Ankara Üniversitesi Türk ðnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
S 48, Güz 2011, s. 839-867

Cumhuriyet Halk Partisi’nde
Nevi ùahsına Münhasır Bir Muhalif Grup:
Otuzbeúler
Kadri UNAT
Özet
Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de ölümünden sonra øsmet ønönü’nün Cumhurbaúkanlı÷ına ve CHP Genel Baúkanlı÷ına seçilmesi hem Türk siyasal yaúamı açısından
hem de CHP açısından yeni bir dönemin baúlangıcı olmuútur. økinci Dünya Savaúı’nın etkisi altında geçen ve Milli ùef dönemi olarak da bilinen bu dönem, Mayıs
1950’ye kadar devam etmiútir.
ønönü döneminin kuúkusuz en önemli geliúmesi Türkiye’de çok partili siyasal
yaúama geçilmesidir. Bu süreçte Demokrat Parti gibi yeni siyasal partiler kurulmuú
ve iktidar-muhalefet iliúkileri yeni bir çehreye bürünmüútür. Aynı dönemde CHP,
kendi içinde de birtakım çatıúmalara ve çekiúmelere sahne olmuútur. A÷ustos
1947’de Baúbakan Recep Peker’e karúı Nihat Erim önderli÷inde ortaya çıkan
Otuzbeúler hareketi bunun en önemli örne÷idir. Söz konusu çatıúmanın özü tek-parti
zihniyeti ile demokratik zihniyet arasındaki mücadeleye dayanmaktadır. Bu ba÷lamda Otuzbeúler hareketinin, çok partili siyasal yaúama geçiú sürecinde CHP’deki
de÷iúimi tetikleyen unsurlardan birisi oldu÷unu söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: CHP, Demokrasi, Nihat Erim, Otuzbeúler, Recep Peker,
øsmet ønönü.

A Unique Opponent Group in Republican People’s Party: Thirtyfives
Abstract
After the death of Ataturk on 10th November 1938, Ismet Inonu was elected as
the President of Turkish Republic and the Head of the Republican People’s Party.
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Thus a new era began not only for Turkish political scene but also for Republican
People’s Party. This era, which is also known as the “National Leader Era”, was
under the influence of the Second World War and lasted until May 1950.
The most significant progress of the Inonu’s era is the transition to multi-party
system in Turkey. In this period new political parties such as Democratic Party were
established and power-opposition relations turned into a new aspect. In the same
period, Republican People’s Party witnessed various conflicts and arguments in its
own right. In August 1947, the Thirtyfives movement which had emerged under the
leadership of Nihat Erim against to Prime Minister Recep Peker is the most
significant example of these conflicts. The conflict basically depends on the dispute
between the single-party system and democratic mentality. In this context, it’s
possible to claim that the Thirtyfives movement is one of the accelerator factors in
the variation of Republican People’s Party in the transition period to the multiparty system.
Key Words: Democracy, Ismet Inonu, Nihat Erim, Recep Peker, Republican
People’s Party, The Thirtyfives.

Giriğ
9 Eylül 1923’te Mustafa Kemal Pağa bağkanlıßında kurulan Halk Fırkası, 10 Kasım 1924 tarihli Fırka Grubu toplantısında Cumhuriyet Halk Fırkası
adını almığtır.1 1935’te toplanan Dördüncü Büyük Kurultayda kabul edilen
nizamnamede ise fırkanın adı Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul edilmiğtir.2
Kuruldußu andan itibaren hemen her alanda köklü bir deßiğim ve dönüğüm gerçekleğtirmeyi amaçlayan Cumhuriyet Halk Partisi geliğim ağamaları
açısından düğünüldüßünde; milli güçleri bir merkezde toplayan bir cemiyetten (Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti) siyasi bir partiye geçiğ,
bu kimlißin tek ve otoriter bir partiye dönüğümü ile ðkinci Dünya Savağı’nın
hemen ardından çeğitli iç ve dığ sebeplerle demokratik rejimin kurucusu/unsuru olma gibi bir dönemlendirme yapmak mümkündür.3
Atatürk döneminde Cumhuriyet Halk Partisi’nde ve dolayısıyla Türkiye’nin siyasal yağamında çeğitli dönüğümlere neden olan ve aynı zamanda
partinin içinden çıkan iki muhalif hareket vardır. Bunların birincisi, 17 Ka1

Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler, Doßan Kardeğ Yay., ðstanbul, 1952, s.

560.
2

CHP Dördüncü Büyük Kurultayı Görüğmeleri Tutulgası, Ulus Basımevi, Ankara,
1935, s. 89.
3
Tunaya, a.g.e., 560.
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sım 1924’te Kazım Karabekir bağkanlıßında kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır ki, Takrir-i Sükûn Kanunu’na istinaden 4 Haziran 1925’te
kapatılmığtır.4 ðkincisi ise bizzat Atatürk’ün isteßi doßrultusunda 12 Aßustos
1930’da Fethi Okyar tarafından kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası’dır.
Ancak, Atatürk döneminde çok partili siyasal yağama geçiğ açısından ikinci
giriğim olarak kabul edilen bu deneme de bağarısız olmuğ ve 17 Kasım
1930’da fırka kendini feshetmiğtir.5 Böylelikle, 1945’e kadar devam edecek
olan tek-parti dönemi bağlamığtır.6
Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de ölümünün ardından ðsmet ðnönü’nün hem
cumhurbağkanlıßına hem de CHP genel bağkanlıßına seçilmesi sadece CHP
açısından deßil Türkiye açısından da yeni bir dönemin bağlangıcı olarak ele
alınabilir. Çünkü ðnönü, Atatürk’ün ölümü üzerine partinin yeni genel bağkanını seçmek üzere 26 Aralık 1938’de toplanan olaßanüstü parti kurultayında Deßiğmez Genel Bağkan seçilirken Milli Ğef unvanını da almığtır.7
Böylece, ðnönü deßiğmez genel bağkanlık sıfatı ile bir yandan parti ve meclis
üzerindeki otoritesini saßlamlağtırmaya yönelik çaba sarf ederken, dißer
yandan dönemin adeta modası olan ğef unvanını alarak halk üzerindeki etkisini arttırmaya çalığmığtır.8
ðnönü döneminin ayırt edici özelliklerinden biri de, Türkiye’de çok partili siyasal yağama geçiğin bu sıralarda gerçekleğmiğ olmasıdır. Ancak dikkate deßer bir dißer geliğme, 1946-1950 yılları arasında kurulan muhalif partilerin, bağka bir deyiğle parti dığı muhalefetin yanı sıra, belki de çok partili

4

Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi(1839-1950), C. I, ðmge Kitabevi, ðstanbul, 2004, s. 293-314.
5
Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili geniğ bilgi için bkz. Ahmet Aßaoßlu, Serbest Fırka
Hatıraları, ðletiğim Yayınları, ðstanbul, 1994.
6
Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetimi’nin Kurulması (19231931), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, ðstanbul, 2005, s. 293.
7
Kurultayda Atatürk’e de “Ebedi Bağkan” unvanı verilmiğtir. CHP Tüzüßü (26.12.1938
tarihinde Üsnomal toplanan Büyük Kurultay tarafından onaylanmığtır), Recep Ulusu
Basımevi, Ankara, 1938, s.3.
8
ðnönü’nün “Milli Ğef” unvanını almasında iki temel etken vardır. Bunların birincisi, iki
savağ arası dönemde adeta moda olan, içte ve dığta saygınlıkları yüksek tek partili ğef sistemlerinin (Almanya’da Hitler-Führer, ðtalya’da Benito Mussollini-Duçe ve ðspanya’da FrancoCaudillo gibi) etkisidir. ðkincisi ise Atatürk’ün ölümü ile ortaya çıkan iktidar boğlußunu kapatmaya çalığmaktır. Bkz. Cemil Koçak, “Siyasal Tarih”, Yakınçaß Türkiye Tarihi, C. I,
(Haz. Sina Akğin-Bülent Tanör-Korkut Boratav), Milliyet Kitaplıßı, ðstanbul, s.164-165.
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siyasal yağama geçiğe hazırlık süreci olarak ele alınabilecek olan bir parti içi
muhalefetin ortaya çıkmaya bağlamığ olmasıdır.9
Olaßanüstü kurultayda gerçekleğtirilen dißer bir düzenlemeyle hükümeti ve partiyi denetlemek üzere parti üyelerinden oluğan bir Müstakil Grup’un
kurulması kararlağtırılmığtır. Kurultay Umumi Heyeti tarafından seçilecek
olan 21 milletvekilinden oluğması öngörülen grubun asıl bağkanı Deßiğmez
Genel Bağkan ðsmet ðnönü’dür. ðnönü, nizamnameye uygun olarak, kendisini
temsil etmek üzere bir Müstakil Grup Reis Vekili tayin etmiğtir.10
Grubun kurulması, hem hükümet hem de parti üzerinde bir denetim
mekanizması oluğturulması düğüncesinden doßmuğtur. Nizamnameye göre;
Müstakil Grup devlet iğlerinin düzgün bir ğekilde gerçekleğtirilmesini, parti
nizamname, program ve kurultay kararlarının en iyi ğekilde uygulanmasını
meclis grubuna tabi kalmaksızın denetleyecekti. Ancak dißer taraftan grup
üyelerinin, parti grup toplantılarına katılma hakkına sahip olmakla birlikte
fikir beyan etme ve oy kullanma hakkına sahip olmadıkları da nizamnamede
yer almaktadır.11
Dolayısıyla Müstakil Grup, CHP açısından önemli bir reform denemesi
olmasına raßmen, ðkinci Dünya Savağı ortamında tek-parti rejiminin keskinleğmesine de baßlı olarak oldukça sönük kalmığ, gerçek bir muhalefet iğlevi
görmemiğ ve bir denetleme organı olarak faaliyet gösterememiğtir. ðkinci
Dünya Savağı’ndan hemen sonra 1946’da toplanan CHP Olaßanüstü Kurultayında da kaldırılmığtır.12
Kuğkusuz Türk siyasal yağamının dönüm noktalarından biri, çok partili
siyasal yağama geçiğ sürecidir. ðkinci Dünya Savağı’nın hemen ertesinde tüm
dünyada siyasal geliğmeler yeni bir boyut kazanırken Türkiye de bu süreçten

9

Aslında Cumhuriyet Halk Partisi, seçmenlere nispeten tercih hakkı tanımak için 1931 ve
1935 seçimlerinde CHP üyesi olmayan adayların seçilmesine imkân tanıyan “müstakil mebusluk” uygulamasını bağlatmığ, hatta 1931 seçimlerinde 22 seçim bölgesinde 30 milletvekillißi
için, 1935 seçimlerinde de 16 seçim bölgesi için 16 müstakil adaylık belirlemiğtir. Ancak
1939 Mayısında toplanan CHP Beğinci Kurultayı, müstakil mebusluk uygulamasına son
vererek parti bünyesinde bir Müstakil Grup kurulmasını öngörmüğtür. Esat Öz, Tek Parti
Yönetimi ve Siyasal Katılım(1923-1945), Gündoßan Yayınları, Ankara, 1992, s. 170-172.
10
CHP Nizamnamesi (Beğinci Büyük Kurultayın 1 Haziran 1939 tarihindeki toplantısında kabul edilmiğtir), Ankara, Ulus Basımevi, 1939, s. 28.
11
Aynı yer.
12
Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Ğef Dönemi(1938-1945), C. II, ðletiğim Yayınları, ðstanbul, 2003, s.321.
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etkilenmiğ ve iç içe girmiğ çeğitli iç ve dığ dinamiklerin etkisiyle demokratikleğme yolunda önemli adımlar atılmığtır.13
1. Demokrat Parti’nin Kuruluğu ve 21 Temmuz Seçimleri
Cumhurbağkanı ðsmet ðnönü 19 Mayıs 1945 tarihli nutkunda, cumhuriyet rejiminin ortaya çıkarmığ oldußu halk hükümeti ğeklinin her bakımdan
geliğeceßini ve savağın zorunlu kıldıßı ğartlar ortadan kalktıkça Türkiye’nin
siyasal ve kültürel hayatında demokratik prensiplerin daha fazla ön plana
çıkarak yerleğeceßini vurgulamığtır.14 Böylece ðnönü, hem batılı demokrasilere hem de Türk halkına Türkiye’de demokratik rejime geçileceßi mesajını
vermiğtir.
Türkiye’de çok partili siyasal yağama geçiğte hemen herkesin belleßindeki temel bilgi Demokrat Parti’nin kuruluğu ve faaliyetleridir. Bununla
birlikte çok partili siyasal yağama geçiğte ilk kurulan parti Nuri Demiraß’ın
Milli Kalkınma Partisi’dir. Ancak bu parti kendisinden beklenen geliğmeyi
gösterememiğ ve siyasetteki varlıßını da uzun süre devam ettirememiğtir.
Türkiye’yi çok partili siyasal yağama tağıyan asıl siyasal örgütün, Demokrat Parti oldußu konusunda hemen herkes hemfikirdir. Mayıs 1945’te
TBMM’de Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu görüğülürken CHP içindeki
muhalefet iyice belirginleğmeye bağlamığtır. Bu geliğmenin ardından Demokrat Parti’nin kuruluğuna giden süreçte yağanan belki de en önemli geliğme, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan’ın 7
Haziran 1945’te parti meclis grubu bağkanlıßına sundukları Dörtlü Tak-

13

ðkinci Dünya Savağı sırasında uygulanan savağ ekonomisi ve buna baßlı olarak halktan
alınan yeni vergilerin neden oldußu toplumsal tepki iç etkenlerin bağında gelirken, bunu
CHP’nin memur ve liberal aydınların desteßini kaybetmeye bağlaması takip etmiğtir. Önemli
bir iç etken de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluğundan itibaren iğ bağında olan CHP’nin ciddi
bir yıpranma sürecine girmiğ olması ve bu nedenle de siyasal yağamı ve kendini yeniden
yapılandırma yoluna gitmesidir. Dığ etkenler açısından ise; dikkate alınması gereken; savağı
ABD, ðngiltere ve Fransa gibi demokratik rejimlere sahip devletlerin kazanmığ olmasıdır.
Dißer taraftan, Sovyet Rusya’nın 1 Mart 1945’te Türkiye ile 1925’te imzalamığ oldußu dostluk atlağmasını tek taraflı feshettißi bildirmesi, yüzünü zaten Batı’ya çevirmiğ olan Türkiye’nin bağta ABD olmak üzere Batı dünyasıyla iliğkilerini geliğtirmesini hızlandıran ana etken
olmuğtur. Dolayısıyla yeni dünya düzeni içinde yerini alabilmesi için Türkiye’nin Batı’nın
hemen her alandaki standartlarını benimsemesi neredeyse zorunlu olmuğtur. Taner Timur,
Çok Partili Hayata Geçiğ, ðletiğim Yayınları, ðstanbul, 1991, s. 23; Cem Eroßul, “Çok Partili Düzenin Kuruluğu”, Geçiğ Sürecinde Türkiye, Belge Yayınları, ðstanbul, 1990, s. 114.
14
Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi (Sosyal, Kültürel, Ekonomik Temeller),
Timağ Yayınları, ðstanbul, 2010, s.229.
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rir’dir.15 Ancak uzun tartığmalara sebep olan takrir, parti meclis grubu tarafından reddedilmiğtir. Bu geliğmeden hemen sonra 22 Eylül’de toplanan
CHP Divanı, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü’yü, Vatan gazetesinde yayınlanan yazılarının parti prensiplerine aykırı bulundußu gerekçesiyle partiden ihraç etmiğtir.16 24 Eylül’de de Celal Bayar hem milletvekillißinden hem
de CHP’den istifa etmiğtir.17 Kısa bir süre sonra CHP Divanı Refik
Koraltan’ı da partiden ihraç etmiğ ve böylece, takririn sahipleri partiden
uzaklağtırılmığtır.18
CHP içindeki ayrığmanın kimseden gizlenemeyecek bir ğekilde somutlağtıßı günlerde, ðsmet ðnönü, 1 Kasım 1945 tarihli TBMM’yi açığ nutkunda,
günün deßiğen koğullarına uygun hale getirmek için tek partili sistemde
önemli siyasi düzeltmeler yapmaya hazırlandıßını vurgulamığtır. ðnönü aynı
nutukta, sistemdeki temel eksiklißi güçlü bir muhalefet partisinin olmamasına baßlamığ ve demokratik ortamın oluğması sayesinde yeni siyasi partilerin
de kurulabileceßini ilan etmiğtir.19 Türkiye’de çok partili siyasetin pandora
kutusunu açan da bu konuğma olmuğtur.20
Tüm bunlar yağanırken, yeni bir siyasal parti kurmaya yönelik çalığmalarını yoßunlağtıran Dörtlü Takrir sahipleri,21 7 Ocak 1946’da Demokrat
Parti’yi, resmen kurmuğlardır.22 Böylece, Demokrat Parti de daha önce Tür15

Milli hâkimiyetin tek tecelli yeri olan TBMM’de, gerçek bir murakabe ortamının saßlanmasına ve demokratik müesseselerin serbestçe doßup yağamasına engel olan ve Anayasanın halkçı ruhunu takyid eden bazı kanunlarda deßiğiklik yapılmasını ve parti tüzüßünde de
bu amaçların gerektirdißi düzenlemelerin hemen yapılmasını öngören Dörtlü Takrir’in tam
metni için bkz. Ğevket Süreyya Aydemir, ðkinci Adam, C.II, Remzi Kitabevi, ðstanbul, 1975,
s. 440.
16
BCA 5/27/17.
17
Cemil Koçak, Türkiye’de ðki Partili Siyasi Sistemin Kuruluğ Yılları (1945-1950)
ðkinci Parti, C. I, ðletiğim Yayınları, ðstanbul, 2010, s. 693.
18
BCA 6/28/7.
19
TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 7, C. 20, s. 7.
20
Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), (Çev. Ahmet Fethi), Hil
Yayın, ðstanbul, 2007, s.25.
21
Tevfik Rüğtü Aras ile Zekeriya Sertel arasında ðstanbul’da yeni bir parti kurma çerçevesinde 1945’te gerçekleğen görüğmeden sonra, Aras’ın Ankara’daki evinde Celal Bayar, Adnan
Menderes ve Sertel’in katılımıyla ilk toplantı da yapılmığtır. Parti’nin amacı ve programı
üzerinde durulan bu toplantıda partinin adının da Cumhuriyet Demokrat Partisi olması öngörülmüğtür. Geniğ bilgi için bkz. M. Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım(1905-1950), Yaylacık
Matbaası, ðstanbul, 1968, s. 261-268.
22
Mahmut Goloßlu, Demokrasiye Geçiğ(1946-1950), Kaynak Yayınları, ðstanbul, 1982,
s. 41.
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kiye’de kurulan birçok parti gibi halk içinde geliğen bir hareketten doßmayıp, TBMM ve CHP içinden meydana çıkmığtır.23
7 Ocak 1946 günü Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktası olmuğtur.
Çünkü artık Türkiye için geri dönülmeyecek bir süreç yani, çok partili siyasal yağam resmen bağlamığtır. Bundan sonra meclis içinde ve dığında bir
murakabe ortamı oluğmaya bağlamığ, daha doßrusu Türkiye’de, iktidarmuhalefet iliğkileri yeni bir çehreye bürünmeye bağlamığtır.
Programını demokrasi ve liberal ekonomi politikaları ğeklinde belirleyen Demokrat Parti, örgütlenme konusunda da oldukça hızlı davranmığtır.
Nitekim tek-parti döneminde Celal Bayar hizbinde yer alan CHP’li milletvekilleri birer ikiğer Demokrat Parti’ye geçerken, Mart 1946’ya gelindißinde
Demokrat Parti, on altı il ve otuz altı ilçede örgütlenme iğini tamamlamığtır.24
Böyle bir ortamda, seçim meselelerini bir karara baßlamak ve partinin
iğleyiğini liberalleğtirmek amacıyla 10 Mayıs 1946’da CHP Olaßanüstü Kurultayı toplanmığtır. Türk siyasal yağamı ve CHP açısından oldukça önemli
kararların alındıßı kurultayda; ðnönü’nün Deßiğmez Genel Bağkanlık ve Milli
Ğef unvanları kaldırılırken, DP’nin kurulmasıyla geçerlilißini yitirmiğ olan
Müstakil Grup feshedilmiğtir. Ayrıca 1947’de yapılması öngörülen genel
seçimlerin 1946’da ve tek dereceli yapılması kararlağtırılmığtır.25
Söz konusu düzenlemeler, Demokrat Parti’nin kurulmasının bir sonucu
oldußu kadar, ðkinci Dünya Savağı sonrasında Avrupa’da egemen olan demokrasi anlayığının da bir yansıması olarak ele alınabilir. Zira artık Avrupa’da Hitler ve Musollini gibi Führer ve Duçe olarak kutsanan liderler yoktu.
Her ne kadar Demokrat Parti, erken seçim kararı alınmasına karğı çıkmığ ve seçimlere katılmama yönünde tehditkâr bir tutum takınmığsa da CHP
erken seçim kararından geri adım atmamığ, DP de örgütlenmesini tam anlamıyla tamamlamamığ olmasına raßmen, seçimlere katılma kararı almığ ve
yoßun bir seçim kampanyasına giriğmiğtir.

23

Karpat, a.g.e., s.239.
Yusuf Kemal Tengirğenk, Refik Ğevket ðnce, Emin Sazak, Ethem Menderes gibi isimler
bu sıralarda CHP’den DP’ye geçen milletvekilleri arasında yer alırken, Samsun, Aydın, Ankara, Burdur, Manisa, ðzmir, ðstanbul, Bursa, Çanakkale ve Tokat illeri de DP ğubelerinin açıldıßı ilk yerler arasında yer almaktadır. Bkz. Goloßlu, a.g.e., s.43-44.
25
Ahmad, a.g.e., s. 43-44.
24
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ðki parti arasındaki çatığmanın had safhaya ulağtıßı bir ortamda,
21Temmuz 1946 tarihinde Türkiye’de ilk defa yapılan tek dereceli ve çok
partili seçimler sonucunda; CHP 397 milletvekillißi ve DP 61 milletvekillißi
kazanırken, 4 baßımsız milletvekili de TBMM’de yer almaya hak kazanmığtır.26 Ancak açık oy-gizli tasnif usulünün uygulandıßı bu seçimleri DP’liler
kabul etmeyerek ğikâyet ve itirazlara bağlamığlardır. Hatta DP sandık temsilcileri, raporlarında DP’nin 279, CHP’nin 168 aday kazandıßını iddia etmiğlerdir.27 Ancak bu itirazlar, tartığmalar ve restleğmeler, siyasal ortamın gerilmesine neden olmaktan öteye geçememiğ ve seçim sonuçlarında herhangi
bir deßiğiklik olmamığtır. Tam aksine, iktidar-muhalefet iliğkileri daha en
bağından itibaren güven ortamından uzak bir ğekilde seyretmeye bağlamığ ve
gelecekteki gergin siyasetin temelleri atılmığtır.
CHP ile DP arasında seçimlere dair tartığmalar devam ederken, TBMM
5 Aßustos 1946’da ilk toplantısını yaparak çalığmalarına bağlamığtır. DP
örgütünün yurt çapında giderek geniğlemesi ve halkın desteßini almaya bağlaması karğısında CHP, bir tercih yapmak durumunda kalmığtır. CHP için,
muhalefetin en kısa zamanda ortadan kaldırılması veya kitlelerin desteßini
kazanmak için demokratikleğme ve liberalleğme yolunda bir açılıma gidilmesi gibi iki seçenek bulunuyordu. Bu seçeneklerin tartığıldıßı bir ortamda,
ðnönü kan deßiğiklißine giderek, yeni dönemde hükümeti kurma görevini
sertlik yanlısı ve tek-parti rejiminin sıkı taraftarı olarak bilinen Recep Peker’e vermiğtir. Böylece CHP, muhalefetin hükümete tabi olmasını ve kendisine karğı bağlatmığ oldußu saldırılardan vazgeçmesini saßlamak amacıyla
bir sindirme politikası bağlatmığtır.28
Hilmi Uran anılarında bu konuya birçok arağtırmacıdan farklı yaklağmığtır. Uran, ðnönü’ye bağvekillik için Recep Peker’i kendisinin önerdißini
ve bunun üzerine Peker’in bağvekilliße getirildißini, ancak ðnönü’nün bu
tercihte pek de istekli olmadıßını aktarmaktadır.29 Nitekim ðnönü, Peker’in

26

Türkiye ðstatistik Kurumu, Milletvekili Genel Seçimleri (1923-2007), TÜðK Matbaası,
Ankara, 2008, s.7; Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim(1922-1971), C.II, (Haz. Erol Ğadi Erdinç), Pera Turizm ve Ticaret A.Ğ., ðstanbul, 1997,
s.1363.
27
Celal Bayar, Bağvekilim Adnan Menderes, Tercüman Aile ve Kültür Kitaplıßı Yayınları, (Der. ðsmet Bozdaß), ðstanbul, 1986, s. 62.
28
Erik Jan Zürcher, Modernleğen Türkiye’nin Tarihi, (Çev. Yasemin Saner Gönen),
ðletiğim Yayınları, ðstanbul, 2010, s.312; Metin Toker, Demokrasimizin ðsmet Pağalı Yılları
(1944-1973), Tek Partiden Çok Partiye (1944-1950), Bilgi Yayınevi, Ankara, 1998, s.133.
29
“Reisicumhur, Peker’e hiç de istekli görünmüyordu ve onun geçimsizlißinden ve kaba
hareketlerinden endiğe edilebileceßini saklamıyordu…” Hilmi Uran, Meğrutiyet, Tek Parti,
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tek-parti rejimi taraftarı ve sertlik yanlısı oldußunu bildißinden dolayı ona
karğı tedbir alma konusunda gecikmemiğ ve kendisine parti genel bağkan
vekillißi görevini vermeyerek, Ğükrü Saraçoßlu’nu bu göreve uygun görmüğtür. Oysa bağvekillerin aynı zamanda parti genel bağkan vekili olmaları Atatürk döneminden beri süregelen bir gelenekti. Giritlioßlu ise, genel kabulün
aksine Recep Peker’in tek parti rejimi taraftarı olmadıßını, kültür seviyesi
yüksek, vatansever ve demokratik rejimin kurulmasını isteyen bir siyasetçi
oldußuna vurgu yapmaktadır. Bunun yanında Peker demokratik rejime geçilmesi için uygun ortamın henüz söz konusu olmadıßını düğünmektedir.30
Nitekim kısa bir süre sonra Peker ve etrafında kümelenen, aynı zamanda
“müfrit” diye adlandırılan grup, çok partili siyasal yağama ayak uyduramamığ ve parti içi muhalefet karğısında tutunamayarak, parti üzerindeki etkilerini kaybetmiğtir.31
21 Temmuz seçimleri sonrasında, CHP ile DP arasında gittikçe tırmanmakta olan gerginlik 1947 yılı bütçe görüğmeleri sırasında Bağbakan Recep
Peker’in Adnan Menderes’in konuğmasını, “psikopat bir ruh halinin yansıması” ğeklinde deßerlendirmesi sonucunda had safhaya ulağmığ ve DP milletvekilleri toplu halde meclisi terk etmiğtir.32

Çok Parti Hatıralarım(1908-1950), Türkiye ðğ Bankası Kültür Yayınları, ðstanbul, 2008, s.
368.
30
Fahri Giritlioßlu, Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Mevkii, C.I,
Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1965, s.201.
31
Aydemir, a.g.e., C. II, s. 456.
32
Adnan Menderes’in; “….Bu bütçe kanununun gerekçesi çok kısadır. Ayrıntılı bilgi verilmemiğtir. Maliye Bakanı’nın beyanlarında ve komisyon raporunda yeterince bilgi yoktur.
Öteden beri alığılmığ usullerin bırakılarak açıklık saßlayıcı, incelemeyi kolaylağtırıcı usul ve
ğekillerin uygulanması gerekir. …Ve bütçe, samimi deßildir. Denk diye meclise getirilen
bütçeler, yıl sonunda büyük açıklar vermektedirler. Bu husus, bütçelerin kesin hesaplar ile
karğılağtırılmasında kolayca meydana çıkmaktadır. Vasıtasız vergilerin oranları yükseltilmelidir. Kazanç vergisi daha adaletli bir sisteme dayatılmalıdır. Muamele vergisi hafifletilmelidir. Hayvanlar vergisi kaldırılmalıdır. Hükümetin programında belirtilen iğlerin bu bütçe
hesaplarına göre yapılmasına imkan yoktur….” ğeklinde devam eden konuğmasını yapmasından hemen sonra söz alan Recep Peker; “Sayın arkadağlarım, Demokrat Parti adına dinledißimiz Adnan Menderes’in sesinde kötümser ve psikopat ve mariz karanlıklar içinde ğanlı bir
milletin arkada bıraktıßı karanlıklardan azametli bir boğluk halinde ifade bulan ruh halinin
yankılarını dinledik…” ğeklinde karğılık vermiğtir. TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 8, Cilt
3, s. 15-23; Recep Peker’in ne dedißini pek anlayamayan Emin Sazak’ın “Bize pis köpek dedi
arkadağlar. Bize pis köpek dedi, gidelim, terk edelim.” ğeklinde tepkisi üzerine DP’liler
TBMM’yi terk etmiğtir. Toker, a.g.e., s.156.
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Bu sırada ülkenin dört bir yanından gönderilen telgraflar Demokrat Parti’nin Meclis’i boykot etme kararını desteklemiğ, hatta bazıları Recep Peker’i
istifaya bile davet etmiğtir.33 ðplerin iyice gerildißi bu ortamda, ünlü iğ adamı
Üzeyir Avunduk’un araya girmesiyle ðnönü, Demokrat Parti’nin önde gelenlerini Çankaya’ya davet etmiğ ve 22 Aralık 1946’da Recep Peker ile bir araya getirmiğtir.34 Hükümet ile muhalefet partisi arasında bir nevi hakemlik
rolünü üstlenen ðnönü, iki gün sonra DP liderlerinden Celal Bayar ile Fuat
Köprülü’yü Çankaya’da tekrar aßırlayarak sorunu çözmeye çalığmığ, yayınlayacaßı teblißi onlarla paylağmığtır. ðnönü’nün 26 Aralık’ta Anadolu Ajansı
tarafından yayınlanan teblißinden sonra DP’liler, 27 Aralık’ta Meclis’teki
yerlerini almığlar ve geçici de olsa taraflar arasındaki gerginlik bir kenara
bırakılmığtır.35
DP bu geliğmeden kısa bir süre sonra, 7 Ocak 1947’de, ilk büyük kongresini toplamığ ve ortamın yeniden gerilmesine sebep olan Hürriyet Misakı’nı yayınlamığtır. Misak özetle; anayasaya aykırı kanunlar ile seçim kanununun tadil edilmesi ve Cumhurbağkanlıßı ile parti bağkanlıßının aynı kiği
tarafından yürütülmemesi gerektißi ğeklinde üç temel maddeden oluğuyordu.36 DP’liler bu taleplerin kabul edilmemesi durumunda mücadelelerini
Meclis dığında devam ettirecekleri tehdidinde de bulunuyorlardı.
DP kongresinin toplanması, CHP tarafından önceleri olumlu karğılanırken, Hürriyet Misakı’nın yayınlanmasından sonra iktidar-muhalefet iliğkileri, ðnönü’nün tüm çabalarına raßmen tekrar gerilmeye bağlamığ ve 1947 yılı
Bağbakan Recep Peker ile DP kurmayları arasındaki söz düellolarına sahne
olmuğtur.37

33

Karpat, a.g.e., s. 263.
Toker’e göre, 1946-1950 yılları arasında iniğ çıkığlı devam eden partiler arası iliğkilerde
arabuluculuk görevi üstlenen dört isim vardır. Bunların görünürde olanları, CHP’li Hamdullah
Suphi Tanrıöver ile DP’li Adnan Adıvar iken, perde arkasında dönemin iki önemli iğadamı
Vehbi Koç ve Üzeyir Avunduk yer almığtır. Bkz. Toker, a.g.e., s. 135.
35
ðnönü’nün teblißi; “… Karğılıklı saygı ve iyi niyetin vücuduna, her iki tarafla yakın temasından dolayı, kesinlikle emin oldußunu bildiren Cumhurbağkanı; ğikâyet gösterilerinin
yeter görülmesini ve Meclis’teki normal çalığmanın saßlanmasını taraflardan rica etmiğtir.”
ğeklinde bitmektedir. Bkz, Ulus Gazetesi, 27 Aralık 1946.
36
ðsmet ðnönü, Defterler(1919-1973), (Haz. Ahmet Demirel), C. I,Yapı Kredi Yayınları,
ðstanbul, 2001, s. 445.
37
1947 yılının ilk yarısında CHP-DP arasında türlü gerilimlerin yağanmasına sebep olan
geliğmelerin bağlıcaları; DP’nin Ğubat 1947’de yapılan Muhtar Seçimlerine katılmaması, yine
DP’nin 1947 Ara Seçimlerine katılma konusunda tereddüt etmesi ve katılmama kararı alması,
Sıkıyönetimin uzatılmasına dair itirazlardır. Recep Peker ile Celal Bayar arasındaki tartığma
34
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CHP’nin kendi içinde birtakım fikir ayrılıklarının gün yüzüne çıkmaya
bağladıßı bu süreçte, parti içindeki ılımlı kanat DP’ye ve basına açık vermemek amacıyla, istemeyerek de olsa Peker’i bir süre daha desteklemeye devam etmiğtir. Ancak Mayıs ayına gelindißinde CHP içindeki fikir ayrılılıkları kendini iyice hissettirmeye bağlamığtır.38 Bir tarafta Recep Peker’in bağını
çektißi ve Pekerciler ğeklinde isimlendirilen tek-parti rejimi taraftarları, karğılarında ise demokratik rejimin bir an önce yerleğmesi gerektißine inanan
mutediller yer almığtır.
Bu sıralarda Türkiye’de çok partili siyasal yağama geçiğ sürecini etkileyen önemli bir geliğme de ABD Kongresi’nin demokrasi ve hürriyetleri korumak amacıyla Yunanistan ile Türkiye’ye askeri yardımda bulunmak üzere
kabul ettißi Truman Doktrini’dir. ABD’de yardım konusu görüğülürken Türkiye’nin siyasal sistemiyle ilgili olarak hem Temsilciler Meclisi’nde hem de
Senato’da yoßun tartığmalar yağanmığtır. ABD basınında oldukça geniğ yer
bulan bu konu üzerindeki tartığmalar, yardımın baskı rejimlerine karğı demokrasiyi korumak amacını güttüßü, oysa Türkiye’de demokratik bir rejimin
olmadıßı üzerinde yoßunlağmığtır. Bu geliğmeler yağanırken, 12 Nisan
1947’de bir Amerikan heyeti Ankara’ya gelmiğ ve sonuçta ABD Kongresi
yardım kanununu onaylamığtır.39
Yardım antlağmasının yoßun gündem oluğturdußu bu sıralarda ðnönü,
Haziran ayından itibaren Devlet Bağkanı olarak tekrar hakem rolünü üstlenmiğtir. Bir yandan DP liderleriyle çeğitli görüğmeler yapan ve DP’lilerin
istekleri ile beklentilerini dinleyen ðnönü, öte yandan DP liderlerinin dokunulmazlıklarını kaldırmayı, hatta Adnan Menderes/Refik Koraltan gibi isimleri tevkif ettirmeyi ve DP’yi kapattırmayı bile düğünen Recep Peker’i sürece adapte etmeye çalığarak gerilimi giderme yönünde çaba harcamığtır.40

için bkz. Rıfkı Salim Burçak, Türkiye’de Demokrasiye Geçiğ(1945-1950), Olgaç Yayınevi,
1979, s. 119-126.
38
Hürriyet Konyar, CHP, Ulus ve Kemalist ðlkeler, Baßlam Yayınları, ðstanbul, 1999,
s.61.
39
Karpat, a.g.e., s. 275-276.
40
10 Mayıs 1947’de CHP ve DP milletvekillerinden oluğan bir heyet ðngiltere’ye iyi niyet
ziyaretinde bulunmuğtur. Heyette CHP’den Hüseyin Cahit Yalçın, Nihat Erim, Nurullah Esat
Sümer, Fuat Sirmen, Esat Uras ve Sait Odyak, DP’den ise, Fuat Köprülü ve Enis Akaygen yer
almığtır. Yolculuk sırasında Nihat Erim ile Fuat Köprülü arasında sıcak bir diyalog kurulmuğ
ve partiler arasında daha ılımlı bir siyaset izlenmesi gerektißi konusunda görüğ birlißine varılmığtır. Heyetin Türkiye’ye dönmesinden sonra da Nihat Erim’in telkinleri sonucunda ðnönü, heyetin tamamını Çankaya’ya yemeße çaßırarak iki parti arasındaki buzların erimesine
katkıda bulunmaya çalığmığtır. Nihat Erim, Günlükler (1925-1979), C. I, (Haz. Ahmet Demi-
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Ancak ðnönü’nün tavrı da netleğmiğ gibidir. Denilebilir ki, bundan sonra
ðnönü demokrasiye geçiğ sürecini hızlandırmak için, parti içindeki ılımlılar
gibi, Peker’den uzak bir tavır sergilemeye bağlamığtır.
ðnönü’nün son hakemlißi olarak kabul edilen bu temasların sonucunda
Temmuz 1947’de yayınlamığ oldußu 12 Temmuz Beyannamesi41, demokrasiye geçiğ sürecinin kırılma noktalarından biridir. Öyle ki, 21 Temmuz
1946’da yapılan ilk çok partili seçimlerle bağlayan geçiğ sürecinin 12 Temmuz Beyannamesi ile sona erdißi genel bir kabuldür.42
Sonuç olarak 12 Temmuz Beyannamesi, bir yanıyla ABD ile iliğkilerdeki ilerleme ve yardım kararının çıkmasıyla koğut deßerlendirilmelidir. Beyannamenin yayınlandıßı gün, ABD ile Türkiye arasında yardım anlağmasının imzalanması rastlantı deßildir.
ðsmet ðnönü beyannamede, süreçle ilgili tavrını gayet net bir ğekilde ortaya koyarak, rejimin teminatı olacaßını ifade etmiğtir. Üzerinde durulması
gereken nokta, DP’nin ihtilalci bir oluğum olmadıßını vurgulamasıdır ki,
böylelikle ðnönü, Bağbakan Peker’in iddialarını boğa çıkarmığtır. Ancak bu
durum, Devlet Bağkanı olmasının yanı sıra CHP Bağkanı da olan ðnönü ile
Hükümet Bağkanı Recep Peker arasında bir çatığmanın ortaya çıkmasına
sebep olmuğtur. Çünkü Peker’e göre, siyasi partiler arasında herhangi bir
hakemin bulunması antidemokratikti. Hükümet partisi seçimler sonucunda
halktan devleti yönetme yetkisini alır ve vekâleten aldıßı bu yetkiyi dißer
siyasi partilerle yarığarak kullanmakla görevlidir. Dolayısıyla partiler arasında karar verme yetkisine sahip olan tek hakem seçim zamanında oy kullanan
halktır. Üstelik, CHP Bağkanı ðnönü, kendisini Cumhurbağkanlıßına seçmiğ
olan partisinin üstünde ve dığında olamazdı.43
Peker’in bu görüğlerine karğılık, CHP içinde bulunan ılımlıların, beyannameyi oldukça olumlu karğıladıkları dikkat çekmektedir. Ilımlı kanadın
bağını çeken isim Nihat Erim, 12 Temmuz Beyannamesi ile ilgili düğüncelerini Ulus’taki yazısında ğu ğekilde ifade etmektedir: “Bilindißi üzere 12
Temmuz beyannamesiyle memleketimiz partiler hayatında yürekleri sadece
yurt sevgisi ile çarpan vatandağları ferahlatan bir hava esmeye bağlamığtır.

rel), Yapı Kredi Yayınları, ðstanbul, 2005, s. 134; ðnönü, a.g.e., C. I, s. 454-455; Toker, a.g.e.,
s. 180-185; Aydemir, a.g.e., C. II, s. 457-458.
41
Ulus, Vatan, Cumhuriyet, Tanin, 12 Temmuz 1947; Ayın Tarihi, Temmuz 1947, s.
15 -18.
42
Nihat Erim, “ðnönü’yü Dinledikten Sonra”, Ulus, 19 Temmuz 1947; Karpat, a.g.e., s.
257.
43
Karpat, a.g.e., s. 282-283.
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Cumhurbağkanı, bu sıfatına pek yakığan bir teğebbüsle partiler mücadelesini
vatandağlar arasında düğmanlık duygularını kökleğtirmeyecek bir çıßıra
sokmuğtur.”44
DP saflarında da 12 Temmuz Beyannamesi olumlu karğılanmığtır. Celal
Bayar beyannameyi tarihi deßere sahip, iyi niyet ve ileri görüğlülüßün yansıması olan bir belge olarak deßerlendirirken, Fuat Köprülü de ðnönü’nün
beyannamesini, “Memlekette yeni bir hayat neğesi yaratacaktır…” ğeklinde
karğılamığtır.45
2. Otuzbeğler
12 Temmuz Beyannamesi, çok partili siyasal yağama geçiğte geri dönülmez bir süreci bağlatırken, partiler arası iliğkileri yeniden ğekillendiren ve
yumuğatan bir dönemin de bağlangıcı olmuğtur. Muhalefeti teminat altına
alan beyanname aynı zamanda, hem CHP’de hem de DP’de yer alan ağırıların tasfiye edilmelerinin önünü açmığtır.46
12 Temmuz Beyannamesi iktidarın bir icraatı iken, iktidardaki CHP’nin
yanı sıra DP’de de deßiğim ve dönüğüme yol açmığtır. Öyle ki, Demokrat
Parti mensupları arasında beliren fikir ayrılıklarından dolayı, Celal Bayar
hemen ðstiğari Kongre’yi (Küçük Kongre) toplantıya çaßırmığ ve 20 Temmuz’da toplanan kongrede, Fiili Neticelere ðntizar isimli belge oybirlißiyle
kabul edilmiğtir. Ancak parti içindeki dalgalanmaların durulmaması üzerine,
önce Sadık Aldoßan ve dört DP’li partiden ihraç edilmiğtir. Ardından dört
yönetim kurulu üyesi de partiden uzaklağtırılmığtır. Bu geliğmeler yağanırken
parti içi kaynamalar sona ermemiğ ve on DP’li milletvekili parti genel kurulunu tahakkümle suçlayarak Meclis’te Müstakil Demokratlar Grubu’nu
kurmuğ ve böylelikle DP’den ayrılmığlardır.47
CHP içindeki fikir ayrılıkları da bu sıralarda iyice belirginleğmeye bağlamığtır. 12 Temmuz Beyannamesi yayınlanana kadar CHP birlik ve bütünlük
içindeymiğ gibi bir görüntü sergilemeye özen göstermiğtir. Ancak, DP’ye
karğı güç kaybetmemek için dikkatle üzerinde durulmaya çalığılan bu durum
44
45

Nihat Erim, “Bundan Sonrası”, Ulus, 15 Temmuz 1947.
Fuat Köprülü’nün bu deßerlendirmesini Kuvvet gazetesinden aktaran Toker, a.g.e., s.

187.
46

CHP’de beyannameyi hoğ karğılamayanların bağında Bağbakan Recep Peker gelirken,
DP saflarında Sadık Aldoßan ve Osman Bölükbağı gibi isimler beyannameyi kabul etmenin
DP’nin bir muvazaa(danığık, danığıklı) partisi oldußunu ispatladıßını savunmuğlardır.
Goloßlu, a.g.e., s. 173.
47
Müstakil Demokratlar Grubu, 1948 yılında Fevzi Çakmak’ın genel bağkanlıßında Millet Partisi’ni kurmuğtur. Bayar, a.g.e., s. 90-91; Çavdar, a.g.e., C. I, s. 462.
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12 Temmuz Beyannamesi’nin yayınlanmasından sonra neredeyse imkânsızlağmığtır. Çünkü Beyanname’den dolayı Cumhurbağkanı ðsmet ðnönü ile
Bağbakan Recep Peker arasındaki anlağmazlık iyice hissedilmeye bağlanmığ
ve Peker’in istifa edeceßine dair söylentiler yoßunlağmaya bağlamığtır.48
Bu süreçte hem parti içi hem de parti dığı muhalefet tamamen Recep
Peker üzerinde yoßunlağmığ gibidir. DP, CHP’den birtakım yeni imtiyazlar
elde etmek ve Peker’i köğeye sıkığtırarak istifa etmesini saßlamak amacıyla
deyim yerindeyse CHP’yi bir tarafa bırakarak eleğtirilerini Peker Hükümeti
üzerinde yoßunlağtırmığtır.49
Bu sıralarda CHP’de üç farklı grubun varlıßından söz etmek mümkündür.50 Birincisi, 12 Temmuz Beyannamesi’ni olumsuz karğılayan Recep Peker ve bir kısım milletvekilinin oluğturdußu gruptur. Peker, dört bir yandan
parti içi ve parti dığı eleğtirilere maruz kalıp, ðnönü’den de bekledißi desteßi
göremeyince, Milli Ğef’e karğı bir parti içi faaliyet yürütmeye bağlamığtır.51
Böylece Peker partilileri kendi görüğleri etrafında toplayarak gücünü arttırmaya çalığmığtır.
ðkincisi, Faik Ahmet Barutçu etrafında kümelenen gruptur. Bu grup Recep Peker ve taraftarlarının partiyi ele geçirmek gibi bir düğünceye sahip
olduklarından hareketle Peker’e karğı cephe almığ durumdadırlar.
Üçüncüsü ise mutediller olarak bilinen ve Nihat Erim ve Tahsin
Banguoßlu gibi isimlerin bağını çektißi gruptur. Grup, 12 Temmuz Beyannamesi’ni desteklemiğ ve demokrasinin bir an önce yerleğmesi için gerekli
adımların bir an önce atılması gerektißini savunmuğtur. Bu grubu oluğturan
kiğilere göre, söz konusu sürecin iğlemesine Recep Peker engel olmaktadır.
Recep Peker de 12 Temmuz Beyannamesi’nden sonra Bağbakanlık görevini sürdüremeyeceßinin farkına varmığ olacak ki; 4 Aßustos’ta ðnönü ile
yaptıßı görüğmede istifa etmek istedißini açıklamığ, ancak ðnönü ile Meclis
48

Recep Peker, 12 Temmuz Beyannamesi’ni yayınlanmadan önce görmüğ ve bir takım
deßiğikliklerin yapılması talebinde bulunmuğtur. ðnönü de Peker’in istedißi tüm deßiğiklikleri
neredeyse tamamen yapmığ ve beyannameyi o ğekilde yayınlamığtır. Ancak buna raßmen
Peker bu giriğime yürekten katılmamığtır. Uran, a.g.e., s. 381.
49
Toker, a.g.e., s.196.
50
Metin Toker bu grupların, Pekerciler, Faik Ahmet Barutçu ve etrafındakiler ile
Otuzbeğler grubu oldußunu ifade ederken; Nihat Erim CHP içinde eskiden beri var olan gruplardan bahsederken bunları; Pekerciler(sayıları 20-30 civarında), Ğevket Rasih Hatiboßlu ve
arkadağları(6-7 kiği civarında) ile Otuzbeğler ğeklinde tasnif etmektedir. Bkz. Toker, a.g.e., s.
195; Erim, a.g.e., C. I, s. 307.
51
Toker, a.g.e., s.197.
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açılana kadar iğ bağında kalma konusunda mutabakata varmığlardır.52 Tam
bu sıralarda ðstanbul Gazeteciler Cemiyeti tarafından Cumhurbağkanı ðnönü’ye, kapanmığ olan Tasvir gazetesinin açılmasını rica eden bir mektup
yazılması, ðnönü ile Peker arasındaki anlağmazlıßı adeta somutlağtırmığtır.
ðnönü, mektubu sıkıyönetim komutanlıßıyla görüğülmek üzere Recep Peker’e göndermiğse de Peker, bu isteßi yerine getiremeyeceßini bildirmiğtir.
Böylece, ðnönü ile Peker anlağmazlıßa düğmüğ ve Peker tedirgin olmaya
bağlamığtır.53
ðsmet ðnönü aradaki bu soßuklußa raßmen, 16 Aßustos 1947’de ðstanbul’a giderken Recep Peker’i de yanına almığtır. ðnönü, seyahat sırasında,
Peker’e DP’nin sürekli gündeme getirdißi Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun deßiğtirilmesine dair hazırlıkların tamamlanmasını ve Meclis’in ilk
toplantısına yetiğtirmesini istemiğse de, Peker buna da karğı çıkmığ ve kanunda deßiğiklik yapılmasının DP’ye taviz verme anlamına geleceßini, dolayısıyla kanunun görüğülebileceßini, ancak deßiğtirilemeyeceßini söylemiğtir.
ðnönü’nün “Neden?” sorusuna karğılık olarak da siyasi atmosferin uygun
olmadıßı yanıtını vermiğtir.54 Bu geliğme de ðnönü’nün Peker ile çalığma
ortamının tükenmesinde doßrudan etkili olmuğtur.
Zaten bundan sonra Peker, kendi gibi düğünen ve Pekerciler olarak bilinen CHP’li milletvekilleriyle ðnönü’ye karğı parti içi faaliyetlerde bulunmaya bağlamığtır. 26 Aßustos’ta toplanacak olan CHP Meclis Grubu toplantısı
öncesinde yağanan bu geliğmeler basında da geniğ yer almığtır. 23 Aßustos
tarihli Cumhuriyet gazetesinde, Recep Peker Hükümetinin partide tartığmayı
tahrik edeceßi ve böylece hükümetin istifa edeceßine dair uzun zamandan
beri süregelen söylentilerin boğa çıkarılacaßı belirtiliyordu.55
Gerçekten de, 25 Aßustos’tan itibaren Pekerciler Meclis kulislerinde
geniğ bir propaganda faaliyetine giriğmiğlerdir.56 Amaçları olabildißince çok
52

ðnönü ðstanbul’da 4 Aßustos’ta Bağbakan Recep Peker ile yaptıßı görüğmeyi ğu ğekilde
aktarmaktadır: “Bağbakan geldi. Benim yeni politikamı takip etmek kudretini kendinde bulmadıßını söyledi. Meclis’in açılmasına kadar (belki Eylül’e kadar) devam etmesinde mutabık
kaldık.” ðnönü, a.g.e., C. I, s. 471.
53
Haldun Derin, Çankaya Özel Kalemini Anımsarken(1933-1951), Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, ðstanbul, 1995, s. 215.
54
Toker, a.g.e., s. 196-197.
55
Mekki Said Esen, “Hükümet Halk Partisi’nde Tartığmayı Tahrik Edecek”, Cumhuriyet, 23 Aßustos 1947.
56
Pekercilerin yoßun bir kulis faaliyeti içine girdikleri ve Recep Peker’in Meclis Grubu’nda güvenoyu isteyeceßi herkesçe bilinen bir gerçektir. Erim’in anılarına da konu olan bu
kulis faaliyetleriyle ilgili ðnönü’yü uyaran Erim, Peker’in güvenoyu alması durumunda ðnö-
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milletvekilini kendi taraflarına çekmek ve bu suretle Recep Peker’in Meclis
Grubu’nun desteßini almasını saßlamaktı. Böylece Bağbakan Peker’in ðnönü’ye karğı belli bir güç gösterisinde bulunması mümkün kılınacaktı.57
Bütün bu kulis faaliyetleri arasında 26 Aßustos günü CHP Meclis Grubu da toplanmığtır. Toplantıda uzun bir konuğma yapan Bağbakan Recep
Peker, on üç aydır iğ bağında olan Hükümetin iç politikasını ayrıntılı bir ğekilde açıklamaya çalığmığtır. Konuğmasında parti içi ve dığı muhalefetin
kendisine ve hükümetine isnat ettißi “otoriter ve baskıcı bir yönetim anlayığına sahip oldußu” ğeklindeki yaklağımları kesin bir dille reddeden Peker,
demokratik yağamı yerleğtirmek ve geliğtirmek için her türlü güçlüße gößüs
germenin en temel görevi oldußunu ifade etmiğtir. Aynı konuğmada 12
Temmuz Beyannamesi’ne de deßinen Peker, beyannamenin devlet yönetiminde uzun süredir önemli bir konumda olan ve derin tecrübelere sahip olan
ðnönü’nün, çatığmaların düğmanlık haline dönüğmesini önlemek ve demokrasiyi yerleğtirmek amacıyla yayınladıßını aktarmığtır. Hemen ardından,
kendisinin de beyannameye destek verdißini ve çeğitli çevrelerce sürekli
gündeme getirilen Cumhurbağkanı ðnönü ile aralarında beyannameden dolayı
anlağmazlık ve çatığma oldußu türündeki söylentilerin doßruları yansıtmadıßını vurgulamığtır. Konuğmasının sonunda gruptan güvenoyu da isteyen
Peker, partililerin Hükümeti desteklemelerini rica etmiğtir.58
Sekiz saat süren toplantıda oldukça yoßun tartığmalar da yağanmığtır.
Hatta CHP grup toplantılarında ilk defa bir hükümet bu ğekilde bir eleğtiri
yaßmuruna maruz kalmığtır. Bu tartığmalar sırasında söz alarak Peker’i eleğtirenler arasında Hamdullah Suphi Tanrıöver, Tahsin Banguoßlu, ðsmail
Rüğtü Aksal gibi partililer yer almığtır.59 Hamdullah Suphi’nin konuğmasına
yansıyan “Ğimdi bizden oy alıp, Meclis ve grup benimle beraberdir diye mi
ðnönü’nün karğısına çıkacaksın”60ğeklindeki sözleri, hem Peker’e karğı tepkiyi hem de CHP’deki parti içi kaynamayı göstermesi açısından önemlidir.

nü’ye kafa tutacaßını iddia etmektedir. Devamında da bunun önüne geçmek için ya güvenoyu
verilmemesi ya da ğimdilik güvenoyu istenmemesi ğeklinde bir çözüm yolu önermektedir.
Bkz. Erim, a.g.e., C. I, s. 174.
57
Peker tarafından bu iğ için görevlendirilen milletvekilleri; Feridun Fikri Düğünsel, Muzaffer Canbolat, Behçet Kemal Çaßlar ve M. Ali Yörükler gibi isimlerdir. Rasih Kaplan,
Necmettin Sahir Sılan, Süreyya Örgeevren, Feyzullah Uslu, Muhittin Baha Pars ve Kemali
Beyazıt gibi isimler de Pekerciler arasında yer alan partililerdir. Bkz. Toker, a.g.e., s. 197.
58
Bağbakan Recep Peker’in 26 Aßustos 1947 tarihli Meclis Grup Toplantısı’ndaki demeci
için bkz. Ulus, 29 Aßustos 1947; Cumhuriyet, 29 Aßustos 1947.
59
Erim, a.g.e., C. I, s. 175.
60
Aktaran Toker, a.g.e., s. 199; Erim, a.g.e., C. I, s. 175.
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Buna karğılık, Peker’in, Hamdullah Suphi’ye, ðnönü ile aralarında herhangi bir anlağmazlık olmadıßı yönünde karğılık vermesi anlamlıdır. Çünkü
Aßustos ayının hemen bağında ðnönü’ye giderek, yeni politika anlayığını
takip etmeye muktedir olmadıßını ve istifa etmek istedißini söyleyen Peker,
aradan geçen yirmi gün gibi kısa bir sürenin sonunda söz konusu görüğmeyi
ve istifa talebini unutmuğ gibidir. Ancak Peker’in bu tartığmalardan sonra
Meclis Grubu toplantısında güç kazandıßı ve hükümete güvenoyu verenlerin
sayısının arttıßı ğeklinde yorumlar yapılmığtır.61
Nitekim bu tartığmalar arasında güven oylamasına geçilmiğ ve yapılan
açık oylamada (oylamanın açık yapılmığ olması dikkat çekicidir), Recep
Peker Hükümeti, 303 milletvekilinden güvenoyu alırken, 35 milletvekili
güvensizlik oyu vermiğtir.62 Böylelikle Recep Peker büyük bir çoßunlukla
güvenoyu almığ ve iğ bağında kalmığtır. Ancak Peker, partinin genç milletvekillerinden yoßun bir tepki beklemedißi için manevi olarak olumsuz etkilenmiğ ve ne olursa olsun belli bir oranda güç yitirmiğtir. Gerçekten de oybirlißine alığık olan bir partide 35 güvensizlik oyunun kullanılmığ olması,
Recep Peker’i sarsmığtır. 26 Aßustos gününü tarihi bir gün olarak deßerlendiren Nihat Erim, toplantıda genç ve aydın milletvekillerinin hem yapmığ
oldukları konuğmalarla hem de güvensizlik oyu kullanmalarıyla Pekercilere
karğı adeta ayaklandıklarını vurgulamaktadır. Erim’e göre CHP’nin köy
zihniyetinden kurtuluğunun ilk ve en önemli adımı böylelikle atılmığ oluyordu.63
Söz konusu güven oylaması CHP’de bir süredir gündemde yoßun yer
bulan ve kaç kiğiden oluğtußu bilinmeyen ılımlılar kanadının tezahürünü
ifade etmektedir. Türk siyasal yağamında Otuzbeğler adını alan grup ğu isimlerden oluğmuğtur:
Ali Fuat Cebesoy, Kasım Gülek, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Nihat
Erim, Vedat Dicleli, Cavit Oral, Ali Kemal Yißitoßlu, Tahsin Banguoßlu,
Fahri Kurtuluğ, ðsmail Rüğtü Aksal, Nazif Ergin, Mahmut Nedim Gündüzalp,
Said Odyak, Muhtar Ertan, Sinan Tekelioßlu, Tezer Tağkıran, Celal Sait
Siren, Hasan Ğükrü Adal, Kasım Ener, Avni Refik Berkman, Muhsin Adil
Binal, Ğevket Rağit Hatiboßlu, ðhsan Hamit Tißrel, Cevat Dursunoßlu, Sedat
Çumralı, Suud Kemal Yetkin, Hilmi Öztarhan, Rağit Börekçi, Abdurrahman
61

Nihat Erim, “Bay Peker ve Meselesi”, Ulus, 04 Aralık 1947; Karpat, a.g.e., s. 287;
Toker, a.g.e., s. 199-200.
62
Basında güvenoyu sayısı 303, güvensizlik oyu sayısı 34 olarak verilmiğtir. Son anda oylamaya katılarak güvensizlik oyu kullanan Memduh Ğevket Esendal da listeye eklendißinde
sayı otuz beğe yükselmiğtir. Bkz. Ulus, 27 Aßustos 1947; Cumhuriyet, 27 Aßustos 1947.
63
Erim, a.g.e., C. I, s. 175.
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Melek, Hilmi Hakkıoßlu, Osman Agan, Kamil Kitapçı, Bekir Kaleli ve Vehbi
Sarıdal.64
Aslında güvensizlik oyu kullananların sayısı 34’tür. Grup toplantısına
son anda yetiğen Memduh Ğevket Esendal oy kullanamamığtır. Ancak Esendal müracaatta bulunarak oy kullanamadıßını belirtmiğ ve güvensizlik oyu
kullanacaßını kayda geçirmiğtir. Böylelikle güvensizlik oyu kullananların
sayısı otuz beğe yükselmiğtir.65
Anlağılan o ki, Otuzbeğler grubunun 35 kiğiden oluğması tamamen tesadüf eseridir. Nihat Erim de anılarında bu hareketi Recep Peker’e karğı kendisinin organize ettißini belirtmekle birlikte sayının tamamen tesadüfen ortaya
çıktıßını aktarmaktadır.66 Bu sayının tesadüf eseri ortaya çıktıßını dönemin
basınında öne sürülen iddialarda da gözlemlemek mümkündür. Cumhuriyet
gazetesinin 28 Aßustos tarihli haberindeki iddiaya göre, güven oylamasının
kapalı usulle yapılması durumunda güvensizlik oyu verenlerin sayısının yüz
elliyi bulabileceßi ifade edilmiğtir.67 Dolayısıyla ılımlıların Meclis Grup
toplantısı öncesinde Recep Peker’e karğı bir kulis faaliyeti yürütmüğ oldukları bir gerçek olmakla birlikte, bir grup psikolojisiyle hareket ettiklerini söylemek pek de mümkün deßildir. Ancak, 26 Aßustos günü yapılan oylamadan
sonra ılımlılar bir grup hüviyeti kazanmığ ve bir araya gelerek izleyecekleri
yol konusunda çeğitli toplantılar yapmaya bağlamığlardır. Daha açık bir ifadeyle Otuzbeğler adı verilen grup, CHP içinde Recep Peker ve Hükümetine
karğı ortaya çıkan bir muhalif hareket olmakla birlikte, bu hareket güven
oylaması öncesinde deßil, sonrasında belirginlik kazanmığtır.
Recep Peker’e karğı Otuzbeğler grubunun oluğmasında, ðsmet ðnönü’nün etkisinin olup olmadıßı konusu da tartığılmaya deßer bir konudur.
ðnönü anılarında bu konuyla ilgili herhangi bir giriğiminden söz etmezken
sadece Recep Peker’in güvenoyu talebinde bulunmasını kendisine karğı bir
giriğim anlamı tağıdıßını aktarmaktadır.68

64

Tunaya, a.g.e., s. 563-564. Çeğitli kaynaklarda Otuzbeğler listesi yer almakta, ancak bu
listelerdeki birkaç isimde farklılıklar söz konusudur. Bila’nın verdißi listede Ali Kemal
Yißitoßlu, Rağit Börekçi ve Hilmi Öztarhan yer almamaktadır. Hikmet Bila, CHP Tarihi
(1919-1979), Doruk Matbaacılık, Ankara, 1979, s. 219-220. Erim de verdißi listede Tezer
Tağkıran yerine General Fikri ismine yer vermiğtir. Erim, a.g.e., C. I, s. 176.
65
Cumhuriyet, 28 Aßustos 1947.
66
Erim, a.g.e., C. I, s. 307.
67
“CHP Grubu Toplantısının Akisleri”, Cumhuriyet, 28 Aßustos 1947.
68
ðnönü, a.g.e., C. I, s. 474.
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Otuzbeğler grubunun lideri olarak ön plana çıkan Nihat Erim de anılarında, grubun oluğum safhasına ve geliğimine oldukça geniğ yer vermekle
birlikte, ðnönü’nün isteßi doßrultusunda bu iğe giriğtiklerine dair herhangi bir
ifade kullanmamığtır. Ancak Erim, daha Meclis Grup toplantısı gerçekleğmeden birkaç gün önce ðnönü’ye ılımlılar arasında yer alan Ğevket Rağit,
Memduh Ğevket ve Nazif Ergin gibi isimlerin hükümete güvenoyu verip
vermeme konusunda kendisinden iğaret beklediklerini ve ne yapmalarını
istedißini sordußunu, ancak ðnönü’nün bu soruya karğılık olarak, “nasıl isterlerse öyle oy versinler” ğeklinde cevap verdißini belirtmektedir.69
Konuyla ilgili bilgiler vermeye devam eden Nihat Erim, ðnönü ile yaptıßı dißer görüğmelerden de birtakım kesitler vermiğ ve ðnönü’nün böyle bir
harekete sıcak baktıßını vurgulamanın yanı sıra grubun izlemesi gereken yol
ve yöntem konusunda düğüncelerini sürekli ðnönü ile paylağtıßından ve ondan fikir sordußundan söz etmiğtir.70
Dönemin CHP Genel Sekreteri olan Hilmi Uran da Otuzbeğler grubuna
deßinmiğtir. Ancak Uran, Recep Peker’in Meclis’te etrafına bir taraftar kitlesi toplayarak ðnönü’nün vesayetinden kurtulma çabaları karğısında ðnönü’nün Peker’e mukabil bir hizip olarak Otuzbeğler’i yarattıßını belirtmekte,
hatta Nihat Erim’in bu geliğmeden sonra ðnönü’nün gözdesi oldußunu iddia
etmektedir.71
Asım Us da 26 Aßustos tarihli CHP Meclis Grup toplantısını aktarırken
güvensizlik oyu kullanan Otuzbeğler grubunun ðsmet ðnönü’ye yakın isimler
olmasına ğüpheyle yaklağmakta ve bu geliğmenin ðnönü ile baßlantılı olabileceßini ima etmektedir.72 Nadir Nadi ise ðnönü’nün Otuzbeğler grubunu
oluğturmak gibi bir giriğimde bulunmasından bahsetmemekle birlikte, Recep
Peker ile ılımlılar arasındaki mücadeleyi Peker’in kaybetmesini ve istifa
etmesini ðnönü’nün bütün aßırlıßıyla Otuzbeğler grubuna doßru kaymasına
baßlamaktadır.73 Giritlioßlu da Otuzbeğler grubunun ðnönü tarafından Peker’in karğısına çıkarılan bir grup oldußu ihtimali üzerinde durmaktadır.74
Dönemi ele alan çalığmaların önemli bir kısmı Hilmi Uran’ın anılarını
referans alarak Otuzbeğler grubunun Recep Peker’e karğı ðnönü tarafından
69

Erim, a.g.e., C. I, s. 174.
Bu görüğmelerle ilgili geniğ bilgi için bkz. Erim, a.g.e., C. I, s. 183-206-207.
71
Uran, a.g.e., s. 383.
72
Asım Us, Atatürk, ðnönü, ðkinci Dünya Harbi ve Demokrasi Rejimine Giriğ Devri
Hatıraları (1930-1950), Vakit Matbaası, ðstanbul, 1966, s. 714.
73
Nadir Nadi, Perde Aralıßından, Çaßdağ Yayınları, ðstanbul, 1979, s.330.
74
Giritlioßlu, a.g.e., C.I, s.200.
70
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oluğturuldußunu iddia ederken, dißer bir kısmı ise bu hareketin ðnönü tarafından hoğ karğılandıßını öne sürmektedirler.75
Bu bilgiler ığıßında Otuzbeğler grubuna dair yapılacak en isabetli tespit,
bu grubun 26 Aßustos 1947’de toplanan CHP Meclis Grubu’nda Recep Peker’in isteßi üzerine yapılan güven oylamasında ortaya çıktıßı, daha önce
böyle bir grubun varlıßının söz konusu olmadıßıdır. Dißer taraftan
Otuzbeğler grubunu ðnönü’nün Recep Peker’e karğı oluğturdußu da saßlıklı
bir yaklağım deßildir. Nitekim kuruluğundan itibaren Türk siyasetinin en üst
kademelerinde yer alan ðsmet ðnönü’nün CHP’de hizipler yaratarak Recep
Peker’den kurtulmak istemesi, pek de mantıklı deßildir. Bununla birlikte,
ðnönü’nün, parti içi dengeleri saßlamak ve Peker’in gücünü sınırlamak için,
Otuzbeğler grubuna olumlu yaklağtıßı ve bu harekete sıcak baktıßı söylenebilir.
Otuzbeğler grubu, büyük bir çoßunlußu Memduh Ğevket Esendal’ın çabaları sonucunda Meclis’e girmiğ olan genç milletvekillerinden oluğmuğtur.76
Grupta yer alan milletvekillerinin önemli bir kısmı yirminci yüzyılda doßmuğ ve yüksek ößrenimlerini Türkiye Cumhuriyeti’nin eßitim kurumlarında
tamamlamığtır. Dolayısıyla Otuzbeğler grubu, Kemalist bakığ açısını ve onun
demokratik içerißini özümsemiğ bir kitleden oluğmuğtur.77 Bunun yanı sıra,
Otuzbeğler grubunu oluğturan milletvekillerinin TBMM’de pek fazla tanınmadıßı da bir gerçektir.
Otuzbeğler’in siyasi düğüncelerine bakıldıßında ise grup mensuplarının
Recep Peker’e ve genel anlamda tek-parti rejimi taraftarlarına göre daha
uzlağmacı oldukları dikkat çekmektedir.78 Siyasete daha liberal bir pencereden bakan grup, iktidar-muhalefet iliğkilerinin yumuğaması gerektißini ileri
sürmüğ ve ancak bu ğekilde hem CHP’de hem de Türkiye’de demokratik
dönüğümün gerçekleğebileceßini savunmuğtur.79 Otuzbeğler grubunun lideri
Nihat Erim’e göre CHP yeniden teğkilatlanmalı, gençlerin önü açılmalı ve
tek-parti zihniyetinden sıyrılamamığ olanlar partiden tasfiye edilmelidir.80
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Grup, bağlangıçta herhangi bir hükümette görev almamayı ve sadece parti
içinde hükümeti eleğtirmeyi kendisine ilke edinmiğtir.81
Otuzbeğler grubunun bir bağka özellißi de devlet bağkanlıßı ile CHP
bağkanlıßının aynı kiğide toplanmaması gerektißi yönündeki düğüncesidir.
Grup üyelerinin bu konuda DP’lilerle aynı görüğü savunmaları dikkate deßerdir.82
Recep Peker’e karğı ortaya çıkan Otuzbeğler grubunun uyandırdıßı yankı ve doßurdußu sonuçlarla ilgili olarak da farklı düğünceler söz konusudur.
Otuzbeğler hareketi genel itibariyle CHP’nin bir iç buhranı olarak ele alınırken, CHP’nin bu buhrandan daha güçlü bir parti olarak çıkacaßı fikri ileri
sürülmüğtür. Hatta CHP’de gerçekleğen bu dönüğümle birlikte, hem CHP
için hem de Türk siyasal yağamı için özgürlükler ve demokrasi açısından
parlak bir dönemin bağlayacaßının altı çizilmiğtir.83
Buna karğılık, Otuzbeğler grubunu, CHP’nin DP karğısında kendi eliyle
yaratmığ oldußu bir zaafı olarak deßerlendirenler de vardır. Buna gerekçe
olarak da grubun ortaya çıkığından sonra muhalif çevrelerin ve basının
Otuzbeğler dığında kalan CHP’lileri sürekli gözden düğürmeye çalığması
gösterilmektedir.84
Nitekim 26 Aßustos 1947 tarihinden sonraki dönemde Otuzbeğler, güven oylamasından sonra iğ bağında kalan Recep Peker’e karğı muhalif tavırlarını devam ettirmiğlerdir. Peker’in bir an önce istifa etmesi gerektißine
inanan Otuzbeğler bundan sonra bir araya gelerek bir yol haritası belirlemeye
çalığmığlar ve kendileri gibi düğünenleri etraflarına toplayarak sayılarını
arttırmaya yönelik çaba sarf etmiğlerdir.85
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Recep Peker’in bağbakanlıßının sonunu getiren geliğme de bu sıralarda
meydana gelmiğtir. Kısa bir süre önce Meclis Grubu’ndan güvenoyu alan
Peker, bazı bakanları deßiğtirmek istemiğ ve kabine üyelerinin bir kısmının
yıprandıßını gündeme getirerek konuyu Cumhurbağkanı ðnönü’ye de açmığtır.86 Oysa dönemin basın organlarında da geniğ yankı uyandırdıßı üzere, söz
konusu kabine daha birkaç gün önce güvenoyu alarak iğ bağında kalmayı
bağarmığtı.87
Bunun üzerine ðnönü, bu tür bir deßiğiklißin oldukça önemli oldußunu
belirterek, durumun bir an önce kamuoyuna duyurulması gerektißini ifade
etmiğ ve TBMM tatile girmeden önce söz konusu deßiğiklißin görüğülmesini
istemiğtir. Buna karğılık Peker ise kabinede yapmayı düğündüßü deßiğiklikle
ilgili hazırlıkları ancak Meclis tatile girdikten sonra tamamlayabileceßini
söylemiğtir. ðnönü ile Peker’in iliğkileri bu geliğme üzerine daha da gerilmiğ
ve hemen ertesinde, 4 Eylül’de, toplanan CHP Meclis Grubu’nda Recep
Peker, Hükümetin altı bakanını deßiğtirmek istedißini dile getirmiğtir. Böyle
bir ortamda ve Otuzbeğler grubunun ğiddetli eleğtirileri arasında oylamaya
gidilmiğ ve yapılan oylama sonucunda Recep Peker’in deßiğiklik isteßi 47’ye
karğı 194 oyla kabul edilerek Hükümetin altı bakanı deßiğmiğtir.88
Recep Peker, parti meclis grubunda yapılan oylama sonucunda istedißi
deßiğiklikleri yapmayı bağarmığ ama geri dönülmez bir yola da girmiğtir.
Çünkü parti içinde kendisine muhalif olanların sayısı 35’ten 47’ye çıkmığtır.
Daha da önemlisi ðsmet ðnönü ile Recep Peker arasındaki soßukluk daha da
artarken, Peker ve Pekercilerin parti üzerindeki etkisi iyice azalmığ ve Hükümetin geleceßine dönük tartığmalar da yoßunlağmığtır.
Nitekim bu geliğmelerin hemen ardından 8 Eylül 1947 günü CHP Divanı toplanmığ ve Recep Peker’in beklenen istifasını hızlandıran geliğmeler
yağanmığtır. Recep Peker, kurultaya sundußu teklifte, Bağbakan’ın aynı za86
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manda Parti Genel Bağkan Vekili olmasını talep etmiğtir. Söz konusu teklifin
kabul edilmesi Bağbakan’ın parti içinde bütün ipleri eline alması anlamına
gelmektedir. Teklife karğı çıkanların bağında Otuzbeğler grubunun lideri
Nihat Erim olmuğ ve düğüncesini; “Belki prensip olarak bu teklif doßrudur.
Fakat Recep Peker otoriter ve totaliter bir ğahıstır. Onunla ğimdi, bu statüsünde ußrağamıyoruz. Bir de partiyi ele geçirirse ne olur?” sözleriyle dile
getirmiğtir.89
Her ne kadar Recep Peker, Nihat Erim ile Ulus gazetesi sütunlarında
adeta söz düellosuna dönüğen karğılıklı yazığmalarında partililerin çoßunun
söz konusu teklife karğı çıktıkları gerçeßini görememiğse de, birçok partili
Recep Peker’e karğı açıkça cephe almığ ve teklif kabul edilmemiğtir.90
Bu geliğmeden hemen sonra da Recep Peker, saßlık sorunlarını gerekçe
göstererek 9 Eylül 1947 günü Bağbakanlıktan istifa etmiğ ve ðnönü yeni kabineyi kurmak üzere CHP’nin ılımlıları arasında yer alan Hasan Saka’yı
görevlendirmiğtir. CHP içindeki demokratik dönüğümü tetiklemesi açısından
Otuzbeğler hareketinin bir sonucu ya da bağarısı olarak deßerlendirilebilecek
olan Recep Peker’in istifası, muhalif çevreler tarafından da olumlu karğılanmığtır.91
Ancak Recep Peker, Bağbakanlıktan istifa etmesine raßmen CHP içindeki çatığma belli bir süre daha devam etmiğtir. Hasan Saka Hükümeti döneminde iktidar-muhalefet iliğkileri yumuğamaya bağlamığsa da CHP’deki
çatığma sürmüğ ve bu çatığma, oldukça önemli kararların alındıßı Yedinci
Büyük Kurultay’da kendini iyice hissettirmiğtir.92
Otuzbeğler ile Pekerciler arasında yağanan yoßun tartığmaların gölgesinde toplanan kurultayda; devlet bağkanlıßı ile parti bağkanlıßının birbirin89
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den ayrılması, valilerin aynı zamanda parti il bağkanı olması geleneßine son
verilmesi, partiye girme yağının 22’den 18’e indirilmesi gibi kararlar alınmığ
ve CHP’nin ileriye dönük bir parti haline gelmesi yolunda kapılar aralanmığtır.93
Parti Genel Bağkanlıßı oylamasında ðsmet ðnönü 595 oy alırken, Recep
Peker adaylıßını koymamasına raßmen 25 oy almığ ve böylece gruplağma
liderlik düzeyine kadar çıkmığtır. Pekerciler Genel Bağkan Vekillißi oylamasında ise adeta gövde gösterisi yapmığ ve ðsmet ðnönü’nün adayı olan Hilmi
Uran’a karğı adaylıßını koyan Recep Peker 129 oy almığtır. Ancak yine de
Hilmi Uran 328 oy alarak Genel Bağkan Vekillißi’ne seçilmiğtir.94 Peker ve
Pekercilerin kesin yenilgisi olarak deßerlendirilen bu geliğmeden sonra, Recep Peker Parti Divanı üyelißinden de istifa etmiğ ve ölümüne kadar pasif bir
siyaset izlemiğtir.95
Recep Peker ve Pekerciler tasfiye edildikten sonra Otuzbeğler grubu
parti içerisindeki varlıßını belli bir süre daha devam ettirmiğtir. Hatta demokratikleğme yolunda ðnönü’nün yanında yer alan grubun düğünceleri bir anlamda CHP’nin resmi politikası olurken, grup gücünü giderek arttırmığ ve
sesini iyice duyurmaya da bağlamığtır.
Ancak Haziran 1948’in sonlarında Otuzbeğler’in önde gelen isimlerinden Nihat Erim ve Tahsin Banguoßlu gibi milletvekillerinin II. Hasan Saka
Hükümeti’nde yer almaları üzerine, ortaya çıktıßı sıralarda parti içi mücadelede herhangi bir kimsenin tarafının tutulmaması ve hiçbir hükümette görev
alınmaması gibi prensip kararları alan Otuzbeğler grubu, dinamizmini kaybetmeye bağlamığ ve daßılmaya yüz tutmuğtur.
Hatta Otuzbeğler grubunun lideri Nihat Erim, Aralık 1948 itibariyle
grubun daßıldıßını ve gruba dâhil olmadıßını; “Ben hükümete girdikten sonra hizipçilik yapamam. ðçinde bulundußum kabinenin muvaffakiyetine çalığmaktayım. Benimle kim beraber gelirse onunla iğbirlißi yaparım. 35’ler filan
kalmamığtır yahut varsa ben oraya dâhil deßilim artık. Çünkü muayyen fikir
ve ideal için mücadele olmaktan çıkarıldı, günlük politika haline sokuldu.”
sözleriyle belirtmek gereßi duymuğtur.96
Bu geliğmelerden sonra daßılmasına raßmen uzun bir süre gündemde
kalan Otuzbeğler grubu mensupları daha sonra ortak bir zeminde birleğeme-
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dikleri gibi, CHP’nin 14 Mayıs 1950 seçimlerini kaybetmesinin müsebbibi
olarak görülmüğ ve çeğitli suçlamalara maruz kalmığlardır.
Sonuç
Atatürk’ün ölümü ve yerine ðsmet ðnönü’nün Cumhurbağkanı seçilmesiyle hem CHP hem de Türk siyasal hayatı açısından yeni bir dönem bağlamığtır. 14 Mayıs 1950 tarihine kadar devam eden Milli Ğef döneminin dığ
politikadaki en önemli olayı kuğkusuz ðkinci Dünya Savağı olurken, iç politikada Demokrat Parti’nin kurulmasıyla ortaya çıkan yeni siyasal tablo uzun
döneme yansıyacak izler bırakmığtır.
Demokrat Parti’nin kurulmasıyla bağlayan çok partili siyasal yağam, iktidar partisi olan CHP’nin de kendisini sorgulamasına yol açmığ ve parti içi
mücadele su yüzüne çıkmığtır. Özellikle 1946 yılında yapılan çok partili ve
tek dereceli seçimler sonrasında, CHP içinde geliğen siyasal rekabet, otoriter
eßilimler ile demokrasi yanlıları arasındaki iç çekiğme olarak kendini göstermiğtir. Bu dönemde otoriter eßilimlerin temsilcisi olan Recep Peker ve
çevresinin karğısına, daha ılımlı bir siyaseti öneren Otuzbeğler adı verilen
grup çıkmığtır.
Aralarında Ali Fuat Cebesoy, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Memduh
Ğevket Esendal gibi deneyimli isimlerin yanı sıra, çoßunlußunu isimsiz ve
genç politikacıların oluğturdußu otuz beğ kiğilik bu grup –ki bu otuz beğ
rakamı tamamen tesadüftür- Recep Peker’e karğı çıkan, ðnönü’ye yakın duran bir siyasal giriğim olarak tarihe geçmiğtir. Bu açıdan bakıldıßında
Otuzbeğler’in CHP içinde iktidara mı, muhalefete mi yakın oldußu konusu
oldukça tartığmalıdır. CHP içinde Cumhurbağkanı ðsmet ðnönü’yü merkez
aldıßımız takdirde, Otuzbeğler iktidara yakın bir harekettir. Buna karğılık
Bağbakan Recep Peker’in bulundußu yerden hareket edilirse, bu kez
Otuzbeğler’i muhalif bir hareket olarak nitelemek hiç de yanlığ olmayacaktır.
Bu baßlamda Otuzbeğler’i hem iktidar hem de muhalefet özellikleri tağıyan
bir grup olarak ele alabiliriz. Tabii Otuzbeğler’in gerçekten siyasal bir grup
olup olmadıkları da tartığmalıdır. Bu baßlamda, kendilißinden geliğen ve bir
oylama sonucu aynı yönde hareket eden insanların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir topluluk oldußunu söylemek de mümkündür.
Otuzbeğler’i savundukları siyasal düğünceler açısından deßerlendirecek
olursak, bu grubu iktidardaki CHP içinden otoriter eßilimlere karğı tepki
olarak geliğen, diyaloga açık, siyaseten yumuğamayı öneren, uzun soluklu
olmayan dönemsel bir hareket olarak görebiliriz. Dißer yandan söz konusu
grubun ðsmet ðnönü ile ters düğmemek için hassas davrandıßını, Cumhurbağkanının 12 Temmuz Beyannamesinin bir gereßi olarak partiler üstü rolünü
desteklediklerini öne sürmek de hiç abartı deßildir. Daha açık bir ifadeyle
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ðsmet ðnönü’nün partiler üstü bir cumhurbağkanı olma tercihinin parti içinde
de gruplar üstü olmasını istediklerini söyleyebiliriz. Ancak burada tartığılması gereken belki de en önemli konu, Otuzbeğler’in demokrasiyi içselleğtirdikleri için mi, yoksa sadece Recep Peker’in uygulamalarından rahatsız oldukları için mi daha ılımlı bir siyaset tarzına yöneldikleridir. Bu noktada, Nihat
Erim’in demokrasilerde hürriyetlere bazen ğal örtülebileceßi yolundaki görüğü Otuzbeğler’in dünya görüğü hakkında ipucu verebilir.
Otuzbeğler’i oluğturan milletvekilleri, çok partili siyasal yağama geçildißi günlerde, CHP’nin bu yeni döneme uyum saßlaması için deßiğim ve
dönüğümü savunmuğlardır. Ancak söz konusu harekete karğı çıkanlar,
CHP’nin 14 Mayıs 1950’de yapılan seçimleri kaybetmesinden ve iktidardan
ayrılmasından Otuzbeğler’i sorumlu tutmuğlardır. Daha açık bir deyiğle
CHP’nin seçimleri kaybetmemesi ve iktidarda kalması için deßiğim ve dönüğümü öneren Otuzbeğler, bazı çevrelerce iktidarın kaybedilmesinin müsebbibi olarak görülmüğlerdir.
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