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ÖZET 

Edebiyatçı, gazeteci ve siyasetçi gibi pek çok yönü ile dikkat çeken 

Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Resimli Gazete ve Son Telgraf gazetele-

rinde gündelik ve politik konularda yazılar yayınladı. Özellikle Son 

Telgraf Gazetesinde dönemin iktidarını ve yöneticilerini eleştirdiği ya-

zıları ile dikkat çekti. Karaosmanoğlu’nun muhalefet ettiği konuların 

başında; basın üzerindeki baskılar, mebusların halkın sorunlarına ku-

lak tıkadığı ve ellerindeki yetkiyi kötüye kullandıkları ve CHF’deki bü-

rokratik zümre egemenliği geliyordu.  

Karaosmanoğlu’nun CHF’ye muhalif olması onun geniş anlamda 

Cumhuriyet idealleri ve ideolojisine de muhalif olması anlamına gel-

miyordu. CHF’yi sert bir şekilde eleştirmesi, dini-geleneksel değerler 

ile o değerleri benimsemiş kitleye daha saygılı olması ve sosyal siyasal 

dönüşümlerde daha ılımlı bir yaklaşımı savunması, Karaosma-

noğlu’nu dönemine muhalif kılmıştır. Karaosmanoğlu’nun CHF te-

melinde şekillenen yaklaşımı, onun Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk mu-

halefet fırkası olan TCF’yi desteklemesini sağladı. Son Telgraf Gaze-

tesi’nde TCF lehine yazdığı bir yazı sebebiyle Elazığ İstiklal Mahkeme-

sinde idam talebiyle yargılandı. Bu davada suçsuz bulunup serbest bı-

rakılsa da uzun süre yazılarına ara verdi.  
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Karaosmanoğlu’nun muhalefeti, 1940’lı yıllardan sonra yeniden 

kendini göstermiş, CHP yönetimine eleştirileri devam etmiştir. Bu 

muhalefet onun çok partili hayata geçişle birlikte DP saflarında yer 

almasına sebep olmuştur. Ancak bir süre sonra DP’den ihraç edilen 

Karaosmanoğlu, partiden ayrılan arkadaşlarıyla birlikte 1955 yılında 

Hürriyet Partisini kurdu. 1958 yılında partisiyle birlikte CHP’ye ka-

tıldı. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Kurucu Meclise seçilen Kara-

osmanoğlu, 1961 seçimlerinde CHP Manisa milletvekili oldu. CHP yö-

neticileri ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle 4 Mart 1962’de hem mil-

letvekilliğinden hem de partiden istifa etti. Karaosmanoğlu’nun her 

dönemde muhalefetine devam etmesi, onun doğru bulduğu çizgile-

rinden ayrılmadığını göstermektedir. Bu çalışmada, gazeteci kimliği 

ile tanınan ve ardından siyasetçi olarak dönemin en önemli muhalefet 

partilerinde kendini gösteren Karaosmanoğlu’nun çok yönlü hayatı 

ele alınacaktır.  
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AN IMPORTANT ENCOUNTERER OF THE PERIOD: FEVZİ 

LÜTFÜ KARAOSMANOĞLU 

ABSTRACT 

Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, who draws attention with his many 

aspects such as being a man of letters, journalist and politician, pub-

lished articles on daily and political issues in Resimli Gazete and Son 

Telgraf newspapers. He drew attention especially with his articles in 

Son Telgraf newspaper which criticized the power and rulers of the 

period. The major issues that Karaosmanoğlu challenged were pres-

sures on the press, the deputies obliterating the public's problems and 

abusing their authority, and the bureaucratic clan domination of the 

CHF.  

The fact that Karaosmanoğlu was opposed to CHF did not mean 

that he was opposed to the ideals and ideologies of the Republic in a 

broad sense. His harsh criticism of CHF, his respect for the religious-

traditional values and the masses who embraced those values, and his 

advocacy of a more moderate approach to social-political transforma-

tions made Karaosmanoğlu opposed to his era. Karaosmanoğlu’s app-

roach that is shaped on the basis of CHF ensured him to support the 

first opposition party, TCF, of the Republic of Turkey. He was tried 

in the Elazığ Independence Court for a death sentence due to an ar-

ticle he wrote in favor of the TCF. Although he was declared innocent 

and released in this case, he took a break from writing for a long time.  

Karaosmanoğlu's opposition has re-emerged after the 1940s and 

his criticism of the CHP administration continued. This opposition led 

him to take part in the ranks of the DP with the transition to multi-

party life. However, after a while, he was expelled from the DP and 

founded the Hürriyet Party in 1955 with his friends who left the party. 

He joined the CHP in 1958 with his party. Karaosmanoğlu, who was 

elected to the Constituent Assembly after the coup of 27 May 1960, 

became a deputy of CHP Manisa in the 1961 elections. He resigned 

from both the parliament and the party on 4 March 1962 due to a 
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dispute with the CHP executives. The fact that Karaosmanoğlu conti-

nued his opposition in every period shows that he did not leave his 

lines which he found correct. In this study, Karaosmanoğlu's who is 

known as a journalist and then appears as a politician in the most im-

portant opposition parties, multifaceted life will be discussed. In this 

study, Karaosmanoğlu's multi-faceted life, who is known as a journalist 

and then appears as a politician in the most important opposition par-

ties, will be discussed. 
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GİRİŞ 

Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, 1900 yılında Manisa’da doğdu. İstan-

bul Halkalı Yüksek Ziraat Okulunu bitirdi. Bu okulda okuduğu yıl-

larda yazı hayatına başladı. Dergâh ve Yeni Mecmua dergilerinde kısa 

hikâye ve roman eleştirileri ile adını duyuran Karaosmanoğlu, daha 

sonra gazeteciliğe adım attı. Resimli Gazete ve Son Telgraf gazetele-

rinde gündelik ve politik konularda yazılar yayınladı. Bu dönemde 

muhalif kimliği ile ön plana çıkan Karaosmanoğlu’nun yazıları, tek 

parti iktidarının dikkatini çekti. Türkiye’de muhalefet kavramının 

karşılığını bulmadığı bir dönemde Karaosmanoğlu’nun eleştirileri, 

Son Telgraf gazetesinin kapatılmasına sebep olurken, kendisi de Ela-

zığ Şark İstiklal Mahkemesi’nde yargılandı ve yaklaşık üç ay süren tu-

tuklama devresinden sonra suçsuz görülerek serbest bırakıldı. Buna 

rağmen gazeteciliği bırakan ve uzun bir süre küskünlük dönemi yaşa-

yan Karaosmanoğlu, 1946 yılında kurulan DP’ye katılarak Türk siya-

setinde etkin bir rol üstlendi.  

Siyasete girdiği andan itibaren gerek siyasi şahsiyeti, gerek gaze-

teci kimliği ile iktidara karşı dönemin önemli muhaliflerinden biri 

olan Karaosmanoğlu’nun muhalif kimliğini ortaya koymadan önce 

Türkiye’deki demokratikleşme süreci hakkında bilgi verilmesi faydalı 

olacaktır. 

Günümüz çoğulcu-liberal demokrasi modelini benimseyen siyasal 

sistemler için muhalefet son derece önemlidir. Genel bir kavram ola-

rak muhalefet; bir görüşe, tutum ve davranışa karşı olma durumu, ay-

kırılık; karşı görüşte, tutumda insanlar topluluğu gibi temelde aynı 

anlamı içeren değişik kelimelerle açıklanırken; bunu yapanlar da mu-

halif kelimesiyle ifade edilirler. Siyasal muhalefet ise hem hükümet 

politikalarına her türlü karşı koymayı hem de iktidar dışındaki siyasi 

partileri tanımlamaktadır. 

Siyasal alanda çok partili hayata girişin Türk tarihindeki geçmişi 

çok da eskiye dayanmamaktadır. Osmanlı Devleti’nde partilerin katıl-
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dığı bir seçim ve millet meclisi ancak İkinci Meşrutiyet’ten sonra müm-

kün olmuştur. Nitekim Türkiye’de siyasi partilerin doğuşuna giden 

yolda sürece ilişkin ilk örnekleri, cemiyet ve derneklerin oluşturduğu 

görülmektedir. Örgütlü ve planlı bir siyasi teşekkül olan Yeni Osman-

lılar Cemiyeti, ilk sayılabilecek örneklerdendir. İstanbul’da gizlice ku-

rulmuş olan bu cemiyetin amaçları arasında, saltanatı mümkün ol-

duğu kadar mülkiyetçilikten kurtararak meşruti esasları hâkim kılmak 

bulunmaktadır. Nitekim cemiyet içindeki aydınlardan gelen siyasi 

alanda reform talepleri diğer bir ifadeyle meşruti idare isteği, yabancı 

devletlerin baskısı ile birleşerek tahta yeni çıkmış olan II. Abdülha-

mit’in 23 Aralık 1876’da Kanun-i Esasi’yi ilan etmesine neden olmuş-

tur. Anayasanın ilanı ile birlikte Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan’dan 

oluşan ikili bir meclis yapısına da geçilmiştir.
1
 Böylece Anayasal bir sü-

reç olarak parlamenter sistemin oluşumu XIX. yüzyılın sonlarından 

itibaren Osmanlı siyasal sisteminde kendisini göstermiştir.  

Türk demokrasi tarihi açısından en önemli gelişme, 1908 yılında 

II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte gerçekleşmiştir. Ardından 1909 ta-

rihli Cemiyetler Kanunu’nun kabulü ile birlikte siyasal anlamda belli 

bir çoğulculuğun başlaması, siyasi partilerin kurulmasıyla mümkün ol-

muştur. Siyasi partilerin kurulmasına rağmen demokrasiden ve mu-

halefetten söz etmek için çok erkendir. Zira ordu ve bürokrat kesim 

içinde taraftar bulan, aydın desteğine sahip dönemin en önemli partisi 

olan İttihat ve Terakki’nin, Türk siyasetine bıraktığı temel miras, mu-

haliflere karşı takındığı ve uyguladığı tutumdu. Kısa bir süre sonra 

iktidarı eline geçiren İttihat ve Terakki’nin kısa bir dönem hariç II. 

Meşrutiyet boyunca iktidarı elinde tutmasının en büyük sebepleri ara-

sında, Meşrutiyet’in ilanına zemin hazırlamaları ve cemiyet yapısı iti-

barıyla yarattıkları kısıtlayıcılık bulunuyordu. Bu durum parti içi de-

mokrasinin oluşumunu engellediği gibi bıraktığı miras, aynı şekilde 

 

1
 Gökhan Göktürk, “Siyasal Partilerin Doğuşu: Tarihsel ve Toplumsal Kökenleri”, 

Sosyoloji Konferansları, 54, 2016, s. 267. 
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Cumhuriyet dönemi parti içi demokrasi yapısının da şeklini oluştura-

caktır.
2
 

Anadolu’da Millî Mücadele devam ederken Mustafa Kemal 

Paşa’nın önderliğinde Ankara’da TBMM’nin açılması ile yeni bir yö-

netimin benimsenmesinin ilk adımı atılmış oldu. Ancak bu ilk Meclis, 

hem demokrasi hem de millî beraberlik örneği gösterse de kısa sürede 

görüş ayrılıkları belirginleşti. Bu durum Meclisi ikiye böldüğü gibi kısa 

sürede hâkim grubun tek parti sistemini kurmasına ve milliyetçiliğe 

yeni bir yön vermesine yarayacak zemin oluşturmuştur.
3
 Bunun üze-

rine ilk Meclis, tarihi işlevini yerine getirdiği düşünülerek dağıtılmış-

tır. 11 Ağustos 1923’de muhalif seslerden arındırılarak yeniden açılan 

Meclisin başkanlığına yine Mustafa Kemal Paşa seçilmiştir.
4
 

29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilanı ile yeni bir aşamaya geçile-

rek, devletin üzerine kurulduğu egemenlik yapısı ve yönetim biçimi 

köklü bir değişikliğe uğradı. Bu yeni egemenlik yapısı ve yönetim bi-

çiminin bir gereği olarak 1923 yılında Cumhuriyet tarihinin ilk partisi 

olarak Halk Fırkası (HF) kuruldu. Halk Fırkasının kuruluşu, daha 

önce Meclis’ten ayıklanan muhalif seslerin kısa süre sonra örgütlü şe-

kilde bir araya gelmesinin önüne geçemeyecektir. Nitekim Cumhuri-

yetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması gibi inkılaplar ile ortaya çıkan 

muhalefet daha sonra gelişen olaylar doğrultusunda hızla belirginleş-

miş ve kısa sürede partileşmeye doğru gitmiştir. Böylece Cumhuriye-

tin ilk muhalefet partisi olarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 

(TCF) kuruldu.  

Millî Mücadele’ye muhalif İstanbul basınının Meclis’teki muhale-

fetin bir yansıması olan TCF’yi de destekleyen tutumu, Ankara’nın İs-

tanbul’a karşı mesafeli duruşunu devam ettirmesine sebep olmuştur. 

 

2
 Beril Yaşar Teksoy, Demokrat Parti’de Parti İçi Demokrasi (1946-1960), Yayımlan-

mamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 

2010, s. 7-8. 

3
 Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Timaş Yayınevi, İstanbul 2010, s. 48. 

4
 Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006, s. 

69. 
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Nitekim TCF’nin kuruluşu sadece basında değil kamuoyunda ve Mec-

liste de destek bulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren girişi-

len bu çok partili siyasal hayat denemeleri Türk demokrasi tarihi açı-

sından büyük bir gelişme olarak değerlendirilse de, muhalefet algısı-

nın değişmediğini ortaya koymaktadır.
5
 Bununla birlikte daha ör-

gütlü bir şekilde ortaya çıkan muhalefet anlayışı aynı zamanda Türk 

siyasetine yön verecek olan pek çok kişiyi iktidar veya muhalefet ka-

nadı içinde siyaset dünyasına kazandırdı. Bu önemli kişilerden biri de 

yaşadığı dönem boyunca muhalif kanatta yer alan Fevzi Lütfi Karaos-

manoğlu’dur.  

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu’nun 

Muhalefeti  

TCF’nin kuruluşu ile birlikte Karaosmanoğlu’nun muhalif yönü-

nün daha da netleştiği dikkat çekmekle birlikte, cumhuriyetin ilanının 

hemen öncesinde ve sonrasında yazdığı yazılarda da eleştirel bir yak-

laşıma sahip olduğu gözlemlenebilir. Bu bağlamda 1923 yılı boyunca 

Yeni Mecmua’da yazdığı tenkit ağırlıklı yazıları onun aynı zamanda 

siyasete olan ilgisini de ortaya koymuştur. Bu gazetede çıkan bir yazı-

sında, Ankara’da İçtimaiyat (Toplumbilim) Fakültesi kurulması konu-

sundaki
6
 görüşlerini dile getirmiştir. Karaosmanoğlu, İstanbul Darül-

fünunundaki eğitimcilerin buradaki eğitimi bile istenilen bir seviyeye 

 

5
 CHF her ne kadar kendini İttihat ve Terakki Partisi’nin devamı olarak görmemiş 

olsa da, her iki partinin kurucu kadrolarının tarihsel sosyolojik kökleri ve ilk örgüt-

lenme modeli arasında yakın benzerlikler söz konusudur. CHF’nin, Osmanlı Dev-

leti’nin aşırı merkeziyetçi örgütlenme anlayışının yanı sıra bir siyasal örgüt olarak İt-

tihat ve Terakki Partisi’nin bürokratik-oligarşik ve otoriter yönetim anlayışından et-

kilendiğini kabul etmek mümkündür. Nitekim muhaliflere karşı takınılan baskı un-

suru, İttihat ve Terakki’den sonra da sistematik bir biçimde uygulanmaya devam et-

miş ve Cumhuriyet sonrası dönemde demokratikleşme tartışmalarının önemli mev-

zularından biri olmuştur (Caner Erdoğan, “Tek Parti İktidarı Döneminde (1923-

1950) Cumhuriyet Halk Partisi’nin Örgütlenme Yapısının ve Yönetim Anlayışının Çö-

zümlenmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10/52, 2017, s.367). 

6
 İlmi konularda Maarif Vekâletine destek olması için oluşturulan Heyeti İlmiyede bir 

İçtimaiyat Fakültesi kurulması konusu tartışılmış, İstanbul hocaları böyle bir fakülte 

kurulması için önce gerekli altyapının sağlanması konusunda ısrar etmişlerdir. Bunun 

dışında siyasetle uğraşan hocaların ders vermemeleri gerektiği ve ders veren hocala-

rın başka işlerle uğraşmamaları gerektiği savunulmuş ve önerilmiştir. Her iki öneri 
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getirememişken, Ankara’da ikinci bir üniversite açmaya kalkışma fik-

rini tuhaf karşılamıştır. Ayrıca ilimle uğraşan bir kişinin siyasete gir-

mesini doğru bulmadığı gibi memleketin her şeyden önce eğitimciye 

ihtiyacı olduğunu, “Vatanda her iş ilim işinden sonradır. Yalnız ilim şimdilik 

onlarsız olamaz”7 sözleriyle dile getirmektedir. Karaosmanoğlu, aynı 

gazetede yayınlanan bir başka yazısında ise her devrin adamı olarak 

gördüğü gazetecileri siyaset yapmakla suçlamaktadır
8
.  

Karaosmanoğlu’nun, yine 1923 yılında Resimli Gazete’de siyasi ve 

sosyal içerikli birkaç muhalif yazısı çıktı. Gazetenin 13 Ekim 1923 ta-

rihli nüshasında
9
, eski yeni karşılaştırması içinde İstanbul’u ve ülkenin 

gelişmişliğini değerlendirdiği bir yazı yazdı. Yazıda, İstanbul’daki en 

güzel ve görkemli binaların yapıldığına şahit olduklarını, ancak son-

rasında bu yapıların yakılıp yıkıldığını, bir demiryolu ya da köprü ya-

pılmadığını söylüyordu. “Ben Haydarpaşa, Kasaba-İzmir, Aydın demiryol-

larının yapıldığını bilirim. Sen… Sen bunların harap olduklarını gördün. 

Eğer gözlerimle memleketime bir tek köprü yapıldığını görürsem rahat edece-

ğim” diyen Karaosmanoğlu, yapımı yarım kalan binaların dahi tamam-

lanamadığını ifade ediyordu. “Bir şey var bizim gözümüzde mi yoksa de-

virde mi?... Bu toprak üstünde bir tek evin yapıldığını görmedikten sonra bir 

vaade, bir teşebbüse inanmayacağım” sözleriyle, İstanbul’a adeta üvey ev-

lat muamelesi yapıldığının altını çiziyordu. 

Karaosmanoğlu muhalif yazılarına 1924 yılında Sadri Ethem, Hü-

seyin Avni ve Suphi Nuri İleri ile birlikte çıkardığı Son Telgraf gaze-

tesinde devam etti. Son Telgraf gazetesinde “Değil mi?” başlıklı köşe 

yazılarında Karaosmanoğlu’nun eleştirdiği konuların başında; basın 

üzerindeki baskılar, mebusların halkın sorunlarına kulak tıkadığı ve 

 

de (İçtimaiyat Fakültesi ve siyasetle uğraşanların ders vermemesi) kabul edilmemiştir. 

(Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1919-1928, Editör: Nuray Ertürk Keskin, C II, 

Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2012, s. 1375, 1473). 

7
 Alev Sınar Uğurlu, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu Bir Muhalifin Edebi ve Sosyal Ya-

zıları, Dergâh Yayınları, İstanbul 2014, s. 214-217. 

8
 Uğurlu, a.g.e., s. 243-245. 

9
 Resimli Gazete, 13 Ekim 1923, S 6, Sene 1, s. 2. 
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ellerindeki yetkiyi kötüye kullandıkları ve CHF’de giderek somutlaş-

tığı iddia edilen bürokratik zümre egemenliği geliyordu.  

Karaosmanoğlu, Son Telgraf gazetesinin 1 Ağustos 1924 tarihli ve 

“Halk Vekâleti” adlı yazısında, mebusların her türlü yetkisini halktan 

aldığını hatırlatıyor, ancak bu yetkinin ne kadar yerinde kullanıldığını 

sorguluyordu. Halktan alınan vekâlet yetkisinin mebusları şımarttı-

ğını ve yoldan çıkarttığını belirten Karaosmanoğlu, kendilerini 

“Kâinatı değilse bile şu geniş Türk vatanını yaradan” sandıklarını söylü-

yordu.
10

 Karaosmanoğlu’nun bir diğer itirazı da kanuni düzenlemele-

rin memur-mebusları imtiyazlı bir sınıf haline getirdiğiydi. Bu durum, 

söz konusu sınıf karşısında haksızlığa uğrayan bir vatandaşın hakkını 

arama noktasında elini kolunu bağlıyordu. Ayrıca adaletin önemine 

değinen Karaosmanoğlu, kanuni düzenlemelerin bunu sağlayamadı-

ğını şu sözlerle dile getiriyordu: “Türk köylüsünü vergisini geciktirdi diye 

bir jandarma neferi sapan başından alır, önüne katar ve hapse götürmekte 

perva görmez. Mütecaviz bir memura ise kimse dokunamaz. Eğer halkçılığımız 

bu, hürriyetten kast ettiğimiz bu ise vah halimize.”11 

Karaosmanoğlu’nun yazılarında hürriyet ve adalet kavramlarına 

sıklıkla yer verdiği dikkat çekmektedir. Bu kavramları da halk ile im-

tiyazlı sınıf olarak gördüğü memur-mebus karşılaştırması doğrultu-

sunda değerlendirmektedir. Ülkede hürriyet ve adalet olmakla bir-

likte, bu hürriyetin herhangi bir mebus, memur hatta jandarmanın 

vesikalı, sandalyeli, silahlı masuniyeti karşısında “güneş görmüş buz gibi” 

eriyecek kadar dayanıksız ve emniyetsiz olduğunu belirtmektedir.
12

  

Karaosmanoğlu “Muhalefet” isimli bir diğer yazısında ise tenkit 

hürriyetine değiniyor, şimdiye kadar buna müsaade edilmediğini, 

daha iyiye ulaşmak emelini taşımasına rağmen tenkiti ihanet, hatta 

düşmanla işbirliği yapmak olarak algılayan dar kafalı anlayışı eleştiri-

yordu. Tenkitte bulunan muhalifin hain ve bozguncu olarak adlandı-

rıldığından şikâyetle; Millî Mücadele döneminde tenkit ve muhalefet 

 

10
 “Halk Vekâleti”, Son Telgraf, 1 Ağustos 1924, S 46, s. 2. 

11
 “Yeni Keşfedilen Zehir Şerbeti”, Son Telgraf, 4 Eylül 1924, S 80. s. 2. 

12
 “Evvela Hürriyetimiz ve Hakkımız”, Son Telgraf, 16 Eylül 1924, S 92. s. 2. 
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adı altında Kurtuluş Savaşı’nın sekteye uğratılmaya çalışıldığını ve 

bunu yapanlar içinden bozguncu çıkanların büyük sıkıntılara sebebi-

yet verdiğini, ancak bu günleri geride bırakarak artık Ankara’daki 

hükûmetin özellikle İstanbul basınına karşı duyduğu şüphe ile zafere 

gölge düşürdüğünü söylemekteydi.
13

 Karaosmanoğlu’nun bu tavrı, 

onu her ne kadar dönemine muhalif kılsa da Cumhuriyet idealleri ve 

ideolojisine karşı olmadığını gösteriyordu. Nitekim Karaosmanoğlu, 

Millî Mücadele’nin karşısında duranları bozguncu olarak nitelendiri-

yordu.  

Karaosmanoğlu, gazeteci olarak basın ve çalışanlarının sorunlarını 

dile getirdiği bir başka yazısında, “Matbuat serbesti mi? Evet var. Hem 

çok. Bu kadar hürriyet hangi devirde görülmüştür. İşte Divan-ı Harpler işle-

miyor, sansür yoktur. Ala ” şeklinde alaycı bir yaklaşımla ele aldıktan 

sonra, gazetecilerin yazdıkları yazılar yüzünden sürekli mahkeme kar-

şısında yargılandığını belirtiyordu. Basın hürriyetinin ise “bizim, sizin, 

ötekinin değil” sadece iktidarı alkışlayan gazeteler için var olduğunu 

söyleyen Karaosmanoğlu, muhalif tarafta yer aldığını da açıkça ifade 

ediyordu. Cumhuriyet prensiplerine bağlı olsalar bile hak ve hürriyet-

leri kısıtlanan bu gazetelere karşı hükümet tarafında yer alan gazete-

lere her türlü imtiyaz ve himaye sağlandığını, oysa böyle bir yaklaşı-

mın bulunduğu ülkede medeniyetten bahsetmenin mümkün olmadı-

ğının altını çiziyordu.
14

  

İktidarın muhalif Türk matbuatını düşman gibi gördüğünü söy-

leyen Karaosmanoğlu, yine kendi köşesinden yazdığı pek çok yazıyla 

bu anlayışı eleştirmeye devam etti. Bu konudaki en sert eleştirilerden 

birini, 25 Ekim 1924 tarihli ve “Meclisin Haysiyeti” başlıklı yazısında dile 

getirdi: “Diyorlar ki tenkitleriniz yalnız bizi kırsa, gücendirse gam yemeyece-

ğiz. Fakat sözlerinizle devletin küçük düşmesine, Avrupa’nın, düşmanların 

ümit bağlamasına, hakikatin meydandan kaybolmasına sebep oluyorsunuz… 

Düşünmüyorlar ki her şeyi alt üst eden, fikirleri bozan, beyinleri donduran, 

gözleri bulandıran ne o yazarın, ne gazetenin sözleri, tenkitleridir. Doğrudan 

 

13
 “Muhalefet”, Son Telgraf, 17 Ağustos 1924, S 62, s.2. 

14
 “Evvela Hürriyetimiz ve Hakkımız”, Son Telgraf, 16 Eylül 1924, S 92. s.2. 
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doğruya kendilerinin gereksiz ve yersiz müdafaalarıdır. Güya herkes millet ha-

ricidir. Sadece kendileri memleketin öz çocuğu, iyiliği güzelliği özleyen kalp sa-

hipleridir. Fakat heyhat. Bu eğri ağızların, bu şaşı gözlerin tavırları lüzumsuz, 

medih ve taraftarlıkları yalnız hakikatin mahvolmasıyla bitseydi yine mahzur 

görülürlerdi. Meydanda bu yüzden ölen, can çekişen bir mefhum bir prensip 

var”. 

Son Telgraf gazetesinin muhalif yazılarını devam ettirdiği bu dö-

nemde gerek Meclis’te gerek CHF içinde muhalefet giderek güçlen-

miş, yeni bir fırkanın kurulacağına dair haberler, Türk siyasetinde 

yeni bir dönemin başlayacağı sinyallerini vermiştir. Bu doğacak olan 

örgütlü muhalefet hareketi, özellikle İstanbul basınında geniş bir 

yankı bulmuş, Son Telgraf gazetesi 6 Ekim 1924 tarihli nüshasında 

yeni fırka kurulacağına dair haberi sütunlarına taşımıştır.
15

 Bu haber 

kısa sürede gazete tarafından fırkanın kurucusu olarak gösterilen 

Rauf Bey tarafından yalanlansa da basın nezdinde de bölünmelere se-

bep oldu. Vatan gazetesinin, fırkacılığın zararları ile ilgili haberine 

karşılık, Son Telgraf gazetesi ise fırkacılığın vatanperverliğe aykırı ol-

duğu yolundaki fikirleri eleştiren bir yazı ile medeni cemiyetin muh-

telif zümre ve sınıflardan bir araya gelen heyet olduğunu, böyle bir 

heyet içinde fırkaların olmamasının bir zümrenin diğer bir zümreyi 

ezmesi anlamına geldiğini ifade ederek, “yeni fırka” haberlerinin tek-

rarıyla birlikte açıkça destekledi.
16

  

Karaosmanoğlu’nun yeni bir fırkanın kurulacağının gündeme 

gelmesiyle muhalif yazılarını daha da sertleştirdiği dikkat çekmekte-

dir. Yine bu yazılar için seçtiği başlıklar da bir o kadar ağır ifadeler 

içermektedir. “Hırs ve Politika Fahişeleri” başlıklı yazısı bunlardan biri-

dir. “Lakin artık kâfidir. Türk milletinin Meclis koridorlarında mırıldanan, 

merdud bir gazetede karga sesleri çıkaran üç dört hatta beş on kişiyi dinlemeye 

vakti yoktur. Türk milleti aç, çıplak, hasta, rahatsız, kimsesiz ve sahipsizdir. 

 

15
 “Bugünkü Halk ve Millet Âlemi”, Son Telgraf, 6 Ekim 1924, S 112, s.2. 

16
 Nurdan Seda Ülker, Türk Basınında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Son 

Telgraf, Tevhid-i Efkâr, Tanin, Cumhuriyet, Hâkimiyet-i Milliye), Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2012, s. 11. 
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Türk milleti yanık, harap ve üzgündür” sözleriyle halkın yaşadığı sıkıntı-

ları, bu sıkıntıların sebebi olarak gördüğü mebusları ve bunları alkış-

layan bazı gazeteleri suçlamaktadır.
17

 

Karaosmanoğlu’nun yazılarında eleştirdiği temel husus, bürokra-

tik zümre egemenliğinin büyümesiydi. Son Telgraf gazetesinin 22 

Ekim 1924 tarihli nüshasında “Umumi Efkârdan Ürkenler” başlıklı yazı-

sında, “İktidar mevkiine yaslananlar, sıkı sıkı iktidar ve icra kürsüsünün ba-

samaklarına yapışanlar gibi şüpheli ve vehimli değiliz” diyerek dönemin ge-

lişmelerinin kendine “Kış geldi, firak açmadadır, sineme yâre. Vuslat yine 

mi kaldı güzel, başka bahara” beytini hatırlattığını söylüyordu. Yazısına 

“Eğer onlar gibi şüphede daha ileri gitseydik ve bir adamı görür görmez içinden 

geçenleri bildiğimiz iddiasına varsaydık ve bir de beytin vezninin bozulup bo-

zulmayacağını düşünmeseydik, terennüm şeklini değiştirir: İstibdad geldi, firak 

açmadadır, sineme yâre. Cumhuriyet yine mi kaldı güzel, başka bahara” şek-

linde yazardık diyordu.
18

 Böylece Karaosmanoğlu cumhuriyetin ila-

nından sonraki gelişmelerin rejimle bağdaşmadığını belirtiyordu. 30 

Ekim 1924 tarihli yazısında ise halkın hükümetlere güveninin kalma-

dığını söylüyordu.
19

 

Muhalefetin giderek büyümesi sonucunda Cumhuriyet dönemi-

nin ilk muhalif partisi olarak Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat 

Cebesoy gibi Millî Mücadele’nin tanınmış isimleri tarafından Terakki-

perver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. 17 Kasım 1924’de kurulan fırka 

kısa sürede muhalefetin toplanma alanı oldu.  

Karaosmanoğlu, TCF’nin kuruluşunu yazdığı yazılarla açıktan 

destekledi. Fırkanın kuruluşunun hemen öncesinde “Efendiler Cesur 

Olunuz” başlıklı yazısında, fırkanın kurucularını, büyük cesaret göster-

dikleri için kutluyordu: “Bu cesaret Türk milletinin penahı olan ve günden 

güne sukut eden Meclisi kurtarmak ve tekrar bizi teselli edebilecek büyük bir 

 

17
 “Hırs ve Politika Fahişeleri”, Son Telgraf, 21 Ekim 1924, S 127, s. 2. 

18
 “Efkâr-ı Umumiyeden Ürkenler”, Son Telgraf, 22 Ekim 1924, S 128, s. 2.  

19
 “Hükümetlere Güvenmeyen Millet”, Son Telgraf, 30 Ekim 1924, S 128, s. 2. 
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mevkiine çıkarmak için lazımdı.”20 Karaosmanoğlu’na göre “devlet de-

mek ben demek” anlayışına sahip olup iktidar mevkiine sarılanlar ta-

hammül edilemez hale gelmişti. Bu sebeple fırkanın kurulması, ikti-

darı kontrol noktasında çok önemliydi. Fırkanın kurulduğu gün çıkan 

yazısında CHF’yi en ağır şekilde eleştirdi. “Bugünkü fırkadan iş beklemek 

şöyle dursun, ona şimdilik acımak lazımdır. Çünkü ona siper olanların tıyneti, 

içi, dışı, fikri, emeli hepimizin malumudur”21 diyen Karaosmanoğlu, basın 

üzerindeki baskıya eleştirilerini yoğunlaştırdı. 

Fırkanın kuruluşundan sonra da hem yaşanan gelişmeleri eleştir-

meye hem de kurucularla ilgili övgü dolu yazılar yazmaya devam etti. 

Fırkadan ayrılıp yeni fırkaya katılanların Meclisten ve mebusluktan is-

tifa etmeleri gerektiği konusundaki istekleri sert bir dille eleştiren Ka-

raosmanoğlu, bu fikri “garabet” olarak nitelendiriyor, “hırs ve adi poli-

tika kıskançlığı” şeklinde değerlendiriyordu.
22

 20 Kasım 1924 tarihli 

“Samimi bir rica” başlıklı bir başka yazısında ise artık Mecliste bir değil 

iki fırka bulunduğunu hatırlatıyor, CHF’nin kendisini birkaç büyük 

vatanperver ile Millî Mücadele’de zaferler kazanmış kişilerin varlığına 

ve halka bulunduğu vaatlere dayandırdığını söylüyordu. Bu üç unsu-

run son ikisinin iflas ettiğini, eğer CHF, Türk milletinin önüne ikide 

bir zaferi çıkarıp onun hassasiyetine dokunarak her şeyine sahip olma 

cüretinde bulunmasaydı, millete vaatlerde bulunmasaydı, heyet-i ida-

relerini liyakatli kişilerden seçse ve işi ehline bıraksaydı şimdi yeni bir 

fırkanın kurulmasına gerek kalmayacağını belirtiyordu. Karaosma-

noğlu, eleştirilerini biraz daha sertleştirerek CHF’nin kendisini, Reisi-

cumhur Hazretlerinin muhabbet ve şöhretinden başka hangi müspet 

mesele ve neticeye, memleket için hangi faydalı işe dayandırdığını so-

ruyor, hatta onun fırkayla bağlantısını kesmesi durumunda elinde hiç-

bir dayanağının kalmayacağını ifade ediyordu. Karaosmanoğlu’nun 

 

20
 “Efendiler Cesur Olunuz” Son Telgraf, 13 Kasım 1924, S 149, s. 1.  

21
 “Soytarılık”, Son Telgraf, 17 Kasım 1924, S 153, s. 2. 

22
 “Doğruyu İtiraf”, Son Telgraf, 18 Kasım 1924, S 154, s. 2. 
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yazısının başlığında yer verdiği ricası ise; bu düşünceleri doğrultu-

sunda yeni kurulmuş olan TCF’yi ikaz etmekten ziyade, onun rakibine 

benzememesiydi
23

. 

Görüldüğü gibi Karaosmanoğlu’nun hem yönetimi hem de 

CHF’yi sert bir şekilde eleştirmesi, ayrıca TCF’yi destekleyen yazılar 

yazması onun döneminin muhalif yazarları arasında dikkat çekmesine 

sebep oldu. Bu arada TCF, kuruluşundan kısa bir süre sonra “vatanın 

bütünlüğünü, milletin geleceğini tehlikeye sokan “Şeyh Said İsyanı” 

ile ilişkilendirilip 3 Haziran 1925’te Bakanlar Kurulu Kararıyla kapa-

tılmakla kalmamış, üyeleri de 4 Mart 1925’te çıkarılan Takrir-i Sükûn 

Kanunu ve bu doğrultuda yeniden açılan İstiklal Mahkemeleri’nde 

yargılanmışlardır. Aynı gerekçeyle Son Telgraf gazetesi, 6 Mart 

1925’te Sıkıyönetim Kanunu gereğince kapatıldı. Karaosmanoğlu da 

çoğunluğu Son Telgraf gazetesinde yayınlanan yazıları dolayısıyla 

Elâzığ Şark İstiklâl Mahkemesi’nde idam talebiyle yargılandı. Yaklaşık 

üç ay süren tutuklama devresinden sonra suçsuz görülerek 13 Eylül 

1925’te serbest kaldı. Elâzığ’dan döndükten sonra Güneş gazetesinde 

yayınlanan iki yazısından sonra gazeteciliği bıraktı. Manisa’ya geri dö-

nen ve çiftçilikle uğraşan Karaosmanoğlu, bir süre kooperatifçilik 

yaptı. İkinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği 1940-1945 yıllarında Va-

tan gazetesinde yazdığı yazılarla tek parti yönetimine muhalefetini de-

vam ettirdi. Ardından çok partili hayata geçişle birlikte kurulan De-

mokrat Parti’ye katıldı ve 1946 yılında yapılan genel seçimlerde parti-

nin Manisa milletvekili adayı oldu.  

Demokrat Parti Döneminde Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türk siyasi tarihinin en önemli 

gelişmesi şüphesiz DP’nin kuruluşuydu. Savaş sonrasında yaşanan dış 

siyasi gelişmeler ve şartların zorlamasıyla oluşan ekonomik ve toplum-

sal kaygılar, Türkiye’de çok partili hayatı zorunlu kıldı. 1945 yılı son-

rası çok partili hayata geçiş kararının ardından kurulan ilk muhalefet 

partisi Millî Kalkınma Partisi oldu. 

 

23
 “Samimi Bir Rica”, Son Telgraf, 20 Kasım 1924, S 156, s. 2. 
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7 Haziran 1945’de CHP Meclis Grubu’na verilen ve Dörtlü Takrir 

olarak adlandırılan metin, CHP’deki kırılmanın daha büyük çapta ol-

duğunun göstergesiydi. Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü ve 

Adnan Menderes’in imzalarının yer aldığı metin, 7 Ocak 1946’da 

DP’yi doğurdu. DP’nin kuruluşundan çok kısa bir süre sonra 1947’de 

yapılacak olan genel seçimlerin bir yıl erkene alınması ile birlikte parti 

üyeleri seçim çalışmalarına başladı. 

DP’nin kurulmasında önemli bir yere sahip olan Karaosmanoğlu, 

partinin Batı Anadolu’daki bayrak isimlerinden biri oldu. 1946 seçim-

lerinde Manisa milletvekili adayı olarak gösterildi. DP Manisa İl Mü-

teşebbis Heyeti Başkanlığına getirilen ve partinin şehirde hızla teşki-

latlanması için büyük çaba gösteren Karaosmanoğlu, seçimler için et-

kin bir propaganda faaliyeti yürüttü. Kendisi gibi aynı şehirden aday 

gösterilen Yusuf Hikmet Bayur’la Alaşehir’de yapacakları miting, 

CHP’liler ve kaymakam tarafından engellenmeye çalışıldı. Seçim çalış-

malarında CHP’nin “aydınlar diktatörlüğü” kurduğunu öne süren 

Karaosmanoğlu, DP ile milletin idare üzerinde denetim sağlamasını, 

insan hak ve hürriyetlerinin teminat altına alınmasını, antidemokratik 

kanunların kaldırılmasını talep etmiştir. 

1946 seçimlerinde CHP ve DP’nin on bir aday gösterdiği Ma-

nisa’da milletvekilliklerinin tamamını CHP aldı. Sonuçlar açıklandı-

ğında, CHP’nin yolsuzluk ve hile yaptığı iddia edildi. Bunun üzerine, 

DP Manisa İl Müteşebbis Heyeti tarafından Manisa’da seçimlerde ya-

şanan yolsuzluklara ilişkin bir dosyanın hazırlandığı ve Müteşebbis 

Heyet Başkanı Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu tarafından Ankara’ya gö-

türülmesi gündeme geldi.
24

 DP’lilerin itirazlarına rağmen seçimler ge-

çerli sayılırken, 66.000 oy alan Karaosmanoğlu ise partideki çalışma-

larına devam etti.  

DP’nin Birinci Büyük Kongresi, 7-11 Ocak 1947 tarihleri arasında 

Ankara’da Anafartalar Caddesi’ndeki Yeni Sinema’da 906 delegenin 

 

24
 Ömer Karakaş, “1946 Milletvekili Genel Seçimleri: Manisa Örneği”, Atatürk Araş-

tırma Merkezi Dergisi, C 29, S 86, s. 113, 115, 128. 
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katılımıyla toplandı. Türk demokrasi tarihindeki yeri büyük olan 

kongre ile ilgili Vatan gazetesi yazarı Mümtaz Faik Fenik, “Demokrat-

ların yapacağı kongre, tıpkı Erzurum ve Sivas Kongreleri gibi dönüm 

noktasıdır” değerlendirmesini yapmıştı.
25

 Kongrede başkanlık için 

öne sürülen isimler arasında İstanbul İl Başkanı ve kongreye İstanbul 

delegesi olarak katılan Kenan Öner ile Manisa delegesi Fevzi Lütfi Ka-

raosmanoğlu vardı. Sonuç olarak isimlerin tek tek oylanması esasıyla 

Kenan Öner başkanlığa, Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu ile Abdurrahman 

Münip Berkan da başkan yardımcılıklarına seçildiler.
26

 Bu kongrede 

Karaosmanoğlu aynı zamanda Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi.
27

 

DP’nin ilk kongresinden itibaren parti içinde görülen huzursuz-

luk zamanla artmış, “müfrit-muhafazakâr” ve “ılımlılar” olmak üzere 

gruplaşmalar oluşmuştu. Bu bölünme kısa sürede DP’den önemli 

isimlerin ayrılmasına sebep oldu. 1948 yılında DP, içindeki muhalifle-

rin tasfiyesinde Haysiyet Divanı Başkanı olan Karaosmanoğlu önemli 

bir rol üstlendi. 

Ilımlılar grubunda yer alan ve DP içindeki yerini koruyan Kara-

osmanoğlu, 1949 milletvekili ara seçimlerine katılıp katılmama konu-

sunda yaşanan ikilemde partinin seçimlere katılmasından yana tavır 

sergiledi. Ancak 16 Ekim 1949 tarihinde yapılan milletvekili ara seçi-

mine serbest seçim için gerekli yasa değişikliği henüz yapılmamış ol-

duğundan DP girmedi.  

Gerekli seçim düzenlemelerine dair kanunun kabulünden sonra 

1950 yılında yapılacak seçimler için partiler hazırlıklarına başladı. Ka-

raosmanoğlu, partide üstlendiği önemli görevlerin yanı sıra bu seçim-

lerde, DP’nin Manisa ve Aydın milletvekili adayı olarak gösterildi. 14 

Mayıs 1950’de gerçekleşen ve Türk demokrasi tarihine beyaz devrim 

 

25
 M. Serhan Yücel, Demokrat Parti, İstanbul 2001, s. 59. 

26
 “Demokrat Kongresi Celâl Bayar’ın Nutkiyle Açıldı”, Ulus, 8 Ocak 1947, S 9152, s. 

1,4; Akşam, 8 Ocak 1947, S 10138, s. 2.  

27
 Samet Ağaoğlu, Demokrat Partinin Doğuş ve Yükseliş Sebepleri Bir Soru, Baha 

Matbaası, İstanbul 1972, s. 52. 
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olarak geçen milletvekili genel seçimleri DP’nin ezici üstünlüğü ile so-

nuçlandı. Karaosmanoğlu da Manisa milletvekili olarak Meclis’te ye-

rini aldı.
28

 

Karaosmanoğlu’nun, 1950’de zafer kazanıldıktan, Menderes baş-

bakan ve DP lideri Celal Bayar da cumhurbaşkanı olduktan sonra, 

parti başkanlığına getirileceğine dair söylentiler çıkması,
29

 onun parti-

nin güçlü isimlerinden olduğunu gösteriyordu. Genel İdare Kurulu 

Bayar’dan boşalan başkanlık için seçim yapmak üzere toplandı; Men-

deres, parti ve hükümet başkanlığını şahsında toplamayı başardı. 

Hükümeti kurma görevini üstlenen Menderes, ilk kabinesini 22 

Mayıs 1950’de ilan etti. Bu kabinede DP Genel Başkanlığına aday ol-

duğu için Menderes’in rakibi olarak kabul edilen Fevzi Lütfi Karaos-

manoğlu yer almadı. Ancak Menderes kısa bir süre sonra hoşnutsuz-

lukları zayıflatmak için kabinede birçok önemli değişiklik yaptı; Kara-

osmanoğlu, Marshall yardımlarından sorumlu Devlet Bakanlığına ge-

tirildi. Karaosmanoğlu devlet bakanlığı koltuğuna oturduktan kısa bir 

süre sonra, Marshall yardımları doğrultusunda Sarıyer baraj mesele-

sini halletti.
30

 Türkiye’nin bir türlü halledilmeyen enerji davasında, bu 

baraj büyük bir aşama ve önemli bir başlangıç olarak Menderes ikti-

darının övünç veren bir eseri olacaktı.
31

  

Menderes’in ilk kabinesi yaşanan gerilimler sonucunda 8 Mart’ta 

istifa etmek zorunda kaldı. Bayar hükümeti kurma görevini yine Men-

deres’e verdi. 9 Mart’ta ilan edilen ikinci kabinede önemli değişiklikler 

yapıldı. Yeni kurulan kabinenin en göze çarpan tarafı, Devlet Bakanı 

 

28
 Aydın ve Manisa milletvekilliklerine seçilen Karaosmanoğlu’nun Manisa milletve-

killiğini tercih etmesi üzerine Aydın’da yeniden seçim yapılacaktır. (Cumhurbaşkan-

lığı Devlet Arşivleri Başkanlığı (CDAB), 30/10.0.77.513.11. 

29
 Cihad Baban, Politika Galerisi Büstler ve Portreler, Remzi Kitabevi, İstanbul 1970, 

s. 362. 

30
 Sarıyer barajıyla ilgili Ankara’daki E.C.A. Amerikan İktisadi İşbirliği Misyonu ile 

anlaşma yapmak üzere Karaosmanoğlu, Bakanlar Kurulu Kararıyla yetkili kılınmıştır. 

(CDAB, 30/18.1.2.123.73.8.). 

31
 Baban, a.g.e., s. 363. 
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Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu’na yer verilmemiş olmasıydı.
32

 Buna rağ-

men Karaosmanoğlu, parti içindeki çalışmalarına devam ederek Men-

deres ile birlikte Bursa İl Kongresi’ne katıldı.
33

 

Başka bir önemli gelişme de, 15-21 Ekim 1951 tarihleri arasında 

yapılan DP Üçüncü Büyük Kongresi’nde yaşanacaktı. Bu kongrede, 

Genel İdare Kurulu Üyeliği için yapılan seçimlerde; Adnan Menderes 

ile anlaşmazlığı artık su yüzüne çıkan Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, 

Menderes’ten sonra, 760 oy ile en yüksek oyu alan üye oldu. Bu so-

nuçlar onun, kabinede yer almamasına rağmen DP içindeki güçlü ko-

numunu devam ettirdiğini ortaya koymuştu.
34

 Nitekim çok geçmeden 

Menderes’in ikinci kabinesinde değişikliğe gidilmiş, Karaosmanoğlu, 

2 Aralık 1951’de İçişleri Bakanlığı görevine getirilmiştir.
35

 

Karaosmanoğlu’nun İçişleri Bakanlığı uzun sürmedi. Mende-

res’le gittikçe beliren ihtilaf, Meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında gi-

derek büyüdü. Bunun üzerine Karaosmanoğlu, 7 Nisan 1952’de gö-

revinden istifa etti. Karaosmanoğlu, istifasının nedenine dair bir açık-

lamada bulunmazken, bu olay basına, Menderes-Karaosmanoğlu ara-

sındaki ihtilaf nedeniyle söz konusu istifanın bir süredir beklendiği 

şeklinde yansıdı.
36

 

Karaosmanoğlu, bakanlık görevlerinden istifa etse de bir süre 

daha parti içindeki çalışmalarını sürdürdü. Ancak 2 Mayıs 1954’de ya-

pılacak olan genel seçimler, Karaosmanoğlu’nun partiyle yollarının 

ayrılması noktasında önemli oldu. 1954 seçimlerinde DP’den Manisa 

milletvekili seçilen Karaosmanoğlu, partinin takip ettiği siyasete karşı 

memnuniyetsizliğini dile getirmekten çekinmedi. Nitekim DP’nin 

1954 genel seçimlerinden ezici bir galibiyetle çıkması yeniden Başba-

kan olan Menderes’in elini güçlendirirken, parti içi muhalefeti de 

 

32
 “Kabineyi Menderes Kurdu”, Milliyet, 10 Mart 1951, s. 1. 

33
 CDAB, 30/1.44.260.2.  

34
 Mustafa Albayrak, “Hürriyet Partisi’nin Türk Siyasi Tarihindeki Yeri ve Önemi”, 

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C 24, S 71, 2008, s. 344. 

35
 “İki Yeni Bakan Belli Oldu”, Milliyet, 3 Aralık 1951, s. 1.  

36
 “İçişleri Bakanlığını Başbakan Adnan Menderes Üzerine Aldı”, Milliyet, 8 Nisan 

1952, s. 1. 
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daha belirgin bir hale getirmişti. Muhalefetin artmasının bir diğer se-

bebi de 1954 yılına kadar ekonomide görülen büyümenin tersine bir 

seyir arz etmesi oldu. Temmuz 1954’te, yükselen fiyatlar ve enflasyon 

karşısında, mal kıtlığı baş gösterdi ve karaborsacılık yaygınlaştı. Eko-

nomik sıkıntılar ve huzursuzluklar karşısında artan muhalif seslere 

karşı DP’nin tavrı da giderek sertleşti. Öncelikle parti içindeki hizip-

leşmeleri önlemek için geniş bir tasfiye hareketine girişildi. Pek çok 

kişi partiden ihraç edildi. Bu arada DP iktidarı, basının muhalefetini 

engellemek amacıyla birbiri ardına yasalar çıkardı. Bunlardan “İspat 

Hakkı” kanunu, Karaosmanoğlu’nun büyük tepkisine ve yeniden mu-

halif kanatta yer almasına sebep oldu.  

Karaosmanoğlu Liderliğinde Hürriyet Partisinin Kuruluşu 

1955 yılında DP iktidarının muhalefet ve basın üzerindeki baskı-

ları giderek artmaya başladı. Muhalefet uygulamaya konulan yasa ge-

reği radyodan yararlandırılmazken, basının eleştirilerini etkisizleştir-

mek isteyen iktidar, “Basına İspat Hakkı Kanun Tasarısını” gündeme 

getirdi. DP’nin eleştirileri engellemek için attığı bu adım, parti için-

deki muhalif kesimin yeniden ortaya çıkmasına neden oldu. Öteden 

beri Menderes’e muhalefeti ile bilinen DP’li milletvekillerinden 11 

kişi; Fethi Çelikbaş, Enver Güreli, Seyfi Kurtbek, Kâsım Küfrevî, Tu-

ran Güneş, Şeref Kâmil Mengü, Ekrem Alican, Raif Aybar, Muhlis 

Bayramoğlu, Mustafa Ekinci, İbrahim Öktem, 2 Mayıs 1955’de Meclis 

Başkanlığı’na verdikleri bir önerge ile basına ispat hakkını tanıyacak 

bir düzenleme yapılmasını istediler. Partinin ileri gelen on milletveki-

linin hazırladığı, basına ispat hakkı tanınmasını öngören kanun teklifi, 

DP’de büyük bir tepkiye sebep oldu. İspatçıların sayısı ise giderek art-

maya başladı ve 21 Temmuz’da Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, “Matbuata 

ispat hakkının tanınmasından yanayım” diyerek Menderes’in karşısında 

yerini aldı. 15 Eylül’de de Ekrem Hayri Üstündağ ve Sabahattin Çıra-

cıoğlu ispatçılara katıldıklarını ilan ettiler.
37

 Bir süre sonra teklifi im-

zalayanların sayısı on dokuza yükseldi. Bu arada 6/7 Eylül Olayları ne-

 

37
 Albayrak, a.g.m., s. 348-350. 
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deniyle sıkıntılı günler geçiren DP ileri gelenleri imza sahiplerini, tek-

lifin geri alınması için ikna etmeye çalıştılarsa da bir sonuç alamadılar. 

Böylece “ispat hakkı” konusu, diğer olaylar nedeni ile iyice birikmiş 

olan muhalefetin birleştiği nokta oldu.  

İspatçıların girişimi, DP’nin Dördüncü Büyük Kongresi önce-

sinde yeniden gündeme geldi. Zira DP bu kongrede, parti içinde bir-

lik-beraberlik mesajı vermek istiyordu. Ancak beklenen gerçekleş-

medi. Özellikle Karaosmanoğlu’nun ısrarlı tutumu karşısında Mende-

res, bu konunun görüşülmesi için Parti Genel İdare Kurulu’nu top-

lantıya çağırdı. Toplantıda Karaosmanoğlu’nu sürekli kendisine mu-

halefet etmekle suçladı. Ayrıca Karaosmanoğlu’nun önergeye imza at-

masının ağır bir suç olduğunu ve bunun hesabının sorulması gerekti-

ğini belirtti. Menderes’in isteği üzerine, Parti Grubu Başkanlığı, Kara-

osmanoğlu ve Çelikbaş’ın savunmalarını istemiştir. Her iki milletvekili 

savunmalarını yaptıktan sonra, Grup Başkanlığı, 10 Ekim 1955 tari-

hinde, iki ismin Genel İdare Kurulu dışında bırakılmaları ve Büyük 

Kongre’ye delege olarak katılmalarına izin verilmemesi kararını almış-

tır. Parti Grubu Başkanlığının bu kararı üzerine, Genel İdare Kurulu, 

12 Ekim 1955’de, ispatçıların delegelik sıfatını kaybetmelerine ve Hay-

siyet Divanı’na verilmelerine karar vermiştir.  

Haysiyet Divanı, 15 Ekim 1955’de Dördüncü Büyük Kongre’den 

birkaç saat önce, başta Karaosmanoğlu olmak üzere dokuz ispatçının 

DP’den çıkarılmasına karar verdi. Aynı gün ispatçılardan on milletve-

kili de DP’den istifa ettiklerini açıkladılar.
38

 Bu gelişme üzerine Men-

deres’e bir mektup gönderen Karaosmanoğlu, Başbakanı diktatör-

lükle suçlayarak “DP’nin kuruluş sebepleri olan prensiplere dört elle sarılı-

nız. Hürriyetten korkmayınız tek el idaresini bırakınız” şeklinde ağır eleşti-

rilerde bulundu. Bu sert eleştiri üzerine Başbakan Menderes de, 11 

Ekim 1955 tarihli mektubunda Karaosmanoğlu’nu; “Parti içinde tesa-

nüdü bozmak, külliyen merdut ve menfur bir şekilde hareket etmek, partiyi naili 

 

38
H. Kemal Karpat, a.g.e., s.500-501; Diren Çakmak, “Türk Siyasal Yaşamında Bir 

Muhalefet Partisi Örneği: Hürriyet Partisi (1955-1958)”, Gazi Akademik Bakış, C 2, 

S 3, 2008, s. 159-162.  
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emel olamamaktan mütevellit bir kin ve hırsla parçalamayı hedef tutan kasıtlı 

hareketi tebarüz ettirildiği zaman, bu yolda isnat ve iftirada bulunmakla…” 

suçladı.
39

 

Sonuç olarak, DP birlikte yola çıktığı kişilerin muhalefet safına 

geçmesini hazmetmeye çalışırken, halktan ve aydın kesimden büyük 

destek gören 19’lar olarak nitelendirilen kişiler, yeni parti kurma ha-

zırlıklarına başlamışlardı. 19’lar 16 Kasım 1955’de Ankara’da düzen-

ledikleri basın toplantısı ile kamuoyuna “Hürriyet Partisi” isimli bir 

parti kuracaklarını ilan etmişlerdir. Karaosmanoğlu, basına ispat hak-

kını tanımaktan yana olduğunu ilan ettiğinde muhalifler kendi dava-

larına bir lider bulmuşlardı. Nitekim resmi olarak 19 Aralık 1955’de 

kurulan partinin genel başkanı Karaosmanoğlu, ikinci başkanı Enver 

Güreli ve genel sekreteri de İbrahim Öktem olmuştur.  

HP kurucuları, partinin resmen kurulmasından sonra okudukları 

programın ilk maddesinde amaçlarını şöyle belirtiyorlardı: “Memle-

ketimizi muasır medeniyetin ileri merhalesine götürmenin ve vatan-

daşın huzur, emniyet ve refahını sağlamanın yolunu demokratik re-

jimi yurdumuzda hakiki manasıyla ve bütün icaplarıyla gerçekleştir-

mekte gören partimiz bu rejimi en kısa zamanda tesis etmeyi hayati 

bir dava sayar. Hedefimiz bu programda gösterilen esasları tasdik su-

retiyle, üzerinde bütün vatandaşların dostça yaşadıkları hür ve mamur 

bir vatan, içtimai muvazenesizlikten uzak, siyasi sahada olduğu kadar 

içtimai sahada da her türlü korkudan azade müstekâr bir cemiyet vü-

cuda getirmektir”. 

Karaosmanoğlu, HP’nin kuruluşundan sonra dönemin önemli 

muhalif dergilerinden Dün ve Bugün’ün sahibi ve önemli yazarların-

dan Feridun Kandemir’le yaptığı röportajda, partinin kuruluş amaç-

larıyla ilgili bir değerlenmede bulunarak “Bir siyasi müessesenin içine bir 

kere gam ve gussa düştü mü artık iflah olmaz”40
 sözleriyle DP’nin ömrünü 

tamamladığını vurguluyordu.  

 

39
 Albayrak, a.g.m., s. 350-351. 

40
 Dün ve Bugün, 30 Aralık 1955, C 1, S 9, s. 3. 
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HP, çalışmalarını yurt geneline yaymak amacıyla hızlı bir teşkilat-

lanma faaliyetine girişti. 4 Ocak 1956’da Ankara İl Teşkilatı kuruldu. 

Ardından bir zamanlar DP’nin kalesi olan Ege Bölgesi’nde teşkilatlan-

maya başladı. HP, kısa bir sürede 57 vilayette, 315 kazada teşkilatını 

kurdu ve bir ayda 40 vilayette kongrelerini tamamlayarak umumi bir 

kongre toplama başarısını gösterdi.
41

 

HP’nin kuruluş süreci devam ederken iktidar-muhalefet ilişkileri, 

artan baskılar sonucunda iyice çıkmaza girdi. 1956 yılı Haziran ayında 

basın kanununun değiştirilmesi ile birlikte basın özgürlüğü daha da 

kısıtlandı. Yine aynı yıl kabul edilen “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Hakkında Kanun” ile birlikte siyasi partilerin seçim propagandası dö-

nemi dışında açık hava toplantısı yapması yasaklanarak, kapalı toplan-

tılar mülki amirin iznine bağlandı. Sokakların muhalefete kapandığı 

bu dönemde, CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, Karadeniz gezisi sı-

rasında gözaltına alındı. Siyasi krizler ve toplumsal kutuplaşmalara pa-

ralel olarak, 1956 yılından sonra üniversite-iktidar çatışması da dev-

reye girdi. 

Artan bu şikâyetler ve baskılar, muhalefet partilerini DP’ye karşı 

iş birliğine yöneltti. 4 Temmuz 1956’da parti lider ve temsilcilerinin 

katılımıyla bir toplantı gerçekleşti. Toplantıya CHP’den İsmet İnönü 

ve Nüvit Yetkin, HP’den Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Muammer Ala-

kant, Ekrem Alican, CMP’den Osman Bölükbaşı, Ahmet Bilgin ve Fuat 

Arna katıldı. Toplantının amacı, muhalefetin Meclis içinde ve dışında 

faaliyetlerinin ana hatlarını tespit etmek ve bu konuda daha uyumlu 

çalışılmasını sağlamaktı.
42

 

Sonuç olarak, 8 Temmuz 1956’da iş birliği konusunda muhalefet 

liderlerinin imzaladığı bir tebliğ yayınlandı. Tebliğde, ülkenin siyasi 

durumunun gözden geçirildiği ve hükûmetin aldığı kararların Anaya-

saya aykırı olduğu belirtiliyor, özgürlüklerin ortadan kalktığı böyle bir 

 

41
 Daha geniş bilgi için Bkz. Beral Alacı, “Hürriyet Partisi’nin Türk Siyasi Hayatındaki 

Yeri (1955-1958)”, Türk Yurdu, C 31, S 290, s. 134-145. 

42
“Muhalefet Liderleri Dün Toplandılar”, Milliyet, 4 Temmuz 1956, s. 1.  
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dönemde normal bir seçimden söz etmenin mümkün olmadığı söyle-

niyordu. Ayrıca üç partinin (CHP-CMP-HP) demokrasi için mücade-

leye devam edecekleri de vurgulanıyordu. Görüşmelerin olumlu geç-

mesine rağmen somut bir işbirliği gerçekleşmedi.  

Karaosmanoğlu, 14 Eylül 1956’da yayınladığı bildiride, “Millî De-

mokrasi Cephesi”nin kurulması konusunda harcanan çabaların yeter-

siz olduğunu dile getirilerek, CHP ve CMP’ye yeniden iş birliği çağrı-

sında bulundu. İş birliği çalışmaları devam ederken CMP lideri Os-

man Bölükbaşı’nın tutuklanması, muhalefet parti temsilcilerinin yeni-

den bir araya gelmesini sağladı. Yapılan bir dizi toplantının ardından 

içlerinde CHP’den Kasım Gülek, Turgut Göle; CMP’den Fuat Arna, 

Ahmet Bilgin ve Nurettin Ardıçoğlu ile HP’den Fevzi Lütfi Karaosma-

noğlu, Enver Güreli ve İbrahim Öktem gibi muhalefetin önemli isim-

lerinin çalışmaları sonucunda muhalefet cephesi, 4 Eylül 1957’de bir 

bildiri yayınladı. Bu bildiride, muhalefet seçimlerde iktidara geldiği 

takdirde, mahkeme bağımsızlığı ve yargıç güvencesi, söz ve basın, top-

lanma, bilim ve sendika özgürlüğü ile üniversite özerkliği, grev hakkı, 

bütün idari tasarruflar üzerinde yargı denetimi, yurttaşlar arasında 

ayrım gözetmeyen tarafsız bir yönetim gerçekleştirileceği, anti demok-

ratik yasaların kaldırılacağı, seçim sisteminin iki yıl içinde düzenlene-

rek yeni seçimlere gidileceği, meclisin hükümet üzerinde ciddi dene-

timinin oluşturulacağı, basına da ispat hakkının tanınacağı vs. konular 

yer alıyordu. Ayrıca üç parti, manifesto niteliğindeki Anayasa değişik-

liği konusundaki uzlaşmayı içeren beş maddede anlaşmaya vardılar.
43

 

Bu bildiri basına, muhalefet arasında yapılan bir taahhütname olarak 

yansıdı. 

Muhalefet partileri arasındaki iş birliği çalışmaları DP’yi çok ra-

hatsız etti. DP, bu iş birliğinin önüne geçmek ve özelikle HP’yi kuran 

kişilerin seçime katılmalarına engel olmak için 11 Eylül 1957’de Seçim 

Kanunu’nda değişiklikler yaptığı gibi erken seçim kararı aldı. Böylece 

 

43
 Tekin Önal, “Askeri Vesayet Sisteminin İlk Halkası: 27 Mayıs Süreci ve Sonrası”, 

Turkish Studies, C 10, S 1, 2015, s. 519; Cem Eroğul, Demokrat Parti Tarihi ve İde-

olojisi, İmge Kitabevi, Ankara, 2003, s. 198-199. 
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1958 yılında yapılacak olan seçimlerin 27 Ekim 1957’de yapılacağı du-

yuruldu.  

Katılım oranının önceki yıllara göre daha düşük olduğu 1957 se-

çimleri neticesinde, DP’nin oyu %47’ye gerilemiş ancak mevcut seçim 

sistemi dolayısıyla 424 milletvekilliğine sahip olmuştur. CHP 178, 

CMP 4 ve HP 4 milletvekili ile Meclis’e girmiştir. Sadece Burdur’dan 

4 milletvekilliğini kazanan HP için seçim sonuçları büyük bir hayal kı-

rıklığı olmuştur. Partisinin İstanbul adayı olan Karaosmanoğlu ise se-

çilememiştir.  

Seçimlerde istenilen sonuçların alınamaması, buna karşılık DP’nin 

muhalefetin sesini kısmak için başvurduğu yöntemler, muhalif parti-

ler arasında yeniden işbirliği görüşmelerine yol açtı. CMP-HP-TKP 

birleşmesi gündeme geldi. CMP, bu birleşmenin gerçekleşmesi için 

çok çaba harcasa da, bu teklif, HP’de görüş ayrılıklarına yol açtı. Çok 

geçmeden bu birleşme teklifi, HP tarafından reddedildi. HP’nin bir-

leşme fikrine sıcak bakmamasının bir diğer sebebi de CHP ile güç bir-

liğinden yana bir tavrın ağırlık kazanmasından kaynaklanıyordu. Ni-

tekim çok geçmeden HP, CHP ile birleşecektir. 

1960 Darbesi ve Sonrasında Karaosmanoğlu’nun Muhalefeti 

1960 yılına gelindiğinde iktidar-muhalefet ilişkileri iyice gergin-

leşti. CHP’nin öfkeli muhalefeti, DP’yi farklı uygulamalara yöneltti. 

Demokrasinin kurumsallaşması için bu dönemde önemli adımlar atıl-

mış olduğu halde, demokratik kurumlar gereği kadar pekiştirilemedi. 

Özellikle iktidar-muhalefet arasındaki ilişkiler ve muhalefetin eleştiri-

leri, DP’yi zorlayan etkenler arasındaydı. Yine basın üzerinde zamanla 

oluşturulan baskılar, ülkedeki gerilimin artmasına sebep oldu. DP, 

muhalefet ve basının faaliyetlerini araştırmak üzere 18 Nisan 1960’da 

Meclis’te on beş kişiden oluşan bir “Tahkikat Komisyonu” kurdu. 

Buna muhalefet, basın ve üniversiteler çok sert tepki gösterdi. Bu ge-

lişmelerin sonunda ülkede siyasal ve sosyal bir kriz yaşanmış, İstanbul 
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ve Ankara’da meydana gelen öğrenci olayları bunun yansıması ol-

muştu. Bu gelişmeler, 27 Mayıs 1960 askeri darbesini beraberinde ge-

tirdi.
44

  

DP iktidarını 27 Mayıs Darbesi’yle sona erdiren ve siyasi iktidarı 

ele alıp sonradan başına Orgeneral Cemal Gürsel’in getirildiği orduya 

mensup kişilerden oluşan Millî Birlik Komitesi (MBK) kuruldu. Böy-

lece darbe sonrası gelişen yeni siyasal rejimde MBK etkin güç oldu. 

Bir süre MBK idaresinde yönetilen ülkede yavaş yavaş asker etkinliği 

azaldı. Daha önce getirilen siyasi yasağın kaldırılmasıyla birlikte yeni 

partiler kuruldu. Bu çerçevede atılan önemli adımlardan birisi Ku-

rucu Meclisin (KM) oluşturulmasıdır. Darbe sonrasında kurulan bu 

Meclis, Türk demokrasisi için çift meclisli bir sistem deneyimi oldu. 13 

Aralık 1960’da çalışmalarına başlayan KM’nin temel görevi, halko-

yuna sunulacak olan yeni Anayasayı görüşüp kabul etmek ve Seçim 

Kanununu yapmaktı.
45

 

Darbeden sonra KM’de CHP temsilcisi olarak görev alan Karaos-

manoğlu, 31 Mart 1961 tarihli Meclis konuşmasında, “27 Mayıs fene-

rinin aydınlığında bugünlere erişmiş olmak, milletimiz için ve onun 

temsilcileri olan sizler için büyük bahtiyarlıktır” sözleriyle darbeyi des-

teklediğini açıkça ifade etmiştir. 27 Mayıs Darbesini “İnkılâp” olarak 

nitelendirmesine rağmen demokrasiyi korumak için hareket ettiğin-

den şüphesi olmadığına inandığı ordunun hemen siyasal hayattan çe-

kilmesini istemiştir.
46

 Bu sebeple 1960 darbesinden sonra oluşan yeni 

siyasi konjonktür ordu tarafından şekillenirken, onun muhalif duruşu 

değişmedi; gerek MBK gerek KM’ye yönelik eleştirilerde bulunmak-

tan geri durmadı. 

 

44
 Darbe ve dönemle ilgili geniş bilgi için Bkz. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 

5: Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye, 27 Mayıs 1960-12 Eylül 1980, Bilgi Yay., İstan-

bul 2002; Ali Fuad Başgil, 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri, Kubbealtı Yayınevi, İstanbul 

2006; Ümit Özdağ, Menderes Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri ve 27 Mayıs İhti-

lali, Boyut Yayın Grubu, İstanbul 2004. 

45
 Daha geniş bilgi için Bkz. Mehmet Utku Öztürk, 1961 Kurucu Meclisi, 12 Levha 

Yayınevi, İstanbul 2016. 

46
 T.C. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, C II, 31.3.1961, s. 432-433. 
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Karaosmanoğlu, KM’deki görevinin yanı sıra 1961 genel seçimle-

rinde yine CHP’den Manisa milletvekili olarak Meclise girdi. Ancak 

Karaosmanoğlu, askerlerin baskısıyla bütün siyasi parti genel başkan-

ları tarafından imzalanan ve üyesi olduğu Anayasa Komisyonuna ge-

len Tedbirler Kanunu’na,
47

 hem yeni Anayasanın hem de 27 Mayıs 

İnkılâbının ruhuna aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı.
48

  

Anayasa çalışmaları sırasında Meclis’te yaptığı konuşması ile bu 

Anayasanın sadece Komisyondakilerin eserinin olmayacağını bütün 

bir milletin, çeşitli cereyanlarının, çeşitli zümrelerinin eseri olacağını 

vurgulamış ve maddelerin açık olması gerektiğini belirtmiştir.
49

 Kara-

osmanoğlu Anayasanın görüşüldüğü bir başka toplantıda da vatandaş-

ların hak ve hürriyetlerinden bahisle: “Geçmiş günlerin sıkıntıları vatan-

daşları o hale getirmiştir ki, yarınından emin değildi, ekmeğinden, nafakasın-

dan emin değildi, hakkından, hürriyetinden emin değildi, canından ve malın-

dan emin değildi. Onun devletin nüvazişiyle ve bilhassa yeni tedvin edilen bu 

Anayasa ile istikbalde, bugünden itibaren kendisine Devlet tarafından gösteri-

lecek yakınlıkla, bu memleketin efendisi olduğunu nazariyatta olduğu gibi, ha-

kikatta ve tatbikatta da gösterilmesi ve artık bu memleketin gerçek sahibine ina-

nılması zamanı gelmiştir.” diyerek vatandaşa kaldıramayacağı yüklerin 

yüklenmemesi gerektiğini aksi takdirde halkın yönetimden bıkacağını 

söylemiştir.
50

 Anayasanın ikinci maddesindeki millî kelimesinin yerine 

milliyetçilik kelimesinin kullanılması gerektiğini, statik olan millî keli-

mesinin dinamik olan milliyetçilik kelimesinin yerine kullanılamaya-

cağını belirtmiştir. Buna gerekçe olarak ise milliyetçiliğin Türk mille-

tini felaketten kurtarıp, bir fikir olmaktan ileriye gidip aksiyon haline 

 

47
 Dokuz maddelik Tedbirler Kanunu’na göre, 27 Mayıs Darbesi ve sonrasında kuru-

lan yeni rejimin meşruiyetini sorguladığı düşünülen söz ve eylemlerle birlikte siyasi 

mahkûmların beyanlarını yayınlamak, Yüksek Adalet Divanında kesinleşen kararları 

küçültecek söz, yazı ya da haber neşri yapmak, DP iktidarı ve şahıslarını herhangi bir 

şekilde övmek yasaklanmıştır (Tedbirler Kanunu’yla ilgili bilgi için Bkz. Millet Mec-

lisi Tutanak Dergisi, C IV, 3 Mart 1962, s. 16-39). 

48
 Tanel Demirel, “Feyzi Lütfi Karaosmanoğlu”, Türkiye’nin 1950’li Yılları, (Der. 

Mete Kaan Kaynar), İletişim Yayınları, İstanbul 2015, s. 351-354. 

49
 T.C. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, C IV, 22.4.1961, s. 88-89. 

50
 T.C. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, C IV, 25.4.1961, s. 237. 
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dönüşmesini göstermiştir.
51

 Verilen birkaç örnek Fevzi Lütfi Karaos-

manoğlu’nun Anayasa görüşmelerinde aktif bir rol oynadığını, yeni 

anayasanın vatandaşın hak ve hürriyetlerine saygılı, açık ve anlaşılır 

olması gerektiğini savunduğunu ortaya koymaktadır. 

CHP yöneticileri ile anlaşmazlığa düşen ve MBK üyelerini eleşti-

ren Karaosmanoğlu, 4 Mart 1962’de milletvekilliğinden ve partisin-

den istifa etti. Karaosmanoğlu siyasetten ayrıldıktan sonra 1978 yı-

lında ölümüne kadar geçen süreçte Adalet Partisini destekledi. 

SONUÇ 

Edebiyatçı, gazeteci ve siyasetçi kimliklerine sahip olan Fevzi Lütfi 

Karaosmanoğlu ilk olarak Dergâh ve Yeni Mecmua dergilerindeki 

kısa roman ve hikâye eleştirileri ile adını duyurmuştur. Daha sonra 

gazeteciliğe adım atan Karaosmanoğlu, Resimli Gazete ve Son Telgraf 

Gazetelerinde kaleme aldığı gündelik ve politik konulardaki yazıları 

ile en önemli özelliği olan muhalif boyutunu ortaya çıkarmaya başla-

mıştır. Ülkede yanlış gördüğü şeyleri hem sosyal hem de siyasi içerikli 

yazılarında şiddetli bir şekilde eleştirmekten kaçınmamıştır. Yazıla-

rında hürriyet ve adalet kavramlarına sık sık yer veren Karaosma-

noğlu, özellikle mebusların halkın sıkıntılarına kulak tıkamalarını ve 

kanuni düzenlemelerin memur-mebusları imtiyazlı bir sınıf haline ge-

tirmesini sert bir dille eleştirmiştir.  

Cumhuriyet döneminin ilk çok partili hayata geçiş denemesi olan 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasından sonra da ül-

kede meydana gelen gelişmeleri eleştirmeye devam ederken, yeni par-

tinin kurucuları ile ilgili ise övgü dolu yazılar kaleme almıştır. Yeni 

partiyi destekler nitelikteki yazılar yazması Karaosmanoğlu’nun döne-

min muhalif yazarları arasında dikkat çekmesine yol açmıştır. Son 

Telgraf Gazetesinde yayımlanan ve TCF’yi destekler nitelikteki yazı-

ları nedeni ile Elazığ Şark İstiklâl Mahkemesinde idam talebi ile yar-

gılanmış, daha sonra suçsuz görülerek serbest bırakılmıştır. Bu süreç-

ten sonra Güneş Gazetesinde iki yazı yayımladıktan sonra gazeteciliği 

 

51
 T.C. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, C V, 20.5.1961, s. 439. 
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bırakmış, Manisa’ya dönerek çiftçilikle uğraşmıştır. İkinci Dünya Sa-

vaşı’nın devam ettiği 1940-1945 yıllarında Vatan gazetesinde yazdığı 

yazılarla tek parti yönetimine muhalefetini devam ettirmiştir. Ardın-

dan çok partili hayata geçişle birlikte kurulan Demokrat Parti’ye katıl-

mış ve 1946 yılında yapılan genel seçimlerde partinin Manisa millet-

vekili adayı olmuştur. 7-11 Ocak 1947 tarihleri arasında toplanan DP 

Birinci Büyük Kongresi’nde başkan yardımcılığına seçilmiştir. Kara-

osmanoğlu, 14 Mayıs 1950 seçimlerinden zaferle çıkan DP saflarında 

milletvekili olarak yerini almıştır. Bu süreçte Devlet ve İçişleri Bakan-

lıkları görevlerinde bulunmuştur. DP milletvekili olan Karaosma-

noğlu Mecliste kürsüye çıktığı anlarda Tek Parti iktidarına gönderme 

yapmaktan ve o dönemleri eleştirmekten vazgeçmemiştir. İktidarda 

iken geçmişe muhalefet yapmaya devam etmiştir. Fakat Karaosma-

noğlu’nun DP ile bağları da çok uzun sürmemiş, parti içi özeleştiri ya-

panların başında gelmiştir. Muhalif yönünü bu seferde kendi parti-

sinde devam ettiren Karaosmanoğlu DP’den ayrılmak zorunda kal-

mıştır. Bu ayrılıktan sonra Hürriyet Partisi’ni kurmuş ve genel baş-

kanlığa seçilmiştir. Hürriyet Partisi’nde de muhalif yönüyle ön plana 

çıkan Karaosmanoğlu birçok konuda DP’yi eleştirmiş ve bizzat Adnan 

Menderes’i hedef alan konuşmalar yapmıştır. HP denemesinde çok da 

başarılı olamayan Karaosmanoğlu daha sonra CHP saflarına geçmiş, 

27 Mayıs Darbesi’nden sonra ise Kurucu Meclis üyeliği yapmıştır. Bu 

görevinden sonra aktif siyasetten uzaklaşan Karaosmanoğlu, 22 Ekim 

1978 tarihinde vefat etmiştir.  

Döneminin en dikkat çeken isimlerinden birisi olan Fevzi Lütfi 

Karaosmanoğlu, muhalif kişiliği ve sert eleştirileri ile hafızalarda yer 

edinmiştir. Gördüğü yanlışları dile getirmekten hiçbir zaman sakın-

mamış, bu uğurda milletvekili olduğu partilerle yollarını ayırmayı 

göze almıştır. Bu tavrı onun doğru bulduğu çizgilerinden ayrılmadı-

ğını ve hiçbir siyasi partiye kendini tam anlamıyla adamadığını da gös-

termektedir.  
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