan, 25 Ekim 1961, Yıl: 22, Sayı: 6241, s: 
1. Protokolun esasları 23 Ekim günü Çankaya’da partilerin liderleriyle yapılan toplantıda görüşülmüş 
ve Cumhurbaşkanlığı için Gürsel dışında aday gösterilmeyeceği ve affın bahis konusu olamayacağı 
siyasilere kabul ettirilmişti. Dündar Seyhan, Gölgedeki Adam, İstanbul, Nurettin Uycan Matbaası, 
1966, ss: 159.160.  
1882 Feroz Ahmad, A.g.e., s: 226., Akın, A.g.e., s: 84.  
1883 Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları 1944-1973: İsmet Paşa’nın Son 
Başbakanlığı: 1961-1965, Ankara, Bilgi Yayınevi, 2. bs., 1992, s: 13. 
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alınamamış ve müzakereler sırasında AP’li Celal Uzer, Nihat Erim’i aday gösteren 

bir önerge sunmuştur. Bunun üzerine Genel Kurul’a bir açıklama yapan Erim, 

kendisine gösterilen teveccühe teşekkür etmiş ve çeşitli partilerden kendisine adaylık 

önerisi geldiğini kaydederek, “başkanlığın çoğunluk partisinde kalması gerektiğine” 

inandığını, vazifesini tarafsızlıkla yapabilecek CHP’nin adayı Fuat Sirmen’in 

desteklenmesi gerektiğini ve kendisinin aday olmadığını söylemiştir. 1884 Nihat 

Erim’e bu izahına rağmen TBMM Başkanlığı için yapılan 7.tur oylamasında 4, 8.tur 

oylamasında ise 12 oy çıkmıştır.1885 

Başkanlık seçimlerinde ortaya çıkan anlaşmazlığın nasıl aşılabileceği 

gündemdeyken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bir araya gelen 

partililer arasında kulis faaliyetleri artmıştı. Genel kanı CHP’nin Fuat Sirmen’in 

yerine Nihat Erim’i aday göstermesi halinde ittifaka yakın şekilde Meclis Başkanı 

seçileceği yönündeydi. 1886 Erim, özellikle AP’nin kendisini aday gösterme çabaları 

üzerine Cumhurbaşkanı Gürsel’e haber göndermiş ve nasıl bir tutum takınması 

gerektiğini sormuştur. 1 Kasım’da Gürsel ile görüşen Nihat Erim’e beklemesini 

öneren Cumhurbaşkanı, “Meclis başkanlığını kabul etme seni Başbakan yapmayı 

düşünüyorum.” cevabını vermiştir. 1887  

Nihat Erim, Cemal Gürsel ile bir araya geldikten sonra TBMM Başkanlığı 

için ısrarcı olmamış; ancak basında ona dair spekülasyonlar devam etmiştir. 

Cumhuriyet Bayramı dönüşü seçim faaliyetine geçilmeden hemen önce basında -

İnönü ile arası açık olan -Erim’in adaylığını öne süren AP’nin asıl amacının “İki 

CHP’liyi karşı karşıya bırakmak” olduğu öne sürülmüştür.1888 Ancak Nihat Erim’in 

TBMM Başkanlığı adaylığını sadece AP desteklemiyordu. Meclis’te yapılacak 

9.turun hemen öncesinde CKMP’nin açıklamasında Sirmen’e kesinlikle oy 

vermeyeceklerinden, fakat Nihat Erim’in adaylığı durumunda tutumlarının 

                                                 

1884 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 1, B: 3, O: 5, 28.10.1961, ss: 33-34., “8. Tur- Millet 
Meclisi Başkanı seçilemedi”, Ulus, 28 Ekim 1961, Yıl: 42, Sayı: 13708, s: 7.  
1885 “8. Tur- Millet Meclisi Başkanı seçilemedi”, Ulus, 28 Ekim 1961, s: 7. 
1886 “Bayram tebrikâtı partilerarası görüşmelere vesile teşkil etti”, Cumhuriyet, 30 Ekim 1961, Yıl: 
38, Sayı: 13776, s: 1. 
1887 Erim, A.g.e., s: 740. 
1888 “AP’nin taktiği: İki CHP’liyi karşı karşıya bırakmak”, Vatan, 31 Ekim 1961, Yıl: 22, Sayı: 6247, 
s: 1. 
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değişeceğinden söz edilmiş ve Erim’i desteklemeyen CHP’ye “Demek ki CHP içinde 

Meclisin itimadını kazanmış bir kimse bulunacaktır. Niçin bunu kabul etmiyorlar?” 

sorusu yöneltilmiştir. 1889   

Siyasi partiler 9. tur öncesinde Sirmen’e 1950 öncesindeki Adalet Bakanlığı 

zamanındaki tutumlarından dolayı karşı olduklarını beyan etmişlerdir. YTP adına 

konuşan Genel Başkan Ekrem Alican ise  “Öyle tahmin ediyorum ki, CHP Nihat Erim 

ve[ya] Kasım Gülek’i aday gösterirse bunlar seçilebilirler. Nihat Erim’in seçim şansı çok 

fazladır. CHP’den Sirmen dışında bir aday çıkarsa bunlar bile seçilebilir.”  diyerek başta 

Erim olmak üzere diğer CHP’lilere oy vereceklerini açıklamıştır. Bütün bu 

gelişmelere karşın CHP adına görüş bildiren Grup Başkanvekili Turhan Feyzioğlu, 

Fuat Sirmen’in seçilmemesi halinde yeni bir kriz çıkabileceği söylemiyle diğer 

partilere bir anlamda gözdağı vermiştir.1890 Sonunda 1 Kasım 1961 günü yapılan 9. 

Tur oylamasında bazı AP’lilerin lehte kullandıkları oylarıyla -YTP ve CKMP 

çekimser kalmıştır- Fuat Sirmen, mutlak çoğunluğun bir fazlasıyla TBMM 

Başkanlığı’na seçilmiştir. 1891 

Kuşkusuz İsmet Paşa ile arasındaki sorunlar CHP’nin TBMM Başkanlığı için 

Nihat Erim’i aday göstermesine engel teşkil etmiştir. Tek başına harekete geçip 

geçmeme konusunda tereddüde düşen Erim, Gürsel’in talimatıyla öne çıkmamayı 

tercih etmiştir. Ancak 1961 TBMM Başkanlığı seçimlerinin en önemli yönü AP, 

YTP ve CKMP’nin ağırlıklı olarak Nihat Erim’in olası adaylığını destekleyeceklerini 

açıklamaları olmuştur. Her üç partinin Erim’e desteği çeşitli yönlerden 

değerlendirebilir; ancak 1955 sonrası Nihat Erim’in dönemin Başbakanı Adnan 

Menderes’le yakın ilişkiler içinde olması en başta gelen faktör olmalıdır. Özellikle 

CHP dışındaki partilerin Fuat Sirmen’i 1950 öncesi icraatleriyle değerlendirdikleri 

göz önünde tutulursa Nihat Erim, eski sertlik yanlısı politkalarıyla değil; uzlaşıyı 

savunan siyaseti ve 1955’ten itibaren DP’ye olan yakınlığıyla bu partinin siyasî 

mirasçılarının gözdesi haline gelmiştir.   

                                                 

1889 “Meclis reisini seçmek için 9. Tur bugün yapılıyor”, Hürriyet, 1 Kasım 1961, Yıl: 14, Sayı: 4851, 
s: 5. 
1890 “Meclis reisliği işi bir çıkmaza girdi”, Hürriyet, 31 Ekim 1961, Yıl: 14, Sayı: 4850, ss: 1-5. 
1891 “Fuat Sirmen Meclis Başkanlığına seçildi”, Hürriyet, 2 Kasım 1961, Yıl: 14, Sayı: 4852, s: 1. 
Son turda Nihat Erim’e 8 oy çıkmıştır. A.h., s: 5., “M. Meclisi Başkanı F. Sirmen”, Ulus, 2 Kasım 
1961, Yıl: 42, Sayı: 13711, s: 1.  
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6.3.1. Cumhurbaşkanı Gürsel’in Başbakan Adayı: Nihat Erim  

Meclis Başkanı’nın belirlenmesinden sonra asıl önemli tartışma hükümetin 

kimin tarafından kurulacağı üzerinde başlayacaktı. Cumhurbaşkanı Gürsel, Meclis’in 

açılmasından sonra kimi partilerin tarafsız bir Başbakan istediklerini kaydetmiş; 

ancak kendisinin Başbakan’ın siyasî partiler içinden çıkmasından yana olduğunu 

söylemiştir. 1892 Gürsel, siyasîlerle görüşmeye başlarken Senato Başkanı Ürgüplü’ye 

bir açıklama yapmış ve öncelikle hükûmeti kurma görevini partilere vereceğini 

söylemiş; ancak- ortadaki Meclis aritmatiğine göre- liderler kabineyi 

kuramayacakları için ikinci seferinde Nihat Erim’e bu görevi vereceğini 

bildirmiştir.1893 Gürsel’in Erim konusundaki ısrarını yıllar sonra Vehbi Koç’a anlatan 

İnönü, Cemal Paşa’nın kendisine Nihat Bey’i teklif ettiğini; ancak kabul etmediğini 

söyledikten sonra “Gürsel Paşa benim başbakan olmamı istemedi.” demiştir. 1894 

Nihat Erim’in Gürsel’in başbakan adayı olarak gündeme gelmesi onun daha 

12 Mart öncesinde-Cumhurbaşkanı’nın ordu kökenli oluşu göz önünde tutulursa- 

askerler nazarında “itibarlı bir politikacı” olduğunu göstermektedir. Nitekim Toker 

de Gürsel’in Erim dışında Kasım Gülek ile temas halinde olduğunu savunmuş; ancak 

yüksek komuta kademesindeki askerlerin Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay 

aracılığıyla İsmet Paşa’nın başbakanlığını istediklerini Çankaya’ya duyurduklarını 

kaydetmiştir. 1895 Ne var ki, Cumhurbaşkanı Gürsel’in İnönü’nün Başbakanlığa 

gelmesi halinde “kendi kudretine gölge” düşeceği kanaatindeydi. 1896 Ancak yine de 

ordudan gelen telkinler ağır basacak ve kabineyi kurma görevi İsmet İnönü’ye 

verilecektir.  

Nihat Erim, kabine arayışlarının devam ettiği günlerde Sami Küçük, Suphi 

Gürsoytrak, Suphi Karaman gibi MBK üyeleriyle bir araya gelmiş ve bu isimlerin 

“ordudaki cuntanın temizlenmesi” için İnönü’nün Başbakanlığını istediklerini 

                                                 

1892 “Gürsel, Başvekil Partiler İçinde Seçilmeli, diyor”, Hürriyet, 1 Kasım 1961, ss: 1-5.   
1893 Erim, A.g.e., s: 740. 
1894 Özel Arşivinden Belgeler ve Anılarıyla Vehbi Koç: 1961-1976 2. C., (Haz. Can Dündar) 
İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 3.bs., 2013, s: 109. 
1895 Toker, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları 1944-1973: İsmet Paşa’nın Son Başbakanlığı: 
1961-1965, s: 15. 
1896 Kurtul Altuğ, 27 Mayıs’tan 12 Mart’a, İstanbul, Koza Yayınları, 1976, s: 227. 
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öğrenmiştir. Nihat Erim ise İnönü’nün Gürsel ile anlaşabileceğinden emin olmadığını 

ve orduda var olduğu söylenen cuntayı temizleyip temizleyemeyeceğini bilemediğini 

belirtmiştir. Erim’e göre ayrıca “damat” Metin Toker’in “işlere burnunu 

sokmayacağı” ve İnönü’nün kabine kurması halinde güvenoyu alıp alamayacağı 

hususu da belirsizdir. Buna karşılık askerler bu tür sorunların aşılacağını ve İsmet 

İnönü konusunda Gürsel’in yumuşatılacağını söylemekle yetinmişlerdir. 1897 Bu 

noktada Cumhurbaşkanı’nın Başbakan adayı olarak görülen Nihat Erim’i askerler 

ılımlı bir tarzda İsmet Paşa’nın Başbakanlığı’nın kabulüne razı etmek istemişlerdir. 

Ancak MBK’daki İnönü yanlısı subaylarla temas eden Erim, kısa süre içinde başta 

İsmet Paşa olmak üzere CHP’liler tarafından “cunta yanlısı” olmakla suçlanacaktır.   

Nihat Erim’in henüz 27 Mayıs’ın etkilerinin devam ettiğini düşündüğü bir 

dönemde Başbakanlık için ismi Çankaya’nın gündemine gelmişti. Erim, daha 

1961’in başında kendisini AP’ye davet eden Gümüşpala’ya henüz hukuki güvence 

olmadığı için parti faaliyetinde bulunmayacağını söylemiş ve  “…Bu şartlar altında 

ancak yeraltı faaliyeti yapılır. Ben ise bu tür işlerin adamı değilim.”  demişti. 1898 Ardından 

15 Ekim seçimlerinden sonra 1961’in sonunda siyasetin halen sivilleşmediğine dair 

kanaatini de Lütem’e şu ifadelerle anlatmıştı:  “…askeri hükümet darbesi yeni meseleler 

yarattı. Netice itibarıyla memleket kazançlı mı, kayıplı mı? Belli değil. Ordu gırtlağına kadar 

politikaya girdi. Bakalım kolay çıkabilecek mi?” 1899  27 Mayıs’ın niteliğine dair 

kararsızlığını da ifade eden bu satırlara göre Erim, henüz askerlerin demokratik 

sistemdeki etkisinin sürdüğünü düşünmektedir. Buna rağmen Gürsel’den gelebilecek 

bir Başbakanlık önerisine de açık gözükmektedir. Belki de 12 Mart zamanına benzer 

şekilde Erim’in bir tür ‘partiler üstü hükûmet’ kurabileceği de düşünülüyordu. Ancak 

o dönemde askerlerin etkisi altında ve CHP’nin desteği olmadan üstleneceği bir 

Başbakanlık görevinde ne denli başarılı olacağı da belirsizdir. Bu belirsizliğin yanıtı 

                                                 

1897 Erim, A.g.e., ss: 740-741. Sami Küçük’ün anılarına göre kabineyi kuracak kişinin “cuntanın yahut 
MBK’nın kapısını çalamayacağı” bir isim olması gerekiyordu. Bu kişinin ancak İnönü olabileceği 
düşüncesini Karaman’a ilettiğini savunan Küçük, Gürsel’i iknaya karar verdiklerini Cumhurbaşkanı 
ile görüşmesinde “Ben de öyle düşünüyorum.” yanıtı aldıklarını kaydetmiştir. Sami Küçük, 
Rumeli’den 27 Mayıs’a: İhtilalin Kaderini Belirleyen Köşk Harekâtı, İstanbul, Mikado Yayınları, 
2008, s: 129. 
1898 Nihat Erim’in Cemal Gürsel ile yaptığı görüşmeye dair notlarının başında Ragıp Gümüşpala’ya 
söylediği ifadeler de yer almıştır. 23 Şubat 1961 tarihli Erim ile Gürsel arasındaki görüşmeye dair 
tutanak. s:1. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
1899 Lütem, Erim’den Mektuplar, s: 48. 
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bir anlamda Erim’in 12 Mart Muhtırası sonrasındaki Başbakanlık günlerinde 

verilecektir.  

  6.4. CHP-AP Koalisyonun Kuruluşu ve İnönü’nün 

Başbakanlığı 

  Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, kabineyi kurma görevini CHP Genel Başkanı 

İsmet İnönü’ye vermişti. İnönü’nün kabineye girme teklifini CKMP ve YTP 

reddetmiş, AP ise uzun tartışmalardan sonra kabul etmişti. 1900 20 Kasım 1961 

tarihinde İsmet Paşa’nın Başbakanlığı’nda CHP-AP Koalisyon Kabinesi ilan 

edilmişti ve bakanlıklar her partiye 11 bakanlık düşecek şekilde paylaştırılmıştı.1901 

Ancak AP’nin tabanı aslında CHP ile hükümete girmeye karşıydı ve Genel Başkan 

Ragıp Gümüşpala, tepkileri yatıştırabilme adına kabinede yer almamış ve Başbakan 

Yardımcılığı görevini kabul etmemişti. 1902 

Cumhuriyet tarihinin ilk koalisyon kabinesinin kurulma aşamasında basına 

konuşan Nihat Erim, temelde bir CHP’linin hükümeti teşkil etmesini normal 

karşıladığını açıklamıştı. Ancak aynı demeçte Başbakanlık için aklında kimin olduğu 

soruna yanıt vermeyen Erim, istikrarın yolunun geçmişten ders alınması olduğunu 

tekrarlamış ve nispi temsile dayanan Meclis’te uzlaşma olmadan adım 

atılamayacağını belirtmiştir.  1903  Nihat Erim’in İnönü’nün Başbakanlığı karşısındaki 

değerlendirmesine de değinmekte yarar vardır. Erim, 27 Mayıs’a giden süreçte İsmet 

Paşa’yı da kusurlu bulmuş ve bilhassa 1957 seçimlerinden sonraki politikasıyla 

ordunun müdahalesine zemin hazırladığını ve “Askerî darbenin neticelerini 

hesaplamadığını” savunmuştu. 1904 Ancak İnönü’nün 1960 Kasım ayında geçirdiği 

kalp rahatsızlığı üzerine de endişelenmiş ve  “Bu sırada onun yaşaması lazım. Orduya 

politika bulaşmış bulunuyor. Ancak İnönü işi normale getirebilir.”  tespitini yapmaktan da 

                                                 

1900 Çavdar, A.g.e., ss: 116. 
1901 Ahmad, A.g.e., s: 264. 
1902 Demirel, A.g.e., s: 35. 
1903 Kim, 8 Ekim 1961, s: 20. Derginin kapağında 8 Ekim 1961 tarihi olmasına rağmen iç sayfalarda 9 
Kasım 1961 tarihi yer almıştır. [Y.n.]  
1904 Erim, A.g.e., s: 720. 
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geri kalmamıştır.1905 Hükûmeti kurma görevi İsmet Paşa’ya verildiğinde ise  “İnönü 

mutlaka başbakan olmak istiyor. Sempati kazanmaya çalışacak. Ömrünü umumi sempati 

içinde tamamlamak istiyor.” 1906  değerlendirmesini yapan Nihat Erim, hem İnönü’yü 

27 Mayıs sürecinde kusurlu bulmakta, hem de askerleri politika dışına ancak İsmet 

Paşa’nın çıkartabileceğini düşünmektedir. Kısacası Erim’in artık yakın çevresinden 

uzakta kaldığı İnönü’ye dair duygularının karışık olduğu anlaşılmaktadır.  

6.5. Erim’in Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na Bireysel 

Başvuru Teklifi Karşısında Tepkiler 

Nihat Erim, 11 yıl sonra yeniden döndüğü Parlamento hayatında ilk önemli 

girişimini Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na bireysel başvuru hakkının 

tanınmasını amaçlayan bir kanun teklifi hazırlayarak yapmıştır. Buna göre 

vatandaşlar gerektiği durumlarda Türk hükümetini şikâyet edebileceklerdi. Aslında 

Nihat Erim, DP döneminde Başbakan Menderes’e ferdi müracaat yolunun açılmasını 

önermişse de o dönemki girişiminden sonuç alamamıştı.1907  Nitekim konuyu 

görüşen CHP Meclis Grubu Başkanlığı yasa teklifini kabul ederek, Meclis 

Başkanlığı’na göndermiştir. Teklife dair düzenlediği basın toplantısında 

açıklamalarda bulunan Erim, ana hürriyetlerin 1961 Anayasası’na girmesinin yeterli 

olmadığını kaydederek,  “İnsan haklarına saygı sözü moda halinde, herkesin ağzında… 

İnsan haklarına gerçekten saygı gösterilecekse bu alanda birçok Batı demokrasilerinin 

yaptığını yapalım, denetlemeyi sonuna kadar götürelim.”  demiştir. 1908 Aynı zamanda 

Avrupa İnsan Hakları Komisyonu üyesi de olan Nihat Erim teklifin yasalaşması 

halinde 27 Mayıs öncesi ve sonrası şartlarının etkisiyle Batı’da Türkiye’ye karşı 

oluşan tereddütlerin giderilebileceğini ve Türk devletinin demokrasiye ve hukuka 

olan bağlılığının kanıtlanacağını da açıklamıştır.  

1961 Anayasa ile gelen özgürlükler ortamında Nihat Erim’in demokrasiyi 

daha ileriye taşımayı hedefleyen yasa teklifi basında olumlu karşılanmıştır. Nadir 

                                                 

1905 A.e., ss: 721-722 
1906 A.e., s: 741. 
1907 Erim, A.g.e., s: 703. 
1908 “Erim’in insan hakları ile alâkalı bir teklifi”, Hürriyet, 5 Aralık 1961, Yıl: 22, Sayı: 6282, ss: 1-
5., “Beynelmilel Kollektif Denetleme”, Cumhuriyet, 5 Aralık 1961, Yıl: 38, Sayı: 13412, s: 5.  
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Nadi’ye göre Erim’in teklifinin Meclis’te kabul edilerek yasalaşması durumunda 

Türkiye de Batı Avrupa Hukuk camiasının bir parçası haline gelebilecektir. Türk 

halkı olarak senelerdir “hukuk devleti” hasretini çektiklerini de bildiren Nadi, 

“rejimin hürriyetçiliğini perçinleyen” bu teklifin tereddütsüz kabul edilmesi 

gerektiğini de kaydetmiştir. 1909 Teklifin ardından Strasbourg’a giden Nihat Erim, 

önerinin Batılılar tarafından ilgiyle karşılandığını ve Komisyon Başkanı Waldock’un 

kendisine  “eğer Türkiye bunu yaparsa, İngiltere ister istemez tanımak zorunda kalır. 

Türkiye bakımından çok güzel bir hareket olur.”  dediğini belirtmiştir. 1910 

Nihat Erim’i kanun teklifine dair Avrupa’da umutlandıran hava Türkiye’de 

devam etmemiştir. Ankara’ya gelişinde askerlerin teklifle ilgili rahatsız olduklarını 

ve Başbakan İsmet İnönü’nün beklemeden yana olduğunu CHP Grup Başkanvekilleri 

İbrahim Öktem ve Şevket Ratip Hatipoğlu’ndan öğrenen Erim, bu yöndeki eğilimleri 

kabul etmeyeceğini söylemiş ve  “Hepiniz yanlış düşünüyorsunuz. Bu kanun teklifi en 

başta CHP’ye itibar getirecekti.”   diyerek partilileri uyarmıştır. 1911  

Nihat Erim’in Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na bireysel başvuru hakkına 

dair hazırladığı yasa teklifinin akıbeti daha çok Başbakan İsmet İnönü’nün takınacağı 

tutuma bağlıydı. Halbuki İnönü CHP Meclis Grubu toplantısındaki açıklamasında 

İngiltere, Fransa, İtalya gibi “hür ve demokrat ülkelerde dahi bu hakkın olmadığını” 

söyleyerek; Türkiye’deki şartların bu ülkelerden daha ağır olduğunu öne sürmüş ve 

“onları bu anlaşmadan alıkoyan sebeplerin Türkiye’de fazlasıyla mevcut” 

bulunuşundan dolayı teklifin reddini istemiştir. Aynı oturumda söz alan Nihat Erim 

ise teklifi 4 Aralık 1961 günü yaptığını ve yaparken de hükûmetin programında yer 

alan İnsan Hakları’na dair ifadelerden cesaret aldığını ve kabul edilmesinin bir 

                                                 

1909 Nadir Nadi, “Yerinde bir teklif”, Cumhuriyet, 6 Aralık 1961, Yıl: 38, Sayı: 13413, ss: 1-3. 
1910 Lütem, A.g.e., s: 47. Erim’in kanun teklifini hazırladığı günlerde bireysel başvuru hakkını tanımış 
sadece 10 devlet bulunuyordu. Bu devletler şunlardır: Federal Almanya, İsveç, Norveç, İzlanda, 
Belçika, Lüksemburg, Avusturya, Hollanda, Danimarka ve İrlanda. “Erim’in insan hakları ile alâkalı 
bir teklifi”, Hürriyet, 5 Aralık 1961, s: 5. 
1911 Erim, A.g.e., s: 743. 



 450

sakıncası olmadığını açıklamıştır. Ancak grupta aleyhte görüşün ağırlık kazanması 

sonucu CHP Grubu Erim’in teklifine red oyu kullanma kararı alarak dağılmıştır.1912 

Başbakan İnönü’nün CHP Grubu’ndaki aleyhte konuşmasından sonra Nihat 

Erim’in yasa teklifinin kabul edilme şansı kalmamıştır. Nitekim bazı gazeteler İsmet 

Paşa’nın konuşmasının ardından teklifin reddedildiğine dikkât çekmişlerdir. 1913 Red 

kararına dair görüşünü açıklayan Erim, teklifin Meclis’ten çıkacağına inandığını 

söylemiş ve  “Beni bu teklifimle vurmak istiyorlar. Ama herşey yakında hallolacaktır.” 

demiştir. 1914 Başbakan İsmet İnönü’nün gerçekten henüz Türkiye şartlarının böyle 

bir düzenlemeye müsait olmadığını düşündüğü için mi, yoksa kanun teklifinin Nihat 

Erim gibi kendisine muhalif bir partiliden geldiği için mi olumsuz tavır takındığı 

konusu ise tartışmalıdır. Nitekim Erim, “İnönü CHP Meclis Grubu’nda kanun 

teklifimin aleyhinde oy verilmesini sağladı.” tespitiyle ikinci seçeneği daha yakın 

gördüğünü ortaya koymuştur. 1915  

CHP Grubu’nun tutumundan sonra Nihat Erim’in kanun teklifini inceleyen 

Anayasa Komisyonu, “Anayasa bakımından çeşitli mahzurları” olabileceği 

gerekçesiyle çoğunluk kararıyla reddedilmesine karar vermiştir. 1916 Ancak burada 

yapılan görüşmelerden basına sızan bilgi ve değerlendirmelerde önemli hususlar yer 

almıştır. Komisyonda teklifin reddini isteyen Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, 

örneklerle güçlendirmeye çalıştığı konuşmasında Norveç’in daha az gelişmiş kuzey 

kesimlerinde zorunlu hizmet vazifesi yapan doktorların şikâyette bulunmaması için 

bu hakkın tanınmadığını öne sürmüştür. Erkin, ayrıca bu hakkın tanınması 

durumunda Türkiye’nin doğusundaki Kürtlerin de Komisyona başvurma ihtimalini 

dile getirmiş ve asıl çekincenin buradan kaynaklandığını ortaya koymuştur. 1917  

                                                 

1912 “İnönü bilgi verdi”, Ulus, 17 Ekim 1962, Yıl: 44, Sayı: 14053, ss: 1-5., “CHP grup[b]unda 
müşterek tebliğ dışı davranışlar şikâyet konusu yapıldı”, Cumhuriyet, 17 Ekim 1962, Yıl: 39, Sayı: 
13723, ss: 1-5.  
1913 “İnönü Konuşunca Erim’in Teklifi Reddedildi”, Hürriyet, 17 Ekim 1962, Yıl: 15, Sayı: 5196, s: 
1., “Başvekil, vatandaşın İnsan Hakları Komisyonuyla temasını istemiyor”, Son Havadis, 17 Ekim 
1962, Yıl: 12, Sayı: 790, s: 1.   

1914 “C.H.P. Grup[b]u, Erim’in teklifini dün reddetti”, Vatan, 17 Ekim 1962, Yıl: 23, Sayı: 6591, s: 5. 
1915 Erim, A.g.e., s: 750. 
1916 “Nihat Erim’in teklifi Anayasa Komisyonunda reddedildi”, Milliyet Gazete Arşivi, 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/,  19 Ekim 1962, s: 7. 
1917 Yön, 24 Ekim 1962, Yıl: 1, Sayı: 45, ss: 5-6.  
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Anayasa Komisyonu’nda teklifini savunan Erim ise Norveç’in bu komisyona 

katıldığını ve Dışişleri Bakanı Erkin’in bundan habersiz olduğunu söylemiş ve 

ardından da bu ülkede bir doktorun kendi hükûmetini dava ettiğini de açıklamış ve 

senelerce dış görevlerde bulunmuş Feridun Cemal Erkin’in bu konudan habersiz 

oluşunu yadırgadığını bildirmiştir. Daha önce İnönü’nün de bu hakkı tanımadığını 

söylediği ülkelerden İngiltere’nin sömürgelerinden dolayı bu komisyona 

katılmadığını ifade eden Erim, Türk vatandaşlarına bu hakkı tanımamanın dünyaya 

Türkiye’de insan haklarına aykırı bazı işler yapıldığı izlenimini vereceğini de 

savunmuştur. 1918 Ancak basına göre Nihat Erim’in “bu güçlü savunmasına” rağmen 

İnönü’nün ağırlığı sonucunda CHP’liler aleyhte bir tavır takınmışlardı.1919 Nihayet 

bu gelişmelerden sonra CHP Grup İdare Kurulu, Nihat Erim’den kanun teklifini geri 

almasını istemiş ve o da bunu kabul etmiştir. 1920 Kanun teklifini geri çekme kararını 

bir basın toplantısında açıklayan Nihat Erim, kısaca amacını ve CHP’deki menfi 

tutumu açıklamış ve  “Bütün iddialara rağmen atılacak böyle bir adımın tam zamanı 

olduğuna inanıyorum… İki gündür bana yapılan telkin ve müraacatlardan öyle hissediyorum 

ki, meselenin başka yönlere dökülmesi CHP’ye ve bana karşı kötü istismarlara gidilmesi 

ihtimali kuvvetlidir… Davaya inancım sağlamdır... Şimdilik…bu konudaki siyasi faaliyeti 

şahsım bakımından durduruyorum.”  sözleriyle ileride bu hususta yeniden teşebbüse 

geçeceğini ilan etmiştir. 1921  

Nihat Erim’in Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na bireysel başvuru teklifi o 

dönemde gerek basında ve gerekse diğer partililer arasında da geniş yankı 

uyandırmıştır. Örneğin eski DP’li ve yeni AP’li hukukçu ve dönemin Meclis 

Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Apaydın, Erim’le yaptığı görüşmede bireysel 

başvuru hakkının çok önemli olduğunu ve teklifini geri çekmemesi gerektiğini 

söylemiş; ancak Erim’den “…İsmet Paşa benim bu teklifime karşı… ben İsmet 

Paşa’dan korkarım.” cevabı aldığını anlatmıştır. 1922  Yön’ün yorumunda ise CHP 

                                                 

1918 Yön, 24 Ekim 1962, s: 6. 
1919 Yön, 24 Ekim 1962, s: 6. 
1920 Erim, A.g.e., s: 750. 
1921 “Kocaeli milletvekili C.H.P. Grubunun kararına boyun eğdi”, Demokrat İzmir, 21 Ekim 1962, 
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1922 Doğan Yurdakul, F. Cengiz Erdinç, Adalet Savaşçısı: Menderes’in Avukatı Burhan 
Apaydın’ın Anıları, İstanbul, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2012, s: 173. 
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içinde  “açıktan mücadeleye girmeyen ama kendisinin de bir ağırlığı olduğunu daima 

Grubuna hissettiren”  Nihat Erim’in teklifinin “Bütün Batılaşma iddialarımıza ve ileri 

bir Anayasaya sâhip olmamıza rağmen insan hak ve hürriyetlerini gerçekleştirmekten 

çok uzakta bulunan memleketimiz için bir fantezi” sayılabileceği; ancak “yıllardır bu 

işin şampiyonluğunu yapan kimselerin birdenbire rota değiştirmelerinin 

yadırgandığı…” bildirilmiş ve Kürtlerin gerekçe gösterilmesi “aczin ifadesi” olarak 

yorumlanmıştır. Yorumda, son tahlilde Nihat Erim’in başarı kazandığı ve CHP’nin 

İnönü sonrası idarecilerinin başarısız olduğu da ileri sürülmüştür. 1923  Erim, her ne 

kadar teklifi reddedilmişse de o dönemde demokrat düşünceye sahip bir siyasî 

olduğunu ortaya koymuş ve basından da takdir toplamıştır. Ancak bu tablo Nihat 

Erim’in 12 Mart dönemindeki Başbakanlığı sırasında değişecek ve bu defa 

eleştirilerin hedefi olacaktır. 

6.6.  Nihat Erim’in Türk Siyasetine Dair İzlenimleri ve 

Ortanın Solu Söylemi  

27 Mayıs sonrasında Türkiye’de demokrasinin yeniden inşası sürecinde her 

ne kadar Genel Merkezle sorunlar yaşasa da Nihat Erim, CHP’de İnönü karşıtı 

hareketlerin öncüleri arasında görülmüş ve zaman zaman basına verdiği demeçlerle 

ön plana çıkmıştır. 1960’ların başlıca siyasî dergilerinden Yön’de yeni dönemi 

değerlendiren Nihat Erim, önemli açıklamalarıyla gündeme gelmiştir. Erim, 

Türkiye’de pek çok ilde partilere ağaların egemen olduğu ve liste başlarında ağaların 

yer aldığı iddialarına dair verdiği cevapta  “bir ülkede vatandaşların belli bir kültür 

seviyesine ve ekonomik standarda ulaşmaması durumunda bazı kesimlerin sömürüsünün 

kaçınılmaz olacağını”   öne sürmüş ve Türkiye’nin başlıca meselesinin eğitim eksikliği 

olduğunu savunmuştur.  Toprak sorununun çözümünün öneminden de söz eden 

Erim, demokratikleşmenin ilk demagojik saldırılarına kurban edilen Köy 

Enstitüleri’nin ivedilikle tekrar açılmasını istemiştir. 1924  

Nihat Erim, mülâkatta CHP’ye dair sorulara cevaben 1961 seçimleri 

sonrasında -yukarıda da değinilen- Kim dergisine yaptığı değerlendirmeyi 

                                                 

1923 Yön, 24 Ekim 1962, s: 5-6. 
1924 Yön, 18 Nisan 1962, Yıl: 1, Sayı: 18, s: 7.  
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anımsatmış ve halkın desteğini kazanmak için liderlik kademesinde “canlılık, yeni 

bir ruh ve anlayış” gerektiğini söylemiştir. Nihat Erim, ayrıca partilerde lider 

yetişmediği ve bununla nasıl mücadele edilmesi gerektiğine dair soruya da  “Siyasi 

partilerde lider yetişmesi için zemin elverişli olmamıştır. Partiler genel olarak otoriter 

rejimlerde görülen bir nevi saray entrikası usulüyle elde tutulmuş, demokrasi 

gerçekleşememiştir. Her müessesede ‘şekli’ demokrasi uygulanabildi… Demokrasi liderleri 

gerçek demokrasilerde yetişir.”   yanıtını vermiştir.  İsmet İnönü’nün Başbakanlığındaki 

koalisyonu “zor nikah” ifadesiyle tanımlayan Erim, 1961 Anayasası ile canlanan 

sosyalist akımlara dair de şunları söylemiştir:  “Ferdin kazanç hırsının ekonomik 

hayattaki değerine ve müteşebbisin rolüne inanıyorum. Ama, sosyal adaletin gerçekleşmesi 

için gerekli tedbirlerin alınması lâzım geldiğine de aynı şekilde inanıyorum. Yani ben ortanın 

solundayım.”   1925 

Nihat Erim’in açıklamalarında öne çıkan husus daha Türk siyasetinde Ortanın 

Solu söylemi sloganlaşmadan çok önce bu kavramı gündeme getirmiş olmasıdır. 

CHP’de 1960’ların ortalarında benimsenecek ve Ecevit’le özdeleşecek Ortanın Solu 

kavramını ilk kullananlardan birisi, belki de birincisi, Nihat Erim olmuştur. Erim, 

böylece tıpkı Bayar’dan çok önce kullandığı halde ona maledilen “Türkiye’nin 

günün birinde Küçük Amerika” olacağı söylemi gibi Ecevit’in CHP’si ile adeta 

bütünleşen Ortanın Solu kavramını gündeme getiren isim olmuştur. Erim bu yönüyle 

Türk siyasî tarihine geçen sloganları ilk kullanan politikacılardan birisi olma 

özelliğine de sahiptir. Nihat Erim, ayrıca CHP’de lider değişimi olmadan halk 

desteğinin kazanılamayacağını ifade etmiştir. Böylece 1940’larda CHP için 

vazgeçilmez gördüğü İnönü’yü artık çekilmesi gereken bir lider olarak 

değerlendirmiş ve aksi takdirde iktidarın kazanılmasının zor olduğunu savunmuştur. 

Gerçekten de Erim’in öngördüğü gibi 1972’de partide lider değişimi olmuş ve 

kuşkusuz tek faktör olmamakla birlikte Ecevit’in liderliğindeki CHP 1973 

seçimlerinde geniş halk desteğiyle beraber birinci parti olmayı başarmıştır.  

  6.7. Nihat Erim’in CHP’den Geçici İhracına Yönelik Süreç 

1962 yılının en önemli gelişmelerinden birisi CHP’de yaşanmış ve Nihat 

Erim ile birlikte eski Genel Sekreter Kasım Gülek’in de aralarında olduğu bazı 

                                                 

1925 Yön, 18 Nisan 1962, s: 7. 
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önemli isimler partiden geçici olarak çıkartılmıştır. Nihat Erim’in ihracına giden 

sürecin başlangıcının Menderes’le arasında 1954 ve sonrasındaki yakınlaşma olduğu 

gerek İnönü’nün ve gerekse diğer partililerin sözlerinden anlaşılmaktadır. Hatta bu 

nedenle 1955 yılında Haysiyet Divanı’na verilen; ancak İnönü’nün devreye 

girmesiyle ihraçtan kurtulan Erim, bu defa bizzat İsmet Paşa’nın suçlamalarına 

maruz kalacaktır. Ancak temelde aradan 10 yıl geçtikten sonra ‘eski defterlerin’ 

açılarak Erim’e dair suçlamalara girişilmesi CHP açısından sorunlu bir tutum olarak 

görülmelidir. 

CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, önce İstanbul İl Kongresi’ndeki 

konuşmasında Nihat Erim’i hedef almış ve “bazı CHP’lilerin 1954 sonrasında DP’ye 

hizmet arz ettiklerini” ifade etmiştir. 1926 İnönü, bu konuşmasında DP iktidarının 

1954 sonrasında Nihat Erim’i kullanarak CHP’yi çökertmeye çalıştığını da öne 

sürmüş ve Erim’in adını zikretmeden şu tespitleri de dile getirmiştir:   “O yolda DP’ye 

hizmet arz edenler bütün siyasi hayatları boyunca üzerlerinden silinmeyecek bir şekil 

almışlar ve CHP’lilerin nazarında birer oyuncu olarak damgalanmışlardır...”  1927   Nihat 

Erim, bu ifadeleri doğrudan kendisine yönelik bir “sataşma” olarak değerlendirmiş; 

ancak henüz harekete geçmemiştir. 1928 Erim’i harekete geçiren İsmet Paşa’nın 

Malatya’daki İl Kongresi’nde yaptığı konuşma olacaktır. İnönü burada da CHP 

içinde “partizan idare isteyen tertipçiler”den söz etmiş ve  “Fikir hürriyeti namına 

hareket ediyormuş kisvesine bürünerek ciddiyetten uzak usullerle hizipler ve taraftarlar 

peydah etmek hevesinden kesin olarak partimizi kurtarmamız lâzımdır.”  sözleriyle CHP 

içindeki “Erim-Gülek hizipleşmesi”ne işaret etmiştir. 1929 

İthamlar karşısında Kocaeli milletvekili Nihat Erim, İsmet Paşa’nın eleştirdiği 

CHP’lilerden Turgut Göle ile birlikte yaptığı basın toplantısında kendisine yönelik 

iddiaları yanıtlarken, Başbakan İsmet İnönü’yü “Türkiye’nin en hünerli politika 

oyuncusu ve tertipçisi” ifadeleriyle tanımlamıştır.  Toplantıdan İnönü’nün eleştirdiği 

                                                 

1926 Bilâ, A.g.e., s: 173. 
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anda CHP içinde “Erim-Doğan-Gülek” ittifakını açığa çıkarmıştır. Bilâ, A.g.e., s: 173. 
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diğer partililer Kasım Gülek ve Avni Doğan’ın da haberli olduklarını söyleyen Erim, 

“hizipçilik ve tertipçilik” iddialarını reddetmiş ve bir parti liderinin kendi partisi 

içinde bazı tertipçiler bulunduğunu söylemesini “iyi niyetten yoksun bir siyasi 

davranış” olarak nitelendirmiştir.1930  

Parti içindeki memnuniyetsizliğin genel olarak seçim vaatlerinin yerine 

getirilmemesinden kaynaklı olduğunu da izah eden Nihat Erim,   “Bu vesile ile bir kere 

daha tekrar ediyoruz. Partimiz, Atatürk ilkelerinde devrimlerinde hiçbir rötuş yapmıyacağını, 

taahhütlerini yerine getireceğini ispat etmelidir. Bizlerin isteği budur. Partizanlık değildir…” 

sözleriyle “4’lerin” görüşlerini açıklamıştır. 1931 Bu toplantıda İnönü’ye yönelik sert 

ithamlarda bulunan Nihat Erim, 1945 sonrasında büyük desteğini aldığı ve 1954 

sonrasında yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığı İnönü’ye karşı açıktan cephe aldığını 

kamuoyuna ilan etmiş oluyordu. İnönü’ye “Türkiye’nin en hünerli politika oyuncusu 

ve tertipçisi” ithamında bulunan Nihat Erim’in- İsmet İnönü’nün 1954’ün hesabını 

1962’de sormaya kalkışması kadar sorunlu bir tutumdur- neden uzun bir süre bu 

yönlerini bildiği İsmet Paşa’yla birlikte çalıştığı hususu da tartışmalıdır.  

CHP Kars milletvekili Turgut Göle, Nihat Erim’e destek vermek amacıyla 

ayrı bir toplantı yaparak İnönü’nün iddialarına cevap vermiştir. 1955’te devamlı 

İnönü’nün yanında olduğu için hadiseleri iyi bildiğini söyleyen Göle, Nihat Erim’in 

1954 seçimlerinden sonra İnönü’nün talimatıyla Adnan Menderes’le bir araya 

geldiğini ve altı ay sonra Erim’den tekrar sertlik siyasetine dönmesini istediğini 

bildirmiştir. Erim’in bunu kabul etmemesini İnönü’nün hazmedemediğini öne süren 

Turgut Göle, Metin Toker’le Erim’in davalık olmasından sonra İsmet Paşa’nın 

tutumunun sertleştiğini de açıklamıştır. 1932  Göle, Nihat Erim’in CHP siyaseti 

bakımından kusuru varsa neden daha o dönemde partiden çıkartılmadığını da 

sormuştur.  
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İsmet İnönü’ye yönelik ağır ifadeler içeren suçlamalar karşısında harekete 

geçen CHP Merkez İdare Heyeti, ittifakla alınan karar gereğince Nihat Erim’le 

birlikte Turgut Göle’yi ihraç talebiyle Haysiyet Divanı’na sevketmiştir. 1933 Kararın 

gerekçesinde gerek Erim’in gerekse Göle’nin parti tüzüğüne aykırı hareket ettikleri 

kaydedilmiştir. 1934 Ayrıca Nihat Erim ve Turgut Göle’nin partinin çıkarlarına aykırı 

hareket ettikleri ve CHP içindeki tesanüdü bozdukları da ileri sürülmüştür. 1935 Erim 

ve Göle’nin ihraçlarına yönelik girişimden sonra Adana milletvekili Kasım Gülek, 

her iki CHP’linin söylediklerinde kendisinin de payı olduğunu açıklamış ve ardından 

Kastamonu milletvekili Avni Doğan da Genel Merkeze karşı aynı durumda 

olduklarını ilan etmiştir. 1936 Bu beyanların arkasından bu isimlerin de ihraç talebiyle 

Haysiyet Divanı’na verilmeleriye birlikte basında “4’ler” olarak tanımlanan Erim, 

Gülek, Doğan ve Gülek’in ihraçlarının gündeme gelmesi başta basın olmak üzere 

siyasî çevrelerde de geniş yankı uyandıracaktır. 

Nihat Erim ve arkadaşlarının partiden çıkartılmaları için hareketi geçilmesi 

sonrasında Kocaeli ve Adana örgütlerinde huzursuzluk olduğu duyurulmuş, CHP 

Kocaeli Teşkilâtı’nın Nihat Erim’in partiden çıkartılması durumunda toplu halde 

istifa edeceği bildirilmiştir. Ayrıca Kandıralılar, Erim’e gönderdikleri mektuplarla 

yapılanları onaylamadıklarını bildirmişlerdir.1937 Böylece Kocaelili CHP’liler bir 

kere daha Nihat Erim’e desteklerini ve bağlılıklarını ortaya koymuşlardır. Örgütten 

gelen destekle birlikte yeni parti kuracakları iddialarına karşın Erim, CHP’den 

çıkartılmaları halinde “Sosyal Demokrat” adlı bir parti kuracakları söylentilerini 

yalanlamış ve Atatürk ilkeleriyle parti prensiplerine bağlı olduklarını; bunların 

geliştirilmesi için mücadeleye devam edeceklerini söylemiştir. 1938    

Haysiyet Divanı’na sevkedilmelerinden sonra savunmalarını yapmak üzere 

partiye gelen “4’ler” uzun süre bekletilerek istiskal edildikleri gerekçesiyle yazdıkları 
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metni imzaladıktan sonra ayrılmışlardır. 1939 Bu gelişmenin hemen arkasından CHP 

Yüksek Haysiyet Divanı ve Millet Meclisi Grubu Haysiyet Divanı ortak yaptıkları 

toplantının sonucunda Nihat Erim, Avni Doğan ve Kasım Gülek’in bir yıl süre ile 

ihracına karar vermiş; Göle hakkındaki karar daha sonraya bırakılmıştır. 1940 Bu 

arada Haysiyet Divanı üyesi İzmir milletvekili Osman Adal, Erim ve arkadaşlarının 

savunmalarının alınmalarını istemiş; ancak bu talep reddedildiği için görevinden 

istifa etmiştir. 1941  

CHP Yüksek Haysiyet Divanı’na sevkedilen ve Nihat Erim’le dair 

suçlamaların yer aldığı metindeki ifadeler aynı zamanda ilgili kararın gerekçesini 

oluşturmuştur. Buna göre ihracın nedeni özetle şöyle açıklanmıştır: “Genel Başkanla 

teşkilât arasında ihtilaf bulunduğu intibaını yaratmak, böylece parti tesanüdünü 

bozmak”, “Partiyi zaafa düşürmek”, “Genel Başkanı ve yetkili kurulları Atatürk 

ilkelerine aykırı tutumla itham etmek”, “Seçim vaatlerini tutmamakla partiyi itham 

etmek”, “Genel Başkana ‘politika tertipçisi’ ve ‘politika oyuncusu’ gibi sıfatlarla 

hücum etmek.” 1942  

Kararın ardından Erim, Doğan ve Gülek savunmaları alınmadan ihraç 

edilmelerini Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla mahkemeye taşımak için harekete 

geçerken; olağanüstü toplanan CHP Millet Meclisi toplantısında kararlar 

eleştirilmiştir. Grup Başkanvekili İbrahim Öktem’in “Haysiyet Divanı kararları 

kesindir, grupta tartışılamaz.” çıkışına tepki gösteren bazı milletvekilleri “Partiyi 

yıkmaya mı çalışıyorsunuz?” karşılığını vermiş ve ardından konuşan Sabri Vardarlı, 

“Kurultay arefesinde partinin üç değerli elemanını ihraç etmenin manası nedir? Durum 

açıkça ve netice Kurultaya getirilerek görüşülebilirdi…. Genel Başkanın buna mâni olması 

                                                 

1939 “Dörtler için bir karar verilemedi”, Hürriyet, 9 Aralık 1962, Yıl: 15, Sayı: 5249, ss: 1-7. 
1940 “Gülek, Erim ve Doğan ihraç edildiler”, Hürriyet, 10 Aralık 1962, Yıl: 15, Sayı: 5250, s: 1. 
1941 “Karar: 1 Yıl İhraç”, Ulus, 10 Aralık 1962, Yıl: 44, Sayı: 14106, ss: 1-5., “Osman Sabri Adal 
CHP Haysiyet Divanı üyeliğinden istifa etti”, Cumhuriyet, 10 Aralık 1962, Yıl: 39, Sayı: 13777, s: 1. 
CHP Haysiyet Divanı’nın ihraç kararında kısaca Parti Tüzüğünün 69. Maddesinin ilk fıkrasındaki 
“…herkesin gözü önünde açıkça veya yayın yoluyla işlenen suçların cezaları savunma alınmadan da 
verilebilir.” hükmüne dayanılarak Erim ve arkadaşlarının savunmalarının alınmasına gerek 
görülmediği belirtilmiştir. C.H.P. Bünyesindeki Gelişmeler, Ankara, C.H.P. Araştırma ve Yayın 
Bürosu, Rüzgâlı Matbaa, 1962, ss. 27-28.   
1942 Kili, A.g.e., s: 149. C.H.P. Bünyesindeki Gelişmeler, ss: 19-20-21. 
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gerekirdi. Neden böyle bir yol tercih ettiler?”   sözleriyle tepkisini dile getirmiştir. 1943 

Bütün karşı çıkışlara rağmen CHP PM, “Genel Başkanın konuşmalarını ve umumi 

politikasını” tasvip ettiğini ilan ederek Erim, Gülek ve Doğan hakkındaki ihraç 

kararlarını onaylamıştır. 1944 Parti içinde itirazlara neden olan ihraçlar konusu CHP 

XVI. Kurultayı’nın başlıca gündemi haline gelecek ve İsmet İnönü, buradaki 

konuşmalarında yeni suçlamalarla kararın onaylanmasını sağlayacaktır.  

  Nihat Erim, Kasım Gülek ve Avni Doğan’ın ihraç kararının durdurulmasına 

yönelik açtıkları ihtiyati tedbir davası 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 

reddedilmiştir.1945  Erim ve arkadaşlarının mahkemeye başvurmalarındaki asıl amaç 

“dava sonuçlanana kadar ihraç kararının kaldırılması ve Kurultaya katılma hakkının 

alınması” olacaktı. 1946Ancak red kararıyla beraber her üç siyasînin de CHP XVI. 

Kurultayı’na katılma ihtimali kalmamıştır. 14 Aralık 1962 günü başlayan 

Kurultay’da “Genel Merkezciler” ile “Gülek-Erim” taraftarları arasında büyük bir 

mücadelenin geçeceği anlaşılıyordu. 1947 Ayrıca ihraç edilenlerin “haksızlığa 

uğradıkları ve mağduriyetlerin Kurultay tarafından telâfisi” de beklenmekteydi.1948 

İhraç kararlarının ortaya çıkardığı gerginliğin partililer arasında çatışmaya yol açma 

ihtimali göz önünde bulundurulduğu için “inzibatî tedbirler” arttırılmış ve Kurultay 

bu atmosfer içinde çalışmalarına başlamıştır.  

CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, açılış konuşmasının önemli bir kısmını 

ihraçlar konusuna ayırmıştır. İnönü, “4’ler” olarak adlandırılan Erim, Göle, Gülek ve 

Doğan’ı ‘cuntacılık’ ile itham etmiştir. İnönü, “22 Şubat”1949 olaylarını kastederek 

devam ettiği konuşmasında şunları söylemiştir:  “…Demokratik rejim için 27 Mayıs 

devrimini yapmış kuvvetlerin en asilleri, en ziyade şan ve şerefle dolu olanları maceracılar 

                                                 

1943 “Olağanüstü toplanan CHP Grup[b]u kararı tasvip etmedi”, Cumhuriyet, 11 Aralık 1962, Yıl: 39, 
Sayı: 13778, ss: 1-5. 
1944 “CHP Meclisi de tasvip etti”, Ulus, 12 Aralık 1962, Yıl: 44, Sayı: 14108, s: 1.  
1945 “Mahkeme 3’lerin İhraç Kararını Bozmadı”, Akşam, 14 Aralık 1962, Yıl: 44, Sayı: 16228, s: 1.  
1946 “3’ler ihraç kararlarının geçici olarak kaldırılması için Adalete başvurdular”, Cumhuriyet, 12 
Aralık 1962, Yıl: 39, Sayı: 13779, s: 1. 
1947 Bilâ, A.g.e., s: 174. 
1948 Fahir Giritlioğlu, Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin Mevkii C: 2, s: 313. 
1949 Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir’in 22 Şubat 1962 günü başarısız darbe girişimine dair 
ayrıntı için bkz. Hale, A.g.e., ss: 138-145. 
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tarafından aynı demokratik rejime karşı kullanılmak istenmiştir. Harbiyelilere el atmışlardır, 

gençliğe el atmışlardır… Askeri sergüzeşt peşinde olan, aradığını bulamamış siyaset 

adamları, hiddetli ve meyus yahut kindar mizaçta kimseler CHP’yi kısmen veya tamamen 

kendi maksatlarına vasıta yapmak için çalışmaya, inkılâptan hemen sonra başlamışlardır. 

Bunlar türlü sergüzeştlerle, açıktan yapılamıyan bir işbirliği halinde bulunmaktadırlar.”   1950  

İnönü’nün ağır ithamları karşısında “4’ler” Kurultayın ilk günü 600 imzalı bir 

takrirle ihraç kararlarının kaldırılmasını tarafsız delegelerin de desteğiyle “vasıtalı 

olarak” talep etmişlerdir. Ancak imzalı takrir oylamaya sunulmamış, salonda çıkan 

kargaşalık ve “4’lerin” taraftarlarının kürsüye yönelerek yaptığı protestoların 

ardından İsmet Paşa’nın önergesi oylanarak kabul edilmiş ve ihraçları incelemek 

üzere bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir. 1951   

İhraç kararlarını incelemek için oluşturulan komisyonda sabaha karşı konuşan 

İnönü, Nihat Erim ve diğer siyasîlere dair “Dörtler askerî idare istediler” 

suçlamasında bulunmuş ve sonrasında   “Nihat, memleketi müşkül ânında bırakır bir 

karakterdedir. Meclis’e gelmesini mahzurlu görmüşümdür… Bunlar yeni askerî idare 

getirmek istediler. Bu yeni idare CHP[’]ye düşman bir idare olacaktı. Bu şekilde cunta 

idaresine Doğan inanır, Gülek inanır… Nihat Erim ne derece inanır bilmem. Turgut Göle ise 

zavallı bir insandır. Bunlar, şimdi işbirliği halindedirler ve memlekette ne kadar sergüzeştçi 

insan varsa onlarla temas halindedirler. CHP [’] yi de bu maceraya sürüklemek 

istemektedirler.” 1952   İnönü ayrıca Nihat Erim ve Gülek’in Başbakan olmak için bir 

dönem Gürsel’e gittiklerini, halen Alpaslan Türkeş ve “14’lerle” parti kurmak için 

temasta olduklarını ve “memleketin selâmeti için bunların partiden tam 

çıkarılmaları” gerektiğini de bildirmiştir. İnönü’nün komisyondaki ithamları doğal 

olarak Nihat Erim’i neden 1954’e kadar tuttuğu sorusunu akla getirmiştir. İsmet 

Paşa, bu soruyu “Gençti, kabiliyetliydi, ümitvardı diye tuttum.” sözleriyle 

yanıtlamıştır. 1953 İnönü’nün askerî idare istemekle suçladığı Erim’in ve diğerlerinin 

ilk tepkisi ise “Başbakan olarak bu iddiaları ispat etmesi lâzım geldiğini” açıklamak 

                                                 

1950 “İnönü, Dörtler’i ‘Cuntacılık’ ile itham ediyor”, Hürriyet, 15 Aralık 1962, Yıl: 15, Sayı: 5255, ss: 
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olmuştur.  1954 Basına yansıyan ifadeler dışında dönemin tanığı İsmail Hakkı 

Birler’in anılarında İsmet Paşa’nın Nihat Erim’e dair şunları söylediği yazılmıştır: 

“1945’te Erim yardımcım olmuştur. Ben bu zatı memleketi idare edecek kabiliyette 

görmüştüm. Anladım ki, bu zat müşkül bir anda memleketi terkedebilir. [Menderes 

zamanında] Erim’i şiddetli politikaya ben sevk etmedim, etmem…”   1955 

İnönü’den sonra savunmasını yapmak üzere saat 03:00’te komisyonun 

karşısına çıkan Nihat Erim kendisine yöneltilen soruları cevaplamıştır. Erim, bir soru 

üzerine Menderes ile olan ilişkisini anlatırken; eski Başbakanla defalarca bir araya 

geldiğini ve her seferinde temaslarından İnönü’yü haberdar ettiğini söylemiştir. Erim, 

ayrıca 1954’teki olayların daha önce herhangi bir suçlamaya konu olmadığı halde 

neden 1962’de gündeme geldiğini de sormuş ve   “Böyle eski hususları ortaya çıkarmak 

engizisyon usulleridir. 5 asır önce terkedilmiş bu usulleri CHP içinde kullanmak yazıktır.” 

sözleriyle kendini savunmuştur. 1956 Nihat Erim, “cuntacılık” ithamına dair sorulara 

da şu karşılığı vermiştir:   “Asla, delil değil, emare yoktur. Ben ki Avrupa İnsan Hakları 

konusunda bir kanun teklifi yapmışım, ben ki 1945 [’] ten bu yana demokrasi, demokrasi 

diye haykırmışım. Ben mi j[c]untacılarla temasa geçeceğim.”   Nihat Erim, son olarak DP 

devrinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne nasıl seçildiği sorusuna Adnan 

Menderes’in kendisi için söylediği sözlerle cevap vermiştir:  “Nihat Erim Bey’e ne 

teklif etsem kabul etmiyor. Kendi yerim hariç ben her görevi kendisine vermeye 

hazırım.”1957 Nihat Erim, komisyondaki ifadesinde “İnönü’yü 1946’da demokratik 

idareye çekip götüren benim.”1958 sözleriyle oldukça iddialı bir söylemde de 

bulunmuş o dönemdeki demokratikleşme hamlelerinde asıl payın kendisine ait 

olduğunu açıklamıştır.  

Komisyonda ifadelerin ve savunmaların tamamlanmasından sonra ihraç 

kararları 13 muhalif oya karşılık, 39 oyla onaylanmış ve “4’lerin” affına dair 640 

imzalı dilekçenin hazırlanması üzerine Genel Başkan İnönü tekrar Kurultay’ın 
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karşısına çıkmıştır.1959 İnönü bu defaki konuşmasında kısaca süreci özetledikten 

sonra  “Şimdi af meselesini ortaya koyuyorlar. Hissiyatıma dokunacak şekilde bana karşı 

duruyorlar… Af meselesinde geniş ölçüde düşünecek kabiliyetteyim. Fakat onları şimdi 

affetmek elimde değildir. Kurultay serbesttir, affı kabul ederseniz yeni bir takım, partide iş 

başına gelir ve memleketin başına da geçebilir.” 1960   İnönü’nün bir anlamda tehdit 

içeren bu sözlerine İsmail Rüştü Aksal da katılmış ve delegelere hitaben 

“memleketin, rejimin kaderi İnönü’nün elinde, kararı ona göre verin” demiştir. 1961 

XVI. Kurultay’da bu doğrultuda yapılan konuşmaların ardından ihraç kararları 

onaylanmıştır. Basındaki genel kanaat “İnönü’nün şahsını ortaya koymasından 

sonra” ihracın kesinleştiği yönündedir. Oylama sırasında sadece 10 delege karar 

aleyhinde oy kullanmış, delegelerin çoğunluğu ise çıkartılma kararına onay 

vermişlerdir. 1962 

İsmet İnönü’nün Malatya’daki konuşmasıyla alevlenen ve ihraçlarla 

sonuçlanan CHP içinde ortaya çıkan bunalım başından itibaren basında geniş yankı 

uyandırmıştır. Büyük ölçüde DP’nin yayın organı olan Zafer’in yazar kadrosunu 

barındıran ve 1960 öncesi CHP, 1960 sonrası AP destekçisi politika izleyen Son 

Havadis’te CHP’deki gelişmelerin “Yeni bir Dörtlü Takrir’e gidebileceği” 

olasılığından söz edilmiştir. Daha çok İnönü’ye yönelik eleştirilerin dile getirildiği 

yazıda yapılan şu değerlendirmeler önemlidir:  “… [İsmet Paşa’ya] Tepkinin bir 

zamanlar aklından, fikrinden, ilminden, fazlından pek ziyade faydalandığı bir kimseden, 

Nihat Erim’den gelmesi çok hazindir. Ama ne çare…”    1963   

Bir bakıma 27 Mayıs sonrası gelişmelerinin de etkisiyle eski DP sözcüleri 

“4’ler” hadisesinde kusuru İnönü’de bulan ve ona eleştiriler getiren yorumlar 
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yapmışlardır. Örneğin Adviye Fenik’e göre Nihat Erim’in Atatürk ilkelerinden taviz 

verildiği eleştirisi yerindedir; çünkü kadınların siyasî katılım haklarının 

yıldönümünde CHP’nin ne Meclis’te, ne de Senato’da hiç kadın temsilcisi yoktur.1964 

Bir başka değerlendirmede İsmet İnönü’nün dört partiliyi Kurultay’dan önce 

Haysiyet Divanı’na verdirdiğinden söz edilmiş ve “Tabii bu, totalitarizm değildir. 

Hele şeflik hiç değildir!” sözleriyle İnönü’nün “4’lerle” mücadele etmeyip, ihraç 

yolunu tercih etmesi eleştirilmiştir. 1965  

Ecvet Güresin, CHP’deki buhranı “çirkin bir mücadele” olarak nitelemiş ve 

arkasından da daha 1945’ten itibaren Türk siyasetine kitle partilerinin egemen 

olduğunu ve bu partilerde “şahsi, hissi ve çıkar” politikasının etkin olduğunu 

savunmuştur. Güresin, Nihat Erim’in bir zamanlar “gözbebeği” olduğu partide 

birdenbire “tu kaka” ilan edilmesinin nedenini de sormuş ve DP’den çıkartılmış 

bulunan Süreyya Endik’i aynı günlerde üye yapan ve ihraçlara dair konuşturan CHP 

ve İnönü’nün çelişkiler içinde olduğunu öne sürmüştür. 1966 İhraç sürecine dair 

İnönü’yü kusurlu bulan yazarlardan İlhan Selçuk ise geçmişte Köy Enstitüleri’ni 

kurduran ve sonrasında Hasan Âli Yücel’i ortada bırakan ismin de İsmet Paşa 

olduğunu vurgulamış ve   “Vakti zamanında Nihat Erim diye bir gözde var. Ortaklaşa 

karar veriliyor. Zamanın şartlarına göre Menderes[’]e yaklaşılacak. Yumuşak bir politika ile 

memleketteki gergin hava belki ılıklaşır düşüncesiyle...  Derken efendim ters tarafından bir 

rüzgâr Bakıyorsunuz Nihat Erim yapayalnız, Nihat Erim hain, Nihat Erim Menderes[’]in 

dalkavuğu… Bu kaçıncı kurban?”   sorusunu sormuştur.1967  

CHP yanlısı yayın yapan basında ise ihraç kararları tasvip edilmiş ve bilhassa 

Nihat Erim ile Kasım Gülek’e yönelik eleştirilerde bulunulmuştur. Eski DP’li ve yeni 

CHP’li Cihat Baban başyazarlığını üstlendiği Ulus’ta isim vermeden Erim ve 

arkadaşlarını eleştirerek, hedeflerinin Atatürk’ün gösterdiği hedefe demokratik 

yoldan gitmek olduğunu; ancak parti içinde bu demokratik usulleri beğenmeyenler 
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olduğunu savunmuştur. 1968 Baban, böylece Galatasaray Lisesi’nde aynı sınıfta 

okuduğu Nihat Erim’i ve diğerlerini ima yoluyla da olsa-İnönü gibi- cuntacılıkla 

suçlamıştır. Ancak Baban’ın “4’lere” yönelik eleştirileri eski DP destekçisi 

yazarlarca samimi bulunmamış ve   “O Cihat Baban ki, 946’dan sonra İnönü ve Ulus 

aleyhinde yazmadığı şey kalmamıştı. Şimdi, aynı Ulus gazetesinde İnönüyü o savunuyor!.. 

Nihat Erim’e… o ateş püskürüyor… Sade dünya mı dönüyor? Yok, yok. İnsanlar daha çabuk 

dönüyorlar!..”   değerlendirmesi yapılmıştır. 1969  

CHP yanlısı Kim dergisinin yorumunda Nihat Erim’in  “Dörtlerin arasına 

girmekle şimdiye kadar tek başına kazandığı ‘muhalif’liğinden olduğu” ve “hiç 

hoşlanmadığı ve hiçbir ilişiği olmayan cuntacılık” damgası yediği ve esasen ne cuntayla 

işinin ve ne de “o taraklarda bezinin”  olmadığından söz edilmiştir. 1970  Yorumda 

Erim’in askerî cuntalarla ilgisinin olamayacağını vurgulayan satırlar önemli olmakla 

birlikte, ona karşı bu ciddi suçlamaları dile getiren İnönü’ye hiçbir eleştiri 

yöneltilmemesi de dikkâte değer bir tutumdur. Hadiseleri yansız aktarmaya 

çabalayan Forum dergisinin değerlendirmesinde de her iki tarafı kusurlu sayan şu 

ifadelere yer verilmiştir:   “Bizzat İnönü’nün ağzı ile yapılan aleni ithamlar, cidden ağır ve 

tahrik edicidir… İnönü gibi bir şahsiyetin, işbirliği ve güven yolunu terkedip, uzlaşmazlığı 

tercih etmesi acıdır… 4’lerin de partilerinin meşru merkez yöneticilerini, partilerinin Genel 

Başkanını, nefis müdafaasını aşan, bir kabadayı üst perdesinden gelen bir eda, üslûp ve 

muhteva ile göğüslemeğe kalkmaları da acıdır…”  1971  Basının ihraçlar karşısındaki 

tutumu genel anlamda iktidar partisi CHP’deki krizin iç meselelerden ve kişisel 

kavgalardan kaynaklandığı yönündedir. İnönü’nün daha önce uzun yıllar Erim’i 

tuttuğu halde sonradan partiden çıkartılması gayreti de tenkit edilmiş ve Genel 

Başkan olarak daha uzlaşmacı bir tutum içinde olmasının beklendiği de 

kaydedilmiştir. CHP yanlısı basın dışında kalanların genel eğilimiyse Nihat Erim’in 

ve arkadaşlarının ihracına dair asıl eleştirileri İnönü üzerine yöneltmek olmuştur.    

                                                 

1968 Cihad Baban, “Büyük soruya cevap vermek lâzım”, Ulus, 13 Aralık 1962, Yıl: 44, Sayı: 14109, s: 
1. 
1969 Adviye Fenik, “Dönen Dünya”, Son Havadis, 14 Aralık 1962, Yıl: 12, Sayı: 848, s: 2. 
1970 Kim, 19 Aralık 1962, Yıl: 4, Sayı: 232 s: 6. 
1971 “C.H.P. deki buhran”, Forum, 15 Aralık 1962, Yıl: 9, Sayı: 209, s: 6.  
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CHP içindeki krizin ihraç kararlarıyla sonuçlanması siyasî çevrelerde de 

yankı uyandırmıştır. Nihat Erim, partiden çıkartılmasına dair değerlendirmesinde 

İsmet Paşa’yı kastdederek şunları kaydetmiştir:   “…Bana olan kini çok derindir. Hem 

politikada itaatsizlik ettim, hem onun politikasının memleketi anarşiden, diktatoryadan veya 

ihtilalden başka bir yere götürmeyeceğini herhalde demokrasi yönünden vakit 

kaybettireceğini söylemiştim. Dediğim çıktı. Sonra da damat beyi dava etmiştim. İnönü 

bunları kolay kolay unutacak insan değildir… Benim yeni bir suçum da şuydu: Kendisinin 

Başbakanlığı bırakması lazım geldiğini düşünenler onun yerine benim adımı öne sürüyorlar. 

Beni CHP’den kovdurarak öyle düşünenlere de cevap vermiş oluyordu. Yani kendisi 

istemedikçe CHP’nin beni tutmayacağını ispat etti…” 1972 Erim bu yorumunda İnönü’nün 

siyaset tarzının 27 Mayıs’a giden sürece yol açtığını öne sürmüş ve bir anlamda artık 

İsmet Paşa’yla tekrar barışmasının zorluğunu da ortaya koymuştur. Ancak kısa 

zaman içinde dış politikadaki gelişmeler Erim’in tekrar İnönü’nün yanında yer 

almasına yol açacaktır.   

CHP lideri İsmet İnönü ise ihraçlara dair kendisinden görüş almak isteyen 

gazetecilere kısaca “Mahkeme kararları hakkında ne söylenebilir.” demekle 

yetinmiştir. 1973 CHP Genel Sekreteri Kemal Satır, parti olarak Türk siyasi hayatına 

“ahlâkiliği” getirme çabasında olduklarını söylemiş ve   “Mesele, partiden ayrılmak ve 

yeni siyasi maceralar peşinde koşmaktı. Bunu yaptılar.”  sözleriyle “4’leri” 

eleştirmiştir.1974 CHP Grup Başkanvekili Suphi Baykam kararlara dair ayrıntılı 

değerlendime yapmamış ve kısaca  “Esasen dörtler diye bir mesele yoktur… Hepimiz 

Kurultay kararlarına saygılı olmak zorundayız.”  demiştir. 1975 CHP Kocaeli İl Başkanı 

Nazmi Oğuz, ihraç kararlarına dair yorumunda İnönü’nün Nihat Erim’in aleyhinde 

olduğunu sanmadığını söylemiş ve   “Diğerleri Nihat Erim’in siyasi kuvvetinden istifade 

etmek için bir emrivaki yaparak onu aralarına almışlardır. Yoksa Erim ile Gülek aynı 

kazanda kaynıyacak insanlar değildir.”  ifadeleriyle Erim’i diğerlerinden ayrı tutma 

                                                 

1972 Lütem, İki Dünya Arasında, s: 243.  
1973 “Erim, Gülek ve Doğan CHPden bir yıl ihraç edildi,” Akşam, 10 Aralık 1962, Yıl: 44, Sayı: 
16224, s: 1.  
1974 “Kemal Satır olayların iç yüzünü açıkladı”, Ulus, 13 Aralık 1962, s: 1. 
1975 “CHP.liler saflarını sıklaştırmışlardır”, Ulus, 22 Aralık 1962, Yıl: 44, Sayı: 14118, s: 5.  
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çabasına girmiştir.1976 Ancak İsmet İnönü’nün Nihat Erim’e dair suçlamaları göz 

önünde tutulduğu zaman Oğuz’un yaptığı değerlendirmelerin geçersizliği ortaya 

çıkmaktadır. 

Diğer partilerin mensupları da CHP’de ortaya çıkan bunalımı yakından 

izlemişler ve yaptıkları değerlendirmelerle hadiseleri yorumlamaya çabalamışlardır. 

AP’li Mümtaz Tarhan, CHP’nin iyi bir yol izlemediği görüşünde olduğunu söylemiş 

ve ardından önemli açıklamalarda bulunarak,  “Ben, demokratik nizam yerine otoriter 

nizamı doğru bulmuyorum. Erim ve Gülek gibi birer kıymet olan arkadaşların ihracı, 

kuvvetli olmasını ve yaşamasını istediğimiz bir partiyi zayıflatır.”  sözleriyle yapılanları 

onaylamadığını anlatmıştır. 1977 Tarhan’ın ihraç kararlarını ‘partizanlıkla’ 

değerlendirmeyip, CHP’yi zaafa düşürecek bir gelişme olarak yorumlaması ve bu 

partinin güçlü olmasını istediklerini açıklaması son derece önemlidir. Nitekim YTP 

adına görüş bildiren İkinci Başkan Ali İhsan Çelikkan ise  “…bu tutum şarkkâri bir 

tasarruftur. Yakın geçmişte demokrasi şampiyonu olduklarını iddia edenlerin bu ilkeleri 

kendilerinin riayet etmediklerini görmekle milletin itimatlarını yitireceklerine inanıyoruz.” 

demiştir. 1978  Çelikkan’ın yorumunda Nihat Erim ve arkadaşlarının kendilerini 

savunamadan CHP’den uzaklaştırılması Doğu toplumlarına has bir yöntem olarak 

görülmüş ve demokratik teamüllere aykırı bulunmuştur.  Hem AP’lilerin, hem de 

YTP’lilerin yorumlarında CHP Genel Merkezi’nin kusurlu sayılmaları bir anlamda 

Erim ve Gülek’in siyasî deneyimlerinin de etkisiyle “demokratik nizamın devamı 

için” varlığına ihtiyaç duyulan politikacılardan sayıldıklarını göstermektedir. Ayrıca 

CHP’nin ihraç kararları ‘antidemokratik’ bulunmuş ve bir dönem demokrasi 

savunuculuğuna soyunanların kendi içlerinde çelişkiye düştükleri ifade edilmiştir.  

6.8. Kıbrıs Sorunu’nda İkinci Dönem ve Erim-İnönü 

Yakınlaşması 

Nihat Erim’in CHP’den bir yıllığına geçici olarak çıkartılması ve özellikle 

ihraç sürecinde tarafların birbirlerine yönelttikleri karşılıklı ithamlardan sonra artık 

                                                 

1976 “C.H.P. İl Başkanları arasında fikir ve görüş ayrılığı başgösterdi”, Son Havadis, 10 Aralık 1962, 
Yıl: 12, Sayı: 844, s: 5. 
1977 “CHP. karanlığa girdi”, Son Havadis, 11 Aralık 1962, Yıl: 12, Sayı: 845, s: 5. 
1978 “CHP. karanlığa girdi”, Son Havadis, 11 Aralık 1962, s: 5. 
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İsmet Paşa’nın Erim’le tekrar barışması uzak bir ihtimal olarak gözükmekteydi. 

Üstelik İnönü Hükümeti, Erim’in DP döneminde seçildiği Avrupa İnsan Hakları 

Komisyonu üyeliği görevi sona erdiğinde yerine Tahsin Bekir Balta’nın seçilmesi 

için talimat göndermişti. Erim, bu tavır karşısında milletvekillerinin birinci adayı 

olduğunu ileri sürerek yapılanın “geleneklere aykırı” olduğunu savunmuştur. 1979  

Buna rağmen Nihat Erim, Kıbrıs Sorunu’nda yeni gelişmelerin ortaya çıkışıyla 

birlikte İnönü’den gelen görev teklifini geri çevirmemiştir. 20 Aralık 1963 günü 

Nihat Erim’e CHP’den gönderilen yazıda ihraç süresinin dolduğu ve yeniden parti 

çalışmalarına katılımının beklendiğine dair bir tebliğ gönderilmiştir.1980 Böylece 

İsmet Paşa açısından tekrar aktif olarak CHP’nin faaliyetlerinde yer alabilecek olan 

Nihat Erim’le birlikte çalışma olanağı da sağlanmış oluyordu. 

6.8.1. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 1960-1963 Arasındaki 

Gelişmelere Bakış 

Kıbrıs’ta Zürih Antlaşması ile Türk ve Rum toplumlarının ortaklığına 

dayanan bağımsızlığı garanti edilmiş bir çeşit federal cumhuriyet kurulmuştu. 

Garanti Antlaşması’nın birinci maddesinde de “Kıbrıs Cumhuriyeti, bağımsızlığının, 

ülke bütünlüğünün ve güvenliğinin devamını ve Anayasasına saygıyı sağlayacaktı” 

ve “bir devletle doğrudan ya da dolaylı olarak birleşmeyi veya adanın taksimini 

destekleyen her hareketi yasak ilan edecekti.” Bu doğrultuda 16 Ağustos 1960 günü 

Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edilmişti. 1981 Aynı gün İttifak Antlaşması gereğince Türk ve 

Yunan askeri birlikleri Kıbrıs’a çıkmış ve İngiliz askeri güçleri de kendilerine ayrılan 

üslere çekilmişlerdi. 1982 

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Makarios, oluşan yeni statüde 

bağımsızlığı kabul etmesine karşın, Anayasa’daki “Rumlar ve Türklerin eşit 

ortaklığı” konusunda farklı düşüncedeydi. Asıl amacı bağımsızlığı korumakla 

                                                 

1979 Erim, A.g.e., s: 754. 
1980 CHP Grup Başkanvekili Dr. Kemal Demir imzalı yazıda kısaca “…hakkınızdaki bir yıllık Partiden 
geçici çıkarma cezasına ait sürenin hitam bulduğu… anlaşılmıştır.” ifadesiyle Erim’e CHP’ye dönüşü 
bildiriliyordu. CHP Millet Meclisi Grubu Başkanvekilliği’nce gönderilen 20 Aralık 1963 tarihli 
yazı. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
1981 A. Suat Bilge, Ankara- Atina-Lefkoşe üçgeni, Ankara, İmge Kitabevi, 1996, ss: 75-76. 
1982 Uçarol, A.g.e., s: 965. 
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beraber çoğunluğun haklarını geliştirmekti.1983 Nihat Erim’e göre hem Makarios, 

hem Yunanlılar başlangıçta Anayasa’dan ve 1959 Antlaşmaları’ndan memnun 

olduklarını açıklamışlardı.1984 Ancak Makarios, Anayasa’da değişiklik için aradığı 

fırsatı 1962 yılında Türkiye’ye yaptığı resmî ziyaret sırasında yakalamış ve Başbakan 

İnönü’ye Anayasa’nın uygulanmasındaki güçlüklerden yakınmıştır. Özellikle Türk 

toplumuna tanınan hakların vergilerin toplanmasında zorluklara neden olduğunu da 

bildirmişti. Belediyelerin verimli çalışmadığından şikâyet eden Makarios, temelde 

Kıbrıs Anayasası’nın değiştirilmesini ve bu yetkinin Rum tarafında olması 

gerektiğini savunmuş; ancak Başbakan İnönü’den red cevabı almıştı. 1985 Nihat Erim 

ise ziyaretten hemen sonraki bir konuşmasında başta Makarios olmak üzere bütün 

Rumların “ilhak peşinde” olduğunu söyleyerek hükûmeti uyarmıştı. 1986 

1963 yılının sonlarında Makarios, 13 maddeden oluşan Anayasa değişikliği 

taleplerini sunmuş ve bunların kabul edilmesini beklediklerini açıklamıştı. Kısaca 

“Kıbrıs Devlet Başkanı’nın ve yardımcısının veto haklarının kaldırılması”, “Birleşik 

belediyeler kurulması”, “Adliye yönetiminin birleştirilmesi”, “Başkan yardımcısının 

Başkana vekâlet edebilmesinin ancak geçici yokluğunda veya görevini yapamayacak 

hale gelmesi durumunda” söz konusu olabileceğine dair değişiklik talepleri ortaya 

konulmuştu. 1987  Türkiye, bu talepler karşısında tepkisini  “Londra ve Zürih 

Antlaşmaları’yla Kıbrıs Anayasası’nın tadilini ve Kıbrıslı Rumların kazanılmış haklarını yok 

etmeye”  yönelik bir teşebbüs olarak belirtmiş ve kabul edilmeyeceğini ilan 

etmiştir.1988 Nihat Erim de Makarios’un teşebbüsünü “şiddet eylemlerine başlamadan 

önceki son uzlaşı girişimi” olarak nitelendirmiştir. 1989 

21 Aralık 1963 günü Kıbrıs’ta Rumlarla Türkler arasında çatışmaları 

başlatacak sürecin ilk adımı gerçekleşmiş ve Lefkoşa’daki Türk mahallesinde bir 

                                                 

1983 Richter, A.g.e., s: 194. 
1984 Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, s: 167. 
1985 Ahmet Gülen, İnönü Hükümetleri’nin Kıbrıs Politikası (1961-1965), Ankara, Berikan 
Yayınevi, 2016, ss: 53-54. 
1986 “Dış politika tenkid edildi”, Hürriyet, 10 Ocak 1963, Yıl: 15, Sayı: 5281, s: 1. 
1987 Makarios Druşotis, Kıbrıs 1963-1964: İlk Bölünme, Lefkoşa, Galeri Kültür Yayınları, 2. bs., 
2008, s: 83. Kıbrıs Anayasası’nda değişiklik taleplerine dair bkz. İsmail, A.g.e., ss: 69-70.  
1988 Gülen, A.g.e., s: 70., Uçarol, A.g.e., s: 967. 
1989 Erim, A.g.e., s: 191. 
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aracı durdurarak üst araması yapmak isteyen Rum polisiyle çıkan tartışmada 3 Türk 

vatandaşı ölmüş, 7’si de yaralanmıştır. 1990 Tarihe ‘Kanlı Noel’ olayları adıyla geçen 

ve 1964 yılında da devam eden süreçte Kıbrıs Türkleri 103 köyü boşaltmak zorunda 

kalmışlar ve uzun süre devam eden çatışmalarda tam 364 Kıbrıs Türkü yaşamını 

yitirmişti. 1991 Türk Hükûmeti olaylarla ilgili hemen harekete geçmiş ve Başbakan 

İnönü, komutanlarla ve diplomatlarla yaptığı toplantıdan sonra Türk jetlerinin ada 

üzerinde ihtar uçuşu yapmaları emrini vermişti. Ayrıca garantör devletler İngiltere ve 

Yunanistan’a da birer nota gönderilmesine karar verilmişti. Notada her iki ülkenin 

askerî güçlerine çatışmanın önlenmesi için işbirliğine davet edilmesine, aksi takdirde 

Türkiye’nin tek taraflı olarak müdahale edeceği bildirilmişti. 1992 25 Aralık 1963 

günü Türk jetleri Kıbrıs üzerinde ihtar uçuşu yaparken; Başbakan İsmet İnönü, 

“Anlaşmaya dayanarak Kıbrıs’a müdahale edildiğini” açıklamıştı. 1993  

6.8.2. Nihat Erim’in Kıbrıs Sorunu’nda İsmet İnönü’ye 

Desteği 

Kıbrıs’ta meydana gelen olaylar sırasında Türkiye’de de önemli gelişmeler 

yaşanıyordu ve kısa süre önce istifa eden II. Koalisyon Hükûmeti’nin yerine İsmet 

İnönü yeni bir kabine kurma arayışındaydı. I. Koalisyon Kabinesi özellikle DP’lilerin 

affı konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıklardan sonra 30 Mayıs 1962’de dağılmış, 25 

Haziran’da İnönü’nün başbakanlığında CHP-YTP-CMKP arasında kurulan II. 

Koalisyon Kabinesi de yerel seçimlerden sonra ortakların çekilmesiyle sona 

ermişti.1994  21 Aralık’ta Kıbrıs’ta başlayan kanlı hadiseler tam Türkiye’nin yeni 

kabinesini aradığı dönemde meydana gelmişti. Nitekim Cumhurbaşkanı Gürsel’in 

                                                 

1990 “Dün Lefkoşede üç Türk öldürüldü”, Cumhuriyet, 22 Aralık 1963, Yıl: 40, Sayı: 14149, s: 1., 
“Kıbrıs’ta kanlı çarpışmalar”, Hürriyet, 22 Aralık 1963, Yıl: 16, Sayı: 5619, s: 1. 
1991 Abdulhalûk Çay, Kıbrıs’ta Kanlı Noel-1963, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 
Yayınları, 1989, ss: 81-82.  
1992 Ed. Oran, A.g.e., s: 610. 
1993 “Ordumuz Kıbrıs’a karşı harekâta başladı”, Cumhuriyet, 26 Aralık 1963, Yıl: 40, Sayı: 14153, s: 
1.  
1994 Turan, Türk Devrim Tarihi 5. Kitap: Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye (27 Mayıs 1960-12 
Eylül 1980), ss: 97-104. Bu hükûmet Başbakan İnönü’nün ABD Başkanı Kennedy’nin cenaze 
törenine katılmak üzere bu ülkede bulunduğu sırada koalisyon ortakları tarafından dağıtılmıştı. Toker, 
Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları 1944-1973: İsmet Paşa’nın Son Başbakanlığı: 1961-1965, 
s: 162. 
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görevlendirmesinden sonra İsmet İnönü bu kez sayıları 25’i bulan bağımsızlarla bir 

hükûmet kurmuştur. 1995  

III. Koalisyon Kabinesi’nin programının ilanından sonra Meclis’te yapılan 

görüşmeler Kıbrıs Sorunu’ndaki son gelişmelerin ardından yoğun tartışmalarla 

geçmişti. Muhalefet partilerinin genel eleştirileri daha II. Koalisyon Hükûmeti 

zamanında Makarios’un Anayasa değişikliğine dair talepleri ortaya çıktığı zaman 

gevşek bir tutum sergilendiği, 21 Aralık’ta başlayan süreçte de kararsızlıklarla dolu 

bir politika izlendiği üzerinde yoğunlaşmıştı. Yeni kabinenin programının Kıbrıs 

Sorunu’na dair kısmında “belirsiz cümlelerle ve basit ifadelerle” yetinildiği de 

savunulmuştu. 1996 Meclis’te yapılan görüşmeleri izleyen Nihat Erim, İnönü’nün bu 

defa güvenoyu alamayacağını anladığını ve İsmet Paşa’nın  “tarihi kişiliği, engin 

tecrübeleri, ordu üzerindeki nüfuzu ve yurt çapında ona olan güvenle Türkiye’yi bu zor 

geçitten çıkartabileceğini”  düşündüğünü ve bu fikirlerini kürsüden dile getirmek 

istediğini kaydetmiştir. Ancak kısa zaman önce CHP’de yaşadığı sorunlardan dolayı 

“İnönü’ye sokulmak istiyor, yağcılık ediyor” diyenler olabileceğinden de kuşkulanan 

Nihat Erim, fikrini açtığı Kocaeli milletvekili Şahap Bilgisu’nun “Memleket senin bu 

konuşmanı bekler” teşvikiyle kararsızlığını yenerek kürsüye çıkmıştır. 1997 

Nihat Erim, konuşmasında Türkiye’nin bütün sorunlarının Kıbrıs 

bunalımından sonra geri planda kaldığını belirtmiş özetle şunları söylemiştir: 

“Arkadaşlar, gaileyi küçümsemi[e]yelim, gaile büyüktür… Eğer iş iyi idare edilmezse 

memleketimiz bir harp tehlikesine mâruzdur. Tehlike bu kadar ağırdır… Bu dâvada 

hiristiyanlık ve müslümanlık ayrılığı da Batının bâzı çevrelerinde rol oynuyor. Bundan 

dolayı hayal yapmı[a]yalım hakikatı bilelim… Bu gaile karşısında Devletimizin iç ve dış 

politikasının çok dikkatle sevk edilmesi iktiza eder… Bu gaile karşısında bizi tecrübesiyle, 

akliyle ve tarihî şahsiyetiyle -bakın bunu ben söylüyorum arkadaşlar – en az kusurla 

götürebilecek olan şahıs bugünkü sayın Başbakandır…” 1998 Nihat Erim, ayrıca Türk 

milletinin partiler arası sorunların bir yana bırakılarak uzlaşma istediğini de 

vurgulamış ve siyasîler olarak samimiyetle birlik içinde olduklarının gösterilmesini 

                                                 

1995 Bilâ, A.g.e., s: 178. 
1996 Gülen, A.g.e., ss: 98-99. 
1997 Erim, A.g.e., s: 226. 
1998 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 24, B: 23, O: 2, 02.01.1964, ss: 166-167. 



 470

istemiştir. Erim, sözlerinin kabul görüp görmemesini önemsemediğini söylemiş ve 

Meclis zabıtlarına geçirdiği ifadeleriyle “vicdanına rahatlık verdiğini” de sözlerine 

eklemiştir.  

Nihat Erim, böylece 1954 sonrasında uzaklaştığı ve kısa zaman önce ağır 

ithamlarına maruz kaldığı İsmet İnönü’ye karşı hisleriyle hareket etmemiş ve adeta 

bir “devlet adamı” tutumu takınarak Meclis kürsüsünden Kıbrıs Sorunu’nda 

Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri ancak İsmet Paşa sayesinde 

atlatabileceğini savunmuştur. Erim konuşmasının Meclis üzerinde etkisini 

gösterdiğini ve yanına gelen YTP’li Fahrettin Kerim Gökay’ın hemen parti olarak 

“beyaz oy” verilmesi için teklif yapacağını söylediğini belirtmiştir. 1999 Başbakan 

İnönü de Nihat Erim’in konuşmasından etkilenmişti. Salondan çıktıktan sonra 

etrafındakilere “Nihat beyi çağırır mısınız?” diyen İnönü, az sonra yanına gelen 

Erim’le tokalaşmış ve daha sonra kolkola girerek yürümüşlerdi. 2000 Nitekim İsmet 

İnönü de “devlet adamı” tavrı sergilemiş ve kısa zaman öncesine kadar “cuntacılıkla” 

itham ettiği Erim’le dargınlığını bitirmeye karar vermiştir. İnönü böylece Kıbrıs 

Sorunu’nun ilk evresinde aktif vazife alan “eski gözdesinin” deneyimlerinden 

yararlanma yolunu da seçmiş oluyordu. Bu sırada 1964 Ocak ayının ortalarında 

yapılan Londra Konferansı devam ederken adada çatışmalar büyük ölçüde durmuştu; 

ancak hiçbir ilerleme sağlanamayan Londra Konferansı esnasında Kıbrıs’ta 

Bayraktar Camii’nin bombalanması toplumlar arasındaki gerilimi yeniden 

tırmandırmıştı. 2001 Nitekim bu dönemde üç garantör devletle, toplumlar arasında 

anlaşma sağlanamadığı için İngiltere, Kıbrıs’ta asayişin ortadan kalktığı gerekçesiyle 

çözüm arayışı için 15 Şubat 1964 günü BM Güvenlik Konseyi’ne başvurmuştur. 2002  

 

 

                                                 

1999 Erim, A.g.e., ss: 226-227. 
2000 Arcayürek, Cüneyt Arcayürek Açıklıyor-2: Yeni İktidar Yeni Dönem: 1951-1954, s: 239. 
Erim ve İnönü’nün gerilimlerle geçen ilişkilerinin safhalarını iyi bilen ve el sıkışma anına tanıklık 
eden gazeteci Arcayürek tepkisini “Şaşakaldım” ifadesiyle belirtmiştir.  
2001 Richter, A.g.e., s: 228. 
2002 Sevin Toluner, Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Milletlerarası Hukuk, İstanbul, İstanbul Üniversitesi 
Yayınları, 1977, s: 111., Uçarol, A.g.e., s: 968. 
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6.8.3. Nihat Erim’in Kıbrıs Sorunu’na Dair Çalışmaları 

Nihat Erim’in Kıbrıs Sorunu’nda ikinci defa aktif görev alması BM Güvenlik 

Konseyi delegesi ve Washington Büyükelçisi Turgut Menemencioğlu’nun talebi ve 

Başbakan İnönü’nün talimatıyla ABD’ye gönderilmesiyle başlamıştır. İnönü’nün 

verdiği önergeyle Meclis’ten süratle çıkan kararnameden sonra CHP’lilerin bizzat 

tebrik ettiği Nihat Erim, 23 Şubat 1964 günü New York’a ulaşmıştır. 2003 Türk 

heyetiyle birlikte hemen çalışmalara başlayan Erim, Türkiye’nin Güvenlik 

Konseyi’ndeki temsilcisi Menemencioğlu’nun müşavirliğini yaptığını kaydetmiş ve 

“el altından” dolaştırıldığını bildirdiği karar teklifini “uzlaştırıcı” bulduğunu 

belirtmiştir. Erim, ayrıca bu bu metni Türk görüşüne yaklaştırmak adına Amerikalı 

yetkililerle de görüşerek Kıbrıs meselesinin Türkiye için taşıdığı önemi 

anlatmıştır.2004  

Erim’in söz ettiği tasarı teklifi BM Genel Sekreteri U-Thant tarafından 

tarafların kabul edebileceği bir öneri olarak sunulmuştur. Tasarıda özetle “Tüm 

tarafların Kıbrıs’ta barışı tehlikeye düşürecek davranışlardan kaçınmaları”, “Kıbrıs 

Hükûmeti’nin şiddete son vermek için gereken önlemleri alması”, “Cemaatlere itidal 

çağrısı yapılması”, “Adada bir Barış Gücü kurulması”, “Barış Gücü’nün barış ve 

sükûnu sağlaması,” “Kurulacak Barış Gücü’nün üç ay süre ile adada kalması”, 

“Kıbrıs Sorunu’na kalıcı çözüm bulma amacıyla bir arabulucu seçilmesi ve 

ödeneklerinin BM tarafından sağlanması” öngörülüyordu. 2005 Nihat Erim’e göre bu 

teklif Türkiye’nin aleyhinde sayılamayacağı gibi adaya gönderilecek uluslararası 

kuvvet Rum katliamlarını da önleyecekti. 2006 Nitekim Erim’in görüşlerine paralel 

şekilde Bakanlar Kurulu da yaptığı toplantıda teklifi olumlu karşılamış ve “Kanlı 

                                                 

2003 “Tezimizi Güvenlik Konseyinde Nihat Erim savunacak”, Tercüman, 23 Şubat 1964, Yıl: 3, Sayı: 
844, s: 1., Erim, A.g.e., s: 244. 
2004 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 762. 
2005 Murat Sarıca, Erdoğan Teziç, Özer Eskiyurt, Kıbrıs Sorunu, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1975, 
ss: 62-63. 
2006 Erim, A.g.e., s: 763. 
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Noel” olaylarından beri Türkiye’nin savunduğu “önceliğin adada güvenliğin ve 

asayişin sağlanması” tezine uygun bulunmuştur. 2007  

Sonunda Türk tarafının olumlu karşıladığı bu tasarı BM Güvenlik 

Konseyi’nin 4 Mart 1964 günü yaptığı toplantıda oybirliğiyle kabul edilmiştir. 2008 

Başbakan İsmet İnönü değerlendirmesinde alınan neticeyi Türkiye’nin başarısı 

olarak görmek gerektiğini söylemiş ve  “Bu kararla anlaşmaların mevcudiyeti kabul 

edilmiş ve Kıbrıs’ta emniyetin tesisi hal yoluna girmiştir.”  demiştir. 2009 Nihat Erim’e 

göre 4 Mart tarihli kararın tahlilinde “Türk ordusunu kullanmadan Kıbrıs 

Türkleri’nin güvenliğinin -Barış Gücü sayesinde- sağlanmış olması en önemli husus” 

olarak görülmelidir. 2010 Rumların görüşlerini yansıtan Klerides, BM Güvenlik 

Konseyi kararını Türk tarafının isim verilerek kınanması, Garanti Antlaşmaları’nın 

feshi gibi temel hedefleri sağlayamayan bir metin olarak yorumlamıştır. Üstelik 1959 

Antlaşmaları’nın geçerliliği de teyit edilmişti. 2011 Rauf Denktaş, alınan kararda 

“Kıbrıs Hükûmeti” ve “Cemaatler” ayrımı bulunduğu için ABD ve İngiltere’nin 

Rumları “meşru hükûmet” olarak göreceklerini öne sürmüş ve karara karşı çıkmıştır. 

Ancak Başbakan İnönü’nün “İnsanlar ölüyor siz kelimeler üzerinde tartışıyorsunuz.” 

çıkışından sonra Denktaş da sonucu kabullenmek durumunda kalmıştır. 2012  

6.8.4. Barış Gücü’nün Tesisinden Johnson Mektubu’na 

Uzanan Süreç 

BM Güvenlik Konseyi kararına rağmen Kıbrıs’ta Türklere yönelik saldırılar 

devam etmiştir. Daha Barış Gücü’nün adaya yerleşmesinden önce meydana gelen 

olaylar üzerine Başbakan İsmet İnönü, adaya asker çıkarma ihtimalini de düşünmüş 

                                                 

2007 “İç ve Dış Konular Müzakere Edildi”, Ulus, 3 Mart 1964, Yıl: 44, Sayı: 14540, s: 7., “Kıbrıs’la 
ilgili 5’li teklifi hükümetimiz benimsiyor”, Cumhuriyet, 4 Mart 1964, Yıl: 40, Sayı: 14220, ss: 1-7.   
2008 “Güvenlik Konseyi, dün ‘Beşli plân’ı kabul etti”, Hürriyet, 5 Mart 1964, Yıl: 16, Sayı: 5691, s: 
1., Toluner, A.g.e., s: 112., Gülen, A.g.e., s: 186., 186 Sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının bir 
değerlendirmesi için bkz. Özersay, A.g.e., ss: 74-78. 
2009 “Güvenlik Konseyi, dün ‘Beşli plân’ı kabul etti”, Hürriyet, 5 Mart 1964, s: 7. 
2010 Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, s: 255. 
2011 Druşotis, A.g.e., s: 163. 
2012 Rauf R. Denktaş, Rauf Denktaş’ın Hatıraları: I. Cilt: 1964, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 1996, 
s: 160.  
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ve bu konuda askeri yetkililerle görüşmüştür. 2013 ABD’deki çalışmalarını 

tamamlayan Nihat Erim’le bir araya gelen İnönü, Kıbrıs’a asker gönderme olanağı 

bulunmadığını itiraf etmiş ve Erim de izlenen siyasetin doğru olduğunu 

vurgulamıştır. İnönü’ye düşüncelerini ileten Nihat Erim’e göre Amerikalılar, Türk-

Yunan savaşını istememekte ve Türkiye’yi desteklemektedir. Erim, İnönü’ye 

İngiltere’ye güvenilemeyeceğini ve Amerika’ya baskı yapılması gerektiğini de 

söylemiştir. 2014  

Kıbrıs’ta şiddet olaylarının devam etmesi üzerine Makarios’a bir nota 

gönderilmiş ve “Türklere yönelik şiddet eylemleri önlenmediği takdirde müdahale 

edileceği” bildirilmiştir.2015 Hatta İnönü Hükûmeti, bu konudaki kararlılığını 

göstermek adına 16 Mart tarihli oturumda Meclis’ten gerektiği anda Kıbrıs’a 

müdahale etme yetkisi almıştır. 2016 Rumların cevabi notasında ise “Garanti 

Antlaşması’nın tek taraflı müdahale hakkı tanımadığı” ve Türkiye’nin Kıbrıs’ın 

içişlerine karıştığı öne sürülmüştür. 2017 Kıbrıs’taki gerilimin giderek tırmanması 

üzerine 15 Mart tarihinde BM Barış Gücü kurulmuş ve aşama aşama adaya 

yerleştirilmiştir. Üç ay içinde toplam 6411 askere ulaşan Barış Gücü’nün ilk 

komutanı Hintli General Gyani olmuş ve BM tarafından ilk arabulucu olarak da 

Sakari Tuomioja atanmıştır. 2018 

BM Barış Gücü’nün adaya gelişinden sonra da olaylar durmamış ve 1964 

Nisan ayı boyunca Lefkoşa, Erenköy gibi bölgelerde çatışmalar devam etmiştir. 

Dönem içinde 103 köyden çok sayıda Türkün göçünün yanı sıra ölenler ve yaralılarla 

                                                 

2013 İsmet İnönü, Defterler (1919-1973), II. Cilt, Haz: Ahmet Demirel, İstanbul, Yapı Kredi 
Yayınları, 3. bs., 2008, s: 908.  
2014 Erim, A.g.e., s: 259. 
2015 Söz konusu notanın içeriği ABD, İngiltere ve Yunanistan’a da bildirimiştir. “Papaz Makarios’a 
ihtarda bulunduk”, Cumhuriyet, 13 Mart 1964, Yıl: 40, Sayı: 14229, ss: 1-7., Gülen, A.g.e., ss: 202-
203. 
2016 Sarıca, Teziç, Eskiyurt, A.g.e., s: 63. Beş saati aşan gizli oturum sonunda karar ittifakla alınmış ve 
sadece 4 üye karara karşı çekimser kalmıştır. “Kabine gerektiği zaman Kıbrısa müdahale etme 
salâhiyetini aldı”, Cumhuriyet, 17 Mart 1964, Yıl: 40, Sayı: 14233, s: 1., “Hükümete yetki verildi”, 
Ulus, 17 Mart 1964, Yıl: 44, Sayı: 14554, ss: 1-7. 
2017 Özersay, A.g.e., s: 278. 
2018 Druşotis, A.g.e., s: 164. 
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birlikte maddi kayıplar da artmıştı. 2019 4 Nisan 1964 tarihinde Makarios’un 

Türkiye’ye gönderdiği notada İttifak Antlaşmaları’nın sona erdiği bildirilmiş; ancak 

Türk Hükûmeti bu kararı tanımadığını ilan eden notayı 6 Nisan’da Rumlara 

göndermiştir. 2020 Görüldüğü üzere Kıbrıs’ta taraflar arasındaki uzlaşmazlıklar kolay 

kolay çözümleneceğe benzemiyordu. Nitekim Makarios yönetiminin zorunlu askerlik 

uygulamasını içeren bir kanunu kabul etmesi ve ağır silahlar satın almak için 

harekete geçmesi Türkiye’de tepkiyle karşılanmış ve Rumlara bir protesto notası 

verilmiştir. 2021 2 Haziran günü yapılan kabine toplantısında İnönü Hükûmeti, 

Kıbrıs’a askeri müdahalede bulunmaya karar vermiştir. Bu doğrultuda Türkiye’nin 

harekâtı İskenderun’da bulunan askeri güçlerin öncülüğünde yapılacak ve bu 

kuvvetler askerî harekâtı takiben Rumlarla yapılması muhtemel görüşmeler sırasında 

kıyı bölgelerini tutmakla görevli olacaklardı. 2022 Ne var ki, ABD Başkanı Lyndon 

Johnson tarafından Başbakan İsmet İnönü’ye gönderilen ve tarihe “Johnson 

Mektubu” olarak geçen sert uyarılarla dolu metinden sonra askerî harekâttan 

vazgeçilmiştir. 2023  

Lyndon Johnson’un mektubunda kısaca askeri harekâtla ilgili kendileriyle 

istişare edilmediğinden, Amerika’nın Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesini 

istemediğinden, 1947 tarihli antlaşmayla Türkiye’ye verilen silahların bu amaçla 

kullanılamayacağından ve olası bir Rus saldırısında NATO’nun Türkiye’yi 

korumayabileceğinden söz edilmiş ve ayrıca Başbakan İnönü, Başkan Johnson ile 

Kıbrıs Sorunu hakkında görüşmek üzere ABD’ye davet edilmiştir.2024 İnönü, 

                                                 

2019 İsmail, A.g.e., s: 89. Olaylara dair Denktaş’ın anılarında çok sayıda örnek mevcuttur. Örneğin 11 
Nisan’da Kıbrıs’ta bir Türk polisi öldürülmüş, 6 Türk vatandaşı kaçırılmıştır. Yine Denktaş’ın 
notlarına göre 13 Nisan’da Boğaz bölgesi yoğun ateş altına alınmıştı ve St. Hilarion ve Zeytinlik 
köyleri de aynı şekilde Rum taarruzuna uğramıştı. Denktaş, A.g.e., ss: 254-255. 
2020 Toluner, A.g.e., s: 115. 
2021 Sarıca, Teziç, Eskiyurt, A.g.e., s: 72. 
2022 Gülen, A.g.e., ss: 249-250. 
2023 Johnson Mektubu’na dair oldukça ayrıntılı bir inceleme için bkz. Halûk Şahin, Gece Gelen 
Mektup: Türk Amerikan İlişkilerinde Dönüm Noktası, İstanbul, Cep Kitapları, 1987.   
2024 Ed. Oran, A.g.e., s: 687. Dönemin basınında “Johnson Mektubu”nun içeriğine dair detaylı haber 
olmamakla birlikte Amerika’nın çıkarmayı önlediği, ABD Başkanı’nın “itidal ve müzakere” yolu 
tavsiye eden bir mesaj gönderdiği ve Başbakan İnönü’yü Amerika’ya davet ettiği yazılmıştır. 
“Amerika, çıkarmamızı yine önledi”, Hürriyet, 6 Haziran 1964, Yıl: 17, Sayı: 5781, s: 1., “Johnson 
İsmet İnönü’yü Amerikaya davet etti”, Hürriyet, 7 Haziran 1964, Yıl: 17, Sayı: 5782, s: 7.  Mektubun 
içeriği 1966’da ortaya çıkacaktır.    
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ABD’ye daveti kabul etmekle beraber Başkan Johnson’a yolladığı yanıtında özetle, 

“Her seferinde ABD ile istişare edildiğini” ifade etmekle birlikte, bilhassa NATO 

hakkında iki ülke arasındaki anlayış farkına dikkât çekmiş ve olası bir Sovyet 

saldırısında bu örgütün harekete geçip geçmeme hususundaki ifadelerin “sorunlu bir 

yaklaşım” olduğunu vurgulamıştır.2025  

Gelişmeleri yakından izleyen Nihat Erim’in değerlendirmeleri de bu noktada 

önem taşımaktadır. Öncelikle askerî seçeneği gündemine alan İnönü Hükûmeti, 

Erim’den acilen New York’a gitmesini ve BM Güvenlik Konseyi’nde Türkiye 

aleyhine oluşabilecek havayı bastırma çabasına destek olmasını istemiştir. Erim, 

Bakan Johnson’dan gelen mesaj üzerine harekâtın yapılamamasını ise “Fiyasko oldu 

bu iş.” sözleriyle değerlendirmiştir. 2026  

Nihat Erim, ayrıca o dönemde ABD’nin tutumuna karşı beklentileri de şöyle 

anlatmıştır: “…İskenderun’daki hazırlığı nasıl olsa duyarlar… Şu âna kadar sesleri 

çıkmadığına göre onlar da kendilerine sorulmadan yapılmasına memnun oluyorlar… 

Perşembe akşamı saat 19:00’a kadar, yani Amerika büyükelçisi bakanı ziyaret edene kadar 

söz bu idi. Böyle saçma mantık olur mu? İşte gelmiş ve ‘yapmayın’ demiş. Her şey 

kaldı…”2027  Açıkça İnönü Hükûmeti’nin zaafına işaret eden bu satırlara rağmen 

Kıbrıs Sorunu’nda Erim’in İsmet Paşa’ya desteği devam edecektir. Ağustos ayında 

ABD’li eski Dışişleri Bakanı Dean Acheson ile yapılacak müzakereleri hükûmet 

adına yürüten kişi de bizzat Nihat Erim olacaktır. 

6.8.5 Başbakan İsmet İnönü’nün ABD Ziyareti ve Sonuçları 

Johnson’un daveti üzerine Washington’a gitmeye karar veren Başbakan İsmet 

İnönü, kendisine iştirak edecek heyete Nihat Erim’in de katılmasını istemiştir. 

Erim’in heyete CHP müşaviri olarak katılması uygun görülmüştü. 2028 Hareket 

öncesinde TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı sıfatıyla basına açıklama yaparak 

ABD’nin tutumunu eleştiren Nihat Erim, ABD’nin Yunanistan ve Rumlar üzerine 

yapacağı uyarıcı telkinlerin sonuç vermemesi halinde Türk kamuoyunda derin 

                                                 

2025 Bostanoğlu, A.g.e., s: 444. 
2026 Erim, A.g.e., ss: 300-301. 
2027 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 771. 
2028 A.e., s: 772. 
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hayalkırıklığı yaşanacağını söylemiş ve Amerika’nın gütmeye çabaladığı tarafsızlığın 

aslında “haksız tarafı tutma” anlamına geldiğini ileri sürmüştür. 2029 Erim’in Johnson 

Mektubu  hakkındaki şu yorumu da oldukça önemlidir:   “…o zamana kadar dünyanın 

tek memleketi Türkiye idi ki, orada Amerikalılara ‘Go Home’ denmiyordu. Bu Johnson 

mektubundan sonra Türk kamuoyunda Amerika’ya güven çok sarsılmıştı…”  2030 

Amerika ziyareti öncesinde Başbakan İnönü, Başkan Johnson’la yapacağı 

görüşmede arkasında Meclis’in desteği bulunup bulunmadığını anlamak için 

TBMM’den güvenoyu istemişti. Muhalefet partileri müzakereler sırasında genel 

anlamda Kıbrıs konusunda İnönü Hükûmeti’ni “pasif, gayrimillî, bildiğini okuyan” 

bir siyaset izlemekle itham etmişlerdir. 2031 Bu görüşmelerde Nihat Erim, CHP Grubu 

adına önemli bir konuşma yapmıştır. Muhalefetin Kıbrıs Sorunu’nda hükûmetin 

siyasetini eleştirmekle birlikte alternatif sunmadığını söyleyen Erim, özetle sadece 

“kırmızı oy” vererek meselelerin çözümlenemeyeceğini söylemiştir. Kıbrıs 

konusunda “millî politika” olmadığı eleştirilerine de yanıt veren Erim,  “…Bence 

Meclisin Anayasa’nın gösterdiği usullerle tuttuğu, tasdik ettiği politika da millî bir 

politikadır.”  demiştir. 2032 Bu arada Meclis’te cereyan eden görüşmeleri takip eden 

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, partileri uyararak her ne kadar bir hükûmeti 

beğenmeyip düşürmenin meşru olsa bile bunun  “…memlekete en zararlı olabilecek 

bir zamanda yapılması asla caiz değildir.” demiştir. 2033 Gürsel, Kıbrıs meselesinin 

“hal yoluna” girebileceği bir anda kabine buhranı çıkartılması asla doğru bulmadığını 

da sözlerine eklemiştir. Bütün bu tartışmaların ardından 19 Haziran günü yapılan 

oylamada sadece 6 oy farkla İnönü Hükûmeti güvenoyu almayı başarmıştır. 2034 

Nihat Erim, ABD ziyareti öncesinde görüşünü soran İsmet İnönü’ye Zürih ve Londra 

Antlaşmaları’nın korunmasını önermiş ve bu antlaşmaların en güçlü dayanak 

                                                 

2029 “Amerika bize karşı büyük sorumluluk yüklenmiştir”, Milliyet Gazete Arşivi, 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/,  7 Haziran 1964, s: 7. 
2030 Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, s: 303. 
2031 Muhalefet partilerinin eleştirilerine dair detaylı bilgi için bkz. Gülen, A.g.e., ss: 271-275. 
2032 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 30, B: 107, O: 1, 17.06.1964, s: 611. 
2033 Gülen, A.g.e., s: 276. 
2034 396 milletvekilinin bulunduğu oylamada 200 kabul oyuna karşılık; 194 red oyu verilmiş, 2 üye 
çekinser kalırken, 43 milletvekili oylamaya katılmamıştır. Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 31, 
B: 109, O: 1, 19.06.1964, s: 73. 
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olduğunu belirterek, bunların muhafazasıyla birlikte olabildiğince takviye edilmesini 

tavsiye etmiştir. 2035 

Başbakan İnönü, Amerika’ya giderken “İhtilâfların sulh yolu ile halli ciddi 

temennimizdir.” ifadesiyle Kıbrıs Sorunu’nun barışçıl yollardan çözümünden yana 

olduklarını ortaya koymuştur. 2036 Beyaz Saray’da Başkan Johnson tarafından 

karşılanan İnönü buradaki ilk demecinde “Barışa inanıyoruz. Fakat aynı zamanda adalete 

dayanmı[a]yan barışın uzun ömürlü olmayı[a]cağını da biliyoruz.” demiştir. 2037 Amerikalı 

yetkililer ise resmî bildiriye kadar görüşmelere dair açıklama yapılmayacağını 

bildirmişlerdir. Heyetle birlikte bulunan Nihat Erim, Türk Büyükelçiliği’nde 

Amerikalılarla yaptığı görüşmede kendisine Kıbrıs’ı Rumlara bırakıp yerine bir 

Yunan adasının-mesela Midilli- verilebileceğinden bahsettiklerini belirtmiştir. 2038 

Erim ise muhataplarına Yunanlıların buna razı olmayacağı cevabını vermiştir.  

İsmet İnönü ile Lyndon Johnson arasında yapılan görüşmelerden sonra resmî 

bir bildiri yayınlanmıştır. Beyaz Saray’dan yayınlanan ortak tebliğde özetle iki lider 

arasındaki temaslara değinilmiş ve ardından  “Görüşmeler mevcut and[t]laşmaların hali 

hazır bağlayıcı mahiyeti noktasından hareket ederek bugünkü güçlüklerin müzakere ve 

mutabakat yoluyla giderilmesini sağlı[a]yacak yolları kapsamıştır…”  denilmiştir. 2039 

Başbakan İnönü, metinle ilgili değerlendirmesinde ABD’nin iyi niyetini gösterdiğini 

söylemiş ve “Şimdi sıra başkalarındadır.” yorumunu yapmıştır. 2040  Nihat Erim’e 

göre ABD, bu tebliğde Makarios’un 1959 Antlaşmaları’nın geçersizliği tezini 

reddetmiş ve bundan sonraki müzakerelerin “mevcut antlaşmaların bağlayıcı 

etkilerinden hareketle” yürütülmesini ve “onlara saygı gerektiğini” kabul ve ilan 

etmiştir. 2041 Erim’in böylece daha Ankara’dayken İnönü’ye tavsiye ettiği 

“antlaşmaların muhafazası” hükmü de yerine gelmiş oluyordu.  

                                                 

2035 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 772. 
2036 “İnönü görülmemiş bir şekilde uğurlandı”, Ulus, 22 Haziran 1964, Yıl: 44, Sayı: 14641, s: 1.   
2037 “İnönü-Johnson görüşmesi 50 dakika sürdü”, Cumhuriyet, 23 Haziran 1964, Yıl: 41, Sayı: 
14328, s: 1. 
2038 Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, s: 328. 
2039 “İnönü ile Johnson bir anlaşmaya vardı”, Hürriyet, 24 Haziran 1964, Yıl: 17, Sayı: 5799, ss: 1-7. 
2040 “Amerika Londra ve Zürih Anlaşmalarını Tanıyor”, Hürriyet, 25 Haziran 1964, Yıl: 17, Sayı: 
5800, s: 1. 
2041 Erim, A.g.e., s: 331. 
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6.8.6.  Nihat Erim İle Dean Acheson Arasındaki Müzakereler 

Nihat Erim’in İnönü’nün Başbakanlığı sırasında Kıbrıs Sorunu’na dair en 

önemli görevi 1964’ün Temmuz ve Ağustos aylarında Cenevre’de Amerikalı siyaset 

adamı Dean Acheson ile yaptığı müzakereler olmuştur. İnönü’nün seyahati sırasında 

hem Türk ve hem de Yunanlı temsilcilerle yapılması kararlaştırılan bu görüşmelerin 

sonunda ortaya “I. ve II. Acheson Planı” çıkacaktır. ABD dönüşünün hemen 

ardından Türk Hükûmeti’nin temsilcisi olarak ivedilikle Cenevre’ye gitmesi istenen 

Erim, 8 Temmuz’da geldiği kentte aynı gün görüştüğü Dean Acheson’a Kıbrıs 

Antlaşmaları esas tutmak kaydıyla her tür teklifi müzakere edebileceğini 

iletmiştir.2042 Acheson ise açıklamasında kısaca Kıbrıs bunalımının çözümü için 

gereken yardımı sağlamak için ABD Hükûmeti adına Cenevre’de olduğunu 

söylemiştir. 2043  

Erim, müzakerelere başlamadan evvel yabancı basına yaptığı açıklamada 

Türkiye’nin Kıbrıs’a dair görüşünün açık olduğunu söylemiş ve ardından 1959’da 

uzun mücadelelerden sonra uzlaşıya varılarak Londra ve Zürih Antlaşmaları’nın 

yapıldığını anlatmıştır. Nihat Erim o zaman tüm ilgili tarafların varılan sonuçtan 

memnun görüldüklerini de vurguladıktan sonra 1960 sonrası Türkiye’nin bütün 

taahhütlerine uyduğunu, ‘Taksim’ tezini de tamamen gündeminden çıkardığını 

söylemiştir. Erim, Rumların Türklere karşı 1963 Aralık ayında başlattıkları saldırıları 

da hatırlattıktan sonra Kıbrıs’a dair yapılmış uluslararası antlaşmalara saygı 

istediklerini de vurgulamıştır. 2044 

Nihat Erim ile Dean Acheson arasındaki resmî görüşmeler 11 Temmuz 1964 

tarihinde başlamıştır. Bu görüşmenin dikkât çeken yönü Amerikalı temsilcinin 

Erim’e “Meis adası ve Karpas yarımadasının Türkiye’nin güvenliği için yeterli olup 

olmadığı” hakkındaki sorusu olmuştur. Ayrıca adada artan komünizm tehlikesine 

karşı Yunanlıların daha tercih edilebilir olduğu da belirtilmiştir. Nihat Erim ise 

“esasen komünistlerle çevrili Türk sınırlarına bir parçanın eklenmesinin sorun olmayacağını; 

ancak dost Yunanistan’ın buhranlı bir zamanda ihanetine uğranmasının daha kötü olduğunu” 

                                                 

2042 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 776. 
2043 “Cenevrede”, Cumhuriyet, 7 Temmuz 1964, Yıl: 41, Sayı: 14342, s: 7.  
2044 “Erim Cenevrede yabancı basına demeç verdi”, Ulus, 12 Temmuz 1964, Yıl: 44, Sayı: 14768, s: 7.  
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söylemiştir. 2045   Nihat Erim, aynı görüşmede Girne dağlarını ve güney eteklerini 

içine alan bir hattın Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini de söylemiştir. 

Görüşmede Acheson’un “Enosis”in fiyatının ne olacağına dair soruya cevap veren 

Nihat Erim,  “Enosis’in çift taraflı olması şartıyla şayanı kabul, olmazsa federasyon, o da 

olmazsa Zürih-Londra’nın devamı”  cevabını vermiştir. 2046  

14 Temmuz günü taraflar yeniden bir araya gelmişler ve bu görüşmeye 

Tuğgeneral Turgut Sunalp de katılmıştır. Erim, Karpas’a dair teklifin Ankara’da 

hayalkırıklığı yarattığını söylemiş ve ardından Sunalp bu arazinin yeterince asker 

alamayacak kadar dar, savunma olanağı verecek arazi parçalarından yoksun, liman 

ve hava sahası için yetersiz, savunma manevraları için de elverişli sahaya sahip 

olmadığını söylemiştir. Sunalp, Türkiye’nin Kıbrıs’a olan ihtiyacını “adanın 

Türkiye’ye karşı kullanılmasını önleyecek tedbirlerin alınması bakımından” önemli 

bulduklarını da sözlerine eklemiştir.2047 Bu görüşlere karşılık Acheson, aynı teklifleri 

yinelemiş ve daha fazlasını Türk-Amerikan birlikteliğiyle açılacak bir savaşta dahi 

alamayacaklarını iddia etmiştir. 

Acheson’ın Türk tarafına ilettiği teklifleri görüşmek ve gereken talimatları 

almak üzere Ankara’ya dönen Nihat Erim, temaslarına dair açıklamasında 

Türkiye’nin “haklı teziyle karşı tarafın oldu bittiye dayanan tezi arasında büyük 

uçurum” olduğunu ve arabulucu ile Acheson’un bu “uçurumu” kapatma çabasında 

olduklarını söylemiştir. 2048 Erim, Ankara’da zaman yitirmeden Başbakan İnönü’yle 

bir araya gelmiştir. Bakanlar Kurulu toplantısına da katılarak görüşmelere dair bilgi 

veren Erim, ayrıca yeni müzakereler için de yetki almıştır. İnönü ise Nihat Erim’den 

Acheson ile yapacağı görüşmelerde temel olarak Türkiye’ye Kıbrıs’ta teklif edilen 

bölgenin genişletilmesine çalışmasını istemiştir. 2049  

                                                 

2045 Nihat Erim ile Dean Acheson arasında yapılan 11 Temmuz 1964 tarihli Cenevre görüşmelerine 
dair tutanak. s: 1. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.   
2046 Nihat Erim ile Dean Acheson arasında yapılan 11 Temmuz 1964 tarihli Cenevre görüşmelerine 
dair tutanak. s: 2. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2047 Nihat Erim ile Dean Acheson arasında yapılan 14 Temmuz 1964 tarihli Cenevre görüşmelerine 
dair tutanak. ss: 2-3. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2048 “Rumlar Hilarion bölgesinde âni olarak harekete geçtiler”, Ulus, 17 Temmuz 1964, Yıl: 44, Sayı: 
14773, s: 7. 
2049 Erim, A.g.e., s: 776. 
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Türkiye’deki temaslarından sonra tekrar Cenevre’ye dönen Erim, 

müzakerelere devam etmiştir. Acheson, ikinci tur olarak adlandırılabilecek bu 

görüşmelerde Yunan tarafının görüş ve tekliflerini de iletmiştir. Buna göre 

Yunanlılar, Meis adasının Türkiye’ye verilmesine itiraz etmeyeceklerini bildirmişler; 

1878’de Kıbrıs’ın devredilmesinden beri Türkiye’ye yönelik hiçbir tehdidin 

oluşmadığını öne sürmüşler ve ayrıca Türk tarafının Zürih’te “sade bir kamp yeri ve 

küçük bir kontenjan” ile yetindikleri halde neden daha fazla askeri güvenlik talep 

ettiklerini de sormuşlardır. 2050 Nihat Erim, cevaben Makarios’un Kıbrıs 

Anayasası’ndaki tadilat planlarıyla herşey değiştiğini ve ayrıca Türkiye’ye arazi 

verilmesinin şart olduğunu;  verilecek arazinin de tüm ihtiyaçlara cevap verecek 

yeterlilikte olmasını gerekli gördüklerini, bu arazinin de anavatanın “ayrılmaz bir 

parçası” olacağını söylemiştir. 2051 Erim, ayrıca BM’nin arabulucu olarak 

görevlendirdiği Tuomioja’nun kendisine Karpas’ı 99 yıllığına kiralamayı önerdiğini; 

ancak kendisine bu yönde bir talimat verilmediği için teklifi reddettiğini de 

kaydetmiştir. 2052  

Başkan Johnson’un Kıbrıs konusundaki özel temsilcisi Dean Acheson, 

taraflarla yaptığı görüşmeleri tamamladıktan sonra “I. Acheson Planı” olarak 

adlandırılan tekliflerini açıklayarak kamuoyunun görüşlerine sunmuştur. 2053 Basında 

“Amerika Kıbrıs’ı Yunanistan’a teklif etti” başlığıyla verilen haberde plana dair şu 

ifadeler yer almıştır: “1) Kıbrıs, Yunanistan’a verilecek”, “Adada bir Türk üssü 

bulunacak”, “Kıbrıs’tan ayrılmak isteyen Türklere tazminat ödenecek”, “Meis adası 

Türkiye’ye bırakılacak.” 2054 Basında bu şekilde verilen plan özetle şu düzenlemeleri 

içermekteydi: “Kıbrıs’ın Karpas yarımadasında her bakımdan Türk egemenliğine 

tabi olacak bir bölgenin Türkiye’ye bırakılması şartıyla adanın Yunanistan’la 

birleşmesi kabul edilecektir.”, “Türkiye’nin güvenliğine dair endişelerinin 

                                                 

2050 Nihat Erim ile Dean Acheson arasında yapılan 22 Temmuz 1964 tarihli Cenevre görüşmelerine 
dair tutanak. s: 6. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2051 Nihat Erim ile Dean Acheson arasında yapılan 22 Temmuz 1964 tarihli Cenevre görüşmelerine 
dair tutanak. s: 6. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2052 Erim, A.g.e., ss: 777-778. 
2053 Yunan tarafının Dean Acheson ile görüşmeleri ve Yunan ve Rum tarafının değerlendirmeleri için 
bkz. Druşotis, A.g.e., ss: 213-237. 
2054 “Amerika Kıbrıs’ı Yunanistan’a teklif etti”, Tercüman, 31 Temmuz 1964, Yıl: 3, Sayı: 999, s: 1. 
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karşılanması amacıyla Meis adası Yunanlılar tarafından Türkiye’ye verilecektir”, 

“Kıbrıs’ta Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde yerel muhtar idareler 

kurulacaktır.”2055  

Acheson’un açıkladığı plan Rumlar tarafından kabul edilmemiştir. 

Cenevre’de görüşmeler sürerken fikir teatisinde bulunmak üzere Atina’ya gelen 

Makarios, “kabul edilemez” olarak değerlendirdiği planı reddettiğini basına 

açıklamıştır. 2056 Nitekim Cenevre görüşmeleri Kıbrıs’ta Rumların Erenköy bölgesine 

başlattıkları saldırılardan sonra geri planda kalacaktır. 

6.8.7.  Erenköy Olayları ve Türkiye’nin Kıbrıs’a Müdahalesi 

1964 yılında Kıbrıs’ta Türklere karşı en yoğun saldırıların yaşandığı 

bölgelerden birisi Erenköy olmuştur. Ağustos ayı başlarında Mansura ve Erenköy 

bölgelerinde çarpışmalar şiddetlenmiş ve Türkiye’nin müdahalesi kaçınılmaz bir hale 

gelmiştir. 2057 Nihat Erim de 7 Ağustos günü Ankara’ya döndüğünde Başbakan 

İnönü’ye Acheson ile görüşmelerinden edindiği izlenimi, “Kıbrıs’ta papazın aklını 

başına getirmek için yapılacak fiili bir müdahalenin Amerikalılar tarafından anlayışla 

karşılanacağı” sözleriyle anlatmıştır. 2058 Nihat Erim’den ABD’nin tutumuna karşı 

aldığı bilgiden sonra harekete geçen İnönü, kabineyi toplamış ve önce Kıbrıs 

üzerinde uyarı uçuşu ve ardından havadan bombardıman yapılması kararı 

almıştır.2059 Nitekim Türk jetleri 7 Ağustos günü Baf ve Poli limanları üzerinde uçuş 

yapmışlar ve civardaki bulunan askerî kampların da üzerlerinden geçmişlerdir. 2060   

Nihat Erim, gelişmelerle ilgili olarak İnönü’yle yaptığı görüşmede olası savaş 

tehlikesine karşı askerî müdahale seçeneği yerine sorunu ABD ile müzakere yoluyla 

halletmeyi önermiş ve  “Washington’a bir kere daha gitmeli… Amerika çok çocuklu ana 

                                                 

2055 Toluner, A.g.e., s: 120. 
2056 Richter, A.g.e., s: 243. 
2057 Uçarol, A.g.e., s: 972. Erenköy savaşlarına ve Türk direnişine dair ayrıntılı bilgi için bkz. Erdal 
Camgöz, Kıbrıs’a İlk Çıkarma: 1964 Oradaydım, Ankara, Kozan Ofset, 2008. 
2058 Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, s: 381. 
2059 A.e. 
2060 “Uçaklarımız Kıbrıs’a Hücum Etti”, Cumhuriyet, 8 Ağustos 1964, Yıl: 41, Sayı: 14374, s: 1.  
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gibi. Hangisi çok bağırır, sesini duyurursa onunla meşgul oluyor.” demiştir. 2061  Erim, 

böylece uzun zamandır Kıbrıs konusuyla meşgul bulunan İsmet Paşa’ya meselenin 

diplomasi yoluyla çözümünün daha doğru olacağını anlatmaya çabalamıştır.  

Başbakan İsmet İnönü ise başta sessiz kaldığı öneriye ertesi gün “Bu fikre ısınmaya 

başladım.” karşılığını vermiştir.   

Türk jetlerinin hava harekâtı ertesi gün de devam etmiş ve yapılan taarruzda 

beş Rum şilebiyle, bir hücumbotun batırıldığı bildirilmiş ve ayrıca yayınlanan resmî 

tebliğde “ilgililer nezdinde yapılan girişimler sonuç vermeyince harekâta başlandığı” 

belirtilmiştir. 2062 Basında çıkan haberlere göre Mersin limanındaki gemilerin dışında 

30 savaş gemisi de Gölcük’ten Akdeniz’e doğru yola çıkmıştı. 2063 Bu kritik evrede 

Kıbrıs nedeniyle bir Türk-Yunan harbi olasılığı ortaya çıkmışken, Makarios’un 

Ruslar’dan yardım talebi karşılıksız kalmış; BM Güvenlik Konseyi de taraflara 

ateşkes çağrısında bulunmuştur. 2064 Başbakan İnönü açıklamasında Türkiye’nin 

ateşkesten yana olduğunu söylemiş; ancak Rumların son taarruzdan önceki yerlerine 

dönmedikçe ve BM kontrolünde silahsızlanma sağlanmadıkça Türk uçaklarının 

harekâtına devam edeceğini ilan etmiştir. 2065 11 Ağustos günü Bakanlar Kurulu 

toplantısına katılan Nihat Erim Başbakan İnönü’ye bazı bakanların taarruza devam 

edilmesini önerdikleri halde onun,  “Haksız duruma düşeriz. Makarios, ateşkes kararına 

riayet ettikçe biz de riayet edelim. Diğer istediklerimizi diplomatik yollardan takip edelim.” 

cevabını verdiğini belirtmiştir. 2066  

6.8.8. Nihat Erim İle Dean Acheson Arasındaki 

Müzakerelerde İkinci Perde 

Nihat Erim, Amerikalı siyasetçi Dean Acheson ile görüşmelere devam etmek 

ve Kıbrıs Sorunu’na diplomatik usullerle çözüm bulmak için tekrar Cenevre’ye 

                                                 

2061 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 780. 
2062 “Alakalılara yapılan bütün teşebbüsler netice vermeyince harekata başladık”, Hürriyet, 9 Ağustos 
1964, Yıl: 17, Sayı: 5845, s: 1.  
2063 “Jetlerimiz dün Rum mevzilerini bombaladı”, Cumhuriyet, 9 Ağustos 1964, Yıl: 41, Sayı: 14375, 
s: 1. 
2064 “Güvenlik Konseyi ‘Ateş kes’ istiyor”, Hürriyet, 10 Ağustos 1964, Yıl: 17, Sayı: 5846, s: 1. 
2065 “İnönü: ‘Harbi arzu etmiyoruz’ dedi”, Hürriyet, 11 Ağustos 1964, Yıl: 17, Sayı: 5847, s: 7. 
2066 Erim, A.g.e., s: 782. 
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gelmiştir. Erim, 15 Ağustos 1964 günü Acheson’la buluşmasında ondan Yunanlıların 

getirdiği teklifi öğrenmiştir. Buna göre “Kıbrıs’ta Greko burnunda 32 

kilometrekarelik bir arazi 25 ila 35 yıllık bir süre için Türkiye’ye kiralanacak ve 

deniz-hava üssü olarak verilecekti.” Yunanlılar ayrıca “Türk cemaatine BM Genel 

Sekreterliği ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonu kontrolü altında Batı Trakya 

Türklerine tanınan hakları tanımayı” teklif ediyorlardı. Nihat Erim, bu önerileri 

“ciddiye alınamayacak” ölçüde realiteden uzak bulmuş ve Ankara’ya dahi 

danışmadan reddetmiştir. 2067 Erim ayrıca Türkiye olarak “I. Acheson Planı”ndaki 

teklifleri müzakere için temel aldıklarını söylemiş ve muhatabının durumun 

vahametine ve 10 gün içinde çözüm bulma zorunluluğuna dair sözlerine karşılık, 

“Türkiye’nin yeni bir oyun karşısında hareketinin çok daha ciddi ve kuvvetli olacağı” 

ihtarında bulunmuştur. Bu noktada Erim, Amerikan temsilcisine Kıbrıs konusunda 

daha fazla fedakârlık yapamayacaklarını bildirmesi ve gerektiği zaman son hava 

harekâtından çok daha fazlasını yapabilecek kudrette olduklarını vurgulaması 

önemlidir. Nihat Erim, böylece Türkiye’nin Kıbrıs’ta gerektiği takdirde savaşı dahi 

göze alabileceği mesajını vermiştir.  

Nihat Erim, Cenevre’deki son gelişmelerle ilgili Başbakan İnönü’yle 

görüşmüş ve kısaca şu talimatları almıştır:  “Yunan üs teklifindeki El Greco Burnu 

konuşulamaz.”, “Acheson formülü esas alınacak.”, “Kayıtsız şartsız bizim olacak arazi.”, 

“Arazimiz ihtiyaca yeterli olmalı.”, “Erim’in bildiği diğer hususlarda ısrar.”, “Konuşurken 

nazik, yumuşak olunacak.” 2068  Böylece Ankara’nın da Nihat Erim’in düşündüğü gibi 

Yunan tekliflerine karşı çıkacağı anlaşılmıştır. Dean Acheson ise 20 Ağustos günü 

yapılan görüşmede “ABD Başkanı Johnson’un teklifi” vurgusuyla Türkiye için yeni 

bir seçenek sunmuştur. Buna göre; “Komikebir’in 2 mil batısından geçen bir Kuzey-

Güney hattının doğusu (takriben 200 bin kare) Türkiye’ye 50 sene vade ile kiraya 

verilecek.”, “Ada Türklerine Yunan teklifi şeklinde haklar verilecek.”, “Yunan 

Kralı’nın başkanlığında muhalefetin de bulunduğu bir Şurada bunlar kabul edilecek. 

Adada önce Enosis olacak, bilâhare Türk hakları Amerika’nın garantisi altına 

                                                 

2067 Nihat Erim ile Dean Acheson arasında yapılan 15 Ağustos 1964 tarihli Cenevre görüşmelerine 
dair tutanak. s: 12. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2068 Erim, A.g.e., s: 782. 
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verilecek.” 2069 Acheson’un Erim’e Washington ile yaptığı görüşmeyi anlatırken, “bu 

teklifin kabul ettirilmesi için kendisine yerine göre hem gaddarane ve hem de 

zarafetle davranmasının telkin ettiklerini” vurgulaması ilginçtir. Acheson’un sözleri 

ABD’nin bu teklifleri kabul etmesi için Türkiye üzerinde baskı kurabileceği ve 

gerekirse tehdide dahi başvurabileceğini ortaya koymuştur. Erim ise teklifleri yazılı 

olarak istemiş ve Ankara’ya bildireceğini; ancak kabul edileceğini sanmadığını da 

söylemiştir. 2070 

Amerika’nın son tekliflerini Ankara’yla görüşen Nihat Erim, önerilerin kabul 

edilemeyeceği cevabını aldıktan sonra tekrar bir araya geldiği Dean Acheson’ın 

sinirlendiğini, “Bundan daha fazlasını elde edemem.” dediğini ve aralarında “çetin 

bir münakaşa” yaşandığını kaydetmiştir. 2071 Erim’in notlarına yansıyan bu satırların 

yanı sıra görüşme tutanaklarında başka ayrıntılar mevcuttur. Buna göre Nihat Erim, 

ABD’nin yeni teklifinin “Enosis”e karşı yeterli karşılık olmadığını söylemiş ve 

Kıbrıs’ta Türkiye’ye verilecek sahanın Türk egemenliğine bırakılmasını ve sınırının 

“askerî ihtiyaçlara ve objektif kriterlere” göre tespitini istemiştir. Nihat Erim, 

Kıbrıs’taki Türk cemaatine tanınacak hakların ilk plandaki esaslara göre tanzimini de 

dile getirdikten sonra Türkiye’nin “tek taraflı Enosis’e razı olmaktansa Rusya’nın da 

reddetmediği federal sistemi daha az muhataralı saydığını” bildirmiştir. 2072 Acheson 

ise Başkan Johnson’un daha fazlasını elde etmek için Yunanlılar nezdinde teşebbüse 

geçmeyeceğini ve bu son teklifin reddi halinde NATO’da hiçbir üye devletin 

Türkiye’yi haklı görmeyeceğini söylemiştir. 2073 Acheson’un Erim’e söyledikleri 

ABD’nin bir kere daha Türk tarafını tehdit etme ve baskı altına alma yöntemini 

benimsediğini göstermektedir.  

                                                 

2069 Nihat Erim ile Dean Acheson arasında yapılan 20 Ağustos 1964 tarihli Cenevre görüşmelerine 
dair tutanak. s: 14. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2070 Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, s: 399. 
2071 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 783., Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde 
Kıbrıs, s: 400. 
2072 Nihat Erim ile Dean Acheson arasında yapılan 21 Ağustos 1964 tarihli Cenevre görüşmelerine 
dair tutanak. s: 15. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2073 Nihat Erim ile Dean Acheson arasında yapılan 21 Ağustos 1964 tarihli Cenevre görüşmelerine 
dair tutanak. s: 15. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
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Amerikalılar sadece Cenevre’de Nihat Erim’e baskı yapmakla yetinmemişler; 

aynı zamanda ABD Büyükelçisi Başbakan İnönü’yle görüşerek teklifin kabul 

edilmesini istemiştir. İnönü, evinde bir araya geldiği Büyükelçisini “ılımlı fakat 

ısrarcı” bir dil kullandığını; ancak kendisinin red cevabı verdiğini bildirmiştir. 2074  

Türkiye’nin kararlı tutumundan sonra Cenevre görüşmeleri uzlaşma yapılamadan 

sona ermiş ve Nihat Erim de Ankara’ya dönmüştür. Temaslarını basına kısaca 

değerlendiren Erim, Kıbrıs konusunun kapanmadığını ve Türkiye’nin soydaşlarının 

ihtiyacını karşılayacak kadar büyüklükte “hükümran toprak” talebinin sürdüğünü 

söylemiştir. 2075 

6.8.9.  Nihat Erim’in Kıbrıs Konusundaki Diğer Çalışmaları 

Cenevre’deki görüşmelerin sonuçsuz kalmasından sonra ABD ile Kıbrıs 

konusunda yaşanan anlaşmazlıklar Türkiye’yi yeni bir arayışa itmiştir. Başbakan 

İnönü, bu noktada  Kanlı Noel olaylarından beri Rumların “Enosis” politikalarına 

yakın duran Sovyet Rusya ile ilişkileri canlandırmak ve bu ülkeyi Türk tezini 

desteklemeye yöneltmek için fırsat kollamaya çabalamıştır.  Ruslar, genel anlamda 

adadaki olaylar karşısında Türkiye’nin müdahalelerini “Kıbrıs’ın içişlerine 

karışmak” olarak değerlendirmiş ve hatta Rumlara zaman zaman silah yardımında 

bulunmuşlardı. 2076 25 Ekim 1964 tarihli gazetelerde Türkiye’nin Kıbrıs’ta 

savunacağı yeni tezin “bağımsızlık” olacağı; ancak “federasyon sisteminde” de 

ısrarcı olunacağı haberi verilmiştir. 2077 Böylece Türkiye, Nihat Erim’in de Acheson 

ile görüşmelerinde zaman zaman dile getirdiği federal sistem seçeneğini 

benimsemiştir. Nitekim İnönü de ABD’nin ve Batı dünyasının Türkiye’yi NATO 

içinde Ruslara “en düşman” ülke olarak gördüklerini; ancak bunu yanlış olduğunu ve 

Ruslarla iyi ilişkiler kurma zamanı geldiğini söylemiştir. 2078 

 Başbakan İnönü’nün sözünü ettiği Ruslarla yakınlaşma siyaseti Dışişleri 

Bakanı Feridun Cemal Erkin’in Moskova’ya yaptığı ziyaretle başlamıştır. Rus 

                                                 

2074 İnönü, A.g.e., s: 926. 
2075 “Nihat Erim Kıbrıs işi kapanmış değil, dedi”, Hürriyet, 2 Eylül 1964, Yıl: 17, Sayı: 5869, s: 1. 
2076 Güç Komşuluk: Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri 1920-1964, s: 348. 
2077 “Yeni tezimiz bağımsızlık”, Cumhuriyet, 25 Ekim 1964, Yıl: 41, Sayı: 14452, s: 1. 
2078 Gülen, A.g.e., s: 354. 
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Dışişleri Bakanı Gromiko tarafından karşılanan Erkin, amacının iki ülke arasındaki 

ilişkilerin geliştiğini görmek olduğunu söylemiştir. 2079 25 yıl sonra ilk kez bir Türk 

Dışişleri Bakanı’nın Rusya’ya gelişi bu ziyaretin önemini de arttırmıştı. Nitekim 

görüşmelerin sonunda yayınlanan tebliğde Kıbrıs konusunda “iki tarafın Kıbrıs’ın 

bağımsızlığına ve toprak bütünlüğü esasına uyulması ve adada iki ayrı cemaatin 

varlığını tanıma esası üzerine barış içinde yaşamalarını temin edecek yöntemlerden 

yana oldukları” açıklanmıştır. 2080 Rumların “Enosis” siyasetine karşı çıkış anlamına 

gelen bu açıklama Nihat Erim tarafından da önemli bulunmuştur. Erim ayrıca 

İnönü’nün talimatıyla süreçte tekrar aktif görev üstelenmiş ve Dışişleri’ndeki 

yazışmaları inceleyerek İsmet Paşa’nın katılmasını istediği BM toplantısına 

hazırlanmaya başlamıştır. 2081 

 1964 Aralık ayında Erim’in de katıldığı BM toplantısı başlamıştır. Başbakan 

İnönü, Erim’e gönderdiği şifreli mesajda  “…Şimdi istiklal ve federasyon üzerinde 

duruyoruz. Bununla beraber hususi olarak serbest konuşunuz. Ne 

hazırlanıyor/teşhis/koymaya çalışalım.” talimatını vermiştir.  2082  BM Genel Sekreteri 

U-Thant’ın Genel Kurul’a sunduğu raporda özetle “Kıbrıs’ın durumu ve temel 

unsurlarında bir değişiklik olmadığından ve toplumlararasında iç savaş tehlikesi 

bulunduğu”ndan söz edilmiştir. 2083 Ayrıca adadaki Barış Gücü’nün süresinin üç ay 

daha uzatılması tavsiye edilmiştir. Nihat Erim’e göre Konsey’de söz alan Rumlar, 

Türk tarafının “hayatın normalleşmesine” engel olduğundan söz etmişler; buna 

karşılık Türk tarafı da “normalleşmenin ilk şartı anayasaya saygıdır.” cevabını 

vermiştir.2084 Nihat Erim, ayrıca yayınlanan raporu “Makarios’un anayasayı 

yıkmasından sonra oluşan fiili durumu hazmettirme havası” sezdiğini de yazmıştır. 

Başbakan İnönü’ye rapora dair görüşlerini bildiren Erim,  “…Türklerin Anayasa’dan 

doğan siyasî haklarının iadesi yolunda adı geçen raporda hiçbir tavsiye yoktur. Oysa ki 

                                                 

2079 “Erkin Moskova’da”, Hürriyet, 31 Ekim 1964, Yıl: 17, Sayı: 5928, s: 1. 
2080 Ahmet Gülen, “Türk-Sovyet İlişkileri Bağlamında Kıbrıs Sorunu (1961-1965)”, Uluslararası 
Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği, (Yay. Haz. Duygu Türker Çelik) Ankara, Atatürk 
Araştırma Merkezi Yayınları, 2016, s: 604.  
2081 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 790. 
2082 Başbakan İnönü’den Nihat Erim’e gönderilen 22 Aralık 1964 tarihli şifre. Nihat Erim’in Özel 
Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
2083 Denktaş, A.g.e., s: 660. 
2084 Erim, A.g.e., s: 795. 
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normale dönmenin başlıca şartları arasında Anayasa’nın tekrar yürürlüğe konması zarureti 

aşikârdır…”  değerlendirmesinde bulunmuştur.2085   

Çalışmalarını tamamlayan BM Güvenlik Konseyi kararının en önemli yönü 

Kıbrıs’ta bulunan BM Barış Gücü’nün görev süresinin 26 Mart 1965 tarihine kadar 

uzatıldığının açıklanması olmuştur.2086 Ankara’ya döndüğü zaman izlenimlerini 

İsmet İnönü’ye anlatan Erim, Kıbrıs’ta fiili durumun Türkiye’nin aleyhinde 

olduğunu; Ruslarla ilişkilerde temkinli olunması gerektiğini ve bundan sonra 

ABD’den de fazla bir şey beklenemeyeceğini söylemiştir. Aslında Başbakan İnönü, 

bir süredir Nihat Erim’i Dışişleri Bakanlığı’na getirmek istiyordu ve bir araya 

geldiklerinde “Kıbrıs işinde ikimiz beraber olursak, devletin haysiyetini zedelemeden 

bu işi hallederiz.” sözüyle beraber çalışma arzusunu da dile getirmişti. 2087 Ne var ki, 

İnönü ile Nihat Erim arasında böyle bir işbirliğine gidilemeden 1965 yılı bütçesinin 

Meclis’te oylanması sırasında çıkan 225 kırmızı oyun ardından İsmet İnönü 

Başbakanlık’tan istifa etmiştir. 2088 Böylece Nihat Erim’in İnönü’nün Başbakanlığı 

döneminde Kıbrıs konusunda üstlendiği görev de sona ermiş oluyordu.   

6.9. CHP’de Yeni Yönelim: Ortanın Solu ve Nihat Erim   

  İsmet İnönü’nün Başbakanlık’tan çekilmesinden sonra CHP, 1965 yılında 

yapılacak genel seçimler öncesinde Ortanın Solu olarak tanımladığı yeni bir siyaseti 

benimsemiştir. Daha 1962’de Yön’e verdiği mülâkatta kendisini Ortanın Solu’nda 

tanımlayan Nihat Erim de CHP’deki yeni yönelimin kitlelere anlatılmasında önemli 

bir rol oynayacaktır. Öncelikle CHP’deki değişimin nedenlerine dair 

değerlendirmelere kısaca değinmekte yarar vardır. Çavdar’a göre Ortanın Solu 

politikasına yönelimi,  “halk kitleleriyle daha yakın ve inandırıcı bir bağ kurmak ve 

gittikçe gelişen TİP’e kayabilecek tabanı elde tutma çabası ve sosyal adaletsizlikten yakınan 

yığınları partiye çekme çabası” olarak yorumlamalıdır. 2089   Bilâ’nın değerlendirmesine 

                                                 

2085 Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, ss: 447-448. 
2086 Denktaş, A.g.e., s: 661.  
2087 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, ss: 798-799. 
2088 “İnönü istifa etti”, Cumhuriyet, 14 Şubat 1965, Yıl: 41, Sayı: 14562, s: 1., “Hükümet Düştü, 
Hürriyet, 14 Şubat 1965, Yıl: 17, Sayı: 6032, s: 1., Gülen, A.g.e., s: 368. 
2089 Çavdar, A.g.e., s: 153. 
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göre ise hem yoksul kesimlerin ekonomik ve sosyal taleplerinde gözlenen artış ve 

hem de Kıbrıs Sorunu’nda ABD’ye olan güvenin sarsılması-1961 Anayasası’nın 

özgürlükçü ortamı da dikkâte alındığında- CHP’de Ortanın Solu siyasetine yönelimi 

sağlamıştır. 2090 Kili’nin tespitine göre CHP’nin muhalefet döneminde en önemli 

destekçilerinden üniversite gençliğinin de TİP’ne doğru yönelmesi partideki yeni 

söylemin başta gelen gerekçelerinden birisi olmuştur. 2091 

CHP’de 1965 milletvekili genel seçimleri yaklaşırken, Ortanın Solu politikası 

da şekillenmeye başlamıştır. Genel Başkan İnönü, çeşitli konuşmalarında bu yeni 

söylemi açıklayan ifadeler kullanmıştır. Örneğin 29 Temmuz 1965 günü yaptığı 

konuşmada İnönü, şunları söylemiştir: “CHP bünyesi itibarıyle devletçi bir partidir ve bu 

sıfatla elbette ortanın solunda bir anlayıştadır. 1923’teki harap ülkede bir kalkınma çaresiyse, 

bugün de ekonomik hayatın temel unsurudur.”  2092  Nitekim İnönü özellikle 1965 seçim 

kampanyası boyunca Ortanın Solu’na dair pek çok konuşma yapmış ve CHP’nin 

XVIII. Kurultayı’na kadar bu slogan daha çok İsmet Paşa’nın şahsiyeti etrafında 

toplanmıştır. 2093  

 Kıbrıs Sorunu’ndaki çalışmaları sırasında yeniden İnönü’yle yakınlaşan ve 

hatta 1964 yılındaki CHP XVII. Kurultayı’nda yeniden PM’ne giren Erim2094, 

“Ortanın Solu”na dair ilk propaganda yazılarını yazan ve konuşmalarını yapan 

isimlerden olmuştur. Erim önce bir dönem başyazarlığını üstlendiği Ulus’ta çıkan 

yazısında CHP’den söz etmeksizin,  “Hatırımda yanlış kalmadıysa bu söz, 1932 yılından 

1945 yılında ölümüne kadar, Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı F. D. Roosewelt’in 

kullanmasıyle meşhur oldu”   ifadesini kullanmış ve ABD’nin 1929 krizinin 

etkilerinden “New Deal” denilen politika anlayışıyla kurtulduğunu öne sürmüştür. 

Erim’e göre “plânlı çalışma” ve plân anlayışı”nı da benimseyen “New Deal” siyaseti 

mimarı Başkan Roosewelt, kendisinin “komünistlikle” itham edenlere karşı “Olsa 

                                                 

2090 Bilâ, A.g.e., ss: 182-183.  
2091 Kili, A.g.e., s: 211. 
2092 Turan, İsmet İnönü: Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, s: 430. 
2093 Gülsüm Tütüncü Esmer, CHP: 1965-1980: Türk Siyasal Yaşamında Ortanın Solu, Antalya, 
Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, 2006, s: 79.    
2094 Nihat Erim, Kurultay’da 1088 oy alarak PM’ne girmeyi başarmıştır. Erim, A.g.e., s: 789. Bu arada 
XVI. CHP Kurultayı’nda İnönü’nün ağır eleştirilerine uğrayan ve partiden kesin ihracı istenen Nihat 
Erim’in XVII. Kurultay’da PM’ne seçilmesi o dönemde CHP’nin büyük tezatlardan birisi olarak 
görülmelidir. [Y.n.]  
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olsa ben ortanın solunda sayılırım.” cevabını vermişti. 2095 Erim, bu ilk makalesinde 

“Ortanın Solu” politikasının esin kaynağını açıklamış ve kısa süre sonra da bunu 

CHP’yle ilişkilendirmeye çalışmıştır.  

Nihat Erim, “Milliyet”te çıkan bir makalesinde “Ortanın Solu” kavramının 

yeni bir söylem olmadığını ve 1930’larda ABD Başkanı Roosevelt’in “Yeni 

Davranış-New Deal” akımını belirtmek için kullanıldığını hatırlatmış ve “sol ve sağ” 

için şu tanımı yapmıştır:  “... Şimdi sol, yeni akımlara, düşüncelere, yeni buluşlara daima 

zihni açık, öne sürülen yeni tedbiri peşin kararla reddetmeyip, akıl süzgecine vurup, uygun 

bulunca hemen benimseyen akımdır. Sağ ise genel olarak eskiye bağlıdır...”  2096  Nihat 

Erim, CHP’nin kurulduğu ilk andan beri -altı ilkesiyle – Ortanın Solu’nda yer 

aldığını öne sürmüş ve Devletçilik prensibinin izahını yaparak görüşlerini şöyle 

sürdürmüştür:  “…CHP’nin sağında kalanlar devletçiliğin bu kadarını fazla bulduklarını 

söylerler. CHP’nin solundakiler ise tabiatıyle doktrin devletçiliğine ve belki bunun neticesi 

tam kollektivizme iltifat etmediği için onu beğenmezler. Aslında CHP’nin en büyük kuvveti 

sağının ve solunun onu yermelerindedir… Toplumu sarsıntıya uğratmadan kalkındırmanın 

yolu CHP’nin yoludur… Bugün CHP kırk yılı aşan siyasi hayatının en güzel 

davranışlarından biri içindedir. Devletçilik ve halkçılık anlayışı ile ekonomik ve sosyal 

açıdan batı memleketlerinin ‘Welfare State-Refah devleti’ adını verdikleri yönde büyük 

atılışlar yapmak istiyor…”   2097     

Nihat Erim, Ortanın Solu politikasının izahını yaparken esasen bu eğilimin 

hem CHP tarihinde ve hem de dünya tarihinde örnekleri bulunduğunu öne sürmüştür. 

CHP’nin Devletçilik ve Halkçılık ilkelerini temel alan  Ortanın Solu siyaseti, 

Türkiye’de geniş kitlelerin refahını hedefleyen önemli bir argüman olarak 

sunulmuştur. Yine Erim’e göre Türk toplumun sarsıntıya uğratmadan kalkındırmanın 

yolu CHP’nin politikasından yani Ortanın Solu’ndan geçmektedir. Erim, gazete 

yazılarının dışında seçmenleriyle bir araya geldiği günlerde de yeni politikanın 

                                                 

2095 Nihat Erim, “Ortanın Solu”, Ulus, 17 Temmuz 1965, Yıl: 45, Sayı: 15032, s: 1. Erim’in bu 
düşüncelerine karşı çıkan İsmail Cem, şu görüşleri savunmuştur:  “…bazı CHP liderlerinin söylediği gibi 
‘Biz eski Amerikan Cumhurbaşkanı F.D. Roosevelt’in olduğu kadar ortanın solundayız’ demek, hiçbir anlam 
taşımaz. Bir kere Roosevelt, ‘Ortanın’ değil, aşırı bir ‘Sağ’ın solundadır… Roosevelt ‘bırakınız yapsınlar, 
bırakınız geçsinler’ ilkesinin hâkim olduğu kapitalist bir düzende merkeziyetçiliği uygulamıştır, fazlasını değil.”, 
İsmail Cem, Türkiye üzerine (araştırmalar), İstanbul, Cem Yayınevi, 1970, s: 76.  
2096 Nihat Erim, “Düşünenlerin Düşüncesi: Ortanın Solu ve CHP”, Milliyet Gazete Arşivi, 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 04.09.1965, s: 2.  
2097 A.m. 
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izahını yapmıştır. Erim, Kocaeli’deki bir konuşmasında özetle şunları söylemiştir: 

“Ortanın sağı ve solu vardır… Bugün Cumhuriyetle idare edilen Müslüman Devletlerden 

Mısır ve Tunus Cumhurbaşkanları da sosyalisttir. Ama bir tek fert çıkıp da onlara 

komünistlik isnadında bulunmamaktadır. Bizde görülüyor ki, ortanın solundayız mânası 

başka şekilde tefsir edilmektedir… Bizim her zaman şaşmaz politikamız şudur: ‘Zayıfı 

kuvvetliye hiçbir zaman yedirmeyeceğiz.’ Şayet zayıf da bir gün kuvvetlinin üstüne çıkmaya 

çalışırsa, onun da karşısında olacağız.” 2098  Nihat Erim’in bu konuşmasındaki 

ifadelerinde ön plana çıkan “zayıfı güçlüye ezdirmeme” söylemi, 1970’lerin 

CHP’sinde dile getirilen “ne ezilen, ne ezen, insanca hakça bir düzen”2099 söylemine 

çok benzemektedir. Dolayısıyla Nihat Erim, daha 1960’larda insanlar arasında 

eşitliğe dayalı bir düzeni savunmasıyla dikkat çekmiştir.  

6.9.1. 1965 Seçimleri ve Ortanın Solu Siyasetinin Başarısızlığı 

1965 yılı Ekim ayında yapılacak milletvekili genel seçimleri yeni bir 

söylemle yola çıkan CHP ile yeni bir liderle yola çıkan AP arasında geçecekti. 

1964’ün son aylarında AP lideri Ragıp Gümüşpala’nın ani vefatıyla boşalan Genel 

Başkanlık koltuğuna Sadettin Bilgiç’i geride bırakan Süleyman Demirel 

oturmuştu.2100  Ne var ki, AP’liler kısa zaman içinde CHP’nin yeni sloganını 

“Ortanın Solu, Moskova’nın Yolu” şeklinde değiştirmişlerdi. 2101  Seçimlerin hemen 

öncesinde partiler çalışmalarını sürdürürken; Nihat Erim, İnönü’ye seçim 

beyannamesine köyler için açık vaatler konulmasını ve diğer zümrelere de ulaşacak 

söylemler geliştirilmesini önermiştir. Ayrıca 8 yıl zorunlu eğitimin programa 

alınmasını ve elektrik ve teknik ziraat için kooperatif vaadedilmesini de tavsiye 

etmiştir. 2102 İnönü, İstanbul’da görüştüğü Erim’den söylediklerini programa 

koydurmasını istemiştir. Böylece İsmet Paşa, 1961 seçimlerinde liste dışı bırakma 

                                                 

2098 “Erim ‘ortanın solunun’ ne demek olduğunu anlattı”, Milliyet Gazete Arşivi, 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 19.08.1965, s: 1. 
2099 Hurşit Güneş, Adalet Çağrısı: CHP İçin Sosyal Demokrasi Seçeneği, İstanbul, Doğan Kitap, 
2014, s: 34.  
2100 Demirel, A.g.e., s: 36 ve 38. 
2101 Turan, Türk Devrim Tarihi 5. Kitap: Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye (27 Mayıs 1960-12 
Eylül 1980), s: 127. 
2102 Erim, A.g.e., s: 814. 
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çabasına giriştiği Nihat Erim’in bu defa CHP’ye seçim kazandıracak düşüncelerini 

benimsemiştir.  

1965 genel seçimleri öncesinde CHP’nin talebiyle “Millî Bakiye” sistemini 

içeren bir Seçim Kanunu düzenlemesi yapılmıştır. Böylece en “marjinal oylar” dahi 

değerlendirmeye alınacaktı. 2103 Seçimlerle ilgili vaatlerini ortaya koyan CHP, daha 

çok Ortanın Solu sloganının etkisinde bir programla vatandaşların karşısına 

çıkmıştır. Örneğin “genel planlama ile toplumun kalkınması”, “Az kazanandan az, 

çok kazanandan çok vergi almayı hedefleyen bir vergi sistemi”, “Yeraltı 

kaynaklarının sömürülmesi ve israfının önlenmesi”, “Stratejik madenlerin devlet 

eliyle işletilmesi” gibi vaatlerle halktan oy istenecekti. 2104 Ayrıca “İmam Hatip 

okullarının Anayasa prensiplerine ve Atatürk ilkelerine uygun şekilde geliştirilmesi” 

programda yer almıştır. 2105 CHP’nin en önemli siyasî rakibi AP ise seçim 

vaatlerinde yerli ve yabancı sermaye başlıklarını ön plana çıkarmış ve planlamanın 

özel sektör için yol gösterici olmasına değinilmiştir. Ayrıca “tarımsal reform”, 

“kamu yatırımları aracılığıyla kalkınma ve gelir dağılımının düzenlenmesi” de 

vaatler arasında yer almıştır. 2106 

Erim, seçim sürecinde Kocaeli’de yapılan ön seçimlere iştirak ederek 

milletvekili adayı olma hakkını kazanmıştır.  CHP Kocaeli milletvekili namzetlerini 

tespit edecek seçimlerde Nihat Erim, 1277 oyla birinci sırayı alırken, ikinci sırada 

yer alan Nazmi Oğuz’a 1210 oy çıkmıştır. 2107 Bu arada bağımsız adaylardan Faruk 

Sükan, Kocaeli’de Nihat Erim haricinde her isimle başa çıkabileceğini söylemiş ve 

“Nihat Erim’in büyüklüğünü ve kudretini takdir etmek lazımdır.” sözleriyle Erim’in 

bölgedeki etkisini göz ardı edemeyeceğini ifade etmiştir. 2108  

                                                 

2103 Çavdar, A.g.e., s: 149. 1965 yılında yapılan düzenleme için bkz. Tarhan Erdem, Anayasalar ve 
Seçim Kanunları, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1982, ss: 364-369.  
2104 Kili, A.g.e., ss: 214-215. 
2105 Turan, Türk Devrim Tarihi 5. Kitap: Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye (27 Mayıs 1960-12 
Eylül 1980), s: 128. 
2106 Demirel, A.g.e., s: 46 ve 47. 
2107 “İl Seçim Kurulu neticeleri açıkladı”, Türkyolu-Bizimşehir, 1 Eylül 1965, Yıl: 44, Sayı: 8252, s: 
1.  
2108 “Prof. N.Erim hariç bütün adaylarla boy ölçüşebilirim”, Türkyolu-Bizimşehir, 28 Eylül 1965, 
Yıl: 44, Sayı: 8276, s: 1-5. 
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Nihat Erim, seçim çalışmaları sırasında hem Kocaeli’de seçmenlerle 

buluşarak partisinin iktidara geldiği takdirde yapacaklarını anlatmış, hem de CHP 

adına radyodan yurttaşlara seslenme fırsatı bulmuştur. Radyo konuşmasında 

CHP’nin vazifesinin “adaletli bir devlet düzeni” kurmak olduğundan söz eden Erim, 

Türkiye’nin gelişmiş ülkeler seviyesine ancak CHP’nin ilkeleri ve uygulamalarıyla 

ulaşabileceğini öne sürmüştür. 2109 Erim, seçim çevresindeki konuşmalarından 

birinde CHP’nin halktan ve köylüden yana olduğunu vurgulamış ve ayrıca “sağ-sol 

hikâyelerine verilmek istenen sapık mânalar vatandaşı kandıramamaktadır.” 

demiştir.2110 Genel seçimlerin hemen öncesindeki bir toplantıda konuşan Nihat Erim, 

demokrasinin medeni ülkelerin rejimi olduğunu söylemiş ve bazı partilerin ellerine 

fırsat geçtiği anda 27 Mayıs öncesindeki “partizanlık” usullerine başvuracaklarını 

bildirmiştir. 2111 

Erim, seçimlerden önce Kocaeli yerel basınına verdiği demeçte CHP’nin yeni 

politikalarına dair izahlarda bulunmuştur. Partinin altı ilkesinin hiçbirini ihmal 

edemeyeceklerini vurgulayan Nihat Erim, Halkçılık ve Devletçilik ilkelerini 

Türkiye’yi çağdaşlığa taşıyacak en emin yol olarak nitelemiştir. Erim, mülâkatında 

vatandaşlara şöyle seslenmiştir:   “…45 yıldır yürüdüğümüz yolda azimle sebat edeceğiz. 

Atatürk CHP[’]ye aklın üstünlüğünü[e] inancı en değerli bir miras olarak bıraktı. Bundan 

bizi hiçbir propaganda vazgeçirmi[e]yecektir. Zengini, fakiri, okumuşu, okumamışı her 

vatandaş Halk Partisinin dengeli tutumunda güven bulmaktadır.” 2112   Nihat Erim, CHP İl 

Gençlik Başkanları toplantısındaki konuşmasında da  “…biz gerçekten ortanın 

solundayız ve bununla övünüyoruz… Dünyanın her yerinde ortanın solundaki partiler 

komünistlere, faşistlere, nazilere en büyük engeli teşkil ediyorlar…”   ifadeleriyle CHP’nin 

yeni yönelimini savunmuştur.2113 Erim açısından 1961 seçim kampanyasına göre 

                                                 

2109 “C.H.P.nin vazifesi adaletli bir devlet düzeni kurmaktır”, Ulus, 4 Ekim 1965, Yıl: 46, Sayı: 15111, 
ss: 1-5.  
2110 “CHP bütün ilçelerde kampanyayı açtı”, Türkyolu-Bizimşehir, 21 Eylül 1965, Yıl: 44, Sayı: 
8270, s: 1.  
2111 “Prof Nihat Erim: Bazılarının eline fırsat geçtiği takdirde memleketi 27 Mayıs’a götürmüş olan 
partizanlık usullerine gene başvuracaklardır”, Türkyolu-Bizimşehir, 6 Ekim 1965, Yıl: 45, Sayı: 
8283, s: 1. 
2112 “Vatandaşlar C.H.P.nin tutumunda güven bulmaktadır”, Türkyolu-Bizimşehir, 17 Ağustos 1965, 
Yıl: 44, Sayı: 8239, s: 1. 
2113 “N. Erim, ortanın solundayız,” dedi”, Türkyolu-Bizimşehir, 10 Ağustos 1965, Yıl: 44, Sayı: 
8233, s: 5. 
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1965’te daha fazla CHP vurgulu söylemlerin ön plana çıkması dikkat çekicidir. Bu 

değimin temel nedeni de İsmet Paşa ile arasının düzelmesi olarak görülmelidir.  

CHP’nin bütün çabalarına rağmen 10 Ekim 1965 tarihinde yapılan genel 

seçimler AP’nin zaferiyle sonuçlanmıştır. İktidarı tek başına kazanan AP, % 52.9 oy 

oranıyla Meclis’te 240 sandalye kazanırken, CHP % 28.7 ile sadece 134 

milletvekilliği kazanabilmiştir. TİP ise seçimlerde uygulanan sistem gereği % 3 oy 

oranında kalmasına rağmen 14 milletvekili çıkarmayı başarmıştır. 2114 Seçimler 

öncesindeki propaganda döneminin bir kısmında Avrupa’da bulunan Nihat Erim, bir 

kez daha Kocaeli’den milletvekili seçilerek Meclis’e girmeye hak kazanmıştır. 2115 

Ancak Erim’in doğum yeri olan Kandıra’da AP’nin oyları CHP’yi geride bırakmıştır. 

Resmî sonuçlara göre 23270 seçmenden 8921’i tercihini AP’den yana kullanmış; 

CHP’ye ise 6078 oy çıkmıştır. Kocaeli il genelinde ise AP’nin 58931 oyuna karşılık, 

CHP 31622 oyda kalmıştır. 2116 Böylece AP’nin iki sandalyesine karşılık CHP tek 

sandalye alabilmiştir. Kısacası Kocaeli’de DP dönemi boyunda hiç vekil 

çıkartamayan CHP, burada üstünlüğü bu defa AP’ye kaptırmış; ancak buna rağmen 

Erim, Meclis’e girmeyi başarmıştır.  Yeni seçim sistemi gereğince uygulanan “Millî 

Bakiye” esasına göre partiler kısa süre içinde Kocaeli’de birer sandalye daha 

kazanacaklardır.  

1965 seçimlerinde CHP’nin aldığı yenilgi üzerine bazı değerlendirmeler 

yapılmıştır. Bilâ’ya göre “DP ruhunun” halk arasında yaygın olduğu bir ortamda 

bütün “ilerici hedeflere ve sloganlara” karşın CHP halen halkla bütünleşebilmiş bir 

parti değildir. 2117 Kili’nin tespitlerine göre “MBK iktidarının bütün politikalarının 

CHP’nin üstüne yüklenmesi”, “Parti örgütünün beklentilerine koalisyon hükûmetleri 

zamanında gereken cevabın verilememesi sonucu örgütün seçimler için yeterince 

çalışmaması”, “Ortanın Solu söyleminin karşı propagandaların etkisiyle köylerde 

CHP’yi ‘Marksist parti’ olarak algılanmasına yol açması gibi etkenler seçim 

                                                 

2114 Erol Tuncer, Osmanlı’dan Günümüze Seçimler: 1877-1999, Ankara, TESAV Yayınları, 2002, 
s: 103. 
2115 “Barajı Aşanlar”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 12.10.1965, s: 5. 
2116 “İl Seçim Kurulu Kocaelinde kesin seçim sonuçlarını dün açıkladı”, Türkyolu-Bizimşehir, 13 
Ekim 1965, Yıl: 45, Sayı: 8289, s: 1. 
2117 Bilâ, A.g.e., ss: 185-186. 
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yenilgisine yol açmıştır. 2118 Toker de aynı şekilde sandığa gitmeyen 5 milyon 

seçmenin 1 milyonunun CHP’li olduğunun sanıldığını ve bütün sempatizanlarını 

sandığa götüremeyen CHP’nin başarılı bir seçim kampanyası yürütemediğini öne 

sürmüştür.2119  

6.9.2. Nihat Erim’in Ortanın Solu’na Dair Düşünceleri 

Nihat Erim, seçimlerden sonra toplanan CHP Meclis Grubu’nda Feyzioğlu ile 

beraber grup başkanvekilliğine seçilmiştir. 2120 Erim’in notlarında bu görevi 

istememesine ve ismini listeden silmesine rağmen partililerin kendisini seçtikleri 

yazılıdır. 2121 Seçim sonuçlarının  belli olmasından sonra İzmit’te görüştüğü 

partililerin yenilgiye dair Ortanın Solu politikasını suçladıklarını, vergilere dair 

vaatlerin, reformların anlaşılamadığını söylediklerini ve ve İnönü’nün görevden 

ayrılmasından söz ettiklerini de bildirmiştir. 2122 Bu yorumlara karşı açık bir 

değerlendirmeye gitmekten kaçınan Nihat Erim, sonuçlarla ilgili görüşlerini İlhan 

Lütem’le paylaşmıştır. Erim, öncelikle AP’nin milletvekili sayısının 242’ye 

çıkmasının “anlaşılır bir şey” olduğunu; çünkü 1961’de YTP ve CKMP’ye verilen 

DP oylarının bu defa AP’ye döndüğünü vurgulamıştır. O zaman iki partinin 

toplamda 119 sandalyeye sahip olduğunu da belirten Erim, son seçimlerde bunun 80 

kadarının AP’ye geçtiğine de değinmiştir. Erim’in CHP’nin yenilgisine dair 

tespitleriyse kısaca şöyledir:  “…sola açılışın ürkütücü bir rol oynaması. Servet 

beyannamesi, vergi açıklanması… bunlardan zedelenenleri uzaklaştırdı. Fayda görecek 

olanlar çoğunca bunu anlayacak olgunlukta olmadıklarından lehimize bir etki doğmadı. Din 

adamları gene C.H.P. aleyhine çalıştılar. Netice ne olursa olsun, prensiplerimiz bence 

doğrudur ve C.H.P. bunları savunmaya devam etmeli yalnız taktik hataları yapmamalı. 

                                                 

2118 Kili, A.g.e., s: 221. 
2119 Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları 1944-1973: İsmet Paşa’nın Son Yılları: 
1965-1973, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1993, s: 57. 
2120 “Feyzioğlu ve Erim CHP. Grup Başkanvekilliğine seçildiler”, Ulus, 22 Ekim 1965, Yıl: 46, Sayı: 
15129, s: 1. 
2121 Erim, A.g.e., s: 816.  
2122 A.e. 
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Halbuki biz taktikte yanlış davrandık. A.P.’nin tek başına iktidara gelmesinin uyarıcı tesiri 

dolayısıyla iyi netice verebilir…”   2123  

Nihat Erim’in değerlendirmesinden çıkan en önemli sonuç, yenilgiye rağmen 

onun halk tarafından yeterince anlaşılamayan Ortanın Solu politikasının 

sürdürülmesinden yana oluşudur. AP’nin seçim başarısını doğal karşılayan Erim, 

ayrıca CKMP ve YTP’nin tabanından AP’ye yönelimden söz ederek 1960 sonrasının 

siyasî ortamında DP’nin gerçek mirasçısı olarak AP’yi gördüğünü de ortaya 

koymuştur. Partide 1965 seçim kampanyasında taktiksel yanlışlar yapıldığını da 

savunan Erim, bu tür hatalardan ders alınması ve Ortanın Solu politikasında ısrar 

edilmesini halinde sonraki yıllarda neticenin CHP lehine gelişebileceğini de 

vurgulamıştır. Ne var ki, Nihat Erim’in bu fikirlerine rağmen seçim sonuçları CHP 

içinde ciddi bir krize ve Ortanın Solu tartışmalarına neden olacaktır.  

1965 seçimlerinin önemli bir yönü Türk demokrasi tarihinde ilk defa 

sosyalizmi savunan bir parti olan TİP’in 15 milletvekiliyle Meclis’e gelmiş 

olmasıdır. Çetin Altan, Mehmet Ali Aybar, Sadun Aren, Behice Boran gibi isimlerin 

bulunduğu bu grup Meclis çalışmalarına yeni bir dinamizm ve hava getirecekti. 2124 

Nihat Erim de TİP’in Parlamento’ya girişini önemli bularak bir mektubunda şu 

değerlendirmeyi yapmıştır:  “…Bu dönemin en ilgi çekici olayı Türkiye İşçi Partisinin 

Parlamento’da yer alışı. Büyük bir boşluk doluyor böylece… Geçen gün Çetin Altan güzel 

bir konuşma yaptı. Düşünceleri çoğunca yanlış… daha doğrusu bildiğimiz kollektivist 

görüş… Ama yanlış da olsa Meclis’te söylenmesi dışarıda kalmasından iyi. Karşı düşünce de 

ortaya konur.” 2125   Erim’in bu ifadelerinde iki önemli husus vardır: Birincisine göre 

sosyalist görüşlü TİP’in Meclis’te olması Türk demokrasinin büyük bir eksiğini 

tamamlamaktadır. İkincisine göre ise sosyalist fikirlerin Parlamento’da savunulması 

dışarıda savunulmasından daha iyidir ve böylelikle aslında bu düşüncelerin 

marjinalleşmesi de önlenmiş olacaktır. Erim, TİP’i önemsemiş ve Türk demokrasisi 

için bir ihtiyaç olarak değerlendirmiştir; ancak bu parti onun Başbakanlığı zamanında 

                                                 

2123 Lütem, Erim’den Mektuplar, ss: 65-66.   
2124 Turan, Türk Devrim Tarihi 5. Kitap: Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye (27 Mayıs 1960-12 
Eylül 1980), s: 130.  
2125 Lütem, İki Dünya Arasında, s: 295.  
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20 Temmuz 1971 tarihli Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmıştır. 2126 Kısacası 

Nihat Erim, demokratik düzende yeri olduğunu düşündüğü TİP’in Başbakanlığı  

zamanında kapatılmasına engel olamamıştır.  

6.9.3. Genel Hatlarıyla CHP’de Ortanın Solu Tartışmalarına 

Bakış 

1965 seçimleri CHP’de büyük bir hoşnutsuzluğa yol açmıştı. Ortaya çıkan 

sonuçlar Ortanın Solu söylemine bağlanmış ve ne seçmenler ne de parti örgüt bu yeni 

slogana ısınamamıştı. Ayata’ya göre parti üyeleri Ortanın Solu’nu komünizmle 

eşleştiren karşı propagandalara etkili bir çıkış gösterememişlerdi. 2127 Çünkü CHP 

örgütü II. Dünya Savaşı yıllarından beri “antikomünist” çizgide bulunan partiyi “sol” 

yelpazede görmemekteydi.2128 Dolayısıyla seçim yenilgisi nedeniyle İnönü’de bile  

bir umutsuzluk vardı. Nitekim İnönü, Nihat Erim’le bir araya geldiği zaman CHP 

Genel Başkanlığı’ndan ayrılacağını ve partililerin seçecekleri yeni liderin etrafında 

birlik olmaları gerektiğini söylemiştir. Erim ise İsmet Paşa’ya 1966 ilkbaharına kadar 

beklemesini tavsiye etmiş ve İnönü’nün “yerime kimi düşünürsün?” sorusuna yanıt 

vermediği gibi kendisinin bu konuda bir zorluk çıkarmayacağını da ifade etmiştir.2129 

İsmet Paşa, her ne kadar Erim’e CHP’nin başından ayrılabileceğinden söz 

etmişse de yaptığı açıklamalarda seçim yenilgisine rağmen savundukları politikadan 

vazgeçmeyeceklerini söylemiştir. İnönü, Ortanın Solu söyleminin tartışıldığı PM 

toplantısındaki konuşmasında  “Memleket bunu anlamaz gibi sözleri arkamızda 

bırakmışızdır. Davalarımıza açıktan sahip çıkmazsak memleket tam bir karanlığa doğru 

yuvarlanır gider. Meselelerimizi cesaretle ve açıklıkla anlatırsak mutlaka aydınlığa 

çıkabiliriz.”  sözleriyle Ortanın Solu siyasetine devam edeceklerini ilan etmiştir. 2130 

PM’de görüş bildiren isimlerden Turhan Feyzioğlu,   “…ortanın solu sloganı bizi, 

birçok yer ve hallerde sorular karşısında bırakıyor. Bundan kurtulmaya çalışmalıyız…”  

                                                 

2126 Aykol, A.g.e., s: 359. 
2127 Ayşe Güneş Ayata, CHP (Örgüt ve İdeoloji), İstanbul, Gündoğan Yayınları, 2. bs., 2010, s: 82.  
2128 Atakan Hatipoğlu, CHP’nin İdeolojik Dönüşümü: Kemalizmden Sosyal Demokrasiye, 
İstanbul, Kaynak Yayınları, 2.bs., 2012, s: 248. 
2129 Erim, A.g.e., s: 817. 
2130 “CHPnin yolu değişmiyor”, Cumhuriyet, 3 Kasım 1965, Yıl: 42, Sayı: 14821, s: 1.  
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görüşünü savunmuştur. Bülent Ecevit ise Feyzioğlu’nun aksine   “Ortanın Solu, slogan 

olarak tuttu… Ortanın solu eğer bizi ezmişse, bundan dönersek bir de geri istikâmette bizi 

ezecektir.”  tezini müdafaa etmiştir. 2131 Genel Başkan İnönü, uzun tartışmalar 

sırasında basına yansıyan ifadelerinde  “Parti içinde bizim gibi düşünmeyenler olabilir. 

Fakat üstünlük bizde olacaktır. Bizimle olmı[a]yanların yolu ayrılacaktır.”  demiş ve 

Ortanın Solu’na karşı çıkanlara CHP’den ayrılma seçeneğini göstermiştir.2132  

Tartışmaları uzaktan izlemekle yetinen ve konuşmamayı tercih eden Nihat Erim, 

seçim kaybına dair öne sürülen düşüncelerini benimsememiş ve  “Yarın için ne 

yapmalı? En önemli nokta bu. En zoru bu. Üst kademe birbirini sevmeyen, herbiri İnönü’den 

sonra lider olmak isteyen en az beş aday ve onların taraftarları ile bölünük.” 

değerlendirmesini yapmıştır. 2133 

      6.9.4. Ecevit’in Genel Sekreterliği ve Ortanın Solu’nun Zaferi 

        CHP’de Ortanın Solu siyasetinin en önemli süreçlerinden birisi 1966 yılı 

Ekim ayında toplanan XVIII. Kurultay sırasında yaşanmıştır. 2134  Kurultayın Turhan 

Feyzioğlu’nun başını çektiği ve CHP’nin misyonunu tamamlamış olan Ortanın Solu 

yerine Ortanın Sağı’nda yer almasını savunan grupla, Ecevit’in başını çektiği Ortanın 

Solu’nu savunanlar arasında geçmesi bekleniyordu. 2135 CHP Genel Başkanı İsmet 

İnönü, açılış konuşmasında   “Partinin ortanın solunda olmasından, onun bir sosyalist parti 

olduğunu veya olacağını zannedenler yanılmaktadırlar. CHP sosyalist parti değildir ve 

sosyalist parti olmayacaktır.”   ifadelerini kullanmıştır. 2136 İsmet Paşa, böylece Ortanın 

Solu sloganını komünizm yahut sosyalizmle eşitlemek isteyenlere karşı bir çıkış da 

sergilemiş oluyordu. Ne var ki; Nihat Erim, İnönü’nün “sosyalist olmayacağız.” 

şeklindeki sözlerini tasvip etmemiş ve  “Bence bu fazla. Geleceğe hükmedilebilir mi? 

                                                 

2131 Yön, 26 Kasım 1965, Yıl: 4, Sayı: 139, s: 5. 

2132 “İnönü ‘Bizden olmı[a]yanın yolu ayrılır”, Türkyolu-Bizimşehir, 17 Kasım 1965, Yıl: 45, Sayı: 
8319, s: 1.  
2133 Erim, A.g.e., s: 818. 
2134 XVIII. Kurultayın detayları hakkında dönemin iki tanığının anıları için bkz. İsmail Hakkı 
Birler’in Anılarında CHP’li yıllar: 1946-1992, ss: 89-116., Orhan Birgit, Kalbur Saman İçinde: 
Olaylar, Anılar, Portreler, İstanbul, Doğan Kitap, 2012, ss: 13-24. 
2135 Esmer, A.g.e., s: 67. 
2136 “İnönü: CHP Sosyalist bir parti değildir”, Milliyet Gazete Arşivi, 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 19.10.1966, s: 1.  
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Bugün bile bazı davranışlar sosyalizme uygun.”   tespitinde bulunmuştur. 2137 Bu yönüyle 

Erim, belli başlı konularda artık İnönü’yle farklı düşündüğünü de ortaya koymuştur. 

Nitekim 1966 sonrasında bazı konuşmalarında İsmet Paşa’nın aksine CHP’nin 

sosyalizme kayabileceğini de anlatmaya çabalayacaktır. 

 Kurultay’da iki grubun ilk önemli mücadelesi başkanlık seçimi sırasında 

yaşanmış ve 640 oy alan Ortanın Solu’nu savunanların adayı Muammer Aksoy, 566 

oy alabilen karşı grubun adayı Sırrı Atalay’ı geçerek başkanlığa seçilmiştir. 2138 

Ancak asıl mücadele CHP’nin yeni genel sekreterinin belirlenmesi için yaşanacaktı. 

İnönü’yle görüşen Ali İhsan Göğüş, Ecevit’in genel sekreterlik için Paşa’nın iznini 

almak istediğini bildirmiş ve İnönü’nün muvafakatini aldıktan sonra da Ecevit 

adaylık için çalışmalara başlamıştı. 2139  Bu süreçte İsmet Paşa’yla bir araya gelen 

Nihat Erim, genel sekreterlik mücadelesi yapmayacağını ve Ecevit’e destek 

vereceğini bildirmişti. 2140 Ne var ki; buna rağmen İsmet Paşa, Nihat Erim’e genel 

sekreter olmasını önermiş; ancak red yanıtı almıştır. Erim, bütün kuvvetiyle Ecevit’in 

seçilmesi için çalışacağını ifade etmiş ve artık grup başkanvekilliğine de aday 

olmayacağını ifade etmiştir.  2141 Burada değinilmesi gereken en önemli husus, 

1962’de CHP’den geçici olarak ihraç edildikten sonra Nihat Erim’in İnönü’den gelen 

birlikte çalışma tekliflerine karşı daha mesafeli oluşudur. Daha önce İnönü’nün son 

kabinesinde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı önerini reddeden Erim2142, 

bu defa da genel sekreterlik için gelen öneriyi geri çevirmiştir. Her iki teklifin reddi 

Nihat Erim’in İsmet Paşa’ya karşı temkinli yaklaşımını gösteren önemli örneklerdir. 

 Bülent Ecevit ve ekibi Kurultay’da CHP’nin ideolojisinin Ortanın Solu olarak 

tanımlanması gerektiğini, bunun “içi boş” bir kavram değil; solculuğun açık bir 

ifadesi olarak görülmesi gerektiğini savunmuştur. Bu kavram 1961 Anayasası’nın ve 

dönemin “sosyal demokrasi” anlayışına paralel şekilde CHP’nin temsil ettiği 

                                                 

2137 Erim, A.g.e., s: 839. 
2138 Ferda Güley, Kendini Yaşamak: Anılar, İstanbul, Cem Yayınevi, 1990, s: 384.   
2139 Ali İhsan Göğüş, Hep İsmet Paşa’nın Yanında, İstanbul, Remzi Kitabevi, 2008, ss: 146-147.  
2140 Akis, 29 Ekim 1966, s: 6.  
2141 Erim, A.g.e., ss: 839-840. 
2142 A.e., s: 794. 
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“demokratik solcu” hareket olarak tanımlanmıştır. 2143  Kurultay’da 22 Ekim günü 

yapılan seçimde yeni PM üyeleri  belirlenmiş ve Nihat Erim, 1215 oyun 1026’sını 

alarak en fazla oyla PM’ne seçilmiştir. 2144 PM, Erim gibi eski siyasîler başta olmak 

üzere ağırlıklı olarak baştan beri Ortanın Solu’nu savunan isimlerden oluşmuştur. 2145 

Oluşan bu tablo karşısında Bülent Ecevit’in seçilmesi hemen hemen kesinleşmiş ve 

PM’de yapılan gizli oylamada 43 üyeden 31’inin oyunu alan Ecevit, CHP’nin yeni 

Genel Sekreteri olmuştur. 2146 Kurultay bildirisinde özetle “CHP, halkçılık ilkemizin 

gereği olarak, büyük halk kitlelerinin yanında onların yararına çalışan, onların 

sömürülmesine karşı çıkan Ortanın Solunda bir partidir.” denilmiş ve böylece 

Ortanın Solu, CHP’nin resmî felsefesi/ideolojisi olarak benimsenmiştir. 2147 Bildiride 

ayrıca -partinin sağ kanadının ısrarı ile- “CHP sosyalist bir parti değildir ve 

olmayacaktır.” ifadesine de yer verilmiştir. 2148 

 6.9.5. Nihat Erim’in XVIII. Kurultay’a ve Ecevit’e Dair 

Düşünceleri 

 Nihat Erim, CHP XVIII. Kurultayı’nda yaşanan tartışmaları izlemiş ve zaman 

zaman Ortanın Solu’na karşı çıkan grubun başındaki Turhan Feyzioğlu’na 

tavsiyelerde bulunmuştur. Erim’e göre Feyzioğlu’nun konuşması “oldukça uzun ve 

bıktırıcı” olmuştu ve dinleyicilerden kırık not almıştı. Erim, Kurultay devam ederken 

Feyzioğlu’na artık görüşlerinde “ısrarcı olmamasını” tavsiye etmiş ve muhatabının 

ikna olduğunu sandığını kaydetmiştir. 2149  

 Nihat Erim, Kurultay sonrasında İlhan Lütem’e gönderdiği mektupta da bazı 

değerlendirmelerde bulunmuştur. CHP içinde Ortanın Solu tartışmalarına 

girmediğini bildiren Erim, 1962’de bu terimi ilk defa kendisinin kullandığını da 

                                                 

2143 Ayata, A.g.e., s: 83. Ecevit’in “Ortanın Solu”na dair görüşleri için bkz. Bülent Ecevit, Ortanın 
Solu, Ankara, Kim Yayınları, 3. bs., 1966.   
2144 Erim, A.g.e., s: 839. 
2145 Simav, A.g.e., s: 92. 
2146 Bilâ, A.g.e., s: 193., Simav, A.g.e., ss: 92-93, Erim, A.g.e., s: 840.  
2147 Mustafa Çolak, Bülent Ecevit: Karaoğlan, İstanbul, İletişim Yayınları, 2016, s: 119.  
2148 Kili, A.g.e., s: 231. 
2149 Erim, A.g.e., s: 839. 
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hatırlatmış ve partideki ideoloji tartışmalarının daha çok şahsi hesaplara dayandığını 

öne sürmüştür. 2150 Erim, ayrıca CHP açısından şu önemli tespitlerde de 

bulunmuştur:  “…Aslında C.H.P. için ortanın solu (platforme)’u akıllıca bir saha 

seçişidir… gençler bir yenilik ararken T. İşçi Partisi’ne kayıyorlar. C.H.P. ‘mission’nuna 

uygun bir davranışla ‘sola açılmalıydı.’ Şimdi bunu yapmağa çalışıyoruz.” 2151   Nihat 

Erim’in CHP’deki tartışmaların odak noktasında ideoloji tespitinden ziyade kişisel 

çıkarlar ve kavgaların yattığını söylemesi önemlidir. Ancak asıl önemli nokta bu 

ifadelerle Erim’in Ortanın Solu’nu desteklediğinin ve CHP için en uygun strateji 

olarak gördüğünün bir kez daha anlaşılmasıdır.  

Nihat Erim, yeni genel sekreter Bülent Ecevit hakkında bu dönemde olumlu 

görüşlere sahiptir. Aslında Nihat Erim’le Ecevit’in tanışıklığı 1950’lerde Erim’in 

Ulus’un başında bulunduğu dönemde bu gazetede çalışmaya başladığı günlere kadar 

uzanmaktadır. 2152 Önce dış haberler servisinde çalışan, sonrasında sanat eleştirileri 

kaleme alan Ecevit, ardından siyasi yazılar yazmaya başlamıştı. 2153 Genel Sekreter 

seçildikten sonra Nihat Erim’e teşekkür ziyaretinde bulunan Bülent Ecevit, grup 

başkanvekilliğine aday olmama kararını gözden geçirmesini de istemiş; ancak sonuç 

alamamıştır. 2154  

Erim, ayrıca Ecevit’in “zuhur etmesinin” parti içinde pek çok kimsenin 

keyfini kaçırdığını ve CHP’nin Parlamento Grubu’nun ne Kurultay sonuçlarından, ne 

de Ecevit’in genel sekreter seçilmesinden memnun olmadığını da kaydetmiştir. 2155 

Nihat Erim, Ecevit’e dair en önemli değerlendirmesini 1966’nın son günlerindeki 

PM toplantısındaki konuşmasında yapmıştır. Erim, önce Ecevit’i içtenlikle tebrik 

ettiğini ifade etmiş ve ardından şunları söylemiştir:  “…Sayın Ecevit’in şahsında ben 

kendi hesabıma, çok zamandır aradığım, hasretini çektiğim bir parti lideri buldum. Ecevit 

gençtir, münevverdir, çok terbiyeli bir insandır, konuşurken irtifahından konuşmaz. 

                                                 

2150 Lütem, Erim’den Mektuplar, s: 69. 
2151 A.e., s: 70. 
2152 Mehmet Çetingüleç, Ecevit’in Anıları: 12 Yıl Saklı Tutulan “Veda” sohbetleri, İstanbul, 2018, s: 

89. 

2153 Çolak, A.g.e., s.: 72-73. 
2154 Erim, A.g.e., s: 840.  
2155 Lütem, A.g.e., s: 69., Erim, A.g.e., s: 840. 
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Mütevazidir. Ben bilirim, siz bilmiyorsunuz tavrı yoktur. Bu, bir parti genel sekreteri için 

çok mühimdir. Ecevit dürüst, namuslu bir fikir adamıdır benim tanıdığım… Efendim, Ecevit 

aslında Marksisttir, hayır katiyen değildir… Ecevit tam C.H.P.nin, kurulduğu andan beri 

gelen altı umdesini, bugün 1966 yılındaki Türkiye ortamında, onun yaşında, ondan daha 

genç olanların istediği şekilde ifadesi, müşahhas ifadesidir… Ecevit bilsin ki, yalnız, bu 

partinin çok eskilerinden, vet[e]ranlarından,  emekliliği yaklaşmış bir arkadaş olarak, 

hareketlerini takdirle karşılıyorum.” 2156   Erim, ayrıca Ecevit’le ilgili konuşmasında 

geçmişteki Hasan Âli Yücel olayını da hatırlatarak şu önemli tespitleri yapmıştır: 

“…bizim partinin mazisinde, biz arkadaşlarımızı kendimiz yaralarız. Meselâ Hasan Âli 

misali vardır. Emin olun arkadaşlar Hasan Âli Yücel’i komünist diye damgalamak evvelâ 

bizim partiden çıktı, onun kendi yakın arkadaşlarından çıktı. Ve karşı taraf bu silâhı 

kullanmıştır, bizi de mahvetmiştir.  Parti olarak hâlâ bunun etkisinden çıkamıyoruz, 

kurtulamıyoruz…”   2157 

Nihat Erim, büyük övgülerle söz ettiği ve “ideal parti lideri” olarak 

tanımladığı  Ecevit’i İnönü’den sonra CHP’nin başına geçebilecek isim olarak 

görmektedir ve onun söylemleriyle, faaliyetlerini desteklemektedir. Ayrıca 

konuşmasında adeta Ecevit’in dürüstlüğüne, namusuna kefil olan Erim, söylenenlerin 

tersine Ecevit’e Marksist denemeyeceğini de özellikle vurgulamıştır.  CHP içinde 

Ecevit karşıtlarına Hasan Âli Yücel örneğini veren Nihat Erim, kendi ifadelerine 

göre partinin ideal lideri olarak tanımladığı Genel Sekreterin yıpratılmamasını 

istemiş ve bunun da Yücel olayındaki gibi sadece karşı partilere koz verebileceğini 

anlatmaya çalışmıştır. Ne var ki, Erim’in kısa süre sonra Ecevit’e dair görüşleri 

değişecek ve 12 Mart Muhtırası’yla iki isim birbirinden iyice uzaklaşacaktır. Bülent 

Ecevit, İnönü’nün yerine genel başkan seçildiği zaman ise Erim, 12 Mart döneminin 

başbakanı ve CHP’den kopmuş eski bir partili olarak görülecektir. 

6.10. CHP’de Sosyalizm Tartışmaları Karşısında Nihat Erim 

CHP’de 1965 seçimlerinden sonra Ortanın Solu siyaseti üzerine yapılan 

tartışmalar sosyalizm üzerinde de yoğunlaşmıştır. Aslında Ortanın Solu kavramı 

                                                 

2156 Nihat Erim’in arşivinde “1966 yılı  Aralık ayı Parti Meclisi” başlığıyla bulunan konuşma metni., 
ss: 2-3. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2157 Nihat Erim’in arşivinde “1966 yılı Aralık ayı Parti Meclisi” başlığıyla bulunan konuşma metni., s: 
4. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
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ortaya atılır atılmaz başlayan polemikler 1966’nın sonuna gelindiği halde devam 

ediyordu. 25 Aralık tarihinde yapılan PM toplantısında ortaya atılan görüşler ve sert 

tartışmalar partinin bir yol ayrımına geldiğini de gösteriyordu. Parti içindeki 

tartışmalar sırasında eski kuşak CHP’lilerden Tahsin Banguoğlu, “Ortanın solu bir 

sathı mail” olarak tanımlamış; Ferit Melen ise açık açık “Ecevit sosyalisttir, endişe 

ediyorum.” ifadesini kullanmıştı. 2158  

CHP PM toplantısında görüş bildiren isimlerden Turan Şahin, esasen Ortanın 

Solu münakaşasının sona erdiğini söylemiş ve   “CHP’nin  ortanın solu anlayışı aşırı 

sola kadar gitmez. Sosyalist partiler arasındadır… Sosyalist inançta olduğunu iddia edenler 

kendi inançlarını bırakmak mecburiyetindedirler…”  ifadelerini kullanmıştır. 2159 Parti 

içinde Ortanın Solu siyasetinin baş muhaliflerinden Turhan Feyzioğlu da aynı 

toplantıda bir konuşma yapmıştır. Feyzioğlu, özetle Türkiye’de sosyalistlerden 

bazılarının sol bir ihtilali teşvik ettiklerinden bahsetmiş ve   “…CHP’ye sosyalist 

[denemez…] Bu partinin imajı net olmalıdır. Vatandaş bu imajda kendisini bulmalıdır… 

CHP’nin sosyalist bir parti olmadığı vuzuhla ifade olunmuştur…”  değerlendirmesinde 

bulunmuştur. 2160  

Nihat Erim ise yaptığı konuşmaya “Bu ortanın solu münakaşaları çıktığından 

beri, partimizin içinde rahat ve serbest bir fikir izahında bulunmak çok güçleşti.” 

sözleriyle başlamış ve her iki tarafın da zaman zaman hislerine ve heyecanlarına 

yenildiğini öne sürmüştür. 2161 Erim, 1962’de Yön’de çıkan mülâkatında “bizim parti 

ortanın solundadır.” dediğini de hatırlatmış ve ardından özetle şunları söylemiştir: 

“Arkadaşlarımızın çoğunda bir sosyalizm korkusu var… Evvelâ bunun çok yersiz bir korku 

olduğunu benim bakımımdan arzetmek isterim… C.H.P. programı… sosyalist bir 

programdır. Devletçiliği ne ile izah ediyoruz? Sığar mı devletçilik liberal anlayışa? 

Sığmaz… Devlet müdahaleciliği var. Biz müdahale ederiz. Bizim devletçiliğimizin devlet 

kapitalizmi kadar kuvvetli yönü devlet müdahaleciliğidir. Biz… zayıfı kuvvetliye 

                                                 

2158 Bilâ, A.g.e., s: 194. Tahsin Banguoğlu, Ortanın solu politikasını Atatürkçülükten sapma olarak 
değerlendirmiş ve bu konuda İnönü’ye yaptığı itirazlar ve basında çıkan yazılarından sonra CHP’den 
çıkartılmıştır. Banguoğlu’nun yazıları ve partiden çıkartılmasına dair bkz. Bilgin, A.g.e., ss: 243-263.  
2159 Topraktan Parlamentoya Muammer Erten, (Yay. Haz. Hakkı Uyar), İstanbul, Boyut 
Yayıncılık, 2010, s: 180.  
2160 A.e., ss: 189-190. 
2161 Nihat Erim’in arşivinde “1966 yılı Aralık ayı Parti Meclisi” başlığıyla bulunan konuşma metni., s: 
1. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
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ezdirmeyiz….  birbirimizi korkutarak, birbirimizi endişelendirerek bu ortanın solunu bir 

umacı haline getirmeyelim. Biz ne olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Kendi abdestimizden 

şüphemiz var mı? Yok. Ben şahsen, kollektivist ekonomi dışında sosyalizmin bütün 

prensiplerini benimsiyorum, bilhassa insancıl prensiplerini benimsiyorum. Ve C.H.P.nin 

iftiharı, şerefi bu olacaktır, insancıl prensipleri.”  2162 

Ortanın Solu’na dair tartışmaların yaşandığı toplantıda söz alan Nihat Erim’in 

açıkça kendisini sosyalist olarak tanımlaması dikkât çekicidir. 2163 Erim, CHP içinde 

Ortanın Solu’na dair yürüyen tartışmaları gereğinden fazla sert bulmuş, endişeleri 

gereksiz olarak nitelendirmiş ve zaten program itibarıyla partinin “sosyalist 

karakterde” bulunduğunu vurgulayarak partililer üzerindeki tereddütleri gidermeyi 

amaçlamıştır.  

CHP Genel Başkanı İsmet İnönü de PM toplantısına sonunda yaptığı 

konuşmada bazılarının partideki uygulamalar hakkında “Bunların sosyalist partilerin 

programlarında bulunduğunu” öne sürebileceğinden söz etmiş ve  “Biz bunların 

kimisini yapıyoruz, kimisini yapmıyoruz. Kimisini sosyalist bir partinin yapacağından daha 

ileri bir şekilde yapıyoruz. Bu, bize mahsus bir şeydir. Cumhuriyet Halk Partisi budur.” 

demiştir. 2164 İnönü, ayrıca  “Evvelce bir sosyalist parti olmadığımızı söyleyelim, yeter 

deniyordu. Şimdi o arkada kaldı. (Sosyalist misin değil misin, sen onu söyle) dâvası başladı. 

Bununla başa çıkamam ben…”  sözleriyle artık CHP’deki sosyalizm tartışmalarının 

bitirilmesini de istemiştir. İnönü, böylece CHP’yi yıpratacak ve rakip siyasî partiler 

karşısında zaafa düşürebilecek “kısır tartışmaları” sonlandırmayı da amaçlamıştır. 

Ancak bilhassa Feyzioğlu ve onun görüşlerini destekleyenler 1967’de CHP’den 

ayrılarak yeni bir siyasi oluşuma giden yolu açacaklardır. 2165 

                                                 

2162 Nihat Erim’in arşivinde “1966 yılı Aralık ayı Parti Meclisi” başlığıyla bulunan konuşma metni., 
ss: 5-9. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2163 Bülent Ecevit’in babası Fahri Ecevit, oğluna yazdığı bir mektupta Nihat Erim’in 1940’larda genç 
bir milletvekiliyken kendisiyle yaptığı tartışmalarda sosyalizmin şiddetle aleyhinde bulunduğunu 
yazmıştır. Rıdvan Akar-Can Dündar, Ecevit ve Gizli Arşivi, Ankara, İmge Kitabevi, 2.bs., 2008, s: 
64. 
2164 İsmet İnönü: Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri 1965-1967, Haz.İlhan Turan, 
Ankara, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, 2004, s: 361. 
2165 Turhan Feyzioğlu, CHP’den ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte 12 Mayıs 1967 tarihinde 
Güven Partisi’ni kurmuştur. Yayınlanan bildiride komünizme karşı savaşılacağından ve “Ortanın 
Solu”nu savunanların gizli maksatlarla Türkiye’yi komünizme sürükleyeceklerinden söz edilmişti. 
Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 328. Nihat Erim, 8 Eylül 1967 tarihli notlarında yeni parti 
hakkında “Güven Partisinin kurulması iyi oldu.” değerlendirmesinde bulunmuştur. Nihat Erim’in 
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6.11. 12 Mart’a Kadar Nihat Erim’in Siyasî Faaliyetleri 

 1966 yılı CHP açısından Ortanın Solu tartışmalarıyla geçen bir sene olmuştu. 

Diğer taraftan yıl devletin zirvesinde de önemli bir değişim yaşanmıştır. 

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in rahatsızlığı nedeniyle görevini yapamayacağının 

anlaşılmasından sonra dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, önce 

Kontenjan Senatörü yapılmış ve ardından 28 Mart 1966 tarihinde yapılan seçimde 

461 oyla Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir.2166 Nihat Erim’in Sunay ile ilk temasları 

yeni Devlet Başkanı’nın Tunus ve ABD’ye yapacağı ziyaretler sırasında 

gerçekleşecektir. İnönü aracılığıyla Sunay’ın her iki ülkeye giderken kendisini de 

götürmek istediğini öğrenen Erim, eğer CHP Grup Başkanvekili olduğu için 

çağrılıyorsa bunu kabul edemeyeceğini bildirmiş; ancak davetin bu durumla ilgisi 

olmadan yapıldığı kaydedilmiştir. 2167 Sunay’ın iki ülkeye yapacağı geziye Erim’i de 

davet edişi onun dış politikadaki deneyimlerinden yararlanmak istediğinin açık bir 

göstergesidir.  

Cumhurbaşkanı Sunay, 1 Aralık günü Nihat Erim’in de dahil olduğu 36 

kişilik bir heyetle Tunus’a hareket etmiştir. 2168 Geziye dair izlenimlerini aktaran 

Nihat Erim, Tunus’un kalkınma çabaları içinde olan bir ülke olduğunu, Fransız 

manda idaresinin bölgeye yatırım yapmadığını belirtmiştir. Tunus lideri Habib 

Bourgiba hakkında izlenimlerini de kaydeden Erim, onun “dinamik, zeki ve halkı 

peşinden sürüklemesini bilen” bir kişi olarak nitelendirmiştir.2169 6 Aralık’ta geziyi 

tamamlayan heyet Türkiye’ye dönmüş ve Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Tunuslu 

yetkililerle görüşmelerinde dünya barışı ve güvenliğinin sağlanması için görüş 

birliğine varıldığını söylemiştir. 2170 

                                                                                                                                          

arşivinde bulunan “8.9.1967 Gece/Karamürsel”. başlıklı notlarından. Nihat Erim’in Özel Arşivi, 
Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
2166 Turan, Türk Devrim Tarihi 5. Kitap: Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye (27 Mayıs 1960-12 
Eylül 1980), s: 132. 
2167 Erim, A.g.e., s: 841. 
2168 “Sunay Tunus’ta törenle karşılandı”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 
02.12.1966, s: 1. 
2169 Erim, A.g.e., ss: 843-844. 
2170 “Sunay Tunus’tan Ankara’ya döndü”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 
07.12.1966, s: 9. 
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Nihat Erim, Türkiye’ye döndükten sonra geziye dair izlenimlerini Meclis 

kürsüsünden de dile getirmiştir. Erim konuşmasında tarihten gelen bağların da 

etkisiyle Tunusluların kendilerine büyük dostluk gösterdiklerini, Devlet Başkanı 

Bourgiba’nın Atatürk’ü övdüğünü ve onun yaptığı devrimleri rehber edindiğini 

söylemiştir. Sunay’ın gezisinin Türkiye’nin tanıtımına yaptığı katkılardan da söz 

eden Erim, Tunus’un 10 yıl içinde Müslüman ülkeler arasında en gelişmiş seviyeye 

ulaşacağını inandığını da kaydetmiştir. 2171 

Nihat Erim’in Cumhurbaşkanı’yla birlikte katıldığı ikinci yurt dışı gezisi 

ABD’ye yapılmıştır. Sunay, 1967 Nisan ayında Başkan Johnson’un daveti üzerine bu 

ülkeye gidecekti. Söz konusu ziyaret Türkiye’deki ABD üslerinin, ikili anlaşmaların 

tartışıldığı ve Kıbrıs Sorunu’ndaki gelişmelerin gündemde olduğu bir devreye 

rastlamıştır. 2172  Nihat Erim de hem 1945’ten beri Türk-Amerikan ilişkilerinin 

gelişimine yakından tanık oluşu ve hem de İnönü’nün son Başbakanlığı sırasındaki 

Kıbrıs bunalımında ABD’li Acheson ile yürüttüğü temasların da verdiği tecrübeyle 

Sunay ile birlikte geziye katılmıştır.  

Cumhurbaşkanı Sunay ve beraberindeki heyet 2 Nisan’da Türkiye’den 

ABD’ye hareket etmiştir. 2173 Sunay’ın ziyaretinde iki devlet arasındaki ilişkilere 

yönelik meseleler ele alınmakla beraber, şehir ve kurum gezileriyle beraber eski 

Başkan Eisenhower ile yapılan görüşme de yer almıştır. 2174 Geziye katılan Nihat 

Erim de daha çok San Francisco, Chicago gibi yerlere gidildiğinden ve Detroit’te 

Ford Fabrikası’nı gördüklerinden bahsetmiştir. 2175 16 Nisan’da Türkiye’ye 

döndükten sonra yine Meclis’te seyahatla ilgili izahat veren Erim, kendisiyle birlikte 

iktidar partisinden iki ismin de bulunduğunu anımsatmış ve milletvekillerine 

“…Hükümetler arasındaki görüşmeler biz Parlâmento üyeleri iştiraki olmaksızın yapıldı. 

Parlâmento üyeleri Devlet Başkanımızın sadece temsil tablosunda bir unsur olarak 

bulunduk…”  bilgisini vermiştir. 2176 Erim, böylece Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinin 

                                                 

2171 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 9, B: 15, O: 1, 07.12.1966, s: 392. 
2172 Çiğdem Şahin, “Cevdet Sunay ve Dış Politika”, Cumhurbaşkanları ve Dış Politika, s: 102. 
2173 “Sunay Amerika’ya gitti”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 03.04.1967, 
s: 7. 
2174 Şahin, A.g.e., s: 103. 
2175 Erim, A.g.e., s: 850. 



 506

Türk-ABD ilişkilerini nasıl etkileyebileceği hususunda yorumda bulunmamayı tercih 

etmiştir. 

 6.11.1. Nihat Erim’in Bülent Ecevit’e Yönelik Eleştirileri 

 CHP’de Genel Sekreterliğe gelişinden sonra Bülent Ecevit’in yıldızı daha da 

parlamış ve onun savunduğu Ortanın Solu politikasına muhalif olanlar partiden 

ayrılmak zorunda kalmışlardır. Feyzioğlu, CHP’nin 5 Şubat 1967 günü Ankara’da 

toplanan Küçük Kurultayı’nda Ortanın Solu aleyhinde konuşmasına karşın 

görüşlerini ve fikirlerini kabul ettirememiştir. 2177 Ancak “8’ler” olarak adlandırılan 

Ortanın Solu karşıtları için - Feyzioğlu ve ekibi- karar almak amacıyla CHP IV. 

Olağanüstü Kurultayı 1967 Nisan ayının sonunda toplanmıştır. 2178 CHP Genel 

Başkanı İnönü, Kurultay konuşmasında “8’ler”i kendi iradeleriyle ortaya çıkmış ve 

“kimlerin emrinde oldukları bilinmeyen, ayrı davaları, iddiaları, hükümleri olan bir takım” 

olarak tanımlamıştır. 2179 İnönü ayrıca CHP’nin sağda ve solda aşırılığın karşısında 

olduğunu, “komünizme varan sosyalizmle” de alâkasının bulunmadığını da 

vurgulamıştır. 2180 CHP IV. Olağanüstü Kurultayı sonunda “8’ler”le birlikte 

toplamda 48 senatör ve milletvekilli partiden istifa etmiştir. 2181 Böylece CHP’de 

Ortanın Solu muhalifleri partiden tasfiye edilmiş oluyordu. Artık partide “Ortanın 

Solu destekçileri” ve “Paşacılar” kalmış görünüyordu. 2182 Nihat Erim, istifalardan 

sonra İnönü’nün isteğiyle grup başkan vekilliği görevini kabul etmek durumunda 

kalmış ve 75 oyla bu göreve seçilmiştir. 2183 Erim, yeni vazifesi hakkında hiç 

                                                                                                                                          

2176 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 16, B: 87, O: 1, 17.04.1967, s: 200. 
2177 Kili, A.g.e., s: 235. 
2178 “CHP olağanüstü kurultayı toplanıyor”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 
28.04.1967, s: 1. 
2179 Kili, A.g.e., s: 239. İsmet Paşa’nın CHP içindeki muhaliflere karşı sarfettiği bu sözler 1962’de 
Nihat Erim’in partiden geçici olarak ihracı sırasındaki söylemleriyle benzeşmektedir. [Y.n.] 
2180 Bilâ, A.g.e., s: 195. 
2181 “CHP’den 48 senatör ve mebus istifa etti”, Milliyet Gazete Arşivi, 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 01.05. 1967, s: 1. 
2182 Çolak, A.g.e., s: 122. 
2183 Erim, A.g.e., s: 852. 
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istememesine rağmen “baskılara boyun eğmeğe mecbur oldum.” değerlendirmesinde 

bulunmuştur. 2184 

CHP içindeki tasfiye hareketi sonrasında Bülent Ecevit’in performansı 

partililer tarafından olumlu bulunuyordu. Örneğin İsmail Hakkı Birler, bu süreçte 

“CHP içinde bir lider doğmuştur, bu lidere sahip çıkalım.” sözleriyle Ecevit’ten yana 

olduğunu açıkça göstermiştir.2185 Bülent Ecevit, 1967 ve 1968’de Türkiye’de adım 

adım gezerek, Kasım Gülek’ten sonra geniş kitlelere ulaşmayı başaran ikinci CHP 

Genel Sekreteri olmuştu.2186 Bu yönüyle kendisini eski CHP’lilere benimsetmesi de 

daha kolay olmuştur. Nihat Erim, Ecevit’in kırsal kesim insanıyla kurduğu ilişkiyi 

şöyle değerlendirmişti:  “Resimlerini gördüm, bu son seyahatinde, oturmuş köy odasında, 

bağdaş kurmuş, yan oturmuş, uzanmış, etrafını almış köylü arkadaşlar, kaynaşmışlar. Bizim 

buna ihtiyacımız var. Ecevit bunu bize verdi…”  2187 Erim, başlangıçta Ecevit’in hitabet 

yeteneğini de övmüş ve “Doğru düşünceler, güzel ve lirik bir söyleyiş… Ama bize 

oy olarak gelecek seçimde ne kazandıracak… orasını Allah bilir..” ifadeleriyle 

kuşkularını da dile getirmiştir. 2188 

Nihat Erim’in CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit’ten desteğini çekmesi onun 

yaptığı bir konuşmada Atatürk devrimlerini eleştirmesi sonucunda olmuştur.  1969 

yılında Sosyal Demokrasi Dernekleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen 

Atatürk’ü anma toplantısında bir konuşma yapan Ecevit, özetle Atatürk devrimlerini 

iki gruba ayırmıştı. İlkine göre O’nun sağlığında yapılan devrimler “üstyapı 

devrimleri” idi ve daha çok lâiklikte, devlet sisteminde ve medeni alanda yapılmıştı. 

Ecevit’e göre ayrıca devrimleri “gerçeklik kazananlar” ve “gerçeklik 

kazanmayanlar” olarak sınıflandırmıştı. Örnek olarak Medeni Kanun’un varlığına 

rağmen Türkiye’de dinsel evlilikler sürmekteydi. Bunun temel nedeni olarak da 

“ekonomik ve sosyal devrimlerin yapılmamış” olmasını göstermekteydi. 2189  

                                                 

2184 Lütem, A.g.e., s: 74. 
2185 İsmail Hakkı Birler’in Anılarında CHP’li yıllar: 1946-1992, s: 141. 
2186 Orhan Koloğlu, Kim Bu Ecevit, İstanbul, Boyut Kitapları, 2001, s: 307. 
2187 Nihat Erim’in arşivinde “1966 yılı Aralık ayı Parti Meclisi” başlığıyla bulunan konuşma metni., s: 
2. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2188 Lütem, A.g.e., s: 78. 
2189 Çolak, A.g.e., ss: 127-128.  
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Bülent Ecevit, ayrıca Atatürk’ün çağdaşlaşmayı sağlayan devrimleri 

yaptığını; ancak altyapı devrimlerini gerçekleştiremediğini de öne sürmüştür. 

Dolayısıyla Ecevit’e göre CHP, düzen değişikliğini sağlayarak ekonomik gücün el 

değiştirmesini sağlamak ve üretim ilişkilerini tekrar düzenlemek zorundaydı. 2190 Ne 

var ki, Ecevit’in Atatürk’e ve devrimlere yönelik değerlendirmeleri CHP içinde 

tepkilerle karşılanmıştır. Nihat Erim,  “…Ecevit, Atatürk devrimlerini ‘biçimsel’ diye 

küçümsedi. Parti Meclisi’nde çatacağım kendisine. Ne hakla yapıyor bunu, Atatürk’ün 

partisinin genel sekreteri.”  ifadeleriyle ilk tepkisini göstermiştir. 2191 Nitekim Ecevit’in 

sözleri CHP PM toplantılarının baş gündem maddeleri arasında yer alacaktır. 

Nihat Erim, 8 Aralık 1969 tarihli PM toplantısında Ecevit’in Atatürk 

devrimlerine dair söylediklerini de değerlendirdiği uzun bir konuşma yapmıştır. 

Erim, daha önce İnönü’ye yapmadığı kadar Ecevit’i övdüğünü hatırlatmış ve 

ardından onun Atatürk’e dair söylemlerinden duyduğu rahatsızlığa dair kısaca şunları 

söylemiştir:  “… çok rica edeceğim kendisinden Atatürk’le çok uğraşmayalım.  Atatürk’ün 

devrimleri üstyapı devrimleriydi, biz alt yapı devrimleri yapacağız. Atatürk’ün partisinin 

genel sekreterine düşmez bunu söylemek. Bunu Atatürk’ün düşmanları söylüyor. Bunu ben 

Rıza Nur’un hatıralarında okudum. Ne yaptı diyor şapkayı getirdi de Atatürk. Şekil diyor. 

Efendiler, o zaman Türkiye’de şapkayı giydirmek kafayı kesip yerine yeni kafa koymak 

kadar zor bir şeydi…”  2192  

Nihat Erim, ayrıca Bülent Ecevit’in altyapı devrimlerine örnek olarak toplu 

sözleşmeleri göstermesini de eleştirmiş ve  “… beyefendiler toplu sözleşme devrim 

değildir. Toplu sözleşme alelalade bir uygulamadır… Atatürk’ün dehası o kadar büyük ki 

daha kurarken halk partisinin istikamed[t]ini o kadar güzel çizmişki daha hiçbir kimse ona 

bir yenilik getirmedi, getiremedi. Aksini söylersek kendimizi aldatırız… Ortanın solu yeni 

bir politika değildir beyler. Ortanın solunu Atatürk getirmiştir bu memlekete ve halk 

partisinin önderliğiyle yürürlüğe koymuştur… Ne getirdik biz yeni? Grev hakkı, toplu 

                                                 

2190 A.e., s: 128. 
2191 Erim, A.g.e., s: 918. 
2192 Nihat Erim’in arşivinde bulunan 8 Aralık 1969 tarihli Parti Meclisi toplantısı konuşma metni. s: 
31. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. Bülent Ecevit, CHP Grubu’nda yine 
devrimleri ele aldığı bir konuşmasında “…Halk devrimci değilmiş. Halka ne götürdük ki 
benimsenmesini istiyoruz halktan. Fes kaldırıp şapka konuldu diye Türk halkının refahı ne ölçüde 
artmıştır?” eleştirisinde bulunmuştu. “Şöhretler, Ecevit’e hücuma geçti”, Milliyet Gazete Arşivi, 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 09.12. 1969, s: 11.  
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sözleşme bu mu? Reform bu mu? Bunlar reform değil. Bunlar Türkiye’de sosyalistler 

tarafından otuz senedir, kırk senedir ortaya atılmış, münakaşa edilen şeyler… Biz daha 

Atatürk’ün kâbına varacak bir yenilik getirmedik arkadaşlar. Kendimizi bu heveslerden 

kurtaralım, yapmayalım bunu. Atatürk tabudur. Tabu olmasa bile, Atatürk’ün partisinin 

genel sekreteri, Atatürk’ün devrimleri, Atatürk’ün eğ[y]lemleri için, bizim düşmanlarımız, 

bizim karşımızda olanlar tarafından şu tarafa, bu tarafa çekilebilen sözler söyleyemez. Hakkı 

yoktur…”  2193  

Nihat Erim, CHP’nin geçmişine sahip çıkılmasını da istediği konuşmasında 

kısaca şu hususlara değinmiştir:  “…Ben serbest fırka çıktığı zaman girdim Halk 

Partisine.. Ne olacak, nasıl söyler benim genel sekreterim ‘reddi miras ediyorum ben, şu 

mânada, bu mânada.’ Halk partisinin mazisini şu bu eleştirir ama Halk Partisi genel sekreteri 

eleştiremez. Dün bize demokrat partinin, bizden olmayan partilerin,… yaptığı suçlamaların, 

evet suçlamaların, hakkı vardı dersek, biz bu kapıyı açarsak, bu bize rey kazandırmaz 

arkadaşlar… Ben sayın Ecevit’ten halk partisinin genel sekreteri olarak halk partisinin 

mazisini tümü ile savunmasını rica ediyorum… Bu Atatürk bahsinde, halk partisinin geçmişi 

hakkında halk partisinin ilkeleri bahsinde çok daha dikkâtli olmak lâzım…” 2194 Erim, 

ayrıca son bölümde PM üyesi olduğundan bu yana ilk defa bu denli geniş kapsamlı 

tenkitlerde bulunduğunu da anımsatarak,  “İllâki bu günkü cumhuriyet halk partisi eski 

cumhuriyet halk partisi değildir yeni halk partisidir! [denmemeli.] Canım beğenmediğimiz  

cumhuriyet halk partisi yüzde kırk oy aldı. Daha yüzde 27’lerdeyiz biz!...” 

değerlendirmesiyle konuşmasını tamamlamıştır. 2195  

Nihat Erim’in Bülent Ecevit’e yönelik eleştirilerinin iki önemli yanı vardır. 

İlk olarak Erim, Atatürk devrimlerinin -özelde Bülent Ecevit, genelde CHP’liler- 

tarafından tenkit edilemeyeceği kanısındadır. CHP’nin Genel Sekreteri olduğu için 

onun ifadelerinin parti için bağlayıcı olabileceğini de ima eden Erim, Rıza Nur 

örneğini vererek Ecevit’in söylemleriyle Atatürk muhaliflerinin söylemleri arasında 

paralellik kurmuş ve bu tür sözlerin “Atatürk karşıtları” için bir koz olabileceğini 

bildirmiştir. İkinci olarak Erim, Atatürk’ü tabu olarak nitelendirmiş ve O’nun 

                                                 

2193 Nihat Erim’in arşivinde bulunan 8 Aralık 1969 tarihli Parti Meclisi toplantısı konuşma metni. ss: 
31-32. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2194 Nihat Erim’in arşivinde bulunan 8 Aralık 1969 tarihli Parti Meclisi toplantısı konuşma metni. ss: 
32-33. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
2195 Nihat Erim’in arşivinde bulunan 8 Aralık 1969 tarihli Parti Meclisi toplantısı konuşma metni. s: 
37. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
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devrinden sonra CHP’nin Türkiye’ye yenilik getiremediğini savunmuştur. Erim’in 

ifadelerinden 1945’te girilen çok partili sistemi-en azından 1969’da -bir yenilik 

olarak görmediği anlaşılmaktadır. CHP’lilerin Genel Sekreter Ecevit dahil partinin 

mazisine sahip çıkmalarını da isteyen Erim, “yeni” olduğu iddia edilen 1960’ların 

CHP’sinin henüz eski yıllardaki CHP’nin yakaladığı oy oranlarını bulamadığını 

vurgulaması da son derece dikkat çekicidir.  

Öte yandan Erim’in artık Ecevit’e karşı ifadelerinde de değişiklik 

gözlenmektedir. 9 Aralık günkü notlarında PM konuşmasının basında kısaltılarak 

verilmesinden yakınmış ve şunları yazmıştır:  “… Bugün Ecevit bir fiyaka ile Parti 

Meclisine geldi. Konuşacağını, ancak olduğu gibi yayınlanma kararını istedi. Hemen 

‘benimki de aynen yayınlansın’ dedim. Neticede İnönü çağrıldı. Yayınlamaya razı 

olmadı…”  2196  İnönü’nün kararından sonra tenkitleri yanıtlayan Bülent Ecevit, eski 

fikirlerinde ısrarcı olduğunu, “Atatürk’ü Tanrı olarak” görmemek lazım geldiğini, 

kendisinin yapılmış olan devrimleri küçümsememekle birlikte Atatürk’ün 

yetişemediği altyapı devrimlerinin yapılması gerektiğini vurgulamıştır. 2197 Ayrıca 

Bülent Ecevit, Nihat Erim’in ölümünden sonra o günlerdeki tartışmaya dair şunları 

söylemiştir:  “Erim’in siyasal tavrını biliyordum. Böyle yorumlaması normaldi. Ben 

Atatürk’ün içinde bulunduğu koşullardan söz ediyor ve gerçekleştirebildiği üstyapı 

devrimlerinden altyapıya doğru bir arayış içinde bulunuşunu dile getiriyordum… Sonra 

bunları uzun uzun kitaplar halinde anlattım. Ne demek istediğimi herhalde daha açık 

anlamıştır. Fakat bu tartışma bile kişisel ilişkilerimizi bozmuş değildir. Benim gözümde 

Nihat Erim sağduyulu, güvenilir bir devlet adamıydı.”  2198 

6.11.2. 1969 Genel Seçimleri ve Sonuçları 

 CHP içinde Ortanın Solu politikasına karşı olanların partiden ayrılmasından 

sonra Genel Sekreter Bülent Ecevit’in önderliğinde yürütülen bu politika ilk ciddi 

sınavını 1969 seçimleriyle verecektir. Nihat Erim, seçimlerden önce İnönü’den 

Kocaeli’de yoklamayı kaybetse dahi kendisinin kontenjan adayı olarak 

gösterilebileceğini öğrenmiştir. Erim, Kemal Satır ile bir araya geldiğinde de 

                                                 

2196 Erim, A.g.e., ss: 918-919. 
2197 “Ecevit fikirlerinde ısrar ediyor”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 
10.12. 1969, s: 1. 
2198 Lütem, A.g.e., s: 105.  
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Ankara’dan kontenjan adayı olarak gösterileceğini duymuş; ancak  “Ben kontenjan 

istemem. Ankara’yı kabul etsem bile yoklamaya girerim.”  karşılığını vermiştir. 2199 Erim, 

adaylığı konusunda Lütem’e gönderdiği mektupta şu değerlendirmeleri de yapmıştır: 

“Kocaeli’de bu defa adaylık işi biraz çetrefil… Bizim bölge C.H.P.’ye en çok iki 

milletvekilliği sağlıyabiliyor. Şimdilik refikim Nazmi Oğuz gene aday olacak. Üçüncü 

olarak Turan Güneş de çıktı. Birimizden biri düşecek. Kim? Belli değil…”  2200 

Nihat Erim, 1945’ten beri adaylığını koyduğu Kocaeli’de bir kere daha 

önseçime girmiş ve yine birinci sırada yer alarak 1969 seçimlerinde tekrar bu ilin 

adaylığını kazanmıştır.2201 Erim, kendisini bir kez daha listenin başına koyan 

Kocaelili seçmenlere teşekkür etmek için Kandıra ve Karamürsel’e gelmiş ve burada 

seçimlere yönelik ilk mesajında “şimdi önseçim mücadelesini unutup işbirliği 

yapılmalı” demiştir. 2202 Erim, genel seçimlere dair ilk konuşmalarından birisinde 

mevcut seçim yasasının değiştirilmesini istemiş ve bunun yapılmaması halinde Türk 

halkının demokrasiden soğuyacağını ileri sürmüştür. Erim, yapılması gerekenin 

seçmenlerin seçilecek milletvekillerinin şahıslarının belirlenmesinde de söz sahibi 

olmasını sağlamak olduğunu da ifade etmiştir. 2203  

CHP, 1969 milletvekili seçimlerine oldukça iddialı bir seçim beyannamesiyle 

girmiştir. Bildirge “Halktan yetki istiyoruz.” başlığı altında yayınlanmış ve 1965’ten 

beri PM toplantılarından Meclis toplantılarına kadar çeşitli platformlarda dile 

getirilen “ülke ve topum sorunlarına yönelik çözümlere ve önerilere” yer veren bir 

metin olarak ortaya çıkmıştır. 2204 Seçim bildirgesinde kısaca “CHP’nin ortanın 

solunda bir düzen değişikliğinden amacı, ‘altyapı devrimidir.”, “Toprak işleyenin, su 

kullananındır.”, “Kendileri fiilen çiftçilik yapanlar, işledikleri toprağın sahibi 

olacaklardır.” gibi ifade ve vaatlere yer verilmiştir. 2205  Buna karşılık iktidar partisi 

                                                 

2199 Erim, A.g.e., s: 900. 
2200 Lütem, A.g.e., s: 87. 
2201 “Adaylar belli oldu”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 01.09. 1969, s: 
11. 
2202 Erim, A.g.e., s: 907. 
2203 “Erim: ‘Seçim sistemi değişmeli’ ”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 
15.09. 1969, s: 4. 
2204 Kili, A.g.e., s: 247. 
2205 Bilâ, A.g.e., s: 201. 
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AP, 1969 seçimlerine daha rahat bir ortamda giriyordu. Dört yıllık iktidar devrinde 

Türkiye’de iktisadi sahada önemli gelişmeler yaşanmış, özel sektöre ayrıcalıklar 

tanıyan bir teşvik sistemi kurulmuş, Demirel’in “Büyük Türkiye” söylemiyle 

ekonomik büyümede yeni hedefler belirlenmiştir. 2206 AP’nin seçim vaatleri arasında 

1961 Anayasası’nın revize edilmesine yönelik ifadeler de dikkât çekiyordu. Bunlar 

arasında “Hükûmete Kanun Gücünde Kararname çıkarma yetkisi tanınması”, 

“Üniversiteler ve TRT gibi özerk kuruluşların yeniden düzenlenmesi ve akademik 

özgürlüklerin kısıtlanması”, “Savcıların Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca 

değil, hükûmetçe atanmaları”, “Önemli konularda halkoyuna başvurulma yönteminin 

benimsenmesi” gibi vaatler ön plana çıkmıştır.2207 

12 Ekim 1969 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde AP, %46.5’lik 

oy oranıyla birinci sırada yer alarak yeniden iktidara gelmeye hak kazanmıştır. CHP 

ise yeni söylemlerle girdiği seçimlerde % 27.4 oy oranında kalmış ve bir kere daha 

ana muhalefet partisi olmuştur. 2208 Bu seçimlerde “Millî Bakiye” sistemine dair yasa 

hükmü kaldırıldığı için CHP’nin bir önceki seçimde 134 olan sandalye sayısı bu defa 

143’e yükselmiştir. 2209 AP, 256 milletvekilliği kazanırken, 1965 seçimlerinin ses 

getiren partilerinden TİP, sadece 2 milletvekilliğiyle yetinmiştir. 2210 Kocaeli 

seçimlerinde AP’nin 35223 oyuna karşılık, CHP 22988 oy alabilmiş ve AP’nin 2 

milletvekilliğine karşılık, 1 milletvekilliği CHP’ye gitmiştir.2211 CHP’nin kazandığı 

tek milletvekilliğini Nihat Erim elde etmiştir. 1969 seçimleri, aynı zamanda Nihat 

Erim’in siyasal hayatında katıldığı son seçim olması bakımından da önemlidir. Erim, 

yaşamının geri kalan bölümünde 1973 ve 1977 yıllarında yapılan milletvekili 

seçimlerine katılmayacaktır.  

 Kocaeli’den bir kez daha Meclise girmeye hak kazanan Nihat Erim, 1969 

seçim sonuçlarını CHP PM toplantılarında yorumlamıştır.  8 Aralık 1969 tarihli PM 

                                                 

2206 Çavdar, A.g.e., s: 158. 
2207 Turan, Türk Devrim Tarihi 5. Kitap: Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye (27 Mayıs 1960-12 
Eylül 1980), s: 168. 
2208 Tuncer, A.g.e., s: 206. 
2209 Kili, A.g.e., s: 250. 
2210 Çavdar, A.g.e., s: 160., Bilâ, A.g.e., s: 202. 
2211 “Sabaha Karşı İllerdeki Oy Durumu”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 
13.10. 1969, s: 1. 
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toplantısında parti olarak genel seçimler öncesinde iyi bir hazırlık evresi geçirildiğini 

ve örgütlerin iyi bir performans gösterdiğini savunan Erim, “Halk Partisinin 

iktidardan düştüğünden beri yüzde kırka çıkan oyları, bugün yüzde yirmiyedi 

civarında dolaşmaktadır. Gerçek budur… Yeni nesiller geliyor seçmen oluyor, 

aşağıdan, aydınlar geliyor, ortanın solunu çok iyi anlayan aydınlar geliyor. Ama biz 

onlardan gene yüzde yirmi yedi küsur oy alıyoruz. En kabadayımız bile % 30 alıyor. 

Adalet Partisi ise yüzde kırkaltı alıyor… Benim zannımca üzerine eğilmemiz 

gereken nokta budur… Neden halk partisi olarak biz yeni gelen nesillerden de, 

aydınlardan da Adalet Partisinden az oy alıyoruz… Ben bulabilmiş değilim. Bunu 

bulmaya çalışalım…” 2212  

Nihat Erim, seçimlere dair değerlendirmelerinde öncelikle CHP’nin yeni 

söylemlerine, yeni seçmenlere, yeni adaylara rağmen oyların artmamasını öne 

çıkarmıştır. Erim’e göre aydınlar arasında Ortanın Solu politikası anlaşılmış 

olmasına rağmen, CHP’nin aldığı oy oranlarının değişmemesi en önemli sorundur ve 

parti ileri gelenlerinin ivedilikle bunun nedenlerini araştırmalarını istemiştir. Erim, 

bunun nedenleri bulunduğu zaman CHP’nin oylarını arttıracak gerçek metotların 

bulunabileceğini de düşünmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2212 Nihat Erim’in arşivinde bulunan 8 Aralık 1969 tarihli Parti Meclisi toplantısı konuşma metni. ss: 
28-29. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
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7. BÖLÜM 

12 MART’TAN ÖLÜMÜNE KADAR NİHAT ERİM’İN 

SİYASÎ FAALİYETLERİ (1970-1980) 

7.1. 1969 Seçimlerinden 12 Mart Muhtırası’na Kadar 

Gelişmeler 

1960’lı yılların sonuna doğru Türkiye’de önce öğrenci hareketleri olarak 

başlayan bazı olaylar meydana gelmiş ve ardından boykot ve işgallerle bu hadiseler 

yeni bir boyut kazanmıştır.2213 Aslında bu olaylar dünyadaki benzer öğrenci 

eylemlerinin Türkiye’deki bir yansıması olarak görülmelidir.2214 1968’de Batı 

Almanya’da başlayan ve sonrasında Fransa’ya sıçrayan öğrenci hareketleri 

Avrupa’daki siyasal düzeni önemli ölçüde sarsmıştı. 2215 Türkiye’de ise kısa zaman 

içinde işçiler arasında da başlayan olayların silahlı çatışmalara dönüşmesiyle “can ve 

mal güvenliği”nin tehlikeye düştüğü de görülmüştür. 2216 Çavdar’a göre 1969 

seçimlerinde sağ partilerin elde ettiği başarı gençliğin tavrını daha keskinleştirmiş ve 

zamn içinde silahla propaganda kavramı gençlik eylemlerinin amaçları arasına 

girmiştir.2217 Kısacası 1967 yılı sonrasında gençlik hareketleri Türkiye’deki düzeni 

sorgulayan bir niteliğe bürünmüştür ve “Kıbrıs Sorunu”, “ABD’ye direniş” (yahut 

ABD karşıtlığı), “üniversite reformu” gibi kavramlar üzerinde “radikal düzeye” 

ulaşmış durumdadır. 2218 Bu dönemde gençlik örgütlenmeleri “Parlamenter sistemin 

                                                 

2213 1965 ile 1971 yılları arasında yaşanan işgaller, boykotlar, grevler gibi gelişmelere ve olaylara dair 
bkz. Hikmet Çetinkaya, Sancılı Yıllar, İstanbul, Tekin Yayınevi, 2.bs., 1986.  
2214 Nihat Erim, öğrenci olaylarına dair Meclis’te yaptığı bir konuşmada gençlerin haklı olduğunu 
söylemiş ve ardından “…gençlerimizin bu tavrında biz takbih edecek, ayıplanacak bir nokta 
görmemekteyiz… Türk gençlerinin gösterdiği olgunluğu gerçekten takdirle karşılamak gerekir. Türk 
gençleri Fransa’da yapılanları yapmadılar, onları taklid[t] etmediler.” ifadesini kullanmıştır. Millet 
Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 28, B: 79, O: 1, 02.04.1971, s: 269. Erim bu konuşmasında 
Fransa’daki gibi Türkiye’de öğrencilerin şiddete başvurmadığını söylemişse de kısa zaman içinde 
öğrenci eylemleri farklı bir boyut kazanacak ve 12 Mart Muhtırası’nın gerekçelerinden birisini 
oluşturacaktır. [Y.n.]   
2215 Cem Eroğul, “Çok Partili Düzenin Kuruluşu: 1945-1971, A.g.e., s: 231. 
2216 Turan, A.g.e., s: 180. 
2217 Çavdar, A.g.e., s: 161. 
2218 Ergun Aydınoğlu, Türk Solu (1960-1971): Eleştirel Bir Tarih Denemesi, İstanbul, Belge 
Yayınları, 1992, s: 133. 1960’larda Amerikan karşıtı eylemlerin en önemli örneklerinden birisi 
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Türkiye’yi ABD’nin kölesi haline getirdiği ve halkı baskı altına aldığı” savıyla 

devrimci eylemi en büyük seçenek olarak görmüşlerdir. 2219 Şubat-Mart 1971’de 

radikal örgütlerin Türkiye’de görevli bulunan beş Amerikalıyı kaçırmalarıyla birlikte 

ülkenin “iç savaşın eşiğinde” olduğunu düşünenlerin sayısı fazlalaşmıştı. 2220  Nihat 

Erim de aynı günlerde “Türkiye’nin iç harbe doğru sürüklendiği ve Kore’ye 

benzemesinden endişeli olduğunu” yakın çevresiyle paylaşmıştı. 2221 

12 Mart Muhtırası’na giden süreçte 1970 yılında meydana gelen “15-16 

Haziran Olayları” da önemli bir dönemeçtir. 1961 Anayasası’nın getirdiği 

özgürlükler ortamında kurulan “Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu” (DİSK) 

işçiler arasında canlılık ve direnç sağlamış ve işveren kesiminin tepkilerine de yol 

açmıştı.2222 Nitekim DİSK’in etkinliğinin kırılması için Meclis’te hazırlanan yasa 

tasarısı sert eleştirilere yol açmıştır. Yasa tasarısını protesto etmek amacıyla DİSK’in 

düzenlediği yürüyüş 15 Haziran’da İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir gibi kentlerde 

başlamış ve ertesi gün de devam etmiş; ancak çıkan olaylarda üç işçi yaşamını 

yitirmişti. 2223 AP Hükûmeti çıkan hadiseler karşısında İstanbul ve İzmit’te 

Sıkıyönetim ilan etmek zorunda kalmıştır. 2224 Kayalı’nın 12 Mart öncesinin “en 

büyük kitle eylemi” olarak tanımladığı 15-16 Haziran Olayları sonucunda alınan 

Sıkıyönetim kararı ordu çevreleri tarafından da desteklenmiştir. 2225 

                                                                                                                                          

ABD’nin Akdeniz’deki deniz gücü olarak bilinen 6. Filo’ya karşı düzenlenen protesto gösterileridir. 
1967-1969 yılları arasında Türk limanlarında demirleyen 6. Filo, “Anti-Amerikancı” tepkilerini ortaya 
koyan sol gençlik tarafından çeşitli gösterilerle protesto edilmiştir. 1968 yaz aylarında Deniz 
Gezmiş’in de aralarında bulunduğu öğrenci grubunun protestoları sırasında iki talebenin ölümüyle 
sonuçlanan hadiseler dikkât çekmişti. 1969 Şubat ayında yeni bir 6. Filo protestosu bu kez “Kanlı 
Pazar” olarak adlandırılan ve sağ kesime mensup kişilerin, sol görüşlü öğrencilere saldırısıyla 
noktalanmış ve yine iki kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır.  Aydın/Taşkın, A.g.e., s: 163. Aynı şekilde 
daha önce Vietnam’da görev yapan Robert Komer’in Ankara Büyükelçiliği’ne atanması tepkiyle 
karşılanmış ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ni (ODTÜ) ziyaretini protesto eden öğrenciler Komer’in 
otomobilini yakmıştır. A.e., ss: 164-165. 
2219 Hale, A.g.e., s: 156. 
2220 A.e., s: 157.  
2221 Nihat Dinç, Gönüllü Diplomat, İstanbul, İthaki Yayınları, 1998, s: 75.  
2222 Çavdar, Türkiye İşçi Sınıfı Tarihinden Kesitler, s: 162. 
2223 A.e., s: 166. 
2224 Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 390. 
2225 Kayalı, A.g.e., s: 174. 
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12 Mart öncesinde ekonominin görünümüne de kısaca değinmek yararlı 

olacaktır. 1965’te ilk kez iktidara gelen AP, enflasyonist bir siyaset izlemeyi tercih 

etmişti. Bu politika dengesiz ancak hızlı bir büyüme sağlamıştı. Ne var ki, bu 

dönemde sosyal adalet geri plan da kalmış; buna karşılık ücretlerin yükselmesini 

isteyen işçiler sık sık greve gitmeye başlamışlardı. 2226 Gerek gittikçe tırmanan işçi 

eylemleri ve gerekse etkinliği artan öğrenci eylemleri 12 Mart Muhtırası’nın 

temelindeki nedenler olarak gösterilmiştir. Bilhassa sağ kesim ve sermaye grupları 

gelişmelerden rahatsızlık duymuşlar ve 1961 Anayasası’nın özgürlükçü karakterini 

hedefe oturtmuşlardı. Anayasa’nın değiştirilmesi lüzumunu 12 Mart’ın mimarı olarak 

kabul edilen Genelkurmay Başkanı Org. Memduh Tağmaç, “Bu anayasa topluma bol 

geliyor.” ifadesiyle açıklamıştır. 2227  

12 Mart öncesinde ordunun durumuna gelince bu dönemde askerler arasında 

iki farklı eğilim mevcuttu. İlk eğilim sol aydın çevresinden etkilenen ve 

“Yön/Devrim”2228 dergisinden destek gören, Faruk Gürler ve Muhsin Batur’un 

çevresinde örgütlenen bir gruptu. Amaç “hızlı bir devrimle” iktidarı devralmak 

olarak belirlenmişti. İkinci grupsa sağ eğilimli Genelkurmay Başkanı Memduh 

Tağmaç’ın çevresinde ve ilk gruba tepki eğilimi taşıyan bir oluşum olarak 

görülmekteydi.  2229 Nitekim sol nitelikli askeri darbenin 9 Mart 19712230 günü 

yapılması kararlaştırılmışsa da o gün yapılan toplantı sonuç alınamadan dağılmış ve 

ardından bu darbeyi önlemek adına Ankara’daki 28. Tümen Birlikleri alarma 

geçirilmişti. 2231 Gelişmelerden haberdar olan Genelkurmay Başkanı Tağmaç, 

müdahale sonrasında tasfiye edilecekleri kuşkusu taşıyan Batur ve Gürler’i kendi 

safına çekmiş ve 9 Mart darbesinin 24 saat ertelenmesini istemişti. Gerekçe olarak da 

                                                 

2226 Ahmad, A.g.e., s: 349. 
2227 Çavdar, A.g.e., ss: 167-168. 
2228 Yön’ün yayın hayatının sona ermesinden sonra Doğan Avcıoğlu tarafından 21 Ekim 1969 
tarihinde çıkartılan Devrim dergisinde  “Türkiye’nin çok partili rejimle düze çıkamayacağı, tek partili bir 
rejime giden yolun da ancak bir askeri darbeyle açılacağı”  savunulmuş ve Üçüncü Dünya ülkelerinden 
örneklerle bu sav kanıtlanmaya çalışılmıştır. Hikmet Özdemir, Doğan Avcıoğlu: Bir Jön Türk’ün 
Ardından…, Ankara, Bilgi Yayınevi, 2000, ss: 23-24. 
2229 Levent Ünsaldı, Türkiye’de Asker ve Siyaset, (Çev. Orçun Türkay), İstanbul, Kitap Yayınevi, 
2008, s: 84. 
2230 9 Mart Olayı’na dair bkz. Celil Gürkan, 12 Mart’a Beş Kala, İstanbul, Tekin Yayınevi, 2. bs., 
1986., Erol Bilbilik, Öncesi ve Sonrasıyla 9 Mart 12 Mart Süreci, İstanbul, Profil Yayıncılık, 2013.  
2231 Turan, A.g.e., s: 215. 
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10 Mart günü yapılacak ve “geniş bir katılımın beklendiği toplantıda alınacak 

kararları görmek” olarak gösterilmişti. Sonuçta Gürler ve Batur, farklı eğilimlerden 

dolayı orduda sarsılan iç birliğin tekrar sağlanması için Tağmaç ile birleşmişler ve 

toplantıda Başbakan Demirel’in dolaylı yoldan düşürülmesi kararlaştırılmıştır.2232 

Ordu içinde sol darbeden çekinen subayların sayısının artması da Tağmaç’ın elini 

güçlendirmiş ve askerler 12 Mart günü Demirel’i istifaya çağıran bildiriyi 

hazırlamışlardır. 2233 

7.2. 12 Mart Muhtırası ve Demirel Hükûmeti’nin İstifası 

12 Mart 1971 günü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), seçilmiş bir hükûmetin 

devirilmesinden 11 sene sonra ikinci kez müdahalede bulunmuştur. 2234 

Cumhurbaşkanı, Meclis ve Senato Başkanları ile Başbakan’a gönderilen muhtıra 

metninde kısaca “güçlü, Atatürk ilkelerini koruyacak ve gerekli sosyoekonomik 

reformları gerçekleştirecek [partilerüstü] bir hükümetin kurulması” talep 

edilmiştir.2235 Radyodan da öğle saatlerinde duyurulan muhtıra metninde ayrıca 

gereken hususların yerine getirilmemesi halinde  “Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların 

kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamak görevini yerine 

getirerek idareyi doğrudan doğruya [üzerine] almaya kararlıdır.”  vurgusu da yer 

almıştır.2236  

                                                 

2232 Ünsaldı, A.g.e., s: 85. 
2233Aydın/ Taşkın, A.g.e., s: 203-204. 
2234 Hale, A.g.e., s: 160. 12 Mart Muhtırası’nın tam metni için bkz. “Muhtıra”, Yeni Asır, 13 Mart 
1971, Yıl: 76, Sayı: 23393, s: 1., Bilâ, A.g.e., s: 209. 
2235 Ünsaldı, A.g.e., s: 85. 
2236 Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1950’den Günümüze), s: 193. 12 Mart Muhtırası’nın 
Meclis’te okunmasına karşı çıkan tek parlamenter olan dönemin Demokratik Parti milletvekili Sayın 
Hasan Korkmazcan, kendisiyle yaptığımız görüşmede şunları anlatmıştır:  “12 Mart Muhtırası saat 
13.00’te radyodan okundu. O zamanlar siz de biliyorsunuz radyo en yaygın haber alma aracıydı. Her saat 13.00’te 
nerede olursanız olun radyodan gelen ses hayatın merkezine otururdu. Biz o saatte Meclis lokantasında 
yemekteyiz, radyo açıldı ve ilk haber muhtırayı duyuran haberdi. İçeride bir sessizlik oldu tabii, ne olduğunu 
kimse anlamıyor. Hemen Demokratik Parti grup odasına çıktık. Aramızda konuştuk ama net olarak bir sonuca 
varamadık. Mecliste bize bilgi verileceğine kani olduk. 15.00’te başlayacak genel kurul için salona indik. O 
zaman Senato ve Meclis var ve birleşik toplantılarda senatörler ve milletvekilleri Meclis salonunda toplanırlardı. 
O gün birleşik toplantı yoktu ama senatörler de ne olacağını görmek için Meclis Salonuna gelmişlerdi. Meclis 
Başkan vekili Fikret Turhangil oturumu açtı. Hükümet sıralarının boş olduğunu fark ettik. Oturumu açan 
Turhangil, ‘Bir muhtıra var, okutacağım.’ dedi. Ben hemen Genel Başkanımız Bozbeyli ile beraber oturduğumuz 
ön sıradan ve elimi kaldırarak, ‘Sayın Başkan, o muhtırayı okutamazsınız.’ dedim. Bu Meclisin içtüzüğüne göre 
ordunun muhtırası burada okunamaz.’ diye itiraz ettim. Benim orada amacım askerlerin verdiği muhtırayı bir 
tartışma açarak önlemekti ama başkan sözümü dinlemedi bile. Arkalardan biraz gürültü geldi ama Başkan, 
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Başbakan Süleyman Demirel, 12 Mart Muhtırası’nın ardından 

Cumhurbaşkanı Sunay’a istifasını sunmuştur. Demirel, mektubunda özetle 

“…muhtıra ile Anayasa ve hukuk devleti anlayışını bağdaştırmak mümkün değildir.” 

değerlendirmesini yapmış ve kabinenin istifasını bildirmiştir. 2237 Böylece 1965 genel 

seçimleriyle ilk defa iktidara gelen ve 1969 seçimlerinden de birinci parti çıkarak 

yerini koruyan AP’nin yaklaşık altı yıllık iktidar devresi bir askerî müdahaleyle son 

bulmuştur.  

12 Mart Muhtırası’nın radyolardan ilan edilmesinden ve Demirel 

Kabinesi’nin istifasından sonra ana muhalefet partisinin Genel Başkanı ve 

Cumhuriyet’in kurucu önderlerinden İsmet İnönü’nün görüşleri oldukça önem 

taşıyordu. Bir anlamda 12 Mart Muhtırası’nın başarısı İsmet Paşa’nın alacağı tutuma 

da bağlıydı. İnönü basına verdiği ilk demeçte  “Bütün dikkatim demokratik rejimin 

normal işlemesi üzerinedir. Bunu temenni ediyorum.”  değerlendirmesinde 

bulunmuştu.2238 İnönü, Başbakan Süleyman Demirel’in istifasına dair görüşlerini de 

“Demokratik bir istifa var. Demokratik mekanizma işliyor. Olayları izliyorum. Bakalım 

göreceğiz.”   ifadeleriyle açıklamıştır. 2239 

12 Mart Muhtırası’nın verildiğini Roma’da öğrenen Nihat Erim ise İsmet 

İnönü’nün Başbakan’ın istifasına dair “Demokratik rejim yürüyor.” dediğini 

kaydetmiş ve bu sözleri  “…Hangi demokrasi? Hangi anayasa? Ültimatom veriyor 

kumandanlar… Hükümet çekiliyor. Doğrusu Demirel’in istifasında yazdığıdır…” 

ifadeleriyle eleştirmiştir. 2240 Erim, böylece Süleyman Demirel’in askerî müdahaleyle 

düşürülmesinin demokratik teamüllerle bağdaştırılamayacağını düşündüğünü de 

ortaya koymuştur. Ancak Nihat Erim, kısa zaman içinde kendisini “12 Mart rejiminin 

Başbakanı” olarak bulacaktır.    

                                                                                                                                          

kâtiplere okuma talimatını tekrarladı.. Yani itiraz cümlelerini dinlemeden muhtırayı okuttu.”  Hasan 
Korkmazcan ile 11 Ağustos 2015 tarihinde yapılan özel görüşme. 
2237 “Demirel’in istifa mektubu”, Yeni Asır, 13 Mart 1971, s: 1. 
2238 “İnönü Demokratik Rejimin devamını arzularım dedi”, Yeni Asır, 13 Mart 1971, s: 1., Toker, 
A.g.e., s: 116. 
2239 Bilâ, A.g.e., s: 211. 
2240 Erim, A.g.e., ss: 962-963.  
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CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, partisinin Ortak Grup toplantısında yaptığı 

konuşmada 12 Mart Muhtırası’na karşı çıkan bir tutum takınmıştır. İsmet Paşa, bu 

defa “Demokratik rejim dışında bir rejim kabul etmeyeceğiz.” diyerek şunları 

söylemiştir:  “Ordunun, meclisin yapacağı işleri tahdit etmesi halinde parlamento hayatının 

işlediği tasavvur olunamaz. Bir meclise askeri bir kıt’a gibi, şunu şöyle, bunu böyle 

yapacaksın demeye imkân yoktur. Yapılan hareket fiilen parlamentonun işlemesini imkânsız 

kılmıştır.”  2241 İnönü, aynı konuşmasında acilen yeni bir hükûmet kurulmasını ve bu 

hükûmetin anarşiye meydan vermeden derhal seçimlere gidilmesini 

sağlayabileceğini, böylece yeni bir Meclisin oluşacağını söylemiş ve başka çıkar yol 

olmadığını da bildirmiştir.  

İsmet İnönü’nün sözleri ve değerlendirmeleri askerler arasında hoş 

karşılanmamıştı. Genelkurmay Başkanı Tağmaç, Sadi Koçaş’la bir araya gelmiş ve 

onun İnönü’yü ikna etmesini istemiştir. Koçaş ise İsmet Paşa’nın ancak demokrasiye 

zarar gelmeyeceğine inandığı takdirde muhtıraya karşı çıkmayacağını söylemiştir.2242 

Sadi Koçaş, daha sonra Tağmaç ile görüşmesini İnönü’ye de anlatmış ve İsmet Paşa 

bu kez, Meclis’in kapatılmaması halinde destek verebileceğini ve “iyi bir Başbakan 

bulunması ve güvenilir bir hükümet kurulması”  halinde desteklerini sürdüreceklerini 

açıklamıştır.2243 İnönü, ayrıca Milli İstihbarat Teşkilâtı (MİT ) müsteşarı Fuat Doğu 

ile de görüşmüş ve ondan müdahale hakkında bilgi istemiştir. Sonuç olarak yapılan 

temaslar neticesinde İsmet Paşa, müdahalenin bir sol grup adına yapılacak başka bir 

müdahaleyi önleme amacıyla yapıldığı kanısına varmıştı.2244 

İnönü’deki tutum değişikliğinin nedenlerine dair görüşlerini bildiren Necdet 

Uğur, 12 Mart’ı izleyen günlerde- Cumhurbaşkanı Sunay dahil- çeşitli kesimlerle bir 

araya gelen İsmet Paşa’nın TSK içindeki iç çekişmeler konusunda bilgilendirildiğini 

belirtmiştir. Genelkurmay’ın Tağmaç’ın önderliğinde kontrolü sağladığı; ancak 

reform beklentilerini de karşılamak için “reformcu bir kabine” arayışında olduğu da 

                                                 

2241 “İnönü Konuştu: ‘Demokratik Rejim Dışında Bir Rejim Kabul Etmeyeceğiz’ ”, Ulus,16 Mart 
1971, Yıl: 50, Sayı: 17061, s: 1., “İnönü karşı çıktı…”, Yeni Asır, 16 Mart 1971, Yıl: 76, Sayı: 
23396, s: 3., “İnönü acele seçim istedi”, Son Havadis, 16 Mart 1971, Yıl: 17, Sayı: 4780, s: 1.   
2242 Sadi Koçaş, 12 Mart Anıları, İstanbul, May Yayınları, 1978, s: 42. 
2243 A.e., s: 54. 
2244 Heper, A.g.e., s: 221. 
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bildirilmişti. 2245 Bilhassa TSK içindeki çalkantılar ve Meclis’in kapatılmayacağı 

yönünde Tağmaç’ın verdiği teminat İsmet İnönü’nün 12 Mart’a bakışını 

değiştirmiştir.  

7.3.  Nihat Erim’in Başbakanlık Görevine Getirilişi  

12 Mart Muhtırası’nın ardından Süleyman Demirel’in istifası sonrasında yeni 

kabineyi teşkil edecek ismin arayışı başlamıştı. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 15 

Mart’ta temaslara başlamış ve siyasî partilerin -CHP ve AP başta olmak üzere- kabul 

edebilecekleri partilerüstü bir Başbakan arayışına girmişti. 2246 O günlerde Ankara’ya 

yeni dönen ve gelişmeleri izleyen Nihat Erim, ziyaretine gelen Sadi Koçaş’ın 

askerlere kendisini telkin ettiğini öğrenmiştir.  Başbakan arayışlarının sürdüğü 

günlerde Şevket Süreyya Aydemir de “CHP’den istifa etme şartı” ile en uygun 

adayın Erim olduğunu bildirmişti. 2247  

Uzun yıllar CHP çatısı altında siyaset yapan Nihat Erim’in Başbakanlığa 

getirilişine dair Erim döneminde Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev 

yapan Güner Öztek şunları anlatmıştır:  “Bir gün Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 

Cihat Alpan Paşa’ya Nihat Erim’in nasıl Başbakan seçildiğini sordum. Bana şunu söyledi: 

‘Sayın Cumhurbaşkanı muhtıradan hemen sonra muhtırayı veren komutanları Köşk’e 

çağırmıştı. Ben de oradaydım. Askerler yolsuzluklardan şikâyet ediyorlardı. Sunay, 

Meclis’in kesinlikle açık kalmasını isteyerek yeni Başbakan için TBMM Albümü’nden isim 

seçmelerini önermişti. Yani A harfinden başlayarak tek tek uygun bir isim aranacak. Teker 

teker taranıyor albüm. Kocaeli’den Nihat Erim’e geliyor sıra. Cumhurbaşkanı, ‘Buna 

itirazınız var mı?’ diye sordu Paşalara. İtiraz gelmeyince de Erim kabul görmüş oldu askerler 

arasında. Böylece Nihat Erim’e hükûmet kurma görevi verildi.” 2248 

                                                 

2245 Necdet Uğur, İsmet İnönü, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2. bs., 1995, s: 32.  
2246 Ahmad, A.g.e., s: 356. 
2247 Erim, A.g.e., s: 963. 
2248 Güner Öztek ile 14 Kasım 2014 tarihinde yapılan özel görüşme. Gazeteci Mehmet Kemal, 12 
Mart’tan birkaç ay evvel Ankara’daki yabancı misyonun, “Demirel istifa edecek, yerine Nihat Erim 
gelecek.” dediklerini öne sürmüştür. Mehmed Kemal, Ara Rejim Kara Rejim, İstanbul, Çağdaş 
Yayınları, 1979, s: 7.  Dönemin Demokratik Parti milletvekili Hasan Korkmazcan’ın Erim’in nasıl 
Başbakan seçildiğine dair görüşleri ise şöyledir:   “...Nihat Erim ismi muhtemelen şu nedenle tercih edildi. 
Erim, 1950’lerde CHP ile DP’nin en kavgalı olduğu zamanlarda bile iktidarla diyalogdan yana olan bir isimdi. 
Diğer sol çevrelere göre ABD ve NATO ile iyi ilişki kurabilecek bir isimdi. Ayrıca o günlerde emekli bir 
siyasetçi tavrı içindeydi. Gelecekten umudunu kesmiş bir isim. Mesela Feyzioğlu’nu getirseler o daha aktifti ve 
uygun bir seçim olmazdı.”   Hasan Korkmazcan ile 11 Ağustos 2015 tarihinde yapılan özel görüşme. 
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Nitekim Nihat Erim, Cihat Alpan Paşa’dan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın 

CHP’den istifa etme koşuluyla hükûmeti kurma görevini kendisine vermeyi 

düşündüğünü öğrenmiştir.2249 Erim, bu şartı kabul edebileceğini; ancak önce İnönü 

ile görüşmesi gerektiğini, eğer olumsuz bir tavır görürse ne yapacağına kendisinin 

karar vereceğini söylemiş ve CHP’den ayrılması şartının Sunay tarafından kendisine 

yazıyla bildirilmesini tercih ettiğini söylemiştir. 2250 Mektup talebini uygun bulan 

Cihat Alpan’ın Nihat Erim’e gönderdiği 19 Mart tarihli mektupta şunlara yer 

verilmiştir:  “Sayın Cumhurbaşkanı, içinde bulunduğumuz anarşik ortamı giderecek ve 

Anayasanın kapsadığı reformları ATATÜRK’çü bir görüşle ele alacak ve Devrim 

Kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir Bakanlar Kurulunun… teşkili için, sizi 

Başbakan olarak görevlendirmeyi istemekte ve partiler üstü bir anlayış ve tutumla 

çalışmanızı kolaylaştırmak ve sağlamak üzere de, Cumhuriyet Halk Partisinden istifa 

etmenizi gerekli görmektedirler…”   2251  

Cihat Alpan, bu koşulun kabulü halinde “ivedilikle” gereğinin yerine 

getirilmesinin istendiğini de kaydetmiştir. İnönü’nün Nihat Erim’e izin vermeme 

olasılığını düşünen Cumhurbaşkanı Sunay, CHP Genel Başkanı’na hitaben bir 

mektup hazırlamışsa da daha sonra göndermekten vazgeçmiştir. Bu mektup 

gönderilmemiş olsa da Sunay’ın Nihat Erim’i Başbakanlığa getirme kararlılığını 

gösteren önemli bir vesikadır. 2252  

Nihat Erim, Başbakanlık teklifine ilişkin CHP Genel Başkanı İnönü ile 

görüşmüş ve görevi kabul etmek için izin istemişse de “Bunlara güvenilmez. 

Yap[a]yalnız ortada kalırsın.” cevabını almıştır. 2253  İsmet Paşa, kendisini ziyarete 

gelen Sadi Koçaş’a da benzer ifadeler kullanmış ve Erim’in CHP ile ilişiğini 

                                                 

2249 Erim, A.g.e., s: 963. 
2250 Nihat Erim, 12 Mart Anıları, (Haz.: Raşit Çavaş), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2007, s: 174.  
2251 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Cihat Alpan’ın Nihat Erim’e gönderdiği 19 Mart 1971 tarihli 
mektuptan alıntı. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2252 Cumhurbaşkanı Sunay, İsmet Paşa’ya yazdığı mektupta Nihat Erim’i Başbakanlığa getirmek 
istediğini ve CHP’den ayrılmasını zorunlu gördüğünü bildirmiş ve kısaca şu hususlara değinmiştir: 
“…keyfiyeti büyük bir anlayışla karşılayacağınız ümidi ve kendisine her bakımdan yardımcı 
olacağınız temennisi ile Partinizin yeni Bakanlar Kurulunun teşkiline bir şart ileri sürmeden 
iştirakini… rica eder, saygılar sunarım.”  Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın CHP Genel Başkanı İsmet 
İnönü’ye yazdığı 19 Mart 1971 tarihli mektuptan alıntı. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife 
Girmemiş Özel Evrak. 
2253 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 963. 



 522

kesmesinin kabul edilemeyeceğini söylemiştir. 2254  Nitekim İnönü’den düşünmek 

için izin isteyen Nihat Erim, Cihat Alpan’a gönderdiği cevabi mektupta Başbakanlık 

görevini kabul ettiğini şöyle bildirmiştir:   “…İşaret buyurulduğu üzere, anarşik durumu 

gidermek ve Anayasanın kapsadığı reformları ATATÜRK’çü bir görüşle ele almak ve 

devrim kanunlarını uygulamak, yurdunu seven her Türk için hem kaçınılmaz kutsal bir 

görev, hem de şerefli bir hizmettir. Bu inançla Sayın Cumhurbaşkanının tevcihlerini 

yazdığınız şartlar içinde olumlu karşıladığımı saygılarımla arz ederim.”   2255 Nihat Erim’in 

bu ifadeleri, onun zorlu 12 Mart günlerinde neden hükûmeti kurma görevini kabul 

ettiğinin en açık bir ifadesidir. Erim’in Başbakanlık teklifini, “yurdunu seven her 

Türk için kaçınılmaz kutsal bir görev.” olarak tanımlaması ayrıca “devlet adamı” 

anlayışının bir yansımasıdır. Erim’in yakınlarından Erol Köse de CHP içinde uzun 

yıllar siyaset yapan Nihat Erim’in 12 Mart sürecinde “askerleri idare edebileceği” 

düşüncesiyle Başbakanlık görevini kabul etmiş olabileceğini bildirmiştir. 2256 

Nihat Erim, hükûmeti kurma vazifesini kabul etmesinin ardından 

Cumhurbaşkanı Sunay’ın Anayasa’nın 102. maddesi gereği kendisini Başbakan 

olarak görevlendirdiğini bilidiren mektubu almıştır. 2257 Bu zorlu süreçte sorumluluk 

üstlenen Nihat Erim, Başbakanlığı kabul etme nedenini bu kez şu satırlarla ifade 

etmiştir: “…memleketin sivil bir hükümetle idaresinin devamı, parlamentonun ve anayasa 

kuruluşlarının görevlerinin devamı, yani Türkiye’nin bir askeri idare altına girmesinin 

önlenmesi[ni sağlamak.]” 2258  

Nihat Erim, Başbakanlık görevini kabul ettikten sonra aynı gün içinde hem 

CHP Genel Başkanlığı’na ve hem de Genel Başkan İsmet İnönü’ye partiden istifa 

ettiğine dair birer mektup göndermiştir. Genel Başkanlığa gönderdiği kısa mektupta 

Erim, “İçinde bulunduğumuz koşullar altında bağımsız olarak daha verimli 

                                                 

2254 Koçaş, A.g.e., ss: 58-59. Toker’e göre İnönü, Nihat Erim’e zor bir görev üstleneceğini ve 
kendisinin sivil bir hükûmete destek olacağını söylemiş, istifa edip etmeme kararının kişisel bir 
tasarruf olacağını ifade etmiştir. Toker, A.g.e., s: 224. 
2255 Nihat Erim’in Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Cihat Alpan’a gönderdiği 19 Mart 1971 tarihli 
mektuptan alıntı. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2256 Erol Köse ile 27 Ekim 2014 tarihinde yapılan özel görüşme. 
2257 Cumhurbaşkanı Sunay’ın Nihat Erim’e gönderdiği ve hükûmeti kurmakla görevlendirildiğini 
bildiren 19 Mart 1971 tarihli mektuptan alıntı. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel 
Evrak. 
2258 Erim, 12 Mart Anıları, s: 177. 
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hizmetlerde bulunabileceğimi düşünerek CHP’den çekiliyorum.” ifadesini 

kullanmıştır. 2259 Nihat Erim, İsmet İnönü’ye gönderdiği mektupta da 

Cumhurbaşkanı Sunay’ın hükûmet kurma görevini kendisine verdiğini belirtmiş ve 

ardından şunları kaydetmiştir:   “…başbakanın şimdiki koşullar altında tarafsız bir kişi 

olarak görev yapması zaruretine işaret edilmekte ve benden bu konuda da fedakârlık 

beklenmektedir… ülkemize hükümet başkanı olarak hizmet etme çağrısını olumlu 

karşılamayı, parti mülâhazalarının üstünde bir yurtseverlik borcu olarak görüyorum… 

Olağanüstü fedakârlık isteyen bunalımı göz önünde tutarak C.H.P.den bu hizmet için 

çekilişimi anlayış ve hoşgörü ile karşılayacağınızı [umuyorum…]” 2260  Erim, aynı 

mektupta İnönü’den yardımlarını esirgememesini de istemiştir. Ne var ki İsmet 

İnönü, Nihat Erim’in CHP’den ayrılarak Başbakanlık görevini kabul etmesine 

kızmıştır. 2261 İstifanın CHP çevrelerinde -Kocaeli’de Erim’in muhalifleri de dahil 

olmak üzere – iyi karşılanmadığı da bildirilmiştir. 2262 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakanlık görevine getirilen Nihat Erim’i 

bütün partilerin “kayıtsız şartsız” desteklemelerini istemiştir. 2263 Sunay, Meclis ve 

Senato Başkanları ile siyasî partilere gönderdiği mektupta Kabine’nin kurulması için 

Kocaeli bağımsız milletvekili Nihat Erim’i görevlendirdiğini ve “Bakanlar 

Kurulu’nun Prof. Dr. Nihat Erim tarafından teşkiline bir şart ileri sürmeden” iştirak 

edilmesini, Erim Kabinesi’ne güvenoyu verilmesini ve yapılacak yürütme görevinin 

de partiler tarafından desteklenmesini istemiştir. 2264 Sunay’ın partilerin Nihat Erim’e 

mutlak destek vermelerini isteyen mektubu “12 Mart Muhtırası benzeri bir metin” 

olarak yorumlanmıştır. Dolayısıyla AP ve CHP’nin Genel Merkezleri 

Cumhurbaşkanı’nın talebini görüşmek üzere derhal toplantıya davet edilmişlerdir.2265 

                                                 

2259 Nihat Erim’in CHP Genel Başkanlığı’na gönderdiği 19 Mart 1971 tarihli mektuptan alıntı. Nihat 
Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2260 Nihat Erim’in CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’ye gönderdiği 19 Mart 1971 tarihli mektuptan 
alıntı. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2261 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 964. 
2262 “Erim, CHP’den istifa etti”, Türkyolu-Bizimşehir, 20 Mart 1971, Yıl: 49, Sayı: 10015, ss: 1-5. 
2263 “Nihat Erim Başbakan”, Cumhuriyet, 20 Mart 1971, Yıl: 47, Sayı: 16754, s: 1., “Sunay ‘Kayıtsız 
şartsız destek’ istedi”, Yeni Asır, 20 Mart 1971, Yıl: 77, Sayı: 23400, s: 1. 
2264 Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın siyasî partilere gönderdiği 19 Mart 1971 tarihli mektuptan alıntı. 
Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2265 “Sunay’ın mektubu”, Yeni Asır, 20 Mart 1971, s: 2. 
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Sunay’ın yeni hükûmete destek çağrısı yaptığı saatlerde gazetecilerle bir 

araya gelen Nihat Erim de kamuoyuna ilk mesajlarını vermiştir. Türkiye’de bir 

olağanüstü hal olduğundan söz eden Erim, bu şartlar altında “millî ve reformcu bir 

hükûmet” kuracağını açıklamıştır. Erim, seçim yasasında yapılacak değişikliklerden 

sonra hemen seçime gidileceğini de belirtmiştir. Erim, yabancı basın mensuplarının 

sorularını cevaplarken, ABD ile iyi ilişki içinde olacaklarını ve Türkiye’nin 

NATO’da kalmaya devam edeceğini de ifade etmiştir. 2266 

Nihat Erim, böylece beklemediği bir anda kendisini Başbakan olarak 

bulmuştur. İlk olarak 12 Mart sonrasının olağandışı koşullarında bir kabine 

kuracağını söyleyen Erim, reformları gerçekleştirme hedefini de ortaya koymuş; 

ABD ve NATO’ya ılımlı mesajlar vererek Batı’dan da destek bulmaya çabalamıştır.  

7.3.1. Nihat Erim’in Başbakanlığına Dair Kamuoyunun 

Tepkileri 

Nihat Erim’in yeni hükûmeti kurmakla görevlendirilmesi siyasî çevrelerde 

geniş yankı uyandırmıştır. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, basına yaptığı ilk 

değerlendirmede “Kendisi istemiş, oldu.” ifadesini kullanmakla yetinmiştir. 2267 AP 

çevrelerinden yapılan ilk yorumlarda Erim’in Başbakanlığı’nın “kabul edilemez” 

olduğu şu sözlerle vurgulanmıştır:  “Bu hareket hem Demirel’e, hem Ecevit’e bir 

darbedir. Yapılan şey, 1960 ihtilâlinin bir kopyasıdır… Aslında bu İnönü’nün bir oyunudur. 

Bunu teşkilâtımıza anlatamayız.”  2268  AP Genel Başkanı Demirel ise “Başarı temenni 

ederim.” demiş ve ardından daha fazla yorum yapmayacağını bildirmiştir.2269 AP’nin 

önde gelen isimlerinden Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’e göre “güç ve 

nazik bir devrede cesaretle görev alan” Nihat Erim, “günün şartları içinde iyi bir 

                                                 

2266 “Erim Başbakan”, Yeni Asır, 20 Mart 1971, s: 2. 
2267 “İnönü, Erim’in Başbakanlığı için ‘Kendisi istemiş oldu’ dedi”, Yeni Asır, 20 Mart 1971, s: 1. 
Dönemin tanıklarından Orhan Birgit’e göre İsmet Paşa’nın Erim’in Başbakanlığı’nı kabullenmesinin 
nedeni askerlerin Meclis’i kapatmasına engel olma düşüncesidir. Orhan Birgit ile  28 Ağustos 2012 
tarihinde yapılan özel görüşme. 
2268 “AP ve CHP’de tereddüt var”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 20.03. 
1971, s: 9. 
2269 “Demirel: ‘Erim’e başarı dilerim’ ”, Cumhuriyet, 20 Mart 1971, s: 7. 
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seçim ve birçok çevreler için sıcak” bir isimdir.2270  Eski Başbakanlardan Suat Hayri 

Ürgüplü, “Kendisini ateşe atan insan” olarak tanımladığı Nihat Erim’e bütün 

partilerin yardımcı olması lüzumundan söz etmiş ve CHP’nin mutlaka yeni 

hukûmette bulunmasının gerekli olduğunu bildirmiştir. 2271 TİP Genel Başkanı 

Behice Boran ise parti olarak Türkiye’deki demokratik ortamın rahatlamasından ve 

Seçim Kanunu’nda gereken değişikliklerin yapılması sonrasında seçimlere 

gidilmesinden yana olduklarını ve Erim’in Başbakanlığında kurulacak bir hükûmetin 

bunu yapıp yapamayacağından emin olmadıklarını söylemiştir. 2272  

Erim’in Başbakanlık görevine getirilmesi basında ve kamuoyunda da genel 

olarak olumlu yorumlarla karşılanmıştır. Nihat Erim’in fiziği ve giyim kuşamı 

dikkâte alınarak yapılan bir değerlendirmede kullanılan, “Türkiye’de ilk defa 

Avrupalı bir Başbakan.” yorumu enteresandır. Bu yazıda Menderes için “Çocuksu”, 

Demirel için “Çoban Sülü” nitelemesinden sonra yazar, Nihat Erim için bu 

değerlendirmeyi paylaşmıştır. 2273 Abdi İpekçi, ilk yorumunda Erim hakkında “devlet 

adamlığı niteliğini uluslararası tecrübesi ile zenginleştirmiş saygı ve güven yaratmış 

bir siyaset adamı.” tanımlaması yapmış ve ardından AP ve CHP’deki tereddütlere 

dikkât çekerek,   “Bağımsız bir Başbakan adayı bekleyen AP’lilerin, karşılarında kırk yıllık 

bir CHP’liyi bulunca şaşırmaları tabiidir… Bu durumda AP’liler kamuoyunda CHP’den ayrı 

düşünülmeye alışılmamış bir başbakan adayını kolaylıkla benimsemeyeceğe benzerler…” 

yorumunda bulunmuştur. 2274 İpekçi, Nihat Erim isminin Başbakanlık için ilk bakışta 

olumlu göründüğünü; ancak olası sürtüşmelere de yol açabilecek bir tercih olduğunu 

vurgulamıştır. Nihat Erim’in Başbakanlığını değerlendiren Cüneyt Arcayürek’e göre 

CHP içinde farklı isimlerin ön plana çıktığını görünce Başbakan olma umudu 

                                                 

2270 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Mart 1971, Sayı: 78, Ankara, T.C. Dışişleri Bakanlığı, s: 23. 
2271 Yankı, 29 Mart-4 Nisan 1971, Sayı: 5, s: 8. 
2272 “Erim Başbakan”, Yeni Asır, 20 Mart 1971, s: 2., “AP ve CHP’de tereddüt var”, “Milliyet Gazete 
Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 20.03. 1971, s: 9. 
2273 Orhan Seyfi Orhon, “Aydınlar Kimdir?”, Son Havadis, 15 Ocak 1972, Yıl: 17, Sayı: 5084, s: 2.   
2274Abdi İpekçi, “Durum: Erim’in Karşılaşacağı Güçlükler”, Milliyet Gazete Arşivi, 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 20.03. 1971, s: 1. 
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kalmayan Erim, kendisine “altın tabak” içinde sunulan iktidarı kaçırmak 

istememişti.2275 

Nadir Nadi’ye göre olağan şartlar içinde olmayan Türkiye’de Nihat Erim gibi 

“Atatürk ilkelerine bağlı ve solda” bulunan bir siyasetçinin Başbakanlığı önemlidir. 

Erim’in “güç bir göreve gelmekle cesaret gösterdiğini” savunan Nadi, “Geçirmekte 

olduğu darboğazdan Türkiye’yi kurtarmak yolunda” başarı dileklerini de 

iletmiştir.2276 Nadir Nadi gibi Nihat Erim’in siyasî kariyerini iyi bilen ve 1946 ve 

sonrasında zaman zaman Erim’i eleştiren bir gazetecinin bu kritik evrede “tarafsız 

Başbakana” verdiği destek önemlidir.  

Güngör Yerdeş, yorumunda Nihat Erim uzun parlamenter geçmişinin inişli 

çıkışlı bir seyir izlediğini belirttiği yazısında yeni hükûmetin “reformist” bir çizgide 

olacağını ifade etmiş ve reformdan kastedilenin, “anayasal çizgide şu ana dek el 

atılmamış konuların gerçekleştirilmesi” olarak anlaşılması gerektiğini savunmuştur. 

Yerdeş’e göre Erim, uzun siyaset yıllarının tecrübesi ve uluslararası deneyimiyle bu 

reformların üstesinden gelebilecektir. 2277 

AP yanlısı basın da Erim’in kabineyi kurmakla görevlendirilmesini “Sunay 

aranan tarafsız Başbakanı buldu: CHP’li Nihat Erim” başlığıyla duyurmuş ve Nihat 

Erim’in “CHP’li kimliğini” ön plana çıkartmıştır. 22781940’lı yıllarda Nihat Erim’i 

eleştiren eski CHP’lilerden Orhan Seyfi Orhon, değerlendirmesinde onun “Halk 

Partili” geçmişine vurgu yapmakla beraber, “…Fakat düşünülürse birçok yönden bu 

hizmetin ona teklif edilişindeki uygunluğu da kabul etmemek mümkün değildir.” 

ifadesiyle Erim’in Başbakanlığını doğru bulduğunu belirtmiştir. 2279 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Seyfi 

Demirsoy, Nihat Erim’in en büyük desteği Türk işçilerinden göreceğini öne sürmüş 

ve bütün siyasî partilerin aralarındaki çekişmelere son vererek Erim’i desteklemeleri 

                                                 

2275 Cüneyt Arcayürek, Cüneyt Arcayürek Açıklıyor-6: Çankaya’ya Giden Yol: 1971-1973,  
Ankara, Bilgi Yayınevi, 2.bs., 1985, s: 79. 
2276 Nadir Nadi, “Dar Boğaz”, Cumhuriyet, 21 Mart 1971, Yıl: 47, Sayı: 16755, ss: 1-7.  
2277 Güngör Yerdeş, “Bir Portre: Nihat Erim”, Yeni Asır, 21 Mart 1971, Yıl: 77, Sayı: 23401, s: 2. 
2278 “C.H.P.li Nihat Erim”, Son Havadis, 20 Mart 1971, Yıl: 17, Sayı: 4784, s: 1.  
2279 Orhan Seyfi Orhon: “Nihat Erim”, Son Havadis, 21 Mart 1971, s: 2. 
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gerektiğini açıklamıştır. Türkiye’nin çetin bir sınavın arifesinde olduğunu söyleyen 

Demirsoy, bu sınavın verilebilmesi için Cumhurbaşkanı Sunay’ın çağrısına uyarak 

bütün partilerin Erim’e yardımcı olmalarının şart olduğunu belirtmiştir. Demirsoy, 

Anayasa’nın öngördüğü reformların Atatürk ilkeleri ışığında gerçekleştirilmesi için 

Türk işçilerinin Nihat Erim’i sonuna dek destekleyeceklerini de ifade etmiştir. 2280  

Nihat Erim’in yeni hükûmeti kurmakla görevlendirilmesi memleketi 

Kocaeli’de de ilgiyle karşılanmıştır. Kocaeli basınındaki ilk değerlendirmelerde Erim 

için,  “Kocaeli’nin yetiştirdiği bir değerin Başbakan olması ne kadar sevindirici olmuşsa,… 

partisinden istifası ortanın solundakileri o kadar hayalkırıklığına uğratmıştır.”   ifadeleriyle 

dikkât çekici bir yorum yer almıştır. 2281  Erim’in kabineyi teşkil etmesinden sonra 

yapılan bir yorumda da Kocaeli halkının Nihat Erim’i bir milletvekili olarak değil, 

bir devlet adamı olarak değerlendirdiğinden söz edilmiştir. Nihat Erim’den 

beklentiler ise özetle şöyle sıralanmıştır: “…İzmitliler inanıyor ki, sayın Başbakan,… 

aşırı sağ, sol akımları önli[e]yecektir. Türkiye halkını korkusuzca gezecek, canından, 

malından emin hale getirecektir. Pahalılıkla savaşacaktır… gericilikle, cehaletle, 

savaşacaktır… Prof. Erim’in kişiliğinden, devlet adamlığından beklenen budur...” 2282 

7.4.  I. Nihat Erim Kabinesi’nin Kuruluşu ve Programı 

Nihat Erim, Cumhurbaşkanı Sunay’dan hükûmet kurma görevini aldıktan 

sonra kabineyi kurmak için çalışmalara başlamıştır. Önce AP Genel Merkezi’nde 

Demirel’i ziyaret eden Erim, Genel Başkan’ın kendisini anlayışla karşıladığını ve 

yetkili kurulları topladıktan sonra kabineye katılma hususunda kendisine bilgi 

verebileceğini söylediğini açıklamıştır. 2283 Nihat Erim, amacının Türkiye’yi 

sokaklarında gezilen ve rahat yaşanan bir hale getirmek olduğunu da 

vurgulamıştır.2284  Temaslarını Demokratik Parti Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli ile 

görüşerek sürdüren Nihat Erim, gazetecilere hükûmeti kurma yolunda umutlarının 

                                                 

2280 “Seyfi Demirsoy ‘Erim Hükümetini Destekleyeceğiz’ “,  Yeni Asır, 21 Mart 1971, s: 5. 
2281 Cevdet Yakup: “Prof. Nihat Erim”, Türkyolu-Bizimşehir, 21 Mart 1971, Yıl: 49, Sayı: 10016, s: 
5. 
2282 Cevdet Yakup: “Yeni Başbakan”, Türkyolu-Bizimşehir, 28 Mart 1971, Yıl: 49, Sayı: 10022, s: 1. 
2283 “Partiler işi ağırdan alıyor”, Yeni Asır, 21 Mart 1971, s: 2.  
2284 “Erim, anlayış beklediğini açıkladı”, Türkyolu-Bizimşehir, 21 Mart 1971, s: 1. 
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arttığını ifade etmiştir. 2285 Bozbeyli, başlangıçta Erim’e karşı menfi bir tutum içinde 

olduklarını; ancak son şartlar dahilinde grup olarak yeni bir değerlendirme 

yapacaklarını söylemiştir. 2286  

Nihat Erim, İsmet Paşa ile önce evinde bir araya gelmiş ve CHP’den 

istifasından dolayı kırgın olan İnönü ile barışmaya çabalamıştır. Başlangıçta 

kendisine soğuk davranan İnönü’nün sonradan yumuşadığını kaydeden Erim’in, 

“Bana yardım edeceksiniz, size ihtiyacım var, siz yardım etmezseniz yürütemem.”  

sözlerine karşılık İsmet Paşa,   “Yardım ederim ama CHP’ye ne olacak ? Büyük sarsıntı 

olacak. Hükümete oy verelim ama üye vermeyelim.”  karşılığı vermiş; ancak Erim, 

İnönü’ye; “CHP’den üye alamazsam başka partilerden nasıl alabilirim.” sözleriyle 

itiraz etmiştir. 2287 Nihat Erim, böylece Başbakanlık görevinde en büyük dayanağının 

İnönü olacağını açık olarak belirtmiştir. Nitekim Güner Öztek de görev yaptığı 

sürece Nihat Erim’in daima İsmet Paşa ile temas halinde olduğunu ve kendisinin 

Başbakan’ın talimatıyla düzenli olarak İnönü’yü ziyaret ettiğini söylemiştir. Öztek, 

Çarşamba günleri Nihat Erim tarafından kendisine yazdırılan notları İnönü’ye 

ilettiğini ve İsmet Paşa’nın söylediklerini de Başbakan’a ilettiğini belirtmiştir. 2288  

Nihat Erim’le görüştükten sonra 21 Mart’ta toplanan CHP Ortak Grubu’nda 

konuşan İsmet İnönü, kabineye katılmak ve destek vermek gerektiğinden söz 

etmiştir. 2289 Ancak CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, 12 Mart’ın kendisine ve 

CHP’ye karşı bir hareket olduğunu öne sürerek, hedefin CHP iktidarını engellemek 

olduğunu öne sürmüştür. Ecevit, orduya dayanan bir hükûmeti desteklemesinin 

olanaksız olduğunu da açıklamıştır. 2290 Sonuç olarak CHP lideri İsmet İnönü ile 

anlaşmazlığa düştüğünü bildiren Ecevit, beş yılı aşkın bir süredir üstlendiği Genel 

Sekreterlik vazifesinden istifa etmiştir. 2291 İstifayı değerlendiren İnönü,  Bülent 

                                                 

2285 Prof. Erim: ‘Hükûmeti kurma ümidim arttı”, Milliyet Gazete Arşivi, 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 21.03. 1971, s:1.  
2286 “Partiler işi ağırdan alıyor”, Yeni Asır, 21 Mart 1971, s: 2. 
2287 Erim, A.g.e., s: 964. 
2288 Güner Öztek ile 14 Kasım 2014 tarihinde yapılan özel görüşme. 
2289 Bilâ, A.g.e., s: 212. 
2290 Çolak, A.g.e., s: 132. 
2291 “Ecevit istifa etti”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 22.03. 1971, s:1., 
“CHP Karıştı”, Yeni Asır,  22 Mart 1971, Yıl: 77, Sayı: 23402, s: 1. O dönem Meclis’te yer alan 
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Ecevit’in söylediklerinin “abartılı” olduğunu açıklamış ve arkasından Erim 

kabinesine destek gerekçesini şöyle izah etmiştir:  “Bir askeri müdahale var. Bundan 

kurtulmak, bu müdahaleleri daha ileri götürmemek için, bir hükümetin muayyen işleri 

yapmasını istiyorlar. Biz de bu hükümetin kurulmasına yardım etmek ve demokratik rejimin 

kurulmasını sağlamak istiyoruz.”  2292  İsmet İnönü, bu sözleriyle Erim’e destek 

vermenin demokrasiye dönüş için şart olduğunu düşündüğünü ortaya koymuştur.  

Ayrıca Erim’in başarısızlığa uğraması halinde bunun demokratik rejimi kesintiye 

uğratabilecek bir gelişme olacağı da İnönü tarafından değerlendirilmiştir.  

Nihat Erim, önce -Ecevit ve arkadaşları hariç- CHP’nin, ardından AP’nin 

desteğini almış ve bu partinin ortak grubunda yapılan toplantıda yeni hükûmete 

bakan verme kararı alınmıştır. AP’liler programın ortaya çıkmasından sonra 

güvenoyu verip vermeme meselesini tetkik edeceklerini de açıklamışlardır. 2293 

Konuya dair görüşlerini belirten AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, olağandışı 

koşullar içinde bulunduklarını ve orduyla ilişkiler düzelir düzelmez seçimlere 

gidilmesi gerektiğini söylemiştir. 2294 CHP ve AP dışındaki partilerin tutumuna 

gelince Bozbeyli’nin başkanlığındaki Demokratik Parti, kabineye bakan 

vermeyeceğini açıklarken; Feyzioğlu’nun başkanlığındaki Milli Güven Partisi2295, 

yeni hükûmete bakan verme kararı almıştır. 2296 Nihat Erim, görüşmelerin sonunda 

kabineyi 5 AP’li, 3 CHP’li ve 1 MGP’li üye ile kuracağını, kalanların birini 1’i Milli 

Birlik Grubu olmak üzere, Parlamento dışından seçeceğini kaydetmiştir. 2297 Erim, 12 

Mart Muhtırası’nı veren askerlerde Meclis’e karşı güvensizlik oluştuğu için 

                                                                                                                                          

Türkiye Birlik Partisi’nin Genel Başkanı Mustafa Timisi, “büyük bir özveriyle ve büyük bir 
sorumlulukla göreve gelen Nihat Erim’in parti içi iktidar mücadelesi yüzünden Ecevit’ten destek 
alamadığını ve içinden çıktığı CHP’nin kendisine tam anlamıyla yardımcı olamadığını” söylemiştir. 
Mustafa Timisi ile 2 Nisan 2014 tarihinde yapılan özel görüşme. 
2292 “İnönü: ‘Ben ortanın solunu ilân ederken Ecevit yoktu’ ”,  Yeni Asır,  22 Mart 1971, s: 2. 

2293 “AP Grubu Hükümete üye verme kararı aldı”, Yeni Asır,  23 Mart 1971, Yıl: 77, Sayı: 23403, s: 
2.  
2294 “Demirel: ‘Ordu ile ilişki düzelince seçim yapılır’ ”, Milliyet Gazete Arşivi, 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 23.03. 1971, s:1. 
2295 1967 yılında kurulan Güven Partisi, 1971’in başında yaptığı Olağanüstü Kurultay’da Milli Güven 
Partisi (MGP) adını almıştır. Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, A.g.e., s: 391.  
2296 “Yeni kabinede 5 AP’li 3 CHP’li ve 1 MGP’li isim var”,  Yeni Asır,  23 Mart 1971, s: 3. 
2297 Erim, A.g.e., s: 964. 
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Parlamento dışından -politik mücadelelere karışmamış- üye alma seçeneğini 

düşündüğünü de belirtmiştir. 2298 

Nihat Erim’in kabineyi oluşturma çalışmaları sırasında özellikle ordunun 

hassasiyetlerini dikkâte aldığı ve tam olarak serbest hareket edemediği 

görülmektedir. Örneğin Çankırı milletvekili Nurettin Ok ve Ankara milletvekili 

Celalettin Coşkun’u bakan yapmayı düşünen Erim, Genelkurmay Başkanı Tağmaç’ın 

karşı çıkmasıyla geri adım atmak durumunda kalmıştır. Aynı şekilde CHP’nin asker 

kökenli milletvekili Sezai Orkunt’a teklif götüren Nihat Erim, bu kez Deniz 

Kuvvetleri’nin itirazıyla karşılaşmıştır. Erim, ayrıca İçişleri Bakanlığı için emekli bir 

generali düşündüğünü; ancak askerlerin buna da razı olmadıklarını kaydetmiştir. 2299 

Ordu mensuplarının kabineye yönelik müdahaleleri muhtıra sonrasında 

görevlendirilen bir Başbakan için belli bir ölçüde anlaşılabilir olsa da, Nihat Erim’in 

daha başlangıçta askerlerin gölgesinde kalacağını göstermesi bakımından önemlidir. 

Erim, anılarında olağandışı bir dönemde oldukları için Bakanlar Kurulu’na alacağı 

isimlerde ısrarcı olmadığını ve Cumhurbaşkanı, Meclis ve siyasî partiler ile TSK 

arasındaki dengeleri gözetmek zorunda kaldığını açıklamakla beraber, bu durumun 

kendisinde yarattığı rahatsızlığı da vurgulamıştır. 2300  

 Hükûmet üyelerinin belirlenmesinden sonra Birinci Nihat Erim Kabinesi 27 

Mart 1971 tarihinde açıklanmıştır. “Reform Kabinesi”nde AP’den beş, CHP’den de 3 

üye yer almıştı. “Beyin Takımı” olarak adlandırılan Nihat Erim’in 

Başbakanlığı’ndaki 25 kişilik kabinede bazı önemli bakanlıklara şu isimler 

getirilmiştir: Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş, Devlet Bakanı (ekonomi) Atilla 

Karaosmanoğlu, Milli Savunma Bakanı Ferit Melen, Dışişleri Bakanı Osman Olcay, 

Adalet Bakanı İsmail Arar, İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu, Milli Eğitim Bakanı 

Şinasi Orel. Birinci Erim Kabinesi’nin en önemli özelliklerinden birisi de 

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın bakanı olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. 

Türkân Akyol’a yer vermesidir. 2301 

                                                 

2298 Erim, 12 Mart Anıları, s: 178. 
2299 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, ss: 964-965. 
2300 Erim, 12 Mart Anıları, ss: 189-190. 
2301 “Erim kabineyi açıkladı”, Yeni Asır,  27 Mart 1971, Yıl: 77, Sayı: 23407, s: 1., Demiral, A.g.e., 
ss: 181-182., Nihat Erim, Akyol’u kendisine Sadi Koçaş’ın önerdiğini belirtmiştir. Erim, A.g.e., s: 
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 2 Nisan 1971 tarihinde Başbakan tarafından Meclis’e sunulan Erim 

Kabinesi’nin programında hükûmetin ilke ve hedeflerinin bazıları şöyle sıralanmıştır: 

“Atatürk ilkelerinin ve devrimlerin tam olarak uygulanması”, “idari ve ekonomik 

yapının modernizasyonu”, “huzursuzluk ve asayişsizliğin süratle giderilmesi”, 

“laiklik ilkesinin tam olarak uygulanması”, “Eğitimde fırsat eşitliğinin 

gerçekleştirilmesi.” Hedeflerin gerçekleşmesi için öngörülen reformlar ise şunlardır: 

“Toprak reformu”, Milli eğitim reformu”, “Hukuk ve adalet reformu, “Mali 

reformlar”, “Devlet kesiminin yeniden düzenlenmesi.” 2302   

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın da izlediği Meclis oturumunun 

tamamlanmasından sonra Başbakan Erim, olabildiğince yüksek oranda güvenoyu 

almak arzusunda olduğunu açıklamıştır. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, Erim 

Kabinesi’nin “mükemmel bir program” ortaya koyduğunu söylerken; Demokratik 

Parti ile beraber, AP ve MGP’den yapılan değerlendirmelerde ise yetkili kurulların 

toplanarak güvenoyu meselesini karara bağlanacağı ifade edilmiştir. 2303  

Siyasî partilerin karar aşamasında olduğu günlerde bir açıklama yapan Nihat 

Erim, 1961 Anayasası’ndaki hükmü hatırlatarak, güvenoyu için esas olarak 

kendilerine “mevcudun yarısından bir fazlasının yeteceğini” söylemiştir.  Erim, 

çıkacak sonuca saygılı olacaklarını da   “Boynumuz kıldan incedir. Ne karar verirlerse 

ona boyun eğeceğiz.”  sözleriyle açıklamıştır.2304 Kamuoyunda yeni hükûmetin 

güvenoyu alıp alamayacağı o denli merak ediliyordu ki, basın mensupları o günlerde 

Nihat Erim’i ziyaret eden Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur’un görüşünü 

sorduklarında, “Askerler beyanat vermez. Biz politika yapmayız.” yanıtı 

almışlardı.2305 Batur’un ifadesi onun “12 Mart Muhtırası”nı askerin siyasete 

karışması olarak görmediğini de ortaya koymaktadır.  

                                                                                                                                          

191. Koçaş da anılarında Başbakan’a Tıp Fakültesi’nden Doçent Dr. Türkân Akyol’u teklif ettiğini 
kaydetmiştir.  Koçaş, A.g.e., s: 74. 
2302 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 12, B: 80, O: 1, 02.04.1971, ss: 394-395., “Atatürk ilkeleri 
tam olarak uygulanacak”, Cumhuriyet, 3 Nisan 1971, Yıl: 47, Sayı: 16768, ss: 1-7., Çavdar, A.g.e., s: 
197. 
2303 “Erim, güven oyunun fazla olmasını istedi”, Milliyet, 3 Nisan 1971, Yıl: 21, Sayı: 8408, ss: 1-5.  
2304 “Erim: “Bir fazla oy bize yeter”, Milliyet, 6 Nisan 1971, Yıl: 21, Sayı: 8411, ss: 1-11. 
2305 “Eyiceoğlu ve Batur Erim’i ziyaret etti”, Milliyet, 7 Nisan 1971, Yıl: 21, Sayı: 8412, s: 1. 
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Erim Kabinesi’ne güvenoyu verilip verilmemesi hususu AP ve CHP’de zorlu 

bir sürecin ardından karara bağlanmıştır. CHP Ortak Grubu’nda  son derece sert 

tartışmaların yaşandığı toplantıda kısa süre önce Genel Sekreterlikten ayrılan 

Ecevit’in “Reform niteliği olmayan programa güvenoyu verilmemesi yahut grubun 

serbest bırakılması” talebine karşı çıkan  İnönü, öngörülen reformları övdükten sonra 

“Ülkeyi sokaklarda bulmadık.” çıkışını yaparak, Bülent Ecevit’e yanlış yolda olduğu 

ihtarında bulunmuştur. 2306 İnönü’nün konuşmasından sonra Nihat Erim Kabinesi’ne 

50’ye karşı 100 oyla güvenoyu verilmesi kararlaştırılmıştır. Küçük partilerden 

MGP’nin lehte, Demokratik Parti’nin aleyhte karar almasından sonra alacağı karar 

merakla beklenen AP; nihayet Süleyman Demirel’in oy kullanmadığı oturumda 51 

çekimser, 25 redde karşılık 108 oyla Nihat Erim Hükûmeti’ne güvenoyu verilmesini 

kararlaştırmıştır. 2307 

I. Nihat Erim Hükûmeti’nin güvenoylaması Millet Meclisi’nin 7 Nisan 1971 

tarihli toplantısında yapılmıştır. 370 milletvekilinin katıldığı oylamada 321 kabul, 46 

ret ve 3 çekinser oy kullanılmıştır. 2308  Ecevit ve 6 CHP’li milletvekilinin 

bulunmadığı oylamada, grup kararına karşın 6 AP’li vekil red oyu kullanmış; 

Süleyman Demirel’in kabul, Osman Bölükbaşı’nın çekinser oy kullandığı oturumda 

Mehmet Ali Aybar da kabul oyu vermiştir.2309 Nihat Erim’in kurduğu kabineye 

verilen 321 kabul oyu, 1961’den beri kurulan tüm hükûmetlerden daha yüksek bir 

oran  oluşuyla dikkât çekmiştir.  2310 Güvenoylamasından sonra bir konuşma yapan 

Erim, red oyu verenleri de kazanacakları söylemiş ve hiç zaman kaybetmeden 

reformları ele alacaklarını açıklamıştır. Nihat Erim, reformların yapılabilmesi için 

partili partisiz tüm Meclis’ten destek beklediğini de ifade etmiştir.  2311 

                                                 

2306 “CHP Grubu (Bir iç kavgadan sonra) güvenoyu kararı aldı”, Milliyet, 4 Nisan 1971, Yıl: 21, Sayı: 
8409, s: 1. 
2307 “AP Programa ‘Evet’ dedi”, Milliyet, 7 Nisan 1971, s: 1. Gazetenin haberine göre AP’liler 
Demirel’in neticeye tesir etmeyeceği için oy kullanmadığını ve bunun daha önce de örnekleri 
olduğunu söylemişlerdir. A.h., s: 9. 
2308 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 12, B: 82, O: 1, 07.04.1971, s: 463., “Erim Hükümeti 
Güvenoyu Aldı”, Cumhuriyet, 8 Nisan 1971, Yıl: 47, Sayı: 16773, s: 1.   
2309 “Hükümet Güven Oyu Aldı”, Milliyet, 8 Nisan 1971, Yıl: 21, Sayı: 8413, ss: 1-11. 
2310 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 968. 
2311 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 07.04.1971, s: 463. 
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Nihat Erim’in hükûmet programı Meclis’te görüşülürken, AP lideri Demirel’e 

hitaben kullandığı  “…sen bana bir defa gelirsen, ben sana yirmi defa geleceğim.”2312 

ifadesi kabine içinde ilk ciddi bunalıma neden olmuştur. Erim’in sözlerini “AP Genel 

Başkanı’na kimsenin yapmayacağı en büyük yardım.” olarak değerlendiren 

Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş, Bakanlar Kurulu’ndaki on arkadaşıyla birlikte 

“Erim’in bu işi yürütemeyeceği” düşüncesiyle istifaya karar verdiklerini 

kaydetmiştir. 2313 Nihat Erim ise farklı bir yorumla Koçaş’ın istifacıları önlediğini ve 

kendisiyle görüştürmeye razı ettiğini belirtmiş ve “yatıştırıcı” sözler söyleyerek 

buhranı önlediğini bildirmiştir. Erim, sözlerindeki amacını “Muhtırayla itibarı 

zedelenmiş AP’ne ve Parlamento’ya verdiği önemi göstermek” şeklinde izah 

etmiştir. 2314 I. Erim Kabinesi’nin Başbakanlık Basın Danışmanı Kurtul Altuğ ise 

Nihat Erim’in sözlerini “hata” olarak değerlendirmiş ve Koçaş ve arkadaşlarının 

istifasını Başbakan’ın   “…irticalen konuşmak zorunda kaldım… Bu bir siyasi nezaket 

sözü idi hata ettim.”  ifadeleriyle önlediğini kaydetmiştir.  Nihat Erim, buhranı 

önlemek adına Senato’da yapacağı konuşmayı istifacı bakanların hazırlamasını 

istemiş ve bunu aynen okuyacağını da belirtmiştir. 2315  

Nihat Erim’in sözleri onun daha 1950’lerde “Gandhi politikası” adını verdiği 

partiler yahut siyasîler arasında ülkenin önemli sorunlarında işbirliği yapılması 

anlayışının bir uzantısıdır. Ancak 12 Mart ortamında muhtıranın devirdiği Süleyman 

Demirel’e karşı sergilediği iyi niyetli tutum kabine üyeleri arasında rahatsızlık 

yaratmıştır. Erim, ortaya çıkan bunalımı istifaya karar veren Bakanlarla yaptığı 

görüşmede çözmüş ve ortaya çıkması muhtemel rejim buhranını da önlemiştir. 

7.5.  Başbakan Nihat Erim’in Kamuoyuna Verdiği İlk 

Mesajlar 

Büyük beklentilerle kurulan hükûmetin güvenoyu almasından hemen sonra 

Başbakan Nihat Erim, Abdi İpekçi’ye bir mülâkat vererek görüşlerini kamuoyu ile 

paylaşmıştır. Erim, Meclis’te yapılan güven oylamasında alınan sonuçların 

                                                 

2312 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 12, B: 81, O: 2, 05.04.1971, s: 455. 
2313 Koçaş, A.g.e., ss: 141-143. 
2314 Erim, 12 Mart Anıları, ss: 205-206.  
2315 Kurtul Altuğ, 12 Mart ve Nihat Erim Olayı, Ankara, Yedigün Yayınları, 1973, ss: 37-45-46.  
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beklentilerin üstünde olduğunu vurgulamış ve ardından partilerin desteğinin sürmesi 

halinde reformların yapılması konusunda umutlu olduğunu söylemiştir. 1945’ten beri 

siyasette liderler arasındaki dayanışmanın özlemini çektiğini vurgulayan Erim, 

amacının bunu sağlamak olduğunu ve başarıya ulaşılması halinde her türlü sorunun 

aşılacağını da ifade etmiştir. Nihat Erim, şiddet olayları karşısındaki görüşünü 

anlatırken; kendisinin “azami fikir hürriyeti”nden yana olduğunu da ifade etmiş ve 

“Herkes istediğini söylesin. Ama iş şiddete gelirse ben yokum.”  mesajını da vermiştir. 

Üniversite konusunu da ele alan Erim, “ilmî ve idari” özerklikten yana olduğunu; 

ancak yüksek öğretimde şiddet hareketlerine hiçbir zaman izin vermeyeceğini de 

söylemiştir.2316 

Başbakan Nihat Erim, basınla bir araya geldiği bir başka randevusunda ilginç 

açıklamalarda bulunmuştur. Türkiye’de sık sık askerî müdahale olmasının 

nedenlerine dair bir soruya cevap veren Erim, 19. asırdan itibaren “ilerici” hamlelerin 

ordudan geldiğini savunmuş ve ardından 1967’de Yunanistan’da askerlerin yönetimi 

ele aldığı darbeyi misal göstererek;  Türkiye’de askerlerin sivillerin yönetiminden 

yana olduklarını kanıtladıklarını belirtmiştir. Erim, ayrıca askerlerin yönetime 

müdahale nedeninin “politikacıların hatalı tutumları” olduğunu da öne sürmüş ve 

bundan böyle Türkiye’de “devletin varlığını” hissettireceklerini söylemiştir. 

Türkiye’de Atatürk devrimlerinin uygulanmasında gevşemeler görüldüğünden de 

bahseden Nihat Erim, “Bu gevşekliği gidereceğiz… Akıl ve teknik, neyi emrediyorsa 

Türkiye’nin kalkınması halkının refaha kavuşması için onu yapacağız. Ben 

Atatürkçülüğü böyle anlamaktayım.” değerlendirmesini yapmıştır.  Erim, ayrıca 

“idarenin tarafsızlığını” sağlamak adına her vatandaşın devlet dairesinde eşit 

muamele göreceğini; polisin de yurttaşlara eşit davranacağını açıklamıştır. 2317  

Nihat Erim’in askeri darbelere yaklaşımını ortaya koyan bu mülâkatında 

Osmanlı devrinden beri modernleşmenin itici gücü olarak Türk Ordusu’nu 

göstermesi önemlidir. Erim, askerlerin yönetime müdahalelerini değerlendirirken, 

Osmanlı-Türk modernleşmesinden söz etmesi onun 27 Mayıs ve 12 Mart’ı “ilerici” 

bir hamle olarak gördüğünün göstergesidir. Nitekim bu tutumunu sonraki 

                                                 

2316 “Liderlerle Dayanışma Sağlayacağım”, Milliyet, 9 Nisan 1971, Yıl: 21, Sayı: 8414, ss: 1-9. 
2317 Yankı, 19-25 Nisan 1971, ss: 6-7. 
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demeçlerinde de devam ettirecektir. Erim’in bu yaklaşımı askerlerin devirdiği bir 

iktidarın yerine geldiği düşünüldüğünde olağan sayılabilir. Bunun dışında Erim, 

darbelere yol açan asıl faktörün politikacıların hatalı tutumları olduğunu da 

bildirmiştir. Ayrıca artık idarenin vatandaşa eşit davranacağını vurgulayan Nihat 

Erim, hükûmet olarak rehberlerinin “akıl ve teknik/bilim” olacağını da vurgulamıştır. 

7.6.  Nihat Erim’in 12 Mart Muhtırası’yla İlgili Yorumları 

Nihat Erim, Başbakanlığı sırasında özellikle yabancı basına verdiği 

demeçlerde 12 Mart Muhtırası’yla ilgili görüşlerini açıklamıştır. Ağırlıklı olarak dış 

basına bu açıklamaların yapılmasının nedeni, Batılıların kendi ülkelerinde pek 

görülmeyen ve 10 yıl içinde ikinci kez siyasette etkisini gösteren askeri 

müdahalelerin Türkiye’deki nedenlerine ve sonuçlarına olan ilgisinden 

kaynaklanmaktadır. Başbakan Erim, göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra Fransız 

basına bir açıklama yaparak askerlerin verdiği muhtıraya dair şunları söylemiştir:   

“12 Mart 1971 müdahalesi… direkt bir müdahale değildir. Ordu sadece bir muhtıra yayınladı 

ve eski hükümet bu muhtıra üzerine istifa etti. Bu muhtıra ile ordu ulusal duygu ve vicdanın 

tercümanı olmuştur… Anayasal kurumlar 12 Mart öncesinde olduğu gibi anayasal teminat 

altında çalışmaktadırlar. Ordu sadece hükümetin değişmesini istemiştir.”   2318  

  Nihat Erim, Fransız Le Figaro muhabirinin sorularını cevaplandırırken de 12 

Mart Muhtırası’ndan sonra Türkiye’yi “ordunun idare ettiği” kanısında olanların 

yanıldıklarını söylemiş ve “iktidar sadece hükümete aittir.” saptamasında 

bulunmuştur. 2319 Başbakan, böylece Türkiye’de “yürütmenin askerlerde değil, 

hükûmette” olduğu mesajını Batı kamuoyuna vermiştir.  Başbakan Erim, 12 Mart’a 

dair bir başka açıklamasında da Türk askerinin politika içinde olmaktan memnun 

olmadığını söylemiş ve  “Politikaya müdahale ettiği zamanlar olmuşsa da bu ancak 

sapmaları düzeltmek, doğru yola dönülmesini hatırlatmak için olmuştur.”  ifadesini 

kullanmıştır. 2320  

                                                 

2318 “Erim: Durum iki ayda normale dönecektir”, Cumhuriyet, 30 Mayıs 1971, Yıl: 48, Sayı: 16815, 
s: 7.  
2319 “Erim: Memleketi ordunun yönettiği doğru değildir” Cumhuriyet, 4 Haziran 1971, Yıl: 48, Sayı: 
16820, s: 1., “Erim: İktidar hükümete aittir”, Milliyet, 4 Haziran 1971, Yıl: 22, Sayı: 8469, s: 1.  
2320 “Erim: İktidar hükümete aittir”, Milliyet, 8 Haziran 1971, Yıl: 22, Sayı: 8472, s: 1. 
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İsrail basınına verdiği bir beyanatta Başbakan Nihat Erim, bu defa  “Ordu 12 

Mart Muhtırasını vermek zorunda kalmıştır. Eğer bunu yapmamış olsaydı belki de kanlı bir 

hükümet darbesiyle karşılaşacaktık. Muhtıra işte bunu önlemek için verilmiştir.”  tespitinde 

bulunmuştur. 2321 Erim, demecinde ayrıca şunları da ifade etmiştir:  “…Önceki 

hükümet ‘tabii bir şekilde uzaklaştırıldı’ demiyorum. 12 Martta ordu muhtırasını verdi ve 

Demirel hükümeti istifa etti diyorum. Cumhurbaşkanı beni ayın 19’unda çağırdı. Benim 

sahneye girdiğim devre tamamen Anayasa uygundur…”  2322  Erim, ayrıca “elinde imkân 

olan askerin Yunanistan’da yapılanı yapmamış” oluşunu önemli gördüğünü de ifade 

etmiştir.  

Nihat Erim, açıklamalarında genel olarak Türk ordusunun politikaya 

karışmak istemediğini söylemiş, askerlerin Yunanistan’daki gibi doğrudan idareyi ele 

almadığını2323 vurgulamış ve yapılan eylemi “demokrasiden sapmaları düzeltmek” 

olarak değerlendirmiştir. Bir demecinde de muhtıranın “millî hislere tercüman” 

olduğu savıyla askerlerin müdahalesini bir anlamda meşrulaştırmıştır. Ancak Nihat 

Erim’in bu değerlendirmeleri yaptığı sırada askeri müdahale sonrasında göreve gelen 

bir Başbakan olduğu da unutulmamalıdır. Kısacası Erim’in yürütmenin başında 

olduğu bir dönemde askeri darbeyi/muhtırayı/müdahaleyi eleştirmesi o görevi 

sürdürmesini olanaksız kılacaktı. Başbakan Erim’in 12 Mart Muhtırası’yla ilgili 

açıklamalarında “kanlı darbenin” önlendiği söylemini ön plana çıkarması da 

önemlidir. Erim, “9 Mart” darbe girişimiyle birlikte “aşırı solun” eylemlerini de 

dikkâte alarak söylediği ifadelerden çıkan sonuç, onun 12 Mart’a bakışını da 

yansıtmaktadır. Demirel’in hükûmetten düşürülmesinin demokratik olmadığını da 

söyleyen Nihat Erim, kendisinin Başbakanlık görevini üstlenmesinin Anayasal düzen 

içinde meşruluğunu savunmuştur.  

  

                                                 

2321 “Muhtıra belki kanlı bir darbeyi önledi”, Cumhuriyet, 1 Ağustos 1971, Yıl: 48, Sayı: 16878, ss: 
1-7., “12 Mart olmasa belki kanlı bir darbe olurdu”, Son Havadis, 1 Ağustos 1971, Yıl: 17, Sayı: 
4919, s: 1.  
2322 “Muhtıra belki kanlı bir darbeyi önledi”, Cumhuriyet, 1 Ağustos 1971, s: 7. 
2323 Yunanistan’da ordu 21 Nisan 1967 günü yaptığı darbeyle iktidarı ele almış ve “Askeri Diktatörlük 
Dönemi” olarak adlandırılan devir 24 Temmuz 1974’te Karamanlis’in sürgünden dönerek 
Başbakanlığı ele almasıyla sona ermiştir. Nurettin Türsan, Yunan Sorunu, Ankara, b.y.y, 3.bs., 1987, 
ss: 207-208.  



 537

7.7.  I. Nihat Erim Hükûmeti Döneminde İç Gelişmelere Bakış 

Nihat Erim, 1971 yılı Mart ayından Aralık ayına kadar devam eden ilk 

Başbakanlığı döneminde ağırlıklı olarak “Asayiş sorunu”, “Anayasa tadilatı” ve 

“Anayasal reformlar” konularıyla meşgul olmuştur. Bu sorunlarla bağlantılı olarak 

siyasî partilerle yürütülen münasebetler de ön plana çıkmıştır. Çünkü her üç sorunla 

ilgili olarak hükûmetin aldığı/uyguladığı kararlar Başbakan Erim’in CHP ve AP 

başta olmak üzere diğer partilerle olan ilişkilerini de yoğun şekilde etkilemiştir. 

Erim, başlangıçta “partilerüstü” bir anlayışla geldiği Başbakanlık görevinde 

Anayasayı uygulamayı hedeflemiş; sıkıyönetime lüzum kalmadan asayiş meselelerini 

çözümlemeyi amaşlamışsa da kısa zaman içinde meydana gelen gelişmeler buna 

olanak vermemiştir. 

7.7.1.  I. Nihat Erim Hükûmeti Döneminde Asayiş Sorunu 

12 Mart Muhtırası’nın başlıca nedenlerinden birisi gittikçe tırmanan anarşi 

olaylarıydı ve bu eylemlerin sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarının 

önlenmesi de öncelikli sorunlar arasındaydı. Nitekim kurulacak “partilerüstü” 

hükûmetten anarşi sorununu çözmesi beklenmekteydi. Hatta Meclis Başkanı Sabit 

Osman Avcı Başbakanlığa ilk geldiği günlerde Nihat Erim’e bu beklentiyi dile 

getirecek şekilde “anarşiyi önleyebilecek misiniz?” sorusunu yönelttiği zaman, 

“Kısacağız beyefendi. Hürriyetleri kısacağız.” cevabını aldığını kaydetmiştir. 2324 

Nihat Erim’in Başbakanlığı üstlendiği günlerde de asayiş olayları devam 

etmiştir. Örneğin işadamları Mete Has ve Talip Aksoy, silahlı eylemciler tarafından 

kaçırılmış ve fidye karşılığında serbest bırakılmışlardı. 2325 Ayrıca Ankara Dil Tarih 

Coğrafya Fakültesi’nde öğrenci çatışmaları yaşanırken, olaylar nedeniyle Ankara 

Hukuk Fakültesi süresiz olarak kapatılmıştı. 2326 Feroz Ahmad’a göre 1971 yılı Nisan 

başında artış gösteren eylemler “baskıcı bir rejim” için müsait bir ortam hazırlamıştı. 

Şiddet olaylarındaki artışı 12 Mart’ın “sol eğilimli” bir nitelik taşımadığının 

                                                 

2324 Sabit Osman Avcı, Dinlediklerim, Öğrendiklerim, Söylediklerim ve Yaptıklarım, İstanbul, 
Kaya Matbaası, 1999, s: 91. 
2325 “2 Ünlü Zengin Kaçırıldı 400 Bin Lira Fidye Karşılığında Kurtuldu”, Milliyet, 6 Nisan 1971, s: 1. 
2326 “Dil Tarih Coğrafya’da iki grup öğrenci çatıştı”, Milliyet, 9 Nisan 1971, s: 1.  
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anlaşılmasına bağlayanlar da olmuştur. 2327 Dolayısıyla bu ortamda hükûmetin 

önceliği güvenlik sorununun çözülmesi olacaktı.2328 Cevdet Sunay ve İsmet 

İnönü’nün açıklamaları da bu yöndeki beklentileri ortaya koyması bakımından 

önemlidir. Şiddet olaylarındaki artış üzerine Cumhurbaşkanı Sunay, “anarşiye karşı 

acilen tedbir” alınmasını isteyen bir açıklama yapmıştır. 2329 CHP Genel Başkanı 

İsmet İnönü ise Nihat Erim Kabinesi’nin karşı karşıya kaldığı sorunlar içinde en 

önemlisinin güvenlik meselesi olduğunu ve özellikle silâhlı öğrenci hareketlerinin 

önlenmesi gerektiğini söylemiştir. 2330  

Başbakan Nihat Erim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı münasebetiyle 

radyo ve televizyondan yayınlanan konuşmasında  oldukça sert ifadeler kullanmış ve 

bir kısmı dış kaynaklı olduğunu vurguladığı anarşi olaylarına karşı, “Türkiye 

parçalansın diye gayret sarfedenlere karşı almayacağımız tedbir yoktur.” dedikten 

sonra, “Tedbirler kafalarına balyoz gibi inecektir.” diye konuşmuştur. 2331  CHP 

lideri İsmet İnönü, aynı günlerde Türkiye’de hiçbir devrede asayişin ihlal edilmesine 

müsaade edilmediğini söylemiş ve ardından “her türlü vasıta ile” güvenlik 

meselesinin çözülmesini istemiş ve bu konuda Erim Hükûmeti’ni destekleyeceklerini 

ifade etmiştir. 2332 Nihat Erim, böylece Başbakanlığı yürütebilmek için daha 

başlangıçta yardımına ihtiyacı olduğunu söylediği İnönü’den bu zorlu süreçte destek 

almayı başarmıştır. Bu destek sonrasında olayların önlenmesi adına sıkıyönetim 

uygulaması da gündeme gelecektir.  

Nihat Erim’in 12 Mart rejimin sembolleri arasına girmiş bulunan “Balyoz” 

temalı konuşması, 1946’da bir yazısında geçen “Şal” ifadeli yazısı kadar ünlenmiş ve 

Nihat Erim’le özdeşleşmiştir. Ancak Erim’in konuşmasındaki sert üslup tepkilerle 

karşılanmıştır. İsmail Cem’e göre “…kelimelerin tonu, ifadeleri ve tarzı Türk 

                                                 

2327 Cevdet Aykan, Demokratik Süreç ve Anılar: 1946-2000, Ankara, Grafiker Yayınları, 2003, s: 
233. 
2328 Ahmad, A.g.e., s: 360.  
2329 “Sunay Anarşiye Karşı Âcilen Tedbir İstedi”, Milliyet, 10 Nisan 1971, Yıl: 21, Sayı: 8415, s: 1. 
2330 “İnönü: ‘Önce Asayiş Sonra Malî Sorunlar”, Milliyet, 14 Nisan 1971, Yıl: 21, Sayı: 8419, ss: 1-
11. 
2331 “Tedbirler Balyoz Gibi Kafalarına İnecektir,” Milliyet, 23 Nisan 1971, Yıl: 21, Sayı: 8428, s: 1., 
Cumhuriyet, 23 Nisan 1971, Yıl: 48, Sayı: 16788, s: 1.  

2332 “İnönü: Tedbirleri destekli[e]yeceğiz”, Milliyet, 23 Nisan 1971, ss: 1-9. 
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halkının 25 senedir unuttuğu bir konuşma türünü” hatırlatmıştır. Ayrıca “Kullanılan 

üslûp; otoriter rejimlerde çok rastlanılan bir ‘İçimizdeki düşman’ kavramı yaratacağa 

benzeyen ifadeler.” düşündürücü bulunmuştur.   Cem, ayrıca “Hızla değişen 

Türkiye’yi on yıl öncesine döndürmeye çalışmak, dikkâtli bir politikacının her halde 

düşmemesi gereken ciddi bir yanlış olacaktır.” uyarısında da bulunmuştur. 2333  

Çetin Altan da sağa taviz vermekle ve dengeci bir tutum izlemekle suçladığı 

Nihat Erim’i sert şekilde eleştirmiştir. Altan, Başbakan Erim’i özetle şu ifadelerle 

tenkit etmiştir:  “Türkiye’nin âsayiş sorunu devrimci kanatla karşı – devrimci kanat 

arasında denge tutarak çözülecek bir sorun değildir… Bizim uzaktan görüşümüz iki hafta 

içinde Erim, denge tutma politikasıyla çok tehlikeli bir noktaya gelmiştir… Hangi kanada, 

devrimci kanada mı, yoksa karşı – devrimci kanada mı dayanacağına kesin karar vermelidir. 

Atatürkçülük dengecilik demek değildir. Ve bu iki kanat aynı düzeyde bir arada 

olamaz…”2334    

Basında çıkan tenkitler karşısında anılarında bu konuşmasını değerlendiren 

Nihat Erim kendisini eleştirenlere,  “…Anarşi yaratanların, silah kullananların, bomba 

kullananların, dinamit kullananların, banka soyanların, küçük, büyük insan kaçıranların 

üzerlerine devletin, alacağı tedbirlerle balyoz gibi inilmesini istemiyorlar mı?”  sorusunu 

yöneltmiş ve o sözlerinin söylendiği ortamdaki olayların hatırlanmasını istemiştir.2335   

Erim’in “Balyoz”lu konuşmasından sonra asayişi sağlamak adına düşünülen 

ilk tedbirlerden birisi sıkıyönetim ilanı olmuştur. Nihat Erim, başlangıçta 

sıkıyönetime karşı ordudan gelebilecek tepkiler nedeniyle tereddütlü olduğunu; 

ancak Genelkurmay Başkanı Org. Memduh Tağmaç’ın Anayasa değişene kadar 

sıkıyönetimin tek çare olduğunu söylediğini kaydetmiştir. 12 Mart Muhtırası’nın 

imzacılarından Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Batur, şiddet olaylarındaki artışın 

başta Tağmaç olmak üzere sert tedbirler alınmasını isteyenlere güç kazandırdığını 

öne sürmüştür. 2336 Nitekim Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) gündeme gelen 

                                                 

2333 İsmail Cem, “Olayların İzinde: Asayiş’ Üzerine”, Milliyet, 23 Nisan 1971, Yıl: 21, Sayı: 8429, s: 
2. 
2334 Çetin Altan: “Taş: Erim’i yürekten uyarmak isteriz”, Akşam, 24 Nisan 1971, s: 2. 
2335 Erim, A.g.e., s: 222. 
2336 Muhsin Batur, Anılar ve Görüşler: Üç Dönemin Perde Arkası, İstanbul, Milliyet Yayınları, 
1985, s: 315. 
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sıkıyönetim  konusunda Tağmaç’ın teklifi kabul edilmiştir. 2337 MGK toplantısında 

alınan tavsiye kararı uyarında sıkıyönetim bir ay süreyle 11 ili kapsayacak şekilde 

ilan edilmiştir. 2338 Böylece anarşi olaylarını önleme görevi asıl olarak Sıkıyönetim 

Komutanlıkları’na verilmiş oluyordu. 2339 Sıkıyönetim her ne kadar bir aylık bir süre 

için ilan edilmişse de sürekli olarak uzatılacak ve Türkiye’de bir “sıkıyönetim devri” 

açılmış olacaktı.2340 Nitekim 12 Mart dönemi Sıkıyönetimi 25 Eylül 1973 tarihine 

kadar tam 29 ay süreyle devam etmiştir. 2341 

Sıkıyönetim konusunda görüş bildiren CHP’liler ülkenin içinde bulunduğu 

koşullar dahilinde Meclis’in onay vermesini beklediklerini açıklarken, AP’liler ise 

Erim Hükûmeti’nin sıkıyönetimin gerekçesini izahını ve en kısa zamanda bunun 

kaldırılacağının ilan edilmesini istemişlerdir. 2342 Çağrılar üzerine Adalet Bakanı 

İsmail Arar, sıkıyönetimin gerekçesini şöyle açıklamıştır: “Aşırı sol kır gerillası için 

talimat aldı.”, “Aşırı sağın katliam hazırladığı sabit oldu.” ve “Gizli Kürt İstiklâl 

Partisi kuruldu.” 2343  Başbakan Nihat Erim, sıkıyönetimin ilanından sonra yaptığı 

konuşmada Türkiye’de “asayişsizlik konusuna karşı kayıtsız kalamayacaklarını” 

açıklamış ve zorunluluktan dolayı bu kararı almaya mecbur kaldıklarını söylemiş, 

ardından sıkıyönetim kanunu çerçevesinde kalınacağını belirtmiştir.2344 Erim, ABD 

Büyükelçisi William Handley ile görüşmesinde de kendisinden sıkıyönetimin 

nedenlerine dair bilgi istenmesine karşılık şunları söylemiştir:   “…Elimizdeki bilgilere 

                                                 

2337 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 968. Sadi Koçaş, başlangıçta Nihat Erim ile birlikte 
sıkıyönetim ilanına karşı olduklarını; ancak başta MİT’ten gelen baskılara karşı gelemediklerini 
kaydetmiştir. Koçaş, A.g.e., ss: 178-180. 
2338 26 Nisan 1971 tarihinde sıkıyönetim ilan edilen iller şunlardır: İstanbul, Ankara, Zonguldak, 
Adana, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Diyarbakır, Hatay, Siirt.  “11 İlde Sıkıyönetim İlan Edildi”, 
Milliyet, 27 Nisan 1971, Yıl: 21, Sayı: 8432, s: 1. Sıkıyönetimin ilan kararında kısaca şu ifadeler yer 
almıştır:  “Memleketimizde uzun süreden beri gözlemlenen çıkarcı çevrelerin tutumu ile anarşik nitelikteki 
eylem ve davranışların sadece kamu düzeni ve güvenliğini bozucu amaçlara yönelmiş olmayıp… Devletin… 
bütünlüğüne… karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma mahiyeti aldığını gösterir… belirtilerin meydana çıkması 
nedeniyle… bir ay süre ile Sıkıyönetim ilanı… kararlaştırılmıştır.”  Zafer Üskül, 12 Mart 1971 Dönemi 
Sıkıyönetimi, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014, s: 3. 
2339 Aykan, A.g.e., s: 234. 
2340 Toker, A.g.e., s: 232. 
2341 Şevket Süreyya Aydemir, İhtilâlin Mantığı ve 27 Mayıs İhtilâli, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1973, 
s: 476. 
2342 “Sıkıyönetim Mecliste onaylandı”, Milliyet, 29 Nisan 1971, Yıl: 21, Sayı: 8432, s: 9. 
2343 “Adalet Bakanı, Sıkıyönetimin gerekçesini açıkladı”, Milliyet, 29 Nisan 1971, s: 1. 
2344 “Sıkıyönetim Mecliste onaylandı”, Milliyet, 29 Nisan 1971, s: 9. 
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göre… sıra sabotajlara gelmiştir… Üniversiteler kontrolden çıkmış durumda. Buna doğudaki 

durumu… katınca işin tehlikesi iyice ortaya çıkmıştır. Anayasaya göre yürütme organının 

elinde bunlara süratle müdahale imkânı yoktur... Şimdi sıkıyönetim yetkilileri arama vesaire 

gibi tedbirleri alabileceklerdir…” 2345   Erim, ayrıca sıkıyönetim konusunda partilerle 

mutabık olduklarını da vurgulamıştır. Özellikle Handley ile görüşmesinde 

Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu tehditleri ön plana çıkartan Başbakan Erim, 

böylece Batı’dan gelebilecek eleştirileri olabildiğince önlemeyi de amaçlamıştır.   

Sıkıyönetimin ilanından sonra özellikle basına ve gazetecilere yönelik 

uygulamalar, aydınların gözaltına alınması ve bazılarının tutuklanması kamuoyunda 

tepki toplayacak ve Erim Hükûmeti’ne karşı eleştiriler artacaktır. Özellikle Türk 

Basını’nın köklü gazetelerinden “Akşam” ve “Cumhuriyet”in kapatılması ve 

yazdıkları yazılar nedeniyle İlhan Selçuk ve Çetin Altan gibi gazetecilerin gözaltına 

alınmaları rahatsızlık yaratmıştı. 2346 Başbakan Erim, iki önemli yazarın gözaltına 

alınmasından ve kapatılan gazetelerden yakınmış; ancak her iki olayın da hükûmetin 

dışında Sıkıyönetimin tasarrufunda meydana geldiğini savunmuştur. 2347 

Sıkıyönetime geçişle beraber ayrıca bazı gençlik örgütleri kapatılmış, meslek 

kuruluşlarıyla sendikaların siyasî toplantıları ve seminerleri yasaklanmıştı.2348 Geniş 

çaplı tutuklamalar arasında “9 Martçılar” olarak değerlendirilen gruptan gerek asker 

ve gerekse siviller İstanbul’da Ziverbey Köşkü’nde sorgulanarak, işkenceden 

geçirilmişlerdir. 2349   

Başbakan Nihat Erim, Fransız basınına yaptığı açıklamada aydınlara karşı 

aşırı hareketlere girişildiği iddialarının “maksatlı” çıkartıldığını vurgulamış ve 

“…Yabancı basın mensuplarına bu konuda istedikleri yerde, istedikleri konuları 

serbestçe incelemek için” gereken kolaylıkları göstereceğini söyleyerek ithamları 

reddetmiştir. 2350 Ne var ki, Erim aynı zamanda o günlerde gözaltında bulunan 

                                                 

2345 Başbakan Nihat Erim’in ABD Büyükelçisi ile 27 Nisan 1971 tarihinde yaptığı görüşmenin iç 
durum ile ilgili bölümünün tutanağı. s: 1. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel 
Evrak.  
2346 “Çetin Altan, İlhan Selçuk gözaltında”, Milliyet, 30 Nisan 1971, Yıl: 21, Sayı: 8433, s: 1.  
2347 Koçaş, A.g.e., ss: 182-183. 
2348 Ahmad, A.g.e., s: 361. 
2349 Aydın/Taşkın, A.g.e., s: 229. 
2350 “Ordu, Anayasa Değişikliği İstiyor”, Milliyet, 7 Haziran 1971, Yıl: 22, Sayı: 8472, s: 11. 
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karikatürist Turhan Selçuk’un kötü muamele gördüğünün tespit edildiğini ve 

sorumluları teşhir edeceğini açıklamak zorunda da kalmıştır.2351 Başbakan 

Yardımcısı Sadi Koçaş’a göre işkence ve kötü muamele iddiaları ilgililerden 

soruşturulduğu zaman “böyle bir şey yok.” cevabı verilmiş; ancak Turhan Selçuk 

olayı ortaya çıkınca hakikat anlaşılmış ve sorumlular hakkında yasal işlem 

yapılmıştır.2352 Dolayısıyla Erim’in Fransız basınına yaptığı açıklamada söylentileri 

yalanlaması işkence iddialarının reddedilmesine bağlanabilir. 

I.Nihat Erim Hükûmeti döneminde meydana gelen en önemli asayiş 

olaylarından birisi İsrail Konsolosu Ephraim Elrom’un Mahir Çayan’ın lideri 

bulunduğu örgüte (Türkiye Halk Kurtuluş-Cephesi/THKP-C) mensup silahlı 

eylemciler tarafından kaçırılmasıdır. Bu olay “devletin prestijine darbe” olarak 

değerlendirilmiştir. 2353 Nadir Nadi’ye göre de bu olay “reform hükümetinin 

sinirlerini bozmuştur.” 2354 Demokratik Partililere göre de Erim’in amacı 

“demokrasiyi kurtaran adam” olmaktı; ancak Elrom olayının meydana geldiği “1971 

yılı Mayıs ayında bunun olmayacağını anlamıştı ve morali bozulmaya 

başlamıştı.”2355 

Nitekim Sıkıyönetim Komutanlığı’ndan yayınlanan bildiride “Konsolosun 

serbest bırakılması” istenmiş ve Başbakan Yardımcısı Koçaş, Erim’in talimatıyla 

“Hükûmet Başkanlığı Bildirisi” adı verilen bir metni radyodan okumuş; Elrom’un 

öldürülmesi halinde   “adam kaçıranlar, onları teşvik ve onlara yardım ve yataklık 

edenlerin idamıyla ilgili kanunun makable teşmil edilerek Meclis’e verileceğini” 

açıklamıştır. 2356  Koçaş, olayın ardından basına verdiği demeçte bu hususa bir kez 

daha değinmiş ve İsrail Konsolosu’nun öldürülmesi durumunda idam kanununun 

                                                 

2351 “Erim: ‘Selçuk’u 7 polis dövmüş, onları teşhir edeceğim’, dedi” Milliyet, 21 Haziran 1971, Yıl: 
22, Sayı: 8486, s: 1.  
2352 Koçaş, A.g.e., s: 186. 
2353 Ahmad, A.g.e., s: 362. 
2354 Nadir Nadi, Olur Şey Değil, İstanbul, Çağdaş Yayınları, 1981, s: 196. 

2355 Hasan Korkmazcan ile 11 Ağustos 2015 tarihinde yapılan özel görüşme.  
2356 “4 Silahlı, İsrail Konsolosunu Kaçırdı”, Milliyet, 18 Mayıs 1971, Yıl: 21, Sayı: 8452, s: 1., Koçaş, 
A.g.e., s: 214., Gevgilili, A.g.e., s: 529. Bildirinin okunması için 22:45’te başlaması gereken haber 
bülteni 5 dakika bekletilmiş ve düzeltmelerle dolu olan metnin hatasız okunması için - Erim’in de 
onayıyla - Sadi Koçaş, mikrofon başına geçmiştir. Jülide Gülizar, TRT Meydan Savaşı, Ankara, 
Ümit Yayıncılık, 1995, ss: 44-45. 
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geriye doğru işletileceğini söylemiştir. 2357 Kurtul Altuğ’un anılarına göre hükûmet, 

“mümkün olduğu kadar sert bir bildiri yayınlayarak, Elrom’u kaçıranları ürkütmeyi 

ve Konsolos’un öldürülmesini önlemeyi” amaçlamıştı. 2358  

Elrom olayı karşısında Erim Hükûmeti, hukukun evrensel ilkeleri arasında 

bulunan “Geriye dönük cezalandırma olmaz.” hükmüne aykırı bir düzenlemeye 

gitmeyi dahi göze almıştı. Eylemciler, Elrom’un serbest bırakılması için taleplerini 

bir bildiriyle açıklamışlar ve  “bütün devrimcilerin serbest kalmasını, üç gün boyunca 

bildirinin TRT’den duyurulmasını, bu süre içinde takibat yapılmamasını”   istemişlerdi. 2359 

Başbakan Erim ise aynı günlerde Finlandiya Televizyonu’na verdiği demeçte 

kaçırma olayının kendilerini çok üzdüğünü; ancak başka ülkelerde de benzer 

eylemler olduğunu söylemiştir. Erim, eylemcilerle pazarlığa girişmeyeceklerini ve 

Elrom’u sağ kurtarmak için çalışacaklarını da bildirmiştir. 2360 

Ephraim Elrom’un kaçırılması üzerine güvenlik güçlerinin başlattığı 

operasyonlar geniş çaplı tutuklamalara yol açmış ve aralarında profesörlerin de 

bulunduğu 547 kişi gözaltına alınmıştır. 2361 Dönemin ünlü hukukçuları Mümtaz 

Soysal, Prof. Bülent Nuri Esen, Prof. Uğur Alacakaptan gibi isimlerin Sıkıyönetim 

tarafından gözaltına alınması tepkiyle karşılanmıştır.2362 I. Erim Kabinesi’nde 

Köyişleri Bakanlığı görevi üstlenen Cevdet Aykan, Başbakan Erim’in  

akademisyenlerin tutuklanmasından rahatsız olmasına karşın “yapacağı fazla bir şey 

yoktu.” değerlendirmesinde bulunmuştur. 2363 Erol Köse de o günlerde görüştüğü 

Nihat Erim’e tutuklamaların nedenini sorduğunda, “Erol bunları ben yapmıyorum. 

Askerler yapıyor.” cevabı aldığını söylemiştir. 2364 Nitekim CHP Genel Başkanı 

İsmet İnönü, Başbakan Nihat Erim’i ziyaret ederek son gelişmelerle ilgili olarak 

                                                 

2357 “Konsolusun Âkıbeti Bilinmiyor”, Milliyet, 21 Mayıs 1971, Yıl: 21, Sayı: 8455, s: 1. 
2358 Altuğ, A.g.e., s: 72. 
2359 Aydın/Taşkın, A.g.e., s: 230. 
2360 “Tedhişçiler Dış Yardım Alıyor”, Milliyet, 22 Mayıs 1971, Yıl: 21, Sayı: 8456, s: 9. 
2361 “Gözaltındaki 107 kişi dün serbest bırakıldı”, Milliyet, 21 Mayıs 1971, s: 1. 
2362 “14 Öğretim Üyesi Daha Gözaltında”, Milliyet, 22 Mayıs 1971, s: 1. 
2363 Aykan, A.g.e., s: 234. 
2364 Erol Köse ile 27 Ekim 2014 tarihinde yapılan özel görüşme. 
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endişelerini dile getirmiş ve gözaltılarda daha titiz davranılması gerektiğini 

söylemiştir.  2365  

İnönü’nün uyarısı ile birlikte soruna bir çözüm arayan Başbakan Erim, 

başlangıçta Sıkıyönetim’in işine karışamadıklarını söylemişse de kendi imzasını 

taşıyan bir Başbakanlık genelgesini bütün illere bildirilmesine karar vermiştir.2366 

Nihat Erim’in valilere gönderdiği genelgede İsrail Konsolosu’nun kaçırılmasından 

sonra yanlış uygulamalar gözlendiği vurgulanmış ve ardından “İndî görüşlerle hiç 

kimsenin gözaltına alınmaması.” istenmiştir. 2367 Nihat Erim, böylece Elrom’un 

kaçırılmasından sonra ortaya çıkan kargaşa ortamında daha çok kişinin gözaltına 

alınmasını önlemiş ve evvelden gözaltına alınanlardan bir kısmının serbest 

bırakılmasını sağlamıştır. Altuğ’a göre genelgeden sonra İçel’de gözaltına alınanların 

en az yarısının serbest kaldığı anlaşılmıştır. 2368 

Kaçırılan İsrail Konsolosu’nun bulunması amacıyla İstanbul’da 23 Mayıs 

1971 günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve 30 bin askerin katılımıyla geniş çaplı 

bir arama faaliyetine girişilmiştir. 2369 Yapılan aramalar sonucunda Elrom’un cansız 

bedenine ulaşılmış ve İsrail Konsolosu’nun üç kurşunla öldürüldüğü anlaşılmıştır. 

Elrom’un ölümü üzerine İsrail Başbakanı Golda Meir’e bir taziye mesajı gönderen 

Başbakan Erim, olaydan duyduğu üzüntüyü belirtmiş ve sorumluların en kısa 

zamanda gereken cezaya çarptırılması için hükûmet olarak çabalayacaklarını 

bildirmiştir. 2370  

Birinci Erim Hükûmeti döneminde ayrıca 30 Mayıs 1971 günü bu kez 

İstanbul/Kartal’da Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir, Sibel Erkan adlı bir genç kızı 

evinde rehin almışlar; ancak uzun süreli bu eylem güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 

sona ermiştir. Çatışma sırasında Cevahir yaşamını yitirmiş, Çayan ise yaralı olarak 

                                                 

2365 “İnönü Erim İle Görüştü”, Milliyet, 22 Mayıs 1971, s: 1. 
2366 Altuğ, A.g.e., s: 75. 
2367 “Erim: ‘İndî Görüşlerle Kimse Gözaltına Alınmasın”, Milliyet, 23 Mayıs 1971, Yıl: 21, Sayı: 
8457, s: 1. 
2368  Altuğ, A.g.e., s: 75. 
2369 Gevgilili, A.g.e., s: 530. 
2370 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Mayıs 1971, Sayı: 80, Ankara, T.C. Dışişleri Bakanlığı, s: 30., 
“Erim: ‘Kanunlar Göz Kırpmadan Değişecek’ ”, Milliyet, 24 Mayıs 1971, Yıl: 21, Sayı: 8458, s: 11. 
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ele geçirilmişti. 2371 1971 yılıın sonunda hazırlanan rapora göre 12 Mart dönemi 

Sıkıyönetim uygulamalarında toplam 242 kuruluşun kapatıldığı, banka 

soygunlarından sanık 65 kişiyle, adam kaçırmadan sanık 43 kişinin yakalandığı ve 

çok sayıda, tüfek, silah, mermi ve patlayıcı malzemenin de ele geçirildiği 

açıklanmıştır.  2372  

Sıkıyönetim döneminde ayrıca iki siyasî parti de kapatılmıştır. Anayasa 

Mahkemesi, “Milli Nizam Partisi”ni “laik devlet niteliğinin ve Atatürk 

devrimciliğinin korunması prensiplerine aykırı olduğu” gerekçesiyle, TİP’i de 

Anayasa’nın 57. maddesinde yer alan “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği” ve 

Siyasi Partiler Kanunu’nun 81. maddesine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle 

kapatmıştır. 2373 1971’in sonunda yeni yıl mesajı yayınlayan Başbakan Erim, 

Türkiye’de “Anarşiyi Sıkıyönetim önlemiştir.” değerlendirmesinde bulunmuştur.2374 

Nihat Erim, böylece başlangıçta tereddütle karşıladığı ve askerlerin tavsiyesi 

sonucunda ilan edilen “Örfi İdare” sayesinde şiddet olaylarının önlenebildiğini 

vurgulamıştır. Ancak 1972’de de başka asayiş olayları meydana gelecek ve 

Sıkıyönetim uygulamasının devamı zorunlu görülecektir. 

 7.7.2.  I. Nihat Erim Hükûmeti Döneminde Anayasa Sorunu 

1961 Anayasası’nın değiştirilmesine ilişkin tartışmalar 12 Mart 

Muhtırası’ndan çok önce başlamıştı. 2375 AP, yukarıda da değinildiği üzere, 1969 

seçimlerine gidilirken bir “Anayasa Islahatı” projesi hazırlamış ve köklü değişiklikler 

önermişti. Hatta dönemin AP Genel Başkanı Demirel zaman zaman “Bu Anayasa ile 

                                                 

2371 Gevgilili, A.g.e., s: 530. 
2372 “12 Mart’tan Sonra 242 Kuruluş Kapatıldı”, Demokrat İzmir, 26 Aralık 1971, Yıl: 23, Sayı: 
6531, ss: 1-7. 1971’in yaz ve sonbahar aylarında sol görüşlü 4 bini aşkın kişinin tutuklandığı, sol 
yanlısı yayınevlerinin de kapatıldığı da bildirilmiştir. Sonyel, A.g.e., s: 254.  
2373 Aykol, A.g.e., ss: 72-73. 
2374 “Erim: ‘Anarşiyi Sıkıyönetim Önlemiştir’ ”, Cumhuriyet, 1 Ocak 1972, Yıl: 48, Sayı: 17029, s:1.   
2375 Mümtaz Soysal’a göre 1965 seçimlerine kadar 1961 Anayasası yoğun şikâyetlere yol açmamıştı. 
Ancak 1960’ların sonuna doğru tırmanan öğrenci olayları karşısında yetersiz kalan iktidar sahipleri, 
“kabahati Anayasaya yüklemeye” ve “Bu Anayasa ile devlet yönetilmez.” tezini savunmaya 
başlamışlardı. Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 8.bs., 
1990, ss: 104-105. 
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devlet yönetilmez.” sözleriyle düşüncelerini açığa vurmuştur. 2376 Bunun yanı sıra 

TSK’da da 1961 Anayasası’nın değiştirilmesi yönünde eğilim başgöstermişti. 

Askerlere göre 1961 Anayasası, “fazla hürriyetçi” idi ve Türk toplumunun bünyesine 

uymamaktaydı. 2377 Burada ironik olan, 27 Mayıs rejiminin, yani askeri idarenin, 

yaptığı 1961 Anayasası’nı yine askerlerin değiştirmek için ısrarcı olmalarıdır. Yani 

askeriye, bir anlamda kendi eseri sayılabilecek Anayasa’nın 10 yıl sonra karşısına 

geçmiştir.  

Nihat Erim, Başbakanlık görevini üstlendiği ilk günlerde basın mensuplarına 

“Anayasa’yı uygulamak için geldiğini ve icap ederse yeni tedbirlerin 

düşünülebileceğini” söylemişti. Ancak kısa zaman içinde gittikçe artan terör 

eylemleri nedeniyle yeni önlemleri gündemine aldığını açıklayan Erim, Türkiye gibi 

“milletlerarası tedhişçiliğin” merkezi olan bir yerde eldeki yasaların yetersiz 

kaldığını ve “Anayasa değişikliğinin zaruret haline” geldiğini savunmuştur. 2378 

Altuğ’a göre de Erim, Başbakanlık görevini üstlendiği ilk günlerde “bu Anayasa ile 

bu işin üstesinden gelinir.” düşüncesindeydi ve hatta Cumhurbaşkanı Sunay’a da bu 

fikrini iletmişti.  Ancak ülke içinde tırmanan şiddet olayları nedeniyle başta Tağmaç 

olmak üzere askerler, Nihat Erim’e Anayasa değişikliği konusunu kabul 

ettirmişlerdi.2379  Hatta bir demecinde “Ordu Anayasa değişikliği istiyor.” diyen 

Başbakan Erim, kamuoyuna da tadilat talebinin “asıl sahibinin” askerler olduğunu 

duyurmuştu. 2380  

Bu ve benzeri örneklere göre Nihat Erim, artık “sokağa hakim olmak üzere” 

bir takım tavizler vermeye başlamış ve ilk günlerdeki “kendinden emin” tutumunun 

yerini, “dengeci” bir tavır almıştı. 2381 Kısacası Nihat Erim, artık “askeri vesayet” 

altında Başbakanlık görevi yürütmek durumunda kalacaktır. Sadi Koçaş da başta 

değişikliğin aleyhinde olmasına rağmen Anayasa konusunda Tağmaç’a direnemeyen, 

                                                 

2376 Nadi, A.g.e., s: 199.  

2377 Tanör, A.g.e., s: 412.  
2378 Erim, A.g.e., ss: 272-273-274. 
2379 Altuğ, A.g.e., ss:49-50.   
2380 “Ordu, Anayasa Değişikliği İstiyor”, Milliyet, 7 Haziran 1971, s: 1. 
2381 Altuğ, A.g.e., s: 50. 
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yahut mücadeleyi göze alamayan Nihat Erim’in “Türkiye’yi kurtaran insan olma” 

şansını kaçırdığını savunmuştur. 2382 

Başbakan Nihat Erim, 1961 Anayasası’na ilişkin en önemli 

değerlendirmelerini yabancı gazetecilerle bir araya geldiği basın toplantısında 

yapmıştır. Erim, Türk Anayasası’nın Avrupa’nın birçok ülkesinden daha liberal 

olduğunu söylemiş ve ardından,  “Türkiye böyle bir lüksü kaldıramaz. Anayasada 

değişiklik yaparak temel hak ve hürriyetlerin bu hak ve hürriyetleri ortadan kaldıracak 

şekilde suistimal edilmesini önleyici bir hüküm koyacağız.”  diye konuşmuştur. 2383 Erim, 

böylece 1961 Anayasası’nın getirdiği özgürlükleri henüz Türkiye’nin hazmedecek 

kapasitede olmadığı fikrinde olduğunu ortaya koymuştur. Erim, ABD Büyükelçisi 

William Handley’e de 1961 Anayasası’nın Batı’nın ileri ülkelerine göre daha liberal 

olduğunu ve bunun tadil edileceğini; ancak yapılacak değişikliklerin,  “Avrupa 

Anayasaları seviyesinde olacağını ve daha geriye gidilmeyeceğini”  söylemiştir. 2384 Bu 

arada basında 1961 Anayasası’nın kapsamlı şekilde tadil edileceğine dair haberler 

yayınlanmış ve “kişi özgürlükleri”, “haberleşme ve seyahat özgürlüğü”, “toplantı ve 

gösteri yürüyüşü hakkı”, “üniversite özerkliği”, “yargı ve yargıçlar”, “Meclis 

faaliyetleri” gibi başlıklarda değişikliğe gidileceği bildirilmiştir. Ne var ki, bütün bu 

hükümler 1961 Anayasası’nın özünü ve ruhunu oluşturmaktaydı. Bu hükümlerde 

yapılacak tadilatların anayasanın özünü ve ruhunu büyük ölçüde zedeleyeceği de 

açıktır. Nitekim bütün bunların yanı sıra hükûmete “Kanun Gücünde Kararname” 

çıkarma yetkisi verilmesi ve referanduma sunulamayacak hususların tespiti gibi 

konularda 1961 Anayasası’na ek maddeler konulması da gündeme gelmiştir.2385 

                                                 

2382 Koçaş, A.g.e., s: 172. 
2383 “Erim: Bugünkü Anayasa Türkiye için lükstür”, Milliyet, 2 Mayıs 1971, Yıl: 21, Sayı: 8437, s: 1. 
Kurtul Altuğ’a göre Erim, o günkü toplantıda İngilizce olarak “lüks” deyimini ağzından kaçırmış; 
konuşmayı tercüme eden Altemur Kılıç, bu sözü aynen tercüme ederek basına vermiştir. Olayı 
öğrenen Başbakan Erim ise “Ben başka bir şey ifade etmek istedim ama öyle anlaşılmış demek.” 
tepkisini vermekle yetinmiştir. Altuğ, konuşmayı “kırparak” basına vermeyen Kılıç’ı kusurlu 
bulduğunu da ifade etmiş ve Nihat Erim’in “başkalarının hatalarını üzerine alan, sahip çıkan bir 
yapıda” olduğu için Anayasa’ya dair sözlerinin üzerine kaldığını da vurgulamıştır. Altuğ, A.g.e., ss: 
56-57. 
2384 Başbakan Nihat Erim’in ABD Büyükelçisi ile 27 Nisan 1971 tarihinde yaptığı görüşmenin iç 
durum ile ilgili bölümünün tutanağı. s: 2. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel 
Evrak. 
2385 “Anayasa Değişiklikleri Belli Oldu”, Milliyet, 4 Mayıs 1971, Yıl: 21, Sayı: 8438, s: 1. 
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Anayasa değişikliğine dair yapılan hazırlıklar ve Başbakan Erim’in 

açıklamaları kamuoyunda yankı uyandırmıştır. 1961 Anayasası’nın bir “tepki 

Anayasası” olduğundan söz edilen bir yazıda, tasarlanan değişikliklerin de 12 Mart 

koşullarında yeni bir tepki olarak düşünülmesi halinde farklı sorunların ortaya 

çıkacağı savunulmuştur. Yazar, ayrıca yapılacak değişikliklerin sadece Erim 

Kabinesi için değil; aynı zamanda gelecekteki kabinelerin de yararına olacak biçimde 

düzenlenmesini de istemiştir. 2386 İsmail Cem’e göre 1961 Anayasası “üzerine büyük 

mücadeleler verilmiş bir yasadır, sıradan bir kanun değildir, bir “Devrim 

Anayasasıdır.” Cem, “ilerici” olarak tanımladığı 1961 Anayasası’na “Türk halkının 

lâyık olmadığı” fikrinin geçersiz olduğunu da vurgulamış ve “Türkiye halkına 

inanmayanların başarılı” olmalarının zor olacağını savunmuştur. 2387 Prof. Muammer 

Aksoy, değerlendirmesinde 1961 Anayasası’nda yapılması planlanan değişikliklerin 

bir “geriye gidiş” olacağını savunmuştur. Aksoy ayrıca, şiddet olayları gerekçe 

gösterilerek özerkliğin kaldırılması halinde artık “üniversite değil, sadece 

yüksekokullarımız olacaktır.” tespitinde de bulunmuştur. 2388 Ali Gevgilili, 

Türkiye’de 1961 Anayasası’nın getirdiği “bilim, üniversite, basın, yayın” gibi 

alanlardaki özgürlüklerin toplumsal talebin bir sonucu olduğunu savunmuş ve 

“…1971 rejiminin ilk Başbakanı’nın Anayasayı toplum için lüks” olarak 

tanımlamasını eleştirmiş ve “Bu Anayasa ile devletin yönetilemeyeceği” algısının 

yanlış olduğunu savunmuştur. 2389 Hıfzı Veldet’e göre Nihat Erim’in 1961 

Anayasası’na ilişkin sözleri “manevi baskı havası yaratmıştır” ve artık değişikliklere 

karşı çıkmak “memleket hayrına yapılacak işlere karşı çıkmak” anlamına 

gelebilecektir. Hıfzı Veldet, aynı zamanda sadece Türkiye’de değil; dünyada da 

sıkıyönetim rejimlerinin istikrarlı bir tempo tutturmasına olanak bulunmadığını da 

savunmuştur.  2390 

                                                 

2386 Abdi İpekçi, “Durum: Anayasa Değiştirilirken” Milliyet, 5 Mayıs 1971, Yıl: 21, Sayı: 8439, s: 1. 
2387 İsmail Cem, Tarih Açısından 12 Mart, İstanbul, Cem Yayınevi, 3. bs., 1993, ss: 141-142-143.   
2388 Muammer Aksoy, “1971 Anayasası”, Ortam, 14-21 Haziran 1971, Sayı: 3, s: 3.  
2389 Ali Gevgilili, Türkiye’de 1971 Rejimi, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1973, s: 278. 
2390 Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 12 Mart: Faşizmin Felsefesi, İstanbul, Evrim Kitabevi, Bas.y.y., s: 

59. 
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Kamuoyundaki değerlendirmeler devam ederken, Başbakan Nihat Erim; 

Anayasa Profesörleri’yle bir araya gelmiştir. Aralarında Prof. Mümtaz Soysal’ın da 

bulunduğu akademisyenler, Erim’den “serbest tartışma ortamının olmadığı 

Sıkıyönetim ortamında Anayasa tadilatı yapılmamasını” istemişlerdir. Profesörlerin 

görüşlerini dinleyen Nihat Erim ise sadece Sıkıyönetimin gerekçesini anlatmakla 

yetinmiştir. 2391  Hükûmet, kısa zaman içinde 1961 Anayasası’nın 40 maddesinde 

değişiklik yapılmasını öngören bir teklifi siyasî partilerin görüşüne sunmuştur. Buna 

göre “temel hak ve özgürlüklerin millî güvenlik, millî bütünlük ve kamu düzeni 

ilkesiyle” sınırlandırılması amaçlanmıştı. AP’lilerin ilk tepkisi değişikliklerin kendi 

seçim beyannameleriyle paralellik taşıdığını açıklamak olurken; CHP’liler teklifleri 

incelemenin zaman alacağını bildirmişlerdir. 2392  

Erim Hükûmeti’nin sunduğu değişiklik teklifine dair görüşlerini bildiren 

CHP, özellikle temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına karşı çıkmıştır. AP 

kanadında ise “kamulaştırma” yahut “devletleştirme” gibi uygulamalar “kabul 

edilemez” bulunmuştur. Siyasî partiler dışında İstanbul Üniversitesi de görüşünü 

açıklamış ve “idari özerkliğin kaldırılması”nın onaylanamayacağını bildirmişti. 2393 

Başbakan Erim, Anayasa tadilatına dair siyasî parti liderlerine gönderdiği mektupta 

sunulan tasarının bütünüyle kabulünün önemine işaret etmiş ve “Değişikliklerin 

geçmesi Parlamento için son şans” olarak nitelemişti. 2394 Erim’in mektubu bir 

bakıma değişikliklerin tamamının kabul edilmemesi halinde Meclis’in askerler 

tarafından kapatılabileceği anlamı da taşımaktaydı.  

CHP lideri İnönü, değişiklik talepleri gündeme geldiği zaman “temel hak ve 

özgürlüklere” dair 11. maddeye önem vermiş ve “1961 Anayasası’nın olabildiğince 

korunmasından ve temel hak ve özgürlüklere dokunulmamasından” yana bir tutum 

                                                 

2391 “Erim, Anayasa İçin 4 Profesörle Görüştü”, Milliyet, 9 Mayıs 1971, Yıl: 21, Sayı: 8444, ss: 1-9. 
AP yanlısı basında Başbakan Erim’in daha çok “sol eğilimli” profesörlerle görüştüğü ileri sürülerek, 
bu tutum eleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmede Anayasa’nın sıkıyönetim idaresinde 
değiştirilmemesinin önerildiği de hatırlatılmış ve “Demek, sıkıyönetim olmasa öğrencileri eyleme 
geçirecekler, duvarları afişlerle lekeliyecek, sokakları haydut naraları ile inletecek, sol yumruklara geçit resmi 
yaptıracaklardı…”  ifadeleriyle “sol” eğilimli olarak niteledikleri akademisyenler suçlanmıştır. Son 
Havadis: “Anayasa ve solcu profesörler”, Son Havadis, 11 Mayıs 1971, Yıl: 17, Sayı: 4837, s: 1. 
2392 “Anayasanın 40 Maddesi Değişiyor”, Milliyet, 6 Haziran 1971, Yıl: 22, Sayı: 8471, ss: 1-9.  
2393 Milliyet 1971, Milliyet’ten Seçmeler Dizisi, Milliyet Yayınları, s: 131. 
2394 Yankı, 19-25 Temmuz 1971, Sayı: 21, s: 5.  
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sergilemiştir. 2395 Bu dönemde TSK, bilhassa temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması 

konusundaki hassasiyetini bildiği İnönü’yü ikna etmeye çabalamıştır. Dolayısıyla 

Anayasa tadilatının gündeme geldiği günlerde Genelkurmay Başkanı Org. Memduh 

Tağmaç ile CHP Genel Başkanı İsmet İnönü arasındaki görüşmeye kısaca 

değinmekte yarar vardır.  Tağmaç’ın TRT’nin ve üniversitelerin özerkliğinin mutlaka 

kaldırılmasında ısrarcı olduğu basında çıkan haberlerde yer almıştı. 2396 Memduh 

Tağmaç, İnönü ile görüşmesi sırasında demokratik rejimin işlememesi, özgürlüklerin 

kötüye kullanımı gibi konulardan şikâyet ederek, Anayasa değişikliklerini zorunlu 

gördüklerini söylemişti. Askerlerin temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasından yana 

olduklarını öğrenen İnönü ise Türkiye’de “hür vatandaş ve cemiyet olarak yaşamak, 

Türk milletinin hakkı ve liyakatidir.” yanıtını vermişti. 2397 Sonuç olarak 

Anayasa’nın 11. maddesi üzerinde ordunun da kabul edebileceği bir formül üzerinde 

uzlaşılmasıyla birlikte tadilatın gerçekleşmesinin önü açılmıştır.2398 Toker’e göre de 

İnönü, o günlerde “1961 Anayasası’ndan ne kurtarabilirse, o kâr olarak kalacaktı.” 

düşüncesindeydi.2399 İsmet Paşa’nın bu çabalarına karşılık başta AP olmak üzere sağ 

partiler Anayasa değişikliklerini desteklemişlerdir. AP’li Hasan Dinçer, bu konuda 

hükûmetin yaptığı hazırlıkların kendi düşünceleriyle uyuştuğunu söyleyerek parti 

olarak tasarıyı desteklerini açıklamıştı. 2400 

Nihat Erim de 11.maddede yapılacak değişiklik üzerine görüşlerini 

açıklarken, hiçbir devletin kendisini parçalayacak veyahut bölecek oluşumlara 

meydan vermeyeceğini bildirmiş ve ardından   “…Devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğünü bozmak isteyenler var karşımızda… İşte buna müsaade etmemek için 

                                                 

2395 Kili, A.g.e., ss: 295-296. 
2396 “Orgeneral Tağmaç TRT ve Üniversite özerkliğinin mutlaka kaldırılmasını istiyor”, Tercüman, 
12 Temmuz 1971, Yıl: 10, Sayı: 4500, s: 1.  
2397 Uğur, A.g.e., s: 34. 
2398 1961 Anayasası’nın 11.maddesinde “temel hak ve hürriyetlerin Anayasa’nın ruhuna ve özüne 
uygun olarak ancak kanunla sınırlanabileceği; ancak kanunun kamu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni, 
sosyal adalet ve milli güvenlik gibi sebeplerle de olsa, hak ve hürriyetlerin özüne dokunulamayacağı” 
hükmüne yer verilmişti. Yapılan değişiklikte ise “sosyal adalet” ifadesi çıkartılmış, “kamu sağlığı” ve 
“devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü” eklenmiş ve “Haklar Devletin bütünlüğüne, 
Cumhuriyet’e ve onun niteliklerine karşı kullanılamaz; dil,ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına” 
dayanılarak kullanılamaz düzenlemesine gidilmiştir. Taha Parla, Türkiye’de Anayasalar: Tarih, 
İdeoloji, Rejim 1921-2016, İstanbul, Metis Yayınları, 5.bs., 2016, s: 45.    
2399 Toker, A.g.e., s: 244. 
2400 Ahmad, A.g.e., s: 364. 
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bu değişikliğe gidilmiştir...”  2401  ifadesiyle 11. maddedeki “temel hak ve hürriyetlere 

dair” yapılan düzenlemenin gerekçesini izah etmiştir. Başbakan Erim’e göre Türkiye 

12 Mart öncesinde açık bir “bölünme” tehdidi altındadır ve Anayasal hakların 

tanımlanmasında yapılacak değişiklik devletin bu tür faaliyetlerin önüne 

geçebilmesini sağlamak için düzenlenecektir.  

Anayasa tadilatına dair konular 11. maddeyle sınırlı değildi. Nitekim 

Başbakan Nihat Erim, 1961 Anayasası’nın 10 yıldönümünde yaptığı konuşmada da 

anayasaya ve değişikliklere ilişkin önemli açıklamalar yapmıştır. Erim, getirdiği 

müesseseler açısından yorumladığı 1961 Anayasası için “Türkiye tarihinde önemli 

bir aşamadır.” ifadesini kullandıktan sonra yapılacak değişikliklerin hedefiyle ilgili 

olarak şunları söylemiştir: “…Türkiye’de demokrasinin bundan sonra takıntısız ve 

bunu yıkmak, devirmek isteyenlere imkân vermeyecek bir ortam içinde ebediyete 

doğru sürüp gitmesini sağlamak maksadını öngörmektedir.” Nihat Erim, hükûmete 

“Kanun Gücünde Kararname” çıkarma yetkisi verilmesiyle ilgili bir soruyu 

yanıtlarken de; “Bildiğiniz gibi bütün parlamenter demokrasilerde, bazen 

hükûmetlere kanun kuvvetinde olacak kararnameler çıkarmak yetkisi verilir…” 

dedikten sonra Türkiye’de kimi zaman bir tasarının kanunlaşmasının aylarca 

sürebildiğini; ancak bu yetkinin verilmesi halinde kanunların daha hızlı 

çıkabileceğini de ifade etmiştir. Erim, “Kanun Gücünde Kararname” yetkisinin 

verilmesi durumunda Meclis’in yetkilerinin devredilmiş olmayacağını da 

bildirmiştir. 2402 

Nihat Erim’in 1961 Anayasası için “lüks” tabirini kullandıktan sonra, ikinci 

konuşmasında “Türkiye tarihinde önemli bir aşamadır.” tespitinde bulunması büyük 

bir çelişki olarak görülebilir. Ancak Erim’in “lüks” nitelemesinin arka planında 

Genelkurmay Başkanı ve MİT’in olduğu da öne sürülmüştür. 2403 Nihat Erim, 

“Kanun Gücünde Kararname” düzenlemesinin farklı ülkelerde uygulandığını 

söylemesi, kendi hükûmetine verilecek yetkiye Batı’dan referans aradığının kanıtıdır. 

                                                 

2401 Erim, A.g.e., ss: 281-282. 
2402 “Erim: ‘Düzen yıkmağa müsaade edilmeyecek’ ”Milliyet, 28 Mayıs 1971, Yıl: 22, Sayı: 8462, s: 
11.   
2403 Kâmil Karavelioğlu, Bir Devrim İki Darbe: 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, İstanbul, Gürer 
Yayınları, 2007, s: 230. 
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Fakat Anayasa değişikliklerinin sonraki dönemde “demokrasiyi edebiyen yaşatacağı” 

ile ilgili öngörüleri gerçekleşmemiştir. 1970’lerin sonuna doğru tekrar terör ortamına 

sürüklenen Türkiye’de 12 Eylül darbesiyle hem demokrasi kesintiye uğrayacak ve 

hem de 1961 Anayasası ortadan kalkacaktır.  

1961 Anayasası’nda değişiklikleri öngören teklif Meclis’te 6 Eylül, Senato’da 

da 20 Eylül 1971 günü yapılan toplantıda 373 “kabul” oyuna karşılık, 4 “red” oyuyla 

kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 2404 Kabul edilen kanunla 1961 Anayasası’nın 35 

maddesi değiştirilmiştir. Bu değişikliklerin en önemlilerinden birisi hükûmete 

“Kanun Gücünde Kararname” çıkarma yetkisi verilmesidir. 2405 Ancak Başbakan 

Erim, daha geniş kapsamlı bir “Kanun Gücünde Kararname” düzenleme yetkisi 

istemesine karşın bunun mümkün olamadığını ve partilerin kendi talebine karşı 

çıktıklarını da belirtmiştir. Yaptıkları teklifte “Kanun Gücünde Kararname”  çıkarma 

yetkisine ilişkin kısmın 107. maddeye konulması yer aldığı halde partilerin 

komisyonda bunu kabul etmeyerek 64. maddeye koyduklarını da ifade etmiştir. 2406     

Anayasa değişikliğiyle ayrıca üniversite özerkliği daraltılmış ve 120. 

maddeye  “Üniversite özerkliği… belirtilen hükümler içinde uygulanır ve bu 

özerklik, üniversite binalarında ve eklerinde suçların ve suçluların kovuşturulmasına 

engel olmaz.” düzenlemesi eklenmiştir. 2407 12 Mart rejimi TRT’nin de yeniden 

organizasyonu için harekete geçmiş ve öncelikle ilk Genel Müdür Adnan Öztrak’ın 

istifasından sonra Musa Öğün göreve getirilmişti. Başbakan Nihat Erim de bir 

demecinde “TRT, Türkiye Cumhuriyeti’nin TRT’si olacaktır. Bunun hazırlığı 

yapılacaktır.” ifadesini kullanmıştı. Nihayet 1961 Anayasası’nda yapılan değişiklikle 

TRT’nin özerkliği kaldırılmış ve kurumun “tarafsız” olması hükmü getirilmiştir.2408 

Başbakan Erim, yapılan düzenlemelerin “Demokratik parlamenter rejimin 

                                                 

2404 Turan, A.g.e., s: 242. 
2405“Reformların hazırlanış şekli tespit ediliyor”, Milliyet Gazete Arşivi, 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 21.09. 1971, s:9. 
2406 Erim, A.g.e., ss: 291-292. AP Genel İdare Kurulu’nun Demirel Başkanlığı’ndaki toplantısında 
Erim’in reformların hızlı şekilde çıkartılması için “Kanun Gücünde Kararname” yetkisine dair talebi 
hakkında “Reformların kararname yerine kanunlarla yapılmasının” uygun görüldüğü açıklanmıştır. 
Cumhuriyet, 18 Aralık 1971, Yıl: 48, Sayı: 16925, s: 1.  
2407 Hatiboğlu, A.g.e., s: 466. 
2408 Özden Çankaya, Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT: 1927-2000, Ankara, İmge 
Kitabevi, 2015, ss: 94-96. 
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yaşamasına ve sıkıyönetime ihtiyaç duyulmadan huzur ve sükûnun devamına önemli 

katkı sağlayacağı” kanısındaydı. 2409 Ne var ki Nihat Erim, bir mülâkatında 

Anayasa’da yapılan tadilatın tam olarak istediği gibi yapılamadığını ve gelecekte 

“devletin selâmeti” bakımından yeni düzenlemelere gerek olabileceğini de 

açıklamıştır. 2410 Sonuç olarak Anayasada öngörülen değişiklikleri gerçekleştiren I. 

Nihat Erim Hükûmeti’nin bundan sonraki hedefi reformların hayata geçirilmesi 

olacaktır.  

7.7.3.  I. Nihat Erim Hükûmeti Döneminde Reform 

Tartışmaları 

12 Mart Muhtırası sonrasında Nihat Erim’in Başbakanlığı’nda kurulan 

kabinenin temel hedeflerinden birisi 1961 Anayasası’nda öngörülen reformları-

toprak, eğitim ve vergi – yapmak olarak belirlenmişti. 2411 Hükûmet programında da 

yer verilen reformlar2412, Nisan ayından itibaren artan anarşi olaylarından dolayı 

ikinci planda kalmış; ancak zaman zaman siyasî partilerin liderleri ve Başbakan Erim 

arasındaki görüşmelerde gündeme gelmiştir. Erim, göreve başladığı dönemdeki bir 

mülâkatında reformlar konusunda umutlu olduğunu söylemiş ve ardından 

“…reformları gerçekleştirememek, meclislerden geçirememek durumu ile 

karşılaştığımızda yapacağımız iş emaneti teslim etmek, görevimizden ayrılmaktır…” 

ifadesiyle reformlara dair kararlılığını ve başarısız olduğu takdirde görevden derhal 

ayrılacağını bildirmiştir. 2413 Böylece reformlar konusunun Nihat Erim tarafından 

hükûmetin başarısında baş kriter olarak görüldüğü de ortaya çıkmıştır. Başbakan 

Erim, ayrıca siyasî parti liderlerine gönderdiği bir mektupta da 12 Mart Muhtırası’na 

giden koşullardan söz etmiş ve  “Reformlar konusunda partilerin programlarındaki 

                                                 

2409 Aykan, A.g.e., s: 235. 
2410 “Rejimin Yönünü AP’nin Davranışı Tayin Edecek”, Hürriyet, 4 Ekim 1971, Yıl: 24, Sayı: 8422, 
s: 11.  
2411 Ahmad, A.g.e., s: 366. 
2412 Hükûmet programında Toprak Reformu’na dair “Tarım Reform örgütü kurulacak. Her ailenin 
tespit edilecek araziden fazla toprağı olmayacak”, Eğitim Reformu’na dair “Özel okul sorunu 
çözülecek, tek kitap sistemi uygulanacak” hedefleri yer almıştır. Ayrıca Mali Reform için “Gelir 
dağılımını düzeltecek vergi, bütçe, kredi tedbirleri alınacak”, Adalet Reformu için de “Güvenlik 
kuvvetlerinin tam tarafsızlığı sağlanacak” gibi hedefler belirlenmişti. “Erim, Programını Açıkladı”, 
Milliyet, 3 Nisan 1971, s: 1.   
2413 “Liderlerle dayanışma sağlayacağım”, Milliyet, 9 Nisan 1971, s: 9.   
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ayrıntılardan vazgeçerek çabalarını aynı yönde birleştirmeleri, içinde bulunduğumuz güç 

koşulların ve darboğazların zorunlu kıldığı bir vatan borcudur.”   çağrısı yapmıştır. 2414 

Erim Kabinesi’nin reform vaadiyle iş başına gelişi ilk günlerde siyasî 

çevrelerde ilgiyle karşılanmıştır. 12 Mart Muhtırası’nın Başbakanlıktan 

uzaklaştırdığı AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, “Reform diye memleket 

kötürüm hâle gelmemeli” uyarısında bulunmuş ve ardından da,  “Memleketin derdini 

kim çözerse onu destekleriz. Yeter ki faydalı olmayacak işlerle karşılaşmayalım.” 

değerlendirmesinde bulunmuştur. 2415 Demirel, böylece Erim Hükûmeti’nin 

Türkiye’nin yararına gördükleri reformlarına destek vereceklerini ilan etmiştir. CHP 

lideri İnönü de hükûmetin reformlar için “esaslı araştırmalar” yaparak, “esaslı 

tedbirler” bulacağını söylemiş ve  “Ne kadar ilerletirler, ne kadar hazırlarlarsa, netice 

almış kadar hizmet etmiş olurlar.”  ifadesiyle Başbakan Erim’e seslenmiştir. 2416  

Böylece o dönemin iki büyük siyasî partisinin Genel Başkanları İnönü ve Demirel, 

Nihat Erim Hükûmeti’nin reform çabalarında destekleyeceklerini kamuoyuna ilan 

etmişlerdir. 

I.Erim Hükûmeti ağırlıklı olarak “Toprak ve Tarım Reformu” üzerine 

eğilecektir. Cumhuriyetin kuruluşundan beri gündemde bulunan reformla ilgili olarak 

henüz “topraksız çiftçiyi toprak sahibi yapacak ve ağalık sistemine son verecek” bir 

düzenleme yapılamamıştı. Dolayısıyla Erim Hükûmeti, “bir kişi veyahut ailenin 

bölgelere göre en fazla sahip olabileceği toprak miktarını tespit amacıyla” bir yasa 

çıkartmayı hedeflemişti. 2417 Başbakan Nihat Erim, CHP ve AP’nin tarımsal reform 

konusunda farklı anlayışa sahip olduklarını; CHP’nin “topraksız çiftçiyi 

topraklandırmayı”, AP’nin ise “tarımda modernleşme”yi savunduğunu kaydetmiştir. 

Erim, bu nedenle hem toprak ve hem de tarım reformunu kapsayan bir yasa 

hazırlığına girişildiğini belirtmiştir. 2418 Bu yönüyle Erim, AP ve CHP’nin talepleri 

arasında bir denge kurmayı amaçlamıştır. Hazırlıkların devam ettiği sırada 

Türkiye’nin siyasal ve sosyal yapısının analizi yapılmadan salt “askerî muhtıraya 

                                                 

2414 Erim, A.g.e., s: 408. 
2415 “Reform Diye Devlet kötürüm hâle gelmemeli”, Milliyet, 12 Nisan 1971, Yıl: 21, Sayı: 8415, s: 1. 
2416 “İnönü: ‘Önce Asayiş, Sonra Mâli Sorunlar”, Milliyet, 14 Nisan 1971, s: 11.  
2417 Turan, A.g.e., s: 247. 
2418 Erim, A.g.e., s: 200. 
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dayanarak” bir toprak reformu yapılamayacağı savunulmuştur. Buna göre 

Parlamento’nun ekseriyeti bu tasarıya muhalif olanlara aittir ve bundan dolayı Erim 

Kabinesi’nin bu reformu yapması olanaksızdır.2419  

Başbakan Erim, toprak reformuyla ilgili hazırlıkların yapılması için 

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Atilla Karaosmanoğlu’nu 

görevlendirmişti.2420 Karaosmanoğlu, Türkiye’de sanayileşme için toprak 

reformunun şart olduğunu ifade etmiş ve  “Türkiye gibi bir ülkede tarımın 

modernleşmesi, hem kendi başına amaç, hem de sanayileşmenin temel bir koşuludur.”  

ifadesiyle görüşünü belirtmiştir. 2421 Hükûmet önce “Ön Tedbirler Kanun Tasarısı” 

hazırlamıştı. Buradaki amaç “reformlar için gereken toprak rezervini sağlamak ve 

hileli yollarla reformdan kaçışları” önlemekti. Bu tasarıda “sulu arazide 100, kıraç 

arazide 500 dönüm sınır” çizilmiş ve bunun üzerindeki miktarın üstünde arazi satışı 

yasaklanmıştı.2422 Uzmanların hazırladığı bu tasarıda Bakanlar Kurulu bazı 

değişiklikler yapmış ve arazi sınırlarını belirleyen kıstaslar değiştirilmişti ve arazinin 

gerçek büyüklüğü yerine tapudaki büyüklük kabul edilmişti. 2423 

Toprak reformu hakkında gereken düzenlemeleri yapmak amacıyla teşkil 

edilen partilerarası komisyonda 1945’teki “Toprak Reformu Yasası”na muhalefet 

edenler de yer almıştır. 2424 Bu isimlerden Cavit Oral, bu kez de  “Yıllardan beri bir 

toprak reformu demagojisi içinde yaşıyoruz. Sosyalist zihniyetli olanlar, işleye işleye o hâle 

getirdiler ki, insan oturduğumuz sandalyeyi ne zaman alacaklar endişesine kapılıyor…” 

değerlendirmesinde bulunmuştu. AP Urfa milletvekili Bahri Karakeçili de “İpe 

gitmek pahasına toprak reformuna karşıyız.” sözleriyle partisinin kararlığını 

anlatmıştı.  2425  

                                                 

2419 Ziya Gökalp Mülayim, Toprak Reformu ve Kooperatifleşme, İstanbul, Tekin Yayınevi, 
2.bs.,1976, ss: 112-113. 
2420 Atilla Karaosmanoğlu, İzmir Karşıyaka’dan dünyaya…,  İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, 3. bs., 2005, 274.  
2421 “Toprak Reformu Sanayi İçin Şarttır”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 
04.07. 1971, s:1. 
2422 Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni: Dün-Bugün-Yarın İkinci Kitap, İstanbul, Tekin 
Yayınevi, Bas.y.y., s: 696.  
2423 A.e., ss: 696-697. 
2424 Koçaş, A.g.e., s: 385. 
2425 Avcıoğlu, A.g.e., s: 697. 
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Hükûmetin açıkladığı toprak reformu tasarısı AP’nin yanı sıra Demokratik 

Parti’den de destek bulamamıştır. Her iki parti sözcüleri söz konusu tasarıyı, 

“Türkiye gerçeklerinden uzak ve hukuk devleti prensiplerine aykırı” nitelemiş ve 

“demokratik bir hukuk devletinde toprak mülkiyetinin” zedelenmesi 

eleştirilmiştir.2426 Meclis’te çoğunluğu oluşturan AP’nin karşı çıktığı tasarının 

yasalaşması artık güçleşmişti. Karaosmanoğlu, komisyondaki müzakereler sırasında 

AP’lilerin tasarıya sertçe karşı çıktıklarını, İnönü’ye yakın CHP’lilerin 

desteklediklerini, Ecevit’e yakın CHP’lilerin ise tartışmalardan uzak durduklarını 

belirtmiştir.2427 Bunun dışında büyük toprak sahipleri de Nihat Erim Hükûmeti’nin 

toprak reformu ve tarımsal gelirlerin vergilendirilmesi çabalarına karşı 

çıkmışlardır.2428 Dolayısıyla Türkiye’de 1945’ten 1971’e kadar geçen süreçte toprak 

reformuna muhalefet eden güçler halen etkili şekilde hükûmet politikalarına karşı 

çıkabiliyorlardı.  

Atilla Karaosmanoğlu, ana hatları Bakanlar Kurulu’nda tespit edilen toprak 

reformunun başlıca ilkelerini açıklayarak siyasî partilerin görüşlerine sunmuştur. 

Karaosmanoğlu’nun açıklamasında ön plana çıkan hususlar şunlardır: “toprak, 

hastalık, ihtiyarlık dışında bizzat işlenecek”, “sulanan arazi kamulaşacak”, 

“ortakçılık kalkacak”, “toprak dağıtımında aile birimi esas olacak”, “Toprak Reform 

Kooperatiflerine katılanlara toprak dağıtılacak ve her türlü teşvikten 

yararlanacak.”2429 Açıklanan hedeflerin ardından toprak reformu üzerine yapılan 

değerlendirmelerde ilk amacın “köylü kitlelerini demokratik haklarına kavuşturmak” 

yani, “köylüyü derebeylerine olan geleneksel bağlardan kurtarmak” olmakla beraber 

“sanayileşme” ilkesi gözardı edilerek yapılacak bir düzenlemenin Türk ekonomisine 

zarar verebileceği de ifade edilmiştir. 2430  

Toprak Reformu’nu gerçekleştirmek üzere Millet Meclisi’nde oluşturulan 

komisyon hazırlanan tasarıda değişiklikler yapmış ve “150 ve 600 dönümlük 

                                                 

2426 Milliyet 1971, s: 164. 
2427 Karaosmanoğlu, A.g.e., s: 278. 
2428 Ahmad, A.g.e., s: 369. 
2429“Reform uygulaması 1972’de başlayacak”,Milliyet Gazete Arşivi, 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 25.07. 1971, s:1. 
2430 Cem, A.g.e., ss: 129-131. 
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arazilerin sınırlarının kaldırılması”ve “muvazaalı temliklerin geçersizlik” tarihini 

1971 Ağustos’una kaydırmıştı.2431 Bu değişikliklerden sonra niteliği değişen Toprak 

Reformu Tasarısı, temelde 1972 yılında yapılacak görüşmelerde ele alınacaktı. 

Nitekim “Toprak ve Tarım Reformu” adlı tasarı 8 Haziran 1972 tarihinde Millet 

Meclisi Geçici Komisyonu’nda müzakere edilmeye başlamıştır.2432 Bu tarihte ise 

Nihat Erim, Başbakanlık görevinden çekilmiş bulunuyordu.  

I.Erim Hükûmeti’nin öncelikli reform çalışmaları arasında “eğitim reformu”  

da yer alıyordu. Özellikle 12 Mart öncesinde artan öğrenci olaylarında üniversite 

sorumlu görülüyor ve bu alanda yapılacak düzenlemelerle yüksek öğretimde 

dönüşüm hedefleniyordu. 12 Mart rejimi üniversite konusuna daha çok 

“çözümleyici” değil, “kuşkucu” olarak bakmış ve bir “denetim” kurmaya 

çabalamıştır. 2433 Nitekim, yukarıda değinildiği üzere, 1961 Anayasası’nda yapılan 

değişiklikle “idari özerklik” kaldırılmıştı. Başbakan Erim, bir demecinde “tedhiş ve 

komplo hareketlerinin merkezi üniversitelerdir.” saptamasında bulunmuş ve 

“üniversite bilimsel, hattâ bir ölçüde idari özerkliğe sahip olmalıdır, ancak bunun da 

kötüye kullanılmasını önleyecek tedbirler alınmalıdır.” ifadesiyle değişikliğin 

gerekçesini izah etmiştir. 2434 Erim, 1961 Anayasası’nın üniversitelere tanıdığı 

özerklikle ilgili eleştirilerini dile getirirken de “Burası İsviçre değil. 12 mart öncesine 

kadar tatbik edilen üniversite özerkliğine bizim coğrafyamız müsaade etmez.” 

değerlendirmesinde bulunmuştur. 2435 Erim’in de üniversiteden gelen bir siyasetçi 

olarak özerkliğe dair bu tenkitleri ironiktir. Bu tenkitler 1971 öncesinde gündeme 

gelmeyen coğrafi koşullara dayanılarak özerkliğin sınırlandırılması talebiyse 

yapılmak istenen değişikliğe “kılıf arama” gayreti olarak değerlendirilebilir. Nitekim 

bir başka konuşmasında da Nihat Erim, Türkiye’de 150 yıllık geçmişi bulunan 

modernleşme çabalarının beklenen sonucu vermemesini eğitim alanında gereken 

                                                 

2431 Avcıoğlu, A.g.e., s: 698. 
2432 Mülayim, A.g.e., s: 116. 
2433 İlhan Tekeli, Tarihsel Bağlamı İçinde Türkiye’de Yükseköğretimin ve YÖK’ün Tarihi, 
İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010, s: 175. 
2434 “Erim: Tedbirler demokrasiyi güçlendirecek”, Cumhuriyet, 1 Haziran 1971, Yıl: 48, Sayı: 16817, 
s: 7.  
2435 “Eski tarz özerkliğe coğrafyamız engel”, Milliyet, 21 Haziran 1971, s: 9. 
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atılımların yapılmamasına bağlamış ve ilkokuldan üniversiteye kadar tüm sistemin 

tekrar ele alınması gerektiğini savunmuştur.  2436 

Eğitimde yapılması planlanan yeniliklere dair Milli Eğitim Bakanı Şinasi Orel 

de zaman zaman açıklamalar yapmıştır. Orel, Erim Kabinesi’nin eğitimde yapmayı 

planladığı reformlara dair şunları anlatmıştır:  “Atatürk ilkelerine bağlı, fırsat eşitliği ve 

sosyal adalet prensiplerine dayanan, her eğitim kademesinde bireye iş bulma olanağı 

sağlayan bir politika izlenecektir.”  Ayrıca 8 yıllık eğitime dair pilot uygulamalar da 

gündeme gelecektir. Şinasi Orel, yüksek öğretim planlamasını da “insan gücü 

hedeflerine” göre yapacaklarını ve “liyakatlı” olana bu imkânı vermek istediklerini 

de söylemiştir. 2437  

Hükûmetin eğitim alanındaki önemli refomlarından birisi de İmam Hatip 

Okulları’nın ilkokul eğitimini de içeren 4 yıllık birinci devrelerinin kaldırılması ve 

yerine 3 yıl olan ikinci devrelerinin 4 yıla çıkartılması olmuştur. Bu uygulamadan 

sonra İmam Hatip Okullarına ancak ortaokulu bitirenler devam edebilecekti. 2438 

Böylece sayıları 1966’da 26 iken, 1969’da 71’e ulaşan ve mezunlarının çeşitli 

kademelerde görev aldığı İmam Hatip Okulları’yla ilgili ilk “ciddi tepki” olarak 

değerlendirilen bir düzenlemeye gidilmiştir. Bununla birlikte hükûmet programında 

yer alan “söz konusu okulların orta öğretim sistemine uyacak şekilde ıslah 

edilecekleri” hükmü de yerine getirilmiştir. 2439 İmam Hatiplerle ilgili düzenleme 

muhafazakârlar arasında tepkiyle karşılanmıştır. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü 

Öğretim Üyesi Bekir Sadak, alınan kararı yanlış bulduğunu ve bu okulların 

“hissedilen bir boşluğu” doldurmak için kurulduğunu söylemiştir. 2440 “Din eğitimi 

tahdit edilmemelidir.” başlıklı bir haberde ortaya konulan görüşlerde de ağırlıklı 

olarak, “Hatalı karar din adamı sıkıntımızı daha da arttıracak”, “Köksüz ağaç 

                                                 

2436 Reformlar budanmadan çıkarılacak”, Cumhuriyet, 11 Ekim 1971, Yıl: 48, Sayı: 16949, s: 7. 
2437 Milliyet 1971, ss: 190-192. 
2438 Turan, A.g.e., s: 250. 
2439 Mehmet Ali Gökaçtı, Türkiye’de Din Eğitimi ve İmam Hatipler, İstanbul, İletişim Yayınları, 
2005, ss: 211-213. 
2440 “Karar için ne dediler?”, Yeni Asya, 8 Ağustos 1971, Yıl: 2, Sayı: 522, s: 7.  
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olmadığı gibi İmam-Hatipler de orta kısımsız olamaz”, “Karar milletimizi rencide 

etti” gibi ifadelerle, tepkilere yer verilmiştir. 2441  

7.7.4.  I. Nihat Erim Hükûmeti’nin Ekonomi Politikaları  

 Türkiye’de 1962 yılından sonra izlenen ekonomi siyasetlerinin ana eksenini 

planlama çalışmaları oluşturmuştur. 1963 yılından itibaren başlayan beşer yıllık 

planlar yatırım politikaları üzerinde de etkili olmuştur.2442 1965-1971 yılları arasında 

AP iktidarı sanayileşmeye öncelik tanımış ve finansman için dış kaynaklı kredi 

arayışlarına girişmişti. 1965-1969 döneminde büyüme hızının % 7’ye ulaşmasının 

yanı sıra dış borç rakamlarında % 50 oranında artış gözlenmişti. 1969 seçimlerinden 

önce gündeme gelen devalüasyon ise seçimlerden dolayı bir süreliğine 

ertelenmiştir.2443 10 Ağustos 1970 tarihinde yapılan devalüasyonla doların fiyatı 9.5 

TL.den 16 TL.ye yükselmiş ve Türk lirası % 50’yi geçen bir nispette değer 

yitirmiştir. 2444  12 Mart döneminde kurulan I.Erim Kabinesi’nde-Atilla 

Karaosmanoğlu, Özer Derbil gibi- I. Planlama döneminin önemli isimleri de yer 

almıştı. Dolayısıyla tıpkı ilk planda olduğu gibi tarımsal kesim dahil olmak üzere 

vergilerin yeniden yapılandırılması gündeme gelecektir. 2445       

I.Nihat Erim Hükûmeti’nin programında “ekonomik yapının 

modernleştirilmesi”, “ekonomik bağımsızlık içinde kalkınma olanaklarının hızla 

hazırlanması”, “Gelir dağılımını düzeltecek vergi, bütçe, kredi ve benzeri önlemlerin 

alınması”, “kalkınmada karma ekonomi düzeninin esas alınması” gibi hedeflere yer 

verilmişti. 2446 Ayrıca hedefler arasında “yabancı sermayeye yönelik teşviklerin” 

yeniden yapılandırılması ve “devamlı olarak % 8’lik büyüme sağlayacak şekilde 

yurtiçinde kaynaklar yaratmak” da yer almıştır.2447 Başbakan Erim, göreve geldikten 

sonraki açıklamalarında iktisadi konulara temas ederken, özellikle vergilendirmedeki 

                                                 

2441 “Din Eğitimi Tahdit Edilmemelidir”, Yeni Asya, 9 Ağustos 1971, Yıl: 2, Sayı: 523, s: 1. 
2442 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi: 1908-2007, Ankara, İmge Kitabevi, 14.bs., 2010, s: 118. 
2443 Aydın/ Taşkın, A.g.e., ss: 149-151. 
2444 Çavdar, A.g.e., s: 162. 
2445 Nazif Ekzen, Türkiye Kısa İktisat Tarihi, Ankara, ODTÜ Yayıncılık, 3.bs., 2016, s: 75.     
2446 “Atatürk ilkeleri tam olarak uygulanacak”, Cumhuriyet, 3 Nisan 1971, s: 7. 
2447 Ekzen, A.g.e., s: 75. 
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adaletsizlikten söz etmiş ve mevcut sistemde “çok kazanandan az, az kazanandan 

çok” vergi alındığını söylemiş ve “orta sınıf ezilmektedir. Bunu mutlaka 

düzelteceğiz.” demiştir. 2448   

Hükûmet programında ilan edilen hedefler iş çevreleri tarafından da olumlu 

karşılanmıştır. İşadamı Vehbi Koç, bir konuşmasında “Program piyasalara ferahlık 

getirdi.” demiş ve ardından da yeni kabineden vergi kaçaklarının önlenmesine ve 

işsizliğin artmasına yönelik önlemler beklediklerini söylemiştir. 2449 Koç, ayrıca daha 

program ortaya çıkmadan Başbakan Nihat Erim’e bir mektup göndererek iş 

çevrelerinin beklentilerini dile getirmiştir. Koç mektubunda önce Erim’in 12 Mart 

ortamında “son derece ağır ve vatanperver” bir görev kabul ettiğini  belirtmiştir. 

Ayrıca Erim’e “büyük ümitler” bağlandığından da söz etmiş ve “mühim gördüğü 

hususlarda” düşüncelerini özetle şöyle kaydetmiştir: “İşçi sendikalarının tutumu, 

kanunsuz grevler ve pâsif direnmeler randımanı düşürmekte ve ekonomiye büyük 

tesirler yapmaktadır.”, “Karma ekonomi düzeni devam etmeli, yatırım yapan, dürüst 

çalışan, doğru vergi ödeyen özel sektörün daima korunacağına; vergi çalan, 

kaçakçılık yapan… tüccar ve sanayiicilerin… takip edileceklerine işaret 

olunmalıdır.” 2450 Koç, böylece iş dünyasının Erim Kabinesi’nden beklentilerini, 

“devletçiliğe dönülmemesi”, “sendikaların denetim altına alınması”, “düzenli vergi 

ödeyen girişimcilerin korunması” ve iş dünyasında “yasal olmayan hareketlere 

girileşenlere” karşı sıkı takibata girişilmesi olarak ortaya koymuştur.   

 İş çevrelerinin Erim Kabinesi’nden taleplerine karşılık, halkın yeni 

hükûmetten beklentilerine dair yapılan bir yorumda ise şu ifadeler kullanılmıştır: 

“Nihat Erim hükümetinden herkes ucuzluk bekliyor. Önü, ardı alınmaz bir hızla artan hayat 

pahalılığına bir çare bulmasını istiyor… Yiyecek, içecek maddelerindeki anormal yükselişin 

duracağına inanıyor. Fasulyenin, nohutun eskisi gibi fakir fukara yemeği olacağını sanıyor… 

Nihat Erim hükümetinin mucize yapacağına inanç duyuyor… bunların hiçbirisi olacak değil. 

                                                 

2448 “Demokrasi, artık sandık demokrasisi değildir”, Cumhuriyet, 9 Nisan 1971, Yıl: 47, Sayı: 16774, 
s: 7. 
2449 “Koç: ‘Program piyasaya ferahlık getirdi”, Milliyet, 10 Nisan 1971, s: 9. 
2450 Vehbi Koç’un Nihat Erim’e gönderdiği 24 Mart 1971 tarihli mektup., ss: 1-2-3. Nihat Erim’in 
Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 



 561

Bugünkü fiyatlar sabit kalsın, yeniden yükselmesin istenen budur…” 2451  Ne var ki, bu 

temenniler gerçekleşmeyecek ve Erim Hükûmeti bir süre sonra pek çok temel 

tüketim/ihtiyaç maddesinin fiyatlarını arttırmak zorunda kalacaktır.    

1971’in yaz aylarında basına yansıyan haberlerde, “iktisadi devlet 

teşekküllerinin zarardan kurtarılarak sıhhatli bir ekonomik bünyeye kavuşturulmaları 

ve hazinenin finansman açıklarının kapatılması için” çeşitli mal ve hizmetlerin 

tarifelerinin yeniden düzenleneceği yazılmıştır.  Akaryakıt, kömür, demir ve elektrik 

fiyatlarında artışın öngörüldüğü ve Başbakan Nihat Erim’in zamlarla ilgili bir 

açıklama yapmasının beklendiği de kaydedilmiştir. 2452 Nitekim kısa süre içinde 

yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında akaryakıt, elektrik, çimento, demir ve kömür 

fiyatlarının arttırılması kararlaştırılmıştır. 2453  

Başbakan Erim, zamlarla ilgili açıklamasında halktan “anlayış” beklediklerini 

söylemiş ve “Herşeyden önce devletimizi âdeta batakçı, gelirlerinden çok gideri olan, 

müflis, borçlu yaşantısından mutlâka sıyırmamız gerekmektedir. demiştir. 2454 Nihat 

Erim, zamlara dair ayrıca şunları da söylemiştir:  “Aldığımız… tedbirler belki acı bir 

ilâç gibi gelecektir. Az gelirli vatandaşlarımın sıkıntılarını bilen bir insanım. Ama ne 

yapayım ki, uzmanlarla dört aydır yürüttüğümüz incelemeler Türkiye için kurtuluşun bir 

darboğazdan geçtiğini ortaya koymuştur…”  2455  Erim, böylece iktisadi güçlükleri ve 

Türkiye’nin içinde bulunduğu “darboğazı” aşabilmek için bazı maddelerin fiyatlarını 

arttırmak durumunda kaldıklarını ve halktan “fedakârlık” beklediklerini açıklamıştır. 

Ne var ki, zamların devam etmesi kısa zaman içinde tepkileri de beraberinde 

getirecektir.  

Erim Hükûmeti’nin zam kararının ardından kâğıt fiyatları da artırılmış ve 

basında çıkan haberlere göre % 60 oranında fiyatlar zamlanmıştır. 2456 Artışa tepki 

                                                 

2451 Yakup: “Yeni Hükûmetten Halk ne bekliyor”, Türkyolu-Bizimşehir, 11 Nisan 1971, Yıl: 49, 
Sayı: 10034, s:1. 
2452 “Zam Furyasını Erim Açıklayacak”, Hürriyet, 7 Temmuz 1971, Yıl: 24, Sayı: 8333, s: 1. 
2453 “Akaryakıt, elektrik, çimento, demir ve kömüre zam geldi”, ”, Tercüman, 16 Temmuz 1971, Yıl: 
10, Sayı: 4504, s: 1.  
2454 “Erim, zamlara karşı anlayış bekliyor”, Cumhuriyet, 16 Temmuz, 1971, Yıl: 48, Sayı: 16862, s: 
1., “Devleti müflis durumdan mutlaka sıyırmamız lâzımdır”, Tercüman, 16 Temmuz 1971, s: 1. 
2455 “Tedbirler acı ilâç gibi gelecektir”, Son Havadis, 16 Temmuz 1971, Yıl: 17, Sayı: 4903, s: 7. 
2456 “Kağıt fi[y]atlarına da zam yapıldı”, Son Havadis, 17 Temmuz 1971, Yıl: 17, Sayı: 4904, ss:1-7. 
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gösteren Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan Başbakan Erim’e gönderilen mektupta, 

“Ölüm kalım mücadelesi içinde olan Türk basını yüzde 46’yı aşan yeni bir kâğıt 

zammı ile uçurumun kenarına itilmiştir.” değerlendirmesi yapılmıştır. 2457  İstanbul 

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada da zamların “güç tahammül edilir” olduğu 

vurgulandıktan sonra, “milyarlarca açık veren İktisadi Devlet Teşekkülleri’nin bu 

zamlarla da “belini doğrultamayacağı” öne sürülmüştür.2458 1971 sonlarına doğru 

açıklanan rakamlara göre Türkiye’de son bir yılda hayat koşullarının % 50 arttığı ve 

gıda maddelerinden, ev kirasına kadar zam furyasının yaşandığından söz 

edilmiştir.2459 Başbakan Nihat Erim, açıklanan rakamlarla ilgili konuşmasında % 

50’lik artış iddialarını reddetmiş; ancak son bir yıldır Türkiye’de geçim sıkıntısı 

olduğunu ve bunda hükûmetin de kusurlarının olabileceğini kabul etmiştir. 2460 

I.Erim Hükûmeti döneminin önemli iktisadi gelişmelerinden birisi de 

Başbakan Nihat Erim ve bakanların, önce sanayicilerle ve ardından işçilerle yaptığı 

toplantılar olmuştur. Erim’in ekonomik hayatın canlandırılması için fikir 

alışverişinde bulunmak için düzenlediği toplantıya 180 işadamı katılmıştır. Başbakan 

Erim, toplantıda Türkiye’nin kalkınması için karma ekonomiyi en uygun model 

gördüklerini söyledikten sonra  “…özel teşebbüsü hırsızlık sayan zihniyeti şiddetle 

reddediyoruz. Biz bir işin… milli ekonomiye en iyi katkıyı kimin elinde veriyor ise… onda 

olmasını isteriz…”  demiştir. 2461 Toplantıda görüş bildiren işadamları hükûmetten 

taleplerini sıralarken; ihracatta yeni pazarlar aranması gerektiğinden, karma 

ekonominin daha açık şekilde tanımlanması gereğinden, bir yıl için kiralarla 

fiyatların dondurulması gerektiğinden ve Milli Korunma Kanunu gibi bir yasanın 

fiyatların kontrolü için tekrar gündeme gelmesinden söz etmişlerdir. 2462 

                                                 

2457 “Basın teşekkülleri kâğıt zammını yerdi”, Son Havadis, 18 Temmuz 1971, Yıl: 17, Sayı: 4905, 
s:7. 
2458 “Basın teşekkülleri kâğıt zammını yerdi”, Son Havadis, 18 Temmuz 1971, s: 7. 
2459 “Türkiye’de hayat son 11 ayda yüzde 50 pahalandı”, Yeni Asya, 25 Kasım 1971, Yıl: 2, Sayı: 
630, s: 1. 
2460 “Erim de geçim sıkıntısı son bir yılda arttı dedi”, Son Havadis, 26 Kasım 1971, Yıl: 17, Sayı: 
5034, s:1. 
2461 “Erim, işadamlarına ‘Huzur ve güvenle işinize devam edebilirsiniz’ dedi”, Hürriyet, 22 Ağustos 
1971, Yıl: 24, Sayı: 8379, ss: 1-9.   
2462 A.h., s: 9. 
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İşveren kesiminin ekonomiye dair düşüncelerini öğrenen Erim Kabinesi, bir 

gün sonra bu defa işçi kesimiyle ve sendika temsilcileriyle bir araya gelmiştir. 

Başbakan Nihat Erim, 12 Mart koşullarını hatırlattığı konuşmasında  “Türkiye bir 

bunalımdan en hafif şartlarda geçmektedir. Bütün anayasa müesseseleri durmakta, işlemekte, 

hatta Meclis’te hükümet hakkında gensoru açılması bile istenmektedir.” demiştir.  

Toplantıya katılan Türk-İş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy, temelde işveren kesiminin 

“Devleti ben yöneteceğim.” anlayışı içinde olduğunu ve Türk sendikacılığının buna 

karşı çıktığını belirtmiştir. 2463 49 sendika ve konfederasyon yetkilisinin katıldığı 

toplantıda işçi temsilcileri, işverenlerin sendikal hakların kısıtlanması için hükûmet 

üzerinde baskı oluşturduğunu ve bunun önlemesi gerektiğini de savunmuşlardır. 2464 

7.8.  I. Nihat Erim Hükûmeti Döneminde Dış Politika 

 I.Nihat Erim Hükûmeti’nin programında dış politikanın “Atatürk’ün çizdiği 

ilkeler” çerçevesinde yürütüleceği açıklanmıştı. Ayrıca   “Milletlerarası ilişkilerimizde 

millî çıkarlarımızın gerekleri daima gözönün I. Nihat Erim Hükûmeti Döneminde ABD 

ile İlişkiler de tutularak Türkiye Cumhuriyetinin geleneksel tutumuna uygun şekilde barış, 

iyiniyet, haklara karşı saygı ve işbirliği anlayışı ile hareket edilecektir.”  ifadesiyle de 

hedefler belirlenmişti. 2465  I. Erim Hükûmeti döneminde Türk Dış Politikası’nda 

başta afyon (haşhaş) sorunu olmak üzere ABD ile ilişkiler, NATO ile olan 

münasebetler etkili olmuştur. Ayrıca Kıbrıs Sorunu ve Batı’yla olan ilişkiler de ön 

plana çıkmıştır. Söz konusu dönemin bir başka önemli konusu Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından resmen tanınması olacaktır. 

 Başbakan Nihat Erim, dış politikaya dair ilk olarak “genel esasların 

değişmeyeceği” mesajını vermiş ve ardından da Atatürk’ün “barışçı ve yapıcı” 

tutumunu benimseyeceklerini söylemiştir. Erim, BM içinde aktif rol oynamaya 

devam edileceğini de bildirmiş ve Türkiye’nin “antlaşmalardan ve ittifaklardan 

doğan” haklarına saygı beklediklerini de vurgulamıştır. Nihat Erim, demecinde 

ayrıca “…ülkemizin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösteren, iç 

                                                 

2463 “Mukayesesi güç ücret ve kazanç sistemi mevcut”, Cumhuriyet, 23 Ağustos 1971, Yıl: 48, Sayı: 
16900, s: 1. 
2464 “İşçi liderleri, Erim’den sendikal hakların kısıtlanmamasını istedi”,  Hürriyet, 23 Ağustos 1971, 
Yıl: 24, Sayı: 8380, ss: 1-9. 
2465 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 02.04.1971, ss: 399-400. 
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işlerimize karışmayan büyük küçük bütün ülkelerle iyi ilişki kurulmasına önem 

verilecektir.” açıklamasında da bulunmuştur. 2466 Kısacası Erim, Atatürkçü Dış 

Politika’nın  ilkelerinden  ayrılmayacaklarını ilan etmiştir. Türkiye’de 1960’ların 

ikinci yarısında ortaya çıkan NATO karşıtı söylemlerin ardından zaman zaman bu 

konuda da açıklamalarda bulunan Başbakan Erim,  “Bugünkü şartlarda Türkiye’nin 

güvenliğinin sağlanması için en iyi yol kollektif bir savunma sistemine bağlı olmaktır. 

Türkiye bugün için hiçbir bloka dahil olmama siyaseti izleyemez…”  ifadeleriyle NATO 

üyeliğinin devam edeceğini açıklamıştır. 2467 Erim, böylece yeni hükûmetin 

ittifaklara bağlılık prensibini izleyeceğini de bildirmiştir. 

  7.8.1.  I. Nihat Erim Hükûmeti Döneminde ABD İle İlişkiler 

  I. Erim Hükûmeti döneminde Türkiye-ABD ilişkileri genel olarak olumlu bir 

seyir izlemiş ve iki müttefik ülke arasındaki münasebetlerin baş konusunu “Haşhaş 

sorunu” teşkil etmiştir. Hükûmetin güvenoyu almasından sonra ABD Başkanı 

Richard Nixon, Başbakan Nihat Erim’i bir mesajla tebrik etmiştir. 2468  Nixon, 

mesajında “Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar” dahilinde Başbakanlığı üstlenen 

Erim’i övmüş ve “iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin süreceği” konusunda inancını 

bildirmiştir. 2469 Başbakan Nihat Erim de dış politikaya dair bir açıklamasında ABD 

ile ilişkilerde değişim olmayacağını söylemiş ve “karşılıklı saygı ve anlayış esası 

üzerine kurulmuş sıkı ve müttefiklik münasebetlerimiz var.” değerlendirmesinde 

bulunmuştur. 2470 ABD ile ilk yakın münasebetler Dışişleri Bakanı William Pierre 

Rogers’ın 1971 Mayıs ayında Türkiye’yi ziyaretinde gerçekleşmiştir. 12 Mart’ta 

askerlerin verdiği muhtıradan sonra Türkiye’de nasıl bir rejim ortaya çıkacağı 

konusunda ABD tarafındaki kuşkular-Yunanistan’dakine benzer bir askerî idarenin 

kurulup kurulmayacağına dair şüpheler- Erim-Rogers buluşmasında ele alınmıştır.  

 Başbakan Nihat Erim, Rogers ile görüşmesinde Türkiye’nin Yunanistan’dan 

farklı olduğunu ve TSK’nın son müdahalesini “Atatürk’ten kalan demokrasiyi 

                                                 

2466 “Erim: Dış politikamızda değişiklik olmayacak”, Cumhuriyet, 21 Mart 1971, s: 7.  
2467 “Anayasa için iki Fransız uzman geliyor”, Cumhuriyet, 25 Nisan 1971, Yıl: 47, Sayı: 16790, s: 7. 
2468 “Nixon ve Kosigin Erim’i kutladı”, Milliyet, 10 Nisan 1971, s: 1.  
2469 “Erim’i; Nixon ve Kosigin de kutladı”, Cumhuriyet, 10 Nisan 1971, Yıl: 48, Sayı: 16775, s: 7. 
2470 Yankı, 3-9 Mayıs 1971, Sayı: 10, s: 10.  
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korumak” adına yaptığını söylemiştir. Erim, ayrıca “Parlamenter demokrasinin bütün 

icaplarını ve kurumlarını koruma” arzusunda olduklarını da ifade etmiştir. 2471 İki 

siyasî bir süredir ülkelerarası ilişkilerde gündemde olan afyon sorunu2472 hakkında da 

görüşmüşlerdir. Başbakan Erim, meseleyi “insani açıdan” ele alacaklarını ve ekili 

alanların kontrol altında tutulacağını söylerken, ABD Dışişleri Bakanı Rogers, 

buluşmadan sonraki demecinde “Türk hükûmetiyle yapıcı görüşmeler” 

gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. 2473 Buluşmada afyon konusunun gündeme gelişi bir 

anlamda meselenin Türk-Amerikan ilişkilerinin temel noktasını oluşturduğunu da 

göstermekteydi.  

  Başbakan Erim, hükûmetin afyon meselesine bakışını zaman zaman basına 

yaptığı açıklamalarla ortaya koymaya çalışmıştır. Afyon konusunu esasen Türk 

gençliği açısından da tehlike gördüklerini söyleyen Başbakan Nihat Erim, “…Türkiye, 

bu zehir değirmenine su ilâve etmemek konusunda kendisine düşeni yapacak, afyon ekimini 

ve satışını sıkı şekilde kontrol edecektir.” sözleriyle hükûmetin kararlılığını 

anlatmıştır.2474 Erim, ayrıca geçimini afyondan sağlayan bölgelere farklı alanlar 

açacaklarını da sözlerine eklemiştir.  

 ABD Dışişleri Bakanı’nın ziyareti sonrasında da afyon konusuna değinen 

Nihat Erim, üretimdeki sınırlama karşılığında Türkiye’ye Amerikalılar tarafından 

tazminat verilmesi hususunu düşünmediğini ve meseleyi “afyonun tehlikelerini 

önleme açısından ele aldıklarını” ifade etmiştir. ABD’nin Türkiye’nin işini 

kolaylaştırma adına üretilen afyonun tamamını almaya hazır olduğunu da vurgulayan 

                                                 

2471 Yankı, 3-9 Mayıs 1971, s: 11. 
2472 Uyuşturucu kullanımındaki artış 1960’ların sonundan itibaren Amerika’nın başlıca meselelerinden 
birisi olarak görülüyordu. ABD içindeki yaygın kanaat uyuşturucu kullanımının ülkeye yasadışı 
yollardan gelen haşhaştan dolayı artış gösterdiği idi. Üretici ülkeler arasında da en çok Türkiye’nin adı 
telaffuz ediliyordu. Uslu, A.g.e., s: 247. 1970’ten itibaren ABD, Türkiye’nin haşhaş ekimini 
yasaklatmak için baskılarını arttırmıştı. Aynı yılın sonbaharında Demirel Hükûmeti, haşhaş ekilen 
alanları daraltmakla birlikte tamamen yasaklamaktan kaçınmıştı. Ed. Oran, A.g.e., ss: 702-703. 
2473 “Afyon Konusu”, Milliyet, 2 Mayıs 1971, s: 9. 
2474 Başbakan Erim’in Demeçleri ve Konuşmaları (19 mart 1971-17 nisan 1972), Anadolu 
Ajansı/Nisan 1972), s: 91. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. Nihat 
Erim’in Başbakanlığı dönemindeki konuşma ve demeçlerini bir araya getiren bu çalışma kitap olarak 
basılmamıştır. Erim’in özel arşivinde ciltlenmiş, teksir kâğıdına ve daktilo edilmiş bir versiyonu 
mevcuttur. [Y.n.]  
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Erim, “ekonomik ve mali yönün” kendileri için geri planda olduğunun altını 

çizmiştir. 2475 

 Afyon konusunda Nihat Erim’in yaptığı ilk değerlendirmeler hükûmetin 

konuyu ABD’den bağımsız olarak bir “insanlık sorunu” olarak gördüğünü ortaya 

koymaktadır. Türkiye’deki afyon üreticilerinin mağdur olmaması için tedbir 

alacaklarını da açıklayan Başbakan Nihat Erim, ABD’nin sınırlama karşılığında 

tazminat ödemesinin hükûmet açısından ilk planda gelmediğini de söylemiştir. 

 Afyon meselesi uzun dönem Başbakan Erim’le ABD’li yetkililer arasında 

yapılan görüşmelerin başlıca konusunu teşkil etmiştir. Başbakanlığa geldikten bir ay 

sonra Büyükelçi William Handley ile konuyu müzakere eden Nihat Erim, hükûmet 

programında afyon sorununa dair kısmı kendisinin yazdığını söylemiştir. 2476  Erim 

muhatabının “ikame ziraati imkânı bulup afyon ekiminden vazgeçilmesine” yönelik 

önerisine, “Afyon ekiminin yasaklanmasını köylüye kabul ettirebilmek için ona daha 

iyi bir hayat standardı sağlayacak bir imkân göstermek gereklidir.” cevabını 

vermiştir. 2477  

Handley’in ABD’de Başkan Richard Nixon’un haşhaş üretilen ülkelerde 

görevli büyükelçilerle yaptığı toplantıdan sonra Erim, bir kez daha ABD Büyükelçisi 

ile bir araya gelmiştir. 2478 Görüşmede Nixon’un Başbakan Nihat Erim’e mesajını 

ileten Handley, ABD Başkanı’nın afyon sorununun “Türk-Amerikan ilişkilerine 

zarar vereceğinden endişeli” olduğunu ve 30 Haziran’a kadar yasanın çıkmaması 

halinde Nixon’un Kongre’nin “olası yaptırımlarına engel olamayabileceğini” 

söylediğini kaydetmiştir.2479 Ayrıca afyon ekiminin yasaklanması durumunda 

                                                 

2475 Başbakan Erim’in Demeçleri ve Konuşmaları (19 mart 1971-17 nisan 1972), s: 94. 
2476 Erim Hükûmeti’nin programında afyona dair şu ifadelere yer verilmiştir:  “Bütün dünya için 
kahredici bir âfet halini almış olan afyon kaçakçılığının, herşeyden önce insanlık duygularını incittiği inancında 
olan Hükümetiniz bu mesele üzerine önemle eğilecektir. Afyon üreticilerine daha iyi bir geçim alanı 
gösterilecektir.”   Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 02.04.1971, s: 398.  
2477 Başbakan Nihat Erim’in ABD Büyükelçisi ile 27 Nisan 1971 tarihinde yaptığı görüşmenin afyon 
sorunu ile ilgili bölümüne ait tutanak. s: 1. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel 
Evrak. 
2478 Basında çıkan haberlere göre William Handley, Nixon’a Türk hükûmetinin, “ABD baskı yapıyor” 
iddialarından çekindiğini söylemiş; ancak Başkan’dan  “Afyon ekimini tamamen durdurma konusunda 
Türklerden kesin bir mutabakat alınız. Buna karşılık gerekli olan teklifte de bulununuz.”  talimatı almıştı. 
Yankı, 12-18 Temmuz 1971, Sayı: 20, s: 5.  
2479 Başbakan Nihat Erim’in ABD Büyükelçisi ile 21 Haziran 1971 tarihinde yaptığı görüşmenin 
tutanağı. s: 2. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
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ABD’nin “3 yıl içinde Türkiye’ye 10-15 milyon dolar sağlayacağı” ve “ekim 

bölgelerinde kurulacak tarım-endüstri” alanları için ek fonlar bulunacağı 

bildirilmiştir.  

Görüşmede bulunan ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Atilla 

Karaosmanoğlu, Amerikan tekliflerini “kabul edilemez” olarak nitelerken; Başbakan 

Nihat Erim de daha önceki görüşmelerde konuyu “insanlık meselesi” saydıklarını 

söylediğini hatırlatmış ve  “…bununla geçinen Türk köylüsüne daha iyi geçim tarzı 

sağlanmasına önem verdiğimizi söyledim. Bu bakımdan Büyükelçi’nin… bir nevi baskı ve 

tehdit havası taşıyan sözlerinin bugünkü konuşmada yeri olmaması gerekir…” ifadeleriyle 

tepkisini dile getirmiştir.  2480  Nihat Erim, ayrıca uzun vadede üreticiye ne 

verileceğinin açık olmadığını ve bu teklifle kamuoyunun karşısına çıkamayacağını 

bildirmiştir. Başbakan Erim, bu görüşmede ABD’nin afyon üreticisinin 

mağduriyetinin önlenmesi için açık bir tutum takınmasında ve köylüyü tatmin edecek 

bir miktarın ödenmesinde ısrarcı olmuş; ancak görüşmeden somut bir karar 

çıkmamıştır. Böylece Türkiye ile ABD arasında yürütülen müzakereler sonuçsuz 

kalmış ve 30 Haziran’a dek yasanın çıkması için taraflar bir kez daha bir araya 

gelmişlerdir.    

 Başbakan Erim ile birlikte Atilla Karaosmanoğlu 26 Haziran’da bu kez 

Gölcük’te ABD Büyükelçisi William Handley ile görüşmüşlerdir. Handley, 

kendisine verilen yeni talimattan söz etmiş ve yasaklama kararına karşılık ilk 

tekliflerindeki 10-15 milyon doların üzerine 10 milyon dolar daha eklenerek üç yılda 

ödeme yapılacağını belirtmiştir. Ayrıca kendisinin Washington’dan bunlara ilaveten 

1972 malî yılında ödenmek üzere bir 10 milyon dolar daha isteyeceğini de 

söylemiştir. Bu yeni teklifin reddi halinde yine ilişkilerin zarar göreceğinden söz 

eden Handley’e cevap veren Başbakan Nihat Erim, Türk üreticisi için hem kısa ve 

hem de uzun vadeli alternatif geçim olanaklarının açıkça sunulmasını istemiştir. 

Handley’e göre son önerilerle 35 milyon doları bulabilecek ödeme miktarı, üreticiler 

adına “önemli işler yapılması için iyi bir fırsat” olacaktır. 2481 

                                                 

2480 Başbakan Nihat Erim’in ABD Büyükelçisi ile 21 Haziran 1971 tarihinde yaptığı görüşmenin 
tutanağı. s: 5. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
2481 Başbakan Nihat Erim’in ABD Büyükelçisi ile 26 Haziran 1971 tarihinde yaptığı görüşmenin 
tutanağı. ss:1-2-3. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
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 ABD’nin Büyükelçi Handley aracılığıyla yaptığı son teklif Türk yetkililerce 

olumlu karşılanmıştır. Nihat Erim’in değerlendirmesine göre Amerikalılar, son 

teklifleriyle 35 milyon dolar tazminatın dışında Dünya Bankası gibi kuruluşlardan 

haşhaş ekilen bölgelere yardım edilmesi için çaba gösterecekti. Ayrıca Türk 

uzmanlarla beraber ekim bölgelerinde tarımın modernleştirilmesine destek verecekti. 

Erim, bunun dışında 1959’da 42 ilde üretilen haşhaşın 1971’e kadar kademeli olarak 

azaltıldığını ve sadece kendisinin Başbakanlığı sırasında afyon üreticisine 35 milyon 

doların bir kısmının tazminat olarak ödendiğini de kaydetmiştir. 2482  Erim, ayrıca 

yasaklama kararını ABD’nin baskısı altında değil; “Türkiye’nin ve haşhaş 

üreticisinin çıkarları gözetilerek” aldıklarını da savunmuştur. Nihat Erim, haşhaş 

ekilen dört ilin (örneğin Afyon 67 il içinde 51. sıradaydı) iktisadi bakımdan 

Türkiye’nin ileri gelen yerleri arasında olmadığı için Amerikan teşvikiyle bu 

bölgelerde tarımı geliştirmeyi tasarladığını da kaydetmiştir.2483 

 ABD ile varılan uzlaşmadan sonra haşhaş ekiminin yasaklanmasına dair 

çıkartılan kararnameyle Türkiye’nin sınırları içerisinde “haşhaş ekimi ve üretiminin” 

1972 yılı sonbaharından itibaren tamamen yasaklanacağı belirtilmiştir. 2484 Başbakan 

Erim, yasakla ilgili açıklamasında “Türkiye’nin yüksek menfaatleriyle milletimizin 

itibarının daha fazla sarsılmasına müsaade edemezdik.” ifadesini kullanmıştır. Erim, 

ayrıca üreticilerin zararlarının karşılanması için tazminat ödeneceğini de söyleyerek; 

afyon bölgelerinde uzun vadeli yatırımların yapılacağını da vurgulamıştır.  2485 

Başbakan Erim, haşhaşın neden yasaklandığına dair bir başka açıklamasında   “…2. 

Cihan Harbinin sonundan itibaren askerî olarak milyonlarca dolarlık yapmış olan Birleşik 

Amerikanın bir ıstırabının bir ölçüde yardımcı olduk…”  değerlendirmesinde 

bulunmuştur. 2486 Dolayısıyla Erim, bir yandan da Türkiye’nin 1945 sonrası 

                                                 

2482 Erim, A.g.e., s: 239. 
2483 A.e., ss: 231-232. Haşhaş ekiminin yasaklanmasına dair bir yorumda ABD desteği olmadan bir ara 
rejim hükûmetinin ayakta kalamayacağı ve bunun farkında olan Erim’in Demirel’e göre daha radikal 
davrandığı öne sürülmüştür. Ed. Oran, A.g.e., s: 703. 
2484 Uslu, A.g.e., s: 262. 
2485 “Diğer ülkelerde sönen ocakların vebalinin bize yüklenmesine son vermenin zamanı gelmişti”, 
Cumhuriyet, 1 Temmuz 1971, Yıl: 48, Sayı: 16847, ss: 1-7. 
2486 “Dilersek haşhaş ekimine döneriz”, Cumhuriyet, 25 Şubat 1972, Yıl: 48, Sayı: 17081, s: 7. 
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savunmasını güçlendirmesinde önemli katkılarda bulunduğunu düşündüğü ABD’ye 

haşhaşı yasaklayarak bir ‘jest’ yaptıklarını da ifade etmiş oluyordu.  

Türkiye’nin haşhaş üretimine son vermesi ABD çevrelerinde büyük ilgiyle 

karşılanmıştır. Başkan Nixon konuyla ilgili açıklamasında,  “Günümüzde devlet 

adamlarına yakışır beyanlarda bulunmak güç değildir, ancak bir devlet adamına yakışır 

biçimde cesaretli adımlar atmak pek seyrek görülen bir olaydır… Başbakan Erim bu iki 

özelliği bir araya getirmiştir.”  sözleriyle Nihat Erim’i övmüştür. 2487 Amerikan 

Senatosu, Türklerin “İnsanlık adına aldığı, takdire değer hareketini” överek Erim 

Hükûmeti’ne teşekkürlerini bildirmiştir.2488  

 ABD, haşhaş üretimine son verilmesi karşılığında Türkiye’ye 3 yıl için 35 

milyon dolar kredi temin etmeyi taaahhüt etmiştir. Bu miktarın 20 milyon doları, 

geçimini haşhaştan sağlayanlara alternatif kaynakları üretmek ve istihdam 

imkânlarını arttıracak program ve projeler için ayrılacaktı. Kalan 15 milyon doları ise 

Türk Hükûmeti’ne verilecek ve üreticilerin kaybını telafi için harcanacaktı. 2489 

Alınan yasaklama kararı Türk kamuoyunda yankı uyandırmıştı. CHP Genel Başkanı 

İsmet İnönü, düşüncelerini öğrenmek isteyen Başbakan Nihat Erim’e şu mesajı 

göndermiştir:  “…akıllı olduğunu bilirdim, bunun bir örneğini daha vermiş oldu… tebrik 

ederim.”  2490  Nihat Erim, böylece aldığı kritik kararda İsmet Paşa’nın desteğini 

sağlamıştır. Ancak basındaki bazı değerlendirmelerde haşhaşın yasaklanması olumlu 

görülmemiştir. Örneğin Şevket Süreyya Aydemir’e göre,  “Bu karar, büyük bir dünya 

rekorunun ve kapıları bir türlü açılamamış bir hazinenin ölüm kararı.”  olacaktır.2491 Bir 

başka değerlendirmede de bir “ara rejim dönemi Başbakanı” olan Nihat Erim’in 

afyon üreticisinin oyuna ihtiyacı olmadığı için daha kararlı davrandığı ve 

“Türkiye’nin üstüne düşen vecibeyi” yerine getirdiği savunulmuştur. 2492 Nitekim 

                                                 

2487 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Haziran 1971, Sayı: 81, Ankara, T.C. Dışişleri Bakanlığı, s: 141, 
Cumhuriyet, 1 Temmuz 1971, s: 7. 
2488 “Amerika, afyon yasağı için Türk Hükümetine teşekkür etti”, Hürriyet, 4 Temmuz 1971, Yıl: 24, 
Sayı: 8330, s: 1.  
2489 Uslu, A.g.e., ss: 264-265. 
2490 Erim, A.g.e., s: 236. 
2491 Şevket Süreyya Aydemir, “Haşhaşın Ardından!”, Cumhuriyet, 5 Temmuz 1971, Yıl: 48, Sayı: 
16851, s: 2. 
2492 Yankı, 12-18 Temmuz 1971, s: 6. 
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Türkiye’de yeniden haşhaş ekimine 1974’te Ecevit’in Başbakanlığında kurulan 

koalisyon hükûmeti zamanında başlanacaktır. 2493 

 I.Erim Hükûmeti döneminde Türk-Amerikan ilişkileri bakımından bir başka 

önemli gelişme ABD Başkan Yardımcısı Spiro Agnew’in 1971 yılı Ekim ayında 

Türkiye’yi ziyareti olmuştur. Ankara’da Başbakan Erim tarafından karşılanan 

Agnew, ilk demecinde Türklerin gelişme çabasını “hayranlıkla” izlediğini belirtmiş 

ve ardından “…Birleşik Amerika, elimizdeki bütün imkânlarla Türk halkının, 

gelişmesinin devamını sağlama çabalarını destekleme vaadine devam etmektedir.” 

demiştir. 2494 Temasları çerçevesinde Başbakan Erim ile bir araya gelen Agnew, 

Türk-Amerikan ilişkilerinin geçmişinden söz ettikten sonra Türkiye’ye askerî ve 

ekonomik yardıma devam etmek istediklerini; ancak Amerikan Kongresi’nde 

ABD’nin dünya olaylarına daha az karışması ve kendi iç meseleleriyle ilgilenmesi 

yönünde bir eğilim olduğunu söylemiştir. Agnew,  ayrıca 1972 seçimlerini Nixon’un 

kazanmasını umduğunu ve bu takdirde dış yardımların en az aksamayla süreceğini de 

kaydetmiştir. 2495 Başbakan Nihat Erim ise ABD’nin dış yardımı azaltsa bile bunun 

Türkiye’yi son aşamada kapsaması gerektiğini vurgulamış ve  “Çünkü Türkiye Batı 

topluluğunun ileri nöbetçisi olarak, sadece askerî değil, çok yönlü bir göre yerine getirmekte, 

doğu ve batı arasında adeta bir yangın duvarı teşkil etmektedir.”   değerlendirmesinde 

bulunmuştur. Agnew’in söylediği nedenlerin yardımlar konusunda güçlük 

çıkardığından söz etmesi üzerine Erim,  “Türkiye, Orta Doğu ve Balkanlar dahil, içinde 

bulunduğu bölgede demokratik kurumlarını, parlamenter düzenini ve temel özgürlüklerini 

koruyan tek ülkedir. Batı camiasının ‘avant-garde’ıdır. Özel bir durumu vardır.”   yanıtını 

vermiştir. 2496 

Spiro Agnew, şerefine düzenlenen yemekteki konuşmasında da Başbakan 

Nihat Erim’i överek; “Reform çalışmalarınızın Atatürk’ün çizdiği yolun devamı 

olduğuna inanıyoruz, bu başarılı çalışmalarınızdan birçok ülke yararlanacaktır.” 

                                                 

2493 Turan, A.g.e., s: 249. 
2494 “Agnew: ‘Gelişme çabanıza hayranım’ ”, Cumhuriyet, 12 Ekim 1971, Yıl: 48, Sayı: 16950, ss: 1-
7.  
2495 Başbakan Nihat Erim’in ABD Başkan Yardımcısı Spiro Agnew ile 11 Ekim 1971 tarihinde yaptığı 
görüşmenin tutanağı. s: 6. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
2496 Başbakan Nihat Erim’in ABD Başkan Yardımcısı Spiro Agnew ile 11 Ekim 1971 tarihinde yaptığı 
görüşmenin tutanağı. ss: 6-7. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
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demiştir. 2497 Nihat Erim ise ABD’li konuğu, “Türkiye’ye tarihimizin önemli bir 

devresinde, köklü reformların eşiğinde olduğumuz bir zamanda gelmiş 

bulunuyorsunuz.” sözleriyle yanıtlamıştır. 2498 Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da 

Spiro Agnew’i kabul ederek bir süre görüşmüş ve yaptığı değerlendirmede, “ABD 

Başkan Yardımcısının memleketimizi ziyareti bizi memnun etti.” demiştir. 2499 

Agnew de Türkiye’den ayrılırken, temaslarına ilişkin açıklamasında iki ülke arasında 

“her alandaki işbirliği ve dostluğun” devam edeceği mesajını vermiştir. I. Erim 

Kabinesi döneminde Türk-Amerikan ilişkilerine bakılırken, haşhaş meselesinin 

ABD’nin isteği doğrultusunda çözümlendiği; ancak askerî ve ekonomik yardımların 

azalma ihtimaline karşı Türk tarafının kaygılarına tatmin edici bir cevap  

verilemediği gözlenmektedir.  

 7.8.2.  I. Nihat Erim Hükûmeti Döneminde Kıbrıs Sorunu 

 Kıbrıs Sorunu, Nihat Erim’in Başbakanlığı üstlendiği günlerde de 

Türkiye’nin başlıca dış politika konularından birisini oluşturmaktaydı. 12 Mart’a 

gelene kadar adada yaşanan gelişmelere kısaca değinilecek olursa; 1964 Ağustos 

ayında İnönü döneminde Türkiye’nin adaya müdahalesi sonrasında duran çatışmalar, 

1967 senesinde tekrar başlamış ve 15 Kasım’da Geçitkale ile Boğaziçi’nde 24 Türk 

öldürülmüş ve köyler işgale uğramıştır.2500 Türkiye’nin Rum saldırılarının 

durdurulmaması halinde Kıbrıs’a müdahale edeceğini açıklaması üzerine dönemin 

Yunanistan Başbakanı Kollias’ın talimatıyla işgal edilen köyler tahliye edilmiştir.2501 

Bu devrede aynı zamanda toplumlararası müzakereler de devam etmiştir. Dönemin 

Başbakanı Süleyman Demirel, “federasyon” çözümünde ısrarcı olmamış ve Kıbrıs 

Türk liderliğine Rumlarla yürütülecek görüşmelerde “ılımlı” bir tutum önermiştir.2502 

Ancak 1968 ile 1973’ün sonuna kadar süren devrede Denktaş ile Klerides arasında 

                                                 

2497 “Agnew, Erimi övdü”, Demokrat İzmir, 13 Ekim 1971, Yıl: 23, Sayı: 6470, s: 3. 
2498 “Agnew: ‘Gelişme çabanıza hayranım’ ”, Cumhuriyet, 12 Ekim 1971, s: 7. 
2499 “Agnew onuruna verilen yemeğe AP’den dâvet edilen olmadı”, Yeni Asır, 13 Ekim 1971, Yıl: 77, 
Sayı: 23607, s: 4.  
2500 Sabahattin İsmail, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Doğuşu-Çöküşü ve KKTC’nin Kuruluşu (1960-
1983), İstanbul, Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, bas.y.y., s: 333.  
2501 Gülen, A.g.e., s: 274. 
2502 Alexis Heraclides, Yunanistan ve “Doğu’dan Gelen Tehlike” Türkiye: Türk-Yunan 
İlişkilerinde Çıkmazlar ve Çözüm Yolları, İstanbul, İletişim Yayınları, 2.bs., 2003, s: 271. 
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“bağlayıcı değil, uzlaştırıcı” görüşmeler yapılmışsa da bir sonuca ulaşılamamıştır.2503  

Öte yandan 1967 sonunda Kıbrıslı Türkler, adada 1963 olaylarından sonra oluşan 

hukuki boşluğu doldurmak adına 1960 Anayasası’nın hükümleri tam olarak 

uygulanıncaya kadar geçerli olmak üzere “Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi”ni 

kurmuşlardır. Söz konusu yönetimin Başkanı Dr. Fazıl Küçük, yardımcısı ise Rauf 

Denktaş olacaktı. 2504 

1967 olaylarından hemen sonra Kıbrıs Sorunu’ndaki son gelişmeleri 

değerlendiren Nihat Erim, ABD’nin “Enosis’i tercih eder” gözüktüğünü; Sovyet 

Rusya’nın “bağımsız ve Batı Bloku’na geçmeyen” bir Kıbrıs arzuladığını; 

Türkiye’nin ise 1959 Antlaşmaları’nın kazanımlarının korunmasından yana olduğunu 

savunmuştur. Makarios ve Yunanlıların ise bu antlaşmalardan kurtulma çabasında 

olduklarını belirten Erim, Kıbrıs Sorunu’na ait görüşlerini özetle şöyle dile 

getirmiştir:  “Asıl mesele, bütünüyle, acıklı hali ile olduğu gibi duruyor: Türk cemaati, 

Rumların insanlık dışı davranışları neticesi açık hava hapishanesi yaşantısından kurtarılmayı 

beklemektedir. Anayasa ve Andlaşmalara saygı ve gelecek için güven  bakımından, henüz en 

küçük bir ilerleme sağlanamamıştır. Amerika’nın ve Rusya’nın zıt hedefleri karşısında, 

Türkiye akıllı bir politika güttüğü takdirde, işaret ettiğim iki noktada olumlu neticeler 

alabiliriz. 32 milyon nüfuslu Türkiye’nin coğrafi durumu, çarpışan menfaatler buna 

elverişlidir…” 2505  Bu noktada Nihat Erim’in daha Başbakan olmadan önce Kıbrıs 

Sorunu’nun çözümü için Demirel Hükûmeti’ne bir çıkış yolu önerdiği görülmektedir. 

Bu çözüm de Erim’e göre “güçler arasında bir denge politikası uygulamak ve 

bloklararası zıtlıklardan” yararlanmaktır. Cumhuriyet devrinde bunun örnekleri 

olduğunu da vurgulayan Erim’in ABD’yi “Enosis yanlısı” olarak değerlendirmesi de 

önemlidir. Ne var ki, Erim kendi Başbakanlığı zamanında bu tavsiyeleri uygulama 

şansı bulamayacaktır.  

                                                 

2503 Rauf R. Denktaş, Kıbrıs: Elli Yılın Hikayesi, İstanbul, Akdeniz Haber Ajansı Yayınları, 2008, s: 
420. Bu müzakerelerin ve Kıbrıs Sorunu’nun Rum tarafındaki yansımaları için bkz. Niyazi 
Kızılyürek, Glafkos Klerides: Tarihten Güncele Bir Kıbrıs Yolculuğu, İstanbul, İletişim Yayınları, 
2.bs., 2007.  
2504 Toluner, A.g.e., ss: 241-242. 
2505 Nihat Erim, “Buhranın vardığı sonuç: Hangi noktadayız?”, Cumhuriyet, 10 Aralık 1967, Yıl:44, 
Sayı: 15578, s: 2., Sarıca, Teziç, Eskiyurt, A.g.e., s: 155. 
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1970 yılına gelindiği zaman adada zaman zaman şiddet olayları yeniden 

tırmanışa geçmiştir. Örneğin o dönem içinde Rum askerleri bir Türkü öldürmüş ve 

iki Türkü de yaralamıştı. Rauf Denktaş, bu olayların da etkisiyle 1970-1971 yıllarının 

“gergin” geçtiğini belirtmiştir. 2506 Ayrıca şiddet eylemlerini arttıran ana unsur olan 

ve temeli 1950’li yıllara dayanan - amacı Enosis’i kanlı eylemlerle gerçekleştirmeyi 

hedefleyen-2507 “EOKA” (Etniki Organosis Kiprion Ağoniston) 1970’te yerini 

“EOKA-B” adlı bir başka örgüte bırakmıştı. 14 Mart 1971 günü Makarios’un bir 

konuşmasında “Enosis”ten bahsetmesi üzerine taraflar arasında 1968’den beri 

sürdürülen görüşmeler kesintiye uğramıştı. 2508 Dolayısıyla “12 Mart Muhtırası” 

verildiği zaman Kıbrıs Sorunu genel hatlarıyla bu aşamada bulunuyordu.   

I.Nihat Erim Hükûmeti’nin programında Kıbrıs Sorunu’nun “barışçı” 

yollardan çözümünün destekleneceği belirtilmekle beraber,  “Kıbrıs Türk toplumunun 

anlaşmalarla sağlanan haklarına Rum idarecilerinin yeni bir saldırısı karşısında Türkiye 

elinde olan her imkânı kullanarak soydaşlarının ve Türkiye’nin güvenliğini korumaya… 

kararlıdır.”   ifadesine yer verilmişti. 2509 Erim Hükûmeti, böylece Rum tarafının 1963 

olaylarına benzer bir duruma yol açması halinde Türk soydaşların haklarını müdafaa 

için harekete geçeceğini programında ilan etmiş oluyordu. Turan’a göre “her imkânı 

kullanarak ifadesi” bir askerî müdahale seçeneğinin de gündeme gelebileceğini 

vurgulamaktaydı. 2510 

Nihat Erim’in Başbakanlığa getirilmesi Rum tarafında çeşitli yorumlara 

neden olmuştur. Basında çıkan ilk değerlendirmelerde, Nihat Erim Kabinesi’nin esas 

amacının “sosyal, ekonomik ıslahatlar” olduğu ve bundan dolayı Kıbrıs’ın Türklerin 

“bir numaralı” gündem maddesi olmaktan çıkacağı öne sürülmüştür. Ayrıca “Mahi”, 

“Agon” gibi gazetelerin yorumlarında Rumların “birlik ve bütünlük halinde” ve 

“Yunanistan’la birlik halinde” bulunması durumunda endişeye gerek olmadığı da öne 

sürülerek; “Erim’in cesareti varsa gelsin.” ifadesi kullanılmıştır.  “Hagavri”nin 

                                                 

2506 Denktaş, A.g.e., s: 442. 
2507 Vehbi Zeki Serter, Kıbrıs’ta Rum-Yunan Saldırıları ve Soykırım, Ankara, Genelkurmay Askerî 
Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 2008, s: 49. 
2508 İsmail, A.g.e., s: 334. 
2509 “Atatürk ilkeleri tam olarak uygulanacak”, Cumhuriyet, 3 Nisan 1971, s: 7. 
2510 Turan, A.g.e., s: 316. 
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yorumunda da “Erim’in Kıbrıs sorununu çok iyi bilen bir kimse olması, onu mutlaka 

Kıbrıs için bir tehlike haline getirmez.” değerlendirmesi yapılmıştır.2511 Basındaki 

yorumlardan çıkan sonuca göre Rumlar, Nihat Erim’in Başbakanlığını kuşkuyla 

karşılamaktadır. Özellikle Erim gibi Kıbrıs meselesini iyi bilen bir siyasînin 

karşısında adadaki Rumların, Yunan desteğine ve birlik-beraberliğe olan ihtiyacı da 

ısrarla vurgulanmıştır.     

Rumların henüz göreve gelen Nihat Erim hakkındaki bir bakıma “meydan 

okuma” olarak görülebilecek değerlendirmelerine karşılık Kıbrıs Cumhurbaşkanı 

Başpiskopos Makarios, daha ılımlı mesajlar vermeye çabalamıştır. Türk basınına bir 

demeç veren Rum lider, anılarından söz açmış ve Nihat Erim hakkında  “Kendisini 

çok zeki bir adam olarak tanıdım. Ve çok iyi bir anayasa uzmanı… Bizim cumhurbaşkanı 

yetkilerine dair bir konuşması vardı ve iki saat içinde alternatif olarak beş-altı teklifte 

bulundu. Bu alanda bilgisinin çok geniş olduğunu o zaman anlamıştım.”  2512  yorumunda 

bulunmuştur. Makarios, ayrıca bu mülâkatında “Türklerle, Rumların aynı gemide 

olduklarını” kaydetmiş ve “Bu gemi batarsa birlikte batarız.” ifadesiyle Türk tarafına 

“yapıcı” bir mesaj da göndermiştir. 

Başbakan Nihat Erim, Kıbrıslı Rumların ‘endişeli’ görünen yorumlarına dair 

yaptığı değerlendirmede ise şunları söylemiştir:  “Niçin tedirgin olduklarını 

anlamıyorum… Kıbrıslı Rumlar beni çok iyi tanırlar… 1958-1959 senelerinde… orada uzun 

müddet kaldım… Makarios ile karşılıklı müzakereler yaptım… Belki şundan dolayı bir 

tedirginlik oluyor. Ben milletlerarası bir sözleşme, antlaşma imzalandığı zaman ona 

behemehal saygı gösterilmesi taraftarıyım. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlet kendisine 

karşı girişilmiş olan bir taahhüdün çiğnenmesine seyirci kalamaz. 1964 senesinde benim de 

iştirak ettiğim şekildeki enerjik davranışlar bu anlayışla olmuştur. Ben yine o anlayış 

içindeyim. Kıbrıs’taki vatandaşlarımızın haklarına karşı herhangi bir yeni davranış… aynı 

enerjik mukabeleyi elbette görecektir.” 2513  Erim, ayrıca Londra-Zürih Antlaşmaları’nın 

devamından yana olduklarını ve değişiklik taleplerininse ancak karşılıklı 

müzakereler yoluyla gündeme geleceğini de bildirmiştir.  

                                                 

2511 Yankı, 5-11 Nisan 1971, Sayı: 6, s: 10. 
2512 “Türklerle aynı gemideyiz. Bu gemi batarsa iki taraf için de acı olur”, Hürriyet, 8 Ekim 1971, 
Yıl: 24, Sayı: 8426, s: 9. 
2513 Erim, A.g.e., s: 194. 
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Başbakan Nihat Erim, böylece hükûmet olarak Kıbrıs Sorunu’nda 

“uluslararası hukuka ve antlaşmalara saygı” istediklerini açık bir şekilde ortaya 

koymuş ve tıpkı İnönü dönemindeki gibi Kıbrıs Türklerine karşı yönelebilecek bir 

saldırı halinde “enerjik” hareket edeceklerini mesajını da vermiştir. 1959 

Antlaşmaları’nda tadilat yapılabileceğini de açıklayan Erim, bunun ancak 

Türkiye’yle yapılacak müzakerelerle ve onayıyla mümkün olabileceği mesajını 

vermiştir.  

Rum kesimindeki yorumların dışında Nihat Erim’in Başbakanlığı Kıbrıslı 

Türkler arasında ‘memnuniyetle’ karşılanmıştır. Çeşitli kurum, kulüp, birlik ve 

sendikaların Erim’e gönderdikleri ortak mektupta “…Kıbrıs Türk toplumuna olan 

hizmetlerinizle sizi yakından tanımak şerefine nail olan biz Kıbrıs Türkleri için, bu 

sevinç ve memnuniyetin ayrı bir özelliği vardır…” ifadesi kullanılmış ve Erim’in 

Başbakanlığı’nın “Kıbrıs Türklerinin gaspedilen haklarının iadesi” için bir fırsat 

sayılacağı bildirilmiştir. 2514  

Başbakan Nihat Erim, göreve gelişinden kısa zaman sonra Kıbrıs Geçici Türk 

Yönetimi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türk Toplumu Meclisi Başkanı 

Rauf Denktaş ile bir araya gelmiştir. Yapılan toplantıların sonucunda, “yeni 

hükûmetin Türk Toplumunun güvenliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını korumaya 

kararlı” olduğu ve Kıbrıs Türkleri’ne yönelen “tehdit ve baskı hareketlerine göz 

yumulmayacağı” ve “uluslararası antlaşmaların kazanımlarının korunacağı” 

açıklanmıştır.2515 Erim, Denktaş’tan Kıbrıs’ta 1959 Antlaşmaları’ndan taviz 

vermeksizin barışın sağlanması için tüm gayretini göstermesini de istemiştir. 2516  

Nihat Erim, ayrıca Rauf Denktaş’a zaman zaman uyarılarda da bulunmuştur. Örneğin 

bir görüşme sırasında Denktaş’a, “40 milyonun canını, refahını tehlikeye atmadan ne 

istiyorsan vereyim.” ifadesiyle Türkiye’yi bir çatışma ortamına sokamayacağını, 

Kıbrıs’ta gerilimi tırmandırmamak gerektiğini; ancak bunun dışında her türlü desteği 

vereceğini açıklamıştır. 2517 

                                                 

2514 Rauf R. Denktaş, Rauf Denktaş’ın Hatıraları: 8. Cilt: 1971-1972, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 
1998, ss: 101-102. 
2515 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Nisan 1971, Sayı: 79, Ankara, T.C. Dışişleri Bakanlığı, s: 56. 
2516 Denktaş, A.g.e., s: 107. 
2517 Güner Öztek ile 14 Kasım 2014 tarihinde yapılan özel görüşme. 
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Nihat Erim, Başbakanlığa geldikten sonra Amerikalılarla yaptığı 

görüşmelerde de hükûmetinin Kıbrıs Sorunu’nda izlediği politikayı açıklamıştır. 

Büyükelçi William Handley ile 27 Nisan 1971’de bir araya gelen Erim, kendisinin 

geçmişte Kıbrıs’ta üstlendiği görevlerden söz etmiş ve 1959’da Ledra Palas’ta 

Atatürk’ün Türkiye ve Yunanistan’ın bir federasyon haline getirilmesinden 

bahsettiğini ve bunun o dönem Kıbrıs’ta uygulanabileceğini savunduğunu ifade 

etmiştir. Erim, Makarios’un statükoyu bozduğunu da anımsatmış ve Kıbrıs siyasetini 

şöyle açıklamıştır:   “Kıbrıs Türklerinin kabul edilmiş Andlaşmalarla tespit edilen hakları 

vardır. Bunları zorla almak mümkün değildir. Kompromi tabiatile mümkündür. Onlar enosis 

derlerse biz de çifte enosis deriz.”  2518 Erim, bu açıklamasıyla İnönü’nün Başbakanlığı 

döneminden beri devam eden 1959 Antlaşmaları’nın bağlayıcılığı siyasetinin 

süreceğini Amerikalılara bir kez daha bildirmiştir. Ancak 1964’te ilk kez ortaya 

çıkan “federasyon” tezi yerine bu kez “çifte enosis”ten söz etmesi bir tutum 

değişikliğini göstermesi bakımından da önemlidir.  

Nihat Erim’in Yunanlılarla yaptığı görüşmelerde de doğal olarak Kıbrıs 

Sorunu gündeme gelmiştir. Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Tzounis’i kabul eden 

Erim, Türkiye ve Yunanistan’ın ortak çıkarlarının çok fazla olduğunu ifade ederek; 

Kıbrıs meselesinin çözümünü zorunluluk olarak gördüğünü belirtmiştir. Erim, “Şayet 

hukuk var diyor isek, hukuk alanında kalalım.” ifadesini de kullandıktan sonra 

Makarios’un “antlaşmalar ölmüştür” zihniyetini eleştirmiştir.2519 Tzounis ise 

Başbakan Papadopoulos’un da Kıbrıs meselesinin Türkiye ile Yunanistan arasındaki 

münasebetleri etkilediğini kabul ettiğini söylemiş ve Makarios’un antlaşmaları 

geçersiz sayan tutumunun kendileri için makbul olmadığını ve 1959 Antlaşmalarını 

geçerli saydıklarını söylemiştir. Erim de iki tarafın birbirine güvensizliği bırakması 

gerektiğini ve Kıbrıs Sorunu çözülürse adanın bir turizm merkezi haline geleceğini 

ifade etmiştir. 2520 Başbakan Nihat Erim’in verdiği yapıcı mesajlar Yunanistan’da da 

yankı bulmuş ve Başbakan Papadopulos bir demecinde Kıbrıs’ta “güçlü tarafın, zayıf 

                                                 

2518 Başbakan Nihat Erim’in ABD Büyükelçisi ile 27 Nisan 1971 tarihinde yaptığı görüşmenin Kıbrıs 
ile ilgili bölümünün tutanağı. ss: 1-2. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
2519 Başbakan Nihat Erim’in Yunan Büyükelçisi ile 17 Mayıs 1971 tarihinde yaptığı görüşmeden 
alıntı. ss: 3-4. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2520 Başbakan Nihat Erim’in Yunan Büyükelçisi ile 17 Mayıs 1971 tarihinde yaptığı görüşmeden 
alıntı. ss: 4-5. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
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tarafı ezmesine izin vermeyeceği” sözünü vermiş ve tıpkı Erim gibi Türkiye ile 

Yunanistan’ın önünde sonunda bir “federasyona doğru gideceğini” söylemiştir. 2521 

Nitekim Türk ve Yunan tarafındaki olumlu yaklaşımların ardından Dışişleri Bakanı 

Osman Olcay ve Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Palamas, Lizbon’da bir araya 

gelerek Kıbrıs Sorunu’nu görüşmüşlerdir. Yapılan açıklamada kısaca “Kıbrıs sorunu 

konusunda süratli bir çözümün zorunluğu” vurgulanmış ve “toplumlararası 

görüşmelerin hızlanması ve yapıcı bir zihniyetle devam etmesi ümidi” ifade 

edilmiştir. 2522 

Türk ve Yunan tarafında “barışçı çözüm” için gayretler devam ederken, 

Kıbrıs’ta zaman zaman toplumlararası ilişkilerde gerilim yaratan hadiseler 

görülmüştür. Örneğin Nihat Erim Hükûmeti’nin Kıbrıs Sorunu’na dair mesaiye 

başladığı sırada adada bazı  şiddet hareketleri başgöstermiştir. Basında çıkan 

haberlere göre Kokkina bölgesinde bir Türk çobanın öldürülmesi üzerine gerginlik 

yaşanmış ve Makarios, Lefkoşa civarındaki köye gelerek durumun endişe verici 

olduğunu bildirmiştir. 2523 Başbakan Erim aynı dönemdeki açıklamasında Türk 

tarafına azınlık statüsü verecek düzenlemelere karşı olduklarını ve geniş çaplı bir 

mesele olan Kıbrıs konusunda her iki tarafı da tatmin edecek bir çözümden yana 

olacaklarını söylemiştir. 2524 Buna karşılık Başpispokos Makarios, Kıbrıs’taki 

durumdan Türkleri mesul tutan bir açıklama yapmış ve  “Türk azınlığı kendi başına 

bağımsızlık ilan edip bir hükümet kurabilir. Hatta bu bölgeyi Türkiye’ye bağlayabilir… 

Türkiye adayı işgal edebilir. Böyle bir şey olursa, onlarla çarpışırız.”  söyleminde 

bulunmuştur.2525  Öte yandan aynı günlerde Kıbrıs’la ilgili Genelkurmay’da bir 

değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonunda varılan sonuçla ilgili konuşan 

Başbakan Erim,  “Meselenin her yönünü genişliğine ve derinliğine gözden geçirdik. Endişe 

                                                 

2521 Makarios Druşotis, Kıbrıs: 1970-1974 EOKA B, Yunan Darbesi ve Türk İstilası, Lefkoşa, 
Galeri Kültür Yayınları, 2006, s: 77. 
2522 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Haziran 1971, s: 94. 
2523 “Kıbrıs’ta gerginlik artıyor”, Cumhuriyet, 25 Temmuz 1971, Yıl: 48, Sayı: 16871, s: 3.  
2524 “Erim: Türk-Yunan ilişkileri Kıbrıs sorununa bağlı”,  Hürriyet, 25 Temmuz 1971, Yıl: 24, Sayı: 
8351, s: 9.  
2525 “Makarios birden ateşlendi: ‘Türkiye ile çatışabiliriz”, Hürriyet, 22 Eylül 1971, Yıl: 24, Sayı: 
8410, s: 10. 
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edecek bir durum olmadığı görüşüyle toplantıyı bitirdik.”  demiştir. 2526 Rum lider 

Makarios’un Türklerle çatışma olabileceği yönündeki tehditleri karşısında Başbakan 

Erim’in “gerginliği tırmandırma” yöntemine  başvurmadan, soğukkanlı mesajlar 

vermesi onun barışçı tarafını ortaya koyan önemli bir örnektir.  

Ekim ayında Dışişleri Bakanı Osman Olcay ile Yunanistan Dışişleri Bakan 

Yardımcısı Palamas arasında bu kez New York’ta yapılan görüşmelerde Kıbrıs 

konusu ele alınmış ve bir süredir tıkanan toplumlararası müzakerelere tekrar 

başlanmasına karar verilmiştir. 2527 Aynı günlerde BM Genel Kurulu’nda da bir 

konuşma yapan Olcay, üç yıldır devam eden görüşmelere karşın Kıbrıs Sorunu’nda 

çözümün yakın olmadığını savunmuştur. Olcay, Türkiye’nin anlaşmalar gereği 

yüklendiği taahhütlere “sadakatle” bağlı olduğunu da vurgulamıştır. 2528 Osman 

Olcay’ın bu sözleri sarfettiği gün Rum tarafından yansıyan haberlerde ise adaya 

gelen ve silahlı gruplar teşkil eden Yorgo Grivas’ın her an bir darbeye 

kalkışabileceğinden söz ediliyordu. 2529 Nitekim Grivas, 1971 Eylül’ünde adaya 

gizlice gelmiş ve Makarios’a karşı “EOKA-B” örgütüyle harekete geçmişti. 2530 Bu 

örgütün amacı “ani bir askerî harekâtla Kıbrıs Türk direnişini etkisiz hale getirerek 

Enosis’in ilanını sağlamaktı.”2531   Kısaca Rum tarafındaki gelişmeler adadaki 

Türklerin emniyetini tehlikeye düşürebilecek bir istikamete ilerlemekteydi. 

Başbakan Nihat Erim, Kıbrıs Sorunu’nda meydana gelen yeni gelişmelere 

dair bir açıklama yaparak şunları söylemiştir:  “Kıbrıs’ta yaşayan soydaşlarımızın 

insanca muamele görmelerini istiyoruz, fakat ne yazık ki bizim bu devletler hukukuna uygun 

görüşümüz, bilhassa Kıbrıs Rumları tarafından benimsenmemiştir… [Ancak] Türkiye, 

                                                 

2526 “Erim: ‘Kıbrıs için endişe edilecek bir şey yok’ ”, Cumhuriyet, 11 Eylül 1971, Yıl: 48, Sayı: 
16918, s: 7. 
2527 Erim Hükûmetlerinin 1 Yılı: 7.4.1971/7.4.1972, Ankara, Başbakanlık Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü, 1972, s: 196. 
2528 “Kıbrıs sorununa çözüm yakın değil”, Cumhuriyet, 7 Ekim 1971, Yıl: 48, Sayı: 16945, s: 2. 
2529 “Rum basınına göre ‘Kıbrıs’ta darbe ihtimali gittikçe artıyor’ ”, Cumhuriyet, 7 Ekim 1971, s: 2. 
2530 Salâhi R. Sonyel, Gizli Belgelerle Kıbrıs Sorunu: Kaygılı Yıllar (1974-1975), Ankara, Atatürk 
Araştırma Merkezi Yayınları, 2014, ss: 3-4.  
2531 İsmail, 150 Soruda Kıbrıs Sorunu, s: 118. 
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bugünkü gücü ile ayakta durduğu müddetçe, kimsenin, onları, haklarından mahrum etmesi 

mümkün olmayacaktır.”   2532  

I.Erim Hükûmeti’nin son dönemlerinde Makarios’un Yunanistan’ın destek 

vermesi durumunda “Enosis”i ilan edebileceğini açıklaması tepkiyle karşılanmıştır. 

Dışişleri Bakanı Osman Olcay, “Makarios, Enosis’ten bahsettiği anda bunun 

cevabının taksim olacağını bilir.” cevabını vermiş ve Kıbrıslı Rumların bir iç 

mücadelenin içinde bulunduğu sırada bu tür tehditlerin etkili olmayacağını 

söylemiştir. 2533 Olcay’ın söyleminde İnönü’nün Başbakanlığı zamanında 

benimsenen “Federasyon” tezi yerine, Menderes devrinin sloganı “Taksim”i 

kullanması önemlidir. Bu söylem aynı zamanda Dışişleri’nin tekrar “Taksim”i 

gündeme getirebileceğini göstermektedir.  

Makarios’un bu tür faaliyetleri Başbakan Erim tarafından da dikkâtle 

izleniyordu. Özellikle son açıklamaları Türkiye’de hükûmet bunalımının yaşandığı 

bir döneme denk gelmişti. Nitekim “Bayram” gazetesine yaptığı açıklamada Nihat 

Erim, “Makarios’un her zaman Türkiye’nin buhranlı dönemlerinde harekete geçtiği” 

yorumu karşısında şunları söylemiştir:  “Kıbrıs meselesi bir an hatırımızdan çıkmayan 

millî bir davadır… Meseleye barışçı bir çözüm getirmek için… durmadan çaba harcıyoruz. 

Ufukta yakın bir aydınlık ne yazık ki şu anda yok. Ama ümitsiz değiliz, haklıyız. Hakkımızı 

almak için hem azimli, hem de sabırlıyız.”  2534  Başbakan Erim, I. Erim Hükûmeti’nin 

son günlerine rastlayan bu demecinde de gerilimi tırmandırmak yerine meselenin 

karşılıklı uzlaşıyla hallinden yana olduğunu göstermiş ve Türkiye’nin bu uğurda 

harcadığı çabaların semeresini mutlaka göreceğine olan inancını da vurgulamıştır.  

Kıbrıs Sorunu’nda I. Erim Hükûmeti döneminde “barışçı çözüm” ve 

“anlaşmalara saygı” esasına dayanan bir politika izlenmiştir. Başbakan Erim, 

mesajlarında Rum tarafının uzlaşıdan uzak politikası nedeniyle sonuca 

ulaşılamadığını bildirmiş ve Türklere karşı yönelebilecek olası saldırılara sessiz 

kalmayacakları mesajını da  vermiştir. İlk kabinenin Dışişleri Bakanı Osman Olcay 

da BM nezdindeki toplantılarda Türkiye’nin politikasını izah etmiş; ancak 

                                                 

2532 Başbakan Erim’in Demeçleri ve Konuşmaları (19 mart 1971-17 nisan 1972), s: 304. 
2533 “Olcay: ‘Enosis’in cevabı taksimdir’ ”, Cumhuriyet, 1 Kasım 1971, Yıl: 48, Sayı: 16970, s: 1. 
2534 Başbakan Erim’in Demeçleri ve Konuşmaları (19 mart 1971-17 nisan 1972), s: 364. 
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söylemlerinde Demirel devrinde gündemden düşen “Federasyon” tezi yerine tekrar 

“Taksim” söylemini ön plana çıkarmıştır.  

7.8.3.  I. Erim Hükûmeti Döneminde İngiltere İle İlişkiler 

Erim Kabinesi’nin dış politikasında Türkiye’nin Batı ülkeleriyle olan 

bağlarına özel önem verilmiş ve bilhassa ittifaklar dışında ikili münasebetlerin 

geliştirilmesine çaba harcanmıştır. Bu doğrultuda İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 

Türkiye’ye yaptığı ziyaret Türk-İngiliz ilişkilerinde yeni bir aşama olarak 

değerlendirilmiştir. 2535 1936’da Türkiye’ye gelen İngiltere Kralı VIII. Edward’dan 

yıllar sonra 18 Ekim 1971 günü Kraliçe II. Elizabeth, resmî bir ziyaret için 

Ankara’ya gelmiştir. Cumhurbaşkanı Sunay, Kraliçe şerefine düzenlenen yemekte 

ülkelerarası dostluk bağlarının güçlü olduğundan söz etmiş ve İngiltere’nin Kıbrıs 

davasında sorumluluk üstlenmiş bir devlet olduğunu anımsatarak, iki ülke arasındaki 

ekonomik ilişkilerin daha da gelişeceğini söylemiştir. Kraliçe II. Elizabeth ise 

Atatürk’ün dehasından bahsettiği konuşmasında, artık başarılı olmak için her alanda 

halkın desteğinin gerekli olduğuna değinmiştir. 2536      

Başbakan Nihat Erim, II. Elizabeth’in Türkiye’ye gelişi nedeniyle yabancı 

basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları cevaplandırmıştır. Ancak bu toplantıya 

katılan gazeteciler Erim’e Kraliçe’nin ziyaretini yahut Türk Dış Politikası’na dair 

meselelere dair değil, Türkiye’nin iç siyasetine ilişkin sorular yöneltmişlerdir. 

Örneğin devam eden Sıkıyönetimin ne zaman biteceği sorusuna karşılık Nihat Erim, 

bunun gelecek aylardaki gelişmelere bağlı olduğunu söylemiştir. Erim, ayrıca 

Türkiye’nin “memleketi yıkmaya çalışan” uluslararası bir komployla karşı karşıya 

bulunduğunu ve bunun arkasındaki gücü kendisinin de bilmediğini açıklamıştır.2537  

Basın mensupları Erim’e sadece ziyaretle ilgili olarak Kraliçe’yi karşılayıp 

karşılamadığını sormuşlar ve Başbakan da, “Evet. Çok sevimli, zarif bir insan.” 

cevabını vermiştir. 2538 Basın toplantısında Nihat Erim’e dış siyaset yerine iç 

                                                 

2535 Erim Hükûmetlerinin 1 Yılı: 7.4.1971/7.4.1972, s: 202. 
2536 “Kraliçe Ankara’da”, Yeni Asır, 19 Ekim 1971, Yıl: 77, Sayı: 23613, s: 3. 
2537 “Erim: ‘Uzlaşömaya varılmazsa istifa edeceğim’ ”, Cumhuriyet, 19 Ekim 1971, Yıl: 48, Sayı: 
16957, s: 7. 
2538 Başbakan Erim’in Demeçleri ve Konuşmaları (19 mart 1971-17 nisan 1972), s: 320. 



 581

gelişmelerle ilgili sorular sorulması Batılıların, o günlerde Türkiye’de 12 Mart 

Muhtırası ve ardından gelen Sıkıyönetim rejiminde olan bitenleri en yetkili kişiden 

öğrenme çabası olarak görülmelidir. 

Kraliçe II. Elizabeth, Türkiye ziyareti sırasında Başbakan Nihat Erim’e 

“Lordluk” ve bazı bakanlarla, kuvvet komutanlarına “Büyük Şövalye” nişanı 

vermiştir. 2539 İstanbul’da II. Elizabeth şerefine verilen yemekte bir konuşma yapan 

Erim, İngiltere ile olan dostane münasebetlerden bahsettikten sonra sözü Türkiye’nin 

içinde bulunduğu duruma getirmiş ve şunları söylemiştir:  “…parlamenter 

demokrasinin beşiği kabul olunan bir ülkenin Hükümdarlarının huzurunda iftiharla 

söyleyebilirim ki, karşılaşılan güçlükler ne olursa olsun, Türkiye bağlı bulunduğu 

özgürlükleri korumaya her zaman muktedir olmuştur… bugün bölgesinde demokrasinin ve 

her özgür yönetime temel teşkil eden manevi değerlerin tek savunucusu olarak 

bulunmaktadır. Bu sebepten kuvvetle inanıyoruz ki Türk milleti tarihi mücadelesinin bu 

döneminden de muzaffer olarak çıkacaktır.” 2540   

Başbakan Nihat Erim’in Türkiye’nin demokratik değerlere bağlı kalacağını 

ve bunları savunacağını bildiren konuşmasına karşılık Kraliçe II. Elizabeth, ziyaretin 

sonuna geldikleri için üzüntülü olduklarını kaydetmiş ve ardından şöyle 

konuşmuştur:   “…beraberimde Türkiye’nin uzun tarihinden alınan, refahın, ancak insanlar 

ve toplumlar arasında barışçı işbirliği ve basiretli idare ile elde edilebileceğine dair aşikâr 

dersi de götüreceğim.”  2541  Kraliçe II. Elizabeth, Türkiye’den ayrılırken 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a gönderdiği mesajda   “…Bu ziyaretin iki ülke arasında 

esasen var olan sevgi ve ilginin gelişmesine ve kuvvetlenmesine yardım etmesi en halisane 

dileğimdir.”   temennesinde bulunmuştur.2542 

7.8.4.  Çin Halk Cumhuriyeti’nin Tanınması Kararı ve 

Tepkileri 

I.Erim Kabinesi’nin en önemli dış politika hamlelerinden birisi Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin tanınması olmuştur. Başbakan Nihat Erim, konuyla ilgili ilk 

                                                 

2539 “Kraliçe Erim’e Lord’luk Nişanı verdi”, Yeni Asır, 21 Ekim 1971, Yıl: 77, Sayı: 23615, ss: 1-3.  
2540 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Ekim 1971, Sayı: 85, Ankara, T.C. Dışişleri Bakanlığı, ss: 111-112. 
2541 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Ekim 1971, s: 115. 
2542 “Kraliçe Londra’ya, kızı Hong Kong’a gitti”, Tercüman, 26 Ekim 1971, Yıl: 11, Sayı: 4606, s: 7. 
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değerlendirmelerinden birisinde Çin’le büyükelçiler düzeyinde görüşmeler 

başlatıldığını; ancak ilişkilerin resmen ne zaman başlayacağının kestirilemeyeceğini 

söylemiştir. 2543 8 Mayıs 1971 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında özetle 

şu görüşlere yer verilmiştir: “Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti hükûmetleri, 

memleketleri arasında diplomatik ilişkiler kurulması için görüşmelere başlamak 

hususunda mutabakata varmışlar[dır.]…” 2544 Dışişleri Bakanı Osman Olcay da 

Alman radyosuna verdiği demeçte Çin Halk Cumhuriyeti’nin tanınmasının 

“geleneksel Türk Dış Politikası ilkelerinden sapma” olarak değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği sorusuna şu cevabı vermiştir:  “…temasları, dış siyasette üslûp 

değişikliği açısından mütalâa etmek, sorunu, dar bir açıdan görmek olur. Değişen dünya 

şartları, ülkelerin milletlerarası sorunlar karşısındaki tutumunun bu şartlara göre ayarlanması 

ihtiyacını doğurmaktadır…” 2545  Olcay, böylece Erim Hükûmeti’nin Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin tanınması meselesini “Değişen dünya şartları içinde ve Türkiye’nin 

çıkarlarının gereği” olarak gördüğünü açıklıkla ortaya koymuştur.   

5 Ağustos 1971 günü “Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti 

Arasında Diplomatik İlişki Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri” açıklanmıştır. 

Bildiride iki Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında, “bağımsızlık, egemenlik, 

toprak bütünlüğü, iç işlerine karışmama, hak eşitliği ve çıkarların karşılıklılığı 

ilkelerine saygı çerçevesinde..” diplomatik münasebetlerin kurulmasına karar 

verildiği ilan edilmiştir. 2546 Türkiye Cumhuriyeti, böylece Çin Halk Cumhuriyeti’nin 

“Çin’in tek hukuki hükûmeti” olduğunu da kabul etmiştir. Kararın ardından 

“Milliyetçi Çin”, Ankara’daki Büyükelçiliğini kapatmış, buna karşılık Türkiye de 

Taipen’deki büyükelçiliğini kapatmıştır. 2547 

Erim Hükûmeti’nin Çin Halk Cumhuriyeti’ni tanıması başta AP olmak üzere 

sağ cenahta eleştirilerle karşılanmıştır. AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, 

“Bugünkü ortamda Kızıl Çin’i tanımanın yararı yoktur.” demiş ve ayrıca bu 

                                                 

2543 Erim, A.g.e., s: 219. 
2544 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Mayıs 1971,  s: 18. 
2545 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Haziran 1971, s: 131. 
2546 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Ağustos 1971, Sayı: 83, Ankara, T.C. Dışişleri Bakanlığı, s: 59. 
2547 “Çin Halk Cumhuriyeti’ni resmen tanıdık”, Cumhuriyet, 6 Ağustos 1971, Yıl: 48, Sayı: 16883, s: 
1. 
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tanımanın Türkiye’nin hangi çıkarlarına hizmet edeceğini de sormuştur.2548 AP 

milletvekili Tekin Erer’in değerlendirmesine göre  “Kızıl Çin’i tanımak hatadır ve 

hükûmet hiçbir zaman bu hatalı hareketin hesabını millete veremeyecektir.”  2549 

Muhafazakâr basında çıkan bir başka yorumda da,   “…Kızıl Çin, teori bakımından ileri 

komünizm olan Maoizmin tatbikçisi bir memlekettir… Bu anlaşma ile Maoizm herhalde 

memleketimize daha rahat girip at oynatmaya fırsat bulacak, bugün Filistin’de eğitim 

görenler, belki bu sefer soluğu Kızıl Çin’de alacaklar…”   yorumu yapılmıştır. 2550   

Çin Halk Cumhuriyeti’nin komünist rejiminden dolayı “Kızıl Çin” olarak 

tanımlanması sağ kesimin bu ülkeye bakış açısını ortaya koymaktadır. Hükûmetin 

“değişen dünya şartları” dahilinde bu ülkeyle diplomatik ilişki kurulduğuna dair 

açıklamaları tatmin edici bulunmamıştır. Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti ile 

herhangi bir çıkar ilişkisinin olamayacağı görüşü savunulmuş ve ülke içinde terör 

olaylarının artması ihtimalinden de söz edilerek uzun vadede bu “hatalı karardan” 

mutlaka zarar görüleceği öne sürülmüştür.  

7.9. I. Nihat Erim Hükûmeti’nin Son Günleri ve Kabinenin 

İstifası 

12 Mart Muhtırası sonrasında kurulan ve “partilerüstü” bir niteliğe sahip 

bulunan I. Erim Kabinesi’nin Başbakanı Nihat Erim ile Meclis’te çoğunluk partisi 

konumunda olan AP lideri Demirel’in ilişkileri zaman zaman gerilimli bir seyir 

izlemiştir. Esasen Demirel’in, Erim Hükûmeti’ne dair düşünceleri baştan beri 

olumsuzdu. Nitekim o 1969 seçimleri sonrasında Parlamento’da çokluk partisi 

olduğunu hatırlatan bir demecinde Nihat Erim’in Başbakanlığı’na bakışını şöyle 

anlatmıştır:  “Benim yapamadığımı o neyle yapacak. Arkamda şu kadar milletvekili, bu 

kadar halk var. Ve ben Türkiye’yi o gün onların hepsinden daha iyi biliyorum.” 2551 

Nitekim AP, yukarıda da değinildiği üzere, yeni hükûmete güvenoyu verilmesine 

PM’de yapılan toplantılardan sonra karar vermişti. Dolayısıyla Demirel, aslında 

                                                 

2548 “Kızıl Çin’i Neden Tanıdık?”, Son Havadis, 9 Ağustos 1971, Yıl: 17, Sayı: 4927, s: 1. 
2549 Tekin Erer, “Neden Kızıl Çin?”, Son Havadis, 14 Ağustos 1971, Yıl: 17, Sayı: 4932, s: 3. 
2550 Mehmed Üçpınar, Bana Göre: “Kızıl Çin’i tanımak”, Yeni Asya, 11 Ağustos 1971, Yıl: 2, Sayı: 
525, s: 3. 
2551 Mehmet Ali Birand, Can Dündar, Bülent Çaplı, 12 Mart: İhtilalin Pençesinde Demokrasi, 
Ankara, İmge Kitabevi, 10.bs., 2008, s: 233. 
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Nihat Erim Kabinesi’ne Meclis’in askerler tarafından kapatılmaması adına “zoraki” 

bir destek vermiştir.2552 

AP’nin de hedefi olan 1961 Anayasası’nda yapılan değişikliklerden sonra 

Süleyman Demirel, 12 Mart’a ve Erim Hükûmeti’ne karşı eleştirilerini 

arttırmıştır.2553 Örneğin Demirel, Erim Kabinesi’nin Kanun Gücünde Kararnamelerle 

bazı reformların yapılması fikrine açıkça karşı çıkmış ve “Temel meseleleler mutlaka 

kanunlarla yapılmalı.” görüşünü savunmuştu. 2554 Bir başka konuşmasında da 12 

Mart rejimini hedef alan Demirel, bir ülkede milletin devlet idaresine katılmamasının 

mahzurlarından söz etmiş ve “Milletin tasvibinden geçmeyen, onun benimsemediği 

kalkınma hamlesi başarıya ulaşamaz.” ifadesiyle Erim Hükûmeti’nin reform 

çabalarını eleştirmişti. 2555 Hatta Erim’in, yukarıda değinilen, mektubunda belirttiği 

partilerin programlarında yer alan hususları bir yana bırakarak reformlara destek 

vermeleri talebini de “Programına ve felsefesine uygun olmayan konularda AP’nin 

herhangi bir desteği bahis konusu olamaz.” diyerek reddetmişti.2556 Ancak 

Demirel’in bu çıkışları 12 Mart Muhtırası’nı veren askerlerin de tartışmalara 

katılmasına yol açacaktır.  

Demirel’in açıklamalarından hemen sonra askerî yetkililer de bazı demeçler 

vermişler ve “Reformların bu devrede mutlaka yapılacağını” söylemişlerdir. Deniz 

Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal Eyiceoğlu, TSK içinde tam bir bütünlük 

olduğunu bildirmiş ve partilere seslenerek; “Çeşitli menfaatler ağır basmaya 

başladıktan sonra reformlar yapılamaz.” uyarısında bulunmuştur. 2557 Hava 

Kuvvetleri Komutanı Org. Muhsin Batur da verdiği beyanatta Türkiye’nin 

meselelerinin “akıl ve bilim” yoluyla çözüleceğini vurguladıktan sonra şöyle 

konuşmuştur:  “En büyük Türk reformisti Atatürk reformları milli iradeye dayanarak 

                                                 

2552 Demirel, A.g.e., s: 65. 
2553 Turan, A.g.e., s: 252. 
2554 “Demirel: ‘Temel meseleler mutlaka kanunla halledilmeli’ ”, Son Havadis, 23 Eylül 1971, Yıl: 
17, Sayı: 4972, s: 1. Demirel, ayrıca Başbakan Erim’i “baskı havası yaratmakla” suçlarken; Erim de 
Demirel’i “kardeşlerine nüfuz sağlamakla” itham ediyordu. Turan, A.g.e., s: 252. 
2555 Hüseyin Demirel, 12 Mart’ın İçyüzü: Nasıl Geldi, Nasıl Geçti?, İstanbul, Yeni Asya Yayınları, 
1977, s: 176. 
2556 “AP’nin açık çek vermesi beklenemez”, Cumhuriyet, 23 Eylül 1971, Yıl: 48, Sayı: 16931, s: 1. 
2557 “Reformlar bu devrede mutlaka yapılacaktır”, Cumhuriyet, 28 Eylül 1971, Yıl: 48, Sayı: 16936, 
s: 1. 
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yapmamıştır. Türk milletini muasır medeniyetler seviyesine yükseltecek reformları önce 

yapmış sonra millete mal etmiştir.” 2558   Batur’un Demirel’e cevap niteliğindeki sözleri 

onun Atatürk dönemi koşullarının farklı olduğunu gözardı ettiğini ve Cumhuriyet’in 

kuruluş devrimlerini “reform” olarak nitelediğini göstermesi bakımından anlamlıdır. 

Ayrıca askerlerin açıklamaları 12 Mart koşullarında ordunun politikaya karıştığını 

gösteren somut bir örnek olarak görülmelidir.  

Başbakan Nihat Erim, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel’in 

konuşmalarıyla başlayan ve komutanların açıklamalarıyla devam eden tartışmalar 

sırasında Ankara dışında olduğunu ve Başkent’e dönüşünde gelişmelerden haberdar 

olduğunu belirtmiştir. 2559 AP’li Ahmet Çakmak, Başbakan Erim’e  “Bu beyanatlar 

demokrasi ve Parlamento için ağır bir darbedir. Bunun için ne yapmayı düşünüyorsunuz?” 

sorusunu yöneltmiştir. 2560 AP’lilerin askerlerin demeçlerine tepkilerini gösterirken 

“Demokrasiye ve Parlamento’ya asıl müdahalenin” 12 Mart Muhtırası olduğunu göz 

ardı etmeleri dikkate değerdir. Nitekim tartışmalara dair ordunun desteğinin 

kendisiyle birlikte olduğunun farkında olan Başbakan Erim, Parlamento’da gündem 

dışı bir konuşma yapmıştır. Erim, komutanlarla aynı görüşte olduğunu söylemiş; 

AP’lilerin “kabuk tutmaya başlayan yarayı kaşımaları” halinde doğacaklardan mesul 

olmayacağını bildirmiş ve “Anayasa dışında Parlamentosuz bir rejimin Başbakanı 

olmayacağını” da vurgulamıştır. Erim, bu ifadelerinden sonra üslubunu sertleştirmiş 

ve AP’lilere hitaben “12 Mart’ı kabul etmiş gibi görünüp ondan sonra böyle 

konuşmak mertlik değildir.” ithamında bulunmuştur. 2561 Nihat Erim’in AP’lilere 

yönelik bu ifadeleri bu partiyle hükûmet arasında krize yol açacak ve AP’liler 

kabinedeki üyelerini çekme kararı alacaklardır.  

Başbakan Erim’in Meclis’teki sözlerini değerlendiren AP Genel İdare Kurulu 

toplantısında kabineden AP’li üyelerin çekilmesine karar vermiştir. Yayınlanan 

                                                 

2558 Yankı, 4-10 Ekim 1971, Sayı: 32, s: 5. Eyiceoğlu ve Batur’dan sonra Kara Kuvvetleri Komutanı 
Org. Faruk Gürler de orduda fikir ayrılığı olmadığını ve reformların mutlaka yapılacağını söylemiştir. 
“Gürler: ‘Komuta heyetinde fikir ayrılığı yok’ ”, Cumhuriyet, 29 Eylül 1971, Yıl: 48, Sayı: 16937, s: 
1. 
2559 Erim, A.g.e., s: 410. 
2560 Hüseyin Demirel, A.g.e., s: 177.  
2561 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 18, B: 169, O: 1, 29.09.1971, ss: 171-172, “Erim: 
‘Komutanlarla aynı fikirdeyim’ dedi”, Son Havadis, 30 Eylül 1971, Yıl: 17, Sayı: 4979, s: 1.  
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bildiride,  “Bu hükümet kuruluşundan beri… partilerüstü niteliğini gerçekleştirememiş, 

kendisine bahşedilen imkânları ve anlayışı değerlendirememiştir.”  suçlamasında 

bulunulmuştur. 2562 Akdeniz Oyunları’nın açılışı için İzmir’de bulunan Başbakan 

Erim, AP’nin kararı karşısında ilk yorumunda endişeli olmadığını söylemiş ve 

kararını Ankara’ya dönüşünde vereceğini ifade etmiştir. 2563  

AP’nin Erim Hükûmeti’nden bakanlarını çekme kararı kamuoyunda geniş 

yankı uyandırmıştır. Meclis Başkanı Sabit Osman Avcı, ortaya çıkan krizin mutlaka 

aşılacağını söylerken, Demokratik Parti Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, “Mesele 

inceldiği yerden kopsun demek durumunda değiliz.” açıklamasını yapmıştır. 2564 

Bunalım karşısındaki yorumu merakla beklenen CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ise 

partisinin krizin dışında olduğunu; buhranda AP’yi hatalı gördüğünü açıklamış ve 

ardından bu tür durumların “ihtilâle kadar” gidebileceğinden söz ederek, AP’yi “ilk 

vaziyete dönmeye” ve seçime kadar durumunu korumaya çağırmıştır. 2565 AP Genel 

Başkanı Demirel de açıklamasında Türkiye’de çok partili sistem, Anayasal düzen ve 

Parlamento işlediğine göre bu kararı almaya haklarının olduğunu savunmuştur. 2566  

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, kabine bunalımına dair Başbakan’la ilk 

görüşmesinde onun Meclis’te çoğunluğu bulunan AP’nin desteğini yitirdiği 

gerekçesiyle istifa talebini kabul etmemiştir. İzmir’de komutanlarla da  görüşen 

Nihat Erim, askerlerin de istifasına karşı olduklarını ve göreve devam etmesini 

desteklediklerini öğrenmiştir. 2567 Aslında Nihat Erim, Sunay’ın ve askerlerin 

itirazına rağmen “ihtiyaten” Cumhurbaşkanı’na sunulmak üzere bir istifa mektubu 

hazırlamış ve Meclisin salt çoğunluğuna sahip partisinin desteğini yitiren hükûmetin 

reformları yapamayacağını gerekçe göstererek, “Başbakanlıktan istifamı arzederim.” 

                                                 

2562 “AP, Erim Hükümetine verdiği bakanları çekiyor”, Cumhuriyet, 6 Ekim 1971, Yıl: 48, Sayı: 
16944, s: 1., “AP kabineden 5 bakanını çekti”, Hürriyet, 6 Ekim 1971, Yıl: 24, Sayı: 8424, s: 1.  
2563 “Erim: ‘Hiçbir endişem yok… Bunlar ufak şeyler’ ”, Yeni Asır, 6 Ekim 1971, Yıl: 77, Sayı: 
23600, s: 3.  
2564 “Başbakan Erim kararını bugün verecek”, Cumhuriyet, 8 Ekim 1971, Yıl: 48, Sayı: 16946, s: 1. 
2565 “Hükûmeti AP. kursun”, Demokrat İzmir, 10 Ekim 1971, Yıl: 23, Sayı: 6467, ss: 1-3.  
2566 “Demirel: ‘Hükümet ve rejim buhranı yok’ diyor”, Cumhuriyet, 6 Ekim 1971, s: 1. 
2567 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, ss: 980-981. 
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ifadesiyle görevden çekildiğini duyurmuştu. Ancak Nihat Erim, istifa mektubunu 

Sunay’a göndermemişti.  2568 

Hükûmet krizi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Türkiye’ye geldiği döneme 

rastlamıştı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Sunay, bunalıma bir an önce çözüm bulmak 

amacıyla Başbakan Nihat Erim ve AP lideri Süleyman Demirel’i Çankaya’da bir 

araya getirmiştir. Toplantı sonunda bir açıklama yapan Erim, “Bunalımı dondurduk, 

buzdolabına koyduk.” derken; Demirel, AP olarak meselelerin çözümü için 

çabaladıklarını söylemiştir. 2569 Ne var ki, yapılan bu açıklamalara rağmen Ankara 

kulislerinden yayılan haberlerde Sunay’ın Erim ve Demirel’i “uzlaştıramadığı” ve 

bunalım devam ettiği öne sürülmüştür. 2570 

Başbakan Erim, AP ile yaşanan hükûmet krizine dair basına yaptığı bir 

açıklamada olayların seyrini kısaca özetledikten sonra göreve devam etmesi için bazı 

şartları olduğunu; ancak bunlarla ilgili detay veremeyeceğini söylemiştir. Erim, 

kabineyi kurma görevi aldığı zaman bakanları serbestçe belirlediğinden söz etmiş ve 

bunun devam etmesi gerektiğini bildirmiştir. Erim, ayrıca   “…bana falan bakanı 

vazifelendireceksin, falanı şuraya alacaksın gibi zorunlu şartlar öne sürülürse ben bunu kabul 

etmekte mazurum.”  ifadesiyle “dayatmalarla” Başbakanlık görevi yapmayacağını 

söylemiştir. 2571   

Nihat Erim’in basına verdiği bu demeçte söyledikleri gerçeklemiş ve AP 

lideri Demirel, Sadi Koçaş, Şinasi Orel ve Hamdi Ömeroğlu’nun olmadığı bir 

hükûmete destek vereceklerini iletmişti. 2572 Ortaya çıkan taleplerden sonra uzlaşı 

olanağı kalmadığını düşünen Başbakan Nihat Erim, Sunay ve Tağmaç’ın da 

bulunduğu toplantıda “şifahen” kabinenin istifasını sunmuştur. 2573 Ancak 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan’ın istifasını kabul etmemiş ve bunun 

                                                 

2568 Başbakan Nihat Erim’in Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a hitaben yazdığı 6 Ekim 1971 tarihli 
istifa mektubundan alıntı. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2569 “Erim ve Demirel Sunay’ın yemeğinde bir araya geldi”, Hürriyet, 14 Ekim 1971, Yıl: 24, Sayı: 
8432, ss: 1-9. 
2570 “Yemek, Demirel ve Erim’i uzlaştıramadı”, Yeni Asır, 15 Ekim 1971, Yıl: 77, Sayı: 23609, s: 7. 
2571 “Erim istifadan önce 22 şart öne sürmüştü”, Cumhuriyet, 27 Ekim 1971, Yıl: 48, Sayı: 16965, s: 
7.  
2572 Erim, A.g.e., s: 980. 
2573 “Hükümet istifa etti”, Demokrat İzmir, 27 Ekim 1971, Yıl: 23, Sayı: 6484, s: 1. 
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üzerine bir açıklama yapan Nihat Erim, “Bir memleket vazifesi olarak istifayı geri 

aldım.” şeklinde konuşmuştur.  2574 Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç da 

Cumhuriyet Bayramı mesajında mevcut hükümetin reform çabalarını “huzur ve 

güven içinde” takip ettiklerini söylemiş ve “Türk Silahlı Kuvvetlerinin… hükümeti 

tüm gücü ile desteklemeğe kararlı olduğunu…” ilan etmiştir. 2575 Cumhurbaşkanı 

Cevdet Sunay da bayram mesajında AP’nin hükûmetten çekilme kararının gözden 

geçirilmesini ve ‘yeni şartlar öne sürmeden’ düzeltilmesini istemiştir.  2576 Sunay’ın 

çağrısı üzerine toplanan AP Merkez Temsilciler Meclisi, önceki kararın geri 

alınmasına, AP’li bakanların göreve devamına, reformların ve 12 Mart Muhtırası’nda 

belirtilen hususların desteklenmesine karar vermiştir.2577 

Cumhurbaşkanı’nın ve TSK’nın desteğine sahip olmasına rağmen Erim 

Kabinesi AP ile giriştiği ve bir ay süren mücadelede oldukça yıpranmıştı. Nitekim 

Nihat Erim, göreve devam etme kararı aldıktan sonra Başbakan Yardımcısı sayısını 

üçe çıkartarak hükûmeti takviye etmeyi amaçlamıştır. 2578Aralık ayı başında eski 

Maliye Bakanı AP’li Mesut Erez, Erim tarafından Başbakan Yardımcısı olarak 

hükûmete alınmıştır. 2579 Nihat Erim böylece CHP’li Başbakan Yardımcısı olan Sadi 

Koçaş’tan sonra, AP’li bir ismi de Başbakan Yardımcısı yaparak kabine içinde bir 

denge kurmayı amaçlamıştır. Ancak bu karar “11’lerin” istifasına ve I. Erim 

Kabinesi’nin görevden çekilmesine neden olacaktır.  

7.9.1. 11’ler Olayı ve Kamuoyunun Değerlendirmeleri 

Nihat Erim Kabinesi, 1971 Aralık ayı başında 11 bakanın istifalarını 

vermeleri üzerine dağılmış ve Başbakan Erim de Cumhurbaşkanı Sunay’a hükûmetin 

                                                 

2574 “Erim’in istifası kabul edilmedi”, Son Havadis, 28 Ekim 1971, Yıl: 17, Sayı: 5707, ss: 1-7. 
2575 “Tağmaç: ‘Ordu hükümeti destekliyor’ ”, Cumhuriyet, 29 Ekim 1971, Yıl: 48, Sayı: 16967, ss: 1-
7. 
2576 “Sunay: ‘AP kararını düzeltsin’ ”, Yeni Asır, 30 Ekim 1971, Yıl: 77, Sayı: 23624, s: 2. 
2577 “AP’li bakanlar hükümette kalıyor, reformlar desteklenecek”, Cumhuriyet, 7 Kasım 1971, Yıl: 
48, Sayı: 16976, s: 1. 
2578 AP’li Doğan Kitaplı’nın istifasıyla Erim Kabinesi’nde bir koltuk boşalmıştı. Dolayısıyla Erim, AP 
içinden gelecek yeni bakanı belirlemek için Sadi Koçaş’ı görevlendirmişti. Altuğ, A.g.e., s: 198.  
2579 “Erez, Başbakan Yardımcısı oldu”, Hürriyet, 3 Aralık 1971, Yıl: 24, Sayı: 8480, s: 1.  
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istifasını sunmuştur. 2580 Nihat Erim, Sunay’a gönderdiği istifa mektubunda 

kabinedeki ayrılıklardan söz ederek şu ifadelere yer vermiştir:  “…11 Bakanın 

istifalarını kabul ederek göreve devam etmek yerine Hükûmetin istifasını kabul buyurmanızı 

rica ederim.” 2581  Cumhurbaşkanı Sunay’ın cevabında Erim Kabinesi’nin istifasının 

kabul edildiğini bildirilmiş ve yapılan hizmetlere teşekkür edilerek, yeni hükümetin 

teşkiline kadar vazifeye devam edilmesi istenmiştir. 2582 

I.Erim Kabinesi’nin dağılmasına neden olan istifalara dair 11 bakan ortak 

imzalarıyla bir mektup yayınlamışlardır. 2583 Bakanlar istifa gerekçelerini “Kabine 

üyeleri arasında inanç ve görüş birliği olmaması”, “Reformlara dair kabine içinden 

gelen engellemeler”, “AP’nin hükûmeti düşürmek için takındığı tutum”, AP’li 

Başbakan Yardımcısı’nın yaptığı çağrışım” gibi nedenlerle izah etmişlerdir. 2584 

Kurtul Altuğ’a göre de istifaların asıl nedeni iktisat siyasetindeki ayrılıklara 

dayanıyordu. Programda yer alan vergi reformunun yapılması ve vergi adaletinin 

gerçekleştirilmesine Maliye Bakanlığı karşı çıkmıştı. Ayrıca Karaosmanoğlu 

grubuyla Merkez Bankası arasındaki sorunlar da istifanın bir başka gerekçesini 

oluşturmuştu.2585 Neticede büyük umutlarla işbaşına gelen Erim Kabinesi’nin istifası 

geniş yankı uyandıracaktır. 

Nihat Erim, kabinenin istifasını verdikten sonra verdiği bir mülâkatta 

bakanların istifasının kendisi için sürpriz olduğunu söylemiştir. Erim, 12 Mart 

Muhtırası’nın hükümlerinin nasıl anlaşılacağı ve nasıl uygulacağı konusunda siyasî 

partilerin ortak bir noktada uzlaşmaya varmaları durumunda 1973’e kadar istikrarın 

                                                 

2580 “Nihat Erim istifa etti”, Hürriyet, 4 Aralık 1971, Yıl: 24, Sayı: 8481, s: 1. Gazetenin haberinde 14 
bakanın istifa ettiği duyurulmuştur. [Y.n.], “Hükümet istifa etti”, Son Havadis, 4 Aralık 1971, Yıl: 
17, Sayı: 5042, s: 1. Erim Kabinesi’nden istifa eden 11 bakanın isimleri şöyledir: Sadi Koçaş, Özer 
Derbil, Atilla Karaosmanoğlu, Osman Olcay, Atilla Sav, Şinasi Orel, Türkan Akyol, Mehmet 
Özgüneş, Ayhan Çilingiroğlu, Hamdi Ömeroğlu, Selahattin Babüroğlu. Erim, 12 Mart Anıları, s: 
483. Bu arada Demirel’in Erim Kabinesi’nde istemediği Koçaş, Orel ve Ömeroğlu’nun istifa edenler 
arasında bulunması dikkât çekicidir. [Y.n.]   
2581 Başbakan Nihat Erim’in Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a hitaben yazdığı 3 Aralık 1971 tarihli 
istifa mektubundan alıntı. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2582 Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Nihat Erim’e gönderdiği 3 Aralık 1971 tarihli mektuptan alıntı. 
Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2583 Mektubun tam metni için bkz. Koçaş, A.g.e., ss: 514-517, Erim, A.g.e., ss: 482-483. 
2584 Turan, A.g.e., s: 254. 
2585 Altuğ, A.g.e., s: 211-212. 
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sağlanabileceğini ifade etmiştir. Erim, aksi takdirde yeni Başbakan’ın da başarısız 

olacağını kaydetmiştir. 2586 Nihat Erim, böylece CHP ve AP başta olmak üzere 

Meclis’te bulunan partilerin 12 Mart Muhtırası’na dair düşüncelerini bir yana 

bırakarak ortak bir nokta üzeinde anlaşamamaları halinde gelecek hükûmetlerin de 

başarısız olacaklarını savunmuştur. Nitekim Erim’in bu öngörüsü de 

gerçekleşecektir.  

CHP lideri İsmet İnönü, hükûmetin çekilmesi hakkında 11 bakanın istifasıyla 

ortaya çıkan durumu “talihsizlik” ifadesiyle yorumlamıştır. İnönü, ilk kabineyle 

benzer nitelikte bir hükûmetin kurulmasında fayda gördüğünü de söylemiş ve 

Erim’in tekrar Başbakanlık görevi üstlenmesine karşı çıkmayacağını da ifade 

etmiştir. AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, ortaya çıkan bunalımın ancak 

parlamenter demokrasiye yönelerek çözüleceğini bildirmiştir.2587 Genelkurmay 

Başkanı Org. Memduh Tağmaç, Erim Hükûmeti’nin istifasını  “…bugünkü dünya 

ortamında ve memleketimizin içinde bulunduğu buhranlı böyle bir dönemde bir hükümet 

krizinin yaratılmasının yurdumuz için neler doğuracağını tahmin etmek şüphesiz güçtür.” 

ifadeleriyle değerlendirmiştir.  2588 

 Erim Kabinesi’nin istifasına dair basında yapılan değerlendirmelerde ağırlıklı 

olarak “11’leri” itham eden görüşler ön plana çıkmıştır. İstifa eden bakanların 

gerekçelerinin tutarlı ve tatmin edici olmadığından söz edilen bir yazıda “11’lere” şu 

ifadelerle sert eleştiriler getirilmiştir: “36 milyonluk bir ülkenin yönetim 

sorumluluğunu üzerine alanların ve büyük iddialarla ortaya atılanların, bırakınız 

halvet halinde toplanarak istifayı basmalarını, daha kamplaşmaya girmeden önce… 

memleket yönetiminin oyun olmadığını herhalde göz önünde tutmaları gerekirdi.”2589 

AP yanlısı basında çıkan bir yorumda da bakanların toplu istifasının beklenmedik bir 

gelişme olduğundan söz edilmiş ve Erim Kabinesi’nin “Parlamento’yu hiçe sayarak”, 

“biz ne dersek o yapılacaktır.” anlayışı yüzünden dağıldığı öne sürülmüştür. 2590 Bir 

                                                 

2586 “Erim: ‘İstifaları tahmin etmiyordum’ ”, Hürriyet, 6 Aralık 1971, Yıl: 24, Sayı: 8483, ss: 1-7. 
2587 Yankı, 13-19 Aralık 1971, Sayı: 39, s: 10.  
2588 “Tağmaç sıkıyönetimle ilgili eleştiriler yerdi”, Cumhuriyet, 5 Aralık 1971, Yıl: 48, Sayı: 17002, 
s: 7.  
2589 “Tuhaf bir gerekçe”, Hürriyet, 5 Aralık 1971, Yıl: 24, Sayı: 8482, s: 1. 
2590 Adviye Fenik: “Sarı Çizmeli: Son Bunalım”, Son Havadis, 5 Aralık 1971, Yıl: 17, Sayı: 5043, s: 
2. 



 591

başka değerlendirmede de 11 bakanın, “Reformların yapılmasına olanak 

kalmamasını” istifa gerekçeleri arasında saydığından söz edilmiştir. 12 Mart 

Muhtırası’nın 2. maddesinin reformlara ayrıldığı da hatırlatılmış ve “…Eğer bu görüş 

haklı ise dönüp dolaşıp yeniden 12 Mart’a gelindiği sonucuna varılabilir…”  

yorumunda bulunulmuştur. 2591 

Erim Kabinesi’nin ağırlıkla teknokrat olarak adlandırılan isimlerin istifasıyla 

dağılması dış basında da yankı bulmuştur. Örneğin Associated Press’in bir 

yorumunda   “Türk hükümetinin… istifa etmesi ekonomiye ciddi bir darbe vurdu. Özellikle 

endişe duyulan husus, pek çok tenkide uğrayan teknokratların, kabineye dönme konusunda 

ikna edilememeleri ihtimali…”  değerlendirmesi yapılmış ve Başbakan Erim’in bu 

bakanların istifası sonrasında görevi bırakmak zorunda kaldığı vurgulanmıştır. 2592   

I.Erim Kabinesi, yaklaşık 9 ay süren iktidar döneminde başta asayişin 

sağlanması ve anarşi olaylarının önlenmesi gibi zorlu görevlerle karşı karşıya 

kalmıştır. Olayların önlenmesi adına “Örfi idareden” başka çıkar yol bulunamamış ve 

Nisan ayında ilan edilen sıkıyönetimle olaylar büyük ölçüde önlenmiş; ancak çok 

sayıda aydının gözaltına alınması yahut tutuklanması tepki çekmiştir. Bunun dışında 

1961 Anayasası’nda yapılan tadilatlar da Erim Hükûmeti’ni oldukça yıpratmıştır. 

Erim’in “lüks” olarak tanımladığı 1961 Anayasası’nın kazanımlarının daraltılması 

sol kesimlerin tepkisini çekerken; sağ kesimler genel anlamıyla değişikliklere destek 

vermiştir. Başbakan Nihat Erim’in tepkiler karşısında değişikliklerin askerlerin talebi 

olduğunu söyleyerek; kamuoyunu ve diğer partileri ikna etmeye çalışmıştır. Ancak 

bu söylemler, Nihat Erim’in “askerî vesayet” altında Başbakanlık yaptığı algısına yol 

açmıştır. Erim de demeçlerinde sık sık askerlerin işine karışmadığını ve hükûmetin 

icraatlarında hür olduğu vurgusunu yaparak eleştirileri göğüslemeye çabalamıştır. Ne 

var ki, 1960’ların başında Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na bireysel başvuru 

hakkını savunarak “demokratik kazanımların genişletilmesi” yanlısı bir siyasetçi 

tablosu çizen Nihat Erim; 1970’lerin başında bu kez 1961 Anayasası kazanımlarının 

sınırlandırılması için gayret gösteren “antidemokratik bir başbakan” portresi çizmek 

durumunda kalmıştır.  I. Erim Hükûmeti döneminde çeşitli alanlarda reformların 

                                                 

2591 “Olayların ardındaki…”, Cumhuriyet, 5 Aralık 1971, s: 7. 
2592 Yankı, 13-19 Aralık 1971, s: 17. 
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gerçekleştirilmesine çabalanmışsa da -Toprak reformunda olduğu gibi- AP’den 

yeterli desteği alamadığı için sonuca ulaşılamamıştır. Dolayısıyla 12 Mart Muhtırası 

sonrasında “partilerüstü reform kabinesi” olarak lanse edilen Erim Hükûmeti, bu 

yöndeki beklentileri gerçekleştirememiştir.  

Dış politikada bu dönemin en önemli konusu ABD’nin de ısrarlı şekilde 

gündeme getirdiği afyon sorunudur. AP döneminde önemli ölçüde sınırlanan afyon 

üretimini ABD ile yaptığı bir dizi müzakereden sonra durdurma kararı alan Erim, bu 

süreçte Türkiye’ye önerilen tazminat miktarının “olabildiğince” yüksek tutulması 

için ABD’lilerle pazarlığa girişmiştir. Türk köylüsünün geleceğini düşünmek 

durumunda olduğunu Amerikalılara bildiren Erim, meselenin “insani boyutuna” da 

sürekli olarak vurgu yapmış ve yasaklama kararı alırken; bir yandan da “haşhaş 

meselesi” yüzünden Amerikan kamuoyundan gelen Türkiye’ye yönelik ithamları 

önlemeyi amaçlamıştır. Kıbrıs Sorunu da I. Erim Hükûmeti’nin başlıca uğraş 

konularından birisi olmuştur. Başbakan Nihat Erim, adadaki statükonun 

muhafazasından yana olduklarını ve Rumların bir “oldu bittisine” karşı her zaman 

Türk soydaşların yanında olacaklarını söylemiştir.  

7.10.  II. Nihat Erim Hükûmeti’nin Kuruluşu ve Programı  

Erim Kabinesi’nin istifasından sonra yeni hükûmetin kurulması için 

Cumhurbaşkanı Sunay çeşitli temaslarda bulunurken Demokratik Parti lideri Ferruh 

Bozbeyli, Meclis’ten gücünü alan bir koalisyon kabinesinin kurulmasının gerekli 

olduğunu söylemiştir. MGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu ise Nihat Erim’in 

tekrar görev almasına “sıcak” baktıklarını açıklamış ve “millî birlik hükûmeti” 

kurulmasını beklediklerini söylemiştir. 2593  

Siyasi parti liderleri görüşlerini bu şekilde açıklarken, Cumhurbaşkanı Cevdet 

Sunay ve askerlerle Nihat Erim arasında ilginç bir görüşme gerçekleşmiştir. Sunay’ın 

ve ordunun kendisinin Başbakanlığı üzerinde ısrarcı olduklarını öğrenen Erim, “Bu 

denemeyi başka bir Başbakan ile yapınız.” tavsiyesinde bulunmuş ve Deniz 

Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal Eyiceoğlu’ndan “Biz başkasını bulamıyoruz, 

                                                 

2593 “Liderler ne diyor?”, Demokrat İzmir, 7 Aralık 1971, Yıl: 23, Sayı: 6512, ss: 1-7. 
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varsa siz bize gösterin.” cevabını almıştır. 2594 Bu sözlere rağmen Başbakanlık için 

farklı bir ismin aranması lüzumunda ısrar eden Nihat Erim, komutanların önünde 12 

Mart Muhtırası’nın içeriğine dair eleştirilerde bulunmuş ve özetle şunları söylemiştir: 

“…Siz 12 Mart Muhtırası’nı çelişkili yazmışsınız. Çünkü 1.maddede hem parlamentoyu, 

hem hükümeti suçlu gösteriyorsunuz. 2.maddede yeni kurulacak hükümetin demokratik 

usullerle, parlamento ile çalışmasını reformlar yapmasını istiyor[sunuz]… Sonra reform 

nedir, ne değildir ? Kim söylecek bunu ? İşte toprak reformu ön tedbirler tasarısını esastan 

değiştirdi Millet Meclisi Komisyonu. Şimdi ben ne yapayım, yeni Başbakan ne yapsın? Bu 

şekilde çıkacak kanun Silahlı Kuvvetler’i tatmin edecek mi, yoksa yeni bir 12 Mart mı 

hazırlayacak?..”  2595   Nihat Erim ayrıca AP’nin kendi prensiplerine ve programına 

uymayan reformlara karşı çıktığını ve aynı şekilde CHP’nin, diğer partilerin de 

programları olduğundan söz etmiş ve bu şartlarda yeni Başbakanın da başarısız 

olacağını anlatmaya çabalamıştır.  

Nihat Erim, böylece bir anlamda mevcut Parlamento aritmetiğinde yeni 

gelecek kabinenin de başarısızlığa mahkûm olacağını Cumhurbaşkanı ve askerler 

nezdinde ifade etmiştir. 12 Mart Muhtırası’nın çelişkilerle dolu bir metin olduğunun 

da altını çizen Erim, aslında yeni bir Başbakanlık deneyimine girişmeye gönüllü 

olmadığını da ortaya koymuştur. Nihat Erim, Meclis desteği olmadan yapılacak 

reformlara karşı askerlerin yeni bir muhtıra verme ihtimalinden söz etmesi - açıktan 

olmasa da - ordunun politikaya müdahalelerine karşı bir çıkış olarak görülmelidir. Ne 

var ki, bütün bu sözlere rağmen hükûmeti kurma görevi yine Erim’e verilecek ve bu 

dönemki Başbakanlığı Nihat Erim’in dramatik sonunu da hazırlayacaktır.  

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, o günlerde yurt dışında olan Genelkurmay 

Başkanı Org. Memduh Tağmaç’ın dönüşünde Başbakanlığı’nın açıklanması 

hususunda Nihat Erim’i ikna etmiştir.2596 Bu aşamada Selahattin Babüroğlu’nun 

“Sakın kabineyi kurmasın, yoksa sıkıntıya düşecek” uyarısını Nihat Erim’e aktaran 

Erol Köse, uyarıya rağmen başarılı olamadığını ve Erim’i inandıramadığını 

belirtmiştir. 2597 Bu gelişmeler sırasında kamuoyuna kabineyi kurma görevinin bir 

                                                 

2594 Erim, Günlükler 1925-1979 II. Cilt, s: 987. 
2595 A.e. 
2596 A.e., s: 988. 
2597 Erol Köse ile 27 Ekim 2014 tarihinde yapılan özel görüşme. 
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kere daha Prof. Dr. Nihat Erim’e verildiği açıklanmıştı.2598 Cumhurbaşkanı Sunay’ın 

siyasî partilere de bir nüshasını gönderdiği görevlendirme mektubunda Erim’in ilk 

kabinesinin yaptığı hizmetlerden söz edilmiş ve “geçmiş deneyimleri tutarlı bir 

şekilde değerlendireceğine” inanılan Nihat Erim’in yeniden Bakanlar Kurulu’nun 

teşkiline görevlendirildiği bildirilmiştir. Sunay ayrıca kabinenin Meclise dayalı 

“karma bir tarzda” kurulmasını, 8 ay önce güvenoyu alan programın esas tutulmasını 

ve siyasî partilerin Nihat Erim’e yardımcı olmalarını da istemiştir. 2599  

Nihat Erim, kabineyi kurma görevi aldıktan sonra basın mensuplarına ilk 

açıklamasında ilkine göre daha fazla Parlamento’dan gelen bakana yer vereceğini 

söylemiş ve ardından Türkiye’nin halen olağanüstü bir durumda- 12 Mart 

Muhtırası’nın şartları içinde olduğunu- hatırlatmıştır. Nihat Erim, kuracağı 

“partilerüstü” hükûmetin programında ilkine göre bir değişiklik olmayacağını da 

ifade etmiştir. 2600 Nihat Erim, kurulacak kabineye dair hazırlıklarını sürdürürken 

aldığı notlarda “Hükûmet mümkün olduğu ölçüde Meclise dayalı olmalı”, “Başbakan 

bugün olduğu gibi üyeleri serbestçe seçebilmeli” gibi kriterlerini sıralamış ve ayrıca 

AP’den 7, CHP’den 5, MGP’den 2, Cumhurbaşkanı kontenjanından 2/3, Millî Birlik 

Grubu’ndan da bir üyeye yer verileceğini, 7 üyenin de Meclis dışından gelebileceğini 

kaydetmiştir. 2601  

Kabineyi kurmadan evvel Nihat Erim’in Bakanlar Kurulu’nda bazı 

değişikliklere ve revizyonlara gidilmesinden yana olduğu da tuttuğu notlardan 

anlaşılmaktadır. Nihat Erim’e göre kabine içinde “partiler arası rekabet ve çekişme 

olmaması” için “İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Maliye, Çalışma, Köyişleri, Sanayi 

ve Ticaret, Tarım, Enerji” bakanlıklarına partisiz isimler getirilmelidir. Erim’in 

notlarında ayrıca MEB için Prof. Ali Bozer’in, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı için Ziya 

                                                 

2598 “Atatürkçü reformlar başarılacak”, Cumhuriyet, 8 Aralık 1971, Yıl: 48, Sayı: 17005, s: 1., 
“Kabineyi Erim’in kuracağı resmen açıklandı”, Hürriyet, 8 Aralık 1971, Yıl: 24, Sayı: 8485, s: 1. 
2599 Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Nihat Erim’i kabineyi kurmakla görevlendirdiği 7 Aralık 1971 
tarihli mektuptan alıntı. s: 1-2-3. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2600 “Atatürkçü reformlar başarılacak”, Cumhuriyet, 8 Aralık 1971, s: 7. 
2601 Nihat Erim’in yeni kurulacak hükûmete dair kaleme aldığı notlardan alıntı. s: 1. Nihat Erim’in 
Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
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Müezzinoğlu’nun isminin düşünüldüğü de yazılmıştır. 2602 Bir başka önemli husus, 

bazı bakanlıkların yeniden organize edilmesi hakkındaki fikirlerdir. Ticaret 

Bakanlığı’nın Sanayi’den ayrılarak “İç Ticaret Bakanlığı” olarak yeniden kurulması 

da planlanmış ve “hayat pahalılığıyla mücadele” için bu bakanlığın yetkili kılınması 

düşünülmüştür. Erim’in notlarında “aşırı cereyanlarla mücadele ve buna ait 

Bakanlıkların izleyeceği siyaseti belirlemek ve uygulamasını izlemek” adına bir 

Devlet Bakanlığı’nın kurulabileceği tasavvuru da yer almıştır. 2603 

Yeni kuracağı kabineyle ilgili düşüncelerini basınla da paylaşan Nihat Erim, 

amacının “her işin uzmanının” bulunacağı bir hükûmet kurmak olduğunu ve seçeceği 

üyelerin hem kamuoyunun, hem de partilerin onaylayacağı isimler olacağını 

açıklamıştır. Erim, Başbakan Yardımcılığı’nın bu hükûmette bulunmayacağını; 

çünkü “Başbakanla bakanlar arasına anayasada olmayan bir kademenin” 

sokulmasının sorunlara yol açtığını kaydetmiş ve Yüksek Planlama gibi bazı 

teşekküllerin doğrudan kendisine bağlı olacağını da ifade etmiştir. 2604   

Nihat Erim’in  revizyonlarla hazırladığı yeni kabine Cumhurbaşkanı Cevdet 

Sunay tarafından onaylanmıştır. Meclis’ten gelen 14 üyeye karşılık, Parlamento 

dışından “11 teknisyen” yeni kabinede yer almıştır. Başbakan Erim, daha önceki 

kabine gibi bu yeni hükûmetin de “Anayasanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir 

görüşle gerçekleştirmeye üstün önem verecektir.” açıklamasında bulunmuştur.  2605 

II. Nihat Erim Hükûmeti’nde bazı önemli bakanlıklara getirilen isimler şunlardır: 

“Adalet Bakanı: Suat Bilge”, “Dışişleri Bakanı: Halûk Bayülken”, “Devlet Bakanı: 

Ali İhsan Göğüş”, “Millî Eğitimn Bakanı: İsmail Arar”, “Millî Savunma Bakanı: 

Ferit Melen.” 2606 

                                                 

2602 Nihat Erim’in yeni kurulacak hükûmete dair kaleme aldığı notlardan alıntı. ss: 2-3. Nihat Erim’in 
Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2603 Nihat Erim’in yeni kurulacak hükûmete dair kaleme aldığı notlardan alıntı. ss: 3-4-5. Nihat 
Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2604 “Kabineyi Erim’in kuracağı resmen açıklandı”, Hürriyet, 8 Aralık 1971, Yıl: 24, Sayı: 8486, s: 7. 
2605 “Başbakan: ‘Reformlar yapılaac[a]k’ ”, Cumhuriyet, 12 Aralık 1971, Yıl: 48, Sayı: 17009, s: 1. 
2606 “Hükümet belli oldu”, Hürriyet, 12 Aralık 1971, Yıl: 24, Sayı: 8489, s: 1., “Yeni kabine 
açıklandı”, Son Havadis, 12 Aralık 1971, Yıl: 17, Sayı: 5050, s: 1., “2. Erim Kabinesi”, Cumhuriyet, 
12 Aralık 1971, s: 1. 
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II. Erim Kabinesi’nin programı Başbakan Nihat Erim tarafından Meclis’te ve 

Senato’da okunmuştur. Erim, hükûmet olarak “aşırı akımların karşısında” 

olacaklarını söylemiş, sorunların çözümünün “demokratik rejim içinde” aranmasını 

istemiş ve ardından   “…memleketimizi içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik bunalımdan 

kurtaracak reformların gerçekleştirilmesi için, geçmişte yapılan hataların tenkid ve 

münakaşasının bir yana bırakılması, Parlamento ile hükümet ilişkilerinde tam bir anlayış ve 

ahenkli çalışma havasının hâkim kılınması lüzumuna inanıyoruz.”  demiştir. 2607 

Programda ayrıca “özel sektör için gerekli güven ortamının sağlanacağı”, “iktidarın 

seçimle ve serbest şekilde el değiştirmesi” için şartların sağlanacağı, “hayat 

pahalılığıyla mücadele edileceği” de bildirilmiştir. 2608 

II. Erim Kabinesi’nin programının Meclis’te görüşülmesi sırasında en önemli 

eleştiriler Demokratik Parti Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli’den gelmiştir. 

Bozbeyli’ye göre Nihat Erim’in ilk Başbakanlığı sırasında başarısız bir icraat tablosu 

çizilmiştir. Erim Kabinesi’nin hiçbir dönemde “partilerüstü ve tarafsız” bir nitelik 

taşımadığını da öne süren Bozbeyli, esasen bir hükûmetin partilerüstü 

olamayacağını; eğer bu niteliği taşıdığı kabul edilirse “Meclislerüstü” de sayılması 

gerektiğini ve bunun da demokrasiye ve anayasaya aykırı olduğunu öne sürmüştür. 

Asayiş olaylarının sıkıyönetim sayesinde önlenebildiğini vurgulayan Bozbeyli, 

ayrıca iktisadi durumdan da söz etmiş ve devlet sektörünün ürettiği mallara yapılan 

zamların hemen her sektörde fiyatları arttırdığını söylemiştir.2609 Bozbeyli’nin 

eleştirilerini cevaplandıran Başbakan Nihat Erim, kendisine görev teklif edildiği 

zaman CHP’den isteyerek ayrıldığını ve o tarihten itibaren de hiçbir ilişkisinin 

kalmadığını söyleyerek “tarafgirlik” iddialarını reddetmiştir. Kendisinin 

Başbakanlığı boyunca daima Anayasaya bağlı kalarak görev yaptığını da ifade eden 

                                                 

2607 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 19, B: 16, O: 1, 16.12.1971, s: 435., “Sorunlar demokratik 
rejimde halledilmeli”, Cumhuriyet, 17 Aralık 1971, Yıl: 48, Sayı: 17014, s: 1. 
2608 Hürriyet, 17 Aralık 1971, Yıl: 24, Sayı: 8494, s: 1. 
2609 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 19, B: 18, O: 1, 20.12.1971, ss: 497-501 ve 507. 
Demokratik Parti’nin Nihat Erim’in Başbakanlığını nasıl değerlendirdiğine dair Sayın Korkmazcan, 
şunları söylemiştir:  “…Başbakanlığı aldıktan sonra Erim’de şunu gördük; tıpkı emekliler, yani ununu eleyip; 
eleğini asmış insanlar gibi, Nihat Erim de kendini siyaseten emekli etmiş. O zamanın şartlarında Başbakanlık 
yapmaktan ve ülkeyi birleştirmekten uzak görünüyor. Konuşmalarında çelişkiler var. Hiçbir dönemde zamanın 
ruhuna uygun olamadı. Bizim DP dönemlerinden siyasî geçmişini iyi bildiğimiz Nihat Erim bizi düş kırıklığına 
uğrattı. Bize sıradan bir siyasetçi gibi geldi. Zaman içinde çevresindekilere de hâkim olamadı.”  Hasan 
Korkmazcan ile 11 Ağustos 2015 tarihinde yapılan özel görüşme.  
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Erim, esasen ilk kabinenin programıyla bir ayrılık bulunmadığını da vurgulamış ve 

Türkiye’nin hangi şartlarda 12 Mart ortamına geldiğinin hatırlanmasını, herkesin 

mukayesesini ona göre yapmasını da istemiştir.2610  

II.Erim Hükûmeti’nin programı basında da geniş şekilde yer bulmuş ve 

programa dair yapılan yorumlarda “iyimser” bir hava göze çarpmıştır. Ecvet 

Güresin’in değerlendirmesine göre: “Meseleleri, kararlı, fakat ölçülü ve gerçekçi biçimde 

ele alan yeni hükümet için başarı yolları açıktır. Eğer programda istendiği gibi tüm 

kuruluşlarımız görevlerini yapar, partiler gelecek hesaplarını… bir yana bırakır, art niyetler 

yerine sorumluluklar hâkim olursa yolun tıkanmasına imkân yoktur.”  2611 Abdi İpekçi, 

programla ilgili yorumunda başlıca meselenin “II. Erim Kabinesi’nin 12 Mart 

Muhtırası’nda yer alan reformları yapıp yapamayacağı” sorusu olduğunu ifade 

etmiştir. İpekçi, toplum içinde mevcut Meclis yapısında reformların yapılamayacağı 

kanaati oluştuğundan da söz ettiği yazısında   “..:Reformlar partilerle işbirliği yapılarak 

hazırlanabilirse… gerçekleşme olanağına kavuşacaktır… Böyle bir işbirliği, hükümetten 

önce partilerin göstereceği anlayışa bağlıdır. Ortaya çıkacak sonuç ‘Reform’ adı altında 

oyalayıcı düzenlemelerden ibaret kalırsa sorun çözümlenmiş olmayacaktır.” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.2612  

Kabine programı üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra Nihat 

Erim’in Başbakanlığı’nda kurulan hükûmet için Meclis’te güvenoylaması 

yapılmıştır. Toplam 349 milletvekilinin katıldığı oylamada 45’e karşı 301 oyla II. 

Erim Kabinesi güvenoyu almıştır.2613 Erim güvenoylamasından sonraki teşekkür 

konuşmasında kısaca, “Meclisin güvenine lâyık olarak, bu güç koşullar altında 

memleketimizi bir an önce olağan şartlara kavuşturmak için elimizden gelen gayretle 

çalışacağımızı… [ifade ederim.]” demiştir. 2614 Erim böylece öncelikli hedefleri 

arasına 12 Mart şartlarından süratle çıkılarak rejimin “normalleştirilmesini” 

koymuştur.  

                                                 

2610 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 20.12.1971, ss: 531-532, “2 Program arasında prensip farkı 
yok”, Cumhuriyet, 21 Aralık 1971, Yıl: 48, Sayı: 17018, s: 7. 
2611 Ecvet Güresin: “Hükümet programı”, Hürriyet, 17 Aralık 1971, s: 2. 
2612 Abdi İpekçi: “Durum: Yeni Hükümet ve Reformlar, Milliyet 1971, s: 208. 
2613 “Erim Hükümeti Güven Oyu Aldı”, Cumhuriyet, 23 Aralık 1971, Yıl: 48, Sayı: 17020, s: 1. 
2614 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 19, B: 19, O: 1, 22.12.1971, s: 575. 
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Kabinenin yeniden Nihat Erim tarafından kurulması iş çevrelerinde olumlu 

karşılanmıştır.  Odalar Birliği Genel Başkanı Raif Önger, “İkinci Erim Hükümetinin 

iş çevrelerine güven getirdiğini söylemiştir. Önger, özel sektörü yeni kabineye destek 

vermeye de davet etmiş ve ayrıca hükûmete vergilerin ödenmesi konusunda bazı 

kolaylıklar gösterilmesi durumunda “kazanan işadamının vergisini seve seve 

ödeyeceği” mesajını vermiştir. 2615 

 7.10.1. Başbakan Nihat Erim’in İkinci Döneme Dair 

Değerlendirmeleri 

  Başbakan Nihat Erim, kabineyi ilan ettikten sonra ikinci hükûmet 

dönemindeki hedefler ve beklentilerle ilgili olarak Yankı dergisine bir mülâkat 

vermiştir. Kamuoyunun merakla beklediği reformlar konusundaki soruları yanıtlayan 

Erim, ilk hükûmetin zamanındaki reform anlayışında bir değişim olmayacağını 

söylemiştir. Kabineye giren AP, CHP gibi büyük partilerin reformlar konusunda 

destek teminatı verdikleri söyleyen Erim, sonucun uygulama aşamasında 

görüleceğini de belirtmiştir. Yeni kabinenin genel anlamda olumlu karşılandığını 

ifade eden Başbakan Nihat Erim reform tasarılarının Parlamento’da değişikliğe 

uğraması ihtimalinin sorulması üzerine hükûmetin onaylamadığı reformlar karşısında 

“çekilme” seçeneği olduğunu, “Ya boyun eğeceksiniz, ya çekilip gideceksiniz.” 

ifadesiyle anlatmıştır.  2616 

 Başbakan Erim, ayrıca 1971 yılı Nisan ayından beri devam eden sıkıyönetime 

ve aydınların tutuklanmalarına dair düşüncelerini de açıklamıştır. Erim, anayasal bir 

mekanizma olan sıkıyönetim idaresinin mahkemelerinin bağımsız görev 

yaptıklarından söz ettikten sonra şunları söylemiştir:  “…sıkıyönetim kalksa acaba 

Türkiye’de anarşik olaylar… tekrar geri gelir mi? Gelmez mi ? Bunun üzerinde 

aydınlarımızın ciddi olarak, her zaman düşünmeleri lâzım. Bu sorunun cevabındadır herşeyin 

ana hatları….” 2617  Nihat Erim, Türkiye’de 12 Mart öncesi hadiselerinin “ayranı 

kabaran” öğrencilerin eylemlerinden ibaret görülemeyeceğini ve bu olayların dış 

                                                 

2615 “Onger: ‘İkinci Erim Hükümeti iş çevrelerine güven getirdi’ ”, Cumhuriyet, 7 Ocak 1972, Yıl: 
48, Sayı: 17035, s: 5.  
2616 Yankı, 20-26 Aralık 1971, Sayı: 40, ss: 4-5. 
2617 Yankı, 20-26 Aralık 1971, s: 5.  
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bağlantılarının bulunduğunu öne sürmüş ve nihai amacın Türkiye’yi zaafa düşürmek 

ve parçalamak olduğunu da bildirmiştir. 

 Başbakan Nihat Erim, yeni dönemin iç politikasına ve reformlara ilişkin 

değerlendirmelerinde bir kez daha 12 Mart Muhtırası’nın öngördüğü reformların 

yapılabilmesi için siyasî partilerden işbirliği beklediğini ortaya koymuştur. Hükûmet 

tarafından hazırlanan reform tasarılarının Parlamento’da değiştirilmesi durumunda 

görevden çekilme seçeceğinin bulunduğunu söyleyen Erim, böylece iş başına kalma 

zorunluluğu bulunmadığını da ortaya koymuştur. Birinci Erim Kabinesi dönemindeki 

sıkıyönetim uygulamalarındaki tutukluluklara dair de görüş bildiren Nihat Erim, 

bilhassa aydınların 12 Mart öncesi koşullarını sürekli olarak göz önünde tutmalarını 

istemiştir. Türkiye’ye yönelik dış destekli bir tehdidin varlığının devam ettiğinden 

bahseden Nihat Erim, aydınların sıkıyönetim kalktığı takdirde tedhiş eylemlerinin 

yeniden başlayıp başlamayacağını iyi düşünmelerini de istemiştir. Erim, böylelikle 

bir anlamda Türkiye’ye yönelen tehdidin sürdüğü vurgusuyla sıkıyönetim 

uygulamalarının gerekçelerini de meşrulaştırmıştır. 

 Nihat Erim’in yaklaşık dört ay devam eden ikinci Başbakanlığı döneminde 

başlıca iki iç gelişme ön plana çıkmıştır. İlk olarak Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve 

Hüseyin İnan hakkında verilen idam cezalarının Meclis’te onaylanması tartışmalara 

neden olmuştur. Başta AP olmak üzere sağ kesimin desteklediği infazların yerine 

getirilmesi tezine, İsmet Paşa’nın başını çektiği bir kısım CHP’li karşı çıkmıştır. 

İdam kararlarının Anayasa Mahkemesi’ne taşınması ile yeni bir süreç devreye 

girmiştir. İdam tartışmalarının devam ettiği sırada Ünye’deki radar üssünde görevli 

üç İngiliz teknisyenin kaçırılması II. Erim Hükûmeti döneminin ikinci önemli iç 

gelişmesidir. İlk kabine dönemindeki Elrom Olayı’ndan sonra yine yabancı uyruklu 

kişilerin kaçırılması ve sonra da -Elrom hadisesinde olduğu gibi- öldürülmeleri 

içeride ve dışarıda yankı uyandırmıştır. Başbakan Erim, bu gelişmelerin yaşandığı 

günlerde hükûmete daha geniş yetkiler verilmesini istemiş ve taleplerini siyasî 

partilere iletmiştir. Cumhurbaşkanı Sunay’ın da partilerden bazı taleplerinin ortaya 

çıkışı tepki çekecek ve bu taleplerin reddinden sonra 1972 Nisan ayında II. Erim 

Hükûmeti’nin de sonu gelecektir.  
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 7.11.  II. Nihat Erim Hükûmeti Döneminde İdam Tartışmaları 

     II. Erim Kabinesi döneminin en önemli iç politika gelişmelerinden birisi 

gençlik önderlerinden Deniz Gezmiş ve arkadaşları hakkında verilen idam cezaları 

olmuştur. 12 Mart Muhtırası’ndan hemen sonra Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan 

yakalanmışlardı. 2618 23 Temmuz günü Ankara 1 numaralı Sıkıyönetim 

Mahkemesi’nde başlayan yargılamalarda Deniz Gezmiş ile 17 arkadaşı “Anayasa’yı 

cebir yoluyla değiştirmeye teşebbüs” suçlamasıyla idama mahkûm edilmişti. 2619 

Ancak daha sonra Askerî Yargıtay, bu kararları bozmuş ve sadece üç kişi için - 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan - idam cezası tasdik edilmiş, kalanların 

4’üne müebbet; diğerlerine de 2 ila 15 yıl arasında değişen cezalar verilmiştir. 2620   

 İdam cezaları Parlamento’nun da gündemine gelmiş ve partiler arasında 

önemli tartışmalara yol açmıştır. Başta Demirel olmak üzere AP’liler, meseleye 

Yassıada davalarını hatırlatarak bakmışlar ve “3’e karşı 3” düsturuyla idamların 

infazında ısrarcı bir tutum takınmışlardır. 2621 Bu anlayışın tipik bir ifadesi AP’li 

Fethi Tevetoğlu’nun idamlara karşı çıkanlara söylediği, “Yassıada’da üç vatan evlâdı 

asıldı, o zaman neredeydiniz?” sözleri olmuştur. 2622 CHP Genel Başkanı İsmet İnönü 

ise hem idamların infazına karşı çıkmış ve hem de uzun zamandır devam eden 

sıkıyönetimin artık kaldırılmasını istemiştir. 2623 İsmet Paşa’ya göre 12 Mart 

Muhtırası’yla ordu Türkiye’yi demokratik rejim içinde idare etme fırsatını vermişti 

ve artık sıkıyönetim idaresine son vererek askerleri daha fazla yıpratmamak 

gerekliydi. 2624 İnönü ayrıca baştan beri siyasî suçlardan idam cezasına karşı 

olduğunu ve artık bunun kaldırılması gerektiğini savunmuştur. Bunun yapılmaması 

                                                 

2618 “Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan yakalandı”, Ulus, 17 Mart 1971, Yıl: 50, Sayı: 17062, s: 1. 
2619 Demokrasinin 50 Yılı 2: 1945-1995, Aydın Kitaplar, B.y.y., Bas.y.y., ss: 564 ve 569., 
Cumhuriyet, 10 Ekim 1971, Yıl: 48, Sayı: 16948, s: 1.   
2620 Türkiye Gerçekleri ve Terörizm, Ankara, Ajans Türk Matbaacılık Sanayii, 1973, ss: 180-181., 
Cumhuriyet, 11 Ocak 1972, Yıl: 18, Sayı: 17039, ss: 1-7. 
2621 Turan, A.g.e., s: 259. 
2622 “Senato da idam cezalarını onayladı”, Cumhuriyet, 17 Mart 1972, Yıl: 48, Sayı: 17102, s: 7. 
2623 “İsmet İnönü idamlara ve sıkıyönetime karşı çıktı”, Hürriyet, 25 Ocak 1972, Yıl: 24, Sayı: 8533, 
s: 1., “İnönü idamlara ve sıkı yönetime karşı çıktı”, Son Havadis, 25 Ocak 1972, Yıl: 17, Sayı: 5094, 
s: 1. 
2624  Heper, A.g.e., s: 228. 
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halinde “halk için gelecek çok karanlık olacaktır.” ifadesini de kullanmıştır. 2625 Ne 

var ki, İsmet Paşa’nın itirazlarına rağmen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 

İnan hakkındaki idam kararları önce Meclis’te ve sonra da Senato’da 

onaylanmıştır.2626 

 1961 yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idamlarına karşı çıkan ve bunun 

Batı’da yol açabileceği olumsuzluklar hakkında dönemin MBK lideri Cemal 

Gürsel’e kaygılarını ileten Başbakan Nihat Erim’in idamlar konusundaki tutumu 

önemlidir. Öncelikle vurgulanması gereken husus yürütmenin başında bulunan 

Erim’in idamlara karşı açıktan muhalif bir tutum alamayışıdır. Çünkü Genelkurmay 

Başkanı Org. Memduh Tağmaç’ın ve dolayısıyla askerlerin infazlardan yana aldıkları 

tavır Nihat Erim’in hareket alanını sınırlamıştır. Örneğin Tağmaç, İsmet Paşa’nın 

Cumhurbaşkanı Sunay’a idamların yapılmamasını telkin ettiğini öğrendiğinde 

öfkesini gizlememiş ve Sunay ve Erim’e  “Bekliyordum, biliyordum… Silahlı 

Kuvvetler’in hevesini kıracak, birbirine katacak… CHP ve İnönü memleketin batmasına 

sebep olacaklar.”   değerlendirmesinde bulunmuştur. 2627  

Başbakan Nihat Erim, Tağmaç’ın ayrılmasından sonra Sunay’a infazlara karşı 

olduğunu şöyle anlatmıştır:  “Silahlı Kuvvetler’in, sıkıyönetim makamlarının morallerinin 

çökmeyeceğini bilsem, ben de bu üç idamın yapılmamasını telkin ederdim… AP’liler bu işi 

hemen ele almakla acele ettiler. Benim tercihim bütün idamlık davalar bittikten sonra 

parlamentoda görüşmek idi… Sonuna bırakılsaydı adam öldürenlere hasredilir, ötekiler 

müebbet hapse çevrilirdi, mesele biterdi.” 2628  Sunay’ın bu sözlerine tepkisini “pek 

karşılık vermedi.” ifadesiyle anlatan Nihat Erim,  böylece cinayete karışanlar dışında 

ölüm cezasından yana olmadığını ve bunun doğru olmayacağını Cumhurbaşkanı’na 

anlatmışsa da Devlet Başkanı’ndan destek bulamamıştır. Böylece Erim’in 

askerlerden gelebilecek baskılara karşı Sunay’ın desteği olmadan direnme ihtimali de 

zayıflayacaktır. Nitekim Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, İsmet Paşa’nın 

idamların yapılmasına karşı çıktığını ve bunun için Cumhurbaşkanı Sunay’la yaptığı 

                                                 

2625 Turan, A.g.e., s: 259. 
2626Aydın/Taşkın, A.g.e., s: 234. 
2627 Erim, A.g.e., s: 1005. 
2628 A.e., s: 1006. 



 602

görüşmeden sonuç alamadığını, İnönü’nün çabalarının bile sonuçsuz kaldığı ortamda 

da Başbakan Nihat Erim’in idamlara karşı çıkma şansının olmadığını açıklamıştır.2629 

 İnfazlara dair ordudan gelen baskılara dair Nihat Erim’le sonraki yıllarda 

konuştuklarını, onun idamları askerlere bağladığını ve ordunun bu işlere Başbakan’ı 

karıştırmadığını öne süren Erol Köse de 12 Mart günlerinde Nihat Erim’in “siyaseten 

Başbakan olduğunu” ve “asıl idarenin askerlerin elinde olduğunu da kaydetmiştir. 

Metin Toker’e göre de 1972’de  “…idam yanlısı bir asker kanat vardı ve onlar da İsmet 

Paşa’nın karşısına geçmişlerdi. İnönü, bir takım ‘duygusal nedenler’le onların terörizme 

karşı açtıkları savaşı baltalıyordu…”   2630 

Nihat Erim’in idam cezaları karşısındaki tutumu hakkında bazı 

değerlendirmelerden de söz etmekte yarar vardır. Son dönemlerde yayınlanan bir 

eserde 10 Mart 1972 tarihinde yapılan Meclis görüşmeleri sırasında Başbakan Nihat 

Erim’in “Memleketin şartları malum.” diyerek idamları “cansiperane” savunduğu 

öne sürülmüştür. 2631 Oysa Nihat Erim, yazarın söz ettiği Meclis konuşmasında özetle 

şunları söylemiştir:    “Bu hükmün [idam cezalarının] infaz edilip edilmemesine ait kararı 

Anayasamıza göre, Yüce Parlamento verecektir. Parlamentonun takdir hakkını kullanmasına 

Hükümetin etki yapması doğru olmaz. Tatbikat da böyledir. Mahkûmiyet sebepleri 

meydandadır. Memleket şartları da malûmunuzdur. Bunların ışığı altında karar verilmesi en 

uygun tarz olur… Hükümet Büyük Meclisin kararı üzerinde herhangi bir suretle etki yapmak 

istememektedir.”  2632  Görüldüğü üzere Başbakan Nihat Erim, Meclis’in alacağı 

karara tesir etmemek adına hükûmetin infazlara dair bir yargıda bulunmayacağını 

açık açık ilan etmiştir. Dolayısıyla bu konuşmadan bir alıntı yaparak Nihat Erim’in 

idamları “cansiperane” savunduğu anlamı çıkarmak oldukça zorlama bir yorumdur. 

Ayrıca eserde dipnotlara yer verilmediği gibi, Meclis tutanaklarının ve Nihat Erim’in 

yazdıklarının dikkâte alınmaması Erim’in idamlara karşı tutumunun 

değerlendirilmesinde önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.    

                                                 

2629 Bora Gezmiş ile 1 Temmuz 2015 tarihinde yapılan özel görüşme. 
2630 Toker, A.g.e., s: 286. 
2631 Can Dündar, Abim Deniz: Hiç Yayınlanmamış Mektup ve Fotoğraflarla Hamdi Gezmiş’in 
Anıları, İstanbul, Can Yayınları, 2014, s: 397.   
2632 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 23, B: 58, O: 1, 10.03.1972, s: 180. 
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 İdam kararlarının onaylanmasından sonra İsmet Paşa, Anayasa 

Mahkemesi’ne infazların önlenmesi için başvuru yapmak üzere harekete geçmiştir. 

CHP içinde bir grup İnönü’nün teklifine karşı çıkmışsa da  o, bir süredir arasının açık 

olduğu Bülent Ecevit’i konuyu görüşmek üzere davet etmiştir. 2633 Ecevit’e 

dargınlıklara son verdiğini söyleyen ve “Bu işi beraber çözeceğiz ve sen de yanımda 

olacaksın.” diyen İnönü, konuyu “Ecevitçi kanadın” ağır bastığı CHP PM’ye taşımış 

ve burada idamlar için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına karar verilmiştir. 2634  

İsmet İnönü, idamlarla ilgili olarak Başbakan Nihat Erim’e gönderdiği 

mektupta CHP PM’de alınan kararı bildirmiş ve ardından;   “Anayasa Mahkemesinin 

vereceği muhtemel kararın önemi gözönünde tutularak tamir olunmaz bir sonuçla karşı 

karşıya gelinmemesi için, gerekli tedbirin ilgili makamlarca alınmasında dikkat 

gösterilmesini rica ediyorum.” ifadesiyle infazların yapılmasında aceleci 

davranılmamasını istemiştir. 2635   

Başbakan Erim, ABD’ye hareketinden önce bir açıklama yapmış ve 

İnönü’den gelen mektupla ilgili olarak Adalet Bakanı ile görüştüğünü ve meselenin 

hukuki yönü açığa çıkarılıncaya kadar Cumhurbaşkanı Sunay’dan kanunun 

uygulanmasını geciktirmesini rica ettiğini söylemiştir.2636 Erim, açıklamasında geçen 

mektubunda şunları kaydetmiştir: “Kanun Zâtı Devletlilerince imzalanıp kesinleşirse, 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı vermesi halinde infazlar da yerine getirilmiş 

olursa telâfisi mümkün olmayacak bir durum ortaya çıkmış bulunacaktır.” Başbakan 

Erim, kanunun Devlet Başkanı’nca imzalanmasının 10 gün süreyle geciktirilmesini 

de istemiştir.2637 Erim basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı 

Sunay’ın geciktirme talebini “lütfen kabul ettiğini” söylemiş ve ardından şahsi 

görüşlerini soran gazetecilere,  “Ben Başbakanım şahsi görüşüm yok. Yargı, yürütme ve 

yasama organlarının görevleri ayrıdır. Ben yürütme organının başıyım. Bu işte yürütme 

                                                 

2633 Gevgilili, Yükseliş ve Düşüş, s: 554. 
2634 Birgit, A.g.e., ss: 68-69. 
2635 CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün Başbakan Nihat Erim’e gönderdiği 16 Mart 1972 tarihli 
mektuptan alıntı. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2636 “Sunay, Erim’in infazı geciktirme isteğini kabul etti”, Cumhuriyet, 19 Mart 1972, Yıl: 48, Sayı: 
17104, ss: 1-9. 
2637 Başbakan Nihat Erim’in Cumhurbaşkanı Sunay’a gönderdiği 16 Mart 1972 tarihli mektuptan 
alıntı. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
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organının görüşünü söylememesi lâzımdır.”  demiştir. 2638 Erim, böylece yargının 

kararına etki etmemek adına idamlar konusunda kamuoyuna fikir beyan etmekten 

kaçınmıştır. Ne var ki, Nihat Erim’in Sunay’dan idamların geciktirilmesi yönündeki 

talebi sağ kesim tarafından tepkilerle karşılanmıştır. Örneğin Demokratik Parti Millet 

Meclisi Grubu’nun yayınladığı bildiride, “Sayın Erim, anarşi tahrikçilerine yeni bir 

prim vermiştir.” ithamında bulunulmuş ve ardından da “…Kanunlar karşısında 

alınmış bir yargı kararının yerine getirilmesini ciddi hiçbir gerekçe göstermeden 

geciktirmek, hukuk dışı bir savsaklamadır.” değerlendirmesi yapılmıştır. 2639 

Demokratik Parti’nin idam gibi telafisi olanaksız bir cezalandırma için Başbakan 

Erim’e yönelttiği suçlama daha çok sağ kesimin idamlar konusundaki aceleci 

tutumunu göstermesi bakımından önemlidir. Ayrıca Nihat Erim’in kritik konularda 

sağdaki partilerden destek alamadığını göstermesi açısından da mühimdir.   

  Başbakan Erim, İnönü’nün talebi üzerine bu girişimleri yaptıktan sonra 

idamlar konusundaki rahatsızlığını siyasî ve askerî çevrelerde dile getirmeye devam 

etmiştir.  Erim, idamların özellikle AP ve MGP tarafından “aceleye getirildiği” ve  

bu nedenle de “havanın zehirlendiği” inancındaydı. Cumhurbaşkanı Sunay ve 

Genelkurmay Başkanı Tağmaç’a her fırsatta idamlar konusundaki endişelerini 

anlatan Erim, “30 idam kararı verilse hepsi uygulanacak mı ?” dedikten sonra; 

“Memleketi mezbahaya mı çevireceğiz?” sorusunu da yöneltmiştir. 2640 Nitekim 

CHP, 25 Mart’ta idamların iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. 2641 

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu görüştükten sonra 6 Nisan tarihinde kararların şekil 

yönünden bozulması hükme bağlanmış ve bu şekilde infazların Nihat Erim’in 

Başbakanlığı döneminde yapılmasının yolu da kapanmıştır. 2642 Erim, 17 Nisan’da 

Başbakanlık görevinden ayrılacak ve onun görevi bırakmasından sonra infazlar 

Parlamento’da yeniden onaylanacak ve 6 Mayıs 1972 tarihinde de idamlar 

yapılacaktı. 

                                                 

2638 “Sunay idamları bir süre durduracak”, Hürriyet, 19 Mart 1972, Yıl: 24, Sayı: 8584, s: 9.  
2639 “DP, Erim’in idamlar karşısındaki tutumunu eleştirdi”, Cumhuriyet, 20 Mart 1972, Yıl: 48, Sayı: 
17105, ss: 1-7. 
2640 Erim, A.g.e., s: 1008 ve 1010. 
2641 Demokrasinin 50 Yılı 2: 1945-1995, s: 578. 
2642 Ali Haydar Soysüren, 12 Döneminde Nihat Erim Hükümetleri, Ankara, Atatürk Araştırma 
Merkezi Yayınları, 2014, s: 400. 



 605

7.11.1.  II. Nihat Erim Hükûmeti Döneminde Asayiş Sorunu 

12 Mart Muhtırası’ndan sonra ilan edilen Sıkıyönetim rejiminde şiddet 

olayları büyük ölçüde önlenmiş ve ülke genelinde asayiş büyük oranda sağlanmıştı. 

Başbakan Nihat Erim, 12 Mart’ın yıldönümünde bir konuşma yapmış ve aradan 

geçen bir yılı değerlendirmişti. Erim, konuşmasında asayiş konusunda da değinmiş 

ve “anarşik yolda inat etmenin sonsuz ve ümitsiz bir eylem” olduğunu söylemiştir. 

Başbakan, ayrıca bir sene önceki ortamın artık geride kaldığını da ifade etmiş ve 

“…Şimdi çocuklarımız okullarına rahatça gidebiliyor… bankalar soyulmuyor, 

insanlar kaçırılmıyor...” dedikten sonra çeşitli suçlardan arananlara şöyle 

seslenmiştir:  “…kanuna karşı koymak, Anayasa dışı yollara sapmak ağır suçtur… 

Türkiye’yi bölmek, parçalamak… isteyen yabancı çıkarların- bilerek veya bilmeyerek- aleti 

haline gelmek ihanettir… Geliniz, Cumhuriyet kanunlarına kendiliğinizden teslim olunuz… 

Pişman olduğunuzu söyleyiniz. Türk iyi yüreklidir, şefkatlidir. Yolunu şaşırmış olanların 

pişmanlığını görürse, onlara ceza verirken bunu gözönünde tutar. Samimi pişmanlığı 

hafifletici sebeb sayar... ihanete devam ederseniz biliniz ki, Cumhuriyet kanunlarından 

kurtuluş yoktur… Devletimiz güçlüdür, hükümet azimlidir…”  2643       

Başbakan Nihat Erim, bu konuşmasında  bir yıl içinde Türkiye genelinde 

huzur ve asayişin sağlanmış olduğunu vurgulamış ve halen emniyet güçleri 

tarafından arananların teslim olmaları halinde cezalarının hafifleyebileceğini 

vurgulamıştır. Ancak Erim’in konuşmasından kısa bir süre sonra üç İngiliz 

teknisyenin kaçırılmasıyla asayiş konusunda yeni bir süreç yaşanacaktır.  

 30 Kasım 1971 günü Maltepe Askeri Cezaevi’nden firar eden Mahir Çayan 

ve arkadaşları çeşitli yerlerde gizlendikten sonra Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve 

Hüseyin İnan’ın idamlarını önlemek amacıyla Ünye’deki NATO Hava Radar 

Üssü’nde görevli iki İngiliz ve bir Kanadalı teknisyeni kaçırmışlardır. 2644 Olayın 

duyulmasından sonra bir açıklama yapan Başbakan Nihat Erim, “Devleti bu 

maceracılara kurban etmeyeceğiz, buna kararlıyız.” demiş ve ardından da bütün 

                                                 

2643 “Erim, arananlara çağrıda bulundu: ‘Teslim olun’ ”, Cumhuriyet, 13 Mart 1972, Yıl: 48, Sayı: 
17098, ss: 1-7., “Önce orduyu bozup arasına sızmak istiyorlar”, Son Havadis, 13 Mart 1972, Yıl: 17, 
Sayı: 5139, ss: 1-7.  
2644 Çavdar, A.g.e., s: 202., Aydın/Taşkın, A.g.e., s: 236., Gevgilili, A.g.e., s: 555. 
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imkânların seferber edildiğini ve rehinelerin kurtarılacağını açıklamıştır.2645 Öte 

yandan Erim, hadiseye dair İngiliz kamuoyuna verdiği mesajda da kaçırılan 

teknisyenlerin bulunması ve güvenliklerinin sağlanması adına Türk hükûmetinin 

elden gelen herşeyi yapacağını belirtmiştir. İngiltere Dışişleri Bakanı Alec Douglas 

Home, bir açıklama yaparak Başbakan Erim’e gönderdiği mesajda endişelerini 

bildirdiğini söylemiştir.2646  

İngiliz teknisyenleri kaçıran grup 30 Mart’a kadar devam eden takip 

sonucunda Niksar’a bağlı Kızıldere mevkiinde gizlendikleri evde güvenlik güçleri 

tarafından kıstırılmışlar ve emniyet kuvvetleriyle çıkan çatışmada Mahir Çayan ve 

yanındaki 10 arkadaşı öldürülmüştür. O sırada rehin bulunan üç İngiliz teknisyen de 

yaşamını yitirmiştir. 2647 Başbakan Nihat Erim, İngiliz ve Kanada Başbakanlarına 

gönderdiği taziye telgrafında “Türk milletinin ve hükûmetinin olay karşısında 

duyduğu teessürü” bildirmiştir.2648 Erim, mesajında “Bu hazin olayın Türkiye’nin 

bütün dostları arasında ülke içindeki durumun daha iyi anlaşılmasına yardımcı 

olacağını” kaydetmiş ve “olayla bağlantısı olan bütün örgütlerin ve fertlerin adalete 

teslim edileceğinden emin bulunulmasını” istemiştir. 2649  

Olayın ardından yapılan MGK toplantısında sıkıyönetimin genişletilmesi ve 

Trabzon, Ordu, Giresun gibi Karadeniz kentlerinin de sıkıyönetime dahil edilmesi 

gündeme gelmiştir. Toplantı sırasında Urfa ve Ordu’nun dahil edilmesi, Trabzon’un 

hariç tutulması formülü üzerinde de durulmuştur. Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan 

Başbakan Nihat Erim ise teklifleri uygun bulmamış ve  “Sıkıyönetimi yaymakla bir şey 

halledilmez… Olay çıktıkça sıkıyönetim ilan etmek. Bütün yurdu mu kaplayacağız.” 

ifadeleriyle itirazlarını dile getirmiştir. 2650   

                                                 

2645 “Başbakan: ‘Devlet’i maceracılara kurban etmi[e]yeceğiz’ ”, Cumhuriyet, 29 Mart 1972, Yıl: 48, 
Sayı: 17114, ss: 1-7. 
2646 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Mart-Ağustos  1972, Sayı: 90, Ankara, T.C. Dışişleri Bakanlığı, s: 
12. 
2647 Turan, A.g.e., s: 259., Aydın/Taşkın, A.g.e., s: 236., Gevgilili, A.g.e., s: 555., “Anarşistler ölü ele 
geçti”, Hürriyet, 31 Mart 1972, Yıl: 24, Sayı: 8596, s: 1.    
2648 “Anarşistlerin öldürülmesi memnunluk, İngilizlerin öldürülmesi üzüntü uyandırdı”, Türkyolu-
Bizimşehir, 1 Nisan 1972, Yıl: 50, Sayı: 10332, s:1.  
2649 “Erim Kanada ve İngiltere’ye taziyelerini bildirdi”, Cumhuriyet, 31 Mart 1972, Yıl: 48, Sayı: 
17116, ss: 1-7. 
2650 Erim, A.g.e., s: 1019. 
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7.12. II. Nihat Erim Hükûmeti Döneminde Dış Politika 

İkinci Erim Hükûmeti’nin programında dış politikaya “Atatürk ilkelerinin 

yön vereceği” kaydedilmiş ve ayrıca,  “Milletlerarası ilişkilerimizi bağımsızlık, 

egemenlik, ülke bütünlüğüne saygı ve iç işlere karışmama ilkeleri çerçevesinde, karşılıklı 

saygı ve işbirliği anlayışı ile yürüteceğiz. Bu ilişkilerde karşılıklı yararların adil bir denge 

içinde bulunmasına özel bir itina göstereceğiz.”  denilmiştir.  2651 Yaklaşık dört ay kadar 

devam eden Nihat Erim’in ikinci kabinesinde Dışişleri Bakanlığına Halûk Bayülken 

getirilmiştir. Nihat Erim, daha önce ilk hükûmetin kurulma aşamasında Bayülken’i 

Genelkurmay Başkanı Org. Memduh Tağmaç’ın önerdiğini; ancak kendisinin Osman 

Olcay’ı tercih ettiğini kaydetmiştir. Erim, bu defa  Bayülken’i seçmesinin Tağmaç’ı 

memnun ettiğini de ifade etmiştir. 2652 Nihat Erim’in notları ikinci kabineyi kurarken 

de askerlerin görüşlerinin dikkâte alındığını göstermesi bakımından da önemlidir. 

 1971 yılı Mayıs ayında Dışişleri Enformasyon Dairesi’nden yapılan 

açıklamada Başbakan Erim’in Fransa Büyükelçisi Arnauld Wapler tarafından resmî 

bir ziyarette bulunmaya davet edildiği bildirilmiştir. Açıklamada “prensip itibarıyle” 

kabul edilen ziyaretin tarihinin daha sonra açıklanacağı da bildirilmiştir. 2653  Ziyaret 

öncesinde Büyükelçi Wapler ile görüşen Nihat Erim, ele alacağı konular arasında 

politik sorunlar dışında ticarî, iktisadî, kültürel konular da olacağını söylemiştir. 

Erim, Fransa’daki Türk işçilerin sayısının artmasını istediğini ve bunun olup 

olmayacağının kendisini meşgul ettiğini de söylemiştir. Nihat Erim, Fransa’ya 

gidecek işçilerin yapacakları döviz transferinin öneminden de söz etmiştir.2654 Erim, 

ayrıca Fransız hükûmetinden Türkiye’de televizyon yayıncılığının gelişmesiyle 

Ankara ve İstanbul’da yapılması planlanan metro konusunda destek beklediklerini de 

açıklamıştır.   

19-22 Ocak 1972 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılan ziyaretin 

programıyla ilgili verilen bilgide de Türkiye’ye verilecek hücumbotlarla, Fransızların 

                                                 

2651 “Başbakan Hükümet programını okudu”, Yeni Asır, 17 Aralık 1971, Yıl: 77, Sayı: 23670, s: 6. 
2652 Erim, A.g.e., s: 988. 
2653 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Mayıs 1971, s: 35. 
2654 Başbakan Nihat Erim’in Fransa Büyükelçisi Wapler ile yaptığı 22 Aralık 1971 tarihli görüşme. ss: 
1-2. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
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Türkiye’ye vermek istediği “Mirage” uçaklarının da görüşülmesinin beklendiği 

bildirilmiştir. Ayrıca Erim’in Fransa Cumhurbaşkanı Georges Pompidou ile Kıbrıs 

Sorunu, Akdeniz’deki son gelişmeler üzerinde de bir görüşme yapmasının beklendiği 

ifade edilmiştir. 2655 

Başbakan Nihat Erim, göreve gelişinden sonra ilk resmî ziyaretine giderken 

Fransa basınına bir açıklamaya yapmış ve Türkiye’nin Varşova Paktı kaldığı sürece 

NATO üyeliğinin devam edeceğini söylemiştir. Türkiye’nin “bağımsızlığını ve 

egemenliğini her şeyin üstünde” olduğunu da vurgulayan Erim, Fransa’nın 

Akdeniz’deki varlığının da Türkiye için önemini vurgulamıştır.2656 Başbakan Nihat 

Erim, Türk basınına yaptığı açıklamadaysa iki ülke arasındaki ilişkilerin “dostluk ve 

ittifak bağları” içinde normal bir seyir izlediğini belirtmiş ve ardından   “…Fransa ile 

ekonomik, kültürel, politik ve sosyal ilişkilerimizi gözden geçireceğiz… Fransa’da da Türk 

işçileri çalışmaktadır. Onların sosyal güvenlik meseleleri önemle ele alınacaktır….” 

demiştir. 2657 Bu arada Türkiye ile Fransa arasında 1965 yılında yapılan işgücü 

anlaşmasına göre bu ülkedeki yabancılar arasında Türk toplumu dördüncü büyük 

grubu oluşturmaktaydı. 2658 Bu nedenle Başbakan Erim’in temaslar sırasında Türk 

işçilerinin sorunlarını da gündeme getireceklerini söylemesi Erim Hükûmeti’nin 

“gurbetçilere” karşı duyarlılığını göstermesi bakımından önemlidir.  

Başbakan Erim, beraberinde Dışişleri Bakanı Haluk Bayülken ile geldiği 

Fransa’da “muntazam bir merasimle” karşılandıklarını; kendilerini karşılayan Fransa 

Başbakanı Chaban Delmas’la yolda yaptığı görüşmede “yıkıcı faaliyetleri ve 

eylemcileri” konuştuklarını ve Delmas’ın Fransa’nın 1985 yılında komünistlerin 

eline geçmesinden korktuğunu söylediğini kaydetmiştir. 2659 Erim, Paris’teki 

temaslarının ikinci gününde Cumhurbaşkanı Pompidou ve Başbakan Delmas ile bir 

araya gelmiştir. Fransa’ya “yardım istemeye değil, ticaret yapmaya geldiğini” 

                                                 

2655 “Fransa’dan hücumbot alacağız”, Cumhuriyet, 12 Ocak 1972, Yıl: 48, Sayı: 17040, ss: 1-7. 
2656 “Erim’in Figaro’ya demeci: ‘Varşova Paktı var oldukça NATO’da kalacağız’ ” ,Cumhuriyet, 19 
Ocak 1972, Yıl: 48, Sayı: 17047, ss: 1-7. 
2657 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Ocak-Şubat 1972, Sayı: 88-89, Ankara, T.C. Dışişleri Bakanlığı, ss: 
50-51. 
2658 Erjada Progonati, “1946-1989 Soğuk Savaş Dönemi Türk-Fransız İlişkileri, Geçmişten 
Günümüze Türk-Fransız İlişkileri, (Ed. Haydar Çakmak), Ankara, Efil Yayınları, 2017, s: 119.  
2659 Erim, A.g.e., s: 992. 
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bildiren Erim, Fransız basın mensuplarının Türkiye’deki tutuklamalarla ilgili 

sorularına “Şiddet hareketlerinin önlenmesi için tutuklamaların gerekli olduğu” 

cevabını vermiştir. 2660 

Nihat Erim, Fransa Cumhurbaşkanı ile Elysee Sarayı’nda bir araya gelmiş ve 

görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Erim, Pompidou ile 

mülâkatında işçi sayısının arttılmasını istediğini; ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 

için Türkiye’den daha çok mal ve hizmet satın alınmasını istemiştir. Ayrıca Kıbrıs, 

Türk-Fransız ilişkiler, Akdeniz’deki gelişmelerin nasıl değerlendirildiğini de 

sormuştur. 2661 Pompidou, Türkiye’ye önem verdiklerini ve Akdeniz’in güvenliği için 

“esas unsur” gördüklerini söylemiştir. Fransız Cumhurbaşkanı olası bir Rus taarruzu 

karşısında Türkiye’nin yanında olacaklarını da ifade etmiştir. 2662 Erim, basına 

yaptığı kısa açıklamada da iki ülke arasında bir sorun ve anlaşmazlık olmadığını 

söylemiştir. 2663 Başbakan Erim, Fransa Başbakanı Delmas’la bir araya geldiğinde 

mevkidaşından ülkedeki Türk işçi sayısının arttırılmasını istemiş ve bu talebin 

prensip olarak kabul edildiğini bildirmiştir. 2664 

Nihat Erim, temasları sırasında Fransız Televizyonu’nun Türkiye’deki iç 

gelişmelere dair sorularını da cevaplandırmıştır. Başbakan Erim, Türkiye’de 

demokrasinin işlediğini ve halen seçilmiş parlamentonun görev başında olduğunu 

ifade ettikten sonra, “İtalya’yı geçip Türkiye’ye geldikten sonra ancak tam 

demokrasiyi ve seçilmiş parlamentoyu görürsünüz.” değerlendirmesinde 

bulunmuştur. Nihat Erim, sıkıyönetime dair bir soruya verdiği yanıtta da Fransa dahil 

birçok ülkede bu olağanüstü rejimin bulunduğunu ve zaman zaman bu rejimin 

uygulandığını da ifade etmiştir. 2665 

Başbakan Erim’in Fransa ziyaretinin en ilginç yanlarından birisi kendisini 

protesto eden eylemcilerle yaptığı görüşmedir. Erim’le bir araya gelen “Fransız- 

                                                 

2660 “Türkiye-Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalandı”, Cumhuriyet, 21 Ocak 1972, Yıl: 48, 
Sayı: 17049, ss: 1-7. 
2661 Erim, A.g.e., s: 994. 
2662 A.e. 
2663 “Türkiye-Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalandı”, Cumhuriyet, 21 Ocak 1972, s: 7. 
2664 Erim, A.g.e., s: 994. 
2665 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Ocak-Şubat 1972, s: 57. 
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Türk Öğrenci Birliği” temsilcileri Türkiye’de verilen idam cezalarının yerine 

getirilmemesini istemişlerdir. Başbakan Erim ise   “Türkiye’de bir iç savaş olmasını 

tasvip eder miydiniz ?” sorusunu sorduktan sonra şunları söylemiştir: “Türkiye’deki 

arkadaşlarınızın yaptığı bir fikir mücadelesi ve ideoloji mücadelesi değil… Çünkü fikir 

münakaşası.. adam kaçırmak, banka soymak, sağı solu bombalamak, cinayet işlemek 

suretiyle yapılmaz…” 2666 Erim, idamları onaylayıp onaylamadığı sorusuna da şu karşılığı 

vermiştir: “Mahkemeler halen sürmektedir. Benim mahkeme kararlarıyla ilgili bir beyanda 

bulunmak imkânım yoktur. Cezaların infaz edilip edilmemesi ise, Parlâmento’ya aittir. 

Türkiye’de şimdiye kadar kimse idam edilmemiştir.” 2667  

Başbakan Nihat Erim, 22 Ocak günü Fransa seyahatini tamamlayarak 

Türkiye’ye dönmüştür. Erim temaslarına dair verdiği demeçte iki ülke arasındaki 

ilişkilerin geleceğine dair güzel temellerin atıldığını söylemiş ve sonraki dönemde 

ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yeni gelişmeler kaydedileceğini söylemiştir. 2668 

Başbakan Erim, Fransızlarla televizyon yayıncılığı ve Ankara-İstanbul metroları için 

“prensip mutabakatı” sağlandığını bildirmiştir. 2669 Gezinin ardından Türk-Fransız 

ortak bildirisinde de Erim ve Bayülken’in ziyaretlerinin “…Türkiye ve Fransa’yı 

birbirine bağlayan geleneksel dostluğu daha da arttırdığı, aralarındaki ilişkinin ve 

bütün alanlardaki işbirliğinin gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunduğu…” 

vurgulanmıştır. 2670 Nihat Erim’in Fransa ziyaretine ilişkin yapılan yorumlarda 

“Karşılarında kredi istemek için gelmemiş bir “geri kalmış ülke” devlet adamı 

görmenin Fransızları çok şaşırttığından söz edilmiştir. Başbakan’ın ayrıca 

Türkiye’deki rejim hakkında Fransa kamuoyundaki kuşkuları gidermeye ve 

Türkiye’nin “değişmez bir Amerikan peyki” olduğu yönündeki izlenimleri 

gidermeye çabaladığı da belirtilmiştir. Bu çabanın delilinin de Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin BM’ye kabulü sırasında Türkiye’nin sergilediği tutum olduğu ifade 

edilmiştir. 2671  

                                                 

2666 “Fransa, TV ve metro için hazır”, Cumhuriyet, 23 Ocak 1972, Yıl: 48, Sayı: 17051, s: 1. 
2667 “Fransa, TV ve metro için hazır”, Cumhuriyet, 23 Ocak 1972, s: 1. 
2668 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Ocak-Şubat 1972, s: 22. 
2669 Erim, A.g.e., s: 995. 
2670 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Ocak-Şubat 1972, s: 60. 
2671 Yankı, 24-30 Ocak 1972, Sayı: 45, ss: 10-11. 
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Başbakan Nihat Erim’in ziyaretine dair Fransa basınında da önemli 

değerlendirmeler yapılmıştır. Paul Balta tarafından kaleme alınan “Nihat Erim 

Portresi”nde Türk Başbakanı’nın 12 Mart Muhtırası sonrasında, “Atatürkçülük 

konusunda bütünlüğünü muhafaza” edişi nedeniyle askerler tarafından göreve 

getirildiği yazılmıştır. Erim’in “muhafazakârların menfaatlerine” dokunduğu ve 

reformlarda kararlı olduğunu da ifade eden yazar, ilk kabinenin istifa sürecine temas 

ettikten sonra Askerî Mahkemelerin Mümtaz Soysal gibi uluslararası hukuk 

şöhretlerini mahkûm etme kararında Erim’in dahli olmadığını da öne sürmüştür. 2672 

Le Monde’un değerlendirmesinde Türkiye’de uygulanmakta olan rejim eleştirilmiş 

ve “keyfi baskılardan ve yok edilen sol basından” bahsedilmiştir. Fransız aydınların 

dergisi olarak tanımlanan Le Nouvel Observateur’da ise daha sert eleştiriler 

çıkmıştır. Nihat Erim’in “Ordunun temsilcisi” olarak nitelendiği yorumda Türk 

Başbakanı’nın 1948’den beri hiç gelişmediği öne sürülmüş ve zamanında 

“hürriyetlerin üzerine şal örtmekten” bahsettiği  hatırlatılmıştır. Yazıda Türkiye’deki 

durumun “Sultan Abdülhamid’in en ağır devirlerini” anımsattığı da ifade 

edilmiştir.2673 Haberi veren Türk basınına göre derginin sert yorumların nedeni 

Fransa’daki Erim Hükûmeti’ne muhalif olanların verdiği ilhamlardır.    

Nihat Erim’in Fransa gezisinin sonuçları Fransız Büyükelçi Wapler ile yaptığı 

görüşmede de gündeme gelmiştir. Arnauld Wapler, Erim’in temaslarının ülkesinde 

olumlu izlenimler bıraktığından söz ederek; “İlgililer Türkiye’nin emin ellerde 

olduğunu belirttiler.” ifadesini kullanmıştır. Nihat Erim de Fransa’dan olumlu 

izlenimlerle ayrıldığını ve Cumhurbaşkanı Pompidou ve Başbakan Delmas ile 

görüşmekten çok memnun olduğunu söylemiştir. 2674 

Başbakan Nihat Erim, göreve gelişinden sonraki ikinci resmî ziyaretini 

ABD’ye gerçekleştirmiştir. Erim, yola çıkmadan önce ABD Büyükelçisi ile bir araya 

gelmiş ve seyahatte gündeme gelecek konular üzerine değerlendirmelerde 

bulunmuştur. 2675 Nihat Erim, William Handley’e ABD’ye gidişinin asıl amacının 

                                                 

2672 Yankı, 31 Ocak-6 Şubat 1972, Sayı: 46, s: 5. 
2673 Yankı, 31 Ocak-6 Şubat 1972, s: 5. 
2674 Başbakan Nihat Erim’in Fransa Büyükelçisi Wapler ile yaptığı 14 Şubat 1972 tarihli görüşme. s: 
1. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak.  
2675 Erim, A.g.e., s: 1008. 
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Başkan Nixon ve Dünya Bankası Başkanı McNamara ile görüşmek olduğunu 

söylemiş ve bilhassa ABD Başkanı’nın dünya meseleleri hakkında görüşlerini 

öğrenmek istediğini belirtmiştir. Erim, TSK’nın modernizasyonu için ABD’den 

bekledikleri finans desteğini gündeme getirmeyi amaçladığını da ifade etmiştir.2676  

Nihat Erim, Büyükelçi Handley’e ABD’den Türkiye’ye verilen silahların 

komutanlarca “modası geçmiş” olarak tanımlandığını da söylemiş ve yeni ve modern 

silahlar almak istediklerini de vurgulamıştır. Erim, Handley’in bu silahların pahalı 

olduğundan bahsetmesi üzerine de “kendimizi ancak modern silahlarla 

savunabiliriz.” demiştir.2677 Bu ifadelerden ortaya çıkan sonuca göre Nihat Erim’in 

ABD gezisinin en önemli konularından birisi Türk Ordusu’nun ihtiyacı olan modern 

silahların alınması konusunda destek sağlamaktır. Erim, bir anlamda haşhaş ekiminin 

yasaklanmasıyla ilgili kararın çıkmasından memnun olan Amerikalıların kendi 

beklentilerine olumlu yanıt vermesini de ummaktadır.  

Aslında Başbakan Nihat Erim, ABD seyahatine oldukça sıkıntılı bir dönemde 

çıkıyordu. Erim öncelikle, yukarıda da bahsedildiği üzere, idamlar konusundaki 

tartışmalardan dolayı yıpranmış durumdaydı ve yola çıkmadan önce Cumhurbaşkanı 

Cevdet Sunay’dan infazların geciktirilmesini istemişti. Erim, esasen 12 Mart sonrası 

gelişmeler ve ilk kabinenin istifası sırasında AP’nin tutumundan dolayı da 

yıpranmıştı. İkinci kabineyi ‘gönülsüz’ şekilde kuran Nihat Erim, ABD dönüşü 

Başbakanlık’tan istifa etme düşüncesini önce kabine arkadaşlarına hissettirdiğini 

kaydetmiştir. 2678 Artık istifa aşamasında bulunan Nihat Erim için bir başka sıkıntılı 

konu yurt dışında bulunan oğlu Işık Erim’in kaçırılacağına dair yapılan ihbarlar 

olmuştur. Erim, o günlerde Fransa’da bulunan oğlu için elçilik kanalıyla önlem 

almaya çalıştıklarını ve Işık Erim’le iletişim kurduklarında da Ankara’ya gelmesini 

                                                 

2676 Başbakan Nihat Erim’in ABD Büyükelçisi William Handley ile yaptığı 12 Mart 1972 tarihli 
görüşme. ss: 1-2. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2677 Başbakan Nihat Erim’in ABD Büyükelçisi William Handley ile yaptığı 12 Mart 1972 tarihli 
görüşme. s: 2. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2678 Erim, A.g.e., s: 1011. 
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istediğini kaydetmiştir. 2679 Dolayısıyla Başbakan Nihat Erim, “istifası cebinde” 

olarak ve sıkıntılı bir gündemi geride bırakarak ABD’ye doğru yola çıkıyordu.  

Başbakan Erim, ABD’ye giderken yaptığı açıklamada Başkan Nixon’un 

daveti üzerine seyahatinin gerçekleştiğini ve iki ülke arasında 1947’den beri “köklü 

dostluklar” kurulduğunu söylemiştir. Nihat Erim, son zamanlarda ABD ile Sovyet 

Rusya arasında başlayan “detente-yumuşama”2680 döneminin Türkiye’yi de yakından 

ilgilendirdiğini; çünkü Türkiye’nin iki Blokun sınırında bulunduğunu ifade etmiştir. 

Başbakan Erim, bu yumuşamayı olumlu karşıladıklarını ve ilerlemesini 

arzuladıklarını da vurgulamıştır.  2681 Nihat Erim, ABD’ye 14 saatlik bir yolculuğun 

ardından varmış ve buradaki ilk açıklamasında Başkan Richard Nixon ile yapacakları 

görüşmenin ülkeler arasındaki mevcut bağları güçlendireceğini söylemiştir. Erim, 

ayrıca ABD lideriyle dünya meseleleri üzerinde fikir teatileri yapacağını ve Nixon ile 

buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini de söylemiştir. 2682 Amerikan Dışişleri Bakanlığı 

Sözcüsü John F. King de verdiği beyanatta Erim’in ziyaretinin önemini vurgulamış 

ve gezinin ABD’nin Türkiye’nin NATO içindeki rolüne verdiği önemi yansıtacağını 

belirtmiştir. 2683   

Nihat Erim’in ABD’deki günleri oldukça yoğun geçmiş ve Başbakan, önce 

New York’ta, sonra da Washington’da çeşitli temaslarda bulunmuştur. New York’ta 

BM Genel Merkezi’ne bir ziyarette bulunan Nihat Erim, BM Genel Sekreteri Kurt 

                                                 

2679 A.e., s: 1008. Başbakan Erim’in Özel Kalem Müdürü Güner Öztek, Işık Erim’in kaçırılacağına 
dair ihbarın askerler tarafından kendisine ulaştırıldığını ve ne yapılması gerektiğine dair Başbakan’dan 
talimat beklediklerini anlatmıştır. Öztek, konuyu Erim’e ilettiğinde Başbakan’ın “her Türk 
vatandaşının güvenliği için alınan tedbirden fazlasını istemediği” cevabını almıştır. Öztek, hadise 
Fransızlara intikal ettiğinde alınan önlemler sayesinde Işık Erim’i kaçıracak Konya nüfusuna kayıtlı 
bir kişinin trende yakalandığını; ancak Fransızların kendilerine delil bulunmaması halinde serbest 
kalacağını söylediklerini de ifade etmiştir. Öztek, konuyu Başbakan Nihat Erim’e anlattığı zaman şu 
cevabı aldığını da söylemiştir: “İçişleri ve Adalet Bakanlığı’na haber ver, eğer adamın sicili ile 
oynarlarsa ben mahkemeye vereceğim. Fransa’ya verilecek cevabı da önce bana getireceksin.” Öztek, 
daha sonra Fransa’daki şahsın serbest bırakıldığını ve Fransız elçisinin olay karşısında şaşkınlığını 
gizleyemediğini de söylemiş ve “Nihat Erim, hakka ve hukuka bu kadar bağlı bir adamdı.” 
değerlendirmesinde bulunmuştur. Güner Öztek ile 14 Kasım 2014 tarihinde yapılan özel görüşme. 
2680 Yumuşama (detant) 1960’larda bloklararası ilişkilerde mevcut olan gerginliğin giderek azalması 
olgusuna verilen isimdir. Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, s: 484. 
2681 Resmî Temaslar: Sayın Başbakan Nihat Erim ve Bn. Erim’in Birleşik Amerika’yı Ziyareti, 
Amerikan Basın ve Kültür Merkezi, Doğuş Matbaacılık Ltd. Şti., 1972, s: 25. 
2682 “Erim Amerika’ya vardı”, Cumhuriyet, 19 Mart 1972, Yıl: 48, Sayı: 17104, ss: 1-9.   
2683 Resmî Temaslar: Sayın Başbakan Nihat Erim ve Bn. Erim’in Birleşik Amerika’yı Ziyareti, 
s: 3. 
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Waldheim ile görüşmüştür. 2684 Erim, görüşmeden sonra “Amerika’nın Sesi” 

radyosuna bir açıklama yapmış ve Waldheim ile Akdeniz’deki durum, Kıbrıs 

meselesi, dünya siyasetindeki son gelişmeler üzerine Türkiye’nin görüşlerini 

anlattığını açıklamıştır. 2685 Erim, “New York Times” gazetesine verdiği mülâkatta 

da çeşitli konulardaki soruları yanıtlamıştır. Mülâkatta haşhaş konusundan bahseden 

Başbakan Nihat Erim, “Halkımız zor durumda kalırsa egemen bir hükûmet olarak 

haşhaş ekimini yasaklamak kararımızı değiştirmekte hür olacağımız aşikârdır.” 

demiştir. 2686 Nihat Erim, Türkiye’deki sıkıyönetimle ilgili bir soruya verdiği cevapta 

da “Sıkıyönetim anarşi ve terörün önlenmesi için gerekli idi… Türkiye Devletine karşı 

girişilen komployu ortaya çıkarmak amacıyla Sıkıyönetimi uzatmak gerekebilir…”  

cevabını vermiştir. 2687  

New York temasları çerçevesinde Amerikalı iş adamlarıyla bir araya gelen 

Başbakan Nihat Erim, “Türkiye’nin henüz kendini tanıtamamış zengin bir ülke” 

olduğunu söyledikten sonra ABD’li işadamlarının Türkiye’den ucuz ve kaliteli 

sanayi hammaddeleri satın alabileceklerini ifade etmiştir. Türkiye’de demokratik 

sistemin işletildiğini ve bunun kanıtının Parlamento’dan geçen idam kararlarının 

Anayasa Mahkemesi’nde tartışılması olduğunu da sözlerine ekleyen Erim, “Türkiye 

totaliter bir denizin ortasında bir demokrasi adasıdır.” demiştir. 2688 Başbakan Nihat 

Erim’in ABD’li iş çevreleriyle bir araya geldiği bu toplantıda bir ara rejim dönemi 

yaşayan Türkiye’de demokratik kurumların işlediğini özellikle vurgulaması 

önemlidir. Erim, böylece sıkıyönetim ortamında Türkiye’ye gelmeyeceğini 

düşündüğü yabancı sermayeye güvence vermeye çabalamıştır.  

Başbakan Erim, New York’taki çalışmalarını tamamladıktan sonra Başkent 

Washington’a geçmiştir. 21 Mart 1972 günü Beyaz Saray’da bir karşılama töreni 

düzenlenmiş ve Başkan Nixon burada yaptığı konuşmada Atatürk’ün, “Yurtta sulh, 

                                                 

2684 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Mart-Ağustos 1972, Sayı: 90, Ankara, T.C. Dışişleri Bakanlığı, s: 
10. 
2685 Resmî Temaslar: Sayın Başbakan Nihat Erim ve Bn. Erim’in Birleşik Amerika’yı Ziyareti, 
s: 7. 
2686 “Kıbrıs sorunu NATO için tehlikedir”, Cumhuriyet, 21 Mart 1972, Yıl: 48, Sayı: 17106, s: 1. 
2687 “Kıbrıs sorunu NATO için tehlikedir”, Cumhuriyet, 21 Mart 1972, s: 7. 
2688 “Erim: ‘Türkiye totaliter bir denizin ortasında demokrasi adasıdır”, Cumhuriyet, 21 Mart 1972, s: 
7.  
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cihanda sulh” sözünün Türkiye kadar kendilerinin de amacı olduğunu ifade etmiştir. 

Nixon, Başbakan Nihat Erim’le yapacakları görüşmelerin bu amaca katkı 

sağlayacağına inandığını da belirtmiştir. 2689 Nixon’un konuşmasından etkilendiğini 

ifade eden Başbakan Nihat Erim ise ABD Başkanı’nın “devamlı barışın sağlanması” 

çabalarından yararlanmak istediğini de söylemiş ve “…bütün ulusların güvenlik 

içinde refaha ulaşacakları yeni bir düzen kurma yolundaki bu gayretlerinizde sizi 

hararetle destekliyoruz.” ifadesini kullanmıştır. 2690 

ABD Başkanı Richard Nixon ile Başbakan Nihat Erim, ilk olarak başbaşa bir 

görüşme yapmışlar ve daha sonra Türk ve Amerikan Dışişleri Bakanları Bayülken ve 

Rogers’ın da katıldığı görüşme iki saat sürmüştür. Beyaz Saray’dan yapılan 

açıklamada, “Erim ve Nixon’un çeşitli konularda etraflı görüş teatisinde 

bulundukları” ifade edilmiştir. 2691 Görüşmelere dair resmî bir açıklama yapılmamış; 

buna karşılık Başbakan Erim, ABD Başkanı ile “enteresan geçen” bir görüşme 

yaptıklarını söylemiş ve Nixon ile randevusunu “İzahlarımı dikkatle dinledi. Hemen 

hemen her konuda anlaştık.” ifadeleriyle özetlemiştir. 2692 Erim, Türkiye’nin 1995 

yılında bugünkü İtalya’nın seviyesine gelme hedefini Nixon’a anlattığını ve bunun 

için ABD’den yardım ve işbirliği beklediklerini de söylemiş ve  “Başkan Nixon’u 

beklediğimden çok daha açık, kesin, kararlı buldum. Vuzuhu, düşünceleri bizim 

açıklamalarımıza paraleldir. Tutumu, prensipleri tam manasıyle bellidir ve şüpheye yer 

bırakmıyacak şekildedir.”  değerlendirmesinde bulunmuştur. 2693 Başkan Richard 

Nixon da Başbakan Erim hakkında, “Her sözünde mana olan bir devlet adamı” 

tanımlaması yapmıştır.2694 

ABD Başkanı Richard Nixon, Başbakan Nihat Erim’in şerefine verdiği 

yemekte yaptığı konuşmada da Türkiye ve Amerika’nın aynı idealler etrafında 

                                                 

2689 Resmî Temaslar: Sayın Başbakan Nihat Erim ve Bn. Erim’in Birleşik Amerika’yı Ziyareti, 
s: 12. 
2690 “Nixon, Türk-ABD işbirliğini övdü”, Cumhuriyet, 22 Mart 1972, Yıl: 48, Sayı: 17107, s: 7., 
Resmî Temaslar: Sayın Başbakan Nihat Erim ve Bn. Erim’in Birleşik Amerika’yı Ziyareti, s: 
13., Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Mart-Ağustos 1972, s: 27. 
2691 “Nixon, Türk-ABD işbirliğini övdü”, Cumhuriyet, 22 Mart 1972, s: 7. 
2692 Yankı, 27 Mart-2 Nisan 1972, Sayı: 54, s: 2. 
2693 “Nixon-Erim görüşmesi nasıl geçti?”, Cumhuriyet, 23 Mart 1972, Yıl: 48, Sayı: 17108, s: 7. 
2694 Yankı, 27 Mart-2 Nisan 1972, s: 3. 
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birleştiğini söylemiştir. Nixon, 1947’de parti görüşlerini bir yana bırakarak 

Kongre’de Truman Doktrini’ne olumlu oy verdiğini de anımsatmış ve Türkiye’nin 

tarihsel geçmişinden söz ederek şunları söylemiştir:  “Sayın Başbakan, daha da büyük 

bir gelecek sağlı[a]yacak programlar geliştirmekte olduğunuzu görüyoruz. Fakat önemli olan 

sizin bu geleceği diktatörlük ve baskı etkilerine boyun eğmeyip, bağımsızlık ve hürriyet 

yolundan ilerleyerek gerçekleştirmeye çalışmanızdır.” 2695 Başkan Nixon’un 

konuşmasında Türkiye’de devam eden sıkıyönetime karşın “demokrasi ve 

hürriyetlerden” ayrılmamaktan söz etmesi önemlidir. Bir bakıma ABD Başkanı, bu 

söylemiyle Türkiye’de sıkıyönetim rejiminin artık sonlandırılması gereğini ima 

etmiştir.  

Başbakan Nihat Erim de Nixon’un konuşmasına verdiği cevapta Türkiye’nin 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin verdiği desteği hiç unutmayacağını ifade 

etmiştir. Erim, 12 Mart günlerini hatırlattığı konuşmasında Türkiye’deki son durumu 

şöyle özetlemiştir:  “Bütün tehdit ve güçlüklere rağmen demokratik müesseseleri 

koruyabilmek hususunda Türk milletinin sarsılmaz iradesi vardır. Türk halkı demokratik 

sistem içinde iktisadi ve sosyal kalkınmayı başarmak için bütün gayreti göstermektedir.” 2696  

Başbakan Erim, böylece Nixon’un vurguladığı Türkiye’de “demokratik rejimin 

işlemesi” hususuna Türk ulusunun “demokratik sisteme bağlı kalarak” gelişeceği 

mesajıyla yanıt vermiştir.  

Başbakan Nihat Erim, ABD ziyaretini tamamlayarak, Türkiye’ye döndüğünde 

basına yansıyan yorumlarda Amerika’nın Türkiye’ye yaptığı 60 milyon dolarlık 

askerî yardımın yeniden 100 milyon dolara çıkartılması için mutabakat sağlandığı 

bildirilmiştir. Başkan Nixon’un 40 milyon dolarlık ekonomik yardıma 15 milyon 

dolar ilave etmeyi kabul ettiği de vurgulanmıştır. 2697 Türk-Amerikan Ortak 

Bildirisi’nde ise Türkiye’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğinin 

sağlanması için ABD’nin “sağlam desteğinin” devam edeceği vurgulanmıştır. 

“Türkiye’nin içişlerine hiçbir şekilde karışılmaması hususunda mutabakat 

sağlandığı” da belirtilmiş ve “TSK’nın modenizasyonu için ABD desteğinin 

                                                 

2695 Resmî Temaslar: Sayın Başbakan Nihat Erim ve Bn. Erim’in Birleşik Amerika’yı Ziyareti, 
ss: 15-16. 
2696 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Mart-Ağustos 1972, ss: 28-29. 
2697 “ABD sanayileşme için yardım edecek”, Cumhuriyet, 24 Mart 1972, Yıl: 48, Sayı: 17109, s: 1. 
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süreceği” bildirilmiştir. Haşhaş ekiminin yasaklamasından sonra Türk üreticisinin 

geçim şartlarının geliştirilmesine verilecek destek de bildiride yer almıştır. Kıbrıs 

Sorunu’nda mevcut anlaşmaların bağlayıcılığından da söz edilmiş ve taraflar Doğu 

Akdeniz’de kalıcı bir barış için adil bir çözüm yolu bulunmasının önemi de 

vurgulanmıştır. 2698  

Başbakan Erim, Türk-Amerikan Ortak Bildirisi’nin kendi yaptığı 

düzeltmelerden sonra yayınlandığını kaydetmiştir. Erim’e göre Amerikan 

Dışişleri’nin hazırladığı ve iki tarafın kendi görüşünü ayrı belirttiği “suyuna tirit” 

bildiriyi okuduktan sonra itiraz etmiş ve Dışişleri Başkan Yardımcısı Sisco’ya “Git 

Başkan ile görüş, talimat al, sonra baştan yaz.” demiştir. Nixon’un Nihat Erim’in 

taleplerinin yer almasına yönelik talimatından sonra yeniden yazılan bildiride; 

Erim’e göre, “Amerika’nın Türkiye’yi yalnız bırakacağına, iyi silah vermeyeceğine, 

ekonomik yardım yapmayacağına” dair söylentilere ve dolayısıyla Türkiye’deki 

komünizm propagandalarına yanıtlar yer almıştır. 2699 Nihat Erim, Türkiye’nin 

içişlerine karışmamayı bildiriye koydurduğunu ve askerî yardım bahsinin yer aldığını 

da vurgulamış ve McNamara’dan kredilerin 200 milyona çıkartılması taahhüdü 

aldığını belirtmiştir.  

Başbakan Nihat Erim’in ABD ziyareti basında yapılan yorumlarda genel 

olarak olumlu karşılanmıştır. Erim’in temaslarını değerlendiren “Washington 

Post”un haberine göre 100 milyon dolarlık yardım bekleyen Türk heyetinin, askerî 

yardımda % 40’lık bir indirime gidilmesinden endişeli olduğu ifade edilmiştir. 

Askerî yardımı ele alan bir başka gazete “Evening Star”ın yorumunda Türkiye’nin 

NATO’nun Güney kalesini teşkil ettiğinden söz edilmiştir. Gazeteye göre “Başbakan 

Erim, Doğu Akdeniz bölgesinde Sovyet deniz gücünün artmasında[n] ve Amerikan 

askerî yardımının seviyesinden endişe duymaktadır.” Nixon’un da haşhaş 

konusundaki endişelerinden söz edilen yorumda tüm konulara “karşılıklılık esasına 

göre eğilineceği” ifade edilmiştir.  2700 

  

                                                 

2698 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Mart-Ağustos 1972, s: 28-29. 
2699 Erim, A.g.e., s: 1012. 
2700 “Washington basını neler yazdı”, Cumhuriyet, 24 Mart 1972, s: 7. 
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7.12.1. II. Nihat Erim Hükûmeti Döneminde Kıbrıs Sorunu 

Nihat Erim tarafından kurulan ikinci kabinenin programında Kıbrıs 

Sorunu’na dair bir bölüm ayrılmıştır. Bu kısımda uluslararası antlaşmalar 

çerçevesinde adada Türk toplumunun haklarını sürekli olarak teminat altına 

alınmasına çalışılacağı bildirilmiştir. Ayrıca 1968’den beri devam etmesine rağmen 

bir sonuca ulaşmayan “toplumlararası görüşmelerin saplandığı çıkmazdan 

kurtarılarak yapıcı bir yola sevk edilmesi için, Türkiye ve Yunanistan’ın katılmaları 

ile genişletilmiş bir çerçevede devamının olumlu bir formül olarak görüldüğü” 

kaydedilmiştir.2701 Türk toplumunun meşru haklarına yönelebilecek bir saldırının 

bütün Türk milletini ayağa kaldıracağından da söz edilen Kıbrıs bahsinin ilk 

programdan farkı “barışçıl çözümün Türkiye ve Yunanistan’ın da dahil olacağı 

müzakerelerle sağlanabileceğine” yapılan vurgudur. Ne var ki Kıbrıslılar, Ankara’nın 

soruna daha farklı bir çözüm getirmesini beklemekte ve II. Erim Kabinesi’nin çözüm 

vizyonunu yetersiz bulmaktaydı. Rauf Denktaş, eleştirilerini Türkiye’nin “tek vizyonu 

meşru hakların korunması!... Halbuki çare, Rum’un yaptıklarını dengeleyici eylemde. 

Türkiye buna hazır değil.”  ifadeleriyle dile getirmiştir. 2702  

 Hükûmet programında yer verilen Türkiye ve Yunanistan’ın da katılacakları 

bir toplantıya dair açıklama yapan Başbakan Nihat Erim, henüz bir gelişme 

olmadığını; ancak Yunanistan’la iyi ilişkiler içinde olmak istediklerini ifade etmiştir. 

Erim, Kıbrıs’ta cemaatler arası görüşmelere Türk ve Yunan tarafıyla BM 

temsilcilerinin katılması için hazırlık yapıldığını da söylemiştir. 2703 Dışişleri Bakanı 

Halûk Bayülken’e göre hükûmet “beşli iştirak şeklinde toplumlararası görüşmelerin 

canlandırılmasında iyi niyetli, yapıcı bir tutum” içindedir. Bayülken, Türk 

cemaatinin Kıbrıs’ın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünde eşit haklara 

sahip olduğunun kabulü durumunda çözümün kolaylaşacağını da söylemiştir. 2704  

1972 Ocak ayında Kıbrıs’ta önemli bir gelişme yaşanmış ve Kıbrıs Hükûmeti, 

Çekoslavakya’ya bir sene evvel sipariş verdiği silahların büyük bir kısmını teslim 

                                                 

2701 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 19, B: 16, O: 1, 16.12.1971, ss: 441-442. 
2702 Denktaş, A.g.e., s: 288. 
2703 “Sunay, Erim ve İnönü, dün Çankaya’da görüştüler”, Cumhuriyet, 26 Aralık 1971, Yıl: 48, Sayı: 
17023, s: 7. 
2704 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Ocak-Şubat 1972, s: 13. 
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almıştı. 2705 Özellikle Grivas’ın adaya gelişinden sonra başlayan rekabette 

Makarios’un ulusal muhafızlara güvenini sarsılmış ve Rum lider kendisine bağlı 

Kıbrıslı Rum subayların idaresinde çoğunluğu ulusal barış güçlerinden alınan 1000 

kişilik bir kuvvet teşkil etmişti.  2706 Haberin duyulmasından itibaren Başbakan Erim 

ve diğer ilgililer, Rumların silahlanması konusunda itirazlarını dile getireceklerdir. 

Örneğin Erim, Fransa ziyareti sırasındaki açıklamasında bilhassa geçmişte yaşanan 

çatışmaları da hatırlatan bir söylemde bulunmuş ve “Daima uyanık olacağız. Kıbrıs 

Türklerini Makarios’la karşı karşıya bırakamayız, bırakırsak ezilmeleri 

mukadderdir.” demiştir. 2707 Rum tarafındaki silahlanmaya Yunanlılar da karşı 

çıkmışlar ve Palamas, derhal silahların Milli Muhafız Ordusu’na teslimini istemişse 

de Makarios bu talebi kabul etmemiştir. 2708 Toplamda 287 tonu bulan silahlar Xeros 

limanına boşaltılmış ve tam 10850 sandıkta muhafaza altına alınmıştı. 2709  

Başbakan Nihat Erim, Amerikalı gazetecilere verdiği bir demeçte Türkiye’nin 

Kıbrıs konusunda barıştan yana olduğunu; ancak Makarios konusunda tereddütleri 

olduğunu söylemiştir. Kıbrıs’ın doğrudan Türkiye’nin emniyetiyle ilgili bir konu 

olarak gördüklerini de bildiren Erim, adada komünist bir idare kurulması halinde Ege 

ve Akdeniz’in bölgesel  güvenliğinin değişeceğini öne sürmüştür. 2710 Erim’in bu 

demecindeki Makarios’a karşı kuşkularının kaynağı büyük ölçüde Rumların 

silahlanmasından kaynaklanmaktadır.  

Başbakan Nihat Erim, ABD ziyaretine giderken yaptığı açıklamada da 

hükûmetin Kıbrıs Sorunu’na bakışını daha somut olarak ortaya koymuş ve “Türk 

Hariciyesinin Çek silahlarının barış gücüne teslim edilmesini istediğini”  

belirtmiştir.2711 Erim, ABD’deki temasları sırasında da hükûmetin Kıbrıs politikasına 

dair açıklamalarda bulunmuştur. BM Asya-Afrika Grubu’ndaki konuşmasında Kıbrıs 

                                                 

2705 Druşotis, A.g.e.,  s: 139. 
2706 Yankı, 21-27 Şubat 1972, Sayı: 49, s: 11. 
2707 Denktaş, A.g.e., s: 303. 
2708 Richter, A.g.e., s: 320. 
2709 Druşotis, A.g.e.,  s: 139. 
2710 “Atina, gerekirse Kıbrıs’a müdahale edecek”, Cumhuriyet, 19 Şubat 1972, Yıl: 48, Sayı: 17075, 
s: 7.  
2711 Başbakan Erim’in Demeçleri ve Konuşmaları (19 mart 1971-17 nisan 1972), s: 70. 



 620

meselesinin “bölgesel barışı tehdit ettiğini” söylemiş ve ardından “Hükümetimin bu 

konudaki tutumu uluslararası ilişkilerin ana ilkelerine dayanmaktadır. Biz soruna, 

uluslararası andlaşmalara hürmet ve riayet çerçevesinde, Adadaki iki toplumun, 

birinin diğerine tahakkümüne meydan verilmeksizin, anavatanlarında hürriyet ve 

barış içinde birlikte yaşamaları için gerekli şartların yeniden yaratılmasına imkân 

verecek barışçı bir çözüm bulunmasını istiyoruz.” demiştir. 2712   

Başbakan Erim, “New York Times”a verdiği demeçte Kıbrıs Sorunu 

çözülmeden NATO ittifakının kollektif güvenliğinin tehlike altında olacağını öne 

sürmüş ve “ABD’nin Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm yolu bulunmasında büyük 

menfaati vardır.” demiştir. 2713 Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken ise ABD’deki 

açıklamasında hükûmetin kararlılığını Kıbrıs’taki silahların BM güçlerine teslim 

edilmedikçe Türkiye’nin beşli görüşmelerde yer almayacağı ifadesiyle ortaya 

koymuştur.2714  Türk tarafının endişelerini gidermeye çalışan Kıbrıs Rum Cemaati 

lideri ve Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos Klerides ise silahlar konusunda yersiz 

bir telâş olduğunu söylemiş ve  “Türklere tevcih edilmiş bir tehdit yoktur. Rum Millî 

Muhafız Birliği’nde yeterince silâh vardır. Türklere karşı bir saldırının Türkiye ile bir savaşa 

yol açacağı da biliniyor. Beşli görüşmeler arefesinde böyle bir maceraya gerek yok!” 

değerlendirmesinde bulunmuştur. 2715  

Makarios’un silahları teslim etmesinde ısrarcı tutum sadece Erim 

Hükûmeti’nden gelmemiştir. Aynı zamanda Yunanistan da bu konudaki kararlı 

tutumunu sürdürmüştür. Yunan Hükûmeti tarafından 11 Şubat’ta Rum lidere verilen 

bir notada, “BM Barış Gücü tarafından depolanmak üzere elindeki silahları 

gecikmeksizin teslim etmesi” istenmiştir. 2716 Öte yandan BM Kıbrıs Özel Temsilcisi 

Tafall ve İngiltere Yüksek Komiseri Robert H.G. Edmond da Rumların elindeki 

                                                 

2712 Resmî Temaslar: Sayın Başbakan Nihat Erim ve Bn. Erim’in Birleşik Amerika’yı Ziyareti, 
s: 31. 
2713 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Mart-Ağustos 1972, s: 31. 
2714 “Silâhlar teslim edilmezse beşli görüşmelere katılmayacağız”, Cumhuriyet, 21 Mart 1972, s: 7. 2 
Aralık 1971 tarihinde BM Genel Sekreteri U Thant, Kıbrıs’ta tıkanan müzakere sürecini canlandırmak 
için Türkiye ve Yunanistan’ın da yer alacağı bir toplantı önermiştir. Söz konusu toplantılar 8 Haziran 
1972’de genişletilmiş toplumlararası görüşmeler şeklinde yapılmaya başlanacaktır. Toluner, A.g.e., ss: 
246 ve 248.  
2715 Yankı, 6-11 Mart 1972, Sayı: 51, s: 15. 
2716 Druşotis, A.g.e., s: 145. 
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silahları BM Barış Gücü’ne teslim etmesini bir kez daha tekrarlamışlardır. 2717 

Nihayet yapılan bu çağrıların ardından Makarios, yayınladığı bildiride   “Adada 

barışın kurulması ve Kıbrıs sorununun çözülmesi yolunda muazzam bir katkı sağlayacağı” 

ifadesiyle silahsızlanmayı kabul ettiğini ilan etmiştir.  Makarios, Kıbrıs’taki askerî 

karakolların kaldırılmasını görüşmeye hazır olduğunu da ifade etmiştir. 2718 Rum 

lider verdiği bu kararı gecikmeden uygulamaya koymuş ve 23 Nisan 1972 tarihinde 

silahlar Lefkoşa’da havaalanı bölgesinde BM Barış Gücü cephaneliğine nakledilmiş 

ve söz konusu silahlar 2002’de Kıbrıs Hükûmeti’nin girişimiyle tahrip/imha 

edilinceye kadar burada kalmıştır. 2719 Nihat Erim’in Başbakanlığı’nın son 

günlerinde Kıbrıs konusu bu kez Sovyet Rusya’dan Podgorni’nin Türkiye’yi ziyareti 

sırasında gündeme gelecektir.   

7.12.2.  II. Nihat Erim Hükûmeti Döneminde Rusya İle 

İlişkiler 

II. Erim Hükûmeti’nin programında dış politikaya ayrılan kısımda Sovyet 

Rusya ile ilişkilere kısa ve genel ifadelerle yer verilmiştir. Programda, Rusya ile 

ilişkiler kısmında “Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizi dış politikamızın ana ilkelerine 

uygun şekilde geliştirmek için iyi niyetle çaba harcamaktan geri kalmıyacağız.” 

ifadeleri yer almıştır. 2720 Dolayısıyla Sovyet Rusya ile münasebetleri “uluslararası 

ilişkilerimizi bağımsızlık, egemenlik, ülke bütünlüğüne saygı ve iç işlere karışmama” 

prensiplerinin belirleyeceği vurgulanmıştır.  

II. Erim Hükûmeti döneminde Ruslarla en yakın münasebetler Sovyetler 

Birliği Yüksek Şûrası Prezidyum Başkanı Nikolay Podgorny’nin Türkiye’ye yaptığı 

resmî ziyaret sırasında gerçekleşmiştir. 11 Nisan 1972 tarihinde Ankara’ya gelen 

Podgorny, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın davet üzerine Türkiye’de bulunduğunu 

söylemiş ve ardından ziyaretin “…Sovyetler Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 

iyi komşuluğun ve işbirliğinin genişleyerek sağlamlaşmasına yardımcı olacağına” 

                                                 

2717 Yankı, 6-11 Mart 1972, s: 15. 
2718 “Makarios Erim’in silâhtan arınma teklifini kabul etti”, Cumhuriyet, 3 Nisan 1972, Yıl: 48, Sayı: 
17119, s:1. 
2719 Druşotis, A.g.e., ss: 181-182. 
2720 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Cilt: 19, B: 16, O: 1, 16.12.1971, s: 441. 
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inandığını ifade etmiştir.2721 Başbakan Erim, temaslar çerçevesinde Nikolay 

Podgorny ile bir araya gelerek Türkiye ile Rusya arasındaki meseleleri görüşmüştür. 

Nihat Erim, Türkiye’nin menfaatlerinin Sovyetlerle iyi geçinmeden geçtiğini 

söylemiş ve arkasından da “Atatürk’ün yürüttüğü politikanın en akılcı politika” 

olduğunu belirtmiştir.  

Erim, halkın ve Meclisin bir kısmının son dönemlerdeki şiddet olaylarının 

Rusya tarafından yönlendirildiği inancında olduğunu da söylemiş ve arkasından da 

şunları söylemiştir:  “…sağlam, bağımsız ve Sovyetler’le dost bir Türkiye İspanya İç 

Savaşı’na benzeyen bir Türkiye’ye tercih edilmelidir. Çünkü öyle bir Türkiye Sovyetler’i 

rahat ettirmez… Sovyetler bize karşı saldırıya geçmedikçe bizden bir kötülük gelmez…” 2722  

Erim’in sözlerini cevaplayan Podgorny ise Türkiye aleyhinde ülkesinden 

yönlendirilen bir faaliyet olmadığını söylemiş ve arkasından da Moskova’da herkesin 

Türkiye ile dost geçinmek istediğini ifade etmiştir. 2723 

Başbakan Nihat Erim, Sovyet konuğun şerefine düzenlendiği yemekte de 

Türk-Rus ilişkilerine dair bir konuşma yapmıştır. Erim, son yıllarda iyi bir 

istikamatte seyrettiğini bildirdiği Türk-Sovyet münasebetlerinden memnunluk 

duyduğunu ifade etmiştir. Erim, ülkelerarası ilişkilerde başlayan “detente/yumuşama 

atmosferinin” yerleşmesi için üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını da 

ifade etmiş ve Kıbrıs meselesinde Rusya’nın “iki toplumun anlaşmalardan doğan 

haklarına dayanan bağımsızlığının korunması hususunda aynı hassasiyeti 

göstermesinin” barışa katkı sağlayacağını ifade etmiştir. 2724 Ziyaretin 

tamamlanmasının ardından yayınlanan ortak bildiride, “barış içinde dostluk ve iyi 

komşuluk geleneğinin sürdürülmesinin uygun olacağı” ifade edilmiş Türkiye için 

büyük önem taşıyan Kıbrıs Sorunu’na dair de “barışçıl çözüm” vurgusu yapılmış ve 

“Rusya’nın Enosise karşı olduğu” ifade edilmiştir. 2725  

                                                 

2721 “Podgorni: ‘İyi niyetle geldim’ ”, Hürriyet, 12 Nisan 1972, Yıl: 24, Sayı: 8609, s: 7.  
2722 Erim, A.g.e., ss: 1023-1024. 
2723 A.e., s: 1024. 
2724 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Mart-Ağustos 1972, ss: 26-27-28. 
2725 “Rusya Enosis’e karşı olduğunu ilân etti”, Cumhuriyet, 18 Nisan 1972, Yıl: 48, Sayı: 17134, 
ss:1-7. 
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 Podgorny’nin ziyareti bir yandan II. Erim Hükûmeti’nin son günlerine 

rastlaması bakımından önemlidir. Bu dönemde bir taraftan Başbakan Nihat Erim’in 

Fransa ve ABD ziyaretleriyle Batı ile ilişkiler geliştirilmeye çabalanmış, diğer 

yandan da Sovyetler Birliği Yüksek Şûrası Prezidyum Başkanı Nikolay 

Podgorny’nin Türkiye’ye gelişiyle Doğu ile münasebetler devam ettirilmiştir. II. 

Erim Hükûmeti döneminde Kıbrıslı Rumların silahlanması karşısında Türklerin 

haklarının korunması noktasında “enerjik bir tutum” izlenmiştir. Nihat Erim’in ve 

Dışişleri yetkililerinin bildirdiği gibi silahların BM’ye devrine kadar uluslararası 

müzakerelere katılmama kararı alınması sonuç vermiş; başta Yunanistan olmak üzere 

diğer devletlerin de çağrıları üzerine Makarios, silahların BM Barış Gücü’ne devrini 

kabul etmek zorunda kalmıştır.  

7.13.  II. Nihat Erim Hükûmeti’nin İstifasına Yol Açan 

Gelişmeler 

Nihat Erim, 12 Mart Muhtırası’ndan sonra ikinci kez  görev kabul etmeye 

yanaşmamış; ancak Cumhurbaşkanı Sunay ve askerlerin telkinleri üzerine ikinci 

hükûmeti kurmaya razı olmuştu. Ancak Erim’in ikinci Başbakanlık dönemi AP lideri 

Süleyman Demirel ile yaptığı görüşmelerin askerler arasında rahatsızlık yaratmasıyla 

tartışmalı başlamıştır. Başbakan Erim, ilk kabine sırasında meydana gelen 

anlaşmazlıklardan sonra yeni yıl nedeniyle Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın verdiği 

resepsiyonda Demirel ile ilk kez bir araya gelmiştir. TSK’nın üst düzey 

komutanlarının da bulunduğu toplantı sonundaki değerlendirmede Demirel’in “12 

Mart’ta en düşük noktasına varan prestijinin hızla yükseldiği” öne sürülmüştür. 2726  

Ancak bu toplantıda yaşananlar Erim’in ne denli zorlu bir “denge siyaseti” izleyerek 

Başbakanlık görevini sürdürmesi gerektiğini göstermesi bakımından önemlidir. Erim, 

kendisinin görevde kaldığı sürece Demirel’le görüşmeden işlerin yürümeyeceği 

fikrini savunmuş ve Cumhurbaşkanı Sunay da toplantı boyunca Erim’i Demirel’le 

konuşması hususunda teşvik etmiştir. 2727  

                                                 

2726 Yankı, 10-16 Ocak 1972, Sayı: 43, s: 9. 
2727 Erim, A.g.e., s: 990. 
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9 Ocak 1972 günü de Demirel’le  görüşen Başbakan Nihat Erim, AP lideriyle 

bütün meseleleri görüştüklerini ve esasen bir hükûmetin başkanının “partilerle 

işbirliği halinde, anlaşma halinde işleri yürütebileceğini” açıklamıştır. 2728 Erim’in 

açıklamasındaki “partilerle işbirliği” söylemi onun halen DP devrinde savunduğu 

“Gandhi politikasını” devam ettirdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Ne var ki 

Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, evinde ziyaret ettiği Başbakan Erim’e 

Demirel’le yakınlaşmasının ordu içinde rahatsızlık yarattığını; askerlerin Sunay’ı da 

Demirel-Erim yakınlaşmasında kusurlu gördüklerini iletmiştir. Erim de Tağmaç’a 

parlamenter sistem içinde AP’nin yok sayılamayacağını ifade etmiştir. 2729 

Dolayısıyla 1972’nin başında yaşanan Erim-Demirel yakınlaşması, Sunay tarafından 

teşvik edilirken; TSK içinde rahatsızlık yaratmıştır. Görevini “Devlet Başkanı- TSK-

siyasî partiler arasında bir tür denge siyaseti” kurarak sürdürme zorunluluğu ortaya 

çıkan Nihat Erim, daha ikinci kabineyi kurduğunun ilk ayı dolarken görevden 

ayrılmak istemişse de başarılı olamıştır. Nitekim Cumhurbaşkanı Sunay ile bir araya 

geldiği zaman “Liderlerle sen konuş, dikkâtli olmalarını söyle” talimatı alan Nihat 

Erim’den asıl beklenen bu denge siyasetine “ustalıkla” devam etmesiydi. 2730 Ancak 

Sunay ile ordu arasındaki fikir ayrılıkları; ordu ile Demirel arasındaki kopukluklar bu 

kişiler/gruplar arasındaki dengeleri sağlaması beklenen Nihat Erim’in Başbakanlık 

görevini başarıyla sürdürmesini güçleştirecektir.  

II. Erim Hükûmeti döneminde bilhassa sıkıyönetimin uzatılması ve idam 

cezaları konusunda CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün itirazları Nihat Erim’in söz 

konusu dengeleri gözetmesini de güçleştirecektir. Örneğin İnönü’nün sıkıyönetimden 

normal rejime geçilmesine yönelik talebine karşılık Nihat Erim, CHP ile 

sıkıyönetimin devamından yana olan partiler arasında derin ayrılıklar çıktığı takdirde 

bunun yönetim bazında mahsurlara neden olabileceğini söylemiştir. 2731 Ancak İsmet 

Paşa’nın itirazlarından sonra sıkıyönetim idaresi ile CHP arasında meydana gelen 

gerilimler bu dönemde Erim’in işini zorlaştıracaktır. Ankara Sıkıyönetim 

                                                 

2728 “Erim, Demirel ve İnönü ile ayrı ayrı görüştü”, Cumhuriyet, 10 Ocak 1972, Yıl: 48, Sayı: 17038, 
s:7. 
2729 Erim, A.g.e., s: 991. 
2730 A.e., s: 992. 
2731 “İnönü: ‘Siyasî suçlar için idam olmamalı’ ”, Cumhuriyet, 25 Ocak 1972, Yıl: 48, Sayı: 17053, 
s:7. 
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Komutanlığı, radikal unsurlara mensup kişilerin üye olduğu iddiaları üzerine CHP 

hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir. 2732 Bu karar CHP Genel Başkanı 

İnönü ile sıkıyönetim idaresi ve askerî yetkililer arasında sorun çıkmasına neden 

olmuştur. 

Karara tepki gösteren CHP Meclis ve Senato Grupları ile CHP Merkez 

Yönetim Kurulu İsmet Paşa’nın başkanlığındaki toplantısında, “Hükümetin, hukuki 

yetkilerini aşan savcılar hakkında sorumluluğunun gereğini yapmasının” talep 

edilmesine karar vermiştir.  CHP’lilerin yetki aşımı olarak değerlendirdiği metinde 

partililerin tepkisini asıl çeken husus İnönü’yü doğrudan hedef alan, “2. Dünya 

Savaşı politikaları, demokratik rejimin kurulması aşaması, köy enstitüleri ve 

1938’den sonra gelen başbakanların hepsinin devrin Cumhurbaşkanı İsmet Paşa ile 

birlikte her anarşinin suçlusu” ilan edildiği kısımdır. 2733  

CHP’nin tepkisi karşısında Başbakan Nihat Erim, kendisi de II. Saka 

Kabinesi’nde Bayındırlık Bakanı; Günaltay Kabinesi’nde de Başbakan Yardımcılığı 

görevlerinde bulunduğu için aslında Erim de bir bakıma suçlamaların hedefinde yer 

almaktadır, Genelkurmay Başkanı Tağmaç ile görüşmüş ve İnönü’ye ve hatta Erdal 

İnönü’ye yönelik ithamların yanlış olduğunu söylemiş; ancak ondan “savcılara 

karışma yetkisi olmadığı” cevabını almıştır. 2734 CHP hakkında açılan 

soruşturmadaki iddiaları İnönü ile de görüşen Başbakan Erim, İsmet Paşa’nın 

“savcıları görevinden ayırın.” sözlerine karşılık, “Kanunen durum neyi gerektiriyorsa 

onu yaparım.” yanıtını vermiştir. 2735  

Nihat Erim, bir yandan ilkelerini uzun yıllar savunduğu eski partisine yönelik 

suçlamalar; bir yandan politikada kendisini yetiştiren isimlerin başında gelen İsmet 

İnönü; bir yandan askerler ve bir yandan da Başbakanlık görevi arasında sıkışıp 

kalmış ve bir kez daha askerlerle siyasîler arasında dengeleri koruma çabasına 

girişmiştir. Nitekim Erim, Yüksek Askerî Şura üyeleriyle görüşmesinde -Muhsin 

                                                 

2732 Demokrasinin 50 Yılı 2: 1945-1995, s: 577. 
2733 “CHP altı sıkıyönetim savcısına karşı hükümeti göreve çağırdı”, Hürriyet, 2 Mart 1972, Yıl: 24, 
Sayı: 8567, ss: 1-9. 
2734 Erim, A.g.e., s: 1000. 
2735 A.e., s: 1001. 
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Batur dışında- generallerin çoğunun İsmet Paşa aleyhinde olduğunu “İnönü için 

savcıların yazdıkları az bile” ithamıyla öğrenmiştir. 2736  

Cumhurbaşkanı Sunay ile görüşerek krizin aşılmasına çabalayan Nihat Erim, 

Tağmaç ile beraber İsmet İnönü’yü ziyaret etmiştir. Tağmaç, İsmet Paşa’ya bu olayın 

“ordunun kendisine karşı olduğu” şeklinde yorumlamamasını istemiştir. 2737 İsmet 

İnönü’nün savcıların cezalandırılması için ısrarcı olmasına karşılık yasal mevzuata 

bakacaklarını bildiren Başbakan Erim, daha sonra askerlerle bir araya gelerek şunları 

söylemiştir:  “12 Mart 1971 gününden bu yana bu zat hep sizi ve hükümeti destekledi. Bu 

defa iddianame hiç lüzum yokken ona sataşmış. Biraz dikkat gösterip gönlünü almayı fazla 

bulmayınız. Aynı zamanda bir milli kahraman.” 2738 12 Mart Muhtırası’nı veren 

askerlerle İnönü gibi bir eski Devlet Başkanı ve kurucu lider arasındaki krizin 

büyümesi doğal olarak Nihat Erim’in görev yapmasını da zorlaştıracaktır. Bu 

nedenle Başbakan Erim, CHP ile TSK komuta kademesi arasında ortaya çıkan krizde 

her iki tarafın hassasiyetleri arasında denge sağlamaya çabalayarak, buhranı elinden 

geldiği ölçüde engellemeye gayret göstermiştir.  Nitekim Erim’in her iki 

hükûmetinde de bakanlık yapan isimlerden Cevdet Aykan, bu dönemdeki 

tartışmaların “siyasetin dengelerini ve Nihat Erim’in Başbakanlığını öngörülmeyen 

bir şekilde etkilediğini” savunmuştur. 2739  

Nihat Erim aslında, yukarıda da değinildiği üzere, ABD seyahatine çıkarken 

Başbakanlıktan ayrılma niyetinde olduğunu kabine üyelerine hissettirmişti. İstifayı 

Nihat Erim’in kafasında kesinleştiren olay, anayasa ve kanunlarda değişiklik talep 

ettiği metnin partiler tarafından reddedilişi olacaktır. İlk hükûmet döneminde 

özellikle reformlar konusunda AP’nin tutumundan dolayı Parlamento’da yaşadığı 

zorlukların ardından Nihat Erim, yeniden benzer güçlüklerle karşılaşmamak için 

harekete geçmiştir. Başbakan Erim, tadilat taleplerini içeren mektubu Amerika’ya 

gitmeden dört partinin Meclis ve Senato grup başkanlarına, Cumhurbaşkanı 

kontenjanı ve Millî Birlik Grubu başkanına göndermiştir. 2740 Basında yer alan 

                                                 

2736 A.e. 
2737 Toker, A.g.e., s: 284. 
2738 Erim, A.g.e., s: 1002. 
2739 Aykan, A.g.e., s: 254.  
2740 A.e., s: 1011. 
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haberlere göre Başbakan Nihat Erim’in değişiklik talepleri,  “Demokratik düzenin 

korunması ve sıkıyönetim sonrasında 12 Mart öncesi ortamının bir daha doğmaması için 

alınacak tedbirler konusunda olduğu”  gerekçesiyle izah edilmiştir. 2741 Söz konusu 

talepler arasında  “Anayasa’da gereken değişikliklerin yapılarak hükûmete reformların 

yapılması konusunda gereken gücün kazandırılması ve Kanun Gücünde Kararnamelerin 

Parlamento’dan onay beklemeden yürürlüğe koyma yetkisinin tanınması”, “siyasal 

tartışmalar ve seçim propagandası etkinliklerin bir süre için durdurulması”  gibi hususlar 

yer almıştır. 2742 Erim’in taleplerinde ayrıca “Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 

kurulması”, “Hükümetin gerektiğinde üniversitelere el koyma” yetkisinin verilmesi 

de istenmiştir. 2743 

Başbakan Nihat Erim’in bir bakıma demokrasiyi ve Parlamento’yu “askıya 

alma” olarak değerlendirilebilecek taleplerinin nedeni aslında onun şu ifadelerinden 

anlaşılabilir:  “…Partiler arasındaki inatlaşma, görüş ayrılığı, politika usullerimizdeki 

kabalık, duygusallık, siyasi küçük hesaplar benim işimi çok engelliyor. İç barışı sağlamakta 

güçlük çekiyorum.” 2744   Toker de Nihat Erim’in “karamsar bir havaya” kapıldığını 

savunmuştur. Ayrıca İsmet İnönü ile ordu arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar 

Başbakanı “memleketi yönetemeyeceği” düşüncesine itmiştir. Nitekim Erim, bu 

düşünceyle siyasî parti liderlerine birer mektup göndererek “olağanüstü yetkiler” 

isteyecekti. 2745 Dolayısıyla Erim, siyasî partiler arasındaki dengeleri 

sağlamakta/gözetmekte güçlük çektiği için Meclis’i ve partileri olabildiğince 

etkisizleştirerek yürütmenin gücünü arttırmayı hedeflemiştir. Bir yandan da bu 

talepler Başbakan Nihat Erim için Parlamento’da bulunan partilerin halen kendisini 

ve politikalarını destekleyip desteklemediklerini anlamak için bir tür sınav niteliği de 

taşımaktadır. 

                                                 

2741 “Başbakan Erim’in liderlere yazdığı mektup açıklandı”, Hürriyet, 27 Mart 1972, Yıl: 24, Sayı: 
8592, s: 1. 
2742 Turan, A.g.e., s: 261. Nihat Erim’in siyasî partilere gönderdiği mektubun tam metni için bkz. 
“Başbakan’ın yeni tedbirler isteyen mektubu resmen açıklandı”, Cumhuriyet, 28 Mart 1972, Yıl: 48, 
Sayı: 17113, ss:1-7. 
2743 Gevgilili, A.g.e., s: 554. 
2744 Erim, A.g.e., s: 1012. 
2745 Toker, A.g.e., s: 288. 
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Nihat Erim’in partilere sunduğu talepler önce MGK tarafından, sonra 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından da desteklenmiştir. 27 Mart 1972 tarihinde 

yapılan MGK toplantısından sonra yayınlanan bildiride kısaca,  “İçinde bulunduğumuz 

ortamdan bir an önce çıkmak, sıkıyönetime lüzum kalmadan devlet işlerini yürütmek, 

gelecekte yeni bunalımlarla karşılaşmamak için… [hükûmetin] gerekli hukuki yetkilerle 

teçhiz edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan tasarıların süratle çıkarılması için 

zecri tedbirlerin alınmasının zaruri olduğu inancına varılmıştır…”  2746  ifadesiyle Erim’in 

taleplerine destek verilmesi istenmiştir.  Ayrıca Başbakan Nihat Erim, aynı MGK 

toplantısında yine istifa konusunu gündeme getirmiştir. Erim, hazırladığı istifa 

mektubunu okumuş ve ardından Cumhurbaşkanı’nın önüne koyarak; kendisinin 

“yıprandığını ve yorulduğunu”, “partiler üzerindeki etkisini yitirdiğini”, “taze güçle 

gelecek yeni Başbakana görevi vermek” gerektiğini ifade etmiştir. Sonuç olarak 

Erim’in istifasının ilanı yerine, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın liderlerle görüşerek 

siyasî koşulların ağırlığını anlatması ve taleplerin desteklenmesini istemesi 

kararlaştırılmıştır. 2747  Erim’in her seferinde gündeme getirdiği istifa talebinin uzun 

süre kabul edilmemesi Cumhurbaşkanı Sunay’ın alternatif bir Başbakan adayı 

bulamamasının da bir sonucu olarak görülmelidir. Hatta Erim, Tağmaç’a Turhan 

Feyzioğlu’na önermiş ve   “benden daha genç, akıllı, bilgili. Kusurları var. Herkesin bir 

yanı kusurludur. Kimbilir benim de ne kusurlarım vardır.”   övgüleriyle ve kendisine 

yönelik özeleştirilerle bezediği bir konuşma yapmış olmasına rağmen Genelkurmay 

Başkanı’nı ikna edememiştir. 2748 

MGK toplantısında kararlaştırıldığı üzere Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın 

parti liderlerine gönderdiği mektupta “Hükûmete Kanun Hükmünde Kararname 

yetkisi” verilmesi; “siyasî tartışmaların ve seçim propagandası mahiyetindeki her 

türlü tartışmanın geçici bir süre için durdurulması”; “Gerekli adımların atılabilmesi 

ve reformların süratle yürürlüğe konabilmesi için Parlamenter rejim esasının 

korunması şartıyla Anayasa’da gerekli değişikliklerin yapılması” istenmiştir.2749  

                                                 

2746 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Mart-Ağustos 1972, s: 14. 
2747 Erim, A.g.e., s: 1015. 
2748 A.e., s: 1016. 
2749 “Siyasî faaliyet ve çekişmeler geçici olarak durdurulmalı”, Son Havadis, 4 Nisan 1972, Yıl: 17, 
Sayı: 5161, s: 1., “Sunay: ‘Siyasî çekişmeler durdurulsun…’ ”, Yeni Asır, 4 Nisan 1972, Yıl: 77, 
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Sunay, partilerden bu hususlara dair “açık ve kesin cevaplar” beklediğini de ifade 

etmiştir.  

   Sunay’ın hükûmete geniş yetkiler verilmesi ve partilerin siyasî faaliyetlerini 

geçici süre için askıya almaları talebi kamuoyunda yankı uyandırmıştır. CHP eski 

genel sekreteri Bülent Ecevit’e göre Türkiye’nin içinde bulunduğu bunalımdan 

kurtulmasının yolu, “yasa ve anayasa değişikliği yahut partilerin içişleri karışmak” 

değil, “bir an önce seçimlerin yapılması” olacaktır. 2750 AP yanlısı basında özellikle 

siyasî çalışmaların bir süre için ertelenmesine itiraz edilmiş ve “iki milletvekili şöyle 

ya da böyle davrandılar diye topyekûn Parlamentoyu hedef alan bir havaya girmek 

neyin nesidir?” sorusu yöneltilmiştir. 2751  

Başbakan Erim, Sunay’ın tekliflerinin yanlış yorumlandığı gerekçesiyle bir 

basın toplantısı düzenlemiş ve Cumhurbaşkanı’nın taleplerinin bir “ültimatom” 

mahiyeti taşımadığını öne sürmüştür. Erim partiler arasındaki kötü ilişkilerin 

vatandaşı olumsuz etkilediğini de ifade ettiği konuşmasında parti faaliyetlerinin 

geçici süre durdurulmasından kastedilen sürenin, “1973 seçimlerine kadar geçecek 

dönem” olduğunu da bildirmiştir. Nihat Erim, KHK yetkisinin “Parlamentoya karşı 

bir hareket olarak” görülemeyeceğini, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin anayasalarında 

da benzer örneklerin bulunduğunu da savunmuştur. 2752  

Nihat Erim’in açıklamalarına karşın siyasî partiler Cumhurbaşkanı Sunay’ın-

dolayısıyla Başbakan Erim’in- taleplerine olumlu yanıt vermemişlerdir. En sert tepki 

Demokratik Parti’den gelmiş ve partililer “demokratik nizamın geleceği hakkında 

tereddütler doğmasına vesile olduğu” gerekçesiyle Başbakan hakkında gensoru 

açılması için Meclis Başkanlığı’na başvurmuşlardır. 2753 Nihat Erim ise 12 Mart 

Muhtırası’nı “kuzu kuzu hazmedenlerin” şimdi “aslan rolüne” soyunduklarını, 

                                                                                                                                          

Sayı:  23776, s: 5. “Erim iki defa istifa etmek istedi”, Hürriyet,  4 Nisan 1972, Yıl: 24, Sayı: 8600, s: 
7. 
2750 “Ecevit: ‘Anayasa değişikliğinden vazgeçilmeli ve seçim yapılmalı’ ”, Yeni Asır, 7 Nisan 1972, 
Yıl: 77, Sayı:  23779, s: 5. 
2751 “Kaş yapayım derken…” Son Havadis, 7 Nisan 1972, Yıl: 17, Sayı: 5164, s: 7.   
2752 “Sunay’ın notu bir ültimatom değil’ ”, Cumhuriyet, 6 Nisan 1972, Yıl: 48, Sayı: 17122, ss:1-7. 
2753 “DP, Erim hakkında gensoru açılması için önerge verdi”, Yeni Asır, 7 Nisan 1972, s: 3. Başbakan 
Erim, kendisi hakkında verilen gensorunun kabulünü istemiş; ancak gensoru reddedilmiştir. Erim, 
A.g.e., s: 1023. 
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halbuki kendisinin parlamenter rejimi ayakta tutma mücadelesi verdiğini 

savunmuştur. 2754 CHP’de Ortak Grup toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Cevdet 

Sunay’ın mektubuna dair bir cevap taslağı hazırlanmış ve talepler reddedilmiştir. 

CHP’nin açıklamasında red gerekçeleri şöyle sıralamıştır: “Siyasî faaliyetlere geçici 

süre ile de olsa son verilmesi demokratik rejimle bağdaşamaz.”, “Muhtırada 

öngörülen tedbirlerde bir açıklık yoktur.”, “Hükümete yetki verilmesi konusu başka 

yollarla (demokratik usullerle) sağlanabilir.” 2755   

Cevdet Sunay’ın mektubuna MGP’nin verdiği cevapta “siyasî faaliyet ve 

siyasî tartışma demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru” olarak tanımlanmış, ayrıca 

diğer talepler de reddedilmiştir. Aynı şekilde Demokratik Parti’nin açıklamasında da 

“yasama yetkisinin tam ve genel olarak hükûmete devredilmesi sonucunu doğuracak 

bir yola gidilmesine asla imkân görülmediği” ifade edilmiştir. 2756 Parlamento’da 

çoğunluğu oluşturan AP’nin de Erim’in ve Sunay’ın taleplerine karşı tutumu 

olumsuz olmuştur. AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin Ortak 

Grubu’ndaki konuşmasında; “Demokrasi değişik fikirlerin mevcudiyetiyle vardır.” 

demiş ve   “…Düşünen, konuşan; düşündüğünü söyleyen bir Türkiye yerine, klişe 

sloganlara bağlanmak istenen Türkiye ayrı ayrı şeylerdir. Nereye varmak istediğimizi 

açıklığa kavuşturmak zorundayız. Anarşik hareketleri, demokrasiyi feda ederek 

önli[e]yemeyiz…” ifadeleriyle istenen yetkilerin kabul edilemez olduğunu 

açıklamıştır. 2757  

Demirel’in konuşmasından sonra AP tarafından Cumhurbaşkanı Sunay’a 

gönderilen mektupta “AP’nin Meclislerin hukuki varlığını koruma kararında olduğu” 

vurgulanmış ve istekler şu ifadelerle reddedilmiştir:   “Siyasi tartışmaları geçici bile olsa 

ortadan kaldırmaya imkân olmadığı şüpheden varestedir.”, “Hükümete geçici bir süre için 

                                                 

2754 A.e., s: 1021. 
2755 “İnönü Sunay’a cevap verdi”, Cumhuriyet, 7 Nisan 1972, Yıl: 48, Sayı: 17123, s:1. 
2756 “Sunay’ın notuna bütün partiler hayır dedi”, Son Havadis, 9 Nisan 1972, Yıl: 17, Sayı: 5166, ss: 
1-7. 
2757 Oniki Mart ve Sonrası-İkinci Kitap-: 19 Haziran 1971’den 19 Mayıs 1972’ye Kadar Cereyan 
Eden Olaylar ve Adalet Partisi’nin Görüşleri, Ankara, A.P. Merkezi Yayınları, 1972, s: 132.  
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bile olsa, peşin olarak genel yetki verilmesini hukuken de mümkün görmemekteyiz.”, 

“Anayasada gerekli değişikliğin yapılmasına taraftarız.”  2758 

7.13.1. II. Nihat Erim’in Hükûmeti’nin İstifası 

Meclis’teki partilerin desteğini kaybeden Başbakan Nihat Erim, uzun 

zamandır gündeminde bulundurduğu istifasını Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a 

sunmuştur. Başbakan Nihat Erim’in istifası Podgorny’nin Türkiye ziyaretinin 

tamamlanmasının ardından resmen ilan edilmiştir. 2759 Başbakanlık’tan istifa eden 

Erim, Cumhuriyet tarihinde fazla rastlanmayan şekilde yeni kabine göreve gelinceye 

kadar vazifeye devam etmek istememiş ve “Yeni kabine kuruluncaya kadar özürlü 

sayılan Erim’e Ferit Melen’in vekâlet edeceği” açıklanmıştır. 2760 Erim, istifa sonrası 

kaleme aldığı bir mektupta; “İdare-i maslahatçı bir başbakan olarak kalmak 

istemediği” için çekildiğini açıklamıştır. 2761 

II. Nihat Erim Hükûmeti Aralık 1971’den Nisan 1972’ye kadar hemen hemen 

dört ay bir süreyle işbaşında kalmıştır. İlkine göre ikincisinde daha sınırlı bir 

zamanda görev yapan bu kabinenin karşılaştığı başlıca sorunlar arasında idamlar 

meselesi ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile sıkıyönetim idaresi/askerler arasında 

meydana gelen tartışmalar yer almıştır. Nihat Erim, yasal yolları kullanarak Deniz 

Gezmiş ve arkadaşları hakkında verilen idam cezasını durdurma girişiminde bulunan 

İnönü ve CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvuru sürecinde Cumhıurbaşkanı 

Sunay’ın kararı onaylamasını bekletmiş; ancak bu tutumuyla sağ partilerin-bilhassa 

Demokratik Parti’nin- tepkisiyle karşılaşmıştır. Sıkıyönetim savcılarının CHP’ye ve 

İnönü’ye yönelik ithamları sonrasında askerlerin de İsmet Paşa aleyhtarı tutumu 

karşısında  dengeleri gözetmekte zorlanan Nihat Erim, çözüm olarak partilerden 

hükûmetin yetkilerinin genişletilmesini  talep etmiştir. MGK’nın ve Cumhurbaşkanı 

Cevdet Sunay’ın bütün desteğine karşın CHP’den dolayısıyla İnönü’den bile destek 

bulamayan Erim taleplerin reddedilmesi üzerine uzun süredir gündemde tuttuğu istifa 

                                                 

2758 “AP. Meclislerin hukuki varlığını savunma kararındadır”, Son Havadis, 10 Nisan 1972, Yıl: 17, 
Sayı: 5167, s: 1. 
2759 “Erim’in istifası resmen açıklandı”, Cumhuriyet, 18 Nisan 1972, Yıl: 48, Sayı: 17134, s:1., 
“Başbakanlığa Ferit Melen vekalet edecek”, Son Havadis, 18 Nisan 1972, Yıl: 17, Sayı: 5175, s:1. 
2760 “Erim’in istifası açıklandı…”, Yeni Asır, 18 Nisan 1972, Yıl: 77, Sayı:  23790, s: 1. 
2761 Lütem, A.g.e., s: 121.  



 632

seçeneğini kullanmıştır.  Nitekim Nihat Erim de Başbakanlık’tan ayrıldıktan sonra 

İsmet Paşa ile görüşmesinde istifasına yol açan gelişmeleri ele alırken, “…kendisinin 

komutanlarla, sıkıyönetim savcıları dolayısıyla tartışmaya girmesi benim dayandığım 

dengeyi bozmuş olduğunu anlattım.” demiştir.  2762 Erim, böylece II. Hükûmeti 

“denge siyaseti” üzerine oturttuğunu ve bunun bozulması üzerine ayrılmak zorunda 

kaldığını İsmet Paşa ile paylaşmıştır.       

 Nihat Erim’in ikinci Başbakanlığı dönemi dış politikada Fransa ve ABD’ye 

yaptığı geziler ön plana çıkmıştır. Fransa’da Türkiye’de demokrasinin kurumlarının 

ayakta olduğu vurgusu yapan Erim, kendisini protesto eden öğrenci gruplarının 

temsilcileriyle görüşerek; şiddet yoluyla hakların korunamayacağını ve yasadışı 

eylemlere izin vermeyeceklerini anlatmıştır. ABD’deki temaslarında da askerî 

yardımın arttırılması konusunu gündeme getiren Nihat Erim, ayrıca Kıbrıs 

Sorunu’nda Rum tarafının silahlanması karşısında kararlı bir tutum izlemiş ve 

Erim’in talimatıyla Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin silahsızlanmanın sağlanmaması 

durumunda uluslararası görüşmelere katılmayacağını ilan etmiştir. Nitekim bu kararlı 

tutumun ardından Rum lider Makarios, silahların BM’e devrini kabul ettiğini 

açıklamak zorunda kalmıştır.  

7.13.2. Nihat Erim’in Başbakanlıktan İstifasına Dair 

Değerlendirmeler 

Nihat Erim’in Başbakanlık’tan istifası 12 Mart sonrası büyük umutlarla 

işbaşına gelmesinin de bir sonucu olarak geniş yankı uyandırmıştır. Cumhurbaşkanı 

Cevdet Sunay, uzun süre istifasını kabul etmediği; ancak sonuç olarak onay vermek 

durumunda kaldığı istifayı İsmet İnönü faktörüne bağlamıştır. Sunay, Erim’in 

istifasına ve istifa sürecine dair değerlendirmelerini AP Genel Başkanı Süleyman 

Demirel ile yaptığı iki ayrı görüşmede dile getirmiştir. 30 Mart tarihli 

değerlendirmesinde Sunay,  “…Erim’de ‘had şekilde İnönü korkusu var. Hükümetten 

CHP ayrılırsa yapamam.’ diyor… İlle CHP olacak diye hastalık derecesinde İnönü’den 

korkmaktadır.” 2763  Sunay, ayrıca İnönü’den de şu sözlerle şikâyet etmiştir:   “Eskiden 

                                                 

2762 Erim, A.g.e., s: 1036. 
2763 Arcayürek, A.g.e., s: 282. 
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gözü görürdü, Duymasa bile, bazı şeyleri kavrardı. Şimdi gözü de görmüyor. Konuşmak ve 

anlaşmak zor oluyor…”  2764   

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Nihat Erim’in İsmet İnönü’den çekindiğini 

ve onun desteği olmaksızın görev yapmayı göze alamadığını ifade etmesi önemlidir. 

Ne var ki, Nihat Erim daha 12 Mart sonrası ilk kabineyi kurduğu zaman İnönü’ye, 

yukarıda da değinildiği gibi, “Bana yardım edeceksiniz. Sizin desteğiniz olmadan 

başaramam.” sözleriyle her daim İnönü’nün teşvik ve desteğine ihtiyacı olduğunu 

belirtmişti. Dolayısıyla İsmet Paşa ile komutanlar arasında çıkan sorunlar nedeniyle 

İsmet Paşa’nın desteğini yitirme kaygısı Erim’de ağır basmıştır. Nitekim Nihat Erim 

neden görevden ayrıldığını soran Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken’e,  “İsmet Paşa ile 

komutanlar arasına giremem…”  cevabını vermiştir. 2765 

Nihat Erim’in istifasından sonra 26 Nisan’da bir kez daha Süleyman Demirel 

ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, bu defa Nihat Erim’e karşı 

kızgınlığını da ifade eden bir konuşma yapmıştır.  Konuşmasında “sitemkâr” bir 

ifadeyle “Bu zatışerif istifa etti.” yorumunda bulunan Sunay, Demirel’e istifayı 

değerlendirirken şunları söylemiştir:  “Nihat Erim Amerika’ya gitti geldi. Bu arada 

Podgorni de geldi gitti. Gerek Amerika’da ve gerek buradaki temaslar çok iyi oldu… 

Ekonomimiz yüzgüldürücü bir durum aldı. Buna rağmen böyle bir zamanda ‘bu zatışerif 

istifa etti.’ ‘Yapamayacağım.’ diye tutturdu. Ne diyelim? Arkadan yeni hükümet 

kuruluncaya kadar da izin istedi. Çok canım sıkıldı. Belki bir daha tekrar başbakan olmak 

aklından geçer diye bunu aklından çıkarması için uçağın kapısında istifasının kabul 

edildiğini bildiren kâğıdı verdirdim. Bir daha dönmesin, dönmeyi düşünmesin diye böyle 

yaptım.” 2766   Cumhurbaşkanı Sunay, Erim’in üçüncü kez Başbakan olmasının önüne 

geçtiğini söylemişse de AP’li İhsan Sabri Çağlayangil; Nihat Erim’e üçüncü defa 

görev alma olasılığını sormuştur. Erim ise eski koşullar altında görev almak 

istemediğini, partiler arasında kendi ismi üzerinde uzlaşma olursa rahat iş görmek 

adına bunun şartlarını öğrenmek istediğini ifade etmiştir. 2767     

                                                 

2764 Toker, A.g.e., s: 290. 
2765 A.e., s: 283 
2766 A.e. 
2767 Erim, A.g.e., s: 1028. 
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AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Sunay ile 

görüşmesinde Nihat Erim’in istifasına dair görüşlerini açıklamıştır. Demirel 

buhrandan çıkmak için Cumhurbaşkanı’nın halen “tarafsız ve partilerüstü” bir kabine 

modeli arzuladığını ifade etmesi üzerine, “Bir yıl içinde üçüncü kez hükümet 

kurulması zorunluluğu başarısızlığın kanıtıdır.” demiştir. 12 Mart sonrası bulunan bu 

formülün yanlış olduğunun kanıtlandığını da öne süren Demirel,  “Tarafsız 

başbakandan başlayalım. Bir partiden istifa ettirme yoluyla tarafsız hale getirilmesi mümkün 

olmamıştır… Nihat Erim, 12 Mart’tan sonra iktidarı AP’den alıp CHP’ye teslim 

etmiştir.”2768  Demirel’in ifadeleri AP’lilerin başından beri Nihat Erim’i “tarafsız 

Başbakan” olarak görmediklerini ve her iki Erim Kabinesi’ni de “CHP Hükûmetleri” 

olarak değerlendirdiklerini göstermesi açısından önemlidir. AP Genel Başkanı 

Süleyman Demirel, Sunay’a krizden çıkış yolu olarak 1973 seçimlerinin erkene 

alınmasını da önermiş ve “AP seçim kazanır korkusu ile seçimden kaçılmaz…” 

değerlendirmesinde bulunmuştur.2769 

Nihat Erim’in Başbakanlıktan istifasına dair siyasî partiler de çeşitli 

değerlendirmelerde bulunmuşlardır. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, yorum 

yapmaktan kaçınırken; Demokratik Parti lideri Bozbeyli baştan beri bulundukları 

yerde durduklarını ve bir koalisyondan yana olduklarını bildirmiştir. MGP Genel 

Başkanı Feyzioğlu ise ilk değerlendirmesinde yeni kabineye dair konuşmak için 

erken olduğunu ifade etmiştir. 2770 Erim’in yerine Başbakanlığa vekâlet eden Ferit 

Melen, istifaya dair açıklamasında “Erim, büyük bir vatanseverlikle kendini âdeta 

feda etmiştir.” yorumunu yapmıştır. 2771 CHP Genel Sekreteri Kâmil Kırıkoğlu, Nihat 

Erim’in istifası beklenen bir gelişme olarak yorumlamıştır. Kırıkoğlu, yeni gelecek 

hükûmetin seçimelere gidecek süreci hazırlaması gerektiğini de söylemiştir. 2772 

Nihat Erim’in Başbakanlık’tan ayrılması yurt dışında da yankı uyandırmıştır. 

Rauf Denktaş istifa sonrasında Nihat Erim’e gönderdiği telgrafta kararın sürpriz 

                                                 

2768 Arcayürek, A.g.e., s: 286. 
2769 A.e. 
2770 “Sunay temaslarına cumaya başlıyor”, Yeni Asır, 19 Nisan 1972, Yıl: 77, Sayı:  23791, s: 3. 
2771 “Melen: ‘Erim kendini feda etti’ dedi”, Hürriyet,  19 Nisan 1972, Yıl: 24, Sayı: 8615, s: 1. 
2772 “Erim’in istifası ‘Beklenen sonuç’ olarak nitelendirildi”, Cumhuriyet, 20 Nisan 1972, Yıl: 48, 
Sayı: 17136, s:7. 
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olmadığını ifade etmiş ve ardından şunları yazmıştır:   “…Kıbrıs adına üzüldüm… Millî 

Kıbrıs davasına karşı gösterdiğiniz ilgi davamızı yepyeni, daha olumlu bir safhaya götürmüş 

oldu. Sıhhatiniz pahasına elinizden geleni yaptınız; ve ‘elinizden gelen’ herkesin 

beklediğinden, ümidinden çok fazla oldu. Tarih’e bir isim bıraktınız. Millet (ve hele Kıbrıs 

Türkü) size daima medyun olacaktır.” 2773 İngiliz basınında Nihat Erim’in 

Başbakanlık’tan ayrılmasına dair yapılan değerlendirmelerde “Erim’in çeşitli 

grupların baskısı altında” görev yaptığından söz edilmiş ve  “Bütün içtenliği ve iyi 

niyetine rağmen Erim, bunların hepsinin üstesinden gelemedi. Erim’in başını en fazla 

ağrıtanlar da siyaset adamları oldular.”  yorumu yapılmıştır. 2774 Başbakanlık görevinden 

ayrıldıktan sonra Nihat Erim’i ziyaret eden Fransa büyükelçisi, istifanın “tam 

zamanında” olduğunu düşündüğünü söylemiş ve ülkesinde yapılan yorumlara dair 

“Elysêe Sarayı da size hak veriyor” tespitini iletmiştir. Elçi, ayrıca Fransa’nın IV. 

Cumhuriyet devrine benzer biçimde Türkiye’de “partilerin memleketi değil, 

kendilerini düşündüklerini” de iletmiştir. 2775  

Erim’in istifa sürecine dair askerlerin değerlendirmelerine de değinmek 

yararlı olacaktır. Başbakanlık görevinden ayrılacağının kesinleşmesi sonrasında 

Nihat Erim’i havaalanında karşılayan I. Ordu Komutanı Faik Türün, “Yazık 

edeceksiniz, yapmayın.” sözleriyle Erim’i ikna etmeye çabalamış; ancak sonuç 

alamamıştır. 2776 Donanma Komutanı Oramiral Kemal Kayacan da Nihat Erim’e 

gönderdiği mektupta “Görevden ayrılmanıza derecesiz üzüldüm.” dedikten sonra 

Erim’in Başbakanlıktan ayrılmasının nedenlerini sorgulamayacağını da ifade etmiş  

ve şunları kaydetmiştir:  “…bu mektubu bu sorular için değil, yaptıklarınız için 

şükranlarımı sunmak ve ayrılmanızdan duyduğum üzüntümü arz etmek için yazıyorum.” 2777 

Kayacan’ın mektubu daha önce Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç ve diğer 

komuta kademesinin tutumları da göz önünde tutulduğu zaman Nihat Erim’in her 

                                                 

2773 Rauf Denktaş tarafından Nihat Erim’e gönderilen 26 Nisan 1972 tarihli telgraftan alıntı. Nihat 
Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2774 “Times istifayı yorumladı”, Yeni Asır, 19 Nisan 1972, s: 3. 
2775 Erim, A.g.e., s: 1035. 
2776 Erim, A.g.e., s: 1027. 
2777 Oramiral Kemal Kayacan tarafından Gölcük’ten Nihat Erim’e gönderilen 18 Nisan 1972 tarihli 
mektuptan alıntı. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
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zaman askerlerin desteğine sahip olduğunu ve istifasının TSK komuta kademesince 

bir kayıp olarak değerlendirildiğini göstermektedir. 

Nihat Erim’in Başbakanlıktan ayrılması basında da değişik yorumlara neden 

olmuştur. AP’nin sözcüsü olarak kabul edilen Son Havadis’te eski CHP’li Orhan 

Seyfi Orhon, Cumhurbaşkanı Sunay’ın istifayı kabul ettiğinden söz etmiş ve  “Ama, 

memleketin bu kritik durumunda istifa etmesi umumi efkârca kabul edilmemiştir. Bu haklı 

bir istifa değildir. İstifa mektubunun gerekçesi ne olursa olsun, millî vicdan kabul etmez… 

Ne olursa olsun, nasıl izah edilirse edilsin, bu istifaya idealist bir hareket denemez. 

Oportünist bir harekettir… Sayın Erim, Türk milletine bu istifanın hesabını vermeğe 

mecburdur.” ifadeleriyle Nihat Erim’i suçlayan bir değerlendirmede bulunmuştur. 2778 

Aynı gazetede çıkan bir başka değerlendirmede de Nihat Erim’in başından beri 

şeklen bağımsız olduğu, esasen CHP ve TSK’nın talepleri karşısında “sıkışmış 

kalmış” bir Başbakan olarak görüldüğü savunulmuştur.2779 AP’lilerin genel görüşü 

olan “Erim’in tarafsız bir Başbakan olamadığı” savını tekrarlayan bu yazıda 11’ler 

olayından sonra II. Nihat Erim Hükûmeti’nin istifasına giden süreçte AP’nin rolüne 

hiç değinilmemesi ve 12 Mart Muhtırası sonrasındaki ortamın etkilerinden hiç söz 

edilmemesi; Orhan Seyfi Orhon’un yorumunda da görüldüğü -AP’lilerin tüm suçun 

Erim’e yüklenmesi dikkât çekicidir.  

Nihat Erim’in istifasını değerlendiren Galatasaray Lisesi’ndeki sınıf 

arkadaşlarından eski DP’li Cihat Baban, 12 Mart günlerindeki ortamı hatırlattığı 

yazısında; “Erim bugün görevini bu korku havasını dağıtmış olarak terkediyor.” 

tespitinde bulunmuştur.  II. Nihat Erim Hükûmeti’nin iç ve dış politikada başarılı 

icraatları olduğunu öne süren Baban,  “Ne var ki, bizde politika çarkı bu olumlu sonuçları 

dikkate alan bir çark değildir. Erim’in demokratik düzene olan bağlılığını, memleketin içinde 

bulunduğu şartları ve 12 Mart’ın niteliğini hesaplamadan sömürmeğe başladılar… Evet, 

Erim Hükümetinin bizi demokratik seçimlere götüreceğini, bizi dar boğazdan çıkaracağını 

biliyorlardı ama, Nihat Erim’e yardımcı olmak sırası geldiği zaman hemen sırt çeviriyorlardı. 

İcra organının başındaki bu insana idam taraftarı olduğunu söylemek için az mı 

uğraştılar.”2780   

                                                 

2778 Orhan Seyfi Orhon: “Niye çekildi?”, Son Havadis, 19 Nisan 1972, Yıl: 17, Sayı: 5176, s: 2. 
2779 “Erim çıkmazı”, Son Havadis, 18 Nisan 1972, s: 1. 
2780 Cihad Baban, “İstifanın arkasından”, Cumhuriyet, 20 Nisan 1972, s: 2. 
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Cihat Baban’ın sağ gelenekten gelen bir isim olarak sağ partilerin Nihat 

Erim’e karşı tutumlarını eleştirdiği bu yazısında gerek AP’ni ve gerekse Demokratik 

Partilileri müstafi Başbakan’a yeterince destek vermedikleri için tenkit etmiştir. 

Özellikle idamlar sürecinde bu partilerin takındıkları tutumun ve yürütmenin başını 

idam yanlısı olarak gösterme çabaları da Baban’a göre Nihat Erim’in kamuoyu 

önünde yıpranmasına neden olmuştur. Ayrıca Baban’ın eleştirileri AP yanlısı 

basındakilere benzer şekilde “tek yanlı” olmaması bakımından da önemlidir. 

Nitekim, Baban makalesinin ikinci kısmında Nihat Erim’in istifa sürecinde İsmet 

Paşa’nın oynadığı role dikkât çekmiştir. Cihat Baban’a göre özellikle sıkıyönetim 

savcılarıyla ortaya çıkan polemiklerde İnönü’nün söylemleriyle Erim’in tüm 

gayretlerini boşa çıkarmıştı. Baban,  “…Erim böylece örs ve çekiç arasında kaldı ve 

sonunda da zor şartlar içinde yaşarken çalım yapan partilerin oyunlariyle nefesini 

tüketeceğine, istifa etti.”  ifadeleriyle Nihat Erim’in Başbakanlıktan çekilme nedeninde 

İnönü faktörüne dikkât çekmiştir. 2781     

CHP içinde Ecevit’e yakınlığıyla bilinen isimlerden Halûk Ülman, Nihat 

Erim’in başarılı olup olamadığı tartışmasının bir yana bırakılması gerektiğini 

vurgulamış ve “eski Başbakan, daha ilk günlerden başlayarak 12 Mart muhtırasında 

öngörülen ‘inandırıcı’ kişi olamamıştır.” tespitinde bulunmuştur. Ülman’a göre 1961 

Anayasası’nı uygulamak için geldiğini söyleyen Erim, ilk önce Anayasa değişikliği 

istemiş ve bunu sağlamıştır. Erim’in son aşamada istediği taleplerin “yasama 

yetkisine sahip çıkmak” olarak değerlendiren Halûk Ülman, Türkiye’de 12 Mart 

Muhtırası’ndan beri “ikili iktidar” olduğunu savunmuş ve bu ortamda yeni gelecek 

hükûmetin de başarılı olamayacağını savunarak, tek çözümün bir an önce seçimlere 

gitmek olduğunu belirtmiştir.2782 Kabine bunalımdan çıkış yolu olarak seçimlere 

gidilmesini öneren Ülman; böylece CHP içindeki Ecevitçi kanat AP ile erken seçim 

bahsinde fikir birliğine varmıştır. Ayrıca Nihat Erim’in icraatlarında başarısız bir 

tablo çizdiğini de vurgulayan Ülman, bunun baş sebeplerinden birisi olarak iktidarı 

askerlerle paylaşması olduğunu savunmuştur. 

 

                                                 

2781 A.m. 
2782 Halûk Ülman, “Topluma Göre: Asıl Sorun”, Toplum, 21 Nisan 1972, Sayı: 3, s: 6. 
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7.14. Nihat Erim’in 12 Mart Dönemine Dair 

Değerlendirmeleri 

Nihat Erim, Başbakanlıktan istifasından sonra ölümüne kadar geçen sekiz yıl 

içinde zaman zaman 12 Mart Muhtırası’na, ordunun siyasete müdahalelerine ve ara 

rejim dönemindeki Başbakanlığı’ndaki icraatlarına ve istifasına dair açıklamalarda 

bulunmuştur. 12 Mart sonrasında yaklaşık bir yıl boyunca yürütmenin başı olarak 

sorumluluk üstlenen Erim’in ara rejim dönemine dair açıklamaları bu açıdan da 

önem kazanmaktadır.  

Nihat Erim, 1979 yılında gazeteci Sadun Tanju’nun kendisine gönderdiği 

yazılı sorulara, yine yazılı olarak cevaplar vermiştir. Buradaki söylemlerinin kendi 

notlarından farklılıklar taşıması ve 12 Eylül’den önce devam eden terör ve 

istikrarsızlık ortamına da değinmesi ve 12 Mart günleriyle ilgili bazı kıyaslamalar 

yapması bu mülâkatın değerini  arttırmaktadır. Erim, 12 Mart döneminin bir “darbe 

iktidarı” olarak değerlendirildiği hakkındaki görüşlerinin sorulmasına şu karşılığı 

vermiştir: “Doğru, ama bir bakıma. Öte yandan şu da söylenebilir: ‘Silahlı kuvvetlerimizin 

en üst düzey dört komutanı, ordumuza tercüman olarak öne atılmışlar, zamanın Hükûmetine 

ülkemizin içine düşürüldüğü durumun çok daha kötü sonuçlar doğurması olasılığı üzerine 

dikkatini çekmişler, millî birliği, bütünlüğü koruyacak, anarşiyi bir Hükümet kurulmasına 

fırsat verilmesini ihtar etmişlerdir. İş başındaki Hükûmet ise, bunu kabul ederek, istifa 

etmiştir. Anayasa yönünden böyle bir davranışın komutanlar yönünden tartışılabilmesi 

mümkündür… Bu tartışmanın sonu gelmez… Hükûmet boyun eğmeyebilirdi. Millet Meclisi 

ve Cumhuriyet Senatosu karşı çıkabilirdi. Çıkmadı. Tersine meşruluğunu, Anayasa’ya, İç 

Hizmet Kanununa uygun gördüler ki ters tepki göstemediler.” 2783 

  Nihat Erim bu ifadeleriyle ordunun siyasete müdahale hakkının bulunup 

bulunmadığına değil, siyasî aktörlerin bu müdahaleyi “meşru” kabul edip 

direnmediklerine dikkât çekmektedir. Dolayısıyla siyaset kurumunun önde gelen 

aktörlerinin, Cumhurbaşkanı, Parlamento ve yürütme organlarının, muhtırayı 

kabullenmelerinin bir anlamda askerî müdahaleye meşruluk kazandırdığını da 

savunmaktadır. Erim, 12 Mart Muhtırası’nın verildiği gün kendisinin nerede olduğu 

                                                 

2783 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak, Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına 
verdiği yanıtlar, s: 8.  
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ve nasıl görev kabul ettiğine dair de şunları söylemiştir:  “12 Mart Muhtırası verildiği 

gün yurt dışında bir görevden dönmekteydim. Olayı Roma’da Büyük Elçimizden haber 

aldım. Komutanlarla hiçbir ilişkim olmamıştı. Zaten beni 18 Mart günü düşünmüşler. 

Başbakanlık görevini bana Cumhurbaşkanı Sunay teklif etti. Partisiz olmam koşulu ile 

birlikte gelen bu öneriyi kabul ettim. Görevi, Devlet başkanından anayasal olarak 

aldım…”2784  

Nihat Erim, büyük umutlarla geldiği Başbakanlık görevini neden bıraktığına 

dair açıklamalarında hükûmet olarak bilhassa reformlar konusunda büyük güçlüklere 

uğradıklarını ve CHP ile AP arasındaki görüş farklılıklarının işlerini güçleştirdiğini 

söylemiştir. Nihat Erim, ayrıca istifasına dair daha önce fazla dile getirilmeyen bir 

başka bir hususu şöyle açıklamıştır:   “…Bir tercih gerekliydi… hükûmetin reform 

saydığı tedbirleri yürürlüğe koyabilmek için, parlamentoyu her gün zorlamak, gene de 

olmayınca, silâhlı kuvvetler eliyle parlamentoyu kapatu[ı]p, yerine bir çeşit kurucu Meclis 

getirmek. Bunu bana telkin eden büyük bir komutan oldu. Ama kabul etmedim, edemezdim. 

İnançlarıma aykırı idi. Gelecek yıllarda yurdumuzun başına altından kalkamayacağı belalar 

getirebilirdi.” 2785 Bu ifadelerle Nihat Erim, en azından 1973 genel seçimlerine kadar 

“ne pahasına olursa olsun” iktidarda kalma seçeneğini kullanmadığını anlatmaya 

çalışmıştır. 12 Mart günlerinde Meclis ve Senato’nun açık tutulması yönündeki 

gayreti, Nihat Erim’in halkın oylarıyla seçilen Parlamento’yu; askerler eliyle 

oluşturulacak bir Kurucu Meclis’e tercih ettiğini de göstermektedir.  

Nihat Erim’in 1940’lardan beri CHP’de inişli çıkışlı bir seyir izleyen siyasî 

kariyerini neden bir askerî idarenin Başbakanı olarak tamamlamayı tercih ettiği 

sorusu da önemlidir. Erim, Tanju’nun kendisine yönelttiği sorulara cevap verirken bu 

konuya şöyle açıklık getirmiştir:  “…12 Mart’ta Başbakanlık görevini kabul ederken 

iyimserdim. Sanıyordum ki, partilerin liderleri ülkemizin içinde düşürüldüğü durumun nasıl 

bir felâketle sonuçlanacağını görmüşlerdir. Demokratik rejim tehlikedeydi. Yurt bütünlüğü 

için parti çekişmelerini bir yana iterek, benimle el ve işbirliği yapacaklarını sanmıştım… 

Kısa bir süre gerçekten bana yardımcı oldular… Fakat kısa bir süre sonra gene parti 

                                                 

2784 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak, Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına 
verdiği yanıtlar, ss: 8-9. 
2785 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak, Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına 
verdiği yanıtlar, s: 9.  
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çekişmeleri, seçim yatırımı denen davranışlar ön plana geçti...” 2786   Nihat Erim, böylece 

12 Mart ortamında Parlamento’da bulunan partilerle birlikte rejimi 

“normalleştirebileceği” düşüncesiyle görevi kabul ettiğini açıklamıştır. Kısacası 

Erim, DP devrinde “Gandhi politikası” olarak tanımladığı iktidar ve muhalefet 

arasındaki “memleket meselelerinde uzlaşma ve işbirliği”  beklentisi içinde işe 

başladığını; ancak beklentilerinin boşa çıktığını ve uzlaşının sağlanmasında başarılı 

olamadığını itiraf etmek durumunda kalmıştır. 

Nihat Erim’in askerî müdahalelere karşı değerlendirmeleri bu mülâkatın 

önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Daha önce değinildiği gibi 12 Mart 

Muhtırası’nın Parlamento ve siyasîler tarafından reddedilmediği üzerinden meşruluk 

kazandığını ifade eden Erim, Türk demokrasisinden söz ederken;  “…Unutmı[a]yalım 

ki 1945[’] den bu yana çok partili serbest tartışma yaşamı sürüyor. 27 Mayıs ve 12 Mart birer 

‘yön düzeltilmesi’ gibi görülebilir. Hedefinden şaşmaya başlayan bir füzenin, bir uydunun 

yön düzeltmesi ile gerçek hedefine yeniden yöneltilmesidir. Ne 27 Mayıs’da, ne de 12 

Mart’ta silâhlı kuvvetler komutanları bazı Güney Amerika askerleri gibi, iktidarı ele 

geçirü[i]p orada uzun süre kalmayı istemediler. Daha iyi bir sivil idare kurulmasını istediler, 

teşvik ettiler. Daha iyi bir anayasa, daha az kusurlu bir rejim mekanizması… özlemini dile 

getirdiler. Az çok başarılı oldular. Az sonra işler yeniden bozulduysa suç onların değildir. 

Biz politikacılarındır.” 2787   değerlendirmesinde de bulunmuştur.  

Nihat Erim, böylece 1979 koşullarında Türk demokrasisinin işlemesini 

önemli bir kazanç görmektedir ve 1960 ile 1971 askerî müdahalelerini “rayından 

çıkan demokrasiye yön verme” şeklinde yorumlamaktadır. Türkiye’de bazı çevreler 

                                                 

2786 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak, Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına 
verdiği yanıtlar, s: 11. 
2787 Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife Girmemiş Özel Evrak, Erim’in Sadun Tanju’nun sorularına 
verdiği yanıtlar, ss: 11-12. Sayın Hasan Korkmazcan da askerî müdahalelerde siyasîlerin etkisine dair 
şunları söylemiştir: “…1969 sonrası politikacılar Demirel’in dediği gibi tartışmayı bilemediler. Bunu ‘İnönü ile 
tartışmayı beceremedik.’ şeklinde de söyleyebilirdi. 12 Mart Muhtırası’nda olgun bir tavırla demokratik sistemin 
işletilemeyişinin rolü var. Siviller kendi üstlerine düşen görevleri düzgün şekilde yapabilseydi öyle 9 Mart cuntası 
falan olamazdı. Bir kere cunta oluşturacak bir zemin bulamazlardı. Ama demek ki, bütün bunları yapacak ortamı 
ve iklimi müsait bulmuşlar…” Hasan Korkmazcan ile 11 Ağustos 2015 tarihinde yapılan özel 
görüşme. Sayın Korkmazcan’ın ifadeleri aslında Nihat Erim’in DP döneminden beri savunduğu 
partiler arası “diyalog, işbirliği ve uzlaşma” sağlanarak sorunların çözülmesi gerektiği tezini de 
desteklemektedir.   
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tarafından sık sık dile getirilen TSK’nın müdahalelerinin -Güney Amerika’dan farklı 

olarak- “askerî iktidar” için yapılmadığı; ordunun bir süre sonra kışlasına dönerek 

idareyi sivillere devrettiği tezini de Nihat Erim de - sonraki yıllarda ileri sürülen 

benzer görüşlere göre nispeten erken bir tarihte - savunmuştur.  Dolayısıyla Nihat 

Erim, askerî müdahalelerin demokrasi dışı bir eylem olup olmadığını “sonu gelmez 

bir tartışma” olarak değerlendirmiştir. Ordunun daha demokratik bir anayasa ve rejim 

için çabaladığı inancında olan Nihat Erim, 1960 müdahalesi sonrasında Türk 

demokrasisinin 1971’de ikinci bir müdahaleyle daha karşılaşmasının bütün 

sorumluluğunu da askerlere değil; politikacılara yüklemektedir.    

7.15. Başbakanlıktan Sonra Nihat Erim’in Siyasî Faaliyetleri 

Nihat Erim, 1945’ten itibaren TBMM çatısı altında başladığı Parlamenter 

hayatını 1971 yılından itibaren Kontenjan Senatörü olarak Cumhuriyet Senatosu’nda 

sürdürmüştür. Erim, Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Sunay tarafından 

süresi dolan üyelerin yerine Bahriye Üçok, Özer Derbil, Selâhattin Babüroğlu ve Sait 

Naci Ergin ile beraber “Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Senatörü” olarak atanmıştır.2788 

Nihat Erim, Senato üyesi olduktan sonra milletvekilliğinden çekilmiş ve bu nedenle 

uzun yıllar Meclis’te temsil ettiği Kocaeli halkına bir mesajla veda etmiştir. Erim 

mesajında şunları kaydetmiştir:  “Parlâmento’da Kocaeli’yi temsil etmenin şerefini 

1945’den 1950’ye ve 1961’den bugüne kadar onbeş yıl taşıdım. Hükûmet üyesi olarak veya 

sadece milletvekili sıfatıyla daima yurdumu düşündüm. Kocaeli halkının bana emanet ettiği 

göreve hiçbir suretle gölge düşürmemeye itina ettim, sadece kendi bölgem için değil, bütün 

Türk milleti ve Türkiye için yararlı olmayı amaç edindim. Parlâmento’da görevime yeni bir 

sıfatla devam ederken gene aynı ilkelere bağlı kalacağım. Dört dönemdir beni seçen aziz 

hemşehrilerime en iyi duygularla, milletvekilliğinden ayrılırken saygılarımı ve bağlılıklarımı 

iletmenizi rica ederim.” 2789   Böylece daha önce CHP’den ayrılmış bulunan Nihat 

Erim, uzun dönemli TBMM üyeliğini de sona erdirmiş ve Parlamenter yaşamına 19 

Ekim 1971 tarihindeki andiçerek Senato’da devam etmiştir. 2790 Nihat Erim, 

Başbakanlık’tan ayrıldıktan sonraki bir demecinde “Partisiz politikacı” olmakla ilgili 

                                                 

2788 “Erim ve 3 bakan Senatör oldu”, Cumhuriyet, 15 Ekim 1971, Yıl: 48, Sayı: 16953, s:1., “Sunay 
Erim’i Senatör Yaptı”, Yeni Asır,  15 Ekim 1971, Yıl: 77, Sayı: 23609, ss: 1-7. 
2789 Başbakan Erim’in Demeçleri ve Konuşmaları (19 mart 1971-17 nisan 1972), s: 317. 
2790 Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt: 67, B: 125, O: 1, 19.10.1971, s: 1054. 
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şu değerlendirmeleri yapmıştır:   “…Bu hal, insana yurt sorunlarına daha geniş bir açıdan 

bakma imkânını veriyor. Otuz yıllık partili hayatımdan sonra, şimdiki bağımsız durumumda 

yurt ve dünya sorunlarına eğilmek çok ilginç. Parti kavgalarına şimdi daha serinkanla 

bakıyorum: siyasî olayları daha objektif değerlendiriyorum.”  2791 Nihat Erim, böylece 

kendisini parti kavgalarını/çekişmelelerini geride bırakmış ve 30 yıllık Parlamenter 

deneyime sahip olgun bir siyaset adamı olarak gördüğünü de ortaya koymuştur.   

Nihat Erim, mülâkatında ayrıca bundan sonra herhangi bir partiye katılmayı 

düşünmediğini de sözlerine eklemiştir. Erim, böylece 12 Mart günlerinde kazandığı 

‘tarafsız’ kimliğini muhafaza etmeyi amaçladığını ortaya koymuştur. O günlerde 

CHP içindeki mücadeleler hakkında da görüşlerini açıklayan Erim, “Şimdiki 

çalkantının devlet ve millet yararına bir noktaya ulaşmasını diliyorum.” demiş ve 

yeni Genel Başkan Bülent Ecevit’e “CHP’yi bir sınıf partisi yapmak bugünkü 

Türkiye’nin gerçeklerine ters düşer.” uyarısında bulunmuştur.2792 

7.15.1. 1973 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Nihat Erim’in 

Adaylığı Konusu 

Nihat Erim’in Başbakanlık’tan ayrılmasından sonra Cumhurbaşkanı Sunay, 

önce bağımsız Suat Hayri Ürgüplü’ye hükûmeti kurmak üzere görevlendirmiş; ancak 

daha sonra Ürgüplü’nün listesini onaylamayarak veto etmişti. 2793 Arkasından 

Erim’in yerine Başbakanlık görevini vekâleten yürüten Ferit Melen’e hükûmet 

kurma görevi verilmişti. Ahmad’ın tespitine göre - Nihat Erim örneğinde olduğu 

gibi- bir MGP’li olan Melen’den partisinden istifa etmesi istenmemiş olması dikkât 

çekicidir.  2794 Melen Hükûmeti döneminde başlıca meselelerinden birisi görev süresi 

sona erecek olan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın yerine hangi ismin geleceği 

konusu olacaktır. 

Başbakan Melen, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adayların ortaya 

çıkma sürecinde TSK’da genel eğilimin Cevdet Sunay’ın görev süresinin üç ay daha 

                                                 

2791 “Erim yeni partiye katılmıyor”, Cumhuriyet, 31 Temmuz 1972, Yıl: 49, Sayı: 17238, s:1. 
2792 “Erim yeni partiye katılmıyor”, Cumhuriyet, 31 Temmuz 1972, s: 7. 
2793 Turan, A.g.e., s: 261. 
2794 Ahmad, A.g.e., s: 379. 
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uzatılması olduğunu açıklamıştı. Ayrıca Ağustos 1972’den itibaren Genelkurmay 

Başkanlığı’na getirilen Faruk Gürler’in 2795 de ordunun modenizasyonu için üç sene 

daha bu görevinde kalması öngörülmüştü. 2796 Ancak Sunay’ın görev süresinin 

uzatılması bir Anayasa değişikliği gerektirmekteydi ve Parlamento’nun iki büyük 

partisi CHP ile AP’nin uzatma formülünü desteklemedikleri anlaşılmıştı. Sunay’ın 

görev süresinin uzatılmasının güçlüğü ortaya çıkınca onun yerine gelecek isme dair 

TSK’nın eğilimi bu kez Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler lehine değişecekti. 2797  

Yeni Cumhurbaşkanı adaylarının belirlenmesi sürecinde bazı çevrelerde bir 

süre önce Başbakanlık’tan ayrılan Nihat Erim’in de adı ortaya atılmıştır. Erim 

Kabineleri’nde bakanlık görevinde bulunan Dr. Cevdet Aykan’ın gayretleriyle Nihat 

Erim’in adaylığı konusu gündeme gelmiş ve Erim’in yakın çevresinden Semih Akbil, 

bu konuda AP’nin desteğinin sağlanabileceğini de ifade etmiştir. Erim ise bu 

görüşleri öne sürenlere karşı daha realist bir tutum takınarak,  “Demirel bana oy 

verdirmez. Ecevit çılgına döner. Feyzioğlu ister mi? Bozbeyli kabul eder mi? Ben bu ortam 

içinde mümkün görmüyorum.”  düşüncesini öne sürmüştür. 2798 Nihat Erim böylece 

mevcut Meclis aritmetiğinde gerek büyük partilerin ve gerekse diğer partilerin 

adaylığını desteklemeyeceklerini öngörmüş ve böylece siyasette realiteye olan 

inancını ortaya koymuştur.  Nitekim Erim’in adaylığı için çalışma yürüttüğünü 

bildirdiği Aykan’a göre CHP’nin yeni Genel Başkanı Bülent Ecevit2799 partisinin; 

aday olmaları halinde ne İnönü’ye, ne de Nihat Erim’e oy vermeyeceğini ilan 

etmişti.2800 Aynı şekilde AP lideri Demirel de partisinin Erim ya da İnönü’ye 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermeyeceğini duyurmuştu. 2801 

2 Mart 1973 günü Çankaya’da kuvvet komutanları Cumhurbaşkanı Sunay’a 

Faruk Gürler’in seçilmesinden yana olduklarını bildirmişlerdir. Bu gelişmenin 

                                                 

2795 Türkiye Cumhuriyeti 80. Yıl Kronolojisi, Ankara, Anadolu Ajansı Yayınları, 2003, s: 252.  
2796 Arcayürek, A.g.e., s: 394. 
2797 Toker, A.g.e., s: 316. 
2798 Erim, A.g.e., s: 1057. 
2799 CHP’nin 5 Mayıs 1972 tarihinde toplanan V. Olağanüstü Kurultayı’nda İsmet İnönü’nün yerine 
Bülent Ecevit Genel Başkanlığı’na seçilmişti. Turan, A.g.e., s: 267. 
2800 Aykan, A.g.e., s: 266. 
2801 Erim, A.g.e., s: 1078. 
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ardından Gürler, 7 Mart’ta Sunay tarafından Kontenjan Senatörü olarak atanmıştı.2802 

Böylece Faruk Gürler, Cumhurbaşkanlığı için en güçlü aday konumuna gelmiştir. 

Nitekim Nihat Erim de Faruk Gürler’e adaylığı söz konusu oldukça müddetçe 

kendisinin ortaya çıkmayacağını ifade etmiştir. 2803 Ancak AP ve CHP liderleri, 

1960’tan beri Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı makamına yeni bir generalin 

seçilmemesi yönünde anlaşmışlardır. Bu nedenle Parlamento desteğini sağlayamayan 

Faruk Gürler’in şansını kaybetmesinden sonra üzerinde uzlaşılan Fahri Korutürk, 6 

Nisan 1973 günü Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. 2804  

Nihat Erim, Korutürk’ün talebiyle “Senato Kontenjan Grubu Başkanı” 

sıfatıyla Çankaya Köşkü’nde yeni Cumhurbaşkanı ile görüşmüştür. 

Cumhurbaşkanı’nın seçilmesinden sonra Melen Kabinesi istifa etmiş ve yeni 

hükûmet Naim Talu tarafından kurulmuştu. 2805 Erim, Korutürk ile önce son 

gelişmelerle ilgili görüşmüş ve Talu Kabinesi’nin olumlu karşılandığını ifade 

etmiştir. Korutürk, rejimin normalleşmesine çabaladığını belirtmiş ve ayrıca ordunun 

politikaya karışması halinde “Yunanistan Kral Naibi durumunda Cumhurbaşkanlığı 

yapmayacağını” komutanlara ilettiğini ifade etmiştir. Nihat Erim ise Fahri 

Korutürk’e doğru hareket ettiğini söylemiş ve ayrıca,  “Demirel Silahlı Kuvvetler’e 

karşı kışkırtıcı olmamaya dikkat etsin. Rejimin normale dönmesi güzel bir şey. Ancak bu 

esnada Silah Kuvvetlere karşı caka yapılmamalı.”  değerlendirmesinde bulunmuştur. 2806  

Erim, ayrıca Türk siyasal sisteminde reform ihtiyacı olduğunu ve bunun 

yapılmaması halinde genç subaylara yeni müdahaleler için gerekçeler çıkabileceğini 

ifade etmiştir. Erim’e göre Türkiye’de partiler bir oligarşik idare altındadır ve genel 

başkanlar her şeye hâkim konumdadır. Ne milletvekili ne de senatörler serbest 

değildirler ve demokrasinin bu sistemden ilerleyen süreçte zarar görmesi olanak 

dahilindedir Nihat Erim, ayrıca bu gidişatın gelecekte parti içi demokrasiyi yok 

                                                 

2802 Aydın/Taşkın, A.g.e., s: 242. 
2803 Erim, A.g.e., s: 1065. 
2804 Ahmad, A.g.e., s: 383. 
2805 Turan, A.g.e., s: 272. 
2806 Erim, A.g.e., s: 1080. 
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edeceği görüşünü de savunmuştur. 2807 Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk de Nihat 

Erim’e uzun yıllara dayanan tecrübelerinden yararlanmak istediğini söylemiştir. 

Nihat Erim, Fahri Korutürk ile görüşmesinde 1947 ve sonrasında CHP içinde 

parti içi demokrasi mücadelesi verirken savunduğu görüşlerin benzerlerini dile 

getirmiştir. O tarihlerde “Milli Şef” sisteminden sıyrılmaya çabalayan CHP’de 

İnönü’nün genel başkanlıktan ayrılmasını ve partinin yeniden yapılanması fikrini 

savunan Erim, bu defa da Türkiye’deki siyasî parti sisteminin 1970’lerde karşı karşı 

kaldığı sorunlara ve olası tehlikelere dikkât çekmiştir. Erim’e göre genel başkanın 

“oligarşik idaresi” altında bulunan partilerde, parlamenterler etkisiz kalmakta ve parti 

içi demokrasi kavramı zayıflamaktadır. Dolayısıyla bu sistemden arındırılmadıkça 

demokratik rejimin zarar görme ihtimali bulunmaktadır.  

Nihat Erim, ayrıca henüz 12 Mart’ın etkilerinin devam ettiği bir ortamda 

TSK’ya karşı ölçülü olunmasını istemiş ve Türk siyasal sisteminin revize edilmemesi 

halinde gelecekte askerlerin yeni müdahalelere kalkışabileceklerini ifade etmiştir. 

Nitekim gerçekten Türk demokrasisi sonraki süreçte yeni müdahalerle karşı karşıya 

kalmıştır. Dolayısıyla bu yönüyle Nihat Erim’in öngörüleri gerçekleşmiştir.   

7.15.2. 1973 Genel Seçimleri ve Sonrasındaki Gelişmeler 

12 Mart döneminin sona erdiğini gösteren en önemli gelişmelerden birisi 14 

Ekim 1973 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimleri olmuştur. Artık Senato 

üyesi olan Nihat Erim, bu seçimlere katılmamıştır. Bunun yanı sıra CHP’de İnönü 

döneminin sona erişiyle beraber bu parti Ecevit ile ilk seçim sınavını verecekti.  

Nitekim 14 Ekim’de yapılan genel seçimlerde CHP birinci parti olarak çıkmayı 

başarmış, AP ikinci sırada kalmıştı. Seçimlerden önce kurulan MSP, Milliyetçi 

Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyetçi Güven Partisi (CGP) Parlamento’ya girmeyi 

başaran diğer partiler olmuşlardır. 2808  

CHP’nin birinciliğiyle sonuçlanan genel seçimler üzerinde Nihat Erim’in 

değerlendirmelerine genel olarak değinmekte yarar vardır. Erim, seçim sonuçlarını 

“hayretle” karşıladığını ve CHP lehine böyle bir sonucu beklemediğini belirtmiş ve 

                                                 

2807 A.e. 
2808 Aydın/Taşkın, A.g.e., s: 251. 
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ayrıca AP’nin birinci parti olarak sandıktan çıkacağını düşündüğünü de ifade 

etmiştir. Erim’e göre seçim sonuçlarından sonra Türkiye’nin 1977’ye kadar rahat bir 

dört yıl geçirmesi de zordur ve “tersine çalkantılı bir dönem” yaşanacak gibi 

görünmektedir. 2809 Özellikle 1973-1977 arası dönemde sık değişen koalisyon 

hükûmetleri ve artan terör olayları dikkâte alındığı zaman Nihat Erim’in bu yöndeki 

tahminlerinin de doğru çıktığı savunulabilir. 

1973 seçim sonuçlarına göre hiçbir parti iktidarı tek başına kuracak bir 

çoğunluğa ulaşamamıştı. 27 Ekim’de Cumhurbaşkanı’nın kabineyi kurma görevini 

verdiği CHP lideri Ecevit, diğer partilerle yürüttüğü temaslardan sonuç alamamış ve 

görevi iade etmişti. 2810Aynı şekilde Demirel de Cumhurbaşkanı Korutürk’ten 

hükûmet kurma görevi almış; ancak başarılı olamamıştı. 2811 Hükûmet arayışlarının 

devam ettiği günlerde Senato Kontenjan Grubu Başkanı Nihat Erim, zaman zaman 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile bir araya 

gelmiştir. Erim, seçimlerden hemen sonra bir araya geldiği Fahri Korutürk’ün yeni 

hükûmete dair grubun görüşlerini sorması üzerine şunları söylemiştir.  “…CHP bütün 

partilerin önünde birinci geldiğine göre normal şartlarda onun genel başkanına hükümeti 

kurma görevi verilmesi gerekiyor…”  2812 Cumhurbaşkanı Korutürk’ün MSP ile 

koalisyon kurulması halinde bu partinin Atatürk ilkelerine karşı olumsuz tutumundan 

söz etmesi üzerine Nihat Erim, kurulacak kabine programında ilkelere bağlılık 

güvencesi verilmesini gerekli gördüklerini ifade etmiştir.  

Nihat Erim, Ecevit’le ilk görüşmesinde de aynı konudan söz açmış ve CHP 

Genel Başkanı, lâiklik başta olmak üzere Atatürk ilkelerinden taviz vermeye niyetli 

olmadıklarını açıklamıştır. Erim, ayrıca Türkiye’de aşırı akımlara dikkât çekmiş ve 

bu akımların dışarıdan destek bulabileceği gerekçesiyle fikir hürriyetinde genişliğe 

henüz hazır olunmadığını da söylemiştir. Bülent Ecevit ise “düşünce ile eylem 

arasındaki sınırların” net şekilde ayrılması durumunda fikir özgürlüğünden yana 

olduğunu ifade etmiştir. 2813 Bu noktada Erim’in fikir özgürlüğü konusunda 

                                                 

2809 Lütem, A.g.e., ss: 127-128. 
2810 Bilâ, A.g.e., s: 243. 
2811 Aydın/Taşkın, A.g.e., s: 252. 
2812 Erim, A.g.e., s: 1084. 
2813 A.e., s: 1085. 
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“ihtiyatlı” tutumuna karşın, Ecevit’in daha “liberal” bir tavır içinde olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 Nihat Erim’e göre genel seçimler sonrasında hükûmet arayışları çerçevesinde 

kendi ismi Başbakanlık için tekrar gündeme gelmiştir. Bu defa Çağlayangil 

aracılığıyla AP’liler “Nihat Erim’in Başbakanlığında millî bir koalisyon” fikrini 

ortaya atmışlar; ancak Erim, Demirel kabul etse bile Ecevit’in buna razı 

olmayacağını kaydetmiştir. 2814 Ne var ki, genel seçimlerden sonra CHP’nin birinci 

parti çıktığı bir ortamda Erim gibi bağımsız bir siyasînin nasıl Başbakan olarak 

görevlendirileceği kuşkuludur. 12 Mart şartlarının ortadan kalktığı da düşünülürse 

yeniden demokrasi dışı girişimlere tevessül etmenin uzun ömürlü bir girişim 

olamayacağı da muhakkak görünmektedir.  

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grubu Başkanı Nihat Erim, yeni kabinenin 

kurulması aşamasında 1973’ün son günlerinde bir kez daha Cumhurbaşkanı Korutürk 

ve CHP Genel Başkanı Ecevit’le bir araya gelmiştir. Erim, temaslarına dair yaptığı 

açıklamada “Sayın Ecevit’le görüşmem aslında bir nezaket ziyaretiydi.” ifadesini 

kullanmış ve kendisinin Başbakanlık ihtimaline dair sorulara, “Esasen benim görev 

alabileceğim bir ortam da yok.” yanıtını vermiştir.  2815 Nihat Erim böylece 12 Mart 

koşullarının artık mevcut bulunmadığını ve hükûmeti kuracak kişinin siyasî partiler 

arasından seçilmesi gerektiğini de hatırlatmıştır. Ecevit’in görüşmede Demirel’i 

“yalancı” olarak gördüğünden söz etmesi üzerine Erim,  “Çoğulcu demokraside 

uzlaşma şarttır. Hele nispi temsili seçimde, sık sık şimdiki sonuçla karşılaşmak ihtimali 

kuvvetlidir. Uzlaşmaz bir tutum rejimi sarsar.”  cevabını vermiştir. 2816 Basındaki 

yorumlarda ise Nihat Erim’in CHP’nin hükûmete girmesi için “arabuluculuk” yaptığı 

öne sürülmüş ve Erim’in Ecevit’ten “ülke çıkarları ve bunalımın had safhaya 

varmasından öte biraz anlayışlı davranmasını” istediği yazılmıştır. 2817 Erim, 

Ecevit’le temaslarından sonra kendisinin düşündüğü formülün bir “CHP-AP 

                                                 

2814 A.e., s: 1086. 
2815 “Erim Hükûmet konusunda Korutürk ve Ecevit ile görüştü”, Barış, 27 Aralık 1973, Yıl: 51, Sayı: 
18085, s: 7.   
2816 Erim, A.g.e., s:1092. 
2817 “Hükümet konusunda temaslar yarın yeniden başlıyor”, Adalet, 28 Aralık 1973, Yıl: 12, Sayı: 
4047, s: 7. 
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koalisyonu” olduğunu; ancak bunun gerçekleşmediğini, şu aşamadan sonra 

gerçekleşmesini candan temenni ettiğini de açıklamıştır.2818 

Erim’in notlarına göre gittikçe çıkmaza giren kabine meselesinin çözümü için 

kendisinin fikirlerini soran Cumhurbaşkanına, “Millî koalisyon yahut CHP-AP 

koalisyonu” gibi formüllerin hepsinin anayasaya uygun olacağını” söylemiş ve 

partilerin CHP ile koalisyona girmemeleri halinde Ecevit’in bir azınlık hükûmeti 

kurmasına fırsat tanınmasını önermiştir.2819 Nitekim Çankaya’da Cumhuriyet 

Senatosu Kontenjan Grubu Başkanı Nihat Erim’in AP Genel Başkanı Süleyman 

Demirel ile de bir araya gelerek onun görüşlerini de alması kararlaştırılmıştır.  

Basında çıkan haberlere göre yeni kabinenin teşkili için “arabuluculuk” yapan 

Erim, Demirel ile bir araya gelerek uzun bir görüşme yapmıştır. Görüşmenin amacı 

AP’yi CHP ile ortak bir hükûmet kurmaya ikna etmek olarak belirlenmişti. Ancak 

Demirel, Nihat Erim’e CHP ile koalisyon kurmayı düşünmediklerini; çünkü halkın 

genel seçimlerde Ecevit’e iktidar olacak çoğunluğu vermediğini söylemiştir. Erim’in 

daha çok Demirel’i dinlediği görüşmede AP lideri, CHP’nin erken seçim olsa bile 

iktidarı alamayacağını ve kendisinin AP’yi kısa zamanda toparlayarak partisinden 

giden oyları yeniden kazanacağını anlatmıştır.2820 Nihat Erim, görüşmeden sonraki 

kısa demecinde “Sayın Demirelle günün konuları üzerinde görüşlerimizi belirttik. 

Benim için aydınlatıcı bir görüşme oldu.” değerlendirmesini yapmıştır.2821 Erim’in 

temasları böylece bir CHP-AP koalisyonun kurulmasının güçlüğünü de ortaya 

koymuş oluyordu. AP Genel Başkanı Demirel ise Nihat Erim’le temaslarından sonra 

yaptığı değerlendirmede daha “sert” ifadelere yer vermiştir. Demirel, “arabuluculuk” 

iddialarına dair bir soruya verdiği yanıtta;  “Sayın Erim kimle kimin arabuluculuğunu 

yapacak. Hükümeti kim kurmaya memur edilmişse işi o yapar…”  cevabını vermiştir. 2822  

Böylece Nihat Erim’in Cumhurbaşkanı Korutürk’ün onayı ve bilgisi dahilinde 

                                                 

2818 “Bu iş benim işim değil”, Bizim Anadolu, 28 Aralık 1973, Yıl: 5, Sayı: 1694, ss: 1-7.  
2819 Erim, A.g.e., ss:1090-1091.   
2820 A.e., ss:1092-1093. 
2821 “Erim ve Özdilek arabulucu oldular”, Cumhuriyet, 28 Aralık 1973, Yıl: 50, Sayı: 17748, s: 7.  
2822 “Korutürk Ecevit’e yeniden görev vermesi bekleniyor”, Milliyet, 28 Aralık 1973, Yıl: 24, Sayı: 
9394, s: 7. 
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başlattığı Ecevit-Demirel görüşmelerinden herhangi bir sonuç çıkmamış ve CHP-AP 

koalisyonu olasılığı zora girmiştir.  

14 Ekim genel seçimlerinden sonra yaklaşık 100 gün devam eden hükûmet 

sorununun giderilmesi için en makul formül CHP ile MSP arasındaki bir koalisyon 

olarak ortaya çıkmaya başlamıştı. Nitekim CHP lideri Ecevit ile MSP Genel Başkanı 

Necmettin Erbakan, 12 Ocak 1974 günü bir araya gelerek prensip anlaşmasına 

vardıklarını açıklamışlardır. 2823 Her iki parti arasında varılan uzlaşmadan sonra 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, kabineyi kurma görevini tekrar Ecevit’e vermiş ve 

partiler arasında hükûmet protokolü imzalanmıştır.2824 Varılan uzlaşmadan sonra 18 

CHP’li, 7 MSP’li bakana yer veren yeni kabine 26 Ocak 1974 tarihinde 

kurulmuştur.2825 Nihat Erim’in yeni kabineye dair ilk değerlendirmesine göre “Ecevit 

MSP ile ortaklıktan çok pişman olacak”tı. 2826 Erim, CHP-MSP koalisyonuyla ilgili 

bir başka yorumunda da meseleyi Atatürk ilkeleri açısından ele almıştır. Nihat Erim, 

koalisyona dair görüşlerini bu defa şöyle açıklamıştır:   “Türkiye’nin içinde bulunduğu 

deneme ne kadar ilginç. (Sol) ile (Sağ) koalisyonu her iki (uç)ta çeşitli yönlerden Atatürk’le 

pek bağdaşmıyor. Bu bir (başlangıç) mıdır, yoksa ilerisi olmayan bir sapma mıdır?.. 

Denemenin geleceği bu konuda açıklık getirecek.. Demokrasiyi (eksiksiz uygulamaya) 

girişince sonucuna katlanmak gerekir.”  2827  

Nihat Erim, Senato’da yeni hükûmetin programı üzerinde görüşmeler 

sırasında Kontenjan Grubu adına söz alarak bir konuşma yapmıştır. Erim, 

konuşmasında özetle programda “Atatürk ilkelerine ve bilhassa lâiklik prensibine 

bağlılık” vurgusu yapılmasını memnunlukla karşıladıklarını söylemiştir. Erim, ayrıca 

programın pek çok konuda “belirsiz vaatlere ve üstü kapalı ifadelere” yer verildiğini 

öne sürerek yine de birçok açıdan yenilikler içeren CHP-MSP koalisyonunu iyi 

niyetli olduğunu kabul edeceklerini bildirmiştir. 2828  Ecevit’in Başbakanlığında 

kurulan yeni kabineyle böylece uzun süreli bir hükûmet bunalımı geride kalmış 

                                                 

2823 Çavdar, A.g.e., s: 232. 
2824 Ahmad, A.g.e., s: 411. 
2825 Turan, A.g.e., s: 298. 
2826 Erim, A.g.e., s: 1102. 
2827 Lütem, A.g.e., s: 130. 
2828 Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, Cilt: 13, B: 26, O: 1, 05.02.1974, s: 391. 
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oluyordu. Erim, Kontenjan Grubu adına yaptığı konuşmada peşin 

değerlendirmelerden uzak olacaklarını söylerken; kamuoyuna daha çok yeni 

kabinenin icraatlarına göre tenkitleri yapacakları mesajını da vermiştir.  

7.15.3.  İnönü’nün Vefatı Karşısında Erim’in 

Değerlendirmeleri 

1973 yılının önemli olaylarından birisi Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ölümü olmuştur. Bir süredir rahatsız olan İnönü, 25 

Aralık 1973 günü saat 16:10 sıralarında geçirdiği bir kalp krizi neticesinde 89 

yaşında vefat etmiştir.2829 İsmet Paşa’nın kaybı “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir 

dönemin kapanması” olarak yorumlanmıştır. 2830 Nihat Erim, 1940’lardan beri 

siyaset alanında yetişmesinde önemli etkiler yapan ve zaman zaman görüş ayrılıkları 

/dargınlıklar yaşadığı İsmet İnönü’nün vefatını üzüntüyle karşılamıştır. Hükûmet 

kurulma çabalarının sürdüğü günlerde liderlerin de katıldığı Çankaya’daki 

toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Korutürk’ün İnönü’nün ölümünü duyurduğunu 

kaydeden Erim, duygularını şöyle dile getirmiştir:  “…Benim gözlerim yaşardı. İnönü 

on gün önce bir kalp krizi, ağır bir enfarktüs geçirmişti. Son günlerde doktorlar iyiliğe 

döndüğünü ilan ediyorlardı.”  2831  

Nihat Erim, İnönü’nün ölümü nedeniyle Pembe Köşk’e gitmiş ve burada 

açılan taziye defterine şu satırları yazmıştır:  “25 Aralık 1973. Bugün milletimiz için pek 

acı bir gün oldu. Yurduna çok, pek çok hizmetler yapmış olan İnönü’yü kaybetmek, derin bir 

üzüntü yarattı.” 2832  İsmet İnönü’nün naaşı 28 Aralık Cuma günü yapılan devlet 

töreniyle Anıt-Kabir’de kendisi için ayrılan yerde toprağa verilmiştir.  2833 Nihat 

Erim, Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grubu Başkanı olarak İnönü’nün cenaze 

töreninden sonra yayınladığı bildiride özetle şunları kaydetmiştir:  

“Hayatı boyunca, bütün hizmet ve münasebetlerinde, adının tam ve en seçkin bir 

insanı, eriştiği en üstün nitelikleri ve dünyanın takdirini kazanmış müstesna başarıları 

                                                 

2829 “İnönü’yü kaybettik”, Hürriyet, 26 Aralık 1973, Yıl: 26, Sayı: 9226, s: 1.  
2830 Turan, A.g.e., s: 292. 
2831 Erim, A.g.e., s: 1090. 
2832 A.e., s: 1091. 
2833 “Toprağa verdik”, Tercüman, 29 Aralık 1973, Yıl: 13, Sayı: 4412, s: 1. 
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ile…bugün kutsal vatan toprağına tevdi ettik. Aziz ruhu ve unutulmayacak hatıraları, şu 

anda, … büyük tarihimizin şanlı sahifelerine katılmış bulunuyor. Rahmetliye, her bakımdan 

en yakın olduğu aziz Atatürk’ün kabrinin kıblesinde ve kendi ifadesiyle onun sönmez 

meşalesi altında girdiği ebedi hayatında Tanrıdan mağfiret niyaz eder, yüce milletimize, 

kederli ailesine ve acımızı paylaşan bütün insanlığa başsağlığı dileriz.”  2834 

 7.15.4. Kıbrıs Barış Harekatı ve Nihat Erim’in 

Değerlendirmeleri 

CHP-MSP Koalisyon Hükûmeti döneminin önemli siyasal gelişmelerinden 

birisi Kıbrıs Barış Harekâtı ve Nihat Erim’in Başbakanlığı zamanında getirilen 

haşhaş ekim yasağının kaldırılması kararıdır. Yunanistan’da 1967’de yönetime el 

koyan askerî cunta, Kıbrıs’ta Makarios’u tasfiye ederek Kıbrıs’taki etkinliğini 

arttırmayı amaçlamıştı. Hatta Grivas’ın 1971’de adaya gelişiyle beraber adada 

silahlanma faaliyetleri artmış ve o dönem Erim Hükûmeti Kıbrıs’ın silahsızlanması 

konusunda harekete geçmişti. Ne var ki, 12 Mart Kabineleri’nin Batı eksenli (ABD 

yanlısı) bir politika izledikleri öne sürülmüştür. Nitekim 15 Temmuz 1974’te 

Makarios’a karşı düzenlenen darbe karşısında Türkiye, Kıbrıs’a müdahale edebilecek 

kararlılıkta -Batı karşıtı- bir iktidar bulunmaktaydı. 2835  

Türkiye, Kıbrıs’ta meydana gelen buhran karşısında adaya müdahale 

seçeneğini gündeme almıştı. Başbakan Bülent Ecevit, askerî harekâtın yapılmaması 

durumunda adanın Yunanistan’la birleşeceği ve bunun da bir süre sonra Türk-Yunan 

Savaşı’na yol açabileceği düşüncesindeydi. 2836 Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale kararı 

almasından sonra askerî harekât 20 Temmuz 1974 sabahı başlamıştır. 2837 Başbakan 

Ecevit, Türk müdahalesinin başladığını 20 Temmuz sabahının ilk saatlerindeki 

toplantıda aralarında Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grubu Başkanı Nihat Erim’in 

de bulunduğu siyasetçilere duyurmuştur.2838 Türk Harekâtı’nı gerçekleştiren askerler 

22 Temmuz’daki ateşkese kadar önemli mevzileri ele geçirmişler, Yunanistan’da 

                                                 

2834 Pembeköşk’ten Anıtkabir’e, (Der. Mete Tunalı), İstanbul, Ekran Yayınları, 1974, ss: 45-46.  
2835 Ed. Oran, A.g.e., s: 739-741. 
2836 Çolak, A.g.e., s: 170. 
2837 Toluner, A.g.e., s: 268. 
2838 Erim, A.g.e., s: 1110. 
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iktidar değişmiş ve askerlerin devirdiği Ioannidis yerine Kostantinos Karamanlis 

Başbakan olmuş ve yedi yıllık dikta idaresi sona ermiştir. 2839 

Nihat Erim, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın başladığı gün Meclis’te yapılan gizli 

oturumda ilk düşüncelerini ve görüşlerini açıklamıştır.  Kontenjan Grubu olarak 

Ecevit Hükûmeti’nin aldığı karara tam destek verdiklerini belirten Nihat Erim, 

yaptığı kısa konuşmada    “…Hükümetimizin bu işteki kararlı, isabetli ve tedbirli, temkinli 

tutumunu bir kere daha takdir ettik; bu ortam içinde artık, başka siyasî mülahazalara, 

mütaalalara yer görmediğimiz için, biz de evvelce hazırladığımız konuşmayı bir yana 

bıraktık...”   demiştir. 2840  Erim, 23 Temmuz günü Meclis’te yapılan birleşik 

oturumda da söz almış ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ilk safhalarına dair özetle şunları 

söylemiştir:  “Değerli arkadaşlarım, hiç şüphe yok ki, bugün Kıbrıs konusu bakımından 

Türkiye’nin durumu 19 Temmuz 1974’ten çok farklıdır. 1963’ten beri çeşitli sebeplerden 

yapılamayan şey, yapılmıştır… Girne’nin ve Girne’den Lefkoşe Türk bölgesine kadar olan 

yolun…kontrol[ümüz] altına girmesi… lehimize bir durumdur… [bu] kontrolümüz devam 

ederse Kıbrıs Türkü’nün acıklı durumu sona ermiş olacaktır…” 2841  Nihat Erim, 

konuşmasının ikinci kısmında Kıbrıs’ın farklı yerlerde yaşayan Türk vatandaşlarının 

“vahşi muamelelere” tutulmuş olması ihtimalinden söz etmiş ve hükûmeti, 

“Birleşmiş Milletler Barış Gücü bu güvenliği sağlayacak şekilde takviye 

edilmelidir.”   sözleriyle uyarmıştır.  

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grubu Başkanı Nihat Erim, konuşmasının 

son bölümünde Kıbrıs Sorunu’nda kendisinin geçirdiği diplomaktik tecrübeleri 

anımsatmış ve   “…Rumun dünya üzerindeki sempatisi, manevî gücü bizden kuvvetlidir. İş 

konferans masalarına düştüğü zaman bunun neticesini alıyorlar…”   demiş, Cenevre’de 

yapılacak konferansta ne Nikos Sampson’un ve ne de Makarios’un Rumları temsil 

edemeyeceğini savunmuş; Ecevit Hükûmeti’nin bu konuda titizlik göstermesini 

istemiştir.2842 Bu konuşmada grubun düşüncelerini yansıtan Nihat Erim, yaklaşık 10 

senelik bir mücadeleden sonra Kıbrıs’a asker çıkartılmasını olumlu gördüklerini 

                                                 

2839 Richter, A.g.e., s: 355. 
2840 TBMM Tutanak Dergisi (Gizli Oturum), Cilt: 13/1, B: 3, O: 1, 20.07.1974, ss: 35-36. 
2841 TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 13, B: 4, O: 3, 23.07.1974, ss: 33-34. 
2842 TBMM Tutanak Dergisi, 23.07.1974, ss: 35-36. 
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söylemiş, eski deneyimlerden ders alınmasını tavsiye etmiş ve kazançların diplomasi 

sahasında kaybedilmemesine özen gösterilmesi uyarısında bulunmuştur.  

25 Temmuz 1974 günü toplanan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin 

katıldığı Cenevre Konferansı’nın beş gün süren çalışmaları sonunda bir protokol 

imzalanmıştır. Buna göre adada iki otonom bir yönetimin varlığı kabul edilmiş, 

Kıbrıs Rumlarıyla Türk birlikleri arasında BM tarafından bir güvenlik bölgesi 

kurulması kararlaştırılmıştır. Rumların işgal bölgelerini tahliye etmesi de alınan 

kararlar arasında yer almıştır. 2843 Erim’e göre Cenevre’de başarılı bir anlaşma 

sağlanmıştı ve ABD baştan beri Türk tarafına yardım etmekteydi. 2844 Nihat Erim, II. 

Kıbrıs Barış Harekâtı günlerinde kaleme aldığı bir mektupta da Ecevit Hükûmeti’nin 

siyasetini şöyle yorumlamıştır:   “…Çok şükür askeri harekât kısmı başarı ile sonuçlandı. 

Şimdi iş diplomasiye düşüyor. İnşallah Kıbrıs’da bir batağa saplanmış duruma girmeyiz. 

Böyle bir tehlike yoktur; denemez sanırım. Şimdiye kadar hükümet, işi doğrusu iyi idare etti. 

Bundan sonrası daha da zor…” 2845   Erim, böylece genel anlamda Ecevit Hükûmeti’nin 

Kıbrıs siyasetini olumlu bulduğunu ortaya koymuş; ancak diplomasi sahasında neler 

olabileceği hakkında şüphelerini dile getirmekten de geri kalmamıştır.  

Nihat Erim, Kıbrıs Sorunu’ndaki tutumunu desteklediği Başbakan Bülent 

Ecevit’in haşhaş ekim yasağını kaldırma kararı alması sırasında kendisine yönelen 

eleştirilerden ve suçlamalardan rahatsızlık duymuştur. Kabine programında 

meseleye, “Haşhaş sorununa, bir yandan insani kaygıları tatmin edici öte yandan 

haşhaş üreticilerinin mağdur durumlarına son verici çözüm yolları süratle bulunup 

uygulanacaktır.” ifadeleriyle değinilmişti. 2846 Nitekim 1 Temmuz 1974 tarihinde 

haşhaş ekimine tekrar başlanacağı duyurulmuş ve bizzat Başbakan Ecevit, “seçimle 

iş başına gelmeyen bir hükûmet tarafından haşhaş ekiminin yasaklanması hata” 

olarak nitelemiştir. 2847 Halk, bu noktada haşhaş ekiminin yasaklanmasını 

Türkiye’nin ABD’ye “boyun eğişi” olarak değerlendiriyor ve yeniden ekim kararı 

                                                 

2843 İsmail, A.g.e., s: 130. 
2844 Erim, A.g.e., s: 1111. 
2845 Lütem, A.g.e., ss: 130.131. 
2846 Çavdar, A.g.e., s: 234. 
2847 Uslu, A.g.e., s: 272. 
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alınmasını ise “millî onur ve bağımsızlığın tekrar kazanılması” şeklinde 

yorumluyordu. 2848  

Nihat Erim, yeniden haşhaş üretimine geçildiği dönemde Başbakan  Bülent 

Ecevit’le bir araya geldiğinde 12 Mart döneminde alınan kararı yeniden gündeme 

getirmiş ve yasaklamanın gerekçelerine değinme gereği hissetmiştir. Erim, haşhaşı 

ABD baskısıyla yasaklamadığını vurgulayarak; “Eğer Türkiye’nin menfaatlerine 

aykırı görseydim, kabul etmez çekilirdim.” demiştir. ABD talebi olmaksızın ilk 

kabine programında haşhaş konusuna yer verdiklerini de anlatan Erim,  “Ben 

Amerika’nın uyuşturucu madde alışkanlığından ne kadar acı duyduğunu biliyordum. Bundan 

Türkiye lehine faydalanmak istedim… O bölgeye modern tarım tekniğini Amerikan-Türk 

uzmanlarının birlikte yapacakları projelerle sokmak istedim. Sonra bu bölgeyi pilot bölge 

olarak kullanıp bütün Türkiye’ye yaymak istedim. Amerika Başkanı Mr. Nixon’a bunu teklif 

ettim. Olumlu cevap geldi..”  sözleriyle politikasını savunmuştur. 2849 Nihat Erim, 

ayrıca üreticilerin maddi zarara uğramadıklarını da savunmuş ve köylüye 75 milyon 

tazminat verildiğini de açıklamıştır. Demirel’in de Başbakanlığı zamanında 

yasaklama siyasetinin olduğunu ABD’lilerden öğrendiğini söyleyen Erim’i dinleyen 

Ecevit, son alınan tedbirlerin Amerikalıları memnun ettiğini ifade etmiştir.   

7.15.5. Artan Terör Olayları Hakkında Nihat Erim’in 

Değerlendirmeleri   

Özellikle CHP-MSP Hükûmeti’nin kurulması sürecinde ve Kıbrıs Barış 

Harekâtı sırasında oldukça faal günler geçiren Nihat Erim’in Parlamenter yaşamı 

1977’de Cumhurbaşkanı tarafından Senato’ya seçilmeyişiyle sona ermiştir.2850 Erim, 

artık kendi deyimiyle “ununu elemiş, bir kenara çekilmiş” eski bir politikacıdır.2851 

Senatörlüğünün son günlerinde Cumhurbaşkanı Korutürk’ün bir görüşme sırasında 

12 Mart’taki Başbakanlığını överek;  MSP’den ve Erbakan’dan şikâyetçi olması ve 

Atatürk devrimlerinin tehdit altında olduğunu söylemesi karşısında Erim,   “…Artık 

                                                 

2848 Çolak, A.g.e., s: 168. 
2849 Erim, A.g.e., s: 1112. 
2850 Cumhurbaşkanı Korutürk’ün 1977’de Kontenjan Senatörü olarak atadığı isimler şunlardır: Kemal 
Cantürk, Nail Kubalı, Safa Reisoğlu, Metin Toker, Namık Kemal Şentürk. “İstanbul Valisi Senatör 
oldu”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 23.10. 1977, s:1. 
2851 Erim, A.g.e., s: 1162. 
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Atatürkçü nesiller özenle yetiştirilmiyor. Bizim nesil yaşlandı. Yeni nesiller başka telkinler 

altında yetişiyor.”   tespitinde bulunmuştur. Erim ayrıca,   “12 Mart’ta iyi iş gördüğümü 

söylediniz. Makbule geçti mi? Sol bana düşman, sağ bana düşman. Kimse sahip çıkmıyor. 

Ben kırgınım. Günümü tamamlayıp köşeme çekileceğim.”   sözleriyle 12 Mart sonrası 

ortada bırakıldığını ifade etmiştir. 2852 Erim, böylece ne eski partisi CHP’den ve ne 

de Korutürk dahil devletin herhangi bir kademesinden 12 Mart sonrası destek 

göremediğini ve yalnız bırakıldığını Cumhurbaşkanı nezdinde vurgulamıştır.  

Böylece bir anlamda 1971’de Başbakanlık için CHP’den istifaya hazırlandığı sırada 

İsmet Paşa’nın Nihat Erim’e söylediği “Yapayalnız ortada kalırsın.” sözü de 

gerçekleşmiş oluyordu.   

Erim, Senato’daki görevi sona erdikten sonra Türkiye’de özellikle 1977’den 

itibaren yükselmeye başlayan terör olayları karşısında zaman zaman kaygılarını da 

siyasîlerle ve yakın çevresiyle de paylaşmıştır. Nihat Erim, 1978’in sonunda siyasî 

gelişmelerden söz eden bir mektubunda,  “…Halimiz yürekler acısı. Düzelme şöyle 

dursun, durum her gün daha kötüleşiyor. Asayiş, güvence hiç kimsede kalmadı. Ama buna 

rağmen bir çokları vurdumduymazlık; işi kadere terketmişlik içinde normal yaşantılarını 

sürdürüyorlar.” 2853 değerlendirmesi yaparak terör ve istikrarsızlık karşısındaki 

endişelerini dile getirmiştir. 1978’de Ankara’da Başbakan Ecevit ile bir 

görüşmesinde de özellikle AP ile uzlaşmanın öneminden söz eden Nihat Erim, 

Demirel buna yanaşmasa bile CHP liderine “yumuşak gitmesini” salık vermiştir. 2854 

Nitekim Bülent Ecevit, yıllar sonra 12 Eylül öncesi dönemden söz ederken tıpkı 

Nihat Erim’in söylediği gibi “iki büyük parti el ele vermeden bir çözüm yolu 

bulamayacağı belliydi.” demiştir.  Ecevit, ayrıca olayların ve istikrarsızlığın arttığı 

günlerde Demirel’le görüşme talebini AP liderinin geri çevirdiğini ve böylece büyük 

bir fırsatın kaçırıldığını da ifade etmiştir. 2855 Kısacası Ecevit, Nihat Erim’in 

Demirel’le görüşme tavsiyesine uymuş; ancak yine Erim’in tahmin ettiği gibi AP 

lideri Ecevit’in teklifine yanaşmamıştır.  

                                                 

2852 A.e., s: 1155. 
2853 Lütem, A.g.e., s: 157. 
2854 Erim, A.g.e., s: 1162. 
2855 Çetingüleç, A.g.e., ss: 152-153. 
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Nihat Erim, yaşamının son yılında da 30 seneyi aşan parlamenter geçmişiyle 

siyaset kurumunun sorunlara çözüm arayışında görüşlerine başvurduğu isimlerden 

birisi olmuştur.  18 Şubat 1980 tarihli Millet Meclisi 10/27 No.lu Araştırma 

Komisyonu Başkanı Korkut Özal imzalı bir mektupla kısaca Nihat Erim’in artan 

anarşi olayları karşısındaki görüşleri istenmiş ve “Türkiye’deki terörün kaynaklarıyla 

şiddetin önlenmesi hakkında düşüncelerini bildirmesi” istenmiştir. 2856 Böylece 

Meclis, 12 Mart döneminin ilk Başbakanı Nihat Erim’in deneyimlerinden ve 

görüşlerinden yararlanarak sorunlara bir çözüm arayışında olduğunu göstermiştir.  

Nihat Erim, hazırladığı cevap metninde terör olaylarının iç ve dış kaynaklı 

olarak değerlendirmek gerektiğini ifade etmiştir. Erim’e göre kırsaldan kente göç 

sonucunda şehirlerde biriken insanlar beklediklerini bulamamaktadırlar ve bu da 

yasadışı yollara sapmalarına elverişli bir ortam hazırlamaktadır. Erim, ayrıca 

öğretmen yetiştirme politikalarının yeniden ele alınması lüzumundan söz etmiş; 

teröre yol açan etmenler arasında eğitimin rolüne işaret etmiştir. Bu faktörlerin yanı 

sıra Nihat Erim, demokratik ve toplumsal düzenin şiddet ve benzeri usullerle yok 

edilmesine izin verilemeyeceğini de ifade etmiştir. 2857  

Türkiye’de tırmanan terör olaylarının dışarıdan desteklenmeden bu denli 

geniş sahaya yayılamayacağını da öne süren Erim, “Anarşi ve şiddet Türkiye’yi 

bölmek, çökertmek için bugün uygulanmaktadır.” tespitinde de bulunmuştur. 

Afganistan, İran hadiseleriyle Arap ülkelerindeki mücadelenin her an petrol 

sahalarını bir savaş alanına çevirebileceğini de vurgulayan Erim, “Türkiye bu alanın 

adeta kilit noktasındadır.” değerlendirmesiyle dış güçler tarafından “rahat 

bırakılmayacağını” da ifade etmiştir. 2858 

Nihat Erim, alınması gereken önlemlerden bahsederken bütün partilerin 

öncelikle birleşmeleri gereğinden söz etmiştir. Yasal tedbirler için işbirliğinin şart 

                                                 

2856 Millet Meclisi 10/27 No.lu Araştırma Komisyonu Başkanlığı’ndan Nihat Erim’e gönderilen 18 
Şubat 1980 tarihli Erzurum milletvekili Korkut Özal imzalı mektup. Nihat Erim’in Özel Arşivi, 
Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2857 Nihat Erim’in Millet Meclisi 10/27 No.lu Araştırma Komisyonu Başkanı Erzurum milletvekili 
Korkut Özal’a gönderdiği 3 Mart 1980 tarihli mektuptan alıntı. Nihat Erim’in Özel Arşivi, Tasnife 
Girmemiş Özel Evrak. 
2858 Nihat Erim’in Millet Meclisi 10/27 No.lu Araştırma Komisyonu Başkanı Erzurum milletvekili 
Korkut Özal’a gönderdiği 3 Mart 1980 tarihli mektuptan alıntı. s: 3. Nihat Erim’in Özel Arşivi, 
Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
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olduğunu da açıklayan Erim, kente göç edenleri besleyecek bir düzenlemenin 

lüzumlu olduğunu savunmuştur. Nihat Erim, ayrıca Türkiye’de bölgesel farklılıklar 

bulunduğunu ve bunların hızla giderilmesi gerektiğini de ifade etmiştir. Erim, bütün 

bunların uygulanması için bir “millî plan” hazırlanmasını da istemiş; iktidara gelen 

tüm partilerin bu planı hayata geçirmeye mecbur tutulmaları gerektiğini de 

söylemiştir. 2859 

Nihat Erim, böylece yaşamının son döneminde Türkiye’de anarşi olaylarının 

önüne geçilmesi için iktisadi tedbirlerin arttırılmasının önemine vurgu yapmıştır. 

Türkiye’de kent ile kırsal arasındaki ekonomik ve sosyal farklardan söz eden Erim, 

göç olgusunun yol açtığı toplumsal ve psikolojik etmenlerin arayış içindeki insanları 

illegal yapılanmalara doğru ittiğine dikkât çekmiştir. Dolayısıyla bu husustaki asıl 

çözüm kırsal ile kent arasındaki dengesizliklerin önlenmesi ve göçün olabildiğince 

önlenmesi olacaktır. Erim’e göre ayrıca siyasî partilerdeki diyalog ve uzlaşı eksikliği 

önemli bir sorundur ve bu sorunun köklü önlemlerin alınmasının önünde bir engel 

teşkil ettiği açıkça gözlenmektedir. Şiddet eylemlerinin geri planında dış güçlerin 

bulunduğunu söyleyen Nihat Erim, Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin enerji 

kaynaklarının bulunduğu yer olmasından dolayı bölgesel rekabet ve mücadelenin 

gelecekte de Türkiye’yi olumsuz etkileyebileceği uyarısında da bulunmuştur.   

7.16. Nihat Erim’e Düzenlenen Suikast ve Faillerin Yakalanışı  

12 Mart döneminin ilk Başbakanı Nihat Erim, bu dönemdeki faaliyetlerinden 

dolayı bir süredir kendisine yönelik tehditlerle karşı karşıya kalmıştı. Erol Köse, 

vefatından bir ay kadar önce Erim’le görüşmesinde kendisini uyarmak istemiş; ancak 

“Erol, eğer onlar niyet ettilerse adamı anahtar deliğinden bile vurabilirler.” cevabını 

almıştı. 2860 Hatta suikastten önce Nihat Erim’in evinin bombalanmasından sonra o 

ve eşi Kamile Hanım bir araç ve koruma polisiyle birlikte hareket etmeye de 

başlamıştı.2861 Nitekim 19 Temmuz 1980 Cumartesi günü eski Başbakanlardan Nihat 

                                                 

2859 Nihat Erim’in Millet Meclisi 10/27 No.lu Araştırma Komisyonu Başkanı Erzurum milletvekili 
Korkut Özal’a gönderdiği 3 Mart 1980 tarihli mektuptan alıntı. s: 3. Nihat Erim’in Özel Arşivi, 
Tasnife Girmemiş Özel Evrak. 
2860 Erol Köse ile 27 Ekim 2014 tarihinde yapılan özel görüşme. 
2861 “Sessiz bir ev”, Hürriyet, 25 Temmuz 1980, Yıl: 33, Sayı: 11600, s: 9. 



 658

Erim, Kartal/Dragos’ta uğradığı bir silahlı sonucunda koruma polisi Ali Kartal ile 

birlikte yaşamını yitirmiştir. 2862 Dev-Sol adına yapılan saldırı alanına “Nihat Erim’in 

cezasını veriyoruz.” yazılı bir mesaj da  bırakılmıştır.  

Olayın ardından yapılan yorumlarda Dragos’un iki girişinin olduğu, bir 

süredir her iki girişte de güvenlik görevlilerinin sıkı denetim içinde nöbet tuttukları; 

ancak 19 Temmuz 1980 günü Cevizli yönündeki girişin 2 saat kadar boş bırakıldığı 

iddia edilmiştir. 2863 Saldırı anında olay yerinde bulunan Nihat Erim’in eşi Kamile 

Erim ise yara almadan kurtulmuştur.2864 Nitekim olaydan iki gün sonra İçişleri 

Bakanı Mustafa Gülcügil istifasını vererek görevinden ayrılmıştır. 2865 Dolayısıyla 

Nihat Erim suikastinin ilk siyasî faturasını Gülcügil ödemek zorunda kalmıştır.  

Nihat Erim’in cenazesi Başbakan Demirel, CHP Genel Başkanı Ecevit, eski 

Başbakanlardan Sadi Irmak, Ferit Melen ve Naim Talu’nun ve çok sayıda siyaset 

adamının da katıldığı devlet töreniyle Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir. 2866 

Törende uzun zamandır aralarında diyalog eksikliği bulunan Başbakan Demirel’le 

muhalefet lideri Ecevit, sadece tokalaşmakla yetinmişlerdir. Nitekim iki liderin bu 

tavrı basında sert şekilde tenkit edilecektir.   

Nihat Erim’in öldürülmesinden sonra İstanbul’da geniş çaplı arama 

faaliyetleri başlamış ve Vali Nevzat Ayaz, olayda kullanılan silahın balistik raporuna 

göre başka olaylarda da kullanıldığını açıklamıştır. Ayaz, ilk planda bazı hücre 

evlerine yapılan baskınlarda çok sayıda militanın ele geçtiğini de açıklamıştır. 2867 

                                                 

2862 “Kim, niçin değil Nereye?”, Hürriyet, 20 Temmuz 1980, Yıl: 33, Sayı: 11595, ss: 1-11., “Nihat 
Erim katledildi”, Akşam, 20 Temmuz 1980, Yıl: 61, Sayı: 30500, ss: 1-7. 
2863 “Sessiz bir ev”, Hürriyet, 25 Temmuz 1980, s: 9. 
2864 A.h., s: 1. Yakın dönemde çıkan bir kitapta Nihat Erim’in ölüm tarihi 20 Temmuz 1980 olarak 
verilmiştir. Oysa suikastin yapıldığı tarih bir gün öncesine rast gelmektedir. Aynı kaynakta Erim’in 
evinde öldürüldüğü yazılıdır. Halbuki cinayet Orhantepe Deniz Kulübü önünde işlenmiştir. [Y.n.] 
Sözü edilen eser için bkz. Aydın/Taşkın, A.g.e., s: 316. 
2865 Yankı, 28 Temmuz-3 Ağustos 1980, Sayı: 487, s: 5.   
2866 “İmam, liderlere: ‘Sizi düşünmeye davet ediyorum’ ”, Hürriyet, 23 Temmuz 1980, Yıl: 33, Sayı: 
11598, ss: 1-15.  
2867 Ayın Tarihi, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 1980, s: 347. 
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Ancak olayı failleri 12 Eylül’den sonra ele geçirilmiş ve yakalanan saldırganların 

suçlarını itiraf ettikleri açıklanmıştır. 2868  

7.16.1. Nihat Erim Suikastinin İç ve Dış Yankıları  

Nihat Erim’in bir suikast sonucu öldürülmesi siyasî çevrelerde büyük yankı 

uyandırmıştır. Cumhurbaşkanı Vekili İhsan Sabri Çağlayangil, yayınladığı mesajda 

“Eski Başbakanlardan değerli devlet ve bilim adamı aziz dostum Prof. Dr. Nihat 

Erim’in menfur bir suikast sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duydum.” 

ifadesini kullanmış ve Erim’in hizmetlerinin Türk milleti tarafından daima 

hatırlanacağını söylemiştir.2869  Başbakan Süleyman Demirel, olay üzerine Bakanlar 

Kurulu’nu acilen toplamış ve yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştur:  “…Fevkalade 

üzgünüm… Cinayet, düşünülmüş bir tertip eseridir… Sayın Nihat Erim uzun yıllardır Türk 

siyaset hayatında yeri olan ismi olan bir değerli güzide devlet adamı idi…”  2870  Demirel, 

ayrıca güvenlik güçlerinin mutlaka failleri yakalayacağını da ifade ederek, 

“Türkiye’yi bu noktaya 1974 affı getirmiştir.” saptamasında da bulunmuştur. 

Dolayısıyla Başbakan Demirel, Nihat Erim cinayeti de dahil olmak üzere artan terör 

olaylarının mesuliyetini Ecevit’in Başbakanlığındaki CHP-MSP Koalisyon 

Hükûmeti’ne yüklemiştir. 2871  

Erim’in bir suikast sonucunda vefatı muhalefet partileri arasında da tepkiyle 

karşılanmıştır. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, olayla ilgili olarak, “Herhalde 

artık bir milleti ve politikacıları uyarmak için son zamanlarda tanık olduğumuzdan 

daha acı olayları beklemememiz gerektiği inancındayım.” demiştir.2872 MSP Genel 

Başkanı Necmettin Erbakan ve MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş de 

açıklamalarında saldırıyı kınamışlar; Erbakan Meclisin acilen köklü bir çözümü 

                                                 

2868 “Erim’i öldüren çete yakalandı”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 04.10. 
1980, s: 1. Suikastin failleri 1982 yılında 2 numaralı Askerî Mahkeme’de idam cezasına 
çarptırılmışlardır. “Erim ve koruma polisinin katilleri yeniden idama mahkûm oldu”, Milliyet Gazete 
Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 06.10. 1982, s: 10. 
2869 “Siyasiler cinayet üzerine yine ‘üzüntü’ demeçleri verdiler”, Cumhuriyet, 20 Temmuz 1980, Yıl: 
57, Sayı: 20111, s: 9. 
2870 “Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantı yaptı”, Son Havadis, 20 Temmuz 1980, Yıl: 20, Sayı: 8042, 
s: 6. 
2871 1974 affına dair bkz. Turan, A.g.e., ss: 302-303. 
2872 “Ecevit: ‘Tanık olduğumuzdan daha acı olayları beklememeliyiz’ ”, Barış, 21 Temmuz 1980, Yıl: 
58, Sayı: 20269, s: 1. 
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ortaya koyması gerektiğini söylemiş, Türkeş ise -Demirel gibi – 1974 affıyla 

çıkanların 12 Mart döneminin mesuliyet taşıyan isimlerine saldırdıklarını 

bildirmiştir. 2873  Bir dönem Nihat Erim’in de içinde bulunduğu Cumhuriyet Senatosu 

Kontenjan Grubu’ndan yapılan açıklamada AP ve CHP’nin politikaları eleştirilmiş 

ve “iki büyük partinin tutumu millete teröristler kadar endişe veriyor.” 

değerlendirmesinde bulunulmuştur. 2874 

Nihat Erim suikastine dair Kocaeli basınında çıkan değerlendirmelerde, 

Erim’in sorumluluk taşıdığı dönemlerde eleştirilecek yanları olduğundan söz edilmiş 

ve 12 Mart döneminde Başbakanlık yaptığı dönem ele alınmıştır. Bu dönemde sol 

kesimin etkisizleştirildiğinden bahsedilen yorumda eleştirel bir yaklaşımla,  “Militan 

Sağ’ın 12 Mart Ara rejiminde rahatlık kazandığını vurgulamak isteriz. Nihat Erim böylesi bir 

gelişmenin simgesi olma şanssızlığını sorumlu olarak taşımıştır.” ifadeleri 

kullanılmıştır.2875 Bu noktada vurgulanması gereken önemli bir husus, 1945 yılında 

Meclis’e ilk girdiği dönemden itibaren Nihat Erim’i destekleyen ve Kocaeli’nin 

gözde siyasetçileri arasında olduğu vurgulanan Erim’in bu defa eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirilmesidir. Yazar bilhassa 12 Mart’ta solun tasfiyesinden ve 

sağın himayesinden söz etmesi, bu iki konuda Nihat Erim’i kusurlu gördüğünün bir 

kanıtı olarak görülmelidir.   

Bir dönem Nihat Erim’le arası açık bulunan ve onu sert şekilde eleştiren 

gazetecilerden Metin Toker’in değerlendirmesine göre artık Türkiye’de günlük 

hayatın bu şekliyle bir yere varması beklenmemelidir ve ancak bu yolun sonu “Türk 

Cumhuriyetinin ve demokrasisinin yok edilmesine” kadar varabilir. Türkiye’yi 

yönetmek için seçilenlerin bir “kısır döngü” içinde yuvarlandıklarını savunan Toker 

okurlarına,  “Buna seyirci mi kalacağız? Göz göre göre, bizi yönetmek için seçilmişler 

durumun düzeyine çıkamıyorlar diye… içinde bulunduğumuz gemiyle batmayı kabul mu 

edeceğiz?”  sorusunu sormuştur.  2876  Toker, bir başka makalesinde de siyasî liderleri 

                                                 

2873 “Nihat Erim öldürüldü”, Son Havadis, 20 Temmuz 1980, s: 6. 
2874 “İki büyük partinin tutumu millete teröristler kadar endişe veriyor”, Yeni Asır, 20 Temmuz 1980, 
Yıl: 85, Sayı: 26735, s: 1. 
2875 L. Ertuğrul Kazancı: “Bakış: Ve Nihat Erim”, Türkyolu-Bizimşehir, 22 Temmuz 1980, Yıl: 58, 
Sayı: 13118, s: 1. 
2876 Metin Toker, “Türkiye üzerinde düşünme saati”, Hürriyet, 20 Temmuz 1980, s: 8. 
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şu ifadelerle göreve çağırmıştır:  “Bugün sanki Türkiye, hemen kapısının eşiğindeki iki 

tehlike ile karşı karşıyadır [Ecevit ile Demirel arasındaki birbirlerine yönelik faşizm ve 

komünizm suçlamaları] ve bununla savaş ‘mukaddes harp’tir. Demirel ve Ecevit’ten 

istenilen ve beklenen -en iyi niyetli deyimle – ‘şimdiye kadar görmedikleri’ gerçeği artık 

görmeleridir… bir barışın yukarıdan aşağıya inmesini başlatmalarıdır…”  2877 

Kendisi de sonraki yıllarda bir suikaste kurban gidecek CHP İzmir 

milletvekili Ahmet Taner Kışlalı, Erim cinayeti de olmak üzere artan şiddet 

olaylarını Demirel-Ecevit anlaşmazlığı üzerinden şöyle değerlendirmiştir:  

“Kamuoyu, iki liderin ekonomik konularda değil, şiddet olaylarına karşı takınılacak tutum 

konusunda anlaşmalarını istiyor... Devlet, yansızlığını yitirdiği ölçüde otoritesini yitirmiş ve 

terörün tırmanmasına uygun ortam oluşmuştur. Sağduyulu herkesin kabul ettiği gerçek 

budur… Bugün, koşullar 12 Mart öncesi ile kıyaslanamayacak kadar ağır. Sonuçlarının da 

aynı ölçüde ağır olmasından korkarım.”   2878    

Nihat Erim’i 1945 yılında birlikte gittikleri San Francisco Konferansı 

yıllarından bu yana tanıdığını kaydeden Prof. Ahmet Şükrü Esmer, Erim’in yaşamı 

süresince mücadele terörün kurbanı olduğunu ifade etmiştir. Suikastin şok edici 

olduğundan söz eden Esmer, Erim’in siyasî kariyerini özetlediği yazısında; 

“Öldürülmeden az önce Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden söz ediliyordu. Yazık 

oldu. Herhalde hayırla anılacaktır.” yorumunu yapmıştır.2879 Erim’in Galatasaray 

yıllarından sınıf arkadaşı ve bir dönem DP saflarındaki siyasî rakibi Cihat Baban’ın 

değerlendirmesine göre  “…Nihat Erim gelecek nesiller süresince de bu ülkede ismini 

yaşatacak, hatıraları ile örnek olacak ve daha hayata gözlerini yummadan evvel, kendi 

dünyası içinde ebediliğini yaratmış mutlu fanilerden biridir...” 2880  Baban, Nihat Erim’in 

akademide verdiği dersleri, makaleleriyle bir aydın olarak önemli hizmetleri 

olduğunu; ayrıca demokrasiye hizmet için büyük çabalar gösterdiğini savunmuş 1950 

Seçim Kanunu ve Kıbrıs davasındaki çalışmalarını bu hususta iki önemli örnek 

olarak göstermiştir.  Baban, yazısının son kısmında Nihat Erim’e dair şu önemli 

değerlendirmeleri de yapmıştır:  “Bütün arzusu uygar bir ülkede medeni insanların akılla 

                                                 

2877 Metin Toker, “Savaş psikozu”, Hürriyet, 27 Temmuz 1980, Yıl: 33, Sayı: 11602, s 8. 
2878 Yankı, 28 Temmuz-3 Ağustos 1980, ss: 6-7. 
2879 Ahmet Şükrü Esmer: “Dış Politika: Erim’in ardından”, Barış, 29 Temmuz 1971, Yıl: 58, Sayı: 
202757, s: 3. 
2880 Cihad Baban, “Erim’i Uğurladık”, Son Havadis, 23 Temmuz 1980, Yıl: 20, Sayı: 8045, s: 1. 
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işletebilecekleri bir demokrasiyi görmekti, bunu göremedi. Fakat görevini yapmış bir insanın 

huzuru ile demokrasiye duyduğu hasretle toprağa veril[di]…”  2881  

Bir dönem AP’de parlamenterlik görevi üstlenen Tekin Erer’in Nihat Erim 

suikastine dair yorumunda olayı CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit üzerinden  

değerlendirmeyi tercih etmiştir. Ecevit’in en sevmediği siyasînin Erim olduğunu ileri 

süren Erer, CHP liderinin sürekli olarak Nihat Erim’i kıskandığını savunmuştur. 

1974 affının bu olaya yol açtığını da dile getiren Erer, Erim’in ölümüne Ecevit’in 

sevinip sevinmediğinin belli olmadığını da ifade etmiştir. 2882 AP’nin yayın organı 

olarak bilinen bir gazetede Nihat Erim suikastinin mesuliyetinin 1974 affına ve 

Ecevit’e ait olduğunu savunmak, politikacılar arasında “yumuşama” bekleyen 

kamuoyunun bu beklentisine cevap vermekten çok uzaktır. Oysa CHP’nin yayın 

organı Barış’ta çıkan değerlendirmede herhangi bir ithama girişilmeksizin,  “Şimdi 

ortada uzun zamandır gözlenen bir sav var: İki büyük partinin bir birlik ve beraberlik 

ortamına girmesi, sorunlara birlikte çözüm araması, özellikle anarşiye...”  ifadesi 

kullanılarak kamuoyunun beklentisi dile getirilmiştir. 2883 Ayrıca bu diyaloğun 

yapılmaması halinde Cumhuriyet rejiminin geleceğinin tehlikede olacağı uyarısı da 

yapılmıştır. Ne var ki, partiler arasındaki bu gergin atmosfer, siyaset adamları 

arasındaki diyalog kopukluğu, artan terör olayları Türkiye’yi 12 Eylül 1980’e kadar 

götürecektir.  

Eski Başbakanlardan Nihat Erim’in İstanbul’da düzenlenen bir suikaste 

kurban gitmesi Türkiye dışında da yankı uyandırmıştır. Amerikan Associated Press 

Ajansı’nın başkent Washington çıkışlı bir haberinde ABD Hükûmeti’nin Nihat 

Erim’in öldürülmesini kınayarak hadisenin “demokrasiyi çökertmeye yönelik terörün 

bir parçası” olarak gördüğü kaydedilmiştir. 2884 Suikasti ilk haber olarak duyuran 

Avrupa basını ve radyolarının Atina ve Paris kaynaklı haberlerine göre cinayeti 

işleyenlerin Filistinli oldukları öne sürülmüştür. İngiliz basın kuruluşu BBC de 

yayınında Nihat Erim’in, “Türkiye’deki siyasî cinayetlerde can veren binlerce kişinin 

                                                 

2881 A.m., s: 6. 
2882 Tekin Erer, “Günün Akisleri: Ecevit ve Erim”, Son Havadis, 24 Temmuz 1980, Yıl: 20, Sayı: 
8046, s: 2. 
2883 Barış: “Yorum: Bu gidişin sonu nereye varacak?”, Barış, 21 Temmuz 1971, s: 1. 
2884 Ayın Tarihi, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 1980, Ankara, Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü, s: 344. 
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en tanınmışı” olduğu duyurulmuştur.  2885 Ayrıca 12 Mart döneminin anımsatıldığı 

BBC yorumunda “Demirel’in Silahlı Kuvvetler’ce görevden uzaklaştırılması üzerine 

başbakanlığa getirilen Erim’in ordunun simgesi olarak düşünülmesi öldürülmesine 

neden oldu.” değerlendirmesi yapılmıştır. 2886 

İngiltere’de çıkan Daily Telegraph gazetesi suikaste dair verdiği haber ve 

yorumlarda Nihat Erim’i “sağcı” bir politikacı olarak nitelemiştir. Olayın Türkiye’de 

terörizmi “zirveye doğru yaklaştırdığı” da savunulmuş, ardından da son iki sene 

zarfında bir “iç savaş” ortamının hüküm sürdüğü, 1980 yılında terör olaylarında 

öldürülenlerin sayısının 2000 civarında olduğu ifade edilmiştir. Ardından bir askerî 

müdahale beklentisine şu satırlarla dikkât çekilmiştir:  “Bu son cinayetler güçlü Türk 

Silahlı Kuvvetleri üzerinde bir baskı yaratacaktır. Eğer, davet gelmezse direkt müdahale de 

beklenir…” 2887  Haberde ayrıca iktisadi durumun kötü oluşundan dolayı TSK komuta 

kademesinin bir müdahaleye yanaşmadığı da öne sürülmüştür. Nihat Erim’in 

ölümünden sonra çıkan bu yorumda Türkiye’de olası bir darbeden söz edilmesi 

Batı’da yaklaşan askerî müdahaleye dair tahminlerin arttığını göstermesi bakımından 

önemlidir. Erim’in ölümü Yunanistan’da da yankı uyandırmış ve tıpkı İngiliz basını 

gibi To Vima’da çıkan yorumda mevcut durumun devam edemeyeceği ifade edilmiş 

ve “Türkiye’de her an bir askerî darbe bekleniyor.” iddiasında bulunulmuştur. 2888 

Nitekim dış basında sıkça olması ihtimalinden söz edilen müdahale Nihat Erim’in 

öldürülmesinden takribi 2 ay sonra 12 Eylül 1980 tarihinde gelecektir.   

 

 

 

 

                                                 

2885 “Yunan ve Fransız kaynaklarına göre olayı Filistin gerillaları üstlendi”, Hürriyet, 20 Temmuz 
1980, s: 11. 
2886 “ABD, Prof. Erim’e suikasti resmen kınadı”, Milliyet Gazete Arşivi, 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 20.07. 1980, s: 1. 
2887 “İngiliz basını Nihat Erim’in katledilmesine geniş yer verdi”, Hürriyet, 22 Temmuz 1980, Yıl: 
33, Sayı: 11597, s: 15. 
2888 “Türkiye’de durum böyle süremez”, Milliyet Gazete Arşivi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/, 
21.07. 1980, s: 10. 
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SONUÇ:  

Türk siyasî tarihinin çok yönlü politikacıları arasında sayılan Nihat Erim 

milletvekili seçildiği 1945 yılından, Başbakanlık’tan ayrıldığı 1972 yılına kadar 

yaklaşık çeyrek asır siyaset alanının en etkili isimlerinden birisi olmuştur. Bu 

nedenle bir anlamda Nihat Erim’in siyasî kariyeri aynı zamanda Türkiye’nin yakın 

dönem politik tarihiyle de kesişmektedir. Nihat Erim’i kendisinden önceki ve sonraki 

politikacılardan ayıran önemli bir yönü de olayları hemen hemen günü gününe not 

etme alışkanlığına sahip oluşudur. Türkiye’nin siyasî tarihine yön veren isimler 

arasında hatırat yazan yahut günlük tutan isimlerin Batı’ya nazaran daha sınırlı 

kaldığı göz önünde tutulursa Erim’in notları Türk demokrasi tarihinin evrelerinin 

takibi açısından önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Kısacası Erim tarihi sadece 

yaşamakla kalmamış; aynı zamanda “tarihe not düşmeyi” de ihmal etmemiştir.  

Nihat Erim’in politik kariyerinin şekillenmesinde belirleyici faktör İsmet 

İnönü olmuştur. 1940’ların ikinci yarısından itibaren İsmet Paşa, yakın çevresine 

aldığı Erim’i himaye ederek II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’de çok partili 

sisteme geçilirken onun görüşlerinden ve fikirlerinden yararlanmıştır. Erim’in 

1940’larda iki kez bakanlık görevinde bulunarak genç yaşta “devlet adamlığı” 

tecrübesi kazanmasında da etkili olan İnönü,  CHP’nin muhalefete geçmesinden 

sonra da desteğini -aralarının açık olduğu dönemler haricinde- sürdürmüştür. İsmet 

Paşa’nın yanında bulunduğu süre içinde genel olarak onunla uyumlu bir birliktelik 

sergileyen Nihat Erim, zaman zaman fikir ayrılıklarına düşse bile genel olarak İsmet 

İnönü’yü tarihi bir kişilik olarak demokratik düzenin önemli bir unsuru saymıştır. 

Özellikle 12 Mart dönemindeki Başbakanlığı sırasında görevini İnönü’den aldığı 

destekle sürdüren Nihat Erim, ikinci kabineyi kurduğu dönemde İnönü’yle ordunun 

arasında kurduğu dengenin bozulmasıyla birlikte Başbakanlıktan ayrılmak 

durumunda kalmıştır.  

1945 yılında Parlamento’ya giren Erim’in milletvekilliği, aynı zamanda 

Türkiye’de çok partili sisteme geçildiği bir devreye rastlamaktadır. Böylece O, 

1950’ye dek süren demokratikleşme çabaları içinde -İnönü’nün de etkisiyle- ön 

saflarda yer almıştır. DP’nin kurulduğu dönemde muhalefete karşı eleştirel bir tutum 

içinde bulunan ve hatta “hürriyetlerin üzerine şal örtülebileceğinden” söz eden Nihat 

Erim, 12 Temmuz Beyannamesi sonrasında bu defa muhalefetle uzlaşmaya yönelik 
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bir tavır sergilemiştir. Hatta dönemin Başbakanı Recep Peker’in sertlik karşıtı 

politikalarına karşı çıkarak “35’ler” hareketinin öncülüğünü yapmış ve onun 

istifasına kadar giden süreçte başrol oynamıştır. 1950 seçimlerine dek zaman zaman 

yaşanan partiler arası gerginlikler Nihat Erim’in uzlaşmacı çizgisinde kısa süreli 

sapmalara neden olsa da o, genel olarak DP muhalefetini demokrasinin önemli bir 

uzvu olarak görmüştür.    

14 Mayıs 1950 seçimlerinden 1961 seçimlerine kadar 10 yılı aşkın süreyle 

Meclis dışında kalan Nihat Erim, bu süreç içinde ağırlıklı olarak demokratik rejimin 

muhafazasına çabalamış ve DP iktidarına eleştiriler ve uyarılar yöneltmiştir. 1954’e 

kadar Menderes Hükûmetlerini devrimlerin temel ilkelerinden saptığı ve TBMM’yi 

devre dışı bırakan uygulamaları nedeniyle eleştiren Erim, Menderes iktidarını bir 

“dikta” rejimi kurmakla itham etmiştir. Bu dönemde iktidarla diyalog yerine 

“çatışmacı” bir üslubu savunan Erim, 1954 seçimleri sonrasında bu defa demokratik 

rejimin korunmasının ve hatta yaşatılmasının tek yolunun iktidarla muhalefetin 

uzlaşmasından geçtiğini savunmuştur. Böylece Erim, eski “çatışmacı” siyasette ısrar 

etmemiş ve realiteye uygun hareket etmeyi lüzumlu sayarak; daha önceleri eleştirdiği 

DP’lilerle bu kez diyaloğa geçmeyi gerekli görmüştür. Erim, “Gandhi politikası” 

adını verdiği bu yeni siyaseti çerçevesinde Başbakan Adnan Menderes’le zaman 

zaman temaslar yürütmüştür. 27 Mayıs’a giden süreçte DP’yle CHP arasında 

tırmanan gerilimi demokrasinin sürekliliği açısından tehlike olarak gören Erim, 

partilere uzlaşma önermiş; ancak amacına ulaşamamıştır. 

Nihat Erim, 1960’larda yeniden Meclis’e döndükten sonra Türk 

vatandaşlarına Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na bireysel başvuru hakkının 

tanınması için bir yasa teklifi hazırlamıştır. Bu teklifle demokratik rejimin 

takviyesini amaçlayan Erim, dönemin Başbakanı İnönü’nün engellemesiyle karşı 

karşıya kalmıştır. Ne var ki, söz konusu başvurunun 1980’lerde Türk vatandaşlarına 

tanındığı dikkate alınırsa Nihat Erim’in oldukça erken bir devrede yaptığı girişiminin 

önemi de anlaşılabilir. Ancak, uzun yıllar Türk demokrasisinin gelişimi için çaba 

harcayan Nihat Erim, 12 Mart Muhtırası sonrasındaki Başbakanlık görevi sırasında 

anti demokratik icraatlara imza atmak durumunda kalmış ve bir anlamda yıllar süren 

gayretlerini de boşa çıkarmıştır. Örneğin aslında “ilerici” olarak değerlendirdiği 1961 

Anayasası’nın özgürlüklerle ilgili düzenlemelerinin daraltılmasına onay vermek 



 666

zorunda kalmış, 1950’lerde askerin siyasete karışmasına karşıyken 1971’deki 

Başbakanlığı sırasında askerlerin baskıları -vesayeti- altında görev yapmak 

durumunda kalmıştır. Bu açıdan Nihat Erim’in siyasî mirası karışıktır. Yani farklı 

dönemlerde, farklı tutumlar izlemeye mecbur olmuş; özellikle -bir anlamda Meclis’in 

açık kalmasına çabaladığı dönemlerde- 12 Mart’ın olumsuzluklarına karşı direnme 

şansı bulamamıştır. Nihat Erim, daha sonra 1980’deki ölümüne kadar demokrasinin 

sürdürülmesinin ve Türkiye’nin temel meselelerinin çözümünün siyasî partiler 

arasındaki uzlaşmadan geçtiğini savunmaya devam etmiştir.  

1945 yılında Parlamenterliğe adım atan Nihat Erim, aslında Türk dış 

politikasının yeniden şekillendiği bir devrede siyasî kariyerine başlamıştır. Erim, o 

dönemin hemen tüm CHP’lileri ve hatta belli başlı yazarları gibi Türkiye’nin Sovyet 

tehdidine karşı Batı ittifakıyla bir arada bulunmasını savunmuştur. Öte yandan 

1947’de Amerikan yardımı başladığı zaman, ABD’lilerin mali denetimine karşı 

çıkan Erim, bunun kabulü durumunda bağımsızlığın zedelenebileceğini öne 

sürmüştür. DP döneminde Türkiye’nin NATO’ya  girişine de destek veren Erim, 

Kore’ye asker sevki kararının ise Meclis’e getirilmeden alınmasını eleştirmiştir. Yine 

Menderes iktidarı döneminde yapılan yasalarla Türk ekonomisinin yabancı 

sermayeye açılması girişimlerine de muhalefet eden Nihat Erim, ABD başta olmak 

üzere Batılı devletlerle ilişkilerde önceliğin Türkiye’nin menfaatlerinin korunması 

olması gerektiğini savunmuştur. Dış politikada “teslimiyetçiliğe” karşı çıkan Nihat 

Erim, 1950’lerde Kıbrıs Sorunu ortaya çıktığı zaman da CHP’li olmasına rağmen DP 

iktidarının verdiği görevi kabul etmiştir. Nihat Erim, böylece Türkiye’nin karşı 

karşıya kaldığı uluslararası bir sorunun çözümünde “CHP’li kimliğini” bir yana 

bırakarak tam bir “devlet adamı” tutumu takınmasını da bilmiştir. Nihat Erim, aynı 

şekilde İsmet Paşa’nın Başbakanlığı sırasında da onunla arasının açık oluşuna 

bakmadan İsmet İnönü’nün politikalarına destek vermiştir. Erim, bu dönemde de 

hisleriyle değil, aklıyla hareket eden bir “devlet adamı” olduğunu ortaya koymuştur.  

12 Mart günlerinde Başbakanlık görevini üstlenen Erim, Türk dış 

politikasının geleneksel çizgisine bağlı, yani “barışçıl” bir politika izlenmesinden 

yana olmuştur. Kıbrıs Sorunu’nda 1959 Antlaşmalarından taviz vermeyen Başbakan 

Erim, Türklere karşı bir tehdit olarak gördüğü için Rumların adadaki silahlanmasına 

da karşı çıkmıştır. Erim bu dönemde ABD ile ilişkilerde devam eden “haşhaş 
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sorunu” ile karşı karşıya kalmıştır. Türkiye’de haşhaş ekilen bölgelerin farklı 

yatırımlara yönelmesi için çabalayan Erim, sonuç olarak ekimi yasaklama kararı 

almış; ancak kararın ABD baskısı altında değil, Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda 

aldıklarını savunmuştur. Ne var ki, Türk kamuoyunda Nihat Erim’in ABD 

baskılarına boyun eğerek haşhaş ekimini yasakladığı kanısı halen güçlü şekilde 

savunulmaktadır.  

  1945’ten beri aktif siyasetin içinde bulunan Nihat Erim, Türk 

demokrasisinin karşılaştığı çeşitli askerî müdahalelere de tanıklık etmiştir. Erim, DP 

zamanında meydana gelen “Dokuz Subay” olayına açık olarak karşı çıkmış ve 

demokrasilerde bu tür bir davranışın onaylanamayacağını savunmuştur. Ancak 

Adnan Menderes iktidarının demokrasi dışı uygulamalarına -özellikle Tahkikat 

Komisyonu kararına- da karşı çıkan Erim, 27 Mayıs’ta askerlerin yönetime el 

koymasını ise “başka çare kalmadığı” şeklinde değerlendirmiştir. Yıllar sonra 12 

Mart’ı değerlendirirken de TSK’nın müdahalelerini rayından çıkan demokrasiye bir 

“yön düzeltmesi” olarak görmek gerektiğini ifade etmiş, askerlerin yönetime el 

koymalarının asıl sorumlusu olarak sivilleri, yani politikacıları göstermiştir.  

Nihat Erim’in bir yıl kadar devam eden Başbakanlığı da siyasî kariyerinin 

önemli bir safhasıdır. 12 Mart Muhtırasından sonra Erim -Parlamento’daki siyasî 

partilerin görevi sırasında kendisiyle işbirliği yapacakları varsayımıyla - kendisine 

önerilen Başbakanlık teklifini kabul ederek CHP’den ayrılmıştır. Ancak yaklaşık bir 

yıl kadar görevde kalan ve asıl olarak 1961 Anayasası’nın öngördüğü reformları 

yapması beklenen Nihat Erim başarılı olamayarak çekilmek durumunda kalmıştır. 

Nihat Erim’in Başbakanlıkta başarılı olamayışının temel nedeni 12 Mart Muhtırasına 

karşın açık bırakılan Parlamentoda çoğunluğun AP’de oluşudur. AP -ve Meclisin 

diğer sağ partisi Demokratik Parti- Başbakan Nihat Erim’e görevde kaldığı sürece 

gereken desteği vermemiş; AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Nihat Erim’in 

kendisiyle yapıcı bir ilişki kurma çabalarını genel olarak yanıtsız bırakmıştır. 

Başbakanlığı sırasında Parlamento’da sadece eski lideri İsmet İnönü’nün desteğini 

bulabilen Erim, doğal olarak bu tür bir ortamda başarılı olamamıştır. Nihat Erim, 

ayrıca Türkiye’de 12 Mart sonrasında asayiş olaylarının tırmandığı gerilimli günlerde 

-Elrom olayında olduğu gibi-  yaptığı sert açıklamalarla da tepki çekmiştir. Bir başka 
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deyişle Türkiye’nin oldukça zorlu bir döneminde Başbakanlık görevini üstlenmek 

zorunda kalan Nihat Erim, birbiri ardına gelen asayiş olayları karşısında zorlanmıştır.  

Kabine üyelerinin “yasaların geriye doğru yürütülme ihtimalinden” söz 

ettikleri bu dönemde Nihat Erim, başlangıçta hiç istemediği halde sıkıyönetim ilanını 

kabullenmek mecburiyetinde kalmıştır. Sıkıyönetim sonrasında aydınlara yönelen 

gözaltılar yahut tutuklama kararları da Nihat Erim’in kamuoyu nezdindeki desteğini 

azaltmıştır. Bilhassa 12 Mart Muhtırasının etkisiyle askerlerle yakın mesai içinde 

bulunan Erim, anayasa tadilatı yahut sıkıyönetim ilanı gibi konularda onların 

telkinlerinin de etkisinde kalmıştır. Dolayısıyla TSK ile Meclis arasında kalan Nihat 

Erim, bir yılın sonunda belki de 30 yıla yaklaşan siyasî mücadelesini de heba ederek 

Başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştır.   

12 Mart döneminin önemli tartışma konularından birisi de Deniz Gezmiş ve 

arkadaşları hakkında verilen idam cezaları olmuştur. Başbakan Erim, özellikle adam 

öldürme suçuna karışmayanların idamına karşı olduğunu Cumhurbaşkanı Cevdet 

Sunay’a ve hatta askerlere bildirmişse de kendi fikrine muhataplarından destek 

bulamamıştır. Erim, böylece kamuoyu önünde aslında desteklemediği halde idamlara 

karşı bir tutum sergileyememiştir. Nihat Erim’in Yassıada’dan idam kararı 

çıkmaması için dönemin MBK lideri Gürsel’le de görüştüğü dikkate alınırsa onun 

siyasî suçlardan ölüm cezasına karşı olduğu da anlaşılır. Ancak ne 1961’de ve ne de 

1972’de Türkiye’de halen çok tartışılan idam cezalarını önleme şansı bulamamıştır.  

1977 yılında Parlamenterliği sona eren Nihat Erim, 12 Mart devrindeki 

icraatlarından dolayı radikal sol örgütler tarafından zaman zaman suikast tehditleri 

almıştır. Yakın çevresinin telkinlerine karşın Türkiye’de yaşantısını sürdüren Erim, 

19 Temmuz 1980 tarihinde uğradığı silahlı bir saldırı sonucunda vefat etmiştir. 

Nitekim bir dönem Başbakanlık yapmış bir ismin bir suikast sonucu ölümü bile onun 

sürekli vurguladığı partiler arası diyalog ve uzlaşma çağrılarının hayata geçirilmesine 

yetmemiştir. Nihat Erim’in ölümünden sonra artan asayiş olayları ve siyasî 

istikrarsızlık tablosu 12 Eylül 1980’de ordunun bir kez daha yönetime el koymasına 

yol açmış ve böylece Türkiye’de demokrasi üçüncü kez kesintiye uğramıştır.   
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