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ÖZET 

Kuruluşundan başlayarak Batılı demokrasi sistemini model alan 

Türkiye Cumhuriyeti’ni ileri, çağdaş ve gelişmiş medeniyetler seviye-

sine ulaştırmayı hedefleyen Mustafa Kemal Atatürk’ün devrim uygu-

lamaları Kemalizm olarak adlandırılmıştır. 1923 yılından itibaren yo-

ğunluk kazanan ve birbiri ardına yapılan devrimler; cumhuriyetçilik, 

laiklik, devrimcilik, milliyetçilik gibi Batı’dan esinlenen ilkelerin yanı 

sıra halkçılık ve devletçilik gibi daha çok Rusya’dan esintiler taşıyan 

ilkelerle beslenmiş ve 1937 yılında altı ilke anayasaya dahil edilerek 

tek parti devrinde Türkiye Cumhuriyeti’nin de temel prensipleri ara-

sına yerleştirilmiştir. II. Dünya Savaşı’nın sonuyla birlikte 1945 yılında 

rejimini liberalleştirme kararı alan Türkiye’de Demokrat Parti’nin 

1950 yılında serbest seçimlerle iktidara gelişi Türk demokrasi tarihi-

nin dönüm noktalarından birisi teşkil etmektedir. Halkın oylarıyla ilk 

kez iktidarın değişmesiyle Cumhuriyetçilik ilkesinin en önemli unsur-

larından birisi olan millî egemenlik anlayışı pekiştirilmiştir. Yeni 

hükûmetin iktidara gelişiyle beraber Türk Devrimi’ne farklı bir yo-

rum getirmesi kamuoyunda tartışmaları da başlatmıştır. 1950’den iti-

baren başta dinsel alan olmak üzere tek parti devrinin bazı uygulama-

larını esnetme girişiminde bulunan Demokrat Parti iktidarı, Cumhu-

riyet Halk Partisi çevreleri tarafından laiklik başta olmak üzere Kema-

list ilkelerden taviz vermekle ve gerici çevreleri cesaretlendirmekle it-

ham edilmiştir. Gençliğin tepkisini çeken Atatürk heykellerine yönelik 
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saldırılar, Halkevleri’nin kapatılması ve tek parti devrinde Cumhuri-

yet Halk Partisi’nin elde ettiği mal varlığının Hazine’ye devri gibi uy-

gulamalar muhalefetin Kemalist devrim ilkelerinin zedelendiği yargı-

sına güçlü bir destek oluşturmuştur. Dolayısıyla 1950-1953 arasındaki 

dönemde partiler arası ilişkiler daha çok Türk Devrimi tartışmaları 

üzerinden şekillenmiştir. Bu evrede Demokrat Parti iktidarının, Millet 

Partisi’nin kapatılması dahil olmak üzere muhalefet partilerine karşı 

zaman zaman sertleşen tutumu millî egemenlik sisteminin iktidar 

eliyle yıpratılması olarak da algılanmıştır. Dış politikada bu devrede 

Kemalist dış siyaset ilkelerine bağlı kalmayı ilke edinen Demokrat 

Parti iktidarı her ne kadar Türkiye’nin NATO ittifakına katılmasıyla 

ittifaklar politikasına uygun hareket etmişse de Türk ordusunun Kore 

Savaşı’na birlik gönderme yönündeki kararı dış politikada çok partili 

devrin ilk büyük tartışmasını ortaya çıkarmıştır. 
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KEMALİSM DEBATES IN EARLY DEMOCRATIC PARTY 

PERIOD (1950-1953) 

ABSTRACT 

Kemalism is defined as the revolutionary acts of Mustafa Kemal 

who aims to enhane Republic of Turkey to the position of western 

civilised and developed nations since the beginnig of its founda-

tion.The revolutions which were intensified after 1923 and made one 

after another are republicanism, secularism, reformism, the principles 

inspired from the West on one side, nationalism, populism and statism 

that are fed from the principles with traces of Russia on the other, 

Besides, these revolutions were included in the law of constitution in 

1937, as the fundamental principles of the Republic of Turkey in go-

verned by single-party at that time.With the end of World War II,the 

victory of the Democratic Party which took the decision of liberaliza-

tion of the rejime is one of the milestones of the history of Turkish 

democracy. With the change of power in administration for the first 

time with the votes of the people, the understanding of national sove-

reignty, one of the most important elements of the Republican prin-

ciple, was reinforced. The public debate started after the new govern-

ment brough an unusual perspective of interpretation for the Turkish 

Revolution. The government of democrat Party, which attempted to 

loose some practices of the single-party era since 1950, especially in 

the religious field, was accused by the Republican People's Party as not 

being tied to secularism and the Kemalist principles and encouraging 

the people supporting obscurantism. The actions such as attacking to 

the statues of Atatürk, the closure of the Halkevleri and the transfer 

of the assets of the Republican People's Party to the Treasury provided 

a strong support for the judgment of opposition who think that the 

principles of Kemalist revolution were severely damaged. . Therefore, 

the relations between the parties in the period between 1950-1953 

were mostly shaped by discussions of the Turkish Revolution. At this 

stage, the attitudes of the Democratic Party against the opposition par-

ties, including the closure of the Nation Party, were also perceived as 
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the deterioration of the national sovereignty system by the power. De-

mocratic Party government had the tendency of adherence to the Ke-

malist foreign policy principles in foreign policy, and although the go-

vernment did not act according to the alliances policy by joining 

NATO alliance, the decision of sending troop to Korea War brought 

out the first major debate of the multi party era in foreign policy. 
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GİRİŞ 

Kemalizm
1
 ideolojisi, Anadolu topraklarını işgal eden Batılılara 

karşı yürütülen bir bağımsızlık savaşı sonrasında kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti’ni “ülkesi ve ulusuyla çağdaşlaştırmak” amacıyla oluştu-

rulmuştur.
2
 Erken dönemde Kemalizme/ Türk Devrimi’ne dair nite-

lemelere kısaca değinmekte yarar vardır. Tekinalp’e göre Kemalizm, 

“bir diriliş ve yenileşme eylemidir… Türkiye’de Doğu kültürü yerine 

Batı kültürünü kurmuş, softa anlayışı yerine çağdaş anlayışı getirmiş… 

ulusal bilinci ulusun ruhunda uyandırmıştır.”
3
 Peker’in tanımlama-

sıyla Türk inkılâbı. “…evrenseldir, yaşayışları geri olan insan yığınla-

rını uyandırıcı bir örnek olduğu gibi, Batı için de siyaset, iktisat, hattâ 

din anlayışı bakımından dikkat ve ibretle üzerinde durulacak bir ha-

rekettir…”
4
 Kemalizm’in temel prensipleri Cumhuriyet Halk Par-

tisi’nin (CHP) altı ilkesinde (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, 

 

1
 Kemalist kavramı ilk defa Batılılar tarafından kullanılmıştır. Millî Mücadele döne-

minde Batılı gazeteler tarafından kullanılan “Kemalist hareket” deyimi sonraları “Ke-

malizm” şeklinde kullanılmış ve “Atatürk’ün izlediği yolun ve geliştirdiği düşüncele-

rin” adı haline gelmiştir. Anıl Çeçen, 100 Soruda Kemalizm: Başlangıcından Günü-

müze, Kilit Yayınları, Ankara, 8.bs., 2009, s. 21. Kemalizme ilişkin bir başka tanım da 

şudur: “Millî Mücadele ile gerçekleştirilen ve yeni Türk Devletinin kuruluşunda ve 

devamında temel olan düşünce ve ilkelerin tümü.”, Mustafa Baydar, Atatürk ve Dev-

rimlerimiz, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, b.y.y., 2.bs., 1973, s. 321. Taner Ti-

mur’a göre Kemalizm, “Modern Türk Devleti’nin kuruluşunda ve genel politikasının 

yürütülmesinde temel olan fikir ve ilkelerin bütünü”dür. Taner Timur, Türk Devrimi 

ve Sonrası: 1919-1946, Doğan Yayınevi, Ankara, 1971, s. 128.  

2
 Suna Kili, Atatürk Devrimi: Bir Çağdaşlaşma Modeli, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, İstanbul, 11.bs., 2008, s. 37. Çağdaşlaşma hedefini Mustafa Kemal Atatürk 

şöyle açıklamıştır: “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi Türkiye 

Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün anlam ve biçimi ile uygar bir toplum 

haline getirmektir. İnkılâbımızın asıl hedefi budur.” Yasemin Doğaner, “Atatürk’ün 

Ebediyete İntikali ve Mirası”, Atatürk ve Türk İnkılâp Tarihi, (Ed. Fatma Acun), Si-

yasal Kitabevi, Ankara, 11.bs., 2010, s. 319.  

3
 Tekinalp, Kemalizm, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 1998, s. 32-33.  

4
 Sina Akşin, Türkiye’nin Önünde Üç Model, Telos Yayıncılık, İstanbul, 1997, s. 167-

168.  
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Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık) sembolize edilmekle birlikte bun-

lara bilimciliği ekleyen görüşler de mevcuttur.
5
 1923 yılında kurulan

6
 

CHP’nin tek parti iktidarında bu prensiplerle parti tüzük ve program-

larının nasıl bütünleştirildiğine kısaca değinmekte yarar vardır. 1927 

yılında toplanan Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) II. Kurultayı’nda 

kabul edilen tüzükte partinin, “Cumhuriyetçi, Halkçı, Milliyetçi siyasi 

bir cemiyet” olduğu vurgulanmıştır.
7
  

1931 yılındaki CHF III. Kurultayı’nda ise bizzat Başbakan İsmet 

İnönü tarafından ifade edilen “…Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, dev-

letçi, laik ve inkılapçı fırkamız geçen dönemde olumlu eserleriyle ba-

şarılı olarak çalışmıştır.” sözleriyle Kemalizmin özünü oluşturan altı 

ilkenin benimsendiği ilan edilmiştir.
8
 Nitekim III. Kurultay’da kabul 

edilen programın
9
 “CHF’nın ana vasıfları” başlığı altında “Cumhuri-

yet Halk Fırkası, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik, İn-

kılâpçıdır”
10

 nitelemesi yapılarak Kemalizmin ana prensiplerine yer 

verilmiştir. 1935 yılında yapılan IV. Kurultay’da bu kez CHF Genel 

Sekreteri Recep Peker, Altı Ok ile simgelenen temel prensiplere de-

ğindikten sonra “…yeni program onaylandıktan sonra yeni Türkiye 

 

5
 Murat Sarıca, 100 Soruda Siyasî Düşünce Tarihi, (Yay. Haz. Halit Fesih Kalkan), 

Milenyum Yayınları, İstanbul, 2017, s. 283. Aydemir’e göre Türk inkılâbı “Antiem-

peryalizm, ekonomik bağımsızlık, millî rejim, hak hakimiyeti, toprak bütünlüğüne da-

yalı vatan anlayışı” gibi temel ilkeleri içeriyordu. Şevket Süreyya Aydemir, “Atatürk 

Devrimi”, Atatürkçülük Nedir?, (Haz. Yaşar Nabi), Varlık Yayınları, İstanbul, 5.bs., 

1976, s. 98. 

6
 Kemal H. Karpat, Türk Siyasi Tarihi: Siyasal Sistemin Evrimi, Timaş Yayınları, 

İstanbul, 2011, s. 49.  

7
 Esma Torun, Sivas’tan Büyük Kongreye Cumhuriyet Halk Partisi, Kocaeli Üniver-

sitesi Yayınları, Kocaeli, 2003, s. 107. Giritlioğlu’na göre tüzüğün 3. maddesinde yer 

alan “Parti devlet ve millet işlerinde din ile dünyayı birbirinden ayırmayı en mühim 

esaslardan addeder.” ifadesiyle laikliğe göndermede bulunulmuştur. Fahir Giritli-

oğlu, Türk Siyasal Hayatında Cumhuriyet Halk Partisinin Mevkii C: 1, Ayyıldız Mat-

baası, 1965, s. 71. 

8
 Hikmet Bilâ, CHP: 1919-2009, Doğan Kitap, İstanbul, 4.bs., 2009, s. 56-57. 

9
 Aslında 1923’te kurulan CHP’nin 1931 yılına kadar ayrıntılı bir programı olmamıştı. 

Ayşe Güneş Ayata, CHP: Örgüt ve İdeoloji, Gündoğan Yayınları, İstanbul, 2.bs., 

2010, s. 65.  

10
 Giritlioğlu, a.g.e., s. 95. 
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devletinin de vasıfları halini alıyor”
11

 değerlendirmesiyle ilkelerle Tür-

kiye Cumhuriyeti’ni bütünleştirmiştir. 1937 yılında Peker’in söz ettiği 

bütünleşme resmîleşmiş ve altı ilke 1924 Anayasası’na eklenerek dev-

letin nitelikleri haline getirilmiştir.
12

 Böylece 1924 Anayasası ideolojik 

bir anayasa biçimine dönüşmüştür. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş bir devlet ve toplum düzeni 

oluşturmak amacıyla uyguladığı temel prensipleri simgeleyen altı ilke 

CHP Kurultaylarında yeniden ele alınarak tanımlanmıştır. Bu nok-

tada özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında tekrar çok partili sisteme
13

 

geçilmesi “Cumhuriyetçilik” ilkesinin tekamülü olarak değerlendiril-

melidir. Nitekim Ahmad’a göre “Kemalizm, ilk yıllarından beri reka-

betçi siyasete ipuçlarını içinde barındıran bir ideoloji idi.”
14

1945 yı-

lında kurulan Millî Kalkınma Partisi’ni (MKP), 1946 yılında kurulan 

Demokrat Parti (DP) izlemiştir.
15

 DP’nin kuruluşundan önce Cumhur-

başkanı İsmet İnönü ile muhalefet lideri Celal Bayar arasındaki gö-

rüşmelerde “Atatürk’ün koyduğu Cumhuriyet ilkelerinden taviz ver-

memek” konusunda uzlaşıya varılmıştır.
16

 Bu uzlaşı aynı zamanda Ke-

malist devrim ilkeleri üzerinde iki parti arasında bir oydaşma olduğu-

nun da göstergesidir. Özellikle DP’nin üç kurucusunun (Adnan Men-

deres, Refik Koraltan, Fuat Köprülü) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

 

11
 Emre Kongar, Atatürk ve Devrim Kuramları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

Ankara, 1981, s. 393. 

12
 Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi Yayınları, İstan-

bul, 18. bs., 2009, s. 325. 

13
 Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlığında kurulan muhalefet partileri Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası uzun ömürlü olamamıştı. Bu dö-

nemdeki iktidar-muhalefet mücadelesi hakkında Bkz. Ahmet Gülen, Türkiye’de Par-

tili Cumhurbaşkanı Tartışmalarının Kısa Tarihçesi (1923-1950), Tarihçi Kitabevi, 

İstanbul, 2018. 

14
 Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme, Kaynak Yayınları, İstanbul, 5.bs., 2009, 

s. 160. 

15
 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (Birinci Bölüm): Çağdaşlık Yo-

lunda Yeni Türkiye (10 Kasım 1938-14 Mayıs 1950), Bilgi Yayınevi, Ankara, 1999, 

s. 216 ve 219.  

16
 Tevfik Çavdar, Türk Demokrasi Tarihi (1839-1950), İmge Kitabevi, Ankara, 3.bs., 

2004, s. 455-456. 
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(TBMM) üyesi oluşu dikkat çekici bir gelişmedir.
17

 Bu yönüyle parti 

iktidar yanlısı basın tarafından olumlu karşılanmıştır. Örneğin Hüse-

yin Cahit Yalçın, “Demokrat Partisi mevcut Cumhuriyet Halk Partisi 

karşısında bir kontrol vazifesini ifaya muvaffak olursa pek ziyade işe 

yaramış olacağında tereddüt edilemez.”
18

 ifadesiyle yeni partinin ku-

rulmasını müspet karşılamıştır. Dolayısıyla DP’nin ortaya çıkışıyla be-

raber CHP’liler bu partiyi millî hakimiyet rejimini tamamlayıcı bir un-

sur olarak görmüşlerdir. Demokrasiye geçiş sonrasında düzenlenen 

1947 tarihli CHP VII. Kurultayı altı ilkenin yeniden tanımlanması açı-

sından önemlidir. Kurultayın CHP’nin demokratik rejimin gerekle-

rine uymasını sağlaması bakımından kurucu bir nitelik taşıdığı öne sü-

rülmüştür.
19

 Farklı siyasî partilerin kurulduğu bir ortamda toplanan 

CHP VII. Kurultayı’nda “Cumhuriyetçilik” ilkesi “millî egemenlik ül-

küsünü en iyi, en sağlam şekilde temsil eden ve uygulayan” yönetim 

biçimi olarak tanımlanmış, rejimin esasının demokrasi olduğu da vur-

gulanmıştır.
20

  

Demokrat Parti’nin İlk İcraatları Karşısında Kemalizm 

Tartışmaları 

14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimlerle iktidar DP 

tarafından kazanılmış ve 27 yıllık CHP dönemi sona ermiştir.
21

 Böy-

lece Cumhuriyet devrinde ilk kez iktidar halkın serbest seçimlerde 

kullandıkları oylarıyla değiştirilmiş oluyordu. Atatürk’e göre Cumhu-

riyet, “demokrasi sistemiyle işleyen devlet şekli” anlamına geliyordu.
22

 

Bu açıdan DP’nin seçimle iktidara gelişi Atatürk’ün Cumhuriyet tanı-

 

17
 Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi: Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Değer-

ler, Afa Yayıncılık, İstanbul, 1987, s. 135.  

18
 Hüseyin Cahit Yalçın, “Yeni Partinin Teşekkülü”, Tanin, 10 Ocak 1946, s. 1. 

19
 Giritlioğlu, a.g.e., s. 210. 

20
 C H.P. Program ve Tüzüğü, 1947, s. 5. Diğer ilkeler hakkında Bkz. s. 6-11. 

21
 “D.P. Kâhir Ekseriyetle Kazandı”, Vatan, 16 Mayıs 1950, s. 1. 1950 seçimlerinde 

DP, %55.2 oy oranıyla 416 milletvekilliği kazanırken; CHP %39.6’lık bir oy oranı ile 

sadece 69 sandalye kazanabilmiştir. http://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/1923-2011-

MVSecimleri-Tuik.pdf (Erişim Tarihi: 29 Haziran 2019) 

22
 Hamza Eroğlu, Atatürk ve Cumhuriyet, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, An-

kara, 2005, s. 139. 
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mına da uygun bir gelişmedir. Seçimlerin ardından TBMM, Celal Ba-

yar’ı Cumhurbaşkanlığına; Refik Koraltan’ı da Meclis Başkanlığı’na 

seçmiş ve ardından Adnan Menderes yeni Cumhurbaşkanı tarafından 

hükûmeti kurmakla görevlendirilmiştir.
23

 İktidarın serbest seçimle 

DP’ye devri basında yapılan yorumlarda bir “devrim” olarak nitelen-

dirilmiştir. Yeni iktidarın yayın organı Zafer’de görüşlerini bildiren 

DP milletvekili Mümtaz Faik Fenik’in değerlendirmeleri şöyledir: “Bu 
inkılâpların en büyüğüdür…dâva bir demokrasi inkılâbının zaferindedir… 
Bu zafer silâhla, ihtilalle değil… vatandaşların mücadelede millî birlik halinde 

birleşmesi sayesinde elde edilmiştir…”24
 İsmet İnönü’nün yakın çevresin-

deki isimlerden ve Kocaeli’de seçimleri kaybeden CHP’li Nihat Erim 

ise 1950 seçimlerini partisi ve devrimler açısından şöyle yorumlamış-

tır: “Bu oluşu C.H.P. 1920’den 1950’ye kadar uzanan devrin bütün-

lüğü içinde bir inkılâp şaheserinin tamamlanması saymaktadır…”
25

 

Dolayısıyla 14 Mayıs seçim sonuçlarını müspet karşılayan ve Kemalist 

devrimin tamamlayıcısı olarak gören iktidar ve muhalefet çevreleri 

kısa zaman içinde DP’nin ilk icraatları karşısında Cumhuriyetin temel 

devrimlerinin sarsılıp sarsılmadığını tartışmaya başlayacaklardır. 

DP’nin kurduğu ilk hükûmetin programı 29 Mayıs 1950 tarihinde 

Başbakan Menderes tarafından TBMM’de okunmuştur.
26

 Programda 

Kemalizm’in özünü oluşturan devrimlerle ilgili olarak Menderes, 

“millete mal olmuş inkılâplarımızı mahfuz tutacağız” ifadesini kullan-

mıştır.
27

 Adnan Menderes’in sözlerinde karşılık bulan DP’nin Kemalist 

devrimlerle ilgili görüşü yeni iktidara yönelik ilk ciddi eleştirileri or-

taya çıkarmıştır. Hükûmet programı hakkında TBMM’de yapılan gö-

rüşmelerde konuya değinen isimlerinden birisi olan DP’li İzmir mil-

 

23
 Cem Eroğul, Demokrat Parti: Tarihi ve İdeolojisi, İmge Kitabevi, Ankara, 2.bs., 

1990, s. 55., Celal Bayar, Başvekilim Adnan Menderes, (Haz. İsmet Bozdağ), Truva 

Yayınları, İstanbul, 2010, s. 142.  

24
 “İnönü’den Bayar’a”, Mümtaz Faik Fenik, Zafer, 23 Mayıs 1950, s. 1-4. 

25
 “Erimin Mühim Beyanatı”, Türkyolu, 18 Mayıs 1950, s. 2. 

26
 CHP’li önemli siyasetçilerden Faik Ahmet Barutçu, Menderes Hükûmeti’nin prog-

ramına dair “Baştan aşağı eski devri kötülüyor… Sanki iktidarı tenkit için bir muha-

lefet partisi namına konuşuyor…” değerlendirmesini yapmıştır. Faik Ahmet Barutçu, 

Siyasi Hatıralar 2. Cilt, 21. Yüzyıl Yayınları, Ankara, 2001, s. 1013.  

27
 TBMM Tutanak Dergisi, 29.05.1950., C: 1, B: 3, O: 1, s. 30.  
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letvekili Cihat Baban, CHP’nin de onay vereceği bir anayasayla de-

mokratik devrimin esaslarının korunabileceğini bildirmiştir.
28

 Ba-

ban’ın makul bir öneriyle Atatürk devrimlerinin iktidar ve muhalefe-

tin uzlaşarak yapacakları yeni bir anayasayla muhafazasından söz et-

mesi önemlidir. Çünkü demokratik rejimin devamı için lazım olan 

partiler arası uzlaşmaya 1950 seçimleri sonrası ilk dikkat çeken si-

yasîlerden birisi olmuştur. DP’li Firuzan Tekil de partisinin devrim-

lere karşı olan tutumunu izah ederken; CHP’nin tekelci bir yaklaşım 

içinde olmaması gerektiğini söylemiş ve “Atatürk inkılâpları hiçbir 

partinin değil, Türk Milletinin inkılâplarıdır… biz, bilhassa… Atatürk 

inkılâplarını tahakkuk ettirmek için kurulmuş bir partiyiz…” sözle-

riyle Demokratların devrimlere ve devrimin temel ilkelerine karşı olan 

tutumunu açıklamıştır.
29

 Nitekim DP’li Samet Ağaoğlu da parti olarak 

Atatürk devrimlerini inkâr etmediklerini ve Başbakan Menderes’in 

açıkça bunları koruyacaklarını ilan ettiğini bildirmiştir.
30

  

Hükûmetin programı üzerine görüşlerin bildirilmesinden sonra 

söz alan Başbakan Adnan Menderes ise 14 Mayıs seçimleriyle DP’nin 

iktidara gelişini “…memlekette şimdiye kadar yapılanlarla ölçü-

lemi[e]yecek ehemmiyette büyük bir inkılâbın ilk merhalesi aşılmış-

tır…” sözleriyle yorumlamıştır.
31

 Menderes bu ifadeleriyle partisinin 

seçimle işbaşına gelişini Atatürk ve hatta Osmanlı Devleti zamanında 

yapılan devrim/reform hareketlerinin de önünde gördüğünü ortaya 

koymuştur. Değerlendirme bu açıdan önemli ve anlamlıdır. Bu nok-

tada CHP Genel Başkanı İnönü’nün iktidara gelen DP’ye iki yıl kredi 

tanıyarak sert eleştirilerde bulunmayacağını beyan etmesi de önemli-

dir.
32

 Bu nedenle İnönü, Adnan Menderes’in “millete mal olmuş in-

kılâplarımızı mahfuz tutacağız” söylemini yıllar sonra eleştirmekten 

 

28
 TBMM Tutanak Dergisi, 31.05.1950., C: 1, B: 4, O: 2, s. 79.  

29
 TBMM Tutanak Dergisi, 31.05.1950., C: 1, B: 4, O: 2, s. 90.  

30
 TBMM Tutanak Dergisi, 02..06.1950., C: 1, B: 5, O: 1, s. 96.  

31
 TBMM Tutanak Dergisi, 02..06.1950., C: 1, B: 5, O: 1, s. 133.  

32
 Ahmet Gülen, “II. Dünya Savaşı’ndan 27 Mayıs’a İsmet İnönü’nün Söylemlerinde 

Kemalizm”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, S 21, Bahar 2015, s. 111-136. 
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kendini alamayacaktır. Örneğin 10 Kasım 1958 günü yapılan Ata-

türk’ü anma gününde bir konuşma yapan İnönü, “…Atatürk inkılâp-

larını millete mal olmuş ve olmamış tarzında ayırmaya çalışmanın bu 

inkılâplara karşı birikmiş dolgunlukları teşvik ettiğine şüphe yok-

tur…”
33

 sözleriyle DP’nin 1950’deki tutumuna tepki göstermiştir. 

Menderes Hükûmeti’nin Atatürk devrimlerine dair yorumu ba-

sında da ele alınan konuların başında gelmiştir. Örneğin eski CHP 

milletvekili Nihat Erim, 1950 seçimlerinin Atatürk devrimleri için bir 

sınav niteliğinde olduğunu belirterek; DP’nin tutumunu şöyle değer-

lendirmiştir: “İnkılâplar ikiye ayrılacaktır. Bunlardan halkın… benimsemiş 

oldukları muhafaza edilecek, vatandaş çokluğu tarafından hâlâ hazmedileme-

miş olanlar üzerinde ısrar edilmi[e]yecektir… Demokrasi günlük arzu ve he-

veslere göre tedbir almak demek değildir. Bilhassa bizimki gibi memleketlerde 

idealist insanların memleket başında bulunmaları yurdun yükselip gelişmeye 

devam etmesi için her yerden ziyade elzemdir.”34
 Erim’in değerlendirme-

sinde idealizm vurgusuyla kastedilenin Atatürk devrimlerine ve Ke-

malist ilkelere bağlılık olduğu açıktır. Ayrıca Nihat Erim, bu eleştiri-

siyle DP’li kadroları devrim idealizmine bağlı olarak görmediğini de 

anlatmaya çabalamıştır.  

DP, 1950 seçim kampanyasında özgürlüklerin arttırılması vaatle-

rine yer vermişti.
35

 Dolayısıyla DP’nin iktidara gelişinden sonra yaptığı 

ilk önemi icraatlardan birisi ezanın Arapça okunmasının önündeki en-

geli kaldırmak olmuştur. İktidar partisini bu konuda harekete geçiren 

teklif DP’li milletvekilleri Ahmet Gürkan ve İsmail Berkok tarafından 

yapılmıştı. Bu vekillere göre Türkçe ezan laiklikle bağdaşmayan bir 

konuydu.
36

 Ezanın Türkçe okunmasının geçmişine bakıldığı zaman 

1932 yılı Ramazan ayında ibadet dilinin anlaşılması amacıyla ilk 

 

33
 1958’de İnönü: Nutuklar, Mesajlar, Makaleler, (Der. Sabahat Erdemir), C H.P. 

Araştırma Bürosu Yayını, Ankara, 1959, s. 76. 

34
 Nihat Erim, “İnkılâpçılık ve Demokrasi”, Ulus, 7 Haziran 1950, s. 3. 

35
 Roderic H. Davison, Kısa Türkiye Tarihi, Babil Yayıncılık, Ankara, 2004, s. 189. 

36
 Çağlar Kırçak, Türkiye’de Gericilik: 1950-1990, İmge Kitabevi, Ankara, 1993, s. 

28. 
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Türkçe ezanın Ayasofya Camii’nde okunduğu görülecektir.
37

 Başba-

kan Menderes, konuyla ilgili açıklamasında Atatürk’ün başlattığı uy-

gulamanın o zamanki şartlara göre “taassupla mücadele için zaruri ol-

duğunu; ancak artık şartların değiştiğini vurgulamış ve Arapça ezan 

yasağında ısrar etmenin lâikliği olumsuz etkileyeceğini” öne sürmüş-

tür.
38

 Bu açıklamalarla beraber kamuoyunda da laiklik ve devrimlerle 

ilgili tartışmalar başlamıştır. Adnan Menderes’in açıklamalarını değer-

lendiren Nadir Nadi, henüz işe başlayan bir hükûmetin ilk olarak ezan 

konusunu ele alışını yadırgadığını bildirmiştir. Nadi, ezanın hangi li-

sanla okunacağının din bilginleri arasında münakaşa konusunu olabi-

leceğinden söz ederek; “…fakat din işlerini dünya işlerinden ayırdığını id-

dia eden bir rejimin muvafık ve muhalif vatandaşları ezan konusunu ele aldığı 

zaman vaziyet doğrusu biraz tuhaflaşıyor. Elimizde olmadan kendi kendimize 

soruyoruz: Bunların neresi lâik ?... Hani inkılâp prensiplerini çiğnememek 

şartı ile herkes vicdanı nasıl emrederse ibadetini öyle yapacaktı?” 
39

 sorusunu 

sormuştur. Nadir Nadi, böylece ezanın yeniden Arapça okunmasını 

Kemalist ilkelerin ve laikliğin zedelenmesi olarak değerlendirdiğini 

ortaya koymuştur. İktidar yanlısı basında ise doğal olarak Menderes’in 

açıklamaları desteklenmiş ve minarelerde isteyenin istediği lisanda 

ezan okuyabileceği ve dileyenin de o camiye gidebileceği savunulmuş 

ve “Laiklik budur” değerlendirmesi yapılmış ve okurlara “Demokrat 

Parti inkılâpların kudsiyetine en büyük titizlikle bağlıdır” teminatı ve-

rilmiştir.
40

  

 

37
 Şerafettin Dönmez, Atatürk’ün Çağdaş Toplum ve Din Anlayışı, Ayışığı Kitapları, 

İstanbul, 1998, s. 177. Gotthard Jaschke, Yeni Türkiye’de İslamlık, Bilgi Yayınevi, 

Ankara, 1972, s. 45. İlk Türkçe ezanın 30 Ocak 1932 günü Fatih Camii’nde okunduğu 

yönünde görüşler de mevcuttur. Metin Ayışığı, “Ezanın Yeniden Arapça Okunması 

ve Basındaki Yankıları”, Türk Tarihinde Adnan Menderes C: II, Adnan Menderes 

Üniversitesi Yayını, Aydın, 2012, s. 552. 

38
 “Arapça Ezana Müsaade Ediliyor”, Zafer, 5 Haziran 1950, s. 1-6., Adnan Mende-

res’in Konuşmaları, Demeçleri, Makaleleri: Cilt: II, (Haz. Halûk Kılçık), Demokrat-

lar Kulübü Yayınları, 1991, Ankara, s. 51-52. 

39
 Nadir Nadi, “Ezan”, Cumhuriyet, 7 Haziran 1950, s. 1. 

40
 Muhip Dıranas, “Gün Geçerken: Arapça Ezan”, Zafer, 7 Haziran 1950, s. 2. 
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Ezanın Arapça okunmasına müsaade edilmesine dair iktidar ve 

muhalefet çevrelerinde hakim olan görüşlere değinmekte yarar var-

dır. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, aslında Türkçe ezan uygulamasının 

devamından yana bir tutum içindeydi. Nitekim Başbakan Adnan 

Menderes, bir an evvel çıkarmak istediği ezanla ilgili düzenlemenin 

Bayar tarafından geciktirilmesi üzerine istifa etmişti. Durumun ciddi-

yetini anlayan Bayar ise istifayı kabul etmemiş ve Menderes’in talebini 

kabul etmek durumunda kalmıştı.
41

 Celal Bayar’ın kızı ve eski Parla-

menter Sayın Nilüfer Gürsoy, kendisiyle yaptığımız bir görüşmede 

Bayar’ın ezan konusundaki tutumunu şöyle dile getirmiştir: “…baba-

mın görüşleri çok nettir. Cumhuriyete bağlıdır. Arapça ezanın lehinde 

olduğunu sanmam. O zamanın anlayışına göre demokrasiye geçildiği 

için serbest bırakıldı…” 
42

 Uzun yıllar DP’de politika yapan Cihat Ba-

ban da Bayar’ın aslında Türkçe ezanın sürmesinden yana olduğunu; 

ancak Menderes’in “politika hünerbazlığı” karşısında “teslim oldu-

ğunu” ifade etmiştir.
43

 Ne var ki, ezanın Arapça olarak okunmasına 

karşı çıkan ve tepkisini Cumhurbaşkanı’na yazdığı mektupla dile geti-

renler de vardı. Nitekim eski Urfa milletvekili Refet Ülgen, Bayar’ın 

Atatürk’ün eski çalışma arkadaşı olarak düzenlemeye engel olması ge-

rektiğini bildirmiş ve “…ezanın Türkçe okutulması bir inkılâptı, Ata-

türk’ün yaptığı bir inkılâptı. Bunu tekrar Arapçaya çevirmek, bir ge-

rileme, yeni bir irtica olmaz mı?.. ezanın Türkçe [Arapça] okutturul-

ması demokrat lehine iyi bir hareket olmamıştır…”
44

 sözleriyle DP ik-

tidarını eleştirmiştir. 

 

41
 Mehmet Ali Birand, Can Dündar, Bülent Çaplı, Demirkırat: Bir Demokrasinin Do-

ğuşu, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1991, s. 86. 

42
 Sayın Nilüfer Gürsoy ile 27 Eylül 2013 tarihinde yapılan mülâkattan alıntı. 

43
 Cihad Baban, Politika Galerisi: Büstler ve Portreler, Remzi Kitabevi, İstanbul, 

1970, s. 54. Bayar’ın bir kabine toplantısında Arapça ezana dönüşün Atatürk’ün ru-

hunu “muazzep” edebileceğinden söz ettiği; ancak “14 Mayıs zaferi karşısında Ata-

türk’ün ruhu bu kadarcık kusuru bize bağışlar” cevabıyla yumuşadığı da belirtilmiştir. 

Şevket Çizmeli, Menderes Demokrasi Yıldızı?, Arkadaş Yayınları, Ankara, 3.bs., 

2010, s. 192.  

44
 DAB, Fon No: 03001, Kutu No: 41, Dosya Gömleği No: 242, Sıra No: 2.  
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TBMM’de yapılacak müzakereler öncesinde CHP Genel Başkanı 

İsmet İnönü, ezan dilinin Arapçaya dönüşü kararını etki altında kal-

madan verebilmesi adına grubunu serbest bırakmayı tercih etmişti.
45

 

Barutçu’nun anılarında ise İsmet İnönü’nün DP’nin TBMM’ye getir-

diği teklif hakkında grubu ikna edemediğinden ve kimi üyelerin Ata-

türk döneminde Türkçe ezanın yanlışlığından söz ettiklerinden bah-

sedilmiştir.
46

 CHP Grubu’ndan basına yansıyan haberlerde ise ilk gün-

lerde kimi partililerin Arapça ezan aleyhine bir tutum sergilemelerine 

ve geri dönüşün Kemalist devrim prensiplerine aykırı olacağını savun-

malarına rağmen son toplantıdan yasanın desteklenmesi kararı çıktığı 

bildirilmiştir.
47

 Hatta CHP’li Cemal Reşit Eyüpoğlu, partisinin tasarıya 

desteğini açıkladığı konuşmasında “bunun partilerin müşterek malı 

olarak kabul edilmesini” de önermiştir.
48

 Sonuç olarak DP tarafından 

gündeme getirilen Arapça ezana dönüş karar tasarısı CHP’nin de des-

teği ile 16 Haziran 1950 günü TBMM’den çıkarak yasalaşmıştır.
49

 

Böylece CHP’nin çoğunluğu ezanın Arapça okunmasını Atatürk dev-

rimleriyle çelişkili bir uygulama olarak görmediklerini ortaya koymuş-

lardır. Ne var ki, İnönü’ye yakınlığıyla bilinen Nihat Erim ezanın 

 

45
 Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları 1944-1973: DP’nin Altın Yıl-

ları (1950-1954), Bilgi Yayınevi, Ankara, 2.bs., 1991, s. 49. 

46
 Barutçu, a.g.e., s. 1019. 

47
 “C.H.P.nin Arapça Ezan Lehine Dönüşü”, Vatan, 17 Haziran 1950, s.1-4. Habere 

göre başta İsmet İnönü olmak üzere, Cevdet Kerim İncedayı, Yusuf Ziya Ortaç, Ha-

san Reşit Tankut ve Cemal Eyüpoğlu yasa aleyhinde oy vermişlerdir. 

48
 Mustafa Albayrak, Türk Siyasal Tarihinde Demokrat Parti: 1946-1950, Phoenix 

Yayınları, Ankara, 2004, s. 196. 

49
 “Ezana Ait Tasarı Dün Yasalaştı”, Zafer, 17 Haziran 1950, s.1., Eroğul, a.g.e., s. 58. 

Dönemin tanıklarından merhum gazeteci-yazar Bedii Faik, 30 Aralık 2014 günü ken-

disiyle yaptığımız görüşmede şunları anlatmıştır: “DP’liler Meclis’te hoparlörleri pen-

cerelere koyarak sesleri dışarıya verdiler. Amaçları Arapça ezana kimin karşı çıkaca-

ğını halkın duymasını sağlamaktı. Ankara Palas ile Meclis arasındaki alan tıka basa 

insanla doluydu. CHP’liler bu durumda karşı çıkamadılar tasarıya ve lehte karar ve-

rildi.” Merhum Bedii Faik ile 30 Aralık 2014 tarihinde yapılan mülâkattan alıntı. DP 

iktidarı aslında 1941’de çıkartılan ve ezanın Arapça okunmasını cezai müeyyideye 

bağlayan düzenlemeyi kaldırmıştır. Bayram Koca, “Ellili Yıllarda Merkez Sağ: De-

mokrat Parti’nin Özgürlük ile İstismar arasındaki Dinî Politikaları”, Türkiye’nin 

1950’li Yılları, (Haz. Mete Kaan Kaynar), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, s. 302.  



 ERKEN DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE KEMALİZM 

TARTIŞMALARI (1950-1953) 

41 

 

Arapça okunmasını sağlayan kanunu bir “geriye dönüş” olarak nitele-

miş ve “Bu kadarla kalırsa şükredelim. Diğer inkılâp tedbirlerinden 

fedakârlığa devam etmelerinden korkulur” değerlendirmesinde bu-

lunmuştur.
50

 Eski CHP milletvekili Giritlioğlu da DP’nin devrimler 

aleyhindeki ilk tasarrufunun Arapça ezan konusunda aldığı kararla 

verildiğini savunmuştur.
51

 Bu noktada CHP içinde karara muhalif 

olan ve Kemalizm ilkelerine aykırı bulan görüşlerin varlığı bir kez 

daha ortaya çıkmıştır. 

Atatürk Heykellerine Yönelik Saldırılar ve İrticai Faaliyetler 

Karşısında Kemalizm Tartışmaları  

DP iktidara gelişiyle birlikte ezanın yeniden Arapça okunmasına 

izin vermesiyle muhafazakâr çevrelerin güvenini kazanmaya çabala-

mıştı.
52

 Cem Eroğul’a göre DP baştan beri laiklik hususunda esnek bir 

politika izliyordu ve bu durum partinin yerel teşkilâtlarında devrim 

karşıtı akımlara güç kazandırıyordu. Örneğin 1952 Ankara İl Kong-

resi’nde köy okullarına din derslerinin konulması, Ayasofya’nın iba-

dete açılması, radyoda dini programlar yapılması gibi talepler gün-

deme getirilmişti.
53

 Ayrıca Konya’nın Kadınhan bölgesinde kimi DP 

delegelerinin Mecelle’nin ve Şer’i hükümlerin yeniden uygulanması, 

Arap harflerinin kabulü, çok eşliliğe izin verilmesi gibi talepleri dile 

getirmesi tepki toplamıştır.
54

 Radyoda dini yayınlara yönelik düzenle-

meler ve ortaöğretimdeki din derslerinin yeniden şekillendirilmesi,
55

 

İmam Hatip kurslarının sayısındaki artış ve CHP döneminden farklı 

olarak cemaat ve tarikatlar üzerindeki denetimin azaltılması DP’nin 

 

50
 Nihat Erim, Günlükler: 1925-1979 I. Cilt, (Haz. Ahmet Demirel), Yapı Kredi Ya-

yınları, İstanbul, 2005, s. 458.  

51
 Giritlioğlu, a.g.e., s. 282. 

52
 Çetin Özek, 100 Soruda Türkiye’de Gerici Akımlar, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 

1968. 

53
 Eroğul, a.g.e., s. 80. 

54
 Albayrak, a.g.e., s. 240., Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), 

Hil Yayın, İstanbul, 3.bs., 2007, s. 64.  

55
 5 Temmuz 1950 tarihinde radyolarda dini program yasağı kaldırılmış ve aynı yıl 

Ekim ayında okullarda din dersleri zorunlu hale getirilmişti. Çizmeli, a.g.e., s. 202. 
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ilk yıllarındaki önemli tasarrufları arasındadır.
56

 Muhalefetle iktidar 

arasında DP iktidarının başlarında en temel tartışma konularının ilkini 

irtica oluşturmaktaydı.
57

 Nitekim irtica iddialarının giderek arttığı 

günlerde
58

 DP idarecileri peş peşe açıklamalarla kamuoyunu aydın-

latma ihtiyacı hissetmişlerdir.  

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, irticai faaliyetler karşısında üniver-

site gençliğinin tepkileri üzerine gençlik örgütleri temsilcileriyle bir 

araya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi’nde yapılan görüşmede Millî Ta-

lebe Federasyonu temsilcileri, daha önce öğrencileri ilgilendiren ko-

nularla meşgul oldukları halde ilk kez bunun dışına çıktıklarını bildir-

mişlerdir. İrticai faaliyetler konusunda ellerinde belgeler olduğunu ve 

hükûmetin de bundan haberli olması gerektiğini ifade eden gençler, 

siyasî partilerin istismara yol açmama adına dini propagandadan ka-

çınmalarını istemişlerdir.
59

 Gençlerin hassasiyetinden memnun ol-

duğu bildiren Cumhurbaşkanı Bayar, özetle şunları söylemiştir: “Bu-

günkü rejimimizin en esaslı umdesi Laikliktir… Hükümet lâikliğin dinsizlik 

manasına gelmediğini anlatmak için bazı faaliyetlere girişti. İşte bazı kötü ni-

yetli insanlar bunu istismar etmek yoluna gittiler. Bunlar bana… mektup ya-

zarak mecellenin geri getirilmesini isteyecek kadar ileri gittiler. Bu insanların 

istekleri memleketi 150 sene geriye götürür ve garba gene sırtımızı çevirmiş 

 

56
 Tanel Demirel, Türkiye’nin En Uzun On Yılı: Demokrat Parti İktidarı ve 27 Mayıs 

Darbesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011, s. 137-138. 

57
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lamasında “Milletin ilerlemesinin inkılâplara bağlılıkla” sağlanabileceği bildirilmiş ve 

irtica şöyle tanımlanmıştır: “Atatürk inkılâplarının kanunlaşmış… umdelerine aykırı 

her türlü hareketi irtica sayıyoruz.” “Millî Türk Talebe Birliği İstişarî Kongresi Ya-

pıldı”, Zafer, 22 Ocak 1951, s. 2.  

58
 Örneğin Nihat Erim, “Atatürk düşmanları ile inkılâp düşmanları aynı kimselerdir” 

tespitinde bulunduğu bir makalesinde devrimler aleyhindeki faaliyetlere göz yumul-

duğunu ifade ederek; 27 yıllık mazinin sorumluluklarına ortak olan iktidar partisi 

mensuplarının dini siyasete alet ederek inkılâp aleyhtarlığına müsamaha gösterdiğini 

savunmuştur. Nihat Erim, “Atatürk Düşmanları”, Ulus, 5 Mart 1951, s. 2.  
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oluruz… inkılâpları insanca yaşamak için yaptık, gene insanca yaşamakta de-

vam etmek için inkılâpları yaşatacağız…”60
 Bayar, böylece DP’nin Arapça 

ezan konusundaki kararını laikliğin ihlali olarak değerlendirmemiş ve 

kesin olarak irticai faaliyetlere karşı tavır alacaklarını üniversiteliler 

nezdinde kamuoyuna bildirmiştir. Kendisine kadar gelen gerici talep-

leri de “kabul edilemez” olarak değerlendiren Bayar, gazeteci Ali Naci 

Karacan’a verdiği demeçte ise Türkiye’de toplu bir gericilik eylemi ol-

madığına dikkat çekerek; irtica iddialarına karşı şunları söylemiştir: 

“DP iktidara geldikten sonra irtica şahlanmıştır iddiası insafsızlık değilse, her-

hangi kötü hedef kovalamaktır.”61
 Celal Bayar, bu kez de ortaya atılan id-

diaların mesnetsiz ve DP iktidarını yıpratmaya yönelik olduğunu sa-

vunmuştur. İrticai faaliyetlere karşı bir demeç veren Başbakan Adnan 

Menderes ise “Haklı sebep mevcut değilken irtica vardır demek, dini 

siyasete âlet etmenin bir nevidir” ifadesini kullanmış ve ardından da 

“İrtica yoktur, inkılâpların bekçisi de şu bu değil Türk milletidir” yo-

rumunda bulunmuştur.
62

 Adnan Menderes, bir başka açıklamasında 

da Kemalizm’in CHP döneminde “dondurulmuş” bir ideolojiye dö-

nüştünü ve amaçlarının bu “ideolojiye yön veren ilkeleri amaç ve mo-

tiflere uygun olarak geliştirmek” olduğunu açıklamıştı.
63

  

Cumhuriyetin ilanının 28. yılı münasebetiyle basına bir demeç ve-

ren CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, bir soru üzerine “İnkılâpları 

tehlikede görmüyorum. İnkılâp aleyhine birtakım cereyanlar ve arzu-

lar olduğunu fark etmemek mümkün değildir. Fakat milletimizin in-

kılâpları koruyacağına inanıyorum” cevabını vermiştir.
64

 Aslında 
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 DAB, Fon No: 03001, Kutu No: 13, Dosya Gömleği No: 76, Sıra No: 1. Bayar’ın 

konuşmasının son kısmı için Bkz. Tekin Erer, On Yılın Mücadelesi, b.y.y., s. 58. 
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 “Cumhurreisiile Bir Konuşma İntibaları”, Zafer, 27 Mart 1951, s. 1. Nadir Nadi, 

Celal Bayar’ın Cumhurbaşkanlığı devrinde din sömürücülüğüne karşı önlem almadı-

ğını, birkaç “cılız girişiminin” de sonuç vermediğini savunmuştur. Nadir Nadi, Olur 

Şey Değil, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1981, s. 25. 

62
 “Başbakanın Mühim Beyanatı”, Zafer, 18 Mart 1951, s. 1. 

63
 Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), s. 65. 

64
 Muhalefette İsmet İnönü: 1950-1956, (Der. Sabahat Erdemir), M. Sıralar Matbaası, 

İstanbul, 1956, s. 76. İnönü’nün bu demecine rağmen CHP IX. Kurultayı’nın beyan-

namesinde “İnkılâpların korunması” bahsine yer verilmişti. “Kurultayın beyanna-

mesi”, Ulus, 1 Aralık 1951, s. 1.  
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DP’nin ilk yılında bizzat Kemalist devrimin uygulayıcılarından İsmet 

İnönü, aleyhte faaliyetler olmasına karşın inkılâpların korunacağına 

dair inancını vurgulamış ve bu dönemde DP iktidarını itham edici bir 

söylemden kaçınmıştır. Ayrıca tıpkı Menderes gibi İnönü’nün de dev-

rimleri koruyacak asli unsurun Türk milleti olduğunu ifade etmesi 

Kemalist devrim ilkeleri açısından iktidarla muhalefet arasında -en 

azından 1951’de- oluşan fikir birliğini göstermektedir. 

DP dönemindeki irticai faaliyetlerin arttığına dair iddiaların 

önemli bir kaynağını Atatürk’ün aleyhine işlenen cürümler oluştur-

muştur. Gerçekten de DP’nin iktidara gelişini takip eden süreçte Ti-

cani tarikatı mensupları tarafından Türkiye’nin farklı bölgelerinde 

bulunan Atatürk büstlerine yahut heykellerine hatta fotoğraflarına yö-

nelik saldırılar başlamıştır.
65

 Örneğin Kırşehir’deki Atatürk heykeline 

saldırı şehirde tepki uyandırmıştır.
66

 Bu tür saldırılar, DP iktidarı ta-

rafından Cumhuriyete ve inkılâplar rejimine yönelmiş bir saldırı ola-

rak değerlendirilmiştir.
67

 Nitekim Kırşehir’deki saldırı sonrasında ola-

yın üzerine hassasiyetle giden DP iktidarı Atatürk inkılâplarının koru-

nacağını açıklarken, Cumhurbaşkanı Celal Bayar şehre yeni bir büst 

armağan etmiştir.
68

 Muhalefet cephesi Atatürk heykellerine yapılan 

saldırıları inkılâplara, yani “Kemalist devrim prensiplerine düşman-

lık” olarak değerlendirilmiştir. Hüseyin Cahit Yalçın, artan saldırıları 

teşvik eden kişinin Başbakan Menderes olduğunu öne sürdüğü bir ya-

zısında, “Memleketin her tarafına yayılan din bezirgânlarına, muskalara, 

a[e]fsunlara yol açan gene onlardır… Kırşehir’deki Atatürk’ün heykeline teca-
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 Albayrak, a.g.e., s. 227. 

66
 “Atatürk Heykeline Tecavüz”, Ulus, 26 Şubat 1951, s. 1. CHP örgütlerinin de des-

tek verdiği Atatürk heykellerine yönelik saldırıyı tel’in mitingine Atatürk’ün kız kar-

deşi Makbule Atadan da katılmıştır. Makbule Hanım, kısa açıklamasında olaydan duy-

duğu üzüntüyü anlatırken; “…Atatürk’e bu çeşit bir tecavüzde bulunacaklarını aklım-

dan geçirmezdim…” değerlendirmesinde bulunmuştur. “Büyük Ata’ya Dil ve El Uza-

tanlar Tel’in Edildi”, Ulus, 6 Mart 1951, s. 4.  
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 Hasan Ünder, “Atatürk İmgesinin Siyasal Yaşamdaki Rolü”, Modern Türkiye’de 

Siyasî Düşünce: Cilt 2: Kemalizm, İletişim Yayınları, İstanbul, 3.bs., 2002, s. 153.  

68
 “Cumhurbaşkanımızın Verdiği Atatürk Büstü”, Zafer, 2 Mart 1951, s. 1. 
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vüz eden kırılası elleri kimin tahrik ettiğini anlamak için uzun düşünmeğe ha-

cet yoktur.”69
 ifadesiyle DP’lileri suçlamıştır. Yalçın’ın satırlarından an-

laşılacağı üzere CHP’nin değerlendirmesiyle DP’nin hükûmeti devral-

masıyla beraber devrimlerin tahribi süreci başlamış ve irticai girişimler 

Atatürk sembollerine varıncaya kadar tahribata başlamışlardır.  

Atatürk heykellerine yönelik saldırılara karşı hükûmet kanadın-

dan, CHP’den ve halktan gelen tepkilere rağmen Ankara, Aydın ve 

Balıkesir’de bulunan heykellere de saldırılması
70

 DP iktidarını yeni 

önlemler almaya sevk edecektir.
71

 Bu tedbirlerin en etkilisi “Atatürk’ü 

Koruma Kanunu” (5816 sayılı yasanın tam adı Atatürk Aleyhine İşle-

nilen Suçlar Hakkında Kanun’dur) olarak bilinen düzenlemeyi 

TBMM’den çıkarmak olmuştur. Basına yansıyan haberlere göre yasa 

tasarısını görüşmek üzere Adalet Komisyonu toplantısına katılan kimi 

milletvekilleri, Atatürk’ün bir şahıs olması nedeniyle O’na özgü özel 

bir yasa çıkartılamayacağını savunurken; Başbakan Menderes, “Mil-

lete mal olmuş böyle bir insanın müdafaası fanî bir hemşireye (Mak-

bule Atadan’a) bırakılamaz”
72

 sözleriyle genel anlamıyla yasanın çıkar-

tılış gerekçesini ortaya koymuştur. Adalet Komisyonu’ndaki CHP’li-

ler, yasa tasarısına oy vermemişlerdir. Bu noktada o tarihlerde İsmet 

İnönü’nün yakın çevresinden olduğu için bir anlamda onun da söz-

cüsü sayılan Nihat Erim’in fikirleri önemlidir.
73

 Erim, son dönemde 

 

69
 Hüseyin Cahit Yalçın, “İnkılâp Düşmanlığı İlerliyor”, Ulus, 1 Mart 1951, s. 5. 

70
 “Atatürk Heykeline Üç Yeni Tecavüz”, Ulus, 27 Mart 1951, s. 1. Haberler DP Genel 

Merkezi tarafından yalanlanmış; ancak Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu, 

Konya’ya giderek buradaki partililerle görüşmeler yapmıştı. Orhan Birgit, Evvel Za-

man İçinde, Doğan Kitap, İstanbul, 2.bs., 2006, s. 132. Başbakan Menderes de 

Konya’daki iddialara ilişkin kendisine bir bilgi gelmediğini belirtmiştir. “Konya’da Bir 

İrtica Asla Olamaz”, Zafer, 14 Mart 1951, s. 1.  

71
 Örneğin İçişleri Bakanlığı’ndan valilere gönderilen talimatta Atatürk heykellerinin 

etrafında güvenlik önlemlerini alınması istenmiş, Büyük Doğu, İslamiyet ve Sebilür-

reşad gibi dinî yayınlara karşı da çeşitli soruşturmalar açılmıştır. Ahmad, Demokrasi 

Sürecinde Türkiye (1945-1980), s. 64. 

72
 “Atatürk İçin Hazırlanan Kanun Tasarısı Kabul Edildi”, Zafer, 18 Nisan 1951, s. 1. 

73
 İsmet Paşa’nın damadı Metin Toker, Nihat Erim’i İnönü’nün “sırdaşı” olarak ta-

nımlamıştır. Metin Toker, Tek Partiden Çok Partiye, Milliyet Yayınları, İstanbul, 

1970, s. 272.  
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büstlere yönelik 12 saldırı olduğundan söz ederek şu önerileri sun-

muştur: “Türkiye’de gerek irtica, gerek Atatürk ve inkılâp düşmanlığı C.H.P. 

ile D.P. bu konuda samimiyetle iş birliği yaptıkları takdirde tehlike teşkil 

etmi[e]yecektir… Memleketi idare edenler -iktidar olsun, muhalefet olsun- as-

gari bir idealizm gösterdikleri takdirde mesele kalmı[a]yacaktır… Dâvayı bu 

yoldan ele almak lâzımdır. Yoksa Atatürk heykellerine el kaldıranları cezaya 

çarptırıp, inkılâbın kendisini ve meyvelerini tahribe göz yumarsak, yalnız ken-

dimizi aldatmış oluruz.” 
74

 Yalçın’ın yukarıda söz edilen fikirlerinden 

daha sağduyulu ve ılımlı bir değerlendirme yapan Nihat Erim, Kema-

lizmin ilkelerinin korunması için iktidarla muhalefetin iş birliği yap-

malarını önermiştir. DP’nin iktidarda kaldığı 10 yıl boyunca partiler 

arası münasebetlerin çok sert geçtiği anımsanırsa, CHP’li Nihat 

Erim’in DP’nin ilk iktidar dönemindeki yaklaşımının değeri de anla-

şılacaktır. Erim’in ayrıca Atatürk heykellerinin bir sembol olduğunu 

ve asıl korunması gerekenin Türk Devrimi olduğunu ve partilerin bu 

ideal etrafında birleşmelerini savunması da kayda değer bir unsurdur. 

Nitekim TBMM’nin 23 Temmuz 1951 tarihli oturumunda Atatürk’ü 

Koruma Kanunu olarak adlandırılan yasa tasarısı kabul edilerek ka-

nunlaşmıştır.
75

 Başbakan Menderes, söz konusu kanunun müzakere-

leri sırasında Atatürk’e ve devrimlere dair hükûmetin bakış açısını 

şöyle özetlemiştir: “Biz Atatürk’ün inkılâplarını, yaptıklarını, yapmadıkla-

rını konuşabiliriz, tek parti tek şef vecizesi varsa, tatbikatta varsa elbette bunları 

müdafaa etmekte kendileri ile beraber değiliz. Biz kayıtsız şartsız ne varsa on-

ların hepsini müdafaa etmek değil… Fakat hepiniz bilirsiniz ki, Atatürk… 

memleketi kurtaran adamdır ve ileri gören prensiplerinin galip vasfının ekse-

riyeti kahiresi bu memleketin nef’ine olan prensiplerdir…” 
76

  

Menderes’in bu sözleri DP iktidarının Atatürk’e ve devrimlere 

dair düşüncelerini ortaya koyan en önemli örneklerden birisidir. 

 

74
 “Nihat Erim, “Atatürk mü, eserleri mi?”, Ulus, 22 Nisan 1951, s. 2. 

75
 “Atatürk Kanunu kabul edildi”, Zafer, 24 Temmuz 1951, s. 1. 

76
TBMM Tutanak Dergisi, 04.05.1951., C: 7, B: 72, O: 1, s. 63., Adnan Menderes’in 

Konuşmaları, Demeçleri, Makaleleri, s. 351-352. 
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Buna göre DP, Atatürk’ü memleketi kurtaran; memleket yararına iş-

ler gören büyük bir insan olarak görmekle beraber; devrimlerin hep-

sini benimseyip savunmamaktadır. Hangi devrimleri savunmayacak-

larına dair bir ima yahut açık ifade yoksa da tıpkı 29 Mayıs 1950’deki 

hükûmet programı görüşmelerinde olduğu gibi devrimlerle ilgili be-

lirgin bir ayrıma gidildiği görülmektedir. Ayrıca “tek parti, tek şef”
77

 

vurgusuyla da Atatürk ve İnönü dönemlerine gönderme yapılmakta 

ve o dönemlerin zihniyeti reddedilmektedir. Dolayısıyla bu ifadelerde 

Atatürk’ü CHP’li kimliğinden ziyade partiler üstü bir kimlik olarak 

görme arzusu da sezilebilir.  

DP iktidarının ilk yıllarında irticai faaliyetlerin artışı iddialarını 

besleyen bir başka önemli olay gazeteci Ahmet Emin Yalman’a Ma-

latya’da yapılan silahlı saldırı olmuştur. DP Malatya İl Kongresi’ni ve 

Başbakan Menderes’in temaslarını izlemek üzere kente gelen Yalman, 

uğradığı suikast sonucunda ağır yaralanmıştır.
78

 Suikast girişimi son-

rasında bilhassa aydınların DP iktidarına yönelik ithamları artarken, 

ele geçirilen suikastçının “İslami Demokrat Parti” mensubu olduğu 

anlaşılmıştı.
79

 Olayın ardından DP’lilerle CHP’liler arasında temelde 

irticai faaliyetlerin iktidar tarafından teşviki üzerine şiddetli tartışma-

lar çıkmıştır. TBMM’de Başbakan Menderes ile CHP Genel Başkanı 

İnönü arasında 3 saati bulan bir tartışma yaşanmıştı.
80

 Bu durum sui-

kastin iki tarafın lideri arasındaki gerilimin boyutlarını göstermesi ba-

kımından önemli bir örnektir. İsmet İnönü, Türkiye’nin bir asırlık ça-

 

77
 CHP tarihinde önemli bir evreyi teşkil eden “şeflik” kavramının geçmişi üzerinde 

kısaca durmak gereklidir. Partinin Genel Sekreteri Recep Peker, 1933’deki bir konuş-

masında “Milli şeflerin hükümlerine candan uyan ve inanan disiplinli bir cemiyet kur-

mak davasındayız” sözleriyle “şef” kavramının ilk kullanan isimlerden birisi olmuştu. 

Atatürk’ün ölümü sonrasında toplanan CHP I. Olağanüstü Kurultay’da da yeni Genel 

Başkan İnönü “Millî Şef”, Atatürk de “Ebedi Şef” olarak tanımlanmıştır. Çetin Yetkin, 

Türkiye’de Tek Parti Yönetimi (1930-1945), Altın Kitaplar, İstanbul, 1983, s. 158-

159. 
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 “Başmuharririmiz Ahmet Emin Yalman’a Suikast Yapıldı”, Vatan, 23 Kasım 1952, 

s. 1. 
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 Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), s. 71. 
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 Birand, Dündar, Çaplı, a.g.e., s. 100. 
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balarının sonucu olan bir rejime girdiğini ve bunu korumanın bir va-

zife olduğunu söylemiş ve “Hükümet irticaı okşamaktan kendisine 

kuvvet geleceğini zannetmiştir” değerlendirmesinde bulunmuştur.
81

 

Başbakan Adnan Menderes ise olayla ilgili yorumunda, “Malatya ha-

disesi dini türlü maksatlara alet etmek isteyenlerin, hatta toplu halde 

çalışma kararında olduklarını göstermiştir” ifadesini kullanmıştır.
82

 

Ancak Yalman’a yapılan saldırıdan sonra DP iktidarının aşırı akımlara 

karşı daha belirgin bir tutuma yöneldiği de görülmüştür. Olaydan 

sonra “Komünizmle Mücadele” gazetesi yazarı Cevat Rifat Atilhan ve 

“Büyük Doğu” gazetesinin sahibi ve yazarı Necip Fazıl tutuklanmış-

tır.
83

 Yine suikast sonrasında bir başka önemli gelişme de “İslam De-

mokrat Partisi”nin kapatılması olmuştur. 1951 yılında kurulan ve Ge-

nel Başkanlığı’nın Cevat Rifat Atilhan’ın üstlendiği partinin kapatılma 

nedenini “dini siyasete alet etmesi” oluşturmuştur.
84

 DP iktidarı böy-

lece Kemalizmin temel prensibi olarak kabul edilen laisizmin istismar 

edilmeyeceği konusunda kamuoyuna da bir mesaj vermiş oluyordu. 

İrticai faaliyetlerle ilişkilendirilerek kapatılan bir başka siyasî parti 

Millet Partisi (MP) olmuştur. Ancak MP’nin kapatılması çok daha fazla 

tartışmaya yol açan bir gelişmedir. 1948 yılında DP’den ayrılanlar ta-

rafından kurulan MP
85

, “milliyetçi-maneviyatçı-” bir görüşün temsil-

cisi olarak değerlendirilmiştir.
86

 Bu partinin Kemalist ilkelere ve bil-

hassa laikliğe karşı bakışını somut hale getiren gelişme 1951 yılında 

yapılan İstanbul İl Kongresi’nin Fatiha suresinin okunarak açılması 

olmuştur.
87

 1953 yılındaki MP Büyük Kongresi’nde ise parti içinde çı-

kan anlaşmazlıklar ve Atatürk ve devrimlerine karşı akımların etkin 

 

81
 “İnönü itham ediyor”, Ulus, 29 Kasım 1952, s. 1.  

82
 Eroğul, a.g.e., s. 81. 
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 Turan, a.g.e., s. 70. 
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 Cumhuriyet Dönemi Siyasi Partileri, (Der. Mete Kaan Kaynar), İmge Kitabevi, 

Ankara, 2007, ss. 96-97. 
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met Bayur, Enis Akaygen, Osman Bölükbaşı, Kenan Öner gibi tanınmış şahsiyetler 
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şekilde açığa çıkışı dikkat çekici bir gelişmeydi.
88

 Kongreden basına 

yansıyan haberlerde MP’de “inkılâpçılarla”, “Atatürk inkılâplarına 

düşmanlık edenlere” taviz verilmesini savunan grup arasındaki anlaş-

mazlıklar Hikmet Bayur, Vasfi Raşit Seviğ gibi isimlerin partiden isti-

fasına yol açmıştı.
89

 Partiden ayrılanların bildirisinde, “baştakiler in-

kılâp düşmanlarını elden kaçırmamak için her şeye razı olmaktadır-

lar…” denilmiş ve kendilerinin yaptıkları “dinin siyasete karıştırılma-

masını teklif eden düzenlemenin parti programına konulmasının red-

dedildiği” bildirilmiştir.
90

 Yapılan bu beyan ihbar kabul edilmiş ve sav-

cılık tarafından parti hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiş-

tir.
91

 1953 yılı Temmuz ayına gelindiğinde ise MP’nin Ankara Savcı-

lığı’nın talebi üzerine Beşinci Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla “geçici 

bir tedbir olarak” kapatıldığı ilan edilmiştir.
92

 Partinin çok sayıda şu-

besi kapatılırken, “MP içinde hilafetçiliği yeniden kurmak, devrimleri 

yok etmek isteyen bir şebekenin varlığından” söz ediliyordu.
93

 Böylece 

muhafazakâr kesimde -her ne kadar seçmen üzerinde etkileri sınırlı 

da olsa- temsil edilen MP ve İslam Demokrat Partisi irtica ile ilişkilen-

dirilerek tasfiye edilmiştir. Dolayısıyla DP elitlerinin aslında dinsel 

dürtülerle siyasal örgütlenmelere girişen çevrelere karşı “geleneksel Ke-

malist çizgiye sadık bir bakış açısına sahip olduğu” da ileri sürülmüştür.
94

 

Yani bu fikri savunanlara göre DP de dini istismar vasıtası olarak kul-

lananlara karşı tek parti devrindeki gibi katı bir tutum içinde olmuş-

tur.  
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MP’nin mahkeme kararına istinaden kapatılması CHP tarafından 

sert şekilde eleştirilmiştir. Genel Başkan İnönü’nün başkanlığında ya-

pılan toplantıdan sonra yayınlanan tebliğde, “Cumhuriyetin ve in-

kılâpların korunmasının partinin ana prensibi” olduğu vurgulanmış 

ve ardından MP’nin kapatılması hakkında “…siyasî partilerin ihtiyati 

tedbir mahiyetinde olsa dahi faaliyetten menedilmelerinin…” Cemiyet 

Kanunu’nca önlenemediği bildirilmiştir.
95

 Bu noktada CHP, partile-

rin keyfi şekilde kapatılmalarının önüne geçilmesi için var olan yasal 

boşluğun ivedilikle doldurulmasını istemiştir. Dolayısıyla CHP’ye göre 

MP’nin mahkeme kararıyla kapatılması demokrasi açısından kabul 

edilemez bir durumdur. Nitekim CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek 

de konuya dair açıklamasında, “Siyasî hayatta parti kapa[t]ma ağır bir 

hadisedir. Memlekette siyasî partilerin rahat ve emniyet içinde çalış-

malarını sağlamak gerekir” değerlendirmesinde bulunmuştur.
96

  

CHP’lilerin MP’nin faaliyetlerine son verilmesini eleştiren bir tu-

tum içinde oluşu DP kanadında tepkiyle karşılanmıştır. DP’nin ana 

muhalefetin tavrı karşısında yayınladığı tebliğde CHP, şu ifadelerle 

eleştirilmiştir: “…Halk Partisi bir taraftan Cumhuriyetçiliği ve inkılâpçılığı 

kimseye bırakmazken öbür yandan irticaı, saltanatı ve hilafetçiliği sinesinde 

barındıran bir partinin kapanmasını… emellerine âlet etmek yoluna gir-

miş[tir.]”97
 DP iktidarı böylece CHP’yi Kemalist ilkelerin açıkça karşı-

sında gördüğü bir siyasî harekete destek vermekle itham etmiştir. Baş-

bakan Menderes de bir konuşmasında MP’nin kapatılmasına dair par-

tisine yöneltilen suçlamaları reddederek; “İnkılâblarımızın korunması 

için kati tedbirler almak azim ve kararındayız” sözleriyle Kemalist dev-

rimin ilkelerini koruma hususunda teminat vermiştir. MP konusunda 

“inkılâpların bekçiliğini bir yana bırakan” CHP’nin tezat içinde oldu-

ğunu da öne süren Adnan Menderes, “Siyasette ahlâk esas olmalıdır” yo-

rumunu yapmıştır.
98

 Menderes, bu noktada artık “halka mal olmamış” 

 

95
 “C.H.P. Genel Başkanlığının Tebliği”, Ulus, 16 Temmuz 1953, s. 1. 

96
 “M.P.nin Kapatılmasına Dair K.Gülek’in Beyanatı”, Ulus, 12 Temmuz 1953, s. 1. 

97
 “Dünkü Grup Toplantısı Ve Tebliğ”, Zafer, 17 Temmuz 1953, s. 1. 

98
 “Başvekilin Aydınlılara Hitabı”, Zafer, 20 Temmuz 1953, s. 1-6. 



 ERKEN DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE KEMALİZM 

TARTIŞMALARI (1950-1953) 

51 

 

devrimler nitelemesinden vazgeçerek; CHP’nin MP’nin kapatılması 

karşısındaki tutumundan yararlanmak istemiş ve kamuoyuna devrim-

leri korumaya kararlı esas partinin DP olduğu mesajını vermiştir. 

CHP’nin Malvarlığına Yönelik Tasarruflar Karşısında 

Kemalizm Tartışmaları 

Kemalist devrimin önemli müesseselerinden birisi olan Halkev-

leri
99

, DP iktidarı döneminde en fazla eleştirilen kurumların başında 

geliyordu. Halkevlerinin bir partiye bağlı olarak çalışması tek parti 

devrinde normal karşılanırken, çok partili sisteme geçiş bu kurumlara 

yönelik eleştirileri de beraberinde getirmiştir.
100

 Örneğin DP’ye göre 

CHP, bütçeden Halkevleri için aldığı malî kaynakları farklı işler için 

kullanmaktaydı.
101

 Aslında CHP, 1945 sonrasında Halkevlerinin sta-

tüsünde değişiklik yapmayı planlamışsa da bu konuda somut bir adım 

atılmamıştı.
102

 DP’liler iktidara geldikten kısa süre sonra tek parti dö-

neminde CHP’nin elde ettiği mal varlıklarını geri almak için hazırlık-

lara başlamıştı.
103

 Halkevleri bu sürecin ilk aşamasını oluşturmuştur. 

Aslında Halkevleri konusu CHP’li Faik Ahmet Barutçu ile Başbakan 

Menderes arasında yapılan görüşmelerde ele alınmıştı. Bu kurumla-

rın Atatürk’ten “yadigar” olduğunu savunan Barutçu, aynı zamanda 

Halkevlerinin “Cumhuriyetçilik”, “İnkılâpçılık” gibi prensipleri temsil 

ettiğini savunmuştur.
104

 Ne var ki, taraflar arasındaki görüşmelerden 

Halkevleri konusunda bir uzlaşma çıkmamıştır.
105

 CHP, Halkevleri 

meselesini Kemalist devrimin korunması gereken kurumlarından bi-

risi olarak değerlendiriyordu. Aslında DP iktidarı açısından sorun iki 
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yönlüdür. Hem yapılması planlanan düzenlemeyle “devletin malı geri 

alınacaktı” ve ayrıca uygulamayla parti tabanına yönelik bir teskin 

etme çabası da ortaya konulacaktı. Ayrıca VIII. Kurultayı’nı Ankara 

Halkevinde toplamış bulunan CHP’ye de bir gözdağı verilmiş ola-

caktı.
106

 Karpat’a göre DP iktidarının amacı CHP’yi 1923-1950 ara-

sında elde ettiği ayrıcalıklardan yoksun bırakarak kendi gücünü pe-

kiştirmektir.
107

 

1951 yılı yaz ayları Halkevlerine dair düzenlemeye ait yasa tasarı-

sının TBMM’de görüşülmesi nedeniyle oldukça gerilimli geçmiştir. 

CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, tasarıyla ilgili görüşlerini bildirir-

ken, yasa teklifinin Halkevlerini ortadan kaldırarak Türkiye’yi bir kül-

tür kurumundan mahrum edeceğini söylemiştir.
108

 İnönü, yapılmak 

istenenin “müsadere” olduğunu da vurgulayarak; DP iktidarının ana-

yasayı ihlal ettiğini de belirtmiştir. Yasa tasarısıyla ilgili konuşan eski 

CHP’lilerden Hamdullah Suphi Tanrıöver ise sözü devrimlere getire-

rek; “İnkılâbımızın kusurları var… Bunları ıslaha Cumhuriyet Halk Partisi 

başladı… dünyanın her tarafında siyasi partiler gençliği kendisine göre yetiş-

tirirlermiş. Bu yalnız diktatörlükle idare edilen memleketler için doğrudur…” 

ifadeleriyle Halkevlerine bakışını ortaya koymuştur.
109

 Başbakan Men-

deres ise TBMM’deki konuşmasında Halkevlerine ait görüşünü “Hal-

kevkleri, halkodaları kurmak, gençlik teşkilâtını ele almak, faşistvari telakki ve 

düşüncelerin mahsulüdür…” sözleriyle özetlemiştir.
110

 Menderes ayrıca 

çıkacak kanunla CHP’nin geçmişindeki yüklerden kurtularak kamuo-

yunun karşısında muhalefete daha ehil bir teşekkül olarak çıkacağını 
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da söylemiştir
111

 Kanunun görüşmeleri sırasında CHP Grubu, DP’lile-

rin serbest tartışma ortamına izin vermedikleri gerekçesiyle müzake-

relerden çekilme kararı almıştır.
112

 CHP’nin aldığı çekilme kararından 

sonra Halkevleriyle ilgili tasarı TBMM’de kabul edilerek yasalaşmış-

tır.
113

 Aslında Cumhurbaşkanı Celal Bayar, DP Hükûmeti’nin Halkev-

lerinin kapatılmasını da içeren CHP’nin mal varlığına yönelik düzen-

lemesine muhalifti. Bayar, yasayı bir kez daha görüşülmek üzere Mec-

lis’e iade etmeyi düşündüğünü; ancak bunun bir sonuç vermeyeceği 

için teşebbüsünden vazgeçtiğini açıklamıştır.
114

  

TBMM’de Halkevleri hakkında çıkartılan yasa hem siyasîler ara-

sında ve hem de iktidar ve muhalefet yanlısı basında çeşitli yönleriyle 

ele alınmıştır. İnönü, DP’yi “20 senelik bir feyiz ocağını günlük politika 

arzularına kurban” etmekle suçlayarak, “Siyasetin millet hayatında bu ka-

dar vahim bir hareketi gözünü kırpmadan yapabilmesi milletler tarihinde hatta 

ortaçağda eşi olmı[a]yan bir yıkımdır” değerlendirmesinde bulunmuş-

tur.
115

 İsmet İnönü, böylece devrimin önemli bir kurumunun ortadan 

kaldırılmasını Orta Çağ’dan misal vererek o dönemdeki vandalizm an-

layışıyla eşdeğer görmüştür. CHP’nin bakış açısıyla olayları değerlen-

diren Nihat Erim’e göre iç politikada bir huzursuzluk ortamı vardır 

ve bunun mesulü de “keyfi idareye” sapan ve demokrasiyi yanlış yo-

rumlayan DP iktidarıdır. 
116

 DP’liler ise Halkevleri meselesini CHP’ye 

yönelik eleştirilerle yorumlamıştır: “…Millet Meclisini hiçe sayıyorlar. 

Var olduğunu her gün ilân ettikleri adaleti ağza almıyorlar…” 
117

 Anıl 

Çeçen’e göre de DP iktidarı Atatürk devrimi karşıtlarının baskıları al-

tında Halkevlerinin kapatılmasına karar vermiştir ve bu uygulamayla 
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Kemalist ilkelerden verdiği tavizlere Halkevlerini de eklemiştir.
118

 

Halkevlerinin kapatılmasından sonra envanterinde bulunan bütün ki-

tapların ve kültürel etkinliklerde kullanılan araç ve gereçlerin yok 

edilmesi “aydınlanma sürecine karşı bir ayaklanma ve karşı devrim 

hareketi” olarak da yorumlanmıştır.
119

 

CHP’nin tek parti devrinde edindiği mal varlığına dair DP ik-

tidarının ikinci hamlesi 1953 yılı sonlarında yapılan bir düzenlemeyle 

gelmiştir. Turan’a göre CHP’nin MP’nin kapatılması sırasındaki eleş-

tirileri iktidarı kızdırmış ve 1953 Uşak ara seçiminden CHP’nin ka-

zançlı çıkması yasanın çıkartılması için çabaları hızlandırmıştır.
120

 Tam 

bu noktada CHP’lilerin söylemlerinde yeniden DP iktidarının Kema-

lizm ilkelerine bağlılığını sorgular hale gelişi de dikkat çekicidir. 

İnönü’nün yakın çevresindeki isimlerden Nihat Erim, bir konuşma-

sında “DP inkılâpların muhafazası işine lâzım gelen ehemmiyeti vermemiş, 
Atatürk’ün eserine bağlılıkta gevşek davranmıştır.” ifadeleriyle Menderes 

yönetimine tepki göstermiştir. 
121

 Erim, ayrıca Türk milletini Doğu 

dünyasından Batı dünyasına bağlayan unsurun Atatürk devrimleri ol-

duğunu da kaydederek; “…Atatürk inkılâplarından en küçük bir fedakâr-
lığa razı değiliz… Halk Partisinin bugün her zamankinden ziyade titizlikle 
üzerine titrediği inkılâpçılık yalnız Atatürk inkılâplarını olduğu gibi muhafa-
zadan ibaret değildir… inkılâpçılık prensibi aklın, ilmin, fennin ve sosyal ha-
yatın zaruri kıldığı hamlelerle daima tereddütsüz ileri atılmayı icab ettirir… 
Muhafazakârlığı reddeder… D.P.nin ve M.P.nin tavizci politikasını opporti-

niste politikasını reddeder…” 
122

 ifadelerini kullanmıştır. Bu noktada Ke-

malist devrimlerin aşındırıldığı iddiası yeniden canlandırılırken; CHP 

sözcüleri kamuoyuna DP iktidarını ve hatta MP’yi
123

 devrim karşıtı 

akımlara taviz veren bir siyaset izlemekle suçlamışlardır. Nihat Erim’in 

ifadelerinden ayrıca Kemalizmin ilkelerinin yegane savunucusunun 

CHP olabileceği sonucuna da varılabilir.  

 

118
 Çeçen, a.g.e., s. 252. 

119
 Ali Nejat Ölçen, Halkevleri, İnönü Vakfı, Ankara, 2001, s. 23. 

120
 Turan, a.g.e., s. 83. 

121
 “Nihat Erim D.P.nin bütün aksaklıklarını ortaya koydu”, Ulus, 15 Kasım 1953, s. 

1. 

122
 “Nihat Erim D.P.nin bütün aksaklıklarını ortaya koydu”, Ulus, 15 Kasım 1953, s. 

5. 

123
 Partinin resmî olarak kapanış tarihi 27 Ocak 1954’tür. “Mahkeme Millet Partisinin 

Kapatılmasına Karar Verdi”, Yeni Ulus, 28 Ocak 1954, s. 1. 



 ERKEN DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE KEMALİZM 

TARTIŞMALARI (1950-1953) 

55 

 

DP Grubu tarafından hazırlanan “CHP’nin Haksız İktisaplarının 

Hazineye Devri Hakkında Kanun” 1953 yılı Aralık ayında TBMM’ye 

sevk edilmiştir.
124

 DP’nin kararı karşısında tepki gösteren CHP’liler, 

hukuk devleti ilkesinin ihlal edildiğini ve “Atatürk’ün yüksek idealle-

rine bağlılıkta devam edeceklerini” ilan etmişlerdir.
125

 CHP’liler hu-

kuk dışı bir durum oluşmuşsa konunun mahkemeye intikal ettirilme-

sini de istemişlerdir.
126

 Ayrıca DP iktidarının Tanzimat devrinden beri 

süregelen “mal, can, ırz masuniyetini” yok ederek, Türkiye’yi 1839 

öncesine sürüklediği de CHP’lilerin işlediği tezlerden birisidir.
127

 Ni-

tekim İnönü de daha yasa tasarısı hazırlanmadan önceki bir açıklama-

sında DP’lilere yönelik şu uyarıyı yapmıştır: “Bir siyasî partiyi bir siyasî 

kanunla bertaraf etmek teşebbüsü zulümdür. Halk Partisini borçlandırma ka-

nunu teklifi, hususi bir kanunla bir müesseseyi, bertaraf gayretinden ibaret-

tir.”128
 Nitekim tasarının TBMM’de görüşülmesi sırasında büyük gü-

rültüler çıkmış ve CHP adına söz alan Genel Başkan İsmet İnönü 

özetle şu noktaları dile getirmiştir: “Cumhuriyet Halk Partisinin 

maddi varlığının müsadere edilmesi bizim için, tasarının hiç ehemmi-

yetli olmı[a]yan tarafıdır… yeni rejimle vatandaş sorgusuz müdafaasız 

mahkum edilmektedir. Tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum, 

suçluların telaşı içindesiniz…”
129

 CHP’liler İnönü’nün konuşmasından 

sonra Genel Kurul Salonu’nu terk ederken; Başbakan Menderes ise 

İsmet İnönü’yü “aktör gibi” konuşmakla itham ederek; “…Biz Halk 

Partisinin mallarını almıyoruz… Bizim bu yaptığımız eğer millet naza-

rında bir hata olarak tecelli edecekse üç ay sonra… hatamızın bedelini 
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mertçe ödemek için hazırlanmış bulunuyoruz.” demiştir. 
130

 Mende-

res, böylece icraatlarının doğru olup olmadığının hükmünü sandıkta 

seçmenlerin verecekleri oyların tayin edeceğini ifade etmiştir. Nitekim 

CHP’nin mal varlığını Hazine’ye devredecek kanun tasarısı TBMM’de 

kabul edilerek yasalaşmıştır. 
131

 Kanunun çıkışıyla birlikte CHP’nin 

Genel Merkez Binası’na ve yayın organı “Ulus” gazetesine el konul-

muştur.
132

 Bu noktada Kemalist devrimin önemli kurumlarından bi-

risi olan Köy Enstitüleri’nin de DP döneminde Öğretmen Okulu’na 

dönüştürülerek kapatıldığını belirtmekte yarar vardır.
133

 Böylece DP 

iktidarı Kemalist eğitim modelinde de farklı bir siyasete yönelirken, 

CHP döneminden kalan bir kurum daha tarihe karışmış oluyordu.  

DP İktidarının Dış Politikası Karşısında Kemalizm Tartışmaları 

Mustafa Kemal Atatürk’ün uyguladığı dış politikanın önemli he-

deflerinden birisini de Türkiye’nin çıkarları gerektirdiğinde kendi gü-

cünü arttırabilmek amacıyla ittifaklara girilmesi oluşturmuştur.
134

 Ata-

türk’ün halefi İsmet İnönü döneminde de takip edilen dış politika fel-

sefesine I. Menderes Hükûmeti’nin programında kısaca şöyle değinil-

miştir: “…Birleşmiş Milletler (BM) idealine bağlılığımız… Ananevi İn-

giliz, Fransız ittifakına ve Birleşik Amerika ile… sıkı dostluk ve iş bir-

liğine dayanan, dostluklarına daima sadık kalan… milletlerin istiklâl 

ve toprak bütünlüklerine her zaman hürmetkâr olan dış siyasetimizin 

sulhcü mahiyeti… malûmdur…”
135

 Nitekim Başbakan Menderes’in 

açıkladığı hükûmet programında Türkiye’nin güvenliği için daha 

güçlü bir askerî savunma sistemine ihtiyaç olduğunu ve bu konuda 

Birleşik Amerika’dan gelen desteğin daha fazla olmasının beklendiği 
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de vurgulanmıştır.
136

 Bu nedenle daha CHP döneminden başlayan 

Kuzey Atlantik Savunma Paktı’na (NATO) dahil olma siyaseti
137

 

DP’nin de iktidara geldikten sonraki en önemli dış politika hedefle-

rinden birisini oluşturacaktır. 

Türkiye, 1945 yılında Sovyet Rusya’nın talepleriyle karşı karşıya 

kaldığında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yakınlaşma siyaseti-

nin bir sonucu olarak NATO’ya girmeyi amaçlamıştır. Ayrıca hem or-

dusunu modernize etmek ve hem de savunma gücünü arttırmak da 

hedefler arasında yer almıştır.
138

 DP’nin iktidara gelişinden kısa süre 

sonra Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırısıyla birlikte Kore Savaşı 

başlamış ve BM Teşkilâtı’nın üye devletlere savaşa müdahale çağrısı 

Türkiye tarafından NATO’ya giriş için bir fırsat olarak değerlendiril-

miştir.
139

 Başbakan Menderes, BM’nin çağrısına bir an önce olumlu 

yanıt vermek ve TBMM kararıyla zaman kaybetmemek adına her 

türlü sorumluluğu üstlenerek hükûmet olarak alacakları kararı BM’ye 

ve ABD’ye bildirmek gerektiğini savunmuştur.
140

 Cumhurbaşkanı Ba-

yar da Türkiye’nin emniyeti bakımından NATO’ya dahil olmayı ge-

rekli görmekteydi.
141

 Nitekim Bayar ve Menderes’in düşünceleri doğ-

rultusunda Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Ku-

rulu, Kore’ye asker gönderilmesini kararlaştırmıştır.
142

 Karar aslında 

DP Meclis Grubu’nda dahi tartışılmamıştı.
143

 Ne var ki, kararın 

TBMM’de değil; Bakanlar Kurulu’nda alınması muhalefetin tepkile-

rine yol açacaktır.  
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Kore’ye asker sevkine dair CHP’nin görüşlerini açıklayan Genel 

Sekreter Kasım Gülek, BM’ye karşı yükümlülüklerin nasıl yerine ge-

tirileceğini, iktidarın TBMM’ye sormadan kendi takdiriyle aldığını 

ifade etmiş ve savaş gibi hassas konularda birlik sağlanması adına izle-

nen yöntemi yanlış bulduklarını açıklamıştır.
144

 CHP Genel Başkanı 

İsmet İnönü de DP’nin aldığı kararı şu sözlerle tenkit etmiştir: “Arzu 

edilirdi ki, uzun müddet iktidarda kalmış bir partinin başkanı sıfatıyle hükümet 

bu meselede benim reyime müracaat etsin. Büyük memleket meselelerinde… hü-

kümetin muhalefet partisiyle fikir mutabakatı… memleket birliğini sağlamak 

için esas tedbirdir. Kaldı ki, bu mesele hakkında hükümet, B.M.M.nin dahi 

reyini almış değildir…”145
 İnönü, böylece DP’nin TBMM’yi bir anlamda 

yok saymasının yani anayasayı ihlal etmesinin kendileri açısından ka-

bul edilemez bir yaklaşım olduğunu savunmuştur. MP Genel Başkanı 

Hikmet Bayur da İnönü gibi iktidarın Kore Savaşı’na asker gönderme 

kararını muhalefete sormadan almasına tepki göstermiştir.
146

 Başba-

kan Adnan Menderes ise eleştirilere cevabında daha çok CHP’yi hedef 

alarak, “Halk Partisi’nin dış siyasette birlik esasını bozduğunu” öne 

sürmüştür.
147

 Böylece Menderes, bir anlamda Atatürk devrinden beri 

süren Kemalist dış politikanın esaslarına bağlılığı bozan tarafın CHP 

olduğu mesajını vermiştir. CHP’lilerden gelen hükûmete yönelik eleş-

tirilerde ise DP’lilere karşı şu görüş savunulmuştur: “…Demokrasiyi 

samimi surette benimsemiş bulunan memleketlerde dış politikanın tek 

taraflı olarak çokluk partisi tarafından tespit edilmesi ve diğer partile-

rin, gözü kapalı olarak… “Biz de beraberiz” demesi aslâ beklene-

mez…” 
148

 Aslında İnönü’nün yakın çevresindeki kalemlerden gelen 

bu eleştirilerden çıkan en önemli sonuç; CHP’nin artık tek parti dev-

rinden kalan bir dış politika anlayışını -yani tek merkezden çıkan ka-

rarların tartışmasız kabulü anlayışını- benimsemeyeceğini kamuoyuna 
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ilan edişidir. Çünkü Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren dış politika 

“ulusal” bir dava olarak görülmekteydi ve bunun sorgulanması “gayri 

millî” bir tutum olarak değerlendirilmekteydi.
149

 Dolayısıyla iktidar ve 

muhalefet arasında Kore Savaşı’na asker gönderme konusunda ortaya 

çıkan tartışmalar bu anlayışın yavaş yavaş değiştiğini göstermektedir. 

Kore Savaşı’na Türk Ordusu’nun katılması kuşkusuz Batı nez-

dinde Türkiye’nin imajını olumlu etkilemiştir. Daha karar alınmadan 

Amerikalı parlamenterlerden Cumhuriyetçi Mr. Cain, Türkiye’nin 

Kore’ye asker göndermesinin zorunlu olduğunu söylemiş ve “Bu ha-

reketiyle Türkiye’nin Atlantik Paktına alınması kolaylaşacaktır” değer-

lendirmesinde bulunmuştu.
150

 Nitekim 1951 yılında Türkiye ve Yuna-

nistan’ın NATO’ya kabul edildikleri ilan edilmiştir.
151

 Karar muhalefet 

çevrelerinde de olumlu karşılanmıştır. CHP Genel Başkanı İsmet 

İnönü yaptığı ilk açıklamada, “Memleketimizin emniyeti, milletlera-

rası büyük bir teşekkülün kader birliğine katılmış olmak bakımından 

siyaseten artmıştır denebilir” ifadesini kullanmıştır.
152

 Ancak 

İnönü’nün değerlendirmesinde kullandığı “denebilir” ifadesi iktida-

rın tepkisine yol açmıştır. Başbakan Adnan Menderes, “millî ve siyasî 

bir zaferin kasıtlı olarak tahrif edildiğini” öne sürmüş ve “…memleket 

menfaatlerini hiçe sayan… bir muhalefet liderinin bu küçük politika 

oyunları, memlekette demokrasinin gelişmesi bakımından üzücü bir 

haldir.” söylemiyle İnönü’nün tutumunu eleştirmiştir.
153

 Dolayısıyla 

iktidarla muhalefet arasında iç siyaset konularından doğan gerilim-

lere, Kore Savaşı ve NATO gibi dış politika alanında ortaya çıkan ge-

rilimlerin de eklendiği gözlenmektedir. Nitekim İsmet İnönü, tepkiler 

üzerine yeni bir açıklama yapma lüzumu hissederek; “…Uzun seneler 

takibolunan millî politikanın tabii bir tekâmül neticesi olan Atlantik Paktına 

 

149
 Türk Dış Politikası Cilt I: 1919-1980, s. 78. 

150
 “Türkiye Kore’ye Asker Göndermeli”, Ulus, 26 Temmuz 1950, s. 1. 

151
 Albayrak, a.g.e., s. 422., “Atlantik Paktına İştirakimiz Sağlandı”, Cumhuriyet, 20 

Eylül 1951, s. 1., “Atlantik Paktına Girdik”, Vatan, 21 Eylül 1951, s. 1. Türkiye’nin 

resmî olarak NATO’ya kabulü 1952 yılında sağlanmıştır. Albayrak, a.g.e., s. 219.  

152
 “İnönü’nün Atlantik Paktına Girişimize Dair Demeci”, Ulus, 23 Eylül 1951, s. 1., 

Muhalefette İsmet İnönü: 1950-1956, s. 66. 

153
 “Başbakan Muhalefete Cevap Veriyor”, Zafer, 24 Eylül 1951, s. 1. 



60 AHMET GÜLEN  

 

 

giriş meselesini iktidar liderinin iç politika mevzu olarak istismar etmeğe çalış-

ması mevzuun milli ehemmiyetile münasebeti olmı[a]yan hafif bir teşebbüstür.” 

ifadesini kullanmıştır.
154

 İnönü, böylece Türkiye’nin NATO üyeliğini 

Cumhuriyetin başından beri devam eden dış politika hedeflerine uy-

gun gördüklerini fakat konunun iç siyasete malzeme yapılmasını 

onaylamadığını bildirmiştir. İnönü, ayrıca bir başka açıklamasında 

Kore’ye Türk askerinin sevki kararı karşısında iktidarla yaşadıkları 

anlaşmazlığı bir tarafa bırakarak, dış politikada hükûmetle diğer par-

tilerin arasında “prensip ve fikir ayrılığı olmadığını” öne sürmüştür. 

CHP Genel Başkanı İnönü, konuşmasında Menderes hükûmetinin dış 

politikasına yönelik şunları söylemiştir: “…bugünkü iktidar dış meselede 

başlıca vazife olarak memleket müdafaası, memleket emniyetini sağlam esaslara 

dayamak, bütün memleket müdafaasında toplu ve yekpare idare etmekten başka 

bir hedef gütmemektedir. Bunun temelleri ittifaklarımız, Birleşmiş Milletler 

ideali, Amerika dostluğu hep aynıdır… İktidarla muhalefet arasında dış mese-

leler üzerinde mümkün olduğu kadar çok temasla fikir birliği temin olunmuş-

tur.”155
 İsmet İnönü, böylece aslında DP iktidarının dış politika hedef-

leriyle CHP’nin dış politika hedeflerini ortak olarak değerlendirmiş ve 

aralarında temelde fikir ayrılığı bulunmadığını bildirmiştir. Böylece 

NATO’ya giriş, Cumhuriyetin kurucu isimlerinden İsmet İnönü tara-

fından Kemalist dış siyasetin amaçlarına uygun olarak yorumlanmış-

tır. Ayrıca 30 Mayıs 1953 günü Sovyet Rusya’nın Türkiye’den toprak 

talebinden vazgeçişi dönemin bir başka önemli gelişmesidir.
156

 CHP 

Genel Başkanı İnönü, Rusya’nın tutumunu “iyiye bir işaret” olarak 

yorumlamış ve Boğazlar üzerinde bazı görüşmelerden söz edildiğin-

den bahisle bu hususta açılacak bir müzakere süreci olamayacağını da 

bildirmiştir.
157
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SONUÇ 

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuri-

yeti’ni çağdaş ve ileri ülkeler seviyesine ulaştırmak için yaptığı devrim-

ler Kemalizmin özünü oluşturmuştur. Altı temel ilkeyle simgeleşen 

Kemalizm, tek parti devrinde önce CHP’nin sonra da Türkiye Cum-

huriyeti’nin ideolojisi haline dönüştürülmüştür. Atatürk’ün baştan 

beri hedefleri arasında yer alan demokratik sisteme geçişle birlikte Ke-

malizm, farklı partilerin bağlı kalacakları bir ideoloji olmakla beraber 

değişik biçimlerde yorumlanmaya başlanmıştır. II. Dünya Savaşı son-

rası 1945 yılında çok partili sistemin kurulmasından sonra kısa sayıla-

bilecek bir süre içinde Türkiye’de önemli bir devrim gerçekleşmiş ve 

serbest seçimlerle 1923’ten beri iktidarda olan ve devletin temel ku-

rumlarını kuran CHP yerini DP’ye bırakmıştır. Bu iktidar değişimi 

Kemalist devrimin olgunlaşmaya başladığını gösteren bir dönüm nok-

tasıdır. DP’nin kurucu liderliğini üstlenen Celal Bayar’ın Millî Müca-

dele devresinden beri Atatürk’ün çevresinde bulunan ve tıpkı İnönü 

gibi Kemalizm ekolünden gelen bir siyasetçi oluşu ve onun seçimler-

den sonra Cumhurbaşkanlığına geçişi de önemlidir.  

DP iktidarının başlamasını müteakip Kemalist devrimler tartışıl-

maya başlanmış ve bu devrimlere karşı çıkan çevrelerin faaliyetlerinde 

belirgin bir artış gözlenmiştir. Bayar’ın bu dönemde ne Atatürk dev-

rimlerinin tartışmaya açılmasına, ne de Halkevleri gibi Kemalist dev-

rimin önemli bir kültür kurumunun tasfiyesine engel olmak için ciddi 

bir girişimde bulunmaması kayda değer bir olgudur. Türkçe ezandan 

vazgeçilmesi, CHP’nin malvarlığının Hazine’ye devri gibi düzenleme-

lere temelde karşı olan Bayar, Başbakan Menderes’in icraatlarına en-

gel olamamış ve DP döneminde Kemalist devrimden geri dönüşler ya-

şanmıştır. Sürecin başlangıcı DP’nin iktidara geldikten sonra Atatürk 

devrimlerini iki farklı tanımla anması ve halkın arasında benimsenme-

yen uygulamaların kaldırılacağının ilanıdır. CHP’nin, yeni iktidarı Ke-

malist devrimleri bölmekle suçlamasıyla beraber yeni devrin ilk büyük 

krizi ortaya çıkmıştır. Başbakan Adnan Menderes’in söylemlerinde 
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sloganlaşan yeni anlayış denebilir ki 1950-1953 arasında DP’nin Ke-

malist devrime karşı bakış açısının ve icraatlarının temelini teşkil et-

miştir. Halkevleri’nin tasfiyesi ve Köy Enstitüleri’nin kapatılması sü-

reci bu anlayışın bir ürünüdür. Kimi çevrelere göre Türkçe ezan uy-

gulamasından dönülmesi de Kemalist devrimden feragat anlamı taşı-

maktadır. Ancak bu uygulamaya CHP’nin de destek verişi en azından 

o dönemki CHP’nin farklı bir anlayış içinde olduğunu gösteren 

önemli bir kanıttır.  

CHP çevreleri, DP’nin Kemalist devrime karşı ayrımcı bir tutum 

içinde oluşunu sürekli olarak eleştirmişlerdir. CHP’lilere göre DP ik-

tidarı bu tutumuyla gerici çevrelere taviz vermekte ve bu tavizler Ata-

türk heykellerine saldırılara kadar uzanmaktadır. DP’liler ise bazı aşırı 

akımların faaliyetlerini kabul etmekle beraber, Kemalist ilkelerin ze-

delendiği iddialarını reddetmişler ve Atatürk’e karşı saldırgan tutum-

ları hukuk yoluyla önleme çabasına girişmişlerdir. Zamanla irticai fa-

aliyetlerin siyasî partilere kadar uzanması ve bu doğrultuda MP’nin 

kapatılması, DP tarafından aşırı dini akımlarla mücadele kapsamında 

değerlendirilmiş ve iktidar çevreleri CHP’nin itirazlarını bu partinin 

devrimleri koruma iddiasına karşı bir zaafiyet olarak görmüşlerdir. 

Ayrıca devrimlerin artık Türk milletine mal olduğunu ve bunları ko-

rumanın bir partinin -yani CHP’nin- tekelinde olamayacağını da sa-

vunmuşlardır. Ancak zamanımıza kadar gelen DP iktidarına eleştirel 

bakan çevrelerde, bu parti sürekli olarak Atatürk ilke ve devrimlerin-

den taviz veren bir “Karşıdevrim” partisi olarak yorumlanmıştır.  

DP iktidarında yalnız iç siyasete dair konular değil, aynı zamanda 

dış politikaya dair sorunlar da partiler arası ilişkilerde zaman zaman 

tartışmalara neden olmuştur. 1950-1953 arası dönemin en önemli dış 

politika gündemini NATO konusu oluşturmuştur. Aslında Tür-

kiye’nin daha CHP iktidarından beri en önemli hedefi Batı ittifakının 

savunma örgütü NATO’ya üye olmaktı. Nitekim Kore Savaşı’nda 

Türk askerinin başarıları NATO üyeliğine giden yolu açmışsa da 

Cumhuriyet döneminde ilk kez Türk Dış Politikasına ait bir konu tar-

tışmaya açılmıştır. Ancak TBMM’deki partiler arasında Türkiye’nin 



 ERKEN DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE KEMALİZM 

TARTIŞMALARI (1950-1953) 

63 

 

NATO üyeliğine ilişkin bir itiraz olmamış; tartışmalar genel itibarıyla 

anayasanın ihlali yönünden yürütülmüştür. Muhalefete göre Kore’ye 

asker sevki kararı 1924 Anayasası’na göre TBMM’den çıkartılmalıdır. 

DP’liler ise hükûmet kararının yeterli olduğu savıyla beraber muhale-

fetin Türkiye’de ilk kez dış politikada birlik anlayışını bozduğunu öne 

sürmüştür. NATO’ya giriş aslında Atatürk devrinden beri süregelen 

Türkiye’nin ittifaklara dahil olma siyasetiyle de uyumlu bir gelişmedir.  
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