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KRONOLOJİ
14 Mayıs 1950

Milletvekili Genel Seçimlerinin yapılması

20 Mayıs 1950

Celâl Bayar’ın DP Grubu tarafından Cumhurbaşkanı adayı
gösterilmesi

22 Mayıs 1950

Millet Meclisi Başkanlığı Seçimi

22 Mayıs 1950

Celâl Bayar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi /
DP Genel Başkanlığından istifa etmesi
I. Menderes Hükûmetinin kurulması

2 Haziran 1950

I. Menderes Hükûmetinin güvenoyu alması

9 Haziran 1950

Adnan Menderes’in DP Genel İdare Kurulu tarafından
Genel Başkan seçilmesi

16 Haziran 1950
17-18 Haziran 1950
29 Haziran3 Temmuz 1950

Ezanın Arapça okunma yasağının kaldırılması
Millet Partisi Büyük Kongresi
CHP VIII. Olağan Kurultayı

14 Temmuz 1950

Af Kanunu’nun kabul edilmesi

15 Temmuz 1950

Yeni Basın Kanunu’nun kabul edilmesi

25 Temmuz 1950

Hükûmetin Kore’ye asker gönderilmesine karar vermesi

13 Ağustos 1950

Köy ve Mahalle Muhtarlık seçimleri

3 Eylül 1950
15 Ekim 1950

Belediye Seçimleri
İl Genel Meclisi Seçimleri

8 – 9 Mart 1951

I. Menderes Hükûmetinin istifası /
II. Menderes Hükûmetinin kurulması

4 Temmuz 1951

Resmi İlânlar Kararnamesinin çıkarılması

18 Temmuz 1951

CHP’nin Seçim Kanununda Değişiklik Önerisinin
TBMM’ye sunulması

25 Temmuz 1951

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’un çıkarılması

8 Ağustos 1951

Halkevlerinin Kapatılmasına İlişkin Kanun’un çıkarılması
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16 Eylül 1951
15 – 20 Ekim 1951
26 – 30 Kasım 1951

Milletvekili Ara Seçimleri
DP III. Büyük Kongresi
CHP IX. Olağan Kurultayı

18 Şubat 1952

TBMM’nin NATO antlaşmasını onaylaması

19 Mayıs 1952

Türkiye Köylü Partisi’nin kurulması

1 Kasım 1952
24 Aralık 1952

Celâl Bayar’ın TBMM’yi Açış Konuşması
Türkçeleştirilmiş Anayasa metninin kaldırılması ve 1924
Anayasasının başlangıçtaki metniyle yeniden yürürlüğe girmesi

22-27 Haziran 1953

CHP’nin X. Olağan Kurultayı

27-28 Haziran 1953

Millet Partisinin 4’üncü Büyük Kongresi

8 Temmuz 1953
21 Temmuz 1953
14 Aralık 1953
27 Ocak 1954

Millet Partisinin geçici olarak kapatılması
Üniversite Öğretim Üyelerine siyaset yasağı getirilmesi
CHP’nin mallarına el konulması
Millet Partisinin kapatılması

10 Şubat 1954

Cumhuriyetçi Millet Partisinin kurulması

17 Şubat 1954

Milletvekilleri Seçimi Kanunu’nda Değişiklik yapılması

25 – 27 Şubat 1954
9 Mart 1954
12 Mart 1954

CHP III. Olağanüstü Kurultayı
Basın Yayın Özgürlüğünü Kısıtlayan Kanun’un çıkarılması
Seçimlerin yenilenmesine dair TBMM’nin karar alması

11 Nisan 1954

CHP ve CMP’nin aday listelerini YSK’ya vermeleri

12 Nisan 1954

DP’nin aday listesini YSK’ya vermesi

2 Mayıs 1954

Milletvekili Genel Seçimleri

14 Mayıs 1954

Millet Meclisi Başkanlığı Seçimi

14 Mayıs 1954

Cumhurbaşkanlığı Seçimi

17 Mayıs 1954

III. Menderes Hükûmetinin Kurulması
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A. 1950 SEÇİMLERİNİN ARDINDAN
 Demokrat Partinin İktidara Gelişi
14 Mayıs 1950 seçimlerini ezici bir çoğunlukla kazanan Demokrat Partinin gündeminde,
öncelikle Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Hükûmetin kurulması hususları yer
almaktaydı.
Kamuoyundaki genel beklenti, Celâl Bayar’ın Başbakanlığı üstlenerek Kabineyi kuracağı
yolundaydı. Cumhurbaşkanlığı için Demokrat Parti listelerinde bağımsız olarak yer almak
suretiyle seçilen iki milletvekilinin ismi öne çıkmıştı. Bunlardan birisi Yargıtay Başkanlığından
Parlamentoya gelen İzmir Milletvekili Halil Özyörük, diğeri ise daha önce Meclis Başkanlığı da
yapmış olan Eskişehir Milletvekili Emekli General Ali Fuat Cebesoy’du.
DP’li milletvekillerinin bir bölümü Bayar’ın Başbakan, diğer bir bölümü ise Cumhurbaşkanı
olarak daha yararlı hizmetler vereceği düşüncesini taşıyordu. 21 Mayıs 1950 günlü Zafer
Gazetesinde bu durum şöyle ifade edilmekteydi:
Her iki fikrin müdafileri de Bayar’ın siyasî meselelerdeki derin vukufunu ve memleket üzerinde
kazandığı sevgiyi göz önüne alarak, bundan azamî nasıl istifade edileceğini araştırmakta idiler. Fakat
nihayet aşağı yukarı şu kanaat üzerinde ittifak edildi ki: Bayar, Cumhurbaşkanı olursa, memleket
demokratik bir idarede bir Cumhurbaşkanının nasıl hareket edeceğini görür. Ve onun Devlet Başkanı
olarak çalışmaları yurt için çok hayırlı neticeler doğurur.

DP Meclis Grubu Toplantısı
21 Mayıs 1950 günlü Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre; DP Meclis Grubu, 20 Mayıs günü
Celâl Bayar’ın başkanlığında toplanarak Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı adayları ile Meclis
Başkanlık Divanı üyeliği adaylarını belirlemiştir. Aynı haberde, Cumhurbaşkanı seçilmesi
halinde Bayar’ın DP Genel Başkanlığından ayrılacağı hususu da yer almıştır.
DP Grubuna mensup 396 milletvekilinden 376’sının katıldığı oylamada Celâl Bayar, 345 oyla
Cumhurbaşkanı adaylığına seçilmiş; 31 oy; İzmir Milletvekili Halil Özyörük, Eskişehir Milletvekili
Ali Fuat Cebesoy ve İstanbul Milletvekili Nihat Reşat Belger arasında paylaşılmıştır. Bu oylar,
1
Bayar’ın parti başkanlığından ayrılmasını istemeyenlerin oylarıdır.
Bu oylamadan sonra Meclis Başkanlık Divanı seçimine geçilmiş, Başkan adaylığına 274 oyla
İçel Milletvekili Refik Koraltan seçilmiştir. Başkan Vekilliklerine ise Bursa Milletvekili Hulusi
Köymen ile Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı’nın aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır.
Aynı haberin devamında, üçüncü Başkan Vekili ile 1 İdare Amirliği ve 2 Kâtip Üyelik CHP’ye
bırakıldığı belirtilmektedir. Ancak 22 Mayıs günlü Ulus Gazetesinin haberine göre CHP, Meclis
Başkanlık Divanında kendisine bırakılan yerler için aday göstermeme kararı almıştır.

1

21 Mayıs günlü Zafer Gazetesine göre oylamaya katılan milletvekili sayısı 379’dur ve Bayar’a 345 oy çıkmıştır. Aynı
gazetede, DP Meclis Grubu Başkanlığının, Gruptaki seçimlerin sonuçlarını açıklayan bir bildirisi yayımlanmış, ancak bu
bildiride seçimlerin sayısal sonuçlarına ilişkin bilgi verilmemiştir.
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Bunun üzerine DP Meclis Grubu 22 Mayıs sabahı yeniden toplanarak, Başkanlık Divanında
CHP’ye ayrılmış olan bu yerler için yeniden aday göstermiş, Meclis Başkanlık Divanı tümüyle
DP’li üyelerden oluşturulmuştur.
1946 seçimlerinin sonunda Başkanlık Divanı oluşturulurken CHP, bir idare heyeti üyeliği ile bir
1
kâtip üyeliği DP’ye ayırmayı önermiş, ancak o zaman da DP bu öneriyi reddetmişti. Bu kez de
DP’den gelen benzer bir öneri, CHP tarafından reddediliyordu. Böylece Meclisteki partilerin
Başkanlık Divanında güçleri oranında temsil edilmeleri konusunda bir gelenek yaratılabilmesi
açısından iki önemli fırsat kaçırılmış oluyordu.
Divan üyelerinin tümünün iktidar partisi milletvekillerinden seçilmesi yolundaki uygulama, 1960
yılına kadar sürdürülecektir. Siyasi partilerin Meclis Başkanlık Divanında güçleri oranında temsil
edilmeleri, ancak 1961 Anayasasına bu hususta bir hüküm konulmasından sonra
2
gerçekleşecek, aynı hüküm 1982 Anayasasında da yer alacaktır.

 Şemsettin Günaltay’ın Bildirisi
Başbakan Şemsettin Günaltay, iktidarın devri nedeniyle 20 Mayısta bir bildiri yayımlamıştır.
21 Mayıs 1950 günlü Cumhuriyet Gazetesi, haberi «Başbakan, hükûmetin D. Partiye devri
münasebetile memleket için hayırlı temennilerde bulundu.» başlığıyla vermiştir:
Üzerimizdeki ağır vazifeyi vicdan huzurile 9’uncu Büyük Millet Meclisine devrederken memleketin iç
huzur ve saadetinin, dış emniyet ve itibarının devamı temennilerimi tekrarlamayı önde gelen kutsî bir
vazife saymaktayım.
Ekseriyet partilerinin tahakkümüne müsaid olan anayasamızda demokrasi rejimini sağlam temeller
üzerinde tutacak, hürriyetin ve inkılâpların korunmasını, devlet nizamının masuniyetini emniyet altına
alacak esasları sağlayan tadilleri temin, memleket işlerinin dürüstçe tedvirini, gelişme faaliyetinin
hızını kaybetmemesini murakabe, millî ruhu söndürmek amacını güden cereyanlarla mücadele ve
Atatürk’ün emaneti olan tarihî partimizin, onun ölmez mefkûresi etrafında yeni bir hayatiyetle
toplanarak yeni görevlerini başarmasına çalışmak yolunda vatanî vazifeme sarsılmaz bir azim ve
imanla devam edeceğimi aziz vatandaşlarıma ve beni vekil seçmek suretiyle bu hizmete memur
eden muhterem hemşehrilerime arzeder, iş başında bulunduğum müddetçe vatandaşlarımın
gösterdikleri yüksek teveccüh ve manevî müzaherete sonsuz minnet ve şükranlarımı sunmakla ebedî
bir şeref duyarım.

1950 seçimlerine kadar gündeme gelmeyen Anayasada değişikliği ihtiyacının, CHP
Hükûmetinin Başbakanı tarafından, iktidarı DP’ye devrederken dile getirilmesi dikkat çekicidir.
Muhalefetin anayasa değişikliği istekleri 1960’lara kadar gündemde kalacak, ancak DP iktidarı,
10 yıllık iktidarı boyunca bu isteklere sıcak bakmayacaktır.

1

Toker, s. 185.

2

1961 Anayasası, md. 84, 1’inci fıkra: «Meclislerin (Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi) Başkanlık Divanları, o
Meclisteki siyasî parti gruplarının kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur.»
1982 Anayasası, md. 94, 1’inci fıkra: «Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasî parti gruplarının üye sayısı oranında Divana
katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur.»
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 CHP Meclis Grubu Toplantısı
CHP Grubu da 21 Mayısta toplanarak görev dağılımı yapmıştır. Bu konuda CHP Genel
Başkanvekilliğinden yapılan açıklama şöyledir: 1
C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu bugün (21.5.1950) saat 11 de Parti merkez binasında toplanarak,
Partinin Meclis Grupu Başkanvekilliklerine Erzincan Milletvekili Şemsettin Günaltay ile Trabzon
Milletvekili Faik Ahmet Barutçu‘yu seçmiş ve Büyük Millet Meclisinde yarın yapılacak olan
Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanlık Divanı seçimlerine ve tebrik törenine Partinin katılma tarzını
tesbit etmiştir.

 Meclis Başkanlığı Seçimi
TBMM’nin 1950 seçimleriyle oluşan IX. Döneminin ilk toplantısı, 22 Mayıs 1950’de
gerçekleşmiştir.
En yaşlı üye olan Kars Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın’ın başkanlığında açılan IX. Dönemin
Birinci Birleşiminin Birinci Oturumunda, milletvekilleri ant içtikten sonra Meclis Başkanı seçimine
geçilmiştir.
Başkanlık Seçimine 387 milletvekili katılmış, İçel Milletvekili Refik Koraltan, iki çekinser oya
2
karşılık, 385 oyla Meclis Başkanı seçilmiştir.

 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Aynı oturumda, Başkanlık Divanı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerine
geçilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı seçimine 453 milletvekili katılmıştır. İstanbul Milletvekili Celâl Bayar 387 oy
almış, İsmet İnönü’ye 64 oy verilmiştir. Halil Özyörük’e 1 oy çıkmış, 1 çekinser oy kullanılmıştır.
Atatürk ve İnönü’den sonra Türkiye Cumhuriyetinin 3’üncü Cumhurbaşkanı seçilen Celâl Bayar;
3
aynı birleşimin ikinci oturumunda ant içmiştir. Bayar, asker kökenli olmayan ilk
Cumhurbaşkanımızdır.
Bayar, aynı gün DP Genel Başkanlığından ayrılmıştır. 23 Mayıs 1950 günlü Zafer Gazetesinde,
«D.P. Başkanlığı» başlıklı kısa bir haber yer almıştır: «Celâl Bayar’ın Cumhurbaşkanlığına
seçilmesi üzerine Demokrat Parti Başkanlığına, Büyük Kongrenin toplantı tarihine kadar
Başbakan Adnan Menderes vekâlet edecektir. Yeni Genel Başkan Büyük Kongre tarafından
intihap olunacaktır.»
Bayar, böylece Parti Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığının aynı kişide birleşmemesi konusunda
4
İnönü’ye yönelttikleri eleştirilerin gereğini yerine getirmiştir.
1

22 Mayıs 1950 günlü Ulus Gazetesi.

2

TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: IX, Cilt: 1, Birleşim: 1, 22 Mayıs 1950, s. 5.

3

TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: IX, Cilt: 1, Birleşim: 1, 22 Mayıs 1950, s. 7.

4

Bu gereği biçim olarak yerine getiren Bayar, ileriki yıllarda tarafsızlığa aykırı davranışları nedeniyle ağır eleştirilere
uğrayacaktır.

6

EROL TUNCER

 Hükûmetin Kurulması
Cumhurbaşkanı seçilen Celâl Bayar, aynı gün, hükûmeti kurmakla İstanbul Milletvekili Adnan
Menderes’i görevlendirdi.
22 Mayısta Adnan Menderes tarafından kurulan I. Menderes Hükûmeti (19’uncu hükûmet) 16
Bakanlıktan oluşmaktaydı. Bu bakanlıklardan birisi Başbakan Yardımcılığı, birisi de Devlet
Bakanlığıdır.
(I. Menderes Hükûmetinin Bakanlar Kurulu listesi EK- II’dedir).
Hükûmet Programı Üzerindeki Görüşmeler

1

29 Mayısta TBMM’ye sunulan Hükûmet programı, 31 Mayıs ve 2 Haziran günlü oturumlarda
müzakere edilmiştir.
2

Hükûmet Programının giriş bölümünde ülkenin durumuna ilişkin saptamalar yer almıştır. Bu
bağlamda, DP kurucularının da sorumluluk taşıdığı geçmiş döneme ilişkin ağır eleştirilere yer
3
verilmiştir.
Dokuzuncu Türkiye Büyük Millet Meclisinin milli tarihimizde alacağı yer her bakımdan çok mühim
olacaktır. Tarihimizde ilk defadır ki yüksek heyetimiz millî iradenin tam ve serbest tecellisi neticesinde
millet mukadderatına hakim olmak mevkiine gelmiş bulunuyor.
Biz aynı partinin birbirini takibeden hükûmetlerinden biri değil, millet iradesiyle henüz iktidara gelen
bir partinin hükûmeti olduğumuz için, iktidarı devralırken karşısında bulunduğumuz müşküllere ve
memleket işlerinin umumî manzarasına kısaca bir göz atmayı faydalı görmekteyiz. Bilhassa elimize
mamur bir vatan devredilmekte olduğu iddialarına karşı bugünkü durumun umumî efkâr önünde
açıklanması zarurî oluyor.
Memleketimizin geniş imkanlarıyle milletimizin yüksek vasıfları gözönünde tutulacak olursa, uzun
yılların beyhude israf edilmiş olduğuna ve hatta memleketin tabiî inkişaf seyrinin hatalı ve sakat
politikalarla engellenmiş olduğuna hükmetmek icabediyor.
Millî ve siyasî murakabeden mahrum bir idarenin çok uzun yıllar sürüp gitmesi, bir çok hataların
irtikâbına, israflara ve ifratlara yol açmıştır. Böylece, zamanla müdahaleci kapitalist, bürokratik ve
inhisarcı bir devlet tipi ortaya çıkmıştır.

Programda geçmişe yönelik saptamalardan sonra hükûmetin; ekonomi, tarım, orman, ulaştırma
ve bayındırlık, yapı ve imar işleri ile sağlık ve eğitim alanlarında yapacağı hizmetler
sıralanmaktadır.

1

TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: IX, Cilt: 1, Birleşim: 3, 4, 5 / 29, 31 Mayıs ve 2 Haziran 1950 / s. (24-32), (42-92), (94147).
2

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetleri (1923-1960) Cilt I, s. 3-15. (Kitap, 176’ncı sayfadan sonra yeniden
numaralandırılmıştır. Burada sözü edilen sayfa numaraları, 176’ncı sayfadan sonra gelmektedir).
3

Celâl Bayar, DP’nin kurulduğu gün şu açıklamayı yapmıştı: «Şeref ve mes’uliyetleri ile mazi hepimizindir. Ne
yapılmışsa iyi niyetle ve inkılâbı kurmak ve korumak için yapılmış ve bence zamanın en mükemmel tedbirleri alınmıştır.
Fakat yeni bir devir gelmiştir ve bu devrin işlerini devrin zihniyetile yürütmek zamanı gelmiştir. Mazinin mesuliyetleri
varsa bizim hisselerimiz şunun, bunun mesuliyetinden az değildir.» (8 Ocak 1946 günlü Cumhuriyet Gazetesi).
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Özel teşebbüsün kendini hukukî ve fiilî emniyet altında hissetmesini sağlayacak önlemlerin
alınacağı ve üretim hayatının devletin zararlı müdahalelerinden ve her çeşit bürokratik
engellerden kurtarılacağı belirtilmekte, yabancı sermayenin teşvik edileceği ifade edilmektedir:
Hal böyle olunca, iktisadi ve mali düşüncelerimize göre hükümetimizce takip edilecek yolu şu dört
esasta ifade etmek mümkün olacaktır:
1-

Bütün devlet hizmetlerinin görülmesinde azami tasarruf zihniyetiyle hareket ederek devlet masraf
ve külfetlerini asgariye indirmek ve devlet bütçelerini iktisadi bünye takatiyle mütenasip ve hakiki
manasiyle muvazeneli bir hale getirmek.

Ancak bu suretledir ki iktisadi bünye ferahlığa kavuşturulmuş ve yarının iktisadi refahı ve mali istikrarı
teminat altına alınmış olacaktır.
2-

İktisadi cihazlanmamızı süratlendirmek. Bu maksatla;
Bütçede envestisman mahiyetinde olan kısmı, mümkün olduğu kadar genişletmek ve bunun
dışındaki bütün imkanlarımızı da yalnız ve yalnız istihsale matuf mevzilere tevcih etmek;
B) Hususi teşebbüsün kendini hukuki ve fiili emniyet altında hissetmesini sağlıyacak bütün tedbirleri
almak ve onun süratle gelişmesine yardım etmek,
C) Memlekette mevcut sermayenin istihsale akmasını kolaylaştırmak,
Ç) Yabancı teşebbüs sermaye ve tekniğinden geniş ölçüde faydalanabilmenin şartlarını tahakkuk
ettirmek ve icaplarını yerine getirmek.
A)

3- İktisadî cihazlarımız için devlet bütçesinden envestisman mahiyetinde ayrılacak tahsisatı
memleketimizin tabii şartları gözönünde bulundurularak vücuda getirilecek bir plana bağlamak.
4- İstihsal hayatını devletin zararlı müdahalelerinden ve her çeşit bürokratik engellerden kurtarmak.

Devlet hizmetlerinin rasyonel olarak yeni baştan düzenlenmesinin zorunlu olduğu ve bunun
hizmet verimini arttırmakla beraber tasarruf sağlayacağı da programda belirtilmiştir.
Programda ayrıca, «millete mal olmuş inkılâpların korunacağı» ifade edildikten sonra, memleketi
içeriden yıkan aşırı sol cereyanların kökünden temizlenmesi için gereken yasal önlemlerin
alınacağı da belirtilmiştir.
Demokrasi ilkelerine göre doğal bir hak sayılan grev hakkının, diğer demokratik ülkelerde
olduğu gibi, sosyal düzeni ve ekonomik âhengi bozmayacak surette kanunlaştırılacağı
vurgulanmaktadır.
Programda demokratikleşme çabalarına da yer verilmiştir:
Demokratik inkılabımızın bugüne kadar elde edilmiş neticelerini mahfuz tutmakla kalmayıp,
Anayasa’da vatandaş hak ve hürriyetlerine ve millet iradesine dayanan istikrarlı bir devlet nizamını
teminat altında bulunduracak esaslı tadiller hazırlayıp huzurunuza arzetmek kararındayız. Bunun
sebebi, bugünkü Anayasa’nın kuvvetler birliği esasına dayanması ve vatandaş hak ve hürriyetlerini
kâfi teminat altında bulunduracak müeyyidelerden mahrum olmak itibariyle millet hâkimiyeti yerine tek
parti hâkimiyetinin kurulmasına mâni olamamış bulunmasıdır. Bununla muvazi olarak kanunlarımızda
itiyatlarımızda ve telakkilerimizde tek parti devrinden arta kalan ne varsa tam olarak tasfiye edeceğiz.
Bu cümleden olmak üzere, meselâ matbuat ve ceza kanunları, memurin muhakemat kanunu gibi belli
başlı antidemokratik hükümleri ihtiva eden kanunları ve mevzuatımız içinde yer yer tesadüf olunan
buna mümasil hükümleri demokrasi ruhuna uygun tadillerle huzurunuza getireceğiz.
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Hükûmet Programında; yargıçların anayasadan aldıkları güvenceyi tam manasıyla
gerçekleştirecek hükümler tesis edileceği, devlet memurlarının kişi ya da zümrelerin emir ve
arzularına tâbi olmaktan kurtarılmaları üzerinde de durulacağı belirtilmiştir.
Hükûmet programında yer alan Anayasa değişikliği, grev hakkı, yargıç güvencesi, memur
güvenliği gibi konularda, 10 yıllık DP iktidarı boyunca herhangi bir adım atılmamıştır. Bu
hedefler, ancak 1960 askerî müdahalesi sonrasında kabul edilen 1961 Anayasasıyla hayata
geçirilecektir.
Güven Oylaması

1

Menderes, Hükûmet Programı üzerindeki görüşmelerin sonunda kürsüye gelerek eleştirileri
yanıtlamıştır. Bu konuşmadan sonra, CHP Grup Başkanvekili Faik Ahmet Barutçu, Başbakan’ın
CHP’ye yönelik eleştirilerine cevap vermek amacıyla söz istemiş, bu istek oya sunulmuş, ancak
DP’li çoğunluğun oylarıyla reddedilmiştir. Bunun üzerine CHP milletvekilleri, TBMM İç Tüzüğüne
göre son sözün milletvekiline ait olması gerektiğini öne sürerek Meclisi terk etmişler ve güven
oylamasına katılmamışlardır. Güven oylamasına katılan 282 milletvekilinin tümü hükûmete
güven oyu vermiştir.
I. Menderes Hükûmeti, 9 ay 17 gün süreyle görevde kalmış ve görevini 9 Mart 1951’de II.
Menderes Hükûmetine devretmiştir.

 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun
Atatürk’ün büst ve heykellerine saldırıların artması üzerine Hükûmet önlem almak gereğini
duydu. 25 Temmuz 1951’de çıkarılan bir kanunla, Atatürk aleyhine işlenen suçlar için ağır hapis
cezası getirildi.
2

Kanunun 1’inci maddesinde, Atatürk aleyhine işlenecek suçlar ile bunlara verilecek cezalar
belirtilmektedir:


Atatürk’ün anısına alenen hakaret eden veya söven kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası verilecektir.



Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abidelerini ya da Atatürk’ün kabrini tahrip eden, yıkan,
kıran, bozan veya kirleten kimse ise bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası ile
cezalandırılacaktır.



Bu suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılacaktır.

Kanunun 2’nci maddesinde ise bazı hallerde cezaların artırılacağına hükmedilmiştir.


Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimse tarafından toplu olarak veya umumî
veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı
nispetinde artırılacak,

1

TBMM, Tutanak Dergisi, Dönem IX, Cilt: 1, Birleşim: 3, 4, 5 / 29, 31 Mayıs 1950 ve 2 Haziran 1950, s. (24-32),
(43-92), (94-147).
2

25 Temmuz 1951 tarih ve 5816 sayılı, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun (31 Temmuz 1951 günlü ve
7872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır).
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Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanarak işlenir veya bu suretle
işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılacaktır.

 Halkevlerinin Kapatılması
Halkevleri 1932 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulmuştur:
Cumhuriyet Halk Fırkası’nın, 15 Mayıs 1931’de toplanan Üçüncü Büyük Kurultayı’nda mesele
görüşülmüş, partinin kabul ettiği ana vasıflar üzerinde durularak, halk terbiyesi için halkevleri açma
ödevi tartışılmış ve karar alınmıştır. Kurultay’da alınan karar gereği gereken yerlerde halkevleri açma
ve yönetme yetkisi Fırka Yönetim Kurulları’na verilmiş ve bu konu üzerinde büyük bir önemle
1
durulmuştur.

CHP Kurultayının bu kararı, yaklaşık 9 ay sonra hayata geçirilmiştir.
Halkevleri, 19 Şubat 1932’de Atatürk’ün emriyle ve CHP’nin bir yan kuruluşu olarak «Türk kültür ve
sanat yaşamına katkıda bulunmak» amacıyla kurulmuştu. İl ve ilçelerin dışında köylerde de
örgütlenen halkevlerinin genel merkezi Ankara’daydı. Giderleri genel bütçeden, il özel idareleriyle
belediyeler ve katma bütçelerden, kamu tüzel kuruluşlarından karşılanıyordu. Bu amaçla bir kanunla
kurulmuş olan halkevlerinin dokuz ana dalda çalışması öngörülmüştü. Bu dokuz dal, dil-edebiyat,
2
tarih, güzel sanatlar, köycülük, kütüphanecilik, gösteri ve temsil, spor, müzecilik olarak belirlenmişti.

CHP’nin Halkevleri Konusundaki Önerisi
14 Mayıs 1950’de iktidara gelen Demokrat Parti, Halkevlerinin mallarının hazineye geri verilmesi
suretiyle tasfiyesi konusundaki niyetini çeşitli vesilelerle dile getirmeye başlamıştı.
CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, 25 Temmuz 1951’de düzenlediği basın toplantısında,
partisinin bu konudaki görüşlerini açıkladı. Haber, 26 Temmuz 1951 günlü Ulus Gazetesinde
«Müsadere kararı için Gülek’in demeci» başlığıyla verilmiştir.
Gülek, bu konudaki girişimlerin Anayasaya ve hukuk prensiplerine aykırı olduğunu ve bu
girişimlerle hem CHP’nin fiilî tasfiyesinin hem de halkevlerinin kültür faaliyetine son verilmesinin
hedef tutulduğunu ifade ettikten sonra şunları söylemiştir:
Halbuki halkevleri meselesinin Anayasa ve hukuk esaslarına uygun en mâkul hal şekli (bunları)
“tesis” haline getirmektir. Eğer bir ihtilâf mevzuu varsa bunun mercii B. M. Meclisi ve özel kanun
çıkarmak değildir. Bu iş ancak mahkemelerde hallonulabilir.

Gülek, söz konusu basın toplantısında, bu konuda hazırladıkları projeyi iktidar partisine
sunduklarını açıklamıştır. Proje, Halkevlerinin Atatürk devrimini yayan birer millî kültür yuvası
halinde bağımsız tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş haline getirilmesini ve siyasî partilerin her türlü
etkilerinden uzak tarafsız bir kurul tarafından yönetilmesini öngörüyordu. Halkodaları da bu
kuruluşa verilecek, kuruluşun yönetim kurulu Halkodalarını, amacına uygun kullanılmak üzere
köy tüzel kişiliklerine devredebilecekti.

1

Toksoy, s. 32.

2

Birgit, s. 110.
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 Kanun Üzerinde Yapılan Görüşmeler
Bu konuda kararlı olan iktidar partisi CHP’nin önerisini dikkate almadı ve TBMM’ye, Halkevleri
ve Halkodalarına ait binaların sahiplerine ve Hazineye devredilmesini hükme bağlayan bir kanun
teklifi sundu.
Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce ve 7 arkadaşı tarafından hazırlanan kanun teklifi, 6
Ağustos 1951’de Meclis gündemine geldi ve 3 gün süren görüşmelerden sonra, 8 Ağustosta
kanunlaştı.
Meclisteki görüşmeler sırasında iktidar ile muhalefet sözcüleri arasında sert tartışmalar
1
yaşanmıştır. Kürsüye gelen İnönü, bu tasarıyla Halkevlerinin fiilen ortadan kaldırıldığını ifade
2
ederek, CHP’nin Halkevleriyle ilgili düşüncelerini ve bu konudaki gelişmeleri anlatmıştır:
Biz çok partili hayata girdikten sonra halkevlerinin bütün siyasî partileri memnun edecek surette
kullanılması çaresini aradık. Muhalefet partisini, taleplerini ve düşüncelerini bildirmeye açıktan açığa
gayret ettik. O zamanki muhalefet partisi hem şikâyetlerine devam etti hem arzularını bildirmedi.
Anayasa hükümlerine ve mevcut mevzuata uygun olarak hareketin esas tutulması ve halkevlerinin bir
tesis halinde ve siyasî partiler üstünde kalacak bir idareye tâbi olarak bütün vatandaşların istifadesine
konulması Başbakanla Grup Başkanvekilimiz arasında prensip itibariyle takarrür etmiş ve bu
mutabakata uygun olarak tarafımızdan bir tesis projesi verilmiştir. (31.1.1951)
Uzun gecikmeden sonra mukabil proje aldık. (11. VI. 1951) ve buna süratle gene bir proje ile cevap
verdik. (20. VI. 1951) Ondan sonraki safha elimizdeki kanun teklifinin ansızın meydana çıkmasıdır.
Bizim projelerimizin esası Halkevlerinin vazifelerine devam etmesi idi. Bu kanun teklifinden anlıyoruz
ki, esas maksat Halkevlerinin ilgası imiş. Biz projemizde tesis fikrini esas tedbir tuttuk. Bu teklifte
görüyoruz ki Halk Partisinin tasarrufunda olan halkevlerinin Hazineye intikali ve bunların Bakanlar
Kurulu emrine bırakılması arzu ediliyormuş.
Bir anlaşma ile büyük bir meselenin hallindeki geniş faydalar yerine fevkalâde bir kanun ile müsadere
yoluna gidilmesinin mahzurlarını memleketimiz uzun yıllar çekmek zorunda kalacaktır.
Kanun teklifinin, halkevlerini fiilen ilga etmesi, memleketi yirmi seneden beri ona hizmet eden büyük
bir içtimai kültür müessesinden mahrum kılmaktadır. Halkevleri bu memleketin büyük bir ihtiyacına
cevap veriyordu. Vatandaşları, ayırıcı değil, birleştirici bir kültür birliği içinde yetiştiriyordu.

İnönü son olarak, kanun teklifinin Anayasaya aykırı olduğunu vurgulamıştır:
Anayasa, yargı vazifesini müstakil mahkemelere vermiştir. Kanun teklifi müstakil mahkemelere ait
olan vazifeyi kendisi ifa etmek iddiasındadır. Hareket baştan aşağı, usul olarak ve esas olarak,
Anayasanın vahim surette ihlâlidir.

İnönü’den sonra Bütçe Komisyonu adına söz alan Behzat Bilgin, 1935-1950 yılları arasında
bütçeye Halkevleri için 23.624.000 lira konulduğunu, bunun bugünkü değerinin 48.330.000 lira
olduğunu belirttikten sonra bu paranın usulüne uygun harcanmadığını ifade etmiştir.
Daha sonra Anayasa Komisyonu sözcüsü Muammer Alakant ve 10’u aşkın DP milletvekili ile
CHP Grup Başkan Vekili Faik Ahmet Barutçu söz almıştır.

1

TBMM, Tutanak Dergisi, Dönem IX, Cilt: 9, Birleşim: 109, 110, 111 / 6, 7, 8 Ağustos 1951, s. (575-631), (635-689),
(693-727).
2

TBMM, Tutanak Dergisi, Dönem IX, Cilt: 9, Birleşim: 109, 6 Ağustos. 1951, s. 582-585.
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Bu arada kürsüye gelen Başbakan Adnan Menderes, İnönü’nün sözlerini cevaplandırırken
1
şunları söylemiştir:
(İnönü’den söz ederek) Gene diyor ki, “Halkevlerini fiilen ilga ediyorlar” bu tasarı Halkevlerini fiilen
ilga eden bir tasarı değildir. Ancak, bir ilga mevzubahis ise bunun yapılması icap edip etmediği
keyfiyeti kanun ve hukuk bakımından da bir mesele teşkil eder.

Halkevleri, Halkodaları kurmak, gençlik teşkilâtını ele almak faşistvâri telâkki ve düşüncelerin
mahsulü olsa gerektir. Bu münasebetle eğer bilmiyorlarsa şurasını da haber vereyim ki, halkevleri
çoktan beri fiilen mesdut bulunmaktadır. Bunlar, içtimai ve siyasi bünyemiz içinde tamamiyle abes,
beyhude, geri ve bir yabancı uzuv halindedirler. Bunları demokratik fikirlerin neşir ve tamimi için bir
mektep haline getirrmek hayali gene arkaik, dar bir telâkkinin mahsulü olmaktan başka bir mâna ifade
etmez.
Tesis tek taraflı iradeye tâbi olduğu için, bir tesis vücuda getirmekten kendilerini muhalefet mi
alıkoymuştur? 1947 kurultaylarında tesis için karar aldıklarını söylüyorlar. Kurultayın o kararı niçin
tatbik mevkiine konmamıştır? Acaba o kararları da muhalefetin muvafakat ve rızasına muallâk olarak
mı alınmıştır?
Muhalif Lider, Anayasanın vahim surette ihlâl edilmekte olduğunu ileri sürüyor. Bu kanun ile mevzuat
ayaklar altına alınıyor. Hâkimlerin yargılama salâhiyeti ortadan kaldırılıyor. Ve muhalefet
mahkemelere müracaat hakkından ve binaenaleyh her türlü teminattan mahrum bırakılıyor. Geçmiş
Büyük Millet Meclislerinin muameleleri iptal olunmak suretiyle Devlet hayatındaki daimiyet ve istikrar
parçalanıyor. Ve en vahimi, Anayasa vahim surette ihlâl ediliyor.
Elimizdeki bu kanun tasarısı Halk Partisini mâzideki tahakkümün mahsulü olan yüklerden kurtararak
onu umumi efkâr karşısına muhalefete daha ehil bir teşekkül olarak çıkabilmesini mümkün kılacak
vasıta ve merhalelerden birini teşkil edecektir.

Oylamaya geçilirken İnönü Meclisi terk etti. CHP’li milletvekilleri de onu izlediler.

2

Oylamaya 342 milletvekili katılmış; 339 DP’li milletvekili kabul oyu, 3 Bağımsız milletvekili ise
red oyu vermiştir. Bunlar, Seyhan (Adana) Milletvekilleri Remzi Oğuz Arık, Yusuf Ziya Eker ve
Cezmi Türk’tür.3
4

Kabul edilen kanun esas olarak şu hususları içermekteydi:


Resmî daire ve kurumlar, belediyeler, köyler, iktisadi devlet kuruluşları, kamu yararına
çalışan dernekler; siyasî partilere hiçbir suretle mal bağışlayamazlar, bedelsiz olarak mal
devredemezler, partilere satış ve kiralama gibi işlemler yapamazlar.



Resmî daire ve kurumlar, belediyeler, köyler, iktisadi devlet kuruluşları ile kamu yararına
çalışan derneklerden siyasî partilere bedelsiz terkedilmiş olan gayrimenkuller ile partilerin
genel çıkarlar için yaptırdıkları binalar sahiplerine iade edilecektir.

1
2
3
4

TBMM, Tutanak Dergisi, Cilt: 9, Birleşim: 110, 7 Ağustos 1951, s. 660 – 665.
9 Ağustos 1951 günlü Cumhuriyet Gazetesi.
TBMM Tutanak Dergisi, Dönem: IX, Cilt: 9, Birleşim: 111, 8 Ağustos 1951, s. 741-743.

8 Ağustos 1951 tarih ve 5830 sayılı Kanun: Resmî Daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal
devredemiyeceklerine ve bu daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasi partilere terkedilmiş olan
gayrimenkul mallarla bu partiler tarafından genel menfaatler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye
iadesine dair Kanun (11 Ağustos 1951 günlü ve 7882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır).
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Halkevi olarak yapılmış veya yapılmakta olan / 1 Mart 1950 tarihine kadar kısmen veya
tamamen halkevi olarak kullanılmış olan / herhangi bir sosyal amaç veya kamu hizmeti için
kullanma amacıyla yapılmış kısmen ya da tamamen halktan toplanan bağış ve bedenî
yardımlarla yapıldığı halde bir siyasî parti adına tescil edilen gayrimenkuller Devlet adına
re’sen tashih olunacaktı.



Halkodası olarak yapılan veya bu adla kullanılan gayrimenkuller bulundukları köy veya
belediye adına tescil edilecek veya tapu kayıtları bunlar adına tashih olunacaktı.

9 Ağustos 1951 günlü Cumhuriyet Gazetesinin birinci sayfasında konuyla ilgili haberin başlığı;
«Meclis, Halkevlerine dair kanunu dün kabul etti» biçimindedir. Haberin girişinde ise «Siyasî
partilerin devlet hazinesinden nüfuz kullanarak mülk edinemiyeceklerine dair kanun tasarısının
üç gün süren müzakerelerden sonra kabul edildiği» belirtilmektedir.
5830 sayılı kanunun kabulüyle Halkevleri ve Halkodaları fiilen kapatılmış oldu.
«Altmış üç ilde ve kimi ilçelerde çoğunluğunun binaları da kendilerine ait olan dört yüz yetmiş
sekiz Halkevi ile dört bin üç yüz otuz iki Halkodası’nın kapılarına kilit vurulup, malları Hazineye
1
devredildi.»
«Tekpartili bir sistem içerisinde devlet bütçesinden beslenen bir kültür kurumunun, aynı
zamanda o partinin denetiminde olması elbette daha sonraki dönemin koşullarına uyan bir şey
değildi. Ama bu kuruluşların salt bu yüzden kapatılması yerine özerkleştirilmesi yoluna gidilmesi
2
daha doğru bir düzenleme olacaktı.»

1

Birgit, s. 112.

2

Birgit, s. 110.
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C. SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER
 Basındaki Değerlendirmeler
Cumhuriyet Gazetesi
Seçim sonucuna ilişkin haberler, 3 Mayıs 1954 günlü Cumhuriyet Gazetesinin ilk sayfasında şu
başlıkla verilmiştir: «Seçimi büyük ve ezici farkla D.P.nin kazandığı tahakkuk etmiştir.»
Gazetenin 4 Mayıs günlü nüshasında, seçimle ilgili haber başlıklarından bir kısmı şöyledir:
«D.P. ve C.H.P. seçimlere dair tebliğ yayınladılar / C.H.P. neticeyi sükûnetle karşılar ve
1
memleketçe artık bir huzur devresine girmemizi dilerken 28 milletvekili ile murakabe vazifesini
ifada çekeceği müşkülâttan da şikayet ediyor / Seçimlerin neticesi C.H.P.de tam bir sürpriz tesiri
2
yarattı, Genel Merkez Grupu karşısına çıkan bazı taşra teşkilâtı ileri gelenlerinin İnönünü
istifaya davet ettikleri söyleniyor.»
CHP Genel Başkanlığınca yayımlanan bildiri şöyledir:
1954 milletvekilleri seçimi neticelenmiştir. Oyların taksimi şekli ve nisbeti tabiatiyle henüz ilân
edilmemiştir. Belli olan neticelere göre 500 küsur azası olan iktidar partisi karşısında C.H.P. 28
milletvekili ile Büyük Millet Meclisinde muhalefet ve murakabede bulunacaktır. Vazifesinin hakkile
ifasında her bakımdan güçlük meydandadır. C. Halk Partisi kendisine düşen vazifeyi Büyük Millet
Meclisi içinde ve dışında ciddî bir mesuliyet duygusu ile ifa etmeye çalışacaktır.
Seçim neticesinde şimdilik partimizin idaresine hâkim olan düşünceler şunlardır: Partimiz, seçmenlerin
oylarından yüzde 40 ından fazlasını kazanmıştır. Memlekette varlığımız bu büyük oy nisbetinin
himayesindedir. Büyük Millet Meclisinde sesimiz, oy nisbetinin manevî ağırlığını taşıyacaktır. Seçim
sistemimizin düzeltilmesi lüzumu 1954 seçimleri ile bir daha meydana çıkmıştır.
Esaslı bir nokta da şudur ki: Seçimlerin neticesinden sonra memleket için sükûnetli bir devrin gelmiş
olması lâzımdır. Vatandaş ancak bu suretle seçimde verdiği kararın neticelerini müşahade ve
muhakeme imkânını bulacaktır. Biz siyasî hareketlerimizle vatandaş muhakemesini kolaylaştırmağa
çalışacağız.

Aynı gazetede Nadir Nadi’nin kaleme aldığı başyazı «D.P. nin eşsiz zaferi» başlığını
taşımaktadır. DP adına elde edilen başarının göz kamaştırıcı olduğunu belirten yazı şu satırlarla
sonuçlanmıştır: «Demokrat Parti tehlikeli bir gurura kapılmaz da halkı daima kendinden üstün
görmeye devam ederse, önümüzdeki dört yılın Türkiyemizi daha parlak başarılara
ulaştırmaması için ortada hiçbir sebeb yoktur.»
Vatan Gazetesi
3 Mayıs 1954 günlü Vatan Gazetesinin seçime ilişkin başlıkları «D. Parti Seçimleri Kazandı /
Tasnif kat’î şekilde nihayetlenmemekle beraber, Demokrat Partinin çok büyük farkla çoğunluğu
temin ettiği anlaşıldı.» biçimindedir.
1

Haberin, henüz kesin sonuçlar alınmadan yazıldığı anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi CHP bu seçimde 31 milletvekili
çıkarmıştır (y.n.).
2

O dönemdeki ifade biçimidir (y.n).
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Aynı gazetenin 4 Mayıs günlü nüshasının başlığında «Meclis 14 Mayısta toplanacak / Son
duruma göre D.P. 504, C.H.P. 31, C.M.P. 5 ve 1 liste dışı bağımsız kazandı.» ifadeleri yer
almış ve bu başlık altında yer alan haberde DP’nin yayımladığı seçim beyannamesi verilmiştir.
Anadolu Ajansı kanalıyla kamuoyuna iletilen söz konusu beyanname şöyledir:
1954 mebus seçimlerinin kat’i neticeleri büyük ve asil milletimizin partimize karşı olan muhabbet ve
itimadının ne derecelerde büyük olduğunu açıkça göstermektedir. Bu hal partimiz için emsali
görülmemiş bir mazhariyet teşkil ediyor. Bunun şükran borcunu ödeyebilmek ancak bu itimada lâyık
olmakla mümkündür.
Bu itibarla partimiz, şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki 4 yıllık iktidar devremiz esnasında da tam
bir hulûs ile beşer tâkatinin üstünde çalışarak şükran borcunun ödenmesini en kutsî bir vazife
saymaktadır. Seçimlerin kat’i neticesiyle mazhar olduğu muhabbet ve itimad karşısında şükran
duygularının muhterem umumî efkârımıza bu suretle arzını, Demokrat Parti Başkanlığı, Anadolu
Ajansından rica etmektedir.

Yine aynı nüshada yer alan başyazı «Milletin büyük zaferi» başlığıyla yayımlanmıştır. Ahmet
Emin Yalman’ın kaleme aldığı yazının sonunda şu sözler yer almaktadır: «Milletimiz için yeni bir
gün doğmuştur. İstikrar imtihanımız parlak bir surette geçmiştir.» «Yakın istikbal bizim en parlak
ihtimallerle doludur.» «Yarına emniyet ve ümitle bakmak hakkımızdır.»
Zafer Gazetesi
3 Mayıs 1954 Pazartesi günü iki baskı yapan Zafer Gazetesinin birinci baskısının ilk sayfasında
şu başlıklar yer almıştır:
«Demokrat Parti kahir ekseriyetle 60 vilâyette seçimi kazanıyor / D.P. milletin misilsiz
teveccühüne mazhar oldu / Muhalefet tam bir hezimete uğradı.» Bu sayfadaki bir başka başlık
da «Başvekil’in Türk Milletine mesajı / Menderes, vatandaşların gösterdiği teveccühten dolayı
millete Demokrat Partinin şükranlarını bildirdi.» biçimindedir.
Gazetenin aynı günlü ikinci baskısındaki seçim haberleri ise şu başlıklarla verilmiştir: «Türk
Milleti Halk Partisini tam ve kati bir tasfiyeye tâbi tuttu / Demokrat Parti 60 vilâyette kahir ve ezici
bir rey farkı ile seçimleri kazanmış ve 1950 14 Mayısınkini bile gölgede bırakan misilsiz bir zafer
elde etmiştir.» Başvekilin yabancı basın mümessillerine beyanatı: «DP Seçim Kazanmıştır.
Bunun manası bütün devlet faaliyetlerine şamil olmak üzere her sahadaki icraatimizin Türk
Milletince tamamen tasvip edildiğidir.»
4 Mayıs 1954 günlü Zafer Gazetesinde DP’nin 3 Mayıs günü bir tebliğle millete teşekkürlerini
bildirdiği belirtilmektedir. «Partimizin şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki 4 yıllık iktidar
devremiz esnasında da tam bir hulûs ile beşer takatının üstünde çalışarak şükran borcunun
ödenmesini kutsi bir vazife saymaktadır.»
Aynı gazetenin, Mümtaz Faik Fenik imzalı başyazısı, «Bu millet onlara muhalefeti dahi lâyık
görmedi.» başlığını taşımaktadır.
5 Mayıs günlü Zafer Gazetesinde, 4 Mayıs günlü Newyork Times Gazetesinde çıkan bir yazıdan
alıntı yapılmıştır: «Seçim neticesi iktidara itimadın bir ifadesidir / Demokrat Partinin idaresinde
Türkiye, hür dünyanın müdafaa planlamasında önemi gittikçe artan bir rol oynamıştır.»
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Gazetedeki bir başka haberde de «Bütün basın D.P.’nin zaferini alkışlıyor / Neşredilen
makalelerle muhalefetin uğradığı ağır mağlûbiyeti tam manasiyle hak ettiği belirtiliyor.»
denilmektedir.
Yeni Ulus Gazetesi
4 Mayıs 1954 günlü Yeni Ulus Gazetesindeki başlık «Demokrat Parti Meclise büyük bir
çoğunlukla giriyor.» biçimindedir.
Gazetede CHP Genel Başkanlığının tebliğine yer verilmiştir: «Güçlükler meydandadır /
Memlekette varlığımız büyük oy nisbetinin himâyesindedir / C.H.P. kendisine düşen vazifeyi
B.M.M. içinde ve dışında ciddî bir mesuliyet duygusu ile ifaya çalışacak.»
Gazetenin, Hüseyin Cahit Yalçın tarafından kaleme alınan başyazısı, «Milletin hükmü» başlığını
taşımaktadır. Yazının girişinde şu ifadeler yer almaktadır:
Muhalefetle iktidar arasında dört senedenberi devam etmekte olan dâvada millet hükmünü verdi:
Demokrat Partiyi iktidarda bıraktı. Seçmen oylarını mukayeseye başlıyarak, baskı yapıldığını iddia
ederek bu hükmün kuvvet ve ehemmiyetini azınsamaya kalkmıyacağız. Ne olursa olsun çoğunluk
Demokrat Parti lehinde kendisini göstermiştir. Baskı eserleri de inkârı kabil olmamakla beraber kati
rolü oynıyacak dereceye çıkmamış gibi görünüyor. Onun için milletin verdiği hükümden şüphe etmeye
mahal yoktur. Memleket işlerinde ekseriyetin hakim olmasını müdafaa etmiyor muyuz? İşte ekseriyet
böyle istedi.
1

5 Mayıs günlü Yeni Ulus Gazetesinde ise şu başlık yer almıştır: «Tasfiye bu mudur? / Sekiz
buçuk milyon seçmen oyundan CHP 3,5 milyona yakın oy almıştır.»
Yine birinci sayfada CHP Genel Sekreterliğinin örgüte gönderdiği genelge verilmiştir.
Genelgede, uygulanan seçim sistemi nedeniyle oy oranının altında milletvekili çıkarıldığı
belirtilmektedir:
Seçim Partimizin 1950’den daha az sayıda milletvekili ile muhalefette kalması neticesini vermiştir.
Bu durum, mevcut seçim sisteminin millet iradesini alınan oylarla mütenasip bir şekilde Meclis’te
belirtememesinden ileri gelmiştir. Aynı zamanda memleketin her tarafından gelmekte olan
şikâyetlerden anladığımız ve üzerinde durduğumuz bir çok maddî ve manevî tesirlerden doğmuştur.
Demokrasi, sadece serbest bir seçimle iktidar olmayıp aynı zamanda serbest bir münakaşa ve tesirli
bir murakabe rejimidir. Geçen devrede gördük ki B. Millet Meclisindeki iktidar çoğunluğu çok az
sayıdaki muhalefet mebuslarının serbest münakaşa ve murakabe yolundan hakikî parlamento
çalışmalarına imkan vermemiştir.
Şu hale göre, bu devrede de Büyük Millet Meclisi çalışmaları tek partinin arzu ve iradesi altında
devam edecektir.
Bundan dolayı, Partimiz ve şahıslarımız için değil fakat Türk Milleti ve Türk demokrasisi bakımından
kaygu duymaktayız.
Bu durum karşısında C. Halk Partisi milletin içten ve en samimî itimadına dayanarak muhalefet ve
murakabe vazifesine eskiden olduğu gibi cesaret, azim ve imanla sinei millette de devam edecektir.

1

Bu başlığın, 3 Mayıs 1954 günlü Zafer Gazetesinde yer alan «Türk Milleti Halk Partisini tam ve kati bir tasfiyeye tabi
tuttu» biçimindeki başlığa yanıt niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.
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Teşkilâtımızın bu yolda her vakitki işbirliği ve beraberliği partimiz için milletimizin itimadı kadar değerli
bir kudret kaynağı olacaktır.
Başarılar diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.
C.H. P. Genel Sekreteri Kasım Gülek

 Dış Çevrelerdeki Değerlendirmeler
4 Mayıs 1954 tarihli Milliyet Gazetesinde, 2 Mayıs 1954 seçimleriyle ilgili olarak çeşitli ülkelerde
yapılan değerlendirmeler yer almıştır. Bu değerlendirmelerden bazıları şöyledir:


«Wall Street» çevreleri, seçimlerin D.P. tarafından kazanılmış olmasını Türkiye için hayırlı neticeler
doğuracağı şeklinde tefsir etmektedirler. «New York Times» gazetesi bu hususta yayınladığı bir
makalede ezcümle şöyle demektedir:
Türk seçimleri, Türk milletinin hürriyet ve demokrasiye olan bağlılığını bir defa daha kati olarak
ortaya koymuş bulunmaktadır. Türkiye’deki seçimler, bu memleketin demokrasi hayatında ileri bir
mevkide bulunduğunu ispat etmektedir. Türk milleti Demokrat Partiye tam olarak itimat ettiğini son
seçimde bildirmiş bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiyedeki seçimlerin neticesi bu memleketin
Batı devletleriyle sıkı bağlılığının ve Birleşmiş Milletler prensiplerine dayanan siyasetinin tasvibi
demektir.



İngiliz gazeteleri; Türk milletinin tam bir hürriyet havası içinde tarihte ikinci def’a olarak reyini
kullandığını zikretmekte, bu seçimde alınan neticenin her ne kadar muhalefeti memnun etmediyse
de Türkiye’deki muhalefet partilerinin, hakiki görüşünü izhar etmesi karşısında milletin bu
arzusunu saygı ile karşıladığına işaret etmektedir.



Türkiye’deki seçimleri D.P.nin mutlak ekseriyetle kazanması Fransız resmî mehafilinde ve basında
«tabii netice» olarak karşılanmıştır. Bu mahfillere göre, Demokrat Parti iktidarının dahili ve harici
siyaseti Türk milletince tasvip edilmiştir.



Sovyet Hükûmeti Türk seçimlerinin neticesine çok büyük bir ehemmiyet vermekte idi. Seçimi
Demokrat Parti iktidarının kahir ekseriyetle kazanması, Sovyet resmî çevrelerinde
memnuniyetsizlik uyandırmıştır. Her ne kadar dış politikada muhalefet partisi olan Cumhuriyet
Halk Partisi de aynı politikayı takip edeceği Sovyetlerce bilinmekte ise de, Demokrat Parti
hükûmetlerinin gerek NATO ile ve gerekse diğer batı devletleriyle geniş ölçüde işbirliği yapması
Soyvet Hükûmetinin hoşuna gitmeyen bir keyfiyet idi.
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1950 seçimleriyle iktidara gelen DP, altın dönemini 1950 – 1954 yılları arasında yaşamıştır.
Ekonomide olumlu gelişmeler yaşanmış; tarımsal üretimde büyük artışlar sağlanmış, ülkede
yoğun altyapı çalışmalarına girişilmiş, bütün bu gelişmeler toplumda geleceğe yönelik
umutları arttırmıştır.
DP’nin iktidara gelmesinde büyük payı olan aydınların desteği bu dört yıllık dönemde de
sürmüştür.
DP, sunduğu hizmetlerle birlikte yarattığı olumlu havanın etkisiyle 1954 seçiminde oylarını
iyice arttırarak, yüzde 58,4 düzeyine ulaştırmıştır. Bir başka söyleyişle 1950 – 1954 Dönemi
DP’nin yükselme dönemi olmuştur.



Ancak dönem içerisinde DP’nin zaafları da ortaya çıkmaya başlamıştır.
Antidemokratik kanunları kaldırma vaadiyle işbaşına gelen DP, vaatlerini yerine getirmek bir
yana yeni antidemokratik kanunlar çıkararak basına ve muhalefete karşı baskı uygulamaya
başlamıştır.
Bu uygulamalar sonucunda, muhalefet döneminde CHP iktidarına karşı demokrasi
mücadelesi veren DP’nin yerini bu kez DP iktidarına karşı demokrasiyi savunan CHP’nin
almaya başladığı görülmektedir.



Bir demokratik devrimle başlayan dönemde ülkenin önünde yepyeni ufuklar açılması ve
demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yerleştirilmesi beklenirken ülkede hoşgörüden
uzak bir siyaset ortamı oluşmaya başlamıştır. 1950’deki iktidar değişikliğinden itibaren
iktidar-muhalefet ilişkilerine gerilim egemen olmuş; demokrasilerin ayrılmaz parçaları olan
diyalog ve uzlaşma kapıları henüz açılmadan kapanmaya başlamıştır. Bu olumsuz
gelişmelerde DP’nin baskıcı uygulamaları kadar muhalefetin hırçın tavrının da etkili olduğu
kabul edilmelidir.
Giderek tırmanan bu gerilim, ne yazık ki, Türkiye’deki siyaset anlayışının ve siyaset yapma
biçiminin ayrılmaz bir parçası haline gelerek, günümüze kadar etkilerini duyuracaktır.

