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ÇOK PARTiLi SiSTEME GEÇiŞ ve
iKTiDAR MUHALEFET GERiLiMi

Dr. NAZIM MAViŞ*

1I- ÇOK PARTİLİ SİSTEME GEÇİŞİ HAZIRLAYAN 
GELİŞMELER 

1923’te kurulan Cumhuriyet 1946’ya kadar 
iki başarısız çok partili hayata geçiş denemesi 
yaşamıştı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
ve Serbest Fırkanın kısa sürede kapanışlarıyla 
sonuçlanan bu iki başarısız deneme dışında 1945 
yılına kadar Türkiye Tek Parti hakimiyetine dayanan 
bir siyasal süreci yaşadı. 1945 yılında kurulan Milli 
Kalkınma Partisi ve 1946 yılında kurulan Demokrat 
Partiyle beraber, çok partili siyasal sisteme geçiş 
gerçekleşmiş oldu. 

Elbette 23 yıllık tek parti döneminde muhalefet 
hareketi olmadı değil. Ancak bu 23 yıllık dönemde 
başarısızlıkla sonuçlanan iki deneme sayılmazsa 
örgütlü muhalefetin varlığından ve var olmasını 
doğuracak şartlardan bahsetmek mümkün değil. 

Özellikle 1938’de cumhurbaşkanı seçilen İnönü 
parti ve hükümet başkanlığını elinde toplayan 
otoriter bir şeflik rejimi kurmuştu. İkinci Dünya 
Savaşı sona erinceye kadar siyasi rejimin otoriter 
niteliğinde bir değişme olmadı. Ancak özellikle 
ikinci dünya savaşından sonra çok partili siyasal 
sisteme geçiş süreci hızlanarak kısa sürede 
tamamlandı. Elbette ondan önce mecliste 
“müstakil grup” olarak adlandırılan yirmi kadar 
milletvekili olsa da bunlar parti başkanına bağlı 

1  Sinop Milletvekili

olarak çalışmak durumunda idiler. 

Elbette 2. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını çok 
partili siyasal sisteme geçişin tek nedeni olarak 
görmek doğru olmaz. 2. Dünya Savaşı’nın 
doğurduğu bir etki kuvvetle demokratikleşmeyi 
hızlandırmıştır. Ancak bununla beraber bir takım 
iç dinamiklerinde rolü olmuştur. Bu iç dinamikleri 
ifade etmekle beraber çok partili siyasal sisteme 
geçişin dinamiklerini ifade ederken biz yine de 
ağırlıklı olarak 2. Dünya Savaşı sonrası oluşan 
şartlar ve bu şartların çok partili siyasal hayata 
geçiş süreci üzerindeki etkisini anlamaya 
çalışacağız. 

İç dinamiklerle ilgili üç iddiadan söz edilebilir:

1- 1923 yılında kurulan cumhuriyetin en önemli 
hedeflerinden birinin demokratik düzene geçiş 
olduğunu iddia eden görüş sahipleri 1945 yılından 
itibaren gerçekleşen çok partili siyasal hayata 
geçiş sürecini doğal bir sonuç olarak görürler. 
Daha önce yaşanan iki parti denemesi de bunun 
bir sonucu idi bu görüş sahiplerine göre. Ancak 
siyasal şartların elverişsizliği nedeniyle çok partili 
siyasal sisteme geçiş gecikmişti. 

Bu iddiayı haklı çıkaracak gelişmeleri incelerken 
1931 yılından itibaren milletvekili seçimlerinde 
izlenen esneklik gösterilebilir. 1931’den beri 
milletvekili listelerinde bazı adaylıklar boş 
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bırakılarak meclise sınırlı sayıda partili olmayan 
milletvekilinin girmesine izin veriliyordu. Mecliste 
1939’da ortaya çıkan 21 milletvekilinin oluşturduğu 
“müstakil grup” işte bu milletvekillerinden 
oluşuyordu. 

Çok partili siyasal hayata geçişin cumhuriyetin 
başından beri temel hedef olarak alındığını iddia 
edenlere göre “müstakil grup” örgütlü muhalefet 
fikrinin terkedilmemiş olmasının kanıtıdır.

2- İkinci iddiada uzun yıllar boyu Tek-Parti 
yönetiminin baskıcı uygulamalarından bıkan 
halkın yönetici elite ve Tek-Parti ideolojisine 
yönelen öfkesini manipüle etme isteğinin 
sonucu olarak CHP ideolojisinden farklı olmayan 
bir muhalefet partisine izin verildiği iddiasıdır. 
Komplocu bir mantığın ürünü de olsa bu iddianın 
da kayda değer bir ciddiyeti vardır. 26 yıllık Tek-
Parti yönetimi gerçekten baskıcı uygulamalar 
sonucu halkı iyice bıktırmıştı. Bu şartlar altında 
daha önce yaşanan iki parti denemesinde halkın 
bu partilere yönelen ilgilerinin derecesini hesaba 
katan siyasal elitin rejime ve resmi ideolojiye 
yönelebilecek tehditleri manipüle etme isteğinin 
DP’yi doğurduğu düşünülebilir. 

Gerçekten aslında DP Tek-Parti’nin siyasal 
felsefesinden çok farklı bir felsefeye sahip değildir. 
Bunu DP’nin programı ile ilgili bilgi vermek için 
İsmet Paşa’yı ziyaret eden Celal Bayar ile paşa 
arasında geçen konuşmadan da rahatlıkla 
çıkarabiliriz: 

İnönü, Bayar’a sorar: 

-“Terakkiperverlerde olduğu gibi itikadı 
diniyeye riayetkarız diye bir madde var mı? 

-Hayır paşam laikliğin dinsizlik olmadığı var. 

-Ziyanı yok. Köy enstitüleri ile, ilkokul 
seferberliği ile uğraşacak mısınız? 

-Hayır. 

-Dış politikada ayrılık var mı? 

-Yok 

-O halde tamam”

Bu görüşmeden de anlaşılacağı üzere 
DP ile CHP temel felsefeler itibariyle aslında 

çokta farklılaşmamaktadır. Bu da DP’ye halk 
muhalefetini manipüle edebilmek için müsaade 
edildiği iddiasını güçlendirir görünmektedir. 

3- Üçüncü iddiada İsmet Paşa’nın parti içinde 
oluşan muhalefeti etkisizleştirmek ve parti grubuna 
olan hakimiyetini pekiştirmek maksadıyla muhalif 
grubu tasfiye etme isteğinin bir sonucu olarak çok 
partili sisteme geçişi hazırladığı iddiasıdır. 

Tüm bu iddialar elbette anlamsız ve gerçek dışı 
olmamakla beraber kanaatimizce asıl dinamik 2. 
Dünya savaşı sonrası oluşan dünya dengeleri olsa 
gerek.

Demokratik Cephe’yi oluşturan müttefiklerin 
savaştan zaferle çıkması, tek partili diktatörlüklerin 
gözden düşmesine yol açtı. Samuel P. Huntington 
Yirminci Yüzyıl Demokratlaşma dalgalarını 
incelediği kitabında, ikinci demokratlaşma 
dalgası olarak ifade ettiği bu dönemin (1943-
1962) İkinci dünya savaşının sonuçları ile olan 
ilgisini ifade eder.

Batılı müttefiklerinin yanında yer alabilmesi 
için Türkiye’nin siyasal rejimini gözden geçirmesi 
gerekiyordu. 

Çok partili siyasal hayata geçiş sürecini 
hızlandıran en önemli dış politika etkeni, 
Sovyetlerle ilişkilerin bozulmasıdır. Sovyetlerin 
tehdidi karşısında, Türkiye’nin batı blokuna girme 
isteği çok partili siyasal rejime geçme kararını 
hızlandırdı.

Bu karar ve niyet San Fransisko Konferansı 
öncesi iyice belirginleşmiş olmalı ki, Türk heyetinde 
yer alan Feridun Cemal Erk’in belirttiğine göre; 
“İsmet Paşa, Amerikalıların sorması halinde 
en kısa zamanda Demokrasiye geçileceğini 
söylemeleri talimatını vermiştir.”

Tüm bu gelişmelerle beraber resmi ağızlarda 
yaptıkları açıklamalarda çok partili hayata yeşil 
ışık yakmaya başlamışlar ve 17 Haziran’da altı 
milletvekilliği için yapılan ara seçimlerde CHP’nin 
aday göstermemesi ile bu karar pekiştirilmiş oldu. 

Türk siyasal hayatında bir devrin kapandığına 
yeni bir devrin açıldığına ise İnönü’nün şu sözleri 
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işaret etmiştir “Bir siyasi kurul içinde prensipte 
ve yürütme de arkadaşlarına taraftar 
olmayanların hizip şeklinde çalışmalarından 
fazla, bunların kanaatleri ve programları ile 
açıktan durum almaları, siyasi hayatımızın 
gelişmesi için daha doğru yol, milletin 
menfaati ve siyasi olgunluğu için daha yapıcı 
bir tutumdur.”

Bu yeni dönemin baş aktörü ise DP olacaktır. 

II- CHP’DE PARTİ İÇİ MUHALEFET VE 
“DÖRTLÜ TAKRİR”

Daha sonraları Demokrat Partiyi doğuracak 
olan CHP içindeki muhalefet daha çok 1945 
yılı bütçe görüşmelerinde ve “Toprak Kanunu” 
tasarısının mecliste tartışılmasında ortaya 
çıktı. Bütçe görüşmelerinde birçok milletvekili 
muhalif konuşmalar yapmış olmasına rağmen 
bunların içinde özellikle Aydın Milletvekili Adnan 
Menderes dikkatleri üzerinde topladı. Yapılan 
tüm eleştirilerde yalnız Adnan Menderes “Meclis 
üstünlüğü” “Milli Egemenlik” ve “Demokratik 
Rejim” konularını gündeme getirdi

Hükümet’in meclise baskılarını eleştirmek 
için söz alan Adnan Menderes “harbin bittiğini 
gerek milli, gerekse milletlerarası yaşamın 
demokrasi ve milli hakimiyet esaslarına göre 
yeniden düzenlendiğini, Meclis içtüzüğünden 
başlayarak tüm yasakların hakkı ile uygulanması 
gerektiğini, anayasanın tamamen demokratik 
fikir ve kanaatlerin mahsulü olduğunu fakat 
gereği gibi uygulanmadığını, demokrasinin her 
şeyden önce milli iradenin tam olarak mecliste 
tecellisine bağlı olduğunu ve bunun için de 
müzakerelere geniş yer ve imkan tanınması 
gerektiğini” dile getirdi.

CHP içinde Menderesle beraber oluşan 
muhalefet 7 Haziran 1945’te CHP meclis grubuna 
“Dörtlü Takrir” olarak bilinen bir önerge verdi. 
Celal Bayar, Fuat Köprülü, Adnan Menderes ve 
Refik Koraltan imzalarını taşıyan bu önergede, 
Türk halkının artık siyasi haklarını kullanacak 
bir seviyede olduğu belirtilerek demokratik 
düzenlemelerin yapılması isteniyordu. Önergeyi 
verenlerin amacı, ayrı bir parti kurmaktan 
çok meclis ve parti içindeki hoşnutsuzluğu 

yönlendirerek, muhalefet grubunu güçlendirmekti. 
“Dörtlü Takrir” CHP Genel İdare Kurulunda 
görüşülerek reddedildi. İnönü bu münasebetle 
yapmış olduğu açıklamada; “muhalefeti parti 
içinde yapmamalarını, istiyorlarsa yeni bir 
parti kurmalarını ve mücadelelerini orada 
yürütmelerini” istedi

III- İHRAÇLAR VE DP’NİN KURULUŞU

Önergeleri reddedilen “dörtlerden” ikisi, Adnan 
Menderes ve Fuat Köprülü, bir müddet sonra 
Vatan Gazetesi’nde açık muhalefete geçtiler. 
İşledikleri temel konular, millet denetiminin 
sağlanması, insan hak ve hürriyetlerinin güvenceye 
bağlanması, antidemokratik hükümlerin ilgası, 
baskının kaldırılması, vs. gibi, liberal ve demokratik 
temalardı. Bu yayınlar üzerine parti divanı 2 Eylül’de 
oybirliği ile bu iki milletvekilinin ihracına karar 
verdi. O güne kadar susmuş olan Refik Koraltan, 
2 Ekim’de Vatan Gazetesi’ne bir beyanat vererek 
arkadaşlarının ihracının tüzüğe aykırı olduğunu 
iddia edince oda aynı akıbete uğradı. Dörtlerin 
lideri konumunda olan Celal Bayar Eylül sonunda 
milletvekilliğinden istifa etmekle beraber, hala 
parti üyesi idi. Aralık’ta partiden de istifa edince 

“Dörtlü Takrir” sahiplerinin parti kuracağı ve 
muhalefete devam edecekleri iyice belli olmuştu. 
Zaten 1 Aralık’ta basına bir demeç veren Celal 
Bayar, bir parti kuracaklarını resmen açıklamıştı. 

Üç gün sonra İnönü, Bayar’ı yemeğe davet 
edip görüştü. Ve Nihayet 7 Ocak 1946’da resmen 
Demokrat Parti kuruldu.

IV- MUHALEFETTE DEMOKRAT PARTİ 

A-DP’NİN PROGRAMI

DP’nin seksen küsür maddelik programı iki ana 
bölüme ayrılmıştı. Genel hükümler ve hükümet 
işleri. Birinci bölümde partinin genel ilkeleri 
belirtiliyordu. Bunları iki başlık altında toplamak 
mümkün. Liberalizm ve Demokrasi. Liberalizm 
hem hürriyetler açısından hem de iktisadi düzen 
olarak kabul edilmişti. Genel ilkelerin ikinci 
ağırlık merkezini teşkil eden demokrasi görüşü 
ise, doğrudan doğruya Parti’nin kuruluş gayesi 
olarak ilan ediliyordu. Programın birinci maddesi 
bunu açıkça ortaya koyuyor: “Demokrat Parti, 
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...Türkiye Cumhuriyeti’nde demokrasinin geniş 
ve ileri bir anlayışla gerçekleşmesine ve umumi 
siyasetin demokratik bir görüş ve zihniyetle 
üretilmesine hizmet maksadı ile kurulmuştur.” 
Bunun başlıca vasıtası olarak “Tek Dereceli 
Serbest Seçim” görülmüş ve ayrıca idarenin 
halkın emrinde ve hizmetinde olması gereği ısrarla 
vurgulanmıştır.

İncelendiğinde görüleceği gibi Demokrat 
Parti’nin programı, CHP’nin göre daha az 
merkeziyetçi ve bürokratikti. O günün anlayışında 
daha demokratik, daha liberal, Anayasanın ve 
meclisin üstünlüğüne dayanan bir siyasi rejim 
öngörüyordu.

B- CHP’NİN MUHALEFETE KARŞI TUTUMU 

DP’nin bu liberal vaatleri karşısında CHP bu 
amaçları anlamsız kılmak için birtakım tedbirler 
almaya başladı. 10-11 Mayıs günlerinde toplanan 
CHP kurultayı tek dereceli seçimi, sınıf esası 
üzerine parti kurabilmesini ve değişmez parti 
başkanlarının seçime tabi başkanlık haline 
getirilmesini kabul ediyordu. Öte yandan, daha 
Şubat sonlarında yeni bir tüzük çıkarılarak dernek 
ve birlik kurmada öğrenciler serbest bırakılıyor, 
Mayıs’ın son günü de mecliste tek dereceli seçim 
esası kabul ediliyordu. Yine 13 Haziran’da matbuat 
kanunu’nun hükümete gazete kapatma yetkisi 
veren ünlü 50. maddesi değiştiriliyor, getirilen 
yeni hükümle bu yetki mahkemelere devrediliyor, 
nihayet son gün kabul edilen bir kanunla basın 
suçları affediliyordu.

CHP kurulduğu günden beri ilk defa bir 
muhalefet partisinin karşısında bulmanın şaşkınlığı 
içindeydi. 23 yıldır iktidarda olan bir parti ve onun 
elit kadrosu 23 yıl muhalefetsiz bir siyaset mantığı 
ile şekillenmişti. 23 yıllık Tek-Parti iktidarı bunca 
uzun zaman sonra bir muhalefet partisinin varlığı 
karşısında şaşırmıştı

Yukarıda saydığımız tüm gelişmeler, DP’nin 
kuruluşu ve programını açıklaması sonucu CHP’nin 
tavrında oluşan DP’nin iddialarını temelsiz 
bırakmaya dönük bir manevra hareketidir.

Tabii tüm bu gelişmeler CHP’nin muhalefet 
karşısında yumuşadığı ve demokratikleşme eğilimi 

içinde olduğu mânâsına gelmemeli. Muhalefet 
partisi karşısında sadece bir manevra özelliği 
taşımaktadır. Çünkü CHP’nin tek dereceli seçimi 
kabul ettiğinin üzerinden henüz 10 gün geçmeden 
genel seçimlerin bir yıl önceye alınması, CHP’nin 
muhalefet karşısındaki hakiki tavrının ifadesidir. 
23 yıllık CHP karşısında henüz 6 aylık olan bir 
muhalefet partisi asgari örgütlenme süresini bile 
tamamlayamadan seçime sürüklenmiştir.

C- 1946 SEÇİMLERİ VE DEMOKRAT PARTİ 

-İktidar-Muhalefet Gerginliği-

İktidarın seçimleri erkene almadaki amacı, 
muhalefeti hazırlıksız yakalamaktı. 21 Temmuz 
seçimleri, antidemokratik yasalara ve seçim 
sistemine yöneltilen eleştiriler ile muhalefetin 
faaliyetlerine getirilen fiili engellerin yarattığı gergin 
bir atmosferde yapıldı. D.P. 21 Temmuz seçimlerinde 
henüz örgütlenmesini tamamlayamamış olmasına 
rağmen, seçim kampanyasında geniş mitingler 
düzenleyerek, yeni siyasi mücadele biçimleri 
ortaya koydu. Kampanya boyunca, seçimlerin 
yargı güvencesi altında yapılması, hükümet 
ve bürokrasinin seçimlerde tarafsız kalması, 
muhalefete baskı yapılmaması, çoğunluk sistemi 
değiştirilerek nisbi temsil sistemine geçilmesi, 
cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığının ayrılması, 
anayasa ve yasaların gerektiği gibi uygulanması, 
anayasaya aykırı yasaların yürürlükten kaldırılması 
gibi istekler dile getirildi.

21 Temmuz seçimlerinde iktidar ve muhalefet 
ilişkilerinin gerginleştiğini ve bu gerginliğin seçim 
sonuçları ile beraber daha da tırmandığını 
görüyoruz. 

Seçim sonuçları DP’liler için tam bir hayal kırıklığı 
oldu. 49 ilde seçimlere katılan DP’nin gösterdiği 
273 adaydan ancak 62’si seçilebildi. Oysa DP’nin 
bundan çok daha büyük desteğe sahip olduğu 
aşikardı. 21 Temmuz seçimleri tek-dereceli, fakat 
açık oy, gizli sayım ilkesini benimseyen bir sistem 
içerisinde gerçekleştirildi. 

Seçimlerin yapılış biçimi ve sonuçları oy verme 
gününden hemen sonra birçok eleştiriye ve 
tartışmaya konu olmuştur. Eleştirilerin boyutları 
sivil ve askeri bürokrasinin siyasal partilerin 
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yanında, “ikinci bir aktör” olarak seçim sürecine 
girdiğini kanıtlayacak niteliktedir. 

Tüm itirazlara rağmen seçim sonuçlarının ilan 
edilmesi Türk siyasal Tarihinde adına “Gerginlik” 
diyebileceğimiz yeni bir iktidar ve muhalefet 
ilişkisini başlatmıştı. 21 Temmuz seçimleri ile beraber 
muhalefet iktidara karşı tutumunu sertleştirirken 
iktidarda muhalefete karşı tutumunu baskıcı bir 
kişiliği olan Recep Peker’e hükümet kurma görevini 
vermekle belirginleştiriyordu. 

DP için hayal kırıklığına sebep olan 21 
Temmuz seçimleri, üzerindeki şaibeden bir türlü 
kurtulamadı. Ve seçimlere itirazların ardı arkası 
kesilmedi. DP seçim sonuçları dahi açıklanmadan 
İnönü’ye yanlışlığın düzeltilmesi için telgraf 
çektiler. İtirazlar fayda etmeyince DP seçimleri 
protesto etmek için bir dizi miting düzenlendi.  
Tüm bunlara rağmen 5 Ağustos’ta meclis toplandı. 
İnönü Cumhurbaşkanı seçildi. Ve hükümeti kurma 
görevini sertlik yanlısı Recep Peker’e verdi. 

Demokrat Parti daha ilk günlerde sert 
bir muhalefet izlemeye başladı. İnönü’nün 
Cumhurbaşkanı seçildiği gün Demokratlar, 
bütün meclisin aksine onu alkışlamak için 
ayağa kalkmadılar. Bu hareketleri ile meclisin 
meşruluğundan şüphe ettiklerini göstermek 
istiyorlardı. Hükümet programını okuyup güvenoyu 
isteyince, programı incelemek için görüşmelerin iki 
gün geri bırakılmasını istediler. Oylama sırasında 
da gelip aleyhte oy kullandılar.

D- DP’NİN 7 OCAK 1947 KONGRESİ VE “ANA 
DAVALAR RAPORU”

Demokrat Parti, kuruluşunun birinci yıldönümü 
olan 7 Ocak 1947’de ilk büyük kongresini topladı. 
Kongrede söz alanlar yine hürriyet, demokrasi ve 
anayasanın uygulanmasını dile getirdi. Bu konuda 
“Ana Davalar Raporu” adı verilen bir rapor 
hazırlandı. Çok partili siyasi hayata geçişte özel 
bir önemi olan Ana Davalar Raporu’nda, şu dört 
konu üzerinde duruluyordu: 

-Anayasaya aykırı anti-demokratik yasa 
hükümlerinin tasfiyesi, 

-Yargı güvenliğine bağlı, demokratik bir seçim 
kanunu yapılması, 

-Parti başkanlığı ile cumhurbaşkanlığının 
birbirinden ayrılması, 

-Hükümetin ve idarenin tarafsızlığının 
sağlanması. 

Ana Davalar Raporu, bu sorunları dile getirmiş 
olmasından değil, taleplerin yerine getirilmemesi 
halinde, Demokrat Parti’nin meclisi terk ederek 
mücadeleyi milletin içinde yürüteceği tehdidinde 
bulunmasından dolayı önemlidir. Cumhuriyet 
tarihinde ilk kez bir siyasi parti, halkın dışında ve 
üstünde oynanan iktidar oyununa kafa tutuyor 
ve iktidarı, egemenliğin gerçek sahibi olan halka 
şikayet etme cesaretini gösteriyordu. Bu rapor 
ile Türk halkı şeklen de olsa siyaset sahnesine 
çıkarılmış oluyordu.

E- MİLLİ HUSUMET ANDI

Demokrat Parti ile Peker hükümeti arasındaki 
gerginlik 21 Temmuz seçimlerinden sonra da 
artarak devam etti. DP’liler halkla sıcak temaslar 
kurarak, meydan mitingleri düzenleyerek 
hükümete karşı eleştirilerini yoğunlaştırıyorlardı. 
DP’nin bu performansı CHP’yi muhalefete karşı 
daha da haşinleştiriyordu. 

Peker hükümeti ise DP’yi ve yöneticilerini 
yıldırmak için bir taraftan tehditler savururken 
gerginlik her iki parti liderinin İzmir gezisinden 
sonra daha da arttı. DP, Peker’in tehditlerinden 
korkmadığını gösterir bir tarzda yapılacak olan 
ara seçimlere girmeyeceğini ilan etti ve ayrıca 
sert bir beyanname yayınladı. Beyannamede; 
“seçim emniyeti kanunla sağlanmadıkça ve 
idare mekanizmasının tarafsızlığına imkan 
bırakmayan zihniyet değişmedikçe seçime 
girmeyi Türk Demokrasisine karşı ağır bir suç 
saymaktayız” denilmekteydi. 

Peker’in baskıcı kişiliği ve DP’nin çetin muhalefet 
hareketi ile giderek bir intikam havasına bürünen 
iktidar ve muhalefet ilişkisi meclis çalışmalarını da 
benzer gerginlik havasına sokmuştu. Devam eden 
gerginlik süreci içinde İnönü’nün “12 Temmuz 
Beyannamesi” DP’yi biraz rahatlatırken Peker’i 
zor duruma sokmuştu.

İnönü 12 Temmuz beyannamesi ile iki partiye de 
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müsavi uzaklıkta olduğunu ifade ederek bunalımın 
atlatılarak bir uzlaşma alanının yaratılmasını 
istemişti. 

Elbette sertlik döneminin adamı olan Recep 
Peker için bu adeta son demekti. Tüm gelişmelerle 
beraber parti grubundan güvenoyu isteyen 
Peker’e 35 kişinin aleyhte oy vermesi, kabine 
değişikliği isteğine 47 kişinin karşı çıkması ve İçişleri 
Bakanı’nın 12 Temmuz beyannamesine sahip 
çıkması Peker’i sıhhi sebepleri gerekçe göstererek 
istifaya zorladı. 

Recep Peker’in istifasıyla iktidar-muhalefet 
ilişkileri iyileşmiş gibi görünse de Hasan Saka 
hükümeti döneminde de iktidar ve muhalefet 
kavgası yeniden canlanarak sürdü. Peker 
hükümetinin çekilmesiyle daha da güç kazanan 
DP Hasan Saka hükümetinin meclise getirdiği 
seçim kanunu tasarısının oylamasında meclisi 
terk ederek seçimlere güvencesizlik yüzünden 
katılmama kararı aldı. Millet Partisi’nin de 
seçimlere katılmama kararı üzerine 17 Ekim 1948’de 
yapılan seçimlere CHP yalnız girmiş oldu. Yapılan 
seçimlere katılım oranı oldukça düşük olduğu gibi 
seçim sonuçları için, yine yoğun eleştiri ve itirazlar 
yapıldı. 

Tüm bunlarla beraber muhalefet iktidarı her 
geçen gün sıkıştırıyor ve Hasan Saka giderek 
çaresizleşiyordu. Nihayet 14 Ocak 1949’da Hasan 
Saka hükümeti de istifasını verdi. 

Daha sonra kurulan Şemsettin Günaltay 
hükümeti liberal mesajlar vermiş ve demokratik 
mekanizmaları geliştirecek uygulamalara girmişti. 
İktidar-Muhalefet ilişkilerinin yumuşadığının 
sanıldığı bir dönemde DP’nin ikinci büyük 
kongresinde iktidara yöneltilen eleştiriler, takınılan 
tutum ve “Milli Husumet Andı” aslında değişen 
hiçbir şey olmadığını yeniden gösterdi.

DP’nin muhalefette geçirdiği bu dönemin ana 
özelliği iktidar ve muhalefet ilişkisinin gerginlik 
temelinde şekillenişidir. Özellikle 1946-47 arası 
bir yıllık dönem iktidar muhalefet ilişkisinin 
kopma noktasına geldiği ve siyasal iktidarın 
dramatik boyutta, bir güven erozyonuna uğradığı 
konjonktürü ifade etmektedir. 

V- İKTİDARDA DEMOKRAT PARTİ 

DP’nin gayretleriyle 16 Şubat 1950’de eşit oy 
açık sayım ilkesine dayanan yargı güvenliğini 
kabul eden bir Seçim Kanunu yürürlüğe 
konuldu. DP’nin ısrarlarına rağmen, nisbi 
temsile geçilmeyip, çoğunluk sistemi korundu. 
Muhalefet üzerindeki baskıları azaltmaya 
yönelik bazı yasal düzenlemeler yapıldı. Fakat 
CHP, 1950 seçimlerinde iktidara garanti gözüyle 
baktığından parti-devlet birliğinin çözülmesi 
yönünde herhangi bir kurumsal düzenleme 
yapma gereği duymadı. Hükümete gazeteleri 
kapatma yetkisi veren Basın Kanunu’nun 50. 
maddesi, valilere olağanüstü yetkiler tanıyan 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 18. maddesi, 
İstiklal Mahkemeleri Kanunu olduğu gibi yürürlükte 
kaldı. Tek partili rejimde bazı rötuşlar yapılmasına 
rağmen, 1950’ye gelindiğinde, çoğulcu ve 
rekabetçi sistemin gereği olan yasal altyapı 
hazırlanmış değildi. 1950 seçimlerine, parti-devlet 
özdeşliğinin ideolojik ve kurumsal düzeyde devam 
ettiği bir siyasi hukuk düzeninde girildi. Bu düzen 
sonraki dönemlerde yapılan askeri darbelere 
büyük ölçüde kaynaklık etti. 

Demokrat Parti, 1950 seçiminde kurallarını 
tamamen CHP’nin belirlediği bir serbest 
seçimde halkın çoğunluğunun oyunu alarak 
iktidara gelmişti. Fakat yüz yılı aşkın süreden 
beri devletin yönetimini elinde tutan bürokrat 
ve aydınların gönlünde CHP yatıyordu. CHP, 
modernleşme programlarını yürüten, inkılapları 
gerçekleştiren parti olarak, asker ve sivil bürokrat 
kadrolarla bütünleşmişti; buna dayanarak 
çok katı bir muhalefet yürütüyordu. İktidarını, 
bütünleşen bu güçlerin tehdidi altında gören 
Demokrat Parti ise, muhalefete karşı çok katı 
ve hoşgörüsüz davranıyordu. Mevcut yasal ve 
kurumsal düzenlemeler de Demokrat Parti’ye bu 
imkanı veriyordu. CHP, 1946’da çok partili hayata 
geçilmesinden 1950 seçimlerine kadar geçen dört 
yıllık sürede, tek partili rejimin yumuşatılması ve 
çok partili siyasete geçişin sağlanması için gerekli 
düzenlemeleri yapmadı. 

CHP, iktidarının süreceğini ve mevcut 
düzenlemelerin yine kendi lehine işleyeceğini 
hesap ediyordu, fakat bu hesap tutmadı. 
Demokrat Parti, iktidara geldiğinde, cumhuriyetin 
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kuruluşundan itibaren yürürlüğe konulan ve tek 
parti yönetiminin işleyişini sağlayan yasal ve 
kurumsal düzenlemeleri hazır buldu. Demokrat 
Parti, muhalefette iken sürekli olarak demokratik 
çoğulcu bir dil kullanmıştı. Fakat iktidara gelince, 
hazır bulduğu yasal imkanları tamamen kendi 
çıkarına kullandı: rekabetçi, çoğulcu bir sistemin 
kurulması ve muhalefetin kurumlaşması yönünde 
hiçbir girişimde bulunmadı. 1950-60 döneminde, 
CHP’nin, Seçim Kanunu’nun değiştirilmesi ve “nisbi 
temsil” sistemine geçilmesi için verdiği mücadele 
iktidar-muhalefet ilişkilerinde sürekli çatışmaya 
neden oldu. 

Muhalefette bulunduğu sürece bu durumdan 
şikayetçi olan Demokrat Parti, almış olduğu oy 
oranının çok üstünde bir temsil gücü sağlayan 
Seçim Kanunu’nu değiştirmeye yanaşmadı. 
Hatta meclisteki ezici çoğunluğuna dayanarak, 
azınlık haklarını sınırladı, muhalefete karşı baskı 
uygulayabildi. İktidarın bu tutumu karşısında 
anayasadan da bir dayanak bulamayan CHP, 
kuvvetler birliğine ağırlık veren 1924 Anayasası’nın 
değiştirilmesini gündeme getirdi. Ancak, 
bürokrasinin ve ordunun CHP’ye bağlılığını bilen 
iktidar, devlet mekanizması içerisinde lehine 
kullanabildiği tek güç olan meclis çoğunluğunu 
elden çıkarmamak için anayasa değişikliği 
talebine de sıcak bakmadı.

DP’nin kurulması ile beraber siyaset sürecinin 
ana ögesi olan gerginlik DP’nin hem muhalefette 
ve hem de iktidarda olduğu dönemde artarak 
devam etti. 

VI- 27 MAYIS DARBESİNİ DOGURAN SİYASİ 
GELİŞMELER 

-Cephe Savaşları ve Tahkikat Komisyonu-

Artık iktidar ile muhalefet arasındaki 
diyalog iyice kopmuştu. CHP’nin 12 Ocak 
1959’da toplanan 14. kurultayında, Demokrat 
Parti’nin kuruluş yıllarında yayımlamış olduğuna 
benzer bir önerge kabul edildi. “İlk Hedefler 
Beyannamesi” adı verilen bu önergede özet 
olarak, partizanlığın kaldırılması, ikinci meclisin 
kurulması, seçim güvenliğinin sağlanması, 
anayasanın uygulanmasını denetleyecek bir 
yüksek mahkemenin kurulması, yüksek hakimler 

kurulunun oluşturulması, memurlara yargı yoluna 
başvurma hakkının verilmesi, sosyal adalet 
ilkesinin anayasaya girmesi gibi taleplere yer 
veriliyordu. CHP, bir bakıma Demokrat Parti’nin 
1950’den önceki konumuna düşerek, iktidarın 
tutumuna karşı demokratikleşme mücadelesi 
başlatmıştı. 

Bu arada Hürriyet Partisi, CHP’ye katıldı. 
Türkiye Köylü Partisi de Cumhuriyetçi Millet Partisi 
ile birleşti. Bu birleşmeye karşılık olarak Demokrat 
Parti “Vatan Cephesi” ocaklarını açmaya 
başladı. Bu ocaklar büyük bir hızla çoğalarak 
ülke çapında örgütlendiler. Böylece siyaset 
sahnesindeki düşmanlık, halk kitlelerini de içine 
alarak genişletildi. 

CHP başlatmış olduğu karşı hareketi, siyasi 
sonuçlarını alana kadar sürdürmeye kararlı 
görünüyordu. İsmet İnönü’nün başkanlığında çok 
sayıda milletvekili, gazeteci ve partilinin katıldığı 
yurt gezileri düzenlendi. CHP’nin “büyük taarruz” 
adı verdiği bu gezilerde meydana gelen olayların 
ve İsmet Paşa’nın bu olaylar münasebetiyle 
yapmış olduğu açıklamaların, askeri darbenin 
hazırlıklarını başlattığı söylenebilir. 

CHP ekibinin ziyaret ettiği İstanbul-Topkapı, 
Çanakkale, Bursa, Konya ve Kayseri’de iktidar ve 
muhalefet taraftarları arasında çatışmalar çıktı. 
Kayseri olaylarından sonra toplanan Demokrat 
Parti grubu, CHP hakkında bir meclis soruşturması 
açılmasına karar verdi. 15 Nisan 1960 günü 
meclise getirilen soruşturma önergesi, iktidar 
milletvekillerinin oybirliği ile kabul edildi. 

Meclise verilen soruşturma önergesinde özet 
olarak, CHP’nin seçim dışı yollardan iktidara 
gelmek için hücreler kurduğu, silahlandığı ve isyan 
hazırlıkları yaptığı öne sürülüyor; bu hususların 
soruşturulması için on beş kişiden oluşacak bir 
“tahkikat komisyonu”nun kurulması isteniyordu. 
Önerge, 27 Nisan günü kanunlaştı. Bu kanuna 
göre derhal kurulan ve çalışmalarına başlayan 
“tahkikat komisyonu”nun ilk kararı, partilerin 
her türlü toplantı ve kongre yapmalarını, yeni 
teşkilat açmalarını yasaklamak oldu. Tahkikat 
komisyonu kararlarının ve meclisin bu konudaki 
görüşmelerinin basında yer alması da yasaklandı. 
Tahkikat komisyonu, cumhuriyet başsavcısı, sorgu 
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hakimi, sulh hakimi ve diğer askeri ve adli mercilere 
tanınan üstün yetkilere sahipti. 

Tahkikat komisyonunu kuran Selahiyet 
Kanunu’nun 2. maddesinde komisyonun 
yetkilerinin şunlar olduğu belirtiliyordu: 

-Tahkikatın selametle yürütülebilmesi için her 
türlü yayını yasaklamak, 

-Yasağa uymayan gazete ve dergilerin 
toplatılmasına, yayının durdurulmasına ve 
matbaalarının kapatılmasına karar vermek, 

-Tahkikatla ilgili görülen her türlü mal, eşya ve 
evrakı zapdetmek, 

-Siyasi nitelikli toplantı ve faaliyetler hakkında 
gerekli önlemleri almak.

Tahkikat komisyonu çalışmalarını yürütürken, 
devletin her türlü araç ve personel imkanlarından 
yararlanabilecekti. Komisyon kararlarına karşı 
başka bir makama itiraz hakkı verilmemişti. O 
zaman yürürlükte bulunan Meclis İç Tüzüğü’nün 
177. maddesi, doğrudan doğruya bilgi edinmek 
isteyen meclise, tahkikat komisyonu kurma 
hakkı veriyordu. Ancak 27 Nisan’da yürürlüğe 
giren Selahiyet Kanunu, tahkikat komisyonu 
kurulabileceği görüşünde olan Prof. Ali Fuad Başgil 
tarafından bile anayasaya aykırı bulunmuştu. 

İktidar muhalefeti yıldırmak için meclisteki 
gücünü kullanırken, muhalefet de boş durmayıp 
meclis dışındaki güçleri iktidara karşı örgütlüyordu. 
CHP askerleri, sivil bürokrasiyi, üniversiteleri, basını 
ve gençliği iktidara karşı kışkırtarak, hükümeti 
seçim dışı yollardan düşürmenin şartlarını 
oluşturmaya çalışıyordu. İsmet Paşa o günlerde 
yaptığı bir konuşmasında, kendisine bağlı 
çevrelere mesajını şu sözlerle ulaştırıyordu: 

“Biz ihtilal metodları takip ederiz, seçimsiz 
iktidara gelmek isteriz, derler. Şimdi iktidarda 
bulunanların, milletleri ihtilale nasıl zorladıkları 
insan hakları beyannamesine girmiştir. Eğer 
bir idare, insan haklarını tanımaz, baskı rejimi 
kurarsa, o memlekette ihtilal behemahal olur. 
Böyle bir ihtilal dışımızda, bizimle münasebeti 
olmayanlar tarafından yapılacaktır. Bu yolda 
devam ederseniz, ben de sizi kurtaramam. 
Şimdi arkadaşlar şartlar tamam olduğu zaman 
milletler için ihtilal meşru haktır. İhtilal meşru 
bir hak olarak kullanılacaktır.” 

Nihayet 27 Mayıs gecesi Menderes Eskişehir’de 
iken ordu yönetime el koydu. Menderes 
Eskişehir’den Konya’ya geçerken Kütahya’da 
durduruldu, Bayar ise aynı gün Çankaya’da 
teslim alındı. Bayar darbecilere karşı direnmek 
istemişse de Başmuhafızı Osman Köksal’ın 
ihtilal komitesinde olması, ihtilalcilerin işini 
kolaylaştırmıştır.

27 Mayıs darbesini yapan subaylar ve darbeye 
sıcak bakan bilim adamları, Demokrat Parti’yi 
seçim sistemini bozmak, öteki siyasi partilere 
haksızlık yapmak. hakimlere ve memurlara 
baskı uygulamak, meclisin hükümeti denetleme 
mekanizmasını zayıflatmak, meclis araştırması 
kurumunu yozlaştırmak, ara seçimleri yapmamak, 
halkın Millet Partisi’ne oy vermesine ceza olarak 
Kırşehir’i ilçe yapmak, muhalefetin varlığına ve 
denetimine tahammülsüzlük göstermek, Parti 
ile devletin fonksiyonunu birleştirmek, devlet 
hizmetine girecekleri parti süzgecinden geçirmek 
gibi, pek çok kanunsuz davranışla suçladılar. 
Şüphesiz Demokrat Parti iktidarı da diğer iktidarlar 
gibi anayasa ve kanunlara aykırı pek çok eylem ve 
işlem yaptı. Ancak bunlar, iddia edildiği gibi, halkın 
seçtiği bir iktidarın askeri darbe ile yıkılmasını 
meşru gösterecek nitelikte değildi. 


