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Demokrat Parti Meclis Grubu Toplantı Tutanakları (Meclis Grubu Müzake-

re Zabıtları), Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinden başlayarak, 1960 askeri 
müdahalesine kadar Meclis Grubu’nda yaptığı toplantıların tutanaklarıdır1. Söz 
konusu tutanaklar TBMM Arşivi’nde mikrofilm olarak yer almaktadır.  Toplam 
305 adet olup, 1950 öncesine ait tutanaklar arşivde bulunmamaktadır. Cumhuri-
yet tarihi boyunca bir partinin elde bulunan tek Meclis Grubu toplantı tutanak-
ları Demokrat Parti’ye aittir.2 Bu nedenle Demokrat Parti tarihi çalışılırken baş-
vurulması gereken en önemli birinci el kaynakların başında gelmektedir. Ancak 
bu Grup Toplantı Tutanakları önemi tarihçiler tarafından çok da kullanılan 
belgeler değillerdir.3 

Tartışılan konular genellikle siyasal ve ekonomik gündemlere paralel konular 
olmuş olsa da mikro ölçekli konuların da masaya yatırıldığı görülür. Tutanaklar 
bir yandan o dönemin siyasi konjonktürünü yansıtırken, diğer bir yandan parti 

                                                 
1 İlk tutanak tarihi 28 Mayıs 1950, son tutanak 29 Nisan 1960. 
2 Diğer partilerden sadece CHP’nin 1924-1925 yıllarına ait toplantı tutanakları 
bulunmaktadır. Bu tutanaklar, Yücel Demirel ve Osman Zeki Korur tarafından yayına 
hazırlamış ve Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından 2002’de basılmıştır. 
3 Bunun istisnai örnekleri olarak bkz.Mustafa Albayrak, Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti 
(1946-1950), Phoenix Yayınları, Ankara, 2004, Bülvin Albayrak, Demokrat Parti’de Parti İçi 
Muhalefetin Gelişimi ve Sonuçları (1946-1960), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Enstitüsü, yayınlanmamış YL tezi, Ankara, 2004, Beril Yaşar Teksoy, Demokrat Parti’de 
Parti İçi Demokrasi (1946-1960), DEÜ SBE yayınlanmamış YL tezi İzmir, 2010. 
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içi demokrasinin işlerliği ile ilgili de ipuçları vermektedir. 1950-1960 arası De-
mokrat Parti’nin yaptığı bu toplantılar, Demokrat Parti’nin iktidar partisi olması 
itibariyle hem parti politikalarının, hem de hükümet politikalarının arka planını 
oluşturması bakımından önemlidir.4 

Parti grupları, parti içi hareketliliğin ve gerginliğin başladığı ve geliştiği ortam 
olarak belirleyici bir konuma sahiptir5. Demokrat Parti’de de bu durum geçerli-
liğini sürdürmüştür6. Bu bakımdan milletvekilleri arasındaki huzursuzluklar, 
husumetler ve parti içi demokrasinin işlerliği de bu tutanaklardan çıkartılabilir.   

Demokrat Parti Grubu’nda yaşanan huzursuzluklar, ya milletvekillerinin 
kendi aralarında ya da Parti Grubu ile merkez arasındaki çatışmalardan kaynak-

                                                 
4 Fakat, yapılan her Meclis Grubu Toplantısı’nın tutanağının arşive geçmediği görülmektedir. 
Bunlardan en göze çarpanı 29 Kasım 1955 tarihli tutanaktır. Bu tutanağın içeriğiyle ilgili bilgi 
aşağıda verilmiştir. 
5 Aydemir, parti gruplarının önemi şöyle açıklar; “Demokratik partilerde iç gerginliğin 
harekete geldiği ve geliştiği ortam, genel olarak parti gruplarıdır. Parlamentoda partilerin 
siyasi okulu ve imtihan arenası parti gruplarıdır. Bu gruplarda parlamento adamları pek çok 
şey öğrenirler. Hem kendini göstermek hem parti içinde yollarını açmak imkanı bulurlar. Bir 
gün herhangi bir iktidar parlamento kürsüsüne veya halkın karşısına o güne kadar adı pek 
işitilmemiş birini bir vekil olarak çıkarırsa bu demektir ki bu adam parti grubunda kendini 
göstermiştir. Yeni işine ehliyetini ispat etmiştir.” Bkz. Şevket Süreyya Aydemir, Menderes’in 
Dramı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993, s. 234.    
6 Kuruluş aşamasından beri iç gerginliği devam eden Demokrat Parti ilk bölünmesini 
1948’deki ikinci kongresinde yaşadı. Bu kongrede Müstakil Demokratlar Grubu, Öz 
Demokratlar Grubu gibi isimler altında beliren ayrılıklar, iktidar dönemi boyunca çeşitli 
şekillerde devam etti. 
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lanmaktaydı. 1950-1954 arasında, iç gerginlikler bir şeklide idare edilirken, 
1954’ten sonraki dönemde partinin çok büyümesi, siyasal ve ekonomik olarak 
da huzursuzlukların artması nedeniyle bu gerginliklerin tolere edilmesi zorlaştı. 

İlk üç dönemde, Menderes’in partiye olan hakimiyetinin sınırlı kalması, parti 
içindeki muhalif grubun kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine olanak sağ-
ladı. 1954 seçimlerinde elde edilen başarı Menderes’in parti içi gücünü arttırdı. 
Ancak bu durum parti içindeki anlaşmazlıkların daha da artmasına ve yaşanılan 
gerginliklerin daha uzun sürede ve daha zor bir şekilde atlatılmasına neden oldu. 

Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın, Adnan Menderes üzerindeki etkisi 
çok fazlaydı.  Bayar, özellikle 1954 seçimlerinden sonra muhalefete karşı daha 
acımasızdı. Kendi deyimiyle “ince demokrasiye paydos” politikasını bu dönemden 
itibaren yoğun bir şekilde hissettirmeye başladı. Menderes ise Bayar’a nazaran 
daha ılımlı görünse de, özellikle 1954 yazında kanunlaştırılan muhalefete şiddet 
tedbirlerini, Meclis Grubu’nda ve TBMM’de gösterdiği büyük gayretle çıkara-
bilmişti.7   

Toplantılarla ilgili tutanak kayıtlarında gözlemlenen bir durum da, özellikle 
Demokrat Parti’nin ilk iktidar olduğu yıllarda milletvekillerinin bu toplantılarda 
daha açık yüreklilik ve cesaretle gerek partiyi, gerekse hükümeti eleştirebilmele-
riydi. İktidara geldikten sonra yapılan ilk üç Meclis Grubu toplantısında, De-
mokrat Parti’nin ilk kongrelerinde olduğu gibi uzun konuşmalara ve çok sık 
eleştirilere rastlanılmaktaydı. Bu durum üzerine Ekrem Hayri Üstündağ başkan-
lığında toplanan İdare Heyeti, üçüncü defa toplanılan Grup toplantısında önlem 
almak durumda kaldı. Böylece, yapılacak olan Grup toplantılarının, tespit edilen 
program doğrultusunda işlemesi kararlaştırıldı.8    

Birinci Menderes Hükümeti, Meclis Grubu’ndan 245 olumlu oy alırken, 163 
milletvekili bu oylamaya katılmadı. Katılmayanların önemli bir kısmı Menderes 
muhalifi milletvekiliydi.9  Program hükümetin kurulmasından birkaç gün sonra 
Parti Grubu’na okundu. Programın okunduğu bu toplantıya, Başbakan Mende-
res, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve İnönü’ye yönelik şiddetli hücumlarla başla-
dı.10 Ardından elliden fazla milletvekili söz aldı. Bunlardan bazıları programın 
eksik yanları üzerinde dururken, bir bölüm milletvekili de programda yer alan 
bazı görüşlere karşı çıktı.11       

İlk dönem, Menderes’in partiye kendini kabullendirmeye çalıştığı dönem ola-
rak da kabul edilebilir. Menderes bu dönemde henüz parti üstündeki hakimiye-
tini tam olarak kuramadığı için eleştirilerin de tek odağı olmamıştı. Söz konusu 

                                                 
7 Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları, Demokrasi Yokuş Aşağı, 1954-1957, Bilgi 
Yay.,  Ankara, 1991, s. 27. 
8 D.P. MGMZ, 20.06.1950. 
9 D.P. MGMZ, 20.06.1950. 
10 Cihad Baban, Politika Galerisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993, s. 143. 
11 Albayrak, a.g.e.., s. 185. 
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dönemde, milletvekilleri12, Meclis Grubu’na verdikleri sorular ve yaptıkları eleş-
tirilerle, Bakanların, kayıtsız şartsız bir otorite olamayacağını göstermişlerdi.  

Bu örneklerden biri Tekirdağ milletvekili Zeki Erataman’ın, Grup olarak ay-
lardır hükümetin iç ve dış çalışmaları hakkında bilgi alamamaları ile ilgili önerge-
si idi. Hükümet çalışmalarını, basın ya da Demokrat Parti kongre nutuklarından 
öğrendiklerinden şikâyet eden milletvekili, amaçlarının çalışmalarını millete ve 
seçim bölgelerine doğru aksettirme kaygısı taşımakla ilgili olduğunu ve bu ne-
denle parti içindeki çalışmalardan daha fazla haberdar olmaları gerektiğini belir-
tiyordu13. Bunun üzerine yapılan Grup toplantısında, hükümetin yapılan işler 
hakkında belirli zamanlarda Grubu aydınlatması teklif edilmişti ve hükümetin iki 
ayda bir Gruba izahat vermesi karara bağlandı.14 

1950-1954 yılları arasındaki dönemde tartışılan konular dönemin sosyoeko-
nomik konjonktürünün görece sorunsuz olması itibarıyla da daha mikro ölçek-
liydi. 1950’lerin sonlarına doğru Grup içindeki anlaşmazlıklar artmaya başladı.15  
1951 yılı da Demokrat Parti açısından pek olumlu başlamadı. Hükümet ve De-
mokrat Parti Genel Merkezi bu dönemde Parti Grubu ve yerel teşkilatlarda 
ortaya çıkan problemlerle uğraşmak zorunda kaldı. Özellikle, iktidar olduklarını 
ama muktedir olamadıklarını düşünen milletvekillerinin, hükümetin vaatlerini 
yerine getirmediğine dair şikâyetleri ve muhalefet karşısında uygulanan politika-
lar, Demokrat Parti Grubu’nda, hükümete karşı bir parti içi muhalefeti ortaya 
çıkardı.16 

                                                 
12 Metin Toker 1950-1954 Meclisinin DP Grubunun başlıca dört çeşit milletvekilinden 
oluştuğunu söyler; “Bunların ilki bir önceki Meclisten gelenler… Dört Kurucu ve Hasan 
Polatkan, Kemal Zeytinoğlu, Kemal Özçoban gibi... İkincisi 1946-50 arasında bölgelerinde 
çetin demokrasi mücadelesi vermiş, kendilerine çok baskı yapılan zaferi dişleri tırnaklarıyla 
kazanan yerel yöneticiler. Bunlara örnek olarak Balıkesir’den Sıtkı Yırcalı-Esat Budaklıoğlu 
çifti. Bir üçüncü takım, o yörenin iyi okumuş, iyi yetişmiş, dil ve dünya bilen gençleri; 
Hayrettin Erkmen, Fethi Çelikbaş bu örnekler arasında sayılabilir. Bir de Genel Merkez’den 
kendilerine adaylıklarını koymaları için ricada bulunan şahsiyetler vardır; Halil Özyörük ve 
Kazım Taşkent. Bir de sokaktan derlenenler vardı. Tüm bu özellikler 1950-1954 döneminde 
Demokrat Parti Meclis Grubunun eğilim ve davranışlarında çok önemli rol oynadı.” Metin 
Toker, Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları, Demokrat Parti’nin Altın Yılları 1950-1954, Bilgi 
Yayınları, Ankara, 1991, s. 27.       
13 BCA Fon Kodu: 30..1.0.0 Yer No: 44.265..7. 
14 D.P. MGMZ., 14.11.1950. 
15 Metin Toker, Demokrat Parti Grubu içindeki huzursuzluğu iki ana sebeple açıklamaktadır; 
“Bunlardan ilki, grup içinde kendilerini bakanlığa herkesten daha çok layık gören milletvekil-
lerinin bulunuyor olmasıydı. Bunlar haklarının yenildiği inancındaydı ve bundan dolayı mu-
halif görüntüdelerdi. Sesleri yükselirse göze çarpacakları düşüncesindelerdi. Bir de bölgele-
rinden kuvvetli gelmiş; örgütlerine egemen, tekrar seçilmek için Genel Merkezin desteğine 
ihtiyaç duygun milletvekilleri de bulunmaktaydı, ki bunlar partinin yönetilme tarzından 
memnun değillerdi. Grup, kurucular ve özellikle Başbakan tarafından gereği kadar önem-
senmemekteydi. Bir nevi el kaldırma mekanizması olarak görülmekteydi. Parti içi demokrasi 
kaybolma yolundaydı. Bir sulta korkusu hissedilmekteydi.” Bkz. Metin Toker, Demokrasimizin 
İsmet Paşalı Yılları, Demokrasi Yokuş Aşağı, 1954-1957, Bilgi Yay.,  Ankara, 1991. 
16 Rıfkı Salim Burçak, On Yılın Anıları (1950-1960), Ankara, 1998, ss.78 -79. 
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Tüm bu huzursuzluklara rağmen İkinci Menderes Hükümeti’nde, Mende-
res’in partideki tek adam olma çabalarının bir oranda karşılığını aldığını, yükse-
len güvenoyu rakamlarından çıkarmak mümkündür17. 2 Nisan 1951 tarihli Mec-
lis Grubu toplantısında, Menderes Hükümeti Grup’tan 311 olumlu, 61 olumsuz 
oy alarak parti içindeki hakimiyetini arttırmıştı18. Buna rağmen Grup’ta Mende-
res’e eleştiri sesleri duyuluyordu. 29 Mart 1951 tarihli Grup toplantısında, Men-
deres’in yeni hükümetle ilgili olarak vekillerle fikir alışverişinde bulunmaması ve 
Kabine’de Bakanların işlerine fazla müdahale etmesi, Meclis’in açılışına kısa bir 

                                                 
17 Menderes’in parti içindeki hakimiyetinin bu dönem artmasıyla ilgili olarak Feroz Ahmad 
şu yorumda bulunmaktadır: “Menderes, parti içindeki güç yapısını hesaba katmadan ilk 
kabinesini kurdu. Bu, parti içi muhalefet, kabine dışı bırakılan önde gelen D.P.’liler tarafın-
dan pekişmeden önce, düzeltilmesi gereken bir hataydı. Yılın sonraki aylarında Menderes 
hoşnutsuzlukları zayıflatmak için tasarlanan birçok önemli değişiklik yaptı. (Samet Ağaoğ-
lu’nun devlet bakanlığı ve Başbakan yardımcılığına getirilmesi, Fevzi Lütfü Karaosmanoğ-
lu’nun Marshall yardımlarından sorumlu devlet bakanlığına getirilmesi, Köymen’i Bayındırlık 
bakanlığına getirilmesi… Bu değişikler, bunlar gibi nüfuzlu politik şahısları etkisizleştirerek 
Menderes’in parti içindeki konumunu daha da güvenli hale getirdi. Özellikle Karaosmanoğlu 
kişiliği itibariyle Menderes’e meydan okuyabilecek yapıdaydı. Samet Ağaoğlu da hükümeti 
eleştirebilir bir konumda olduğu için kabinede bulunması gereken isimler arasındaydı. Kabi-
neden uzaklaştırılan diğer kişiler (Başman, Belger ve Belen) Menderes açısından çok bağım-
sızdılar fakat hükümet dışında hiçbir tehlike oluşturamazlardı. Yılın sonlarına gelindiğinde 
Menderes’in parti içindeki konumu sağlamlaşmış görünüyordu.” Feroz Ahmad, Demokrasi 
Sürecinde Türkiye (1945 – 1980), Hil Yayınları, İstanbul, 1994, s. 174.  
18 Açık oylama yapıldığı için bu rakamlar gerçek muhalif sayısını yansıtmayabilir.  

 
 

1951’de DP Genel İdare Kurulu toplantısı. Ayaktakiler: Menderes, Kemal Özçoban, 
Kamil Gündeş, Refik Koraltan, Samet Ağaoğlu. Oturanlar: Fuat Köprülü, Nuri Özsan, 

Celal Bayar, İhsan Şerif Özgen (Tarih ve Toplum, Mayıs 1988, Sayı 53) 
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zaman kala Hükümeti kurmaya çalışması yoğun eleştirilere neden olmuştu.19 
Özellikle Zonguldak milletvekili Hüseyin Balık’ın şu sözleri Grup toplantısında 
büyük coşkuya neden oldu: 

Bugün Demokrat Parti Hükümeti hakkında realiteden doğan fikirleri söy-
lemek zorundayız. Acı ile söylemek lazımdır ki, Hükümetin programı 
hakkında bir tek kelime ifade etmek istemiyoruz, fakat programsızlık 
içinde yürümek, böyle bir yolda yürümek acıdır. Bugün 14 Mayıs’ta elde 
edilen büyük nimetlere bir fenalık olursa, bu fenalık ancak bizim içimiz-
den gelebilir. Biz açık söyleyemezsek, o vakit kendi kendimize partiyi 
yıkmış oluruz. 

Sözle icraat arasında uzun bir mesafe bulunmaktadır. Sözlerden icraat 
mevkiinde bulunan sayın arkadaşlarımızın bulundukları mesafeyi ölçmeye 
imkan bulamadık. Bunu birçok arkadaş biliyor. Bunlardan ızdırab ve 
üzüntü duyuyorum.20  

Tüm bu olumsuzluklar üzerine, Grup İdare Heyeti, 4.12.1951 tarihli Meclis 
Grubu toplantısında Grup içi çalışmalarına dair talimatname yapılmasına karar 
verdi. Talimatname, Parti çalışmalarının nizamname ve programa uygun olması 
ve yapılan çalışmaların verimliliğini arttırmak amacıyla hazırlanmıştı. Bu talimat-
name Grup’ta çok ağır eleştirilere maruz kaldı ve uzun süre tartışıldı. Bunun 
üzerine Grup Başkanı Refik Şevket İnce talimatnameyi şu şekilde özetlemek 
zorunda kaldı: 

…ne tüzükte mevcut bir hükmü, ne de sizin tarafınızdan verilmiş bir ka-
rara hitaben bu hazırlığı yapmış değiliz. Ancak bunu aramızda parti işleri-
nin daha muntazam, daha alakalı ve daha mazbut bir halde yürüyebilme-
sini temin için kendi düşüncelerimizi size arz etmek üzere yapılan tecrü-
belerden ve aldığımız ilhamlardan istifade ederek muvafık bulunduk. Bi-
naenaleyh sunduğumuz mesele bir ifayı vazifeden mütevellid bir kararlar 
yekünü değil belki sizlerin huzurunda görüşülmesi lazım bir mebdeler 
yekünü olarak, birer başlangıç müzakereleri yekünü olarak takdim ediyo-
ruz. Ondan dolayıdır ki bu bahislerin müzakeresi esnasında bütün arka-
daşların her şeyden evvel bizim hüsnü niyetimize hukuk ve nizam 
perverliğimize taarruz etmeyeceklerine inanarak ancak beğenilmeyen 
noktalarda da kah dirayetimizin noksanlığından, kah şu veya bu türlü dü-
şüncelerimizin noksanlığından neşet edecek aksak hususlarda bizi ikaz 
etmelerini rica ederiz. Fakat bize asla Demokrat Milletvekili sıfatıyla haiz 
olduğumuz hukuku tecavüz ettiğimiz şeklinde bir şaibe ileri sürülemez. 
Hatalarımızı tahsis ederseniz sizinle beraber reye iştirak ederiz. Yoksa bi-

                                                 
19 D.P. MGMZ,  29.03.1951. Bu milletvekillerden göze çarpan isimler Sadri Maksudi Arsal 
(Ankara), Hüseyin Balık (Zonguldak), Burhanettin Onat (Antalya), Arif Hikmet Pamukoğlu 
(Giresun), Kazım Arara (Çankırı), Ferit Alpiskender (Diyarbakır), Bu milletvekilleri red oyu 
vereceklerini açıkça beyan ederken, ilk kabinede Devlet Bakanı olarak görev alan Refik 
Şevket İnce bu toplantıya katılmadı.  
20 D.P. MGMZ,  29.03.1951. 
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zim mebusu cendere içine almak gibi bir niyetimiz bulunmadığına şüphe 
yoktur.  

Verdiğimiz talimatname tasarısı veya çalışma projesinin esbabı mucibesini 
yazmaya lüzum görmedik.21  

Ancak İdare Heyeti’nin tüm çabalarına rağmen bu talimatname Grup tara-
fından reddedildi. 

Menderes, iki hükümet arasında geçen bu zaman diliminde parti içindeki ye-
rini sağlamlaştırmaya çalıştı. 1951 yılında yaşanan huzursuzluklar atlatıldıktan 
sonra geçen iki senede Demokrat Parti, gerek parti içi, gerekse halktan aldığı 
destek ile altın yıllarını yaşadı. 

 Menderes’in parti içinde tek adam olacağına dair ilk belirtiler 14.06.1952 ta-
rihli Grup toplantısında yaşandı. Partinin önde gelen isimlerinden ve aynı za-
manda Grup Başkanvekili olan Refik Şevket İnce, partiden istifa edeceğini açık-
ladı22. İnce, Menderes’e yazdığı mektupta, istifa gerekçesini hükümetin Gruba 
karşı takındığı hareket tarzı olarak göstermekle birlikte, Grubu, her ne koşulda 
olursa olsun partiyi müdafaa ile yükümlü bir organ olarak kabul ediyordu. Söz 
alan birçok milletvekili, buna yanıt olarak, Grup Başkanvekilinin hakaretlerini 
çok ağır bir şekilde eleştirmişlerdi. Hatta toplantı sonunda pek çok önerge ve-
rilmiş, bunlar içinde Müfit Erkuyumcu’nun önergesi ezici bir çoğunlukla kabul 
edilmişti. Önergede, milletvekilleri, İnce’nin ileri sürdüğü iddiaları yeni öğren-
dikleri ve Grubun bu iddialara asla katılmadığı yazılı idi. Grup, bu teklifi oy 
birliği ile karara bağladı.23  

 Grup toplantılarında Demokrat Parti’nin iktidar dönemi boyunca, Meclis 
gündeminde, demokratik olup olmadığı hararetle tartışılan kanun tasarıları da 
bulunmaktaydı.24  Bunların nasıl meşrulaştırıldığı Meclis Grup Toplantı 
Tutanakları’nda açıkça görülmektedir. Bu şekildeki oturumlarda, çoğunlukla 
milletvekilleri arasında fikir birliği olmuş ve hatta muhalefete karşı ortak cephe 
alınmıştı.  

Ezanın Arapça okunma yasağının kaldırılması bu kanunlara örnek olarak 
verilebilir. Bu yasa, Meclis Grubu’nda fikir ayrılığı olmadan kabul edildi. 
Başbakan Grup toplantısında Arapça ezan okunmasını yasaklayan yasanın 

                                                 
21 D.P. MGMZ,  4.12.1951. 
22 Refik Şevket İnce, Demokrat Parti’de o güne kadar parti içinde ağırlığı olan hatta parti 
hakimiyetinde  Menderes’e rakip olabilecek bir konuma sahipti. Fakat yukarda değinilen olay 
İnce’nin partideki sonunu getirdi. Cihad Baban bu konuyu şöyle açıklıyor; “1946’dan 1960 
yılına kadar süren Demokrat Parti’nin 14 yıllık tarihi, aynı zamanda Menderes’in bu partide 
tek adam olmaya doğru yaptığı savaşların tarihidir. Demokrat Parti iktidar olduktan sonra ilk 
harcanacak isim, partinin kurulmasında büyük emeği geçen Refik Şevket İnce olacaktı.” 
Baban, a.g.e., s. 144.   
23 D.P. MGMZ,  14.06.1952. 
24 1951 ve 1954’te yapılan memur tasfiye hareketi, Arapça ezan yasağının kaldırılması, İspat 
Hakkı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası, Basın Yasası, Siyasi Partilerin seçimlere ortak 
liste halinde girmelerini yasaklayan yasa, Üniversite yasası, Tahkikat Komisyonunun 
kurulması. 
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“bugün için geçersiz olduğunu” belirterek “laikliğe de münafi bulunduğunu 
bununla birlikte ezanın tam olarak Türkçeleştirilemediğini ve bunun 
yapılmasının uzun zaman alacağını” açıkladı.25 Ardından söz alan Sadri Maksudi 
Arsal “ezan hakkındaki kararın geçici bir tedbir olarak alındığını bunu Atatürk 
inkılabına bağlama teşebbüsünün yersiz olduğunu” belirtti. Yine aynı toplantıda 
söz alan Afyon milletvekili Kemal Özçoban “cumhuriyete kavuştuktan sonra 
idareyi ellerinde tutanlar bu memleketin gerilemesinin münhasıran İslam dininin 
memleketi kötü yollara sevk edeceği, bir takım kötü neticeler vereceği yolunda 
hayli sakim yollara gitmişlerdir. Hepimiz bu dinin Saikleriyiz. İslam dini hiçbir 
zaman bu memleketi kötü yola sevk eden bir din değildir.” demekteydi.26 
Anlaşıldığı gibi Menderes’in Ezan’ın Arapça okunmasını kaldırması, Demokrat 
Parti milletvekilleri tarafından da destek gördü. 

Yine Demokrat Parti’nin iktidara geldiği ilk yılda Grub’a sunduğu bir diğer 
konu Halkevleri’nin kapatılması ve CHP’nin mallarına el konulması, Parti Gru-
bunda oy birliği ile kabul edilmiş olan yasa tasarılarıdır. Daha önce sinyalleri 
verilmiş olmasına rağmen ilk defa 12 Aralık 1950 tarihinde Grup toplantısında 
gündeme gelen bu konular, Gruptakiler tarafından çok destek görmekle beraber 
hararetle tartışılmıştı. Tartışılan konular özellikle CHP’nin bu malları haksız 
olarak edindiği ve bu malların en iyi şekilde nasıl değerlendirilebileceği üzerine 
idi. Bunlarla ilgili olarak Menderes, Grupta yaptığı konuşmada “CHP’nin elin-
deki mülklerin ikinci kaynağını halkevlerinin oluşturduğunu, bu kurumun gider-
lerinin hazine tarafından yapıldığını ve bu nedenle bu tahsisisin batıl olması 
gerektiğini” vurgulamıştı. Bu konuda tek muhalif ses Zonguldak milletvekili 
Muammer Alakant’tan yükseldi. Halkevleri ile ilgili olarak “kültürel hizmet ifa 
etmek üzere, birer tesis haline getirilerek bunlara bütçeden para ayrılmasının ve 
özerk kurumlar halinde çalışmalarının yararlı olacağı” üzerindeki görüşleri Men-
deres’in tepkisine neden oldu27. Diğer vekiller sırayla söz alarak Başbakan’ın 
fikirlerine katıldıklarını beyan ederek, görüşlerini destekleyici kanıtlar da sunma-
ya çalıştılar.28 Halkevlerinin kapatılması takip eden aylarda olduysa da, CHP’nin 
mallarının elinden alınması ile ilgili kanun ise 14 Aralık 1953 tarihinde kabul 
edildi.29   

1954 yılında yapılan memur tasfiye hareketi de yasalaştırılmadan önce, Meclis 
Grubu’nda çok tartışılmasına rağmen Menderes’in büyük çabalarıyla, oy çokluğu 

                                                 
25 D.P. MGMZ,  13.06.1950. 
26 D.P. MGMZ ,13.12. 1950. 
27 D.P. MGMZ, 12.12. 1950. 
28 Ankara milletvekili Hamit Şevket İnce, CHP’nin mal varlığı ile ilgili araştırma yaptığını, bu 
partinin elinde 790 tane taşınmaz mal olduğunu iddia etmişti. Remzi Oğuz Arık ise CHP’nin 
tasarrufunda 250 milyon liralık mal bulunmasını eleştirmişti.   
29 Bu kanunun Grup’ta gündeme gelmesinden üç sene sonra kabul edilmesinde bazı önemli 
nedenler bulunmaktadır. Bunların başında CHP’nin 1954 seçimleri öncesi Millet Partisi’ni 
destekler bir tutum içine girmesi, 1954’te yapılacak olan genel seçimler öncesi CHP’yi mali 
açıdan güçsüz bırakmak, 1951-1953 arasında dış politikada yaşanan önemli gelişmeler ve 
Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarda bu tip kanunları üst üste çıkartarak çok tepki çekmek 
istememesi gelebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Albayrak, a.g.e. 
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ile kabul edildi. Hatta bu konu, alınan tasfiye kararının geç kalınmış olması itiba-
riyle, milletvekillerinin kendi aralarında da anlaşmazlık yarattı.30 Yasanın çıkma-
sını savunan milletvekilleri, bunu memurların CHP lehine propaganda yapması, 
hatta bu nedenle halkı dövme girişimlerinde bulunduğu sebebine dayandırırken 
özellikle halkevlerinde yetiştirilen memur kesiminin tasfiye olması konusunda 
hemfikirdi. Diğer bir grup milletvekili ise “yasa tasarısının gereksiz olduğunu, 
partizan görünümlü ama kalifiye olmayan memurların bu durumdan faydalana-
bileceğini” savunarak eleştiride bulundular. Bu tenkidin ardından Menderes 
uzun bir konuşma yaptı ve eleştirilere şu şekilde yanıt verdi: 

Bizim hazırlamakta olduğumuz kanunda memuru alma hakkı vardır, 
memuru çıkarma hakkı yoktur. Fakat dosyası ne olursa olsun bu memle-
kete hayrı dokunmazsa işten çıkarılacaktır. Devlet memurlarının kafasına 
bu girdiği andan itibaren yepyeni bir ruh hakim olacaktır. Hiç kimseyi iş-
ten çıkarmaya gerek kalmadan bu iş yürüyecektir.31  

Bu tasarı Meclis’ten 3.7.1954 tarihinde geçti32. Menderes’in parti içindeki ha-
kimiyeti tüm muhalif seslere rağmen bir kere daha hissedilmiş oldu. 

Demokrat Parti 1954 seçimlerinden sonra elde ettiği sonuçların etkisiyle bu 
iktidar döneminde kendisine muhalefet eden bütün unsurları ortadan kaldırma-
ya çalıştı. Bunlardan bir diğeri ise 1954 seçimlerinde kendisine oy vermeyen 
Kırşehir’in ilçe yapılması ile ilgili olarak hazırladığı yasa tasarısıydı. Bu yasa 
Grup’ta ciddi bir engelle karşılaşmadı. Hatta tasarıyı bazı milletvekili ve Bakan-
lar hararetle bir an önce yasalaşması için desteklediler.33 Yasayla ilgili olarak 
çıkan tek muhalif ses Ekrem Alican’a aitti. Ekrem Alican konuyla ilgili olarak 
şunları söyledi: 

Nevşehir il olmaya layıkmış, o il olunca Kırşehir ilçe olacakmış. Bunlar 
laftır. Hakikat şudur ki bundan sonra Anadolu’daki il ve ilçeler sandık ba-
şında gözlerinin önünde Kırşehir’in başına gelenler bulunduğu halde gi-
decek. Bir kılıç tepelerinde sallanıp duracak.34   

Alican bu sözleriyle Grup’ta dikkat çekse de yasanın çıkartılmasına engel 
olabilecek bir çoğunluk sağlayamadı. Ve yasa 30 Haziran 1954 tarihinde Mec-
lis’ten geçti35.   

                                                 
30 Bu yasayla ilgili olarak milletvekilleri iki gruba ayrıldılar. Bir kısım milletvekili kanunun 
derhal çıkarılmasını, diğerleri işin aceleye getirilmemesini istiyorlardı. Yeni kanuna göre 
siyasete karışan ve seçimlerde adaylıklarını koyan memurlarla ehliyetsiz memurların tasfiyesi 
istenmekteydi. Bu tasarının kısa zamanda hazırlanmasını isteyen grup, memurların azli yetki-
sinin hükümete verilmesini istemektedir. İkinci grup ise idare mekanizmasının ıslah edilmesi, 
fakat bu ıslahatın acele kanunlarla değil, esaslı tetkikler sonunda çıkarılacak daha dört başı 
mamur bir kanunla temin edilmesini istemekteydi. Ayrıntılı bilgi için bkz, Toker, a.g.e., s. 27.   
31 D.P. MGMZ, 2.7.1954. 
32 Cumhuriyet, 4.7.1954. 
33 Bunlar arasında İçişleri Bakanı Namık Gedik, Abidin Potuoğlu, Kenan Akman, Hüseyin 
Balık gibi isimler bulunmaktaydı. 
34 Akis, sayı: 8, 3.7.1954. 
35 Cumhuriyet, 1.7.1954. 
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1954 yazında Meclis’ten geçirilen bir diğer yasa ise “Seçim Yasası” idi. Bu 
yasaya göre bir siyasi partinin aday listesine giren adayların, başka bir siyasi par-
tinin listesine girmeleri ya da başka bir yerden bağımsız aday olmaları olanağı 
ortadan kaldırılıyor, bir partiye başvuru da bulunup da o partinin listesinde her-
hangi bir nedenle yer alamayan adayın başka bir partiden aday olması ya da 
bağımsız aday olabilmesi söz konusu olamıyordu36. Seçim Yasası Grup’ta tar-
tışmaya neden olan bir yasa tasarısı olsa da Menderes’in ağırlığını koymasıyla 
Meclis’ten rahatlıkla geçti.   

Görüldüğü gibi 1954 yazında Demokrat Parti’nin iki lider ismi, Celal Bayar 
(partili cumhurbaşkanı) ve Adnan Menderes, Parti Grubu’nu büyük ölçüde 
kendi etkileri altına almayı başarmış ve bu Demokrat Parti iktidarının sonuna 
kadar bu şekilde devam etmişti. 1954 seçimlerinden sonra Meclis’teki sayısı ve 
gücü artan Grup kendisine ilerde sorun teşkil edecek olan engelleri ortadan 
kaldırmakta bir sakınca görmüyordu.  Pek çok tarihçi ve yazar 1954 yazının 
Demokrat Parti için kırılma noktası olduğunda hemfikirdir. İnönü o dönem için 
bu konuyla ilgili olarak şu yorumda bulunmuştu: 

Gruplarını o tarihte egemenlik altına almışlar ve itirazları susturmuşlardı. 
Eğer o yaz Demokrat Parti Grubu mukavemet etseydi rejimin ve kendile-
rinin kaderi başka türlü olurdu. Sonra nihayetine kadar bu böyle gitti.37  

                                                 
36 Albayrak, a.g.e., s. 266. 
37 Toker, D.P. Yokuş Aşağı 1954-1957,s. 39. 

 
 

“Adnan Menderes, karşısındaki ile kolay iletişim kuran, çok sevilen, çok inandırıcı bir 
yanı olan, karizması güçlü bir kişiliğe sahipti” (Tarih ve Toplum, Mayıs 1988, Sayı 53) 
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Parti içindeki huzursuzluğun dinmesini ne 1954 seçim sonuçları ne de muha-
lefete karşı oy birliği ile çıkarılan yasalar sağlayabildi. Meclis’te sandalye sayısı 
artan Demokrat Parti Grubu içindeki sorunlar da günden güne artıyordu. Aslın-
da gerginliğin ortaya çıkması Demokrat Parti’nin 14 Mayıs 1955 tarihli Grup 
toplantısında, 1954 seçimlerinden sonra yapılmak istenilmeyen yerel seçimlerle, 
Demokrat Parti Büyük Kongresi şiddetle eleştirilmesi ile başlamıştı. Birçok 
milletvekili yerel seçimlerin hangi düşünceye dayanarak ertelenmek istenildiğinin 
Hükümet ve Demokrat Parti Yönetim Kurulu’nca açıklanmasını talep etmişler-
di. Seçimlerin ertelenmesini isteyen önerge, oturumu yöneten Hulusi Köymen 
tarafından oya sunuldu. Çoğunluğun ertelenmeye karşı oy kullanmasına rağmen, 
Başkan aksi yönde sonuç ilan edince milletvekilleri bu duruma şiddetle isyan 
etti.38 Her ne kadar İçişleri Bakanı Namık Gedik ve Genel İdare Kurulu adına 
Kamil Gündeş milletvekillerini rahatlatmak amacıyla kürsüye çıktılarsa da ger-
ginlik geçirilemedi.  

Artan gerginliği pekiştiren bir diğer olay ise 6-7 Eylül olaylarıdır. 1955 yılının 
son aylarında iktisadi sıkıntılar son derece artmış, bunun neticesinde hükümet 
çok yıpranmıştı. 6-7 Eylül olaylarından sorumlu tutulan İçişleri Bakanı Namık 
Gedik’e zaten bir tepki mevcuttu. Bu gerginliğin üstüne Devlet Bakanı Osman 
Kapani ve Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes’in istifaları eklenince ortam 
daha da gerginleşti.  

Tüm bu gerginliklerden dolayı Menderes’in kurduğu üçüncü kabine çok 
uzun soluklu olamadı. Kabine kurulduğundan beri yaşanan parti içi gerilim İspat 
Hakkı’nı39 ortadan kaldırmayı amaçlayan yasa tasarısının hazırlanması nedeniyle 
arttı. Bu durum her ne kadar Menderes’in parti içindeki konumunu zayıflatacak 
gibi görünse de, Menderes bunu kendi lehine başarıyla çevirmeyi bildi. 
Menderes’in parti içindeki konumunu pekiştiren bu önemli örnek 29 Kasım 
1955 tarihli Grup toplantısında Üçüncü Menderes Hükümeti’nin Demokrat 
Parti’li milletvekilleri tarafından düşürülmesiyle gerçekleşti. Bütün Bakanları 
istifaya çağıran milletvekilleri, bu kabineyi kuran Menderes’in istifasını 
istememekle birlikte, aynı gün yeni kurulacak hükümet için yapılan güven 
oylamasında Menderes’in şahsına güvenoyu verilmesi,   büyük bir paradoks 
oluşturmakla beraber, Menderes’in parti içindeki hakimiyetinin oldukça artmış 
olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.40  

Buna rağmen Demokrat Parti Grubu 10 Ocak 1956 tarihli Grup 
toplantısında Başbakan için Meclis tahkikatı istemişti. Başbakan Menderes 6-7 
Eylül hadiselerinden dolayı böyle bir tahkikatın açılmaması gerektiğini 
savunuyordu. Buna yanıt olarak Hamit Şevket İnce Menderes’e şunları söyledi: 

                                                 
38 D.P. MGMZ, 14.5.1955. 
39 Bu yasa tasarısı, basına yazdıklarını kanıtlama hakkını ortadan kaldırıyordu.   
40 Ayrıntılı Bilgi için bkz. Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları (1944-1973), Bilgi 
Yayınevi, Ankara, 1991; Cüneyt Arcayürek, Bir İktidar, Bir İhtilal (1955-1960), Bilgi Yayınevi, 
Ankara, 1984. 
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Madem ki Başbakan kat-i surette kendisinin mucibi mesuliyet bir 
harekette bulunmadığını söylüyor, o halde Meclis tahkikatında da mahsur 
görülmemelidir. Zihinleri kemiren şüpheler giderilmelidir.41  

1955-1957 yılları arasında, Menderes’in Parti içindeki otoritesini arttırmak ve 
partiyi kendi lehine daha homojenleştirmek için yoğun bir çaba sarf ettiği 
dönem olmuştu42. 1957’den askeri darbeye kadar olan dönemde ise Demokrat 
Parti’de parti içi demokrasi hiç olmadığı kadar azalmış, Menderes’in ve Bayar’ın 
partiye tamamen hakim olmasıyla antidemokratik yasaların çıkması 
kolaylaşmıştı. 

1957’de yapılan genel seçimlerde ise Demokrat Parti’nin büyük oy kaybı 
Grup’ta eleştirici ve huzursuz bir havanın oluşmasına neden olmuştu. Grup’un 
bir kısmı bu oy kaybının nedenlerini yaşanan ekonomik sorunlara bağlı olarak 
hükümetin izlediği yanlış politikalara bağlarken, bir kısım milletvekili ise neden 
olarak muhalefetin takındığı saldırgan tavırları göstermişlerdi. 8 Kasım 1957’de 
yapılan Grup toplantısında İstanbul milletvekili Mithat Perin, “muhalefetin 
yaptığı taşkınlıklar ve tahrikler karşısında mevcut kanunların uygulanmasını, 
kanunlar yeterli değilse hükümetin yeni kanunlar getirmesini” önerdi. Bunun 
üzerine Menderes kürsüye gelerek gerekli gördüğü tedbirleri şöyle sıraladı: 

Meclis tutanakları yayımlanmadan önce onların gazetelerde vesair suret-
lerde yayınlanmasını yasaklamak, bir partiden ayrılacak milletvekillerinin 
milletvekilliğini de kaybedeceğini hükme bağlayan bir kanun, üniversite-
lerde siyaset yapmayı önleyen bir tedbir, basın hakkında yeni tedbirler.43  

Bunun üzerine Grup, bir sonraki toplantısında Abidin Potuoğlu ve Baha 
Akşit’in önerileri ile aşağıdaki önlemleri kabul etmişti: 

Politika ile iştigal eden veya vazifesini suistimal eden memurlar hakkında 
mer’i mevzuatın derhal tatbiki ile memuriyetle alakalarının kesilmesi ve 
bu konuda gerekirse yeni kanuni tedbirlerin alınması, 

İktisadi düzene zararlı tesirler yapan amilleri ortadan kaldırmak ve husu-
siyle, fiyat murakebesi temin edebilmek için Milli Korunma Kanunu’nun 
süratle ele alınması, 

Mücerret yalan neşriyatın fiili memnu addedilmesi, önemli yayınların ce-
zalandırılmasıyla, resmi ilan ve benzeri hususların yeniden ele alınarak bir 
esasa bağlanması, 

                                                 
41 D.P. MGMZ, 10.1.1956. 
42 Toker “1957 başlarında Adnan Menderes’in fiilen kendi grubunun denetiminden 
kurtulduğunu fakat bu durumun Demokrat Parti’yi felakete götürecek ruh haline 
büründüğünü” söyler. Hatta bu durum öyle bir hal almıştır ki Menderes, milletvekillerinin 
bakan olma umutlarını kırmamak için bazı bakanlıkları boş bırakmıştır. Ve bu devreden 
itibaren DP Grubu muhalefete karşı çok daha acımasız bir müdahale başlatmıştır. Bkz. 
Toker, a.g.e., s. 222.     
43 Erol Tuncer, 1957 Seçimleri, Tesav Yayınları, Ankara, 2012. 
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Meclis’i işgal eden ve normal murakabeye imkan vermeyen Dahili ni-
zamname maddelerinde lüzumlu tadilatın yapılması, Üniversite Kanu-
nu’nda tetkikler yapılıp gerekli görülecek tedbirlerin alınması.44  

Grupta çoğunluğun oylarıyla kabul edilen bu maddelerden anlaşılacağı gibi 
Demokrat Parti yeni döneminde muhalefete karşı daha sert bir tutum içine gir-
mişti. Bu, sadece muhalefete karşı bir politika olmakla kalmamış aynı zamanda 
Parti’nin 1960 askeri müdahalesine kadarki politikası da olmuştu.   

1957 seçimlerinden sonra Grup’ta gerginliğe neden olan bir konu da Iskat 
Kanunu45 olmuştu. Partiyi ikiye bölen bu kanun tasarısının çıkarılması duru-
munda, bir kısım milletvekili partinin aleyhine olacağını belirtirken, bir kısım 
milletvekili ise bu kanunu savunuyordu. Aslında parti değiştiren milletvekilleri-
nin, milletvekilliğinden düşürülmesi hakkındaki haberler yalnız Demokrat Parti 
içinde tepkiyle karşılanmamış, muhalefet partilerinin de sert eleştirilerine maruz 
kalmıştı. Teklife karşı olan Demokrat Parti milletvekilleri kendilerini şöyle savu-
nuyorlardı: 

Mademki millet ekseriyetinin oyu ile Demokrat Parti iktidara gelmiştir 
demek ki ekseriyet iktidarı tutmaktadır. Hal böyle olunca milletvekillerine 
Meclis’te ve grupta hareket serbestîsi vermek ve bu serbestiden çekin-
memek lazımdır. 

                                                 
44 D.P. MGMZ, 14.11.1957, Aktaran; Albayrak, a.g.e., s. 512. 
45 Iskat Kanunu, parti değiştiren milletvekillerinin milletvekilliğinden düşürülmesi.    
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Bu kanunun çıkmasını isteyenler şu görüşü ileri sürüyorlardı: 

Halen iktidar ve muhalefet arasındaki fark azalmıştır. Ve şu veya bu se-
beplerle ayrılmaları başladığı taktirde Meclis’te muvazene bozulacak ve 
hükümet huzur içinde çalışamayacaktır. Memleket bir iktisadi inkılap ge-
çirmektedir. Eğer hükümet huzur içinde çalışmazsa bu iktisadi inkılapları 
başarmasına imkan yoktur. Bu bakımından milletin parti listesine verdiği 
oylarla Meclis’e giren bir ekseriyetin o devre esnasında müstekar kalması 
lüzumlu ve zaruridir.46 

Bu tartışmaların üzerine 14.11.1957 tarihinde yapılan Grup toplantısından 
sonra neşredilen tebliğde, “Memleketimizin maddi ve manevi huzurunun iadesi 
vatanın ve rejimin selameti ve amme hizmetlerinin iyi ve süratli yürütülmesi için 
görülecek kanuni ve idari tedbirlerin derhal alınması ve ittifakla ve alkışlarla 
karara bağlanacaktır.” denilse de Grup’taki karşı çoğunluğun ağır basması üzeri-
ne Iskat Kanunu Tasarısı kanun haline getirilemedi47.   

Demokrat Parti’nin bu dönemde uyguladığı sert politikalar sadece muhalefe-
te karşı değildi. Basın ve üniversiteler de bu uygulamalardan paylarına düşeni 
aldılar. Örneğin 9 Ocak 1958 tarihli Grup toplantısında söz alan milletvekilleri 
üniversitelerin daha sıkı bir denetim altına alınmasını istediler ve bu konu üzeri-
ne hararetli tartışmalar yapıldı.48   

Yine iktidar-muhalefet ilişkilerinin son derece gerildiği Demokrat Parti’nin 
son yıllarında, CHP’nin yayınladığı “İlk Hedefler Beyannamesi”ne yanıt olarak 
Demokrat Parti Meclis Grubu, 2 Ağustos 1958 tarihli tebliğinde şunları söyle-
mektedir: 

Cumhuriyet Halk Partisi idarecileri, Meclis ve hükümetin meşruiyet ve is-
tikrarını, şiddet yoluyla tahrip etmenin mümkün hatta lazım olduğu kana-
atini uydurmaya müncer olacak, çok tehlikeli bir yola girmişlerdir.  

Meclis’in manevi itibar ve nüfuzunu kırmak, teşrii devreyi zorlamalarla 
sakatlamaya çalışmak, Meclis içi ve Meclis dışı manevralarla Meclis karar-
larına inkiyat etmek demek olan demokratik idareyi felce uğratmak, 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin, istihsale çalıştığı hususlardır.49  

Görüldüğü gibi Demokrat Parti’nin üslubu iktidarının son yıllarında bir hayli 
ağırlaşmıştı. Bu aynı zamanda muhalefete olan tutumunu da göstermekteydi. 
Grup toplantılarında da bu acımasız üslup 1957 yılından sonra kendini açıkça 
göstermektedir.  

Yine muhalefete karşı gösterilen tahammülsüzlük Kayseri olayından sonraki 
ilk Grup toplantısında kendisini gösterdi. 7 Nisan 1960 tarihli bu toplantıda 
Bolu milletvekili Reşat Akşemsettinoğlu’nun muhalefetin son aylarda ülkenin 
içinde ve dışında meşru iktidara karşı takındığı tavır hakkında Başbakan’a yöne-

                                                 
46 Cumhuriyet, 12.11.1957.  
47 Cumhuriyet, 15.11.1957. 
48 D.P. MGMZ, 9.01.1958. 
49 D.P. MGMZ, 2.09.1958. 
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lik sözlü sorusu ile başlayan tartışma, milletvekillerinden gelen desteklerle de-
vam etti. Son olarak kürsüye gelen Adnan Menderes şu öneride bulundu: 

Birkaç istikamette Meclis tahkikatı lazımdır. Merkezde Halk Partisi nasıl 
çalışıyor? Ne tür propagandalar yapıyor? Adli mekanizma nasıl çalışıyor? 
Bunlar araştırılmalıdır. Zira kanunların tatbik edilmekte olduğunu ben si-
ze söylüyorum.50   

Görüşmelerin sonunda Aydın milletvekili Necati Çalın’ın önergesi kabul 
edildi. Önerge “Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Basının durumu, tutumu ile 
memleket sathındaki propagandaları hakkında bir komisyon teşkili ile Meclis 
tahkikatına hazırlık yapacak bir heyetin Grup Yönetim Kurulu tarafından seçil-
mesi” hakkında idi. Bu önerge oy birliği ile kabul edildi51.       

Hemen ardından bir tahkikat komisyonunun kurulmasına karar verildi. Kuş-
kusuz bu komisyonun kurulmasındaki esas amaç iktidarın erken seçime hazır-
landığı o günlerde, muhalefeti etkisiz hale getirmek istemesiydi. Bu durum Grup 
toplantısında yapılan konuşmalardan ve 12 Nisan 1960 tarihinde Grub’a okunan 
ruznameden de açıkça belli olmaktadır. Ruzname’de şunlar yazmaktadır; 

7 Nisan 1960 tarihli grup kararıyla teşekkül etmiş bulunan Komisyon ta-
rafından hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi’nin yıkıcı, gayrimeşru ve ka-
nundışı faaliyetlerinden memleket sathında cereyan tarzı ve bunların ma-
hiyeti ve hakikatin nelerden ibaret olduğunu tahkik ve tespit etmek ve 
bununla beraber memlekette yaygın bir halde görülen kanun dışı siyasi 
faaliyetlerin muhtelif sebeplerine intikal etmek, ezcümle matbuat mesele-
sini, adli ve idari mevzuatı ve bunların ne surette tatbik edilmekte oldu-
ğunu tetkik ederek bir neticeye bağlamak üzere Meclis tahkikatı açılması-
na dair takrir okundu.52   

Adnan Menderes aynı Grup toplantısında bu kararın alınmasının nedenini şu 
şekilde açıklamaktadır: 

Adalet tecelli etmiştir ki her şeyden evvel grubumuzun gösterdiği tesanüt 
tarih sahifelerine, grubumuzun siyasi tarihinin sahifelerine şerefli bir vaka 
olarak kaydedilmek için bu beyanda bulunmayı ve muhteşem arkadaşla-
rımızın gösterdiği vatanperverane, azim ve irade tecellüt ve celadeti sena 
ederek, tescil ettirmek her şeyden evvel yerine getirilmesi lazım gelen bir 
vazife sanmaktayız. 

Uzun tereddütlerden ve uzun zaman devam eden ivicaçlı yollardan geçe-
rek buraya gelmiş bulunuyoruz. Bu gecikmeler memleketin emniyet ve 
selameti üzerinde menfi tesirler yapması ihtimallerini dahi ekseriya göze 
almak suretiyle elden bırakmama yolunu ihtiyar ettiğimizden dolayıdır ki 
bugün bu tedbirlerde hatta gecikmiş olduğumuzu ifade etmek mecburiye-
tinde kalmaktayız. Niçin tehir ettik? Çünkü Demokrat Parti bu memle-

                                                 
50 D.P. MGMZ,  7.04.1960. 
51 D.P. MGMZ, 7.04.1960. 
52 D.P. MGMZ,  12.04.1960. 
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kette hürriyetin bayrağını açarak Türk milletine insanlık şerefine en yakı-
şan bir idarenin kurulması hususunda rehberlik edeceğini Türk Milletinin 
bu yoldaki arzusunu ve hasretini ve iradesini tahakkuk ettirmek için be-
yan etmiştir.53   

Demokrat Parti 15 Nisan 1960 tarihinde yaptığı ikinci toplantıda, bu tahkika-
tın açılmasını, Meclis Başkanlığı’ndan talep eden ve Denizli milletvekili Baha 
Akşit ile Bursa milletvekili Mazlum Kayalar tarafından hazırlanan önergeyi oy 
birliği ile kabul etti. Bu önergede CHP’nin seçim dışı yollarla iktidara gelmek 
için hücre örgütü kurduğu, silahlandığı, isyan hazırlığında bulunduğu ileri sürü-
lüyor ve bu hususların soruşturulması için on beş kişilik bir komisyonun kurul-
ması isteniyordu.  

21 Nisan 1960 tarihli Grup toplantısında milletvekilleri Tahkikat Komisyo-
nu’nun yetkilerinin arttırılmasını istedi. Görüşmeler sırasında söz alan Başbakan, 
“Tahkikat Komisyonunun yetkilerinin yeterli gelmediğini, zira komisyonun 
kararlarına uymanın cezasının ya olmadığını ya da pek az olduğunu belirttikten 
sonra Meclis’in meşruiyetine haysiyet ve şerefine açıkça tecavüzde bulunan mil-
letvekillerinin dokunulmazlığının hemen kaldırılmasını” önerdi.54 

Muhalefete karşı tüm bu sert tutumlardan rahatsız olan bazı Demokrat Parti-
li milletvekilleri siyasi havayı yumuşatmak için çareler aradılarsa da başarılı ola-
madılar. Hatta bu dönemde Menderes’in bazı milletvekilleriyle arası oldukça 
gerildi. İhtilal’den önceki son Grup toplantısında Meclis Grubu yine Menderes’e 
karşı direnişte bulunacaktı. Grup Başkanı Baha Akşit çok sayıda imza toplayan 
milletvekilinin hareketini oya sunmayarak büyük bir hata yapacaktı.  

Menderes de gruptaki direniş havasına kızgın ve kırgın;  

-‘Teessüf ederim’  

diyerek Grup toplantısını terk edecektir. Grupla Menderes’in son buluşmaları da 
zaten bu olacaktır.55 
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Öz: Demokrat Parti Meclis Grubu Toplantı Tutanakları (Meclis Grubu Müzakere Zabıtları) 
1950 yılından 1960 yılına kadar 305 adet olup, bugüne kadar yararlanılmayan bir kaynak 
olarak parti içi demokrasinin, gündemdeki konular hakkında yapılan tartışmaların, eğilimlerin 
ve tasfiyelerin ve zaman içinde partide Menderes egemenliğinin kuruluşunun da tutanakları-
dır. 
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Democrat Party according to Parliamentarian Group Minutes 

Abstract: Proceedings of parliamentary group meetings constitutes a good source for un-
derstanding inner dynamics of a political party. There are 305 proceedings of meetings of 
Demokrat Parti parliamentary group meetings between 1950-1960. Although they provide a 
wide range of information about in-party democracy, discussions about issues on the 
agenda, different tendencies, dismissals, and how Adnan Menderes became dominant in the 
party. 

Keywords: Democrat Party, parliamentary group, democracy, Adnan Menderes 
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