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KRONOLOJİ
28 Şubat 1943

Milletvekili Genel Seçimleri
M. Abdülhalik Renda’nın Meclis Başkanı Seçilmesi

8 Mart 1943
İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
9 Mart 1943

II. Saracoğlu Hükûmetinin Kurulması

29 Ağustos 1943

Milletvekili Ara Seçimleri

2 Nisan 1944

Milletvekili Ara Seçimleri

10 Eylül 1944

Milletvekili Ara Seçimleri

17 Aralık 1944

Milletvekili Ara Seçimleri

23 Şubat 1945

Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya Savaş İlânı –
Birleşmiş Milletler Beyannamesine Katılma Kararı

25 Nisan 1945

Birleşmiş Milletler Uluslararası Örgütlenme Konferansının
San Francisco’da Toplanması

7 Mayıs 1945

Almanya’nın Kayıtsız Şartsız Teslim Olması

19 Mayıs 1945

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Gençlik Bayramı
Nedeniyle Yaptığı Konuşma

29 Mayıs 1945

CHP’li 5 Milletvekilinin Bütçeye Red Oyu Vermesi

7 Haziran 1945

CHP’nin Ara Seçimlerde Partili Aday
Gösterilmeyeceğine İlişkin Bildirisi
Dörtlü Takrir’in CHP Grubuna Sunulması

11 Haziran 1945

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun Kabul Edilmesi

12 Haziran 1945

Dörtlü Takrir’in CHP Grubunda Görüşülmesi ve Reddedilmesi

17 Haziran 1945

Milletvekili Ara Seçimleri

26 Haziran 1945

Birleşmiş Milletler Antlaşmasının İmzalanması

7 Temmuz 1945

Millî Kalkınma Partisinin İçişleri Bakanlığına Kuruluş Başvurusu

18 Temmuz 1945

Millî Kalkınma Partisinin Kurulması
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5 Ağustos 1945

Milletvekili Ara Seçimleri

14 Ağustos 1945

Japonya’nın Kayıtsız Şartsız Teslim Olması

15 Ağustos 1945

Birleşmiş Milletler Antlaşmasının TBMM’de Onaylanması

5 Eylül 1945

Başbakan Şükrü Saracoğlu’nun Açıklamaları

21 Eylül 1945

Fuad Köprülü ve Adnan Menderes’in CHP’den Çıkarılması

26 Eylül 1945

Celâl Bayar’ın Milletvekilliğinden Ayrılmak İçin TBMM’ye Başvurması

24 Ekim 1945

Birleşmiş Milletler Antlaşmasının Yürürlüğe Girmesi

1 Kasım 1945

İnönü’nün TBMM’yi Açış Konuşması

5 Kasım 1945

Bayar’ın istifasının TBMM’de Okunması ve Kabulü

27 Kasım 1945

Refik Koraltan’ın CHP’den Çıkarılması

2 Aralık 1945

Milletvekili Ara Seçimleri

3 Aralık 1945

Celâl Bayar’ın CHP’den Ayrılması

4 Aralık 1945

İnönü’nün Bayar’ı Kabulü

20 Aralık 1945

Antalya Milletvekili Cemâl Tunca’nın CHP’den Ayrılması

7 Ocak 1946

Demokrat Partinin Kurulması

8 Ocak 1946

Demokrat Parti Genel Başkanı Celâl Bayar’ın Açıklamaları

22 Ocak 1946

Manisa Milletvekili Hikmet Bayur’un CHP’den Çıkarılması

14 Şubat 1946

Kırşehir Milletvekili Fuat Çobanoğlu’nun CHP’den Ayrılması

28 Şubat 1946

Sosyal Adalet Partisinin Kurulması

9 Mart 1946

Eskişehir Milletvekili Emin Sazak’ın CHP’den Ayrılması

11 Mart 1946

Liberal Demokrat Partinin Kurulması

21 Nisan 1946

Milletvekili Ara Seçimleri

24 Nisan 1946

Çiftçi ve Köylü Partisinin Kurulması

26 Nisan 1946

Türk Sosyal Demokrat Partisinin Kurulması
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29 Nisan 1946
8 Mayıs 1946

Belediye Kanununun Seçimlerle İlgili Maddelerinin Değiştirilmesi
Demokrat Partinin Belediye Seçimlerine Katılmama Kararı
CHP’nin II. Olağanüstü Kurultayının Toplanması

10-11 Mayıs 1946
CHP’nin Program ve Tüzüğünde Değişiklikler Yapılması
14 Mayıs 1946

Türkiye Sosyalist Partisinin Kurulması

24 Mayıs 1946

Türkiye Sosyalist İşçi Partisinin Kurulması

26 Mayıs 1946

Belediye Seçimleri

2 Haziran 1946

Çiftçi ve Köylü Partisinin Kapatılması
Tek Dereceli Milletvekili Seçimi Kanununun Kabülü

5 Haziran 1946
Cemiyetler Kanunu’nda Değişiklik Yapılması
10 Haziran 1946

TBMM’de Erken Seçim Kararının Alınması

13 Haziran 1946

Gazete Kapatma Yetkisinin Mahkemelere Devri

14 Haziran 1946

Meclisin Tatile Girmesi

17 Haziran 1946

Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisinin Kurulması

18 Haziran 1946

Demokrat Partinin Milletvekili Seçimlerine Katılma Kararı

19 Haziran 1946

Millî Kalkınma Partisinin Seçime Katılma Kararı

20 Haziran 1946

Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisinin Kurulması
Yalnız Vatan İçin Partisinin Kurulması

21 Haziran 1946
Ergenekon Köylü ve İşçi Partisinin Kurulması
26 Haziran 1946

Arıtma Koruma Partisinin Kurulması

17 Temmuz 1946

İnönü’nün Seçim Beyannamesi

18 Temmuz 1946

CHP Aday Listelerinin Yayımlanması

19 Temmuz 1946

İslâm Koruma Partisinin Kurulması

21 Temmuz 1946

Milletvekili Genel Seçimleri
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Celâl Bayar’ın Seçim Sonuçlarıyla İlgili Açıklaması
24 Temmuz 1946
İnönü’nün Seçimlerle İlgili Bildirisi
TBMM Başkanlığına Kâzım Karabekir’in Seçilmesi
5 Ağustos 1946
Cumhurbaşkanlığına İsmet İnönü’nün Seçilmesi
7 Ağustos 1946

Recep Peker Hükûmetinin Kurulması

10 Ağustos 1946

Seçim Tutanaklarına Yapılan İtirazların TBMM’ye Getirilmesi

12 Ağustos 1946

TBMM’de Seçim Tutanaklarını İnceleyecek Komisyonun Kurulması

26 Ağustos 1946

Seçim Tutanaklarına Yapılan İtirazların TBMM’de Reddedilmesi
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E. YASAL DÜZENLEMELER
CHP Kurultayından sonra TBMM’de siyasal yaşamı doğrudan etkileyen üç önemli yasal
düzenleme yapılmıştır.

 Milletvekili Seçimi Kanunu’nda Değişiklik
TBMM, 5 Haziran 1946’da tek dereceli seçimi esas alan Milletvekili Seçimi Kanunu’nu kabul
etmiştir.
Taşıdığı önem nedeniyle bu kanuna ilişkin gelişmeler ayrı bir başlıkta toplanmıştır. (Bkz. s. 59).

 Cemiyetler Kanunu’nda Değişiklik
1

1938’de çıkarılan Cemiyetler Kanunu’nun 9’uncu maddesinin (h) bendine göre, «sınıf esasına
veya adına dayanan» cemiyetlerin (dolayısıyla partilerin) kurulması yasaklanmıştı.
CHP’nin 10-11 Mayıs 1946 tarihli 2. Olağanüstü Kurultayında, sınıf esasına dayalı parti
kurulmasına izin verebilmek için Cemiyetler Kanunu’nda değişiklik yapılmasına karar verilmiş ve
Kurultayda alınan bu karar gereğince, kanunun sekiz maddesinde değişiklik yapmayı öngören
bir tasarı Meclise sunulmuştur.
2

Değişikliği amaçlayan kanun, 5 Haziran 1946’da, TBMM’de kabul edildi. Bu değişiklikler
bağlamında, Kanun’un 9’uncu maddesinde yapılan yeni düzenlemeyle, sınıf esasına göre
cemiyet (dolayısıyla siyasî parti) kurulmasına ilişkin yasak kaldırılmış oldu.
Bu değişiklik, işçi örgütlenmelerinin de önünü açmış ve bu alanda kısa sürede önemli bir
gelişme yaşanmıştır.
TBMM’nin 20 Şubat 1947 tarihli oturumunda İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri
3
Hakkındaki Kanun Tasarısı’nın müzakeresi sırasında Çalışma Bakanı Sadi Irmak, bir yıl
içerisindeki gelişmenin boyutları hakkında şu bilgileri verecektir:
Cemiyetler Kanununun geçirdiği son istihale ve gelişmeden sonra memleketimizde de sınıf ve meslek
esası üzerinde cemiyetler kurulması, kanunî imkân dahiline girmiş bulunuyor. Bu gelişmeden az sonra,
memleketimizin birçok yerlerinde, ezcümle büyük şehirlerimizde, süratle başgösteren ve ilerleyen bir
sendikalaşma hareketi karşısında bulunduk. Bu suretle kurulmuş olan işçi topluluklarının sayısı 100’e
yaklaştı. Bunların bir kısmı, sendika ünvanını aldı, bir kısmı birlik; dernek veya cemiyet gibi muhtelif
4
isimler aldı.

1

28 Haziran 1938 tarih ve 3512 sayılı Kanun (14 Temmuz 1938 günlü ve 3959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır).

2

5 Haziran 1946 tarih ve 4919 sayılı Kanun: Cemiyetler Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun.
(10 Haziran 1946 günlü ve 6329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır).

3

20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkındaki Kanun (26 Şubat 1947
günlü ve 6542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır).
4

TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VIII, Cilt: 4, B. 47, 20.02.1947, s. 300.
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 Gazete Kapatma Yetkisinin Mahkemelere Devri
Hükûmet tarafından, demokratik düzene doğru bir adım daha atılarak, gazete kapatma
yetkisinin Mahkemelere devrine karar verilmiş ve bu amaçla, Matbuat Kanunu’nun 50’nci
maddesini değiştiren bir tasarı, 30 Mayıs 1946’da TBMM’ye sevk edilmiştir.
Bu haber, 31 Mayıs günlü ve 7826 sayılı Cumhuriyet Gazetesinde «Demokrasi yolunda yeni bir
ilerleme» başlığı altında verilmiştir.
Tasarının gerekçesinde Bakanlar Kuruluna gazete kapatmak yetkisinin verildiği zamandaki
koşulların değiştiği anlatılmış ve şu ifadelere yer verilmiştir:
Fiilen olmasa bile hükûmetin elinde böyle bir yetki bulunması memleketin siyasî olgunluğu
bakımından bir zaruret olmaktan çıkmış ve muvakkat olduğu tabiî bulunan bu yetkinin adlî kaza (adlî
yargı) mercilerine bırakılması kâfi bir teminat olacağı kanaatine varılmıştır.
1

13 Haziran 1946’da TBMM’de görüşülen tasarı kanunlaşmıştır.

1

13 Haziran 1946 tarih ve 4935 sayılı Kanun (18 Haziran 1946 günlü ve 6336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır).
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F. MİLLETVEKİLLERİ SEÇİMİ KANUNU
1908 - 1939 yılları arasında yapılan seçimlerde, 2 Ağustos 1908 tarihli İntihab-ı Mebusan
Kanun-ı Muvakkatı (Milletvekilleri Seçimi Geçici Kanunu) uygulanmıştır. 1942’de Mebus Seçimi
1
Kanunu çıkarılmış, 1943 seçimleri bu kanuna göre yapılmıştır. Her iki kanun da iki dereceli
seçimi öngörmekteydi.
Muhalefetin seçimlere katılma koşullarından birisi tek dereceli seçimle birlikte gizli oy - açık
sayım ilkesinin kabulü, diğeri de adlî teminatın (yargı güvencesinin) getirilmesiydi. İnönü de
1 Kasım 1945’teki TBMM’yi açış konuşmasında tek dereceli seçim isteğini dile getirmiş, daha
sonra 10-11 Mayıstaki CHP 2’nci Olağanüstü Kurultayında da bu yönde bir karar alınmıştı.
Tek dereceli seçim esasına göre hazırlanmış olan yeni kanun tasarısı TBMM’ye sunuldu ve 31
Mayısta görüşülmeye başlandı.
Bir önceki kanuna göre en önemli yenilik, iki dereceli seçim yerine tek dereceli seçimin getirilmiş
olmasıydı. Ancak tasarı, seçimlerin serbestçe yapılabilmesini sağlamanın çok uzağındaydı.
Tasarıda gizli oyu güvence altına alacak hükümler yoktu. Muhalefetin ısrarla üzerinde durduğu
adlî teminat (yargı güvencesi) tasarıda yer almamıştı. Seçimleri denetleyecek olan seçim
kurulları, belediye başkanlarının başkanlığında ve belediye meclis üyelerinden oluşmaktaydı ve
bu komisyonlarda parti temsilcilerine yer verilmemişti. Muhalefet, oyların sandığa atılması ve
sayımı sırasında seçim kurulları ve komisyonlarında hazır bulundurulacak parti temsilcilerinin de
etkin bir role sahip olamayacağını ileri sürmekteydi.
Tasarıya göre, geçerli oy pusulalarının sayımdan sonra yakılması gerekiyordu. O nedenle,
sayım sonuçlarına yapılacak itirazlardan sonuç alabilmek imkânsızdı.
TBMM’de kanunun tümü üzerinde yapılan görüşmelerde iktidar ve muhalefet arasında sert
tartışmalar yaşandı. 2
İçişleri Bakanı Hilmi Uran, tasarıyı Meclise sunarken şunları söylemiştir:
3

Tasarı, milletvekilleri seçimini bundan sonra tek dereceyle ve bir gün içerisinde yapmak hedefiyle
hazırlanmış ve bu şekilde huzurunuza getirilmiştir.
Bu ana hedefler haricinde tasarının eski kanuna nazaran ele aldığı ve sağladığı yenilikler vatandaş
hukukunun genişletilmesine ve seçim emniyetinin daha esaslı bir şekilde tarsinine ait hükümlerdir.

Muhalefet sözcüleri ise getirilen bu tasarıyla oy vermede gizliliğin sağlanmadığını, sandık
başında isimlerin yazılı olduğu listeleri almak zorunda kalan seçmenin iktidar partisinin maddî ve
manevî baskısı altında kalacağını, seçimin denetiminin idarî makamlara verilmesi nedeniyle de
seçim güvenliğinin sağlanamayacağını ileri sürerek, tasarıya karşı çıkmışlardır.

1

14 Aralık 1942 tarih ve 4320 sayılı Kanun (17 Aralık 1942 günlü ve 5258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır).

2

TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: VII, Cilt: 23, Birleşim: 57, 31.05.1946, s. 245 ilâ 284.

3

Daha önceki uygulamalarda, ikinci seçmenlerin belirlenmesi için yapılan seçimler birkaç gün sürebiliyordu.
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Tasarıda, iktidar ve muhalefet partisinin uzlaşabildikleri tek nokta, iki dereceli seçim yerine tek
dereceli seçimin getirilmiş olmasıdır.
Bu durumu Demokrat Parti sözcüsü Adnan Menderes şöyle ifade etmekteydi:
Yürürlükteki kanun ile onun yerine geçecek olan tasarı arasındaki tek esaslı fark ta ikinci seçmenlere
ait hükümlerin kaldırılarak yerine tek seçim esasına göre hükümler konulmuş olmasından ibarettir.
Binaenaleyh bu tasarı bugün çok partili sistemin ihtiyaçlarını kavrayan ve karşılayan hükümleri ve
teminatı ihtiva etmemektedir. Buna rağmen tasarıda yalnız tek dereceli seçim esasının kabul edilmiş
olmasını dahi demokrasiye doğru esaslı bir adım sayarak memnunluk duymaktayız.

Tasarıyla getirilen bir yenilik de seçime katılan siyasî parti temsilcilerinin oyların sandığa
atılması ve sayımı sırasında seçim kurulları ve komisyonlarında hazır bulunmaya yetkili
kılınmasıdır. Menderes’in buna ilişkin sözleri de şöyledir:
Tasarıda dikkati çeken bir yenilik te muhalif partiler temsilcilerinin reylerin atılmasında ve tasnifinde
hazır bulunabileceklerinin kabul edilmiş olmasıdır. Bu hüküm, muhalif partilerin mevzuatımızda da
tanınmasını ve yer almaya başlamasını ve gözle görülür, elle tutulur bir hakikat olarak çok partili bir
idareye girmiş olmamızı göstermesi itibariyle sevindiricidir. Ancak, Belediye Seçim Kanunu’nda da
kabul edilmiş bu hükümden beklenen faydanın tahakkuk etmeyeceğini son belediye seçimlerindeki
tatbikata bakarak şimdiden söyliyebiliriz.

Menderes, Demokrat Partinin idarî baskılardan şikâyetlerini de dile getirmektedir:
Bu kanunun çerçevesine giren bütün işler yalnızca sandık başı emniyetine taallûk etmektedir. Halbuki
reylerin serbest verilmesi ve her türlü emniyet altında bulunması yoluyla millî iradenin yürümesi
sadece sandık başındaki bir nevi maddî emniyet meselesinden ibaret değildir.
Yurttaş sandık başına gelinceye kadar bekçinin, muhtarın, jandarma ve polisin, her sınıftan idare âmir
ve memurunun ve iktidar partisinin, belediyede seçim kurulu, seçim komisyonu aza ve reisi olarak,
otorite kullanan mensuplarının derece derece elinden geçmektedir.

Menderes, kanunun olumlu yönlerine de değinmiştir:
Bütün noksan ve hatalarıyla beraber tasarıda tek dereceli seçim esasının kabul edilmiş olması ve
seçimlerin muhalif partilerin de müşahedesi altında cereyan etmesinin düşünülmüş olması ve reylerin
az çok gizli olması yönünde hükümler konulmuş bulunması memnunluk verici yeniliklerdir.

Menderes daha sonra adlî teminat ve nispî temsile ilişkin isteklerini de dile getirmiştir:
Seçimlerin kısmen olsun kazai murakabe (yargı denetimi) altında cereyan etmemesi hususunun
derpiş edilmemiş olması ve iktidar partisinden başka diğer partilerin vaziyetleri üzerinde durulmamış
olması tasarının aleyhine kaydolunacak esaslı noktalardır. Azlıkta kalacak partilere teminat olmak
üzere nispî temsil prensibinin hiç düşünülmemiş olması da ayrıca üzerinde ehemmiyetle durulacak bir
meseledir.

İktidar partisi milletvekilleri Reşat Şemsettin Sirer (Sivas), Tahsin Bekir Balta (Rize), Saffet
Tuncay (Siird) ve Kasım Gülek (Bilecik) muhalefetin nispî temsil isteğine karşı çıkmışlardır.
Bu sözcüler, özetle:


Nispî temsilin uygulandığı ülkelerin koalisyonlarla yönetildiğini, hükûmetlerin sıkça
değiştiğini, oysa bizim sürekli hükûmetlerle yönetilmemizin gerektiğini,
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Nispî temsil usulünde adaylar yerine partilere oy verilmesinin, milletvekili seçiminde kişiler
yerine partileri öne çıkaracağını ileri sürmüşler; nispî temsilin bünyemize uymayacağını, bu
nedenle bu sistemi asla düşünmediklerini, ülkemizde bu kadar yıl denenmiş olan çoğunluk
1
sistemini terk etmeye gerek olmadığını ifade etmişlerdir.

Seçim Kanunu Tasarısı, TBMM’deki görüşmeler sonucunda 5 Haziran 1946 tarihinde
2
kanunlaşmıştır.
(Seçim Kanunu’nun tam metni, EK-X’da verilmiştir).

 4918 Sayılı Kanun’un Getirdikleri
Milletvekili Seçimi Kanunu, bir takım yenilikler getirmiştir.
Seçimler bundan böyle tek dereceli olarak yapılacaktır. Bu, önemli bir adımdır.
Diğer yenilikler arasında; Seçim Kurulları ve Seçim Komisyonlarının kurulması, seçimlerin bir
günde bitirilmesi, parti temsilcilerinin seçim kurul ve komisyonlarında hazır bulunabilmesi, oy
pusulalarını yazmak veya yazdırmak için seçim komisyonunca uygun bir yerin önceden
hazırlanmasının gerekliliği, gibi hususlar sayılabilir.
Tek Dereceli Seçim
Yeni seçim kanununun getirdiği en önemli yenilik, seçim sistemiyle ilgilidir. Bu tarihe kadar iki
dereceli olarak yapılan milletvekili seçimlerinde bundan böyle tek dereceli seçim usulü
uygulanacak; sandık başına gelen seçmenler, artık ikinci seçmenler yerine doğrudan
milletvekillerini seçmek üzere oy kullanacaklardır.
Seçimlerin Bir Günde Bitirilmesi
Daha önceki seçimlerde ikinci seçmenlerin seçimi bir günden fazla sürebiliyordu. Yeni yasayla
seçimin bir günde sonuçlanması öngörülmüştür (md. 15).
Seçim Sistemi
Kanunda, Liste Usulü Çoğunluk Sistemi benimsenmiştir (md. 29)
Seçim Çevreleri
Kanunda, her il bir seçim çevresi olarak belirlenmiştir (md. 1)

1

1950’den sonra roller değişecek, yüzde 39,6 oy oranı ile TBMM’deki sandalyelerin ancak yüzde 14,2’sini alabilen CHP,
bu kez nispî temsili savunacak; çoğunluk sisteminden yararlanarak yüzde 55,2 oy oranıyla TBMM’de yüzde 85,4
oranında temsil edilen Demokrat Parti ise çoğunluk sisteminin erdemini savunacaktır.
2

5 Haziran 1946 tarih ve 4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu (6 Haziran 1946 günlü ve 6326 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanmıştır).
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Milletvekili Sayısı
Bir önceki kanunda olduğu gibi, her 40.000 vatandaş için bir milletvekili seçilmesi esası kabul
edilmiştir (md. 2).
Seçmen Yaşı
Seçmen yaşında, 1934’ten bu yana yapılan uygulamada bir değişiklik öngörülmemiş, oy
kullanabilmek için 22 yaşını bitirmiş olmak koşulu korunmuştur (md.7).
Milletvekili Seçilme Yaşı
Milletvekili seçilebilmek için, daha önceki seçimlerde uygulanan 30 yaşını bitirmiş olmak koşulu
bu kanunda da benimsenmiştir (md. 10).
Seçim Kurulları ve Komisyonları
Her ilin merkez ilçesinde ve il’e bağlı ilçe merkezlerinde seçimi yönetmek ve denetlemek üzere
Belediye Başkanının başkanlığında beş kişilik seçim kurulları oluşturulmaktadır.
Seçim kurullarının üyeleri, belediye meclisleri tarafından ve kendi aralarından seçilmektedir (md.
14).
Oyların bir gün içinde kullanılabilmelerini sağlamak amacıyla –sayısı bin seçmeni geçmemek
üzere– seçim bürosu adı verilen seçim alanları oluşturulacak; bu seçim bürolarında, başkan ve
üyeleri seçim kurullarınca seçilecek 5 kişilik bir komisyon bulunacaktır.
Bu komisyonlar belediyesi olan seçim alanlarında Belediye Başkanları ile Belediye Meclisi
üyeleri arasından, Meclis üyeleri yetmeyen ya da belediyesi olmayan seçim alanlarında ise
uygun kimselerden seçilmektedir (md. 15).
Siyasî parti temsilcileri, seçim kurullarında ve komisyonlarda görev almamaktadır.
Parti Temsilcilerinin Seçim Kurul ve Komisyonlarında Hazır Bulunabilmesi
Seçime katılan siyasî partilerin temsilcileri, oyların sandığa atılması ve açılıp sayılması sırasında
seçim kurulu ve komisyonlarda hazır bulunmaya yetkilidirler. Bağımsız adaylar da isterlerse
kendileri seçim kurullarında bulunabilecekleri gibi temsilcilerini de gönderebilirler (md.34).
Oy Kullanımı
Adayların isimlerini içeren ve önceden bastırılmış oy pusulaları kullanılabileceği gibi, yazılı
pusulalar da kullanılabilmektedir. Pusulalarda, belirtilen sayıdan fazla aday yazılması halinde,
baştan itibaren seçilecek sayıdaki adlar kabul edilip fazla isimler sayılmamaktadır.
Pusulalara istenilen sayıdan az isim yazılması halinde de bu oylar kabul edilmektedir.
Pusulaları yazmak veya yazdırmak için seçim komisyonunca uygun bir yerin önceden
hazırlanması gerektiği hükme bağlanmış, ancak kullanılacak oyların böyle bir yerde
hazırlanması zorunlu tutulmamıştır (md. 24).

1946 SEÇİMLERİ

11

Oyların Sayılması
Oy verme işleminin bitirilmesinden sonra seçim komisyonunca sandık açılır, geçerli ve geçersiz
oylar sayılır. En çok oy alanlardan başlayarak adayların kaçar oy aldığı belirlenir. Bu işlemleri
belirleyen tutanaklar hazırlanır. Bu tutanaklar ile seçim defterleri ve hesaba katılmayan oy
pusulaları, seçim komisyonunun bağlı bulunduğu seçim kuruluna teslim edilir.
Hesaba katılan (geçerli) oy pusulaları, komisyon üyeleri ve orada hazır bulunanlar önünde
yakılır ve durum bir tutanakla belirtilir (md. 27).
Milletvekili Seçilenlerin Belirlenmesi
Seçim kurulu, sandıklardan gelen sonuçları birleştirerek, il merkezindeki seçim kuruluna iletir. İl
merkezindeki kurul, il daimî encümen üyelerinin katılması ile valinin başkanlığında toplanarak,
bütün seçim kurullarından gelen sonuçları birleştirir ve adayların aldıkları oyları ve oy
sıralamasına göre milletvekili seçilenleri belirler (md. 29).
Birden Fazla Seçim Çevresinden Seçilme
Bir kişinin aynı zamanda birden fazla ilden seçilmesi halinde bu kişi, seçildiği illerden birisini
tercih edecek ve bu tercih nedeniyle milletvekilleri eksilen illerdeki boş yerler için ara seçim
yapılacaktır (md. 30).

 4918 Sayılı Kanun’un Eksikleri
Muhalefet, seçimlerin tek dereceli olmasını, her türlü müdahaleden uzak ve serbest olarak gizli
oy ile yapılmasını, sayımın açık olmasını, böylece yurttaşların seçme ve seçilme haklarının
güvenceye alınmasını istemekteydi.
Oysa 4918 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu, getirdiği yeniliklere karşın muhalefetin serbest ve
demokratik seçimlerin yapılabilmesi için öne sürdüğü isteklerini karşılamaktan uzaktır:


Muhalefetin en önemli isteği, seçimlerin yargı güvencesi altında yapılmasıydı. Yeni kanun
yargı güvencesini içermemektedir.



Gizli oy - açık sayım ilkesi kanunda yer almamıştır.



Siyasî parti temsilcileri, seçim kurullarında ve komisyonlarda yer almamaktadır.



Geçerli oyların yakılması nedeniyle, tutanaklarda gösterilen sonuçların aksinin ispatı
olanaklı değildir.



Pusulaları yazmak veya yazdırmak için seçim komisyonunca uygun bir yerin (kapalı oy
verme yerinin) önceden hazırlanması öngörülmüş, ancak kullanılacak oyların böyle bir
yerde hazırlanması zorunlu tutulmamıştır. Böyle bir uygulama, oyların açık kullanımına yol
açtığı gibi, hücreyi tercih eden seçmenin baskı altına alınması olanağını da yaratmaktadır.



Muhalefetin nispî temsil istekleri dikkate alınmamış, çoğunluk sistemi tercih edilmiştir.
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Bu eksiklikleri nedeniyle kanun, seçimlerin serbestçe yapılmasını, millî iradenin seçim
sonuçlarına serbestçe yansımasını sağlayacak nitelikleri taşımamaktadır.
Nitekim bu kanunla yapılacak olan 1946 seçimlerinin Hükûmetçe ilân edilmiş sonuçları üzerinde
yoğun tartışmalar yaşanacaktır.
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H. SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ TARTIŞMALAR
Seçim kanununun seçim güvenliği sağlamadaki yetersizliği ve seçimler sırasında “Bazı vali ve
1
kaymakamların açıktan iktidar partisini koruyan ve kollayan bir tutum alması” nedeniyle, açık
oy gizli sayım uygulamasına dönüşen 1946 seçimleri, muhalefetin yoğun şikâyetlerine yol
açmış ve uzun yıllar tartışılmıştır.
Seçimi izleyen günler, Demokrat Partililerin yoğun protesto ve şikâyetlerine sahne olmuştur.
Demokrat Partililer seçimlerin baskı altında yapıldığını, gizli oy ayrımı sırasında partilerine
verilen oyların değiştirildiğini ileri sürmüştür.
23 Temmuz 1946 tarihli ve 7879 sayılı Cumhuriyet Gazetesinin birinci sayfasında, «Seçimin
Neticesi Henüz Meçhul» başlığının hemen altında şu bilgiler yer almaktadır:
«İstanbul’da, İzmir’de, Aydın’da, Manisa’da, Konya’da ve diğer bazı yerlerde heyecanlı bir hava
içinde şüpheler ileri sürülüyor, Demokratlar seçim mazbatalarının değiştirildiğini söyleyerek
durumu protesto ediyorlar.»
Aynı sayfadaki bir başka haberde ise Mareşal Fevzi Çakmak’ın İstanbul Valisine başvurarak
«Seçimin ismetine dokunulmamasını bir vatandaş ve aday sıfatıyla isterim.» dediği, gazetecilere
de «Bu seçim artık kanunî bir seçim olmaktan çıkmıştır.» biçiminde açıklama yaptığı
belirtilmektedir.
Yine aynı sayfada, «İzmir’de bütün tahminleri altüst eden netice» başlığı altında, «D.P. İsmet
İnönüne telgrafla müracaat ederek durumun vahim olduğunu bildirdi ve alâka rica etti»
denilmekte ve iç sayfada, İzmir Demokrat Parti İl müteşebbis heyeti namına Dr. Ekrem Hayri
2
Üstündağ’ın , henüz sonuçlar kesinleşmeden, Cumhurbaşkanına çektiği telgrafın metni
verilmektedir:
Cumhur Başkanlığına (sureti İç İşleri Bakanlığına) Dünkü seçimler idarenin kanunu hiçe sayan keyfi
emirleri ve C.H.Partisinin dikte ettiği usullerle yapılmıştır. Halkın gözleri önünde şehirde ve bilhassa
ilçelerde idarenin hududsuz ve merhametsiz baskısı altında millet hakları payimal edilmiştir. Buna
rağmen Partimiz ilde yüzde yetmişi aşan bir ekseriyetle seçilince bu defa tasnif tutanaklarının
değiştirilmesi gibi iğrenç bir tedbire başvurulmuştur. Bunu temin etmek için Vali evvelce olan
anlaşmaya aykırı olarak temsilcilerimizin ancak tasnif sonuna kadar bulunabilecekleri ve komisyonca
nihaî tutanak yapılırken dışarı çıkarılmaları lüzumunu tam saat on dokuzda emretmiştir. Tasnif
sonunda dışarı çıkarken neticeleri not eden temsilcilerimiz her sandık başında toplu olarak bekleşen
halka bu neticeleri tebliğ etmiş ve hazır bulunan komisyonların indî tasniflerile halk bu neticeleri kat’î
olarak öğrenmiştir.
Böyle iken il seçim kurulunda başka tutanakların çıkması ve tasnifin bunlar üzerinde yapılması halkı
haklı bir yeis ve heyecana düşürmüştür.
Tarihimizde bir misline daha raslamadığımız bu büyük haksızlık karşısında yüz binlerce yurddaş bu
kanun dışı hareketlerin doğurduğu hayal sukutunun derin ıstırabile meyustur.
Durum dakikadan dakikaya ağırlaşmakta ve üzerinde durmanızı gerektiren mahiyet almaktadır. Bu
sebeble umumî tasnif neticesinin ilânından evvel keyfiyeti ehemmiyetle inceliyerek haksızlığın
1

Birgit, s. 57.

2

1950 yılında, Demokrat Partiden İzmir milletvekili seçilmiş ve Sağlık Bakanı olarak görev yapmıştır.
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düzeltilmesini ve yurddaş izzetinefsinin kurtarılmasını rica eder, aksi takdirde doğması melhuz
neticelerden sadece hükûmetin sorumlu olacağını arzederim. Saygılarımla.
Demokrat Parti İl Müteşebbis
Heyeti namına doktor Ekrem Hayri Üstündağ

24 Temmuz 1946 günlü ve 7880 sayılı Cumhuriyet Gazetesinde, «Demokrat Parti seçimin
feshedilmesini isteyecek» başlıklı haberde, partinin milletvekili seçilen üyelerinin seçimdeki
yolsuzlukları protesto etmek amacıyla hep birden istifa etmelerinin de muhtemel görüldüğü ifade
edilmektedir.
Yine aynı haberde Demokrat Partinin, seçimin kesin sonucu alındıktan sonra, bir bildiri
yayımlayacağı ve seçimlerdeki kanunsuzlukları gösteren bir kitap hazırlayacağı bildirilmektedir.
26 Temmuz 1946 günlü ve 7882 sayılı Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan bir haberde de
«Demokrat Partide hüküm süren umumî kanaate göre partinin, seçimlerin feshi için Danıştaya
başvuracağı» bilgisi yer almıştır.

 Celâl Bayar’ın Açıklaması
25 Temmuz 1946 günlü Yeni Sabah Gazetesinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Celâl Bayar’ın
seçimler dolayısıyla, hükûmeti ağır bir biçimde suçlayan açıklaması yer almıştır.
«Celâl Bayar’ın Beyanatı» başlığıyla verilen haberde, seçimlerin sona ermesi dolayısiyle
izlenimlerini soran gazetecilere Celâl Bayar’ın şu açıklamada bulunduğu belirtilmektedir:
Seçimler hakkında intibaımı soruyorsunuz. Bir kaç gün sonra Demokrat Parti genel idare kurulu bir
beyanname ile memleketimizde seçim emniyet ve namusunun nasıl ayaklar altına alındığını umumî
efkâra tafsilâtı ile arzedecektir. Ben şimdiden görüşlerimi size söyliyeceğim. 21 Temmuz 1946 tarihile
gazetenizin Pazar nüshasında çıkan beyanatımdaki sözlerimin hepsi acı birer hakikat olarak
meydana çıkmıştır:
Seçmenlerin verdikleri reylerin kaydına mahsus olan ve her sandığın seçim neticesini gösteren
mazbatalar bir çok yerlerde boş olarak seçim heyetlerine imza ettirilmiştir. Bunlar sonradan ve arzuya
göre doldurularak vatandaşların reyleri üzerinde oynanmıştır. Bu suretle muhalif ve müstakil
milletvekili namzetlerinin talihi, merkezin emrine tâbi olan vali ve kaymakamların elinde oyuncak
olmuştur. Bazı yerlerde resmî ve yarı resmî ağızlardan yapılan kötü propagandalarda isnat ve iftiraları
faillerinin düşkün seviyesine bırakıyorum. Vatandaşlar siyasî kanaatlerinden dolayı bir çok yerlerde
bilhassa köylerde tecavüze uğramışlar, tehdit edilmişler, dövülmüşler, yaralanmışlar ve
hapsedilmişlerdir. Son Ege bölgesi ile Balıkesir ve Bursa seyahatimde gözleri yaşlı bir çok
vatandaşların şikâyet mercii aradıklarını gördüm. Ankara kaza ve köylerinden yüzü gözü bereli
arkadaşlarımızın Demokrat Parti merkezine gelip dertlerini acı acı anlattıklarını hepimiz biliyoruz.
Memleketimizde seçim emniyet altına alınmamıştır. Biz evvelce bu husustaki fikrimizi bir
beyannamemizde açıklamış bulunuyorduk.
(Demokrat Parti şunu arzetmek ister ki, seçimlere girip girmemek hususunda karar verirken elinde
tuttuğu ölçü parti menfaati ölçüsü değil yalnız ve yalnız memleket menfaati ölçüsü, takip ettiği tek
gaye de yurda millî irade ve hâkimiyetin birden fazla partilerin varlığı ile teyit olunması ve yurtdaş hak
ve hürriyetlerinin daha esaslı teminat altına alınmasıdır.
Partimiz bu gayenin gerçekleştiğini görmekle belediye meclislerinde ve Büyük Millet Meclisinde tek
yer kazanmamış dahi olsa kendini bahtiyar sayacaktır) demiştik.
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Biz böyle düşündük, böyle hareket ettik. Halbuki, milletin gözü önünde cereyan eden seçim böyle mi
olmuştur? Bizzat Ankarada ilân edilen netice nasıl elde edilmiştir. Bunu bilmiyen, anlamıyan kimse
kalmamıştır.
İşte ben iddia ediyorum, hattâ itham ediyorum, seçim işlerine fesat karıştırılmıştır. Seçimler milletin
hakikî iradesini göstermekten uzaktır.
Şayet kanunsuz hareketler ve vatandaşların üzerine yapılan türlü tazyikler azamî hadde çıkarılmamış
olsaydı yurdun her tarafında seçimleri partimizin kazanmamasına imkân yoktu. Hattâ seçimlerin artık
herkesçe görülüp bilinmiş olan gayet ağır şartlarda cereyan etmiş olmasına rağmen Ankara, İzmir,
Bursa, Manisa, Balıkesir dahil pek çok vilâyetlerimizde seçimlerin Demokrat Parti tarafından
kazanılmış olduğunda asla şüphe yoktur.
Yapılan bunca tazyik ve kanunsuzluklar kâfi gelmediği içindir ki iktidar partisi sahte mazbata tanzim
etmek ve seçim evrak ve mazbatalarında tahrifat yapmağa mecbur kalmıştır. Bu sarih iddiaları isbat
edecek çok kat’î delillerimiz olduğu gibi milletçe de bilinmektedir. Hal böyle olunca resmî ilânların
hilâfına olarak milletin iradesi Demokrat Parti lehine tecelli etmiştir. Halk Partisi iktidar mevkiini, ancak
seçimlerden önce ve seçimler esnasında tatbik ettiği ve zorlamalara dayanan usuller ve seçim evrak
ve mazbatalarında tahrifat yapmak suretiyle muhafaza etmektedir.
Demokrat Parti son milletvekili seçimlerinde Türk milletinin serbest rey hakkına vâki tecavüzlerin
takibini bir an ihmal etmiyecektir. Tâ ki bu gibi elim vaziyetler tarihimizde bir kere daha tekerrür
edemesin.

 İnönü’nün Bildirisi
CHP Genel Başkanı İnönü, 24 Temmuz’da bir bildiri yayımlayarak, vatandaşlara sükûnet
çağrısında bulundu.
İnönü, bildirisinde, Yeni Büyük Millet Meclisinin çeşitli partilerden ve bağımsızlardan kurulmuş
olmasının vatanımız için büyük başarı olduğunu ifade etmiş; vatanda huzur ve çalışma devrinin
açılmasının ilk vazife olduğunu belirtmiştir:
Vatandaşlarıma,
Yeni seçim sona ermiştir. Türk milleti kadın ve erkek seçmenlerin büyük nisbette iştiraki ile
milletvekillerini seçmiştir. Yeni Büyük Millet Meclisinin muhtelif partilerden ve bağımsızlardan kurulmuş
olması vatanımız için büyük muvaffakiyettir. Milletimizi yürekten tebrik ederim. Şimdi Türkiye’nin millî
hayatında yeni bir devre giriyoruz. Herşeyden evvel seçim zamanının sinirli sözlerini karşılıklı
bağışlayarak ve unutarak, vatanda huzur, çalışma devrinin açılması ilk vazifedir.
Büyük Meclisteki çalışmalarda ise karşılıklı saygı içinde olarak fikir ayrılıklarını vatan için yapıcı bir
şekilde ayarlamak gelecek vazifemiz olacaktır. İktidar ve karşı partilerinin Büyük Mecliste,
Belediyelerde ve basın âleminde bir arada verimli olarak çalışabilmelerinin milletçe imtihanını
vereceğiz. İmtihanın muvaffakiyetle verilmesi bu günkü ve gelecek nesiller için çok feyizli olacaktır.
Vatandaşlarımın arasında dostluğun bozulmaması için bütün dikkatimizi kullanacağız. Yeni Büyük
1
Millet Meclisinin aziz memleket ve milletimize kıymetli hizmetler başarmasını dilerim.

1

25 Temmuz 1946 günlü ve 1854 sayılı Vatan Gazetesi.
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 Protesto Mitingleri
1

2

Demokrat Partililer 25 Temmuzda İzmir’de , 27 Temmuzda Bursa’da , 31 Temmuzda
3
4
Adana’da , 3 Ağustosta Ankara’da protesto mitingleri düzenlediler. Gazete haberlerine göre,
coşkulu geçen mitinglere İzmir’de 30.000, Bursa’da 30.000, Adana’da 14.000, Ankara’da ise
40.000 kişi katılmıştır. Bu tahminler, o günkü kent nüfuslarına göre çok yüksek katılım
düzeylerini ifade etmektedir.

1

26 Temmuz 1946 günlü ve 7882 Cumhuriyet Gazetesi.

2

28 Temmuz 1946 günlü ve 1857 sayılı Vatan Gazetesi.

3

1 Ağustos 1946 günlü ve 1861 sayılı Vatan Gazetesi.

4

4 Ağustos 1946 günlü ve 7891 sayılı Cumhuriyet Gazetesi.

1946 SEÇİMLERİ

17

D. SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
Dönemin gazetelerinde seçim sonuçları üzerinde çeşitli yorumlar yapılmıştır. Farklı çizgilerde
yer alan gazetelerdeki yorumların paralelliği dikkat çekicidir. O günlerin siyasî havasını
yansıtması açısından, bu yorumların bazılarından alıntılar yapılması yararlı görülmüştür:


Necmeddin Sadak’ın «Millet karşısında her iki tarafın vazife ve mesuliyetleri» başlıklı
başyazısı (27 Temmuz 1946 günlü ve 9978 sayılı Akşam Gazetesi)



Ahmet Emin Yalman’ın «Millet hükmünü vermiştir» başlıklı başyazısı,
(23 Temmuz günlü ve 1852 sayılı Vatan Gazetesi)



Ziyad Ebüzziya’nın «Günahınızı affettirebilirsiniz» başlıklı başyazısı,
(24 Temmuz günlü ve 478 sayılı Tasvir Gazetesi)



Ahmet Hamdi Başar’ın, «Demokrat Parti ve muhalefet fikri» başlıklı yazısı.
(10 Ağustos 1946 günlü ve 7898 sayılı Cumhuriyet Gazetesi)

Bu değerlendirmelerde belli noktaların öne çıktığı görülmektedir:


Seçimin resmî galibi Cumhuriyet Halk Partisidir. Ancak seçimi Demokrat Partinin kazandığı
kabul edilmektedir.



CHP’nin ülkeye yapmış olduğu hizmetler yerine, 23 yıllık bir iktidar döneminin sorunları ve
sorumlulukları öne çıkarılmıştır.



Seçimi Demokrat Parti kazanmamış, Cumhuriyet Halk Partisi kaybetmiştir.

 Seçimin Resmî Galibi CHP, Gerçek Galibi ise DP’dir
Seçimin resmî galibi CHP olmakla beraber bunun gerçek bir başarı olmadığı inancı yaygındır.
Seçimi CHP değil de sanki DP kazanmış gibi bir hava vardır. Değerlendirmelerde DP’nin
başarısının öne çıkarıldığı, yorumların DP’nin galibiyetine dayanarak yapıldığı görülmektedir.


Necmeddin Sadak:
Demokrat Partisi, bunu kuranların dahi asla ummadıkları sevinç ve sevgi, bir heyecan ve hararetle
karşılandı. Bir çok yerde halkın reyi, gönülden gelen bir coşkunluk ve samimiyetle onundu.



Ahmet Emin Yalman:
21 Temmuzda yapılan seçimin hakikî mânası şudur: Türk milleti Halk Partisi idaresinden bezgin ve
şikâyetçi olduğunu, mukadderatının, tenkitçi bir parti diye az zamanda sevgi ve güvenini kazanabilen
Demokrat Parti tarafından idare edilmesini tercih ettiğini; en küçük bir şüpheye yer bırakmıyacak
şekilde ifade etmiştir. Milletin bu nokta hakkında verdiği hüküm, en katî ve en açık bir hükümdür.
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 CHP’nin Hizmetleri Değil Sorumlulukları Öne Çıkmıştır
CHP’nin ülkeye yapmış olduğu hizmetler inkâr edilmemekle birlikte, 23 yıllık bir iktidar
döneminin sorunları ve sorumlulukları öne çıkmış, hizmetleri ikinci planda kalmıştır.
CHP’nin Cumhuriyeti kurmak, birbiri ardına köklü devrimler yapmak, Türkiye’yi savaşa
sokmamak, çok partili rejime geçmek, tek dereceli seçim usulünü getirmek gibi önemli hizmetleri
olmuştur. Ancak seçim kampanyasında; geçmiş dönemin sıkıntıları, aksaklıkları öne çıkarılmış,
geçmişin bütün sorumluluğu CHP’ye fatura edilmiştir.


Necmeddin Sadak:
Yirmi üç yıl tek başına memleketi idare etmiş bir partinin çok kalabalık bir hoşnutsuzlar kitlesi ile
karşılaşması dünyanın her yerinde mukadder bir politika zaruretidir. Bir partinin yaptığı her iş, iyi de
olsa kötü de, kendisine bir muhalif zümre yaratır. Bilhassa maddî ve manevî sahalarda büyük
devrimler yapmış, bu devrimlerde bir kısım vatandaşların ya duygusunu incitmiş, yahut menfaatini
örselemiş bir parti yirmi üç yılda epeyce muhalif peyda eder.
Bu zarurî neticeye kusurları, hataları, hükûmet makinesinde aksayan tarafları, ticaret zorluklarını,
içerde ve dışarıda dedikoduları, hayat pahalılığı gibi milletin canına işleyen sıkıntıları katarsanız, dünya
harbine girmemiş, milleti ve memleketi ölüm ve yıkımdan esirgemiş olmanın minnet ve meziyetini dahi
unutturacak hoşnutsuzluklar yekûnunun bu derece büyümüş olmasına şaşmazsınız.
Bunun içindir ki, Demokrat partisinin etrafını saran ve içten gelme bir sevinç ve coşkunlukla ona rey
veren kitle, çokluk bakımından, onun taraftarları değil, maddî manevî binbir sebepten biri yüzünden,
haklı haksız, bilgili, bilgisiz, Halk Partisine düşman kesilmiş insanlardan birikmedir.



Ziyad Ebüzziya:
Halbuki Halk Partisi memlekette hakikaten şerefli bir maziye sahip, büyük inkılâpları muvaffakiyetle
yapmış bir partidir.
Netice, bütün memlekette, az bir istisna ile Halk Partisinin namzedlerinin aleyhine çıktı. Bunun sebebi
senelerdenberi devam edegelen muhtelif hükûmetlerin işlerindeki aksaklıkların, idaresizliklerin bütün
günahının tek parti olmak itibarile Halk Partisinin omuzlarına yüklenmiş bulunmasıdır. Halk Partisi
senelerin biriktirdiği memnuniyetsizliğin tek muhatabı, tek mes’ulü olarak ortadadır. Seçimlerin
tamamen kendisinin aleyhine tecelli etmesinin yegâne sebebi budur.



Ahmet Hamdi Başar:
Memlekette bugün demokrasi namına sokaklarda bağırıp çağırabiliyorsak bunu sağlayan bugünkü
iktidardır; yeni Türkiye’de bir “hürriyet” devrine girilmişse bu alınmamış, sadece verilmiştir.
Halk Partisinin, yaptıklarının tam ve mükemmel olduğunda ısrar etmesi ve millete hiçbir yenilik vaat
etmemesi memlekette bütün muhalefeti Demokrat Parti etrafına toplamaya sebeb oldu. Bu durumdan
Demokratlar geniş ölçüde faydalanarak huzursuzlukları istismar ettiler ve halkın ne kadar şikâyeti
varsa hepsini hükûmetin ve iktidar partisinin hatalarına yüklediler.

 Seçimi DP Kazanmamış, CHP Kaybetmiştir
Demokrat Partiye gösterilen ilgi, programından ve hedeflerinden dolayı değildir. Kuruluşundan
kısa bir süre sonra, örgütlenmesini tamamlayamadan seçime girmek zorunda kalan DP,
programını ve hedeflerini seçmenlere anlatabilme olanağını bile bulamamıştır.
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Demokrat Partinin genellikle ortaya attığı somut meseleler, hayat pahalılığı, hürriyetsizlik, antidemokratik kanunlar ve idare teşkilâtının yaptığı bazı yolsuz muamelelerdir. Demokratların ne sistemli
bir seçim programı ne de sosyal ve ekonomik meseleler üzerinde iyi işlenmiş fikirleri vardı. Yaptıkları
esas iş, bütün devrimler boyunca ve savaş yıllarında görülen sıkıntı ve hoşnutsuzluğun
sorumluluğunu Halk Partisine yüklemekten ibaretti. Bu tenkitlerin gerçekte bir değer taşıyıp taşımadığı
1
üzerinde duran yoktu.

Oyları DP’ye yönelten etken, halkın önemli bir kesiminin CHP’ye oy vermeme konusundaki
kararlılığıdır. Ülkedeki her sınıftan muhalif gruplar, henüz programını ve kadrolarını
tanıyamadıkları bu parti etrafında toplanmışlardı. Bunlar arasında aydınlar, köylüler, toprak
ağaları vardı.


Necmeddin Sadak:
Halk Demokrat Parti liste namzedlerine oy verirken, bu listelerdeki kimseleri tanıdığı, bildiği için değil,
onları Halk Partisinden olmadıkları için tercih etmiştir. Halk Partisine karşı duyulan çekingenlik,
güvensizlik reyleri bu parti dışında kalan insanların üzerinde toplamıştır.
Demokrat Partisini kuranların değeri, vatanseverliği, idealleri ne kadar yüksek olursa olsun onların
etrafına toplanan coşkunluk o partiye bağlılıktan ileri gelmiyor, Halk Partisine ve hükûmetlerine kızgınlık
ve kırgınlıktan doğuyordu.
Gördüklerimize dayanarak kesin kanaatle iddia edebiliriz ki Halk Partisinden ve hükûmetlerinden şu
veya bu sebeple soğudukları için Demokrat Partisini heyecanla destekleyen vatandaşlar arasında bu
partinin programını ve prensiplerini hiç bilmeyen, bilse de asla kabul etmeyecek olanlar ekseriyeti teşkil
ederler. Bu Demokrat Partinin geleceği için sevindirici ve ümit verici değil ürkütücü olabilir.



Ahmet Emin Yalman:
Ancak altı buçuk ay evvel kurulan bir parti; her türlü imkânlardan mahrum olmasına rağmen, ne yaptı
da kendini millete sevdirdi ve itimadını kazandı? İşin doğrusu şudur ki bu seçimi Demokrat Parti
kazanmamıştır, sadece Cumhuriyet Halk Partisi kaybetmiş, kaybetmek için ne tasavvur edilirse ve
hattâ ne tasavvur edilemezse hepsini yapmıştır.
Evet, tekrar ederiz: Halk Partisinin vardığı elim akıbet, Demokrat Partinin bir zaferi değildir. Halk
Partisinin mukadderatına hakim olan küçük bir grupun kendi partilerinin başını zorla inatla, yemelerinin
bir neticesidir. Bu kadar cebir ve tazyiklere rağmen iradesini ortaya koymak azmini göstermeği bilen bir
millete karşı gelmek imkânsızdır.



Ahmet Hamdi Başar:
Yedi ay evvel çekingen ve ürkek davranışlarla hayata atılan bu partinin, bu güne kadar yapıcı fikirlerini
göstermek üzere ne tek bir konferans vereni, ne de tek bir yazı neşredeni olmamışken, seçim
dolayısile parti adamları sokaklarda, meydanlarda köy kahvelerinde gürül gürül konuştular.
Öbür taraftan partinin kendinden evvel dayandığı hiçbir fikir temeli, hazırlığı, halka yayılarak heyecan
vermiş bir edebiyatı, kısası hiçbir şeyi yoktur. Demokrat Parti fikir, heyecan ve hareket itibarile en ufak
bir maziye sahip değildir. Fazla olarak çok partili bir idarenin kurulmasında, hattâ tek dereceli seçim
usulünün kabulünde en ufak bir hizmeti ve rolü de dokunmamıştır.
Onların başarısı, seçimlerde Halk Partisinin her fenalığı inkâr eden inadı yanında politikayı sokağa,
meydana ve köye yaymak cesaretini göstermiş olmalarından doğmuştur.

1

Karpat, s. 146.
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E. SON SÖZ
1. Milletvekilleri seçimi kanunundaki eksikliklere ve uygulamada yaşanan usulsüzlüklere
karşın 1946 seçimleri, çok partili demokrasiye doğru gidişte önemli bir basamak olma
niteliğini taşımaktadır.
2. Yeni partilerin kurulmasıyla birlikte 23 yıllık bir iktidar döneminin birikimi olan muhalefet
potansiyelinin önündeki barajın kapağı kaldırılmıştır:


Cumhuriyet Döneminde yapılmış olan köklü devrimleri içlerine sindiremeyen kesimlerin
muhalefeti bu süreçte açığa çıkmıştır.



Savaşın getirdiği tüm sıkıntılar; yokluklar, kıtlıklar, yolsuzluklar iktidar partisine fatura
edilmiş ve henüz kuruluş aşamasında olan muhalefet partilerinin elini güçlendirmiştir.



Doğası gereği, tek parti yönetiminin denetimden uzak oluşu, gerek siyasal sistemde
gerekse kamu yönetiminde önemli ölçüde yıpranmaya yol açmıştır. Uzun bir iktidar
döneminin sorumluluğunu taşıyan bir partinin yıpranmasını da doğal karşılamak
gerekmektedir.

3. Yeni kurulan partiler içerisinde Demokrat Parti öne çıkmış, toplumdaki muhalif kesimlerin
güçlü desteği, bu partinin beklenmedik bir hızla yükselmesini sağlamıştır.
Seçimler sırasında ülkenin ancak yarısında örgütlenebilmiş olan Demokrat Parti,
programını ve kadrolarını yeterince tanıtmaya imkân bulamadan katıldığı bu seçimde
1
hemen hemen bütün muhalif çevrelerin desteğini almıştır.
Demokrat Partiyi destekleyen çevreler oylarını, bu partinin henüz bilemedikleri programı ve
kadrolarından ötürü vermemişlerdir. Bu parti etrafında toplanan kitlelerin ortak amaçları
2
CHP’ye muhalefet etmek olmuştur.
Devleti ve Cumhuriyeti kurmuş olan CHP’nin, hepsi birbirinden değerli hizmetleri yerine 23
yıllık dönemdeki kusurları öne çıkarılmıştır.
Bu tablo çok partili dönemdeki siyasetin, başlangıçtan itibaren, CHP ve karşıtları eksenine
oturduğunu göstermektedir. 1960’lara kadar ülkemizde siyaset bu eksende yapılmış, o
tarihten itibaren sağ - sol eksenine dönüşmüştür.

1

Demokrat Partinin zihniyeti, görüşleri, ve programı tafsilâtı ile bilinmediği halde bu parti memleketteki başlıca muhalif
grupları –aralarındaki bütün fikir ve menfaat ayrılıklarına rağmen– kendine çekmiştir. Köylüler, işçiler, aydınlar ve toprak
ağaları bu partinin etrafında toplanarak ona sosyal hareket vasfını kazandırdılar. Parti daha ilk adımında, doğrudan
doğruya iktidarı almak için politik mücadeleye girişti; bu liderlerin aldığı bir kararla değil, partiyi destekliyen halkın
zorlamasiyle oldu.
Demokratların ne sistemli bir seçim programı ne de sosyal ve ekonomik meseleler üzerinde iyi işlenmiş fikirleri vardı.
Yaptıkları esas iş, bütün devrimler boyunca ve savaş yıllarında görülen kusurların, duyulan sıkıntı ve hoşnutsuzluğun
sorumluluğunu Halk Partisine yüklemekten ibaretti (Karpat, s. 145, 146).
2

Halka gelince, o, ilk defa olarak iktidardaki partiye karşı hoşnutsuzluğunu ifade etmek fırsatını bulmuştu (Karpat, s.
146).
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Siyasetin sağ-sol eksenine oturduğu dönemde de CHP bu eksenin solunda, CHP karşıtı
partiler ise sağında yer alagelmiştir.
Siyasal yelpazedeki bu sağlıksız yapılanma, demokrasinin sağlıklı biçimde gelişmesini
engelleyen bir etken olmuştur.
4. Çok partili yaşamla birlikte siyasal yaşamımızdaki çifte standartlı davranışların tohumları da
atılmaya başlanmıştır.
1946’dan 1950’ye kadar; seçimlerde nispî temsil usulünün uygulanması, grev hakkının
verilmesi, özgürlüklerin önündeki sınırların kaldırılması gibi konularda ısrarlı olan Demokrat
Parti, 1950’den sonraki iktidar dönemlerinde, giderek tam tersi düşünceleri savunur hale
gelmiştir.
1950’den önce seçimlerde nispî temsile karşı çıkarak çoğunluk sistemini savunan, grev
hakkının verilmesine razı olmayan Cumhuriyet Halk Partisi ise 1950 seçimleriyle muhalefete
geçtiği andan itibaren, bu düşüncelerinin tersini savunmaya başlayacaktır.
Siyasî kadrolarımızın çifte standartlı siyaset yapma alışkanlığı, ne yazık ki günümüzde de
sürdürülmektedir.
Siyasî kadrolar, ülke sorunlarına ilişkin görüşlerini iktidar ya da muhalefette olmalarına bağlı
olarak değiştirmekte sakınca görmemektedir.
Böyle bir siyaset anlayışı, toplumun siyaset kurumuna olan güvenini zayıflatmaktadır.
5. 1946 seçimlerinden günümüze 62 yıl geçmiş, demokratik rejim, askerî müdahalelerle üç kez
kesintiye uğramıştır.
Çok partili rejim, bu kesintilere rağmen varlığını sürdürmektedir.
Ne var ki, bunca zengin deneyimlere karşın ülkemizde demokrasiyi bütün kurum ve
kurallarıyla yerleştirme çabaları sonuçlandırılamamıştır.
Çok partili dönemde anayasalar ve milletvekili seçimi kanunları ikişer kez yenilenmiş, iki kez
siyasî partiler kanunu çıkarılmıştır. Gerek anayasalar gerekse söz konusu kanunlarda
sayısız değişiklikler yapılmış, ancak bu çabalar da yeterli olmamıştır.
Bu kanunlara ilişkin değişiklik arayışları günümüzde de sürdürülmektedir.

