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Vesikal› Yak›n Dönem Tarihimiz
Baflflb
bakan'a Bir Mektup:
Demokrat Parti ve Sol

Özgür GÖKMEN*

B

en 1946 y›l›ndan beri Demokrat Parti'ye karfl› olan bir kifliyim,
hatta 4 Aral›k 1945 günü TAN gazetesinin y›k›lma olay›nda Celâl
Bayar ve arkadafllar›n›n Demokratik Cephe’yi terkettikleri ve 16
Aral›k 1946 günü Sol Parti, Sendikalar ve Bas›n›n kapat›lmas› rastlant›s›nda Meclis’te fiükrü Sökmensüer'in Demokrat liderlerini sol'la
iflbirli¤i ile suçlamas›na Celâl Bayar'›n kendisine yarafl›r ciddiyette yan›t vermedense Mareflal Fevzi Çakmak, Atatürk'ün iç ve d›fl iflleri bakanlar› Cami Baykurt ve Tevfik Rüfltü için "Birçok serserilerin mektuplar›n› getirmifl okuyorlar" fleklinde hayk›rd›¤›n› hiç bir zaman
unutmad›m. Oysa 1945'de D.P. kurucular› ve Sol, Milli fief Dikta rejimine karfl› "Demokratik Cephe"yi beraberce kurmufllard›.1
Rasih Nuri ‹leri, 1986

Dönemin canl› tan›¤› TKP'li Rasih Nuri ‹leri'nin haf›zas›na nakflolmufl Celâl Bayar'a ait yukar›daki sözler, 1945 sonras›nda Demokrat Parti (DP) önderli¤inde geliflen popülist muhalefet unsurlar›ndan birisinin, solun, DP taraf›ndan rejime feda edilmifl oldu¤unun teyit edilmesinden ibarettir.
Burada amac›m, T.C. Baflbakanl›k Cumhuriyet Arflivi'nde bulunan, DP ile
sol iliflkisi çerçevesinde okunabilecek iki evrak› yak›n dönem tarihimizle ilgilenenlerin dikkatine sunmaktan ibaret. Bunlar üzerinden, DP'nin ilk iki hükümet program›n›n ilgili bölümlerini de aktararak, bu s›k›nt›l› iliflkiye de¤inece¤im. Okuruyla buluflturmak istedi¤im ilk evrak, DP'nin kuruluflu öncesinde
‹çiflleri Bakan› Hilmi Uran taraf›ndan Baflbakan fiükrü Saraço¤lu'na sunulan
* Leiden Üniversitesi, Türkiye Çal›flmalar› Bölümü
1 Rasih Nuri ‹leri, 27 May›s Menderes'in Dram›, 3. bas›m (‹stanbul: Yalç›n Yay›nlar›, 1986), s. 10.
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4 Haziran 1945 tarihli bir polis raporudur. ‹kincisi ise, DP iktidar›n›n ilk y›llar›nda Baflbakan Adnan Menderes'e, Türkiye Sosyalist Partisi (TSP) kurucusu ve Genel Sekreteri Esat Adil Müstecabî (Müstecabl›o¤lu) taraf›ndan 14 Haziran 1952 tarihinde yaz›lm›fl bir mektup.
Dönemin geliflmelerini hat›rlayarak bafllayal›m. Millî fief ‹smet ‹nönü'nün
1 Kas›m 1945 günü TBMM'nin aç›l›fl› vesilesiyle söyledi¤i nutuk, 18 Temmuz
1945 günü kurulan Millî Kalk›nma Partisi'nin2 rejimin muhalefet partisi aray›fl›na cevap vermedi¤inin iflareti olur: "Bizim tek eksi¤imiz hükümet partisinin karfl›s›nda bir parti bulunmamas›d›r. Bu yolda memlekette geçmifl tecrübeler vard›. Hatta iktidarda bulunanlar taraf›ndan teflvik olunarak teflebbüse
giriflilmifltir."3 Oysa ‹kinci Dünya Savafl›'nda kurulu düzen hâlihaz›rda bozulmufltur.4 Art›k bir muhalefetin geliflmesi, örgütlenmesi için iktidar›n teflvikine lüzum yoktur. S›ras›yla 1940, 1942 ve 1945 y›llar›nda ç›kar›lan Milli Korunma, Varl›k Vergisi, Toprak Mahsulleri ve Çiftçiyi Toprakland›rma kanunlar›, mevcut iktidar blo¤unu teflkil eden ittifak› zay›flatm›fl; Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) içinde muhalif bir grup, yeni bir iktidar blo¤u aray›fl›yla temayüz etmeye bafllam›flt›r.
1945'in yaz aylar›, bas›nda yer alan yeni parti haberleriyle geçer. CHP içindeki muhalif grup Dörtlü Takrir olarak bilinen siyasi manifestolar›n› 7 Haziran 1945'te CHP Meclis Grubu Baflkanl›¤›'na sunar. Takrir, Çiftçiyi Toprakland›rma Kanunu'nun kabul edildi¤i günün hemen ertesinde, 12 Haziran
1945'te, tart›fl›l›r ve reddedilir. Bas›nda yeni bir partinin kurulaca¤›na dair
haberler artar. Menderes, Köprülü ve Karaosmano¤lu gibi CHP'liler, Vatan ve
Tan gibi karfl›t görüfllü gazetelerde CHP'yi elefltirmeye bafllarlar. Baflbakan
Saraço¤lu, bu geliflme karfl›s›nda tepkisini "siyasi görüflleri farkl› sand›¤›m›z
bu iki gazete muhalefette birleflti," diyerek gösterir.5 CHP içindeki muhalifler,
Dörtlü Takrir'i sunduktan yedi ay sonra kendi siyasi partilerini kuracaklard›r.
Dörtlü Takrir'in verilmesinden birkaç gün önce yeni bir parti teflebbüsüne
yönelik yap›lan bir toplant›ya dair Baflbakan Saraço¤lu'na sunulan, Emniyet
Genel Müdürlü¤ü, Önemli ‹fller Müdüriyet Kalemi mührünü tafl›yan ilk evrak›6 imla hatalar›na müdahale etmeden afla¤›da aktar›yorum.
2 Türkiye'de Siyasi Dernekler II (Ankara: T.C. ‹çiflleri Bakanl›¤› Emniyet Genel Müdürlü¤ü Yay›nlar›, 1950), s.
105–125.
3 Ay›n Tarihi 144, Kas›m 1945, s. 16–25'ten aktaran Feroz ve Bedia Turgay Ahmad, Türkiye'de Çok Partili Politikan›n Aç›klamal› Kronolojisi 1945–1971 (Ankara: Bilgi Yay›nevi, 1976), s. 15.
4 Zafer Toprak, "Türkiye'de Muhalefetin Do¤uflu: II. Dünya Savafl› ve Tek Partinin Sonu", Toplumsal Tarih 121
(2004), s. 70–75; burada s. 74.
5 Ahmad ve Ahmad, Türkiye'de Çok Partili Politikan›n Aç›klamal› Kronolojisi, s. 14–15; Ay›n Tarihi 142, Eylül
1945, s. 22–27.
6 "Tevfik Rüfltü Aras, Adnan Ad›var, M. Zekeriya Sertel, Sabahattin Celâl ve Esat Adil'in ikinci bir parti kurmak üzere toplant› yapt›klar›", T.C. Baflbakanl›k Devlet Arflivleri Genel Müdürlü¤ü Cumhuriyet Arflivleri, Tarih: 4/6/1945, Dosya: 7964, Fon Kodu: 30.10, Yer No: 79.524.18.
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T. C.
‹Ç‹fiLER‹ BAKANLI⁄I
Emniyet Genel Müdürlü¤ü
Önemli ‹fller
Özel say›:
Genel say›: 1038
4 Haziran 1945
Özü:
Say›n fiükrü Saracoglu
Baflbakan
‹kinci bir parti kurmak üzere Dr. Tevfik Rüfltü Aras, Dr. Adnan Ad›var, M.
Zekeriya Sertel, Sabiha Zekeriya Sertel, Sabahattin Celâl ve Esat Adil'in toplant› yapt›klar› hakk›nda ‹stanbul'dan al›nan bir yaz› örne¤i iliflik olarak sunulmufltur.
Yüksek bil¤ilerinize sayg›lar›mla arzederim.
‹çiflleri Bakan›
‹mza [Hilmi Uran]
BAfiBAKANLIK
Hususî Kalem Müdürlü¤ü
Tarih 10.6.945
Numara 628
Ek
ÖRNEK
Birkaç günden beri baz› gazeteler taraf›ndan kurulaca¤› haber verilen
Demokrat partisi hakk›nda flu malumat› ald›k:
Bu partinin müteflebbis ve kurucular›n›n son haftalar içinde (Tan)
matbaas›nda sürekli toplant›lar yaparak partinin program ve esaslar›n› haz›rlad›klar› ve bu toplant›da Dr. Tevfik Rüfltü Aras, Dr. Adnan
Ad›var, M. Zekeriya, Sabiha Zekeriya Sertel, Sabahattin Celâl, Esat
Adil ile isimleri ö¤renilememifl olan baz› zevat›n ifltirâk ettikleri haber
verilmektedir.
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Dört befl gün evvelki toplant›dan sonra bu zatlar›n Tan matbaas›ndan
otomobillere binerek Park Oteline gittikleri ve birlikte yemek yedikleri bildirilmektedir.
Tan Muharrirlerinden ve Anadolu Ajans› memurlar›ndan (Hikmet
Bil)in alm›fl oldu¤u bir gazete imtiyaz›n› Parti ad›na kullanacaklar› ve
Tan Matbaas›nda ikinci bir gazete neflredecekleri de ö¤renilmifltir. Di¤er taraftan eski Yar›n gazetesi sahibi Arif Oruç'un da günlük bir gazete ç›karmak için Tasvir Matbaas›ndan izahat istedi¤i haber al›nm›flt›r. Bu konular etraf›nda tamamlay›c› bil¤i al›nd›¤›nda arzedilecektir.
Asl›n›n ayn›d›r
4/6/945
‹mza [Okunmuyor]
Mühür [‹Ç‹fi. B. EMN‹YET G. MÜDÜRLÜ⁄Ü ÖNEML‹ ‹fiLER MD.
KALEM‹]
Takip alt›na al›nan parti teflebbüsünün DP de¤il, o dönem Cami Baykut önderli¤inde kurulmas› tasarlanan sosyalist parti ya da Türkiye Komünist Partisi'nin kuruculuk iddias›nda bulundu¤u "‹leri Demokrat Cephe" oldu¤u da
düflünülebilir. 1945'teki bu üç muhtemel teflebbüsün birbirinden ne denli ba¤›ms›z ve ayr› oldu¤unu bir yana koyal›m. Meselemiz aç›s›ndan önemli olan,
polis raporunda partinin DP olarak an›lmas› ve henüz kurulmam›fl bir partinin "kurucular›"ndan isimleriyle bahsediliyor olmas›d›r.7
Ça¤lar Keyder, Dörtlü Takrir'i verenlerce kurulacak DP'nin söyleminde
seçkinler ile kitleler aras›nda bir mücadele çerçevesinde kullan›lacak terimlerin seziliyor olmas›n› muhalefetin popülist niteli¤i ile izah ediyor. CHP'nin
temsil etti¤i bürokrat–burjuva blo¤u tek parti döneminde halk üzerinde siyasi bir hâkimiyet kurmufl, toplumu ezmifl ve iktisaden sömürmüfltür. DP buna
karfl› evrensel iktisadi ve dini özgürlük ilkelerine müracaat eder.8 Bunlara siyasi özgürlük ilkeleri de eklenmeli. Zira halka/millete yap›lan vurgunun (Halk
için, halkla beraber! Yeter, söz milletindir!) yan› s›ra oy hakk›n›n kutsall›¤› da
sürekli ön planda tutulmufltur. Reflat Kasaba, art›k DP iktidar›n›n pekiflti¤i
y›llarda dahi DP önderli¤inin oy hakk›n›n kutsall›¤›na yapt›¤› vurgunun yo¤unlu¤una iflaret eder.9
7 ‹leri Demokrat Cephe ve Cami Baykut'un önderli¤inde bir sosyalist parti teflebbüsü için Rasih Nuri ‹leri ve
Abidin Nesimi'nin flu kitaplarda yer alan tan›kl›klar›na baflvurulabilir: Atilla Akar, Bir Kufla¤›n Son Temsilcileri: "Eski Tüfek" Sosyalistler (‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 1989); Fethi Teveto¤lu, Türkiye'de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler (1910–1960) (Ankara, 1967); M. fiehmus Güzel, Türk Usulü Demokrasi (Ankara: Doruk,
1997). Ayr›ca, Rasih Nuri ‹leri, T.K.P. Gerçe¤i ve Bilimsellik: Quo Vadis ‹brahim Topçuo¤lu (‹stanbul: Anadolu
Yay›nlar›, 1976); Abidin Nesimi, Y›llar›n ‹çinden (‹stanbul: Gözlem, 1977) ve Abidin Nesimi, Türkiye Komünist
Partisinde An›lar ve De¤erlendirmeler 1 (1909–1949) (‹stanbul: Promete Yay›nlar›, 1979).
8 Ça¤lar Keyder, Türkiye'de Devlet ve S›n›flar (‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 2003), s. 170.
9 Reflat Kasaba, "Populism and Democracy in Turkey, 1946–1961", Ellis Goldberg, Reflat Kasaba ve Joel Migdal, derleyenler, Rules and Rights in the Middle East: Democracy, Law, and Society içinde (Seattle, Londra: University of Washington Press, 1993), s. 43–68.
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1946'da DP ad›na Afyon milletvekili seçilen emekli General Sad›k Aldo¤an'›n Halk Hâkimiyeti ve Politika Hürriyeti10 bafll›kl› risalesi de,
"halkç›" CHP'ye karfl› "hakiki" halk
hâkimiyetini ve o güne dek mahrum
kal›nan siyaset yapma özgürlü¤ünü
DP nam›na izah eden önemli metinlerden biri olarak hat›rlanmal›. Halk›n hâkimiyeti ve cumhuriyetin
esaslar› bu memlekette iyice anlafl›lmam›flt›r. Halk›n hâkimiyeti yerine
bir flahs›n ve çevresindeki "muayyen
ve mahdut bir zümre"nin hâkimiyeti
kaim olmufl; cumhuriyet esaslar›
"nazariye"de kalm›fl, "fiiliyat"ta hükümdarl›k devrindeki adet ve usuller tatbik edilmifltir (s. 3). Oysa vatandafl›n hâkimiyet hakk›, en mukaddes hakt›r (s. 7).11
Ne var ki, savunulan özgürlüklerin içeri¤i bir s›n›f e¤ilimini dolays›z olarak
aç›¤a ç›karacak nitelikte de¤ildir. DP'nin örgütledi¤i muhalefet, s›n›f temelli
bir muhalefet de¤ildir. Kitleleri harekete geçiren, iktidar blo¤unun eski üyeleridir. Popülist zaferden en büyük kazan›m› elde edecek olan bu harekete önderlik eden burjuvazi olacakt›r. Bununla birlikte, toplumun belirli kesimleri
bürokrasinin otoritesine karfl› bu evrensel ilkeler çevresinde bir araya gelirler.
Türkiye Komünist Partisi dahi DP'yi aktif bir biçimde destekler.12 Toplumsal
yönelimleri olan entelektüeller ve toplumsal geliflme taraftar› solcular DP'nin
yan›ndad›r. Bir k›sm› partinin içinde de yer al›r ve solla iliflkileri oldu¤u dönemde kazanm›fl olduklar› örgütsel ve propagandif maharetlerini partinin hizmetine sunarlar.13
Bu durum, DP'nin iktidara geldi¤i ilk günlerde dönemin solu içinde yer
alanlarca da teyit edilecektir: "1945'den bugüne kadar demokrasi u¤runa mü10 ‹stanbul: Kenan Matbaas›, 1947.
11 Siyasi özgürlü¤ün ne oldu¤unu izah etme amac›yla yaz›ld›¤› söylenen risale, flu sözlerle son buluyor: "Cumhuriyetçi ruhu tafl›yan bir demokrat, demokrat cumhuriyetteki vatandafl gibi kendi kendinin efendisi olan insand›r." (s. 62) Sad›k Aldo¤an, k›sa bir süre sonra DP önderli¤i ile anlaflmazl›¤a düflecek ve 1948 y›l›nda Fevzi
Çakmak ve Hikmet Bayur'la birlikte Millet Partisi'nin kurucular›ndan biri olacakt›r.
12 Keyder, Türkiye'de Devlet ve S›n›flar, s. 170.
13 Kemal Karpat, "The Turkish Left", The Journal of Contemporary History 1:2 (1966), s. 169–86.
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cadelede sosyalistler fikir, demokratlar ise aksiyon önderli¤ini yürüttüler. Daha oldukça uzun ömürlü bir merhalede bu fikir ve aksiyon beraberli¤i devam
edecektir."14 Bunlar› yazan Esat Adil, DP'nin iktidara geliflinin demokratik bir
geliflme olabilmesinin, ancak, "iktidar vas›tas› olan demokrasi merdiveninin
basamaklar›na çifter nöbetçi dikilmemesi ve siyasî hürriyetlere kement at›lmamas›" kayd›yla gerçekleflebilece¤ini söylemeyi de ihmal etmez. Solun bu
beklentileri gerçekleflmeyecektir.
DP önderli¤inin solla iflbirli¤i, dönemin tan›klar›nca da dile getirilir. Bizzat
TSP kurucusu Esat Adil'e DP'ye kat›lmas› için arkadafl› S›tk› Y›rcal› arac›l›¤›yla teklif götürülür, "uzun süre çok büyük hoflamediler" yap›l›r.15
Serteller'in Görüfller dergisinin DP'nin kuruluflundan çok k›sa bir süre önce yay›mlanmas›, rejim için barda¤› tafl›ran son damla olacakt›r. CHP taraf›ndan malumun ilâm› olarak alg›lanan yay›n, sol ile DP önderli¤i aras›ndaki iliflkinin ispat› olarak görülür. Derginin ilk ve tek say›s›n›n kapa¤›nda, "mecmuam›za yaz› yard›mlar›n› vadedenler" bafll›¤› ile ilk alt›s› foto¤raflar›yla birlikte olmak üzere 21 imzaya yer verilmifltir. Bunlar içinde Dörtlü Takrir'e imza
verenler kadar, yukar›daki polis raporunda isimleri geçen solcular da vard›r:
Celâl Bayar, Tevfik Rüfltü Aras, Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Cami Baykurt, Sabiha Sertel, M. Zekeriya Sertel, E. A. Müstecapl›o¤lu, vs.16
Derginin yay›mlanmas›ndan üç gün sonra yak›n dönem tarihimize Tan
Olay› olarak geçen bask›n yaflan›r. Ortak muhalefet cephesi bertaraf edilir.
Görüfller'in kapa¤›nda isimleri yer alan müstakbel Demokratlar bunu, dolay›s›yla sol ile ortak bir muhalefet cephesi içinde yer ald›klar›n›, tekzip ederler.
Adnan Menderes, bask›n›n CHP ve hükümet taraf›ndan k›flk›rt›ld›¤›n› söyleyenler aras›ndad›r.17
DP nihayet 7 Ocak 1946'da kurulur.18 Ayn› y›l›n May›s ve Haziran aylar›nda kurulan iki sosyalist parti, TSP ve Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi (TSEKP), DP henüz bir yafl›n› doldurmadan 16 Aral›k 1946'da Örfi ‹dare
taraf›ndan kapat›lacakt›r. Bu partilerin kapat›lmas›n› DP ad›na elefltiren, DP
hükümetlerinde Çal›flma ve Devlet bakanl›klar› ve Baflbakan Yard›mc›l›¤› yapacak olan Samet A¤ao¤lu olur.19 CHP Ocak 1947'de, sol ile DP aras›ndaki ilifl14 Esat Adil Müstecabi, "Bu, Demokratik bir Geliflme Bafllang›c› Olabilir Ancak", Gerçek, 17 May›s 1950, s. 1.
TSP'nin yay›n organ› olan Gerçek gazetesi üç ayr› dönemde, 7–25 Temmuz 1946, 15 fiubat–24 May›s 1950 ve 27
Eylül–19 Aral›k 1950, s›ras›yla günlük, haftal›k ve tekrar günlük olarak yay›mlanm›flt›r.
15 Bu tan›kl›klar için, Orhan Müstecabi ve Metin Erksan'la yap›lan 1997 tarihli görüflmelere bak›lmal›. Cafer
Vayni, Türk Düflünce Tarihinde Gerçek Gazetesi içinde, Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü, 1998, s. 169–70 ve 182.
16 Görüfller: Haftal›k Siyasi Mecmua, 1 Aral›k 1945.
17 Tekin Erer, On Y›l›n Mücadelesi (‹stanbul, tarihsiz), s. 107.
18 Türkiye'de Siyasi Dernekler II, s. 145–182.
19 "Fikirler bask› ya da cebirle de¤il, fikirlerle ezilebilir", Baflkent, 17 Aral›k 1947.
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kiyi sergileyerek DP aleyhinde kullanmak için meseleyi parlamentoya tafl›r.
Giresun milletvekili Ahmed Ulus'un, "komünist tahrikleri"nden dolay› S›k›yönetim Komutanl›¤›nca yap›lan soruflturma hakk›ndaki sözlü sorusuna ‹çiflleri
Bakan› fiükrü Sökmensüer cevap verir.20 Türkiye'deki "komünist tahrikler"in
bir fleceresini ç›karan bakan, TSP ve TSEKP'yi d›flar›ya hizmet etmekle, DP'yi
de bu solla iflbirli¤i yapmakla itham eder. Celâl Bayar, Rasih Nuri'nin unutamad›¤› sözleri bu oturumda sarf edecektir.21
Ahmet Ulus, Sökmensüer'in uzun aç›klamalar›n›n ard›ndan, "Efendim,
‹çiflleri Bakan›’n›n izahatlar›n› dikkatle dinledim. Recep Peker Hükümeti’nin
bu ifl üzerinde hassasiyetle durmas›ndan haz duydum," diyecek, "bu vesaikin
matbuatta aynen neflredilmesini" rica edecektir. Giresun milletvekilinin ricas› yerine getirilir. Sökmensüer'in hâlihaz›rda Ay›n Tarihi'nde (Ocak 1947) ve
Do¤u Büyük Ülkü Gazetesi (Mart 1947) gibi dergilerde yay›mlanan konuflmas›, CHP taraf›ndan, Komünistler; Mareflali ve Demokrat Parti'yi Kötü Maksatlar›na Nas›l Âlet Etmek ‹stediler?.. bafll›¤›yla bir propaganda malzemesi olarak da yay›mlar.22
‹hanetle itham edilen TSP, 14 Temmuz 1948 tarihinde aklan›r. 1950 bahar›nda yeniden teflekkül edece¤i haber verilir:
Türkiye Sosyalist Partisi faaliyete geçecek
Karar›, Türk Sosyalistlerinin ilk Millî Kongresi verecek
Cumhuriyet devrinin ilk sosyalist partisi olan Türkiye Sosyalist Partisi (T.S.P.) 16 Aral›k 1946'da S›k› Yönetim taraf›ndan kapat›lm›flt›. ‹ki
y›l devam etmifl olan muhakeme sonunda T.S.P. ve mensuplar› hakk›ndaki iddia ve ithamlar varîd görülmemifl, ‹kinci A¤›r Ceza Mahkemesi'nin verdi¤i beraat karar›, Yarg›tayca da tasdik edilmifltir.
Bu surette kanunun himayesinde bulunan ve hukukî mevcudiyetini
tekrar iktisap etmifl olan T.S.P.nin yeniden faaliyete geçmesi mensuplar› taraf›ndan lüzumlu ve zarurî görülmektedir.
Nazariyede ilmî, politika ve program›nda millî esaslara dayanan
T.S.P.nin Lideri Avukat Esat Adil Müstecabi'nin pek yak›nda resmî
formaliteleri ikmal ederek bir Sosyalist kongresi tertipleyece¤ini ö¤renmifl bulunuyoruz.
Türk sosyalistlerinin bu ilk millî kongresi T.S.P.'nin yeni faaliyet esaslar› hakk›nda kesin karar› verecektir.23
20 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: VIII, Toplant›: 1, Cilt: 4, Birleflim: 37, 29.1.1947 (Ankara: T.B.M.M. Bas›mevi, 1947), s. 66–76.
21 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, s. 72.
22 Ankara: Ulus Bas›mevi, 1947.
23 Gerçek, 1 Mart 1950, s. 1.
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CHP, iktidar›n›n son gününe dek, DP'yi sol üzerinden karalama teflebbüsüne
devam edecektir. Bir örnek olarak, 1950 seçimlerden çok k›sa bir süre önce
Ulus gazetesinde, Gerçek gazetesi üzerinden Celâl Bayar'a çatan Peyami Safa'ya verilen cevaba bakal›m:
Peyami Safa Bey
C.H.P. Bursa Milletvekili aday› ve ileri geri bütün ‹stanbul gazetelerinin bivei bâkiri Peyami Safa, Gerçek'in bir bafl makalesini Ulus'da k›li kâl konusu yapm›fl, akl›nca hem nal›na hem m›h›na vurmufltur.
Gerçek örsünde Demokrat Parti baflkan›n› çekiçlemek, C.H.P. mensubu için belki bir marifet say›labilir. Fakat Celâl Bayar vesilesiyle Peyami Safa Bey’in bizim ideolojimizi tahrif etmesini, düpedüz sosyalist
olan Gerçek'den ve onun baflmuharririnden endiflelere düflmesini oldukça mânâl› bulduk.
Bu mümtaz burjuva muharriri, Gerçek'i "sosyalizmi son kertesine götüren ve her sütunundan Orak Çekiç gürültüsü gelen haftal›k bir gazete..." diye vas›fland›r›yor.
Peyami Safa Bey’e k›saca flunu söylemek isteriz: Bizim Orak Çekicimiz
yerli yap›s›d›r. Gürültüsü de bu milletin ›zt›raplar›n›n sütunlar›m›zdaki akislerinden ibarettir. Nazenin kulaklar›n›z›n incinmesi bundand›r.24
DP'nin 14 May›s 1950 tarihli seçim zaferini, burjuvazinin iktidara gelifli
olarak de¤erlendiren25 TSP, bundan k›sa bir süre sonra, 20 Temmuz 1950'de
tekrar faaliyete geçecektir. Fakat DP iktidar›nda kendilerini bekleyen, CHP
iktidar› boyunca solun maruz kald›¤› anlay›fltan daha farkl› de¤ildir. Zira Demokratlar için solculuk, "memleketin aleyhine ve zarar›na çal›flanlar›n ajan›
olma"kla eflanlaml›d›r. Üstelik bu anlay›fl, tatbikatta aç›¤a ç›kmadan çok önce kâ¤›da dökülmüfl, DP hükümet programlar›na girmifltir. DP'nin sola karfl›
tavr›, ilk hükümet program› tart›flmalar›nda flekillenir:
fiimdi arkadafllar, ›rkç›l›k, sa¤c›l›k, solculuk meselesine geliyorum. [...]
Solculuk meselesi; Bu meselede dikkat edecek olursan›z, flimdiye kadar gelmifl ve geçmifl hükümetlerden çok daha katî ifadelerde bulunmufluzdur. Hakikaten Halk Partisi hükümetleri solculukla mücadele
etmek karar›nda olduklar›n› söyledikleri halde, solculukla mücadele
ediyor gibi göründü¤ü halde, solculukla müessir bir mücadele yap›l›p
24 "Peyami Safa Bey", Gerçek, 26 Nisan 1950, s. 3.
25 Hasan Tanr›kut, "Burjuvazi ‹ktidarda", Gerçek, 24 May›s 1950, s. 2, 4.
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yap›lmad›¤›n› hepiniz takdir edersiniz. Biz solculukla mücadele ederken as›l kanunî yollardan ayr›lmayaca¤›z. Solculu¤un nereden bafllay›p nerede bitti¤ini kati olarak tayin edecek kanunî k›staslar› bulup
ortaya koyaca¤›z. Ta ki hâkimlerimiz bunu teflhiste tereddüde düflmesinler ve hükümlerini vermekte mütereddit olmas›nlar.
Adnan Menderes, burada kendisine "Ayn› fleyi ›rkç›l›k için de istiyorum; nerede bafll›yor, nerede bitiyor?" diyen Sadri Maksudî Arsal'a,
"Say›n hocam, müsterih olman›z› rica ederim. Irkç›l›¤› biz solculuk gibi mutlaka mücadele edilip sökünden sökülüp at›lmas› lâz›m gelen bir
mesele, bir cereyan olarak kabul ediyor de¤iliz," diye cevap vermiflti.
Nihayet ›rkç›l›k, bir fikrin, hissin dalâleti olabilir. Fakat solculuk böyle de¤ildir. Biz solculu¤u bugün "Bu memleketin aleyhine ve zarar›na
çal›flan kuvvetlerin ajan› olma" mânas›na al›yoruz. Bunlar› bir fikir ve
his kabul etmekten uza¤›z. Bu tarife dikkat etmek lâz›md›r. Bugün
›rkç›l›k ve solculuk derken, "‹kisini de mütekabil istikametlerde, ayn›
seviyede tutuyor" diye hükmetmek do¤ru olmaz.26
Ve I. Menderes Hükümeti (22 May›s 1950 – 9 Mart 1951) Program›'na afla¤›daki flekilde yans›r:
[Millete mal olmufl ink›lâplar›n korunmas›ndan bahisle] bilhassa üzerinde duraca¤›m›z mesele memleketi içinden y›k›c› afl›r› sol cereyanlar› kökünden temizlemek için icabeden kanuni tedbirleri almakt›r. ‹rticai ve ›rkç›l›k gibi ay›r›c› cereyanlar› vas›ta olarak kullanan ve çok defa kendisini bu maskeler alt›na gizleyen afl›r› solcu hareketlere karfl›
gereken bütün kanuni tedbirleri almakta asla tereddüt etmeyece¤iz.
Biz bugünün flartlar› içinde afl›r› sol cereyanlar› fikir ve vicdan hürriyeti mevzuunda mütalâa etmek gafletinde bulunmayaca¤›z. Bugün
afl›r› sol cereyanlara mensup olanlar›n, mücerret bir fikir ve kanâat
sahibi olmaktan ziyâde y›k›c› cereyanlar›n aletleri olduklar›ndan flüphemiz yoktur. Fikir ve vicdan hürriyeti perdesi alt›nda bütün hürriyetleri kan ve ateflle yok etmekten baflka bir maksat gütmeyen bu ajanlar› adalet pençesine çarpt›rmak için icabeden k›staslar› vuzuh ve katiyetle tespit etmek zaruretine inan›yoruz. Ancak bu suretledir ki, mizah
veya siyasî tenkit kisvesi alt›nda ayakta tutunmak istenilen ve haki26 Halûk K›lç›k, derleyen, "Demokrat Parti Meclis Grubu, 28 May›s 1950, Hükümet Program› tart›flmalar›", Adnan Menderes'in Konuflmalar›, Demeçleri, Makaleleri, Cilt II (Ankara: Demokratlar Kulübü Yay›nlar›, 1992), s.
7–8.
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katte düpedüz afl›r› sol cereyanlar›n
eseri olan neflriyat›n27 tahribat›ndan
memleketi korumak kabil olabilecektir.28
DP'nin sola karfl› bu tavr›, II. Menderes
Hükümeti'nde (9 Mart 1951 – 17 May›s
1954) fliddetlenecektir:
Kökü d›flar›da olan teflkilat›n fâaliyetini fikir hürriyeti çerçevesinde mütalâa
etmek ve müsamaha ile karfl›lamak bizim için mümkün de¤ildir. Bir çete halinde gizli ve teflkilât olarak muhayyel
bir istilan›n öncülü¤ü vazifesini görmeye yeltenenlere karfl› kanuni tedbirlerimiz daima fliddetli olacakt›r. Bu nev'i
faaliyetleri biz, fikir hürriyetleriyle asla alâkal› görmemekteyiz. Bu mücadelemizde ilk program›m›zda da
izah etti¤imiz gibi birinci hedefimiz kanuni k›staslar elde etmektir.
Türk hakimine bu nev'iden suçlar› teflhis edip cezaland›rabilmek imkânlar›n› vermek laz›md›r. Bunun için sarih tarif ve k›staslara dayanan kanun maddelerine ihtiyaç aflikard›r. Bu ihtiyaca uyarak Hükümetçe haz›rlanan kanun tadilleri Yüksek Meclis’in komisyonlar›nda
tetkik ve müzakere halindedir.29
Nitekim Türk Ceza Kanunu'nun meflhur 141 ve 142inci madde hükümleri
1951'de a¤›rlaflt›r›l›r. Ayn› sene yap›lan TKP Tevkifat›'n›n ard›ndan, s›ra, sürekli yasal s›n›rlar dâhilinde siyaset yapt›klar›n› dile getiren TSP'ye gelir.
1946'da Esat Adil liderli¤indeki TSP karfl›s›nda fiefik Hüsnü De¤mer'in
27 Baflbakan Adnan Menderes'in "düpedüz afl›r› sol cereyanlar›n eseri olan neflriyat"tan kast›, s›ras›yla Markopafla, Merhumpafla, Malûmpafla, Ali Baba, Yedisekiz Hasanpafla, Öküz Mehmet Pafla ve nihayet Medet! isimleriyle ve ço¤unlukla Aziz Nesin yönetiminde yay›mlanan gazetelerdir. Abidin Dino'nun yönetiminde yay›mlanan
Nuhun Gemisi'nin de kastedilen neflriyat aras›nda oldu¤u varsay›labilir. Nitekim, Medet!'te ilk hükümet program›n›n okunmas›n›n hemen ard›ndan Menderes'e aç›k bir mektup yay›mlan›r: Bkz.: "Baflbakana Aç›k Mektup:
Yan›l›yorsun Bay Menderes", Medet!, Y›l: 4 (Yeni Seri), Say›: 13 (5 Haziran 1950), s. 1, 4. Menderes'in tavr›, Abdülaziz ve Abdülhamit dönemlerindeki uygulamalarla mukayese edilir; Halide Edip Ad›var'›n meclis kürsüsünden Menderes'in mizah gazeteleri konusundaki tavr›n› elefltiren konuflmas›na temas edilir ve flu temennide bulunulur: "Son sözümüz millete hay›rl› bir Baflbakan olman›z, gazetemizin; Recep Peker, Saraço¤lu, fiemsettin
Günaltay, ‹nönü gibi 'daimi sermaye'leri aras›na girmemenizdir."
28 I. Menderes Hükümeti Program›, http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP19.htm.
29 II. Menderes Hükümeti Program›, http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP20.htm.
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(TSEKP) saf›nda yer alan Rasih Nuri ‹leri, y›llar sonra müstehzi bir tav›rla,
"o y›llarda davalarda beraat etmenin, hatta Leninizm'i reddetmenin bile, hele
Demokrat Parti döneminde, bir ‘sosyalist' partisinin yaflamas› için yeterli olmad›¤›"n› yazacakt›r.30
Meclis’te grev hakk› görüflülürken, Samet A¤ao¤lu komünizm tehlikesinden bahseder ve grevin Türk toplumunda s›n›f çat›flmalar›na yol açaca¤›n›
söyler. 1949 senesinde grev hakk›n› program›na alan DP'nin baflbakan› bu tart›flmalar esnas›nda, "B›rak›n bu palavralar›, Türkiye'de grev mi olurmufl… Biraz kalk›nal›m! Bu ifli sonra düflünürüz,"31 diyecektir. Samet A¤ao¤lu, TSP'nin
ipini çeken konuflmay›, K›rflehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'un, ‹stanbul
Tekstil Sendikas› iflçilerinin yapmak istedikleri mitinge ‹stanbul Valili¤i’nce
izin verilmemesi sebebine dair Çal›flma ve ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan olan sorusuna cevaben, Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› s›fat›yla yapar. Kanunlar
müsait dahi olsa, huzursuzlu¤a müsaade edilmeyecektir:
Son aylar zarf›nda memleketimizde birbiri arkas›na tezahür etmekte
bulunan bir tak›m hareketlere dikkat nazar›n›z› çekmek isterim. Ankara'da floförlerin bir hareketini takip eden ‹stanbul'daki büyük iflçi
kütlelerini büyük bir mevzuu etraf›nda meydanlarda toplamak teflebbüsü ve daha 1 – 2 gün evvel ‹zmir'de belediye iflçilerini grev yapmaya sevkeden âmiller gibi müflahadelerimiz birbirine eklendi¤i ve bu
müflahadelerin yan›bafl›nda flimdi arzedece¤im di¤er bir tak›m müflahadeler göz önüne al›nd›¤› zaman mevzuumuzun yaln›z bir miting hâdisesinin menedilmesinden ibaret olmad›¤› anlafl›l›r. Mesele daha derindir, daha flümullüdür. Bu arzetti¤im hâdiselerin yan› bafl›nda Meclis’imizin nazar›ndan kaçmam›fl olacakt›r ki son aylar zarf›nda ifl ihtilâflar› da artmaktad›r.
‹fl ihtilâflar›n›n atmas› sebepleri de tetkika flayan mevzular› teflkil etmektedir. Bu ayr› bir bahistir. Gerek ifl ihtilâflar›n›n artmas›, gerek
arzetti¤im di¤er hâdiseler, muaayen bir merkezden idare edilmekte
bulunan bir plân›n muhtelif safhalar› karfl›s›nda oldu¤umuz intiba›n›
hakl› olarak uyand›rmaktad›r ve bunu teyit eden deliller de vard›r. Bu
delillerin bafl›nda, derhal arzedeyim ki, ismi sosyalist, fakat hakiki
mahiyeti, flimdiye kadar tatbik etti¤i metotlar› ile tamamiyle komü30 Rasih Nuri ‹leri, derleyen, "Y›l 1946", 1947 TKP Davas›: K›rkl› Y›llar – 4 içinde (‹stanbul: Tüstav Yay›nlar›,
2003), s. 275–83. 1950'lerin bafl›nda TSP ile TKP aras›nda yaflanan polemik için bkz.: Levent Cantek, "Nuhun
Gemisi: TSP–TKP Polemi¤i", Modern Türkiye'de Siyasî Düflünce: Sol Düflünce, Cilt 8 (‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, yay›na haz›rlan›yor).
31 Cihad Hikmet Baban, Politika Galerisi (Büstler ve Portreler) (‹stanbul: Remzi Kitabevi, 1970), s. 365.
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nist olan bir partinin yer ald›¤›n› görüyoruz.
Bu, merkezi ‹stanbul'da olan sosyalist partisidir. [abç]
[...] Mevzuu, millî bir mevzuudur.
[...] Hükümetin noktai nazar›n› arzedeyim;
bu memlekette çeflitli sebeplerle ve yollarla
fakat bilhassa içtimai huzur ve refah› s›n›f
mücadelesi yaratmak suretiyle, ihlâl etmek
teflebbüsüne, hattâ kanunlar›m›z müsait olmasa bile, Hükümetimiz önce karfl› koyacak,
ondan sonra huzurunuza gelecektir.32
Müteakip günlerde (8–9 May›s 1952), iflçi
kurulufllar›n›n da hükümet kadar komünizme karfl› olduklar›na dair haberler bas›nda
yer al›r. ‹stanbul Sendikalar Birli¤i, Eminönü Halkevi'nde bir "komünizmi tel'in" toplant›s› düzenler.33 TSP Genel Sekreteri Esat Adil, Baflbakan Adnan Menderes'e afla¤›da aktard›¤›m mektubu34 bu
geliflmeler üzerine yazacakt›r:

TÜRK‹YE SOSYAL‹ST PART‹S‹
Merkez ‹cra Komitesi
Say›: 44
‹stanbul 14/6/1952
Tel:
Say›n Adnan Menderes
Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan›
Her fleyden önce, zeki, mimtaz ve namuskâr flahsiyetinize karfl› besledi¤im hürmet ve muhabbeti arzetmek isterim.
32 T.B.M.M. Tutanak Dergisi, Dönem: IX, Toplant›: 2, Cilt: 15, Birleflim: 69, 7.5.1952 (Ankara: T.B.M.M. Bas›mevi, 1952), s. 96–102, burada sayfa 98 ve 99.
33 18 May›s 1952 tarihli Cumhuriyet gazetesinden nakleden, Ahmet Makal, Türkiye'de Çok Partili Dönemde
Çal›flma ‹liflkileri: 1946–1963 (Ankara: ‹mge Kitabevi, 2002), s. 285, dn. 398.
34 "Avukat Esat Adil Müstecabi'nin kurucusu ve Genel Sekreteri bulundu¤u Türkiye Sosyalist Partisi ile ilgili
olarak Baflbakan Adnan Menderes'e yazd›¤› mektup", T.C. Baflbakanl›k Devlet Arflivleri Genel Müdürlü¤ü
Cumhuriyet Arflivleri, Tarih: 14/6/1952, Dosya: A7, Fon Kodu: 30.1, Yer No: 18.104.7. Mektup, Türkiye Sosyalist
Partisi Merkez ‹cra Komitesi bafll›kl›, 17.5 x 25 cm ebad›nda, 3. hamur ka¤›da daktilo ile yaz›lm›fl, tarih ve say›
el yaz›s› ile eklenmifltir. ‹ki sayfad›r. Metinde alt› çizili bölüm muhtemelen mektubun okuru taraf›ndan renkli
kurflun kalem ile çizilmifltir.
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1945 y›l›ndan beri, demokratik ve parlementer nizam›m›z›n geliflmesi
yolunda, pek çok meflakkat ve ›zt›raplara mal olan flahsi gayretlerimin
Faflist ve Komünist cephelerden tevcih edilen gayz ve husumetler sebebile pek az semere verebildi¤ini itiraf ederim.
Bir avuç idealist kadromla, Belçika ve Fransa tipi Milli politakaya sahip
bir Sosyalist Partisi kurmak ve yaflatmak hususundaki gayretlerimiz
her halde malumu devletinizdir. C.H.P. iktidar›n›n, henüz rüfleym halinde bulunan Partimizi – bir nutkunuzda tarif ve tavsif buyurdu¤unuz
flekilde – imhaye tevessül etti¤ini, masumiyetimizin ise ancak on sekiz
ayl›k bir mevkufiyetden sonra tezahür edebildi¤ini unutmamakla beraber, ‹ktidar› ele ald›¤›n›z tarihden bir ay sonra, yeni Demokratik nizam›n›z›n yaratd›¤› huzur ve itimat içinde, Partimizi yeniden faaliyete geçirdim.
O günden bu güne, Milli menfiimize ve nizam› içtimaimize en sa[f] samimi hislerle ba¤l›l›k gösteregeldik. Islahatc› ve tekâmülcü Sosyalist
prensiplerimize tam bir taassupla sadakat gösterdik. Demokrat ve Parlementer Türkiyem›z›n, çok mütevazi de olsa, bir Sosyalist Partisinden
mahrum görünmemesine çal›fld›k. Siyasi hürriyetler hususunda daima
ibzal buyurdu¤unuz teminat›n samimiyet ve ciddiyetinden asla flüpheye
düflmedik.
Fakat son günlerde maruz kald›¤›m›z baz› vekayi, bizi, yüksek makam›n›za ve asil flahsiyetinize elem ve endiflelerimizi arza mecbur k›lmakdad›r.
Demokras› ve Kanun muvacehesinde, vaziyetimizi meflkuk göstermeye
matuf baz› teflebbüslere giriflildi¤ini, bu arada Istanbul Emniyet Müdürlü¤ü Birinci flubesi taraf›ndan baz› partililerin gizlice sorguya çekilerek, C.H.P. usulünce korku ve bask› havas› içinde Parti aleyhine ifade
vermeye, hatta aleyhimizde gizli raporlar vermeye icbar edildikleri tesbit edilmifldir.
1946 terörünü ve onun telâfisi hala mümkün olmam›fl olan ›zt›raplar›n›
unutmad›¤›m için flikâyetimizi do¤rudan do¤ruya zat› davletinize arzetmeyi zaruri telekki ettim.
Partimizin, iki y›ll›k fealiyetinin ilmi mahiyeti, milli karakteri, nizam
içtimaimizle olan ahengi herdürlü flaibeden berîdir[;] bunu beyan ve temin etmek vezifemdir.
Bununlar beraber, Memleketimizde, samimi surette antikomünist bir
Sosyalist Partisinin dahi mevcudiyet ve faaliyeti flayan› arzu degilse, siyasi hayatdan çekilmeye, kurucusu ve baflkan› s›fatilede Partimi kapatmaya amade bulundu¤umu, derin bir elem içinde arzederim.
Demokrasi u¤rundaki mücahedenizi takdis, hürmetlerimin kabulünüde
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bilhassa istirham ederim.
T.S.P. kurucusu ve Genel Sekreteri
Avukat Esat Âdil Müstecâbi
[‹mza]

TSP, bu mektubun kaleme al›nmas›ndan dört gün sonra kapat›l›r. 14 üyesi gizli komünizm propagandas› yapt›klar› iddias›yla ‹stanbul'da tutuklan›r.
Tutuklamalar Temmuz ay›na dek devam eder.35 DP iktidar› alt›nda bir sonraki yasal sol teflebbüs, Hikmet K›v›lc›ml›'n›n Vatan Partisi de ayn› sonla karfl›laflacak, K›v›lc›ml›'n›n savunmas›n› üstlenen Esat Adil kendi partisinin akland›¤›n› göremeden 1958'de hayata gözlerini yumacakt›r.

Özet: 1945 senesinde Demokrat Parti'nin müstakbel önderli¤i ile sol ile aras›nda çetrefil bir iliflki kurulmufltur. DP'nin sola karfl› gerçek tutumu 1950'de iktidara gelmesinin ard›ndan belirginleflir. Bu yaz›, DP ile sol aras›ndaki s›k›nt›l› iliflki çerçevesinde de¤erlendirilebilecek 1945 ve 1952 senelerine ait iki belgeyi okurla buluflturmay› amaçl›yor.
Anahtar Sözcükler: Demokrat Parti, Sol, Türkiye Sosyalist Partisi, Popülizm, Esat Adil
Müstecapl›o¤lu, Adnan Menderes.
Abstract: There has been an intricate relationship between the prospective Democratic
Party leadership and the left during 1945 in the days preceding the establishment of the DP.
The DP's real stance with regard to the left crystalised after it came to power in 1950. This
article presents two letters from 1945 and 1952 that could be read in the framework of the
troublesome relation between the DP and the left.
Keywords: Democratic Party, Socialist Party of Turkey, Left, populism, Esat Adil Müstecapl›o¤lu, Adnan Menderes.

35 Ahmad ve Ahmad, Türkiye'de Çok Partili Politikan›n Aç›klamal› Kronolojisi, s. 15-16, 97-98.
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