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Seçmeni İkna Çabaları 
Efforts of the Republican People’s Party to Persuade the Voters in the 1950 

General Elections  

Dr. Murat Karataş 
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Öz: Bu makale 1950 yılı genel seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim bürosunun 

faaliyetlerini, bastırılan broşür, kitapçık ve afişler, ilan edilen seçim beyannamesi, basına yansıyan 

radyo konuşmaları ve mitinglerde söylenen sözleri ile beraber inceleyerek, öne çıkan seçim 

stratejilerini tespit etmektedir. CHP’nin seçim stratejileri içinde üç ana unsur öne çıkmaktadır: 

geçmiş uygulamaların övülmesi, demokratikleşmenin devam edeceği sözü ve muhalefetin yerilmesi. 

Anahtar Kelimeler: 1950 Seçimleri, Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti 

Abstract: This article examines the activities of the Republican People’s Party (CHP) election office 

as well as printed leaflets, booklets and posters, along with the party’s officially declared election 

promises, published radio speeches and speeches given at election rallies and presents the primary 

election strategy of the CHP during the 1950 general elections campaign. Three main strategic 

factors characterized the CHP campaign: praising of past CHP actions, promise of further 

democratization and criticism of the opposition. 

   Keywords: 1950 Elections, Turkey, Republican People’s Party, Democrat Party  

Giriş 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 1950 yılına kadar süren 27 yıllık siyasal iktidarlığı 

boyunca, Türkiye Cumhuriyeti’nin inşasını sağlayan yegâne parti olarak Türk siyasal 

hayatında yer almıştır. 1946 yılında, çok partili siyasal sistemin tercih edilmesinin ardından, 

Türkiye’de demokrasinin kurulabilmesi amacıyla çaba harcamıştır. Ancak bilindiği üzere, 

1950 seçimlerinde, iktidarı Demokrat Parti’ye (DP) devretmiştir. 1950 seçimlerine kadar geçen 

süre içerisinde, kendisini çok partili siyasal sisteme adapte etme hususunda sancılı dönemler 

yaşamışsa da CHP, adil bir Seçim Kanunu hazırlamış ve siyasal vaatler üreterek iktidara aday, 

sade bir parti olarak seçmenin karşısına çıkmıştır. 

CHP, seçimlere yaklaşan dönemde ciddi bir liberalizasyon politikası yürütmüştür. 

Kimilerine göre bu politika parti için olumsuz sonuç doğurmuşken kimilerine göre halk 

nazarında oldukça olumsuz intibalar bırakmıştır. Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı Nadir 

Nadi’ye göre CHP, “kararsız ve zikzaklı” davranarak kendi elleriyle DP’ye başarı olanakları 

sağlamıştır.
1
 Ancak ideoloji ve vaatler açısından, hatta milletvekili adaylarının meslekî 

mensubiyetleri açısından, muhalefet ve iktidar arasında önemli bir nitelik farkının kalmadığı 

hesaba katılırsa,
2
 Nadi’nin çizdiğinden daha başka bir manzara gözler önüne çıkmaktadır. 

Gerçekte 1946-1950 yılları arasında CHP, demokrasinin gereği olarak halkın ihtiyaçlarına 

                                                           
1 Nadir Nadi, Perde Aralığından, 2. Baskı, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul 1965, s. 237. 
2 Hikmet Bila, Sosyal Demokrat Süreç İçinde CHP ve Sonrası, Milliyet Yayınları, İstanbul 1987,  s. 186. 
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hızla cevap verme yeteneğini, DP’ye göre daha azimle yerine getirebilmiş; liberalleşme 

konusunda daha ileri hamleleri harekete geçirmiş ve halkın bütün kesimine hitap eden önemli 

vaatlerde bulunmuştur. Bu durumda DP’ye olan ilgiyi, iktidarın değişmesi gerektiği eğiliminin 

baskın hale gelmesiyle izah etmek mümkün görünmektedir. Şevket Süreyya Aydemir’e göre, 

1950 seçimlerinde CHP’nin iktidarı DP’ye kaptırma nedeni, partinin zikzaklı davranışlarından 

ziyade, parti üzerindeki iktidar yorgunluğu ve halkın tek parti iktidarından sıkılmış olmasıdır. 

Aydemir, halkın bu tutumunu “Aristidis Kompleksi” ile açıklamaktadır.
3
 Kemal Karpat da, 

Aydemir’e paralel düşünmektedir. Karpat’a göre CHP’nin son iki yılda sürdürdüğü liberal 

siyaset, partinin oyunu yükseltmiştir; ancak “tek parti sisteminin sembolü haline gelmiş olması 

yüzünden” seçimi kaybetmeye mahkûm kalmıştır.
 4
  

İktidarı kaybetmesine neden olan “Tek parti sisteminin sembolü” olması etkenini işlevsiz 

bırakmak için CHP’nin 1946-1950 yılları arasında ciddi çaba sarf ettiği anlaşılmaktadır. Fakat 

bununla birlikte, tek parti döneminin alışkanlıklarını anımsatan kimi kuşkuların devamına 

meydan verildiği de görülmektedir. Açık oy-kapalı tasnif usulüne göre yapılan 1946 seçimi, bu 

kuşkuların başında yer alırken 1950 yılı Şubat ayında kabul edilen Seçim Kanunu’nda 

çoğunluk esasının kabulü, “muhalefeti muhalefette tutma” gayretinin bir yansıması olarak ele 

alınabilir. Çok partili siyasal hayata ve yeni şartlara uygun bir anayasanın devamlı surette 

gündemde olmasına rağmen yapılmamış olması, demokratik esaslara göre partilerin, 

hükümetlerin ve Cumhurbaşkanı’nın konumunun belirlenmemiş olması, diğer benzer içerikli 

kuşkuları doğurmaktadır.  

Parti Başkanı olarak İsmet İnönü’nün kişisel tavrının da önemli olduğu görülmektedir. 

Cumhurbaşkanı olarak İnönü’nün parti başkanlığını bırakmaması ve seçimlerden önce partiye 

mensup olarak seçim meydanlarına çıkması, başlı başına CHP’nin demokratikleşme 

sürecindeki samimiyetinde kuşku doğuran bir başka etken olmuştur. Parti seçimi kaybederse 

kendisinin de Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrılacağını dile getirmesi, halkın kendisinden 

vazgeçemeyeceğini düşündüğü için olabilir.
5
 Bu tavrın oy toplamaya yönelik olduğu da ileri 

sürülebilir; ancak tek parti sisteminin sembolü olarak değerlendirilen CHP’nin, demokratik 

koşullar altında iktidara aday sade bir parti olma imajını olumsuz etkilediği görülmektedir. 

Genel seçimlerin 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılacağı, 1 Mart 1950 tarihinde ilan 

edilmiştir. Bu tarihten itibaren geçen iki buçuk aylık süreç, CHP, DP, Millet Partisi (MP), Milli 

Kalkınma Partisi (MKP) ve bağımsız milletvekili adayları için, seçim propagandalarının 

yapıldığı zaman aralığını ifade etmektedir. Cumhuriyet’in ilanından itibaren tek parti olarak 

siyasal iktidarı elinde tutan ve çok partili siyasal siteme geçişin hemen ardından da iktidar 

kalan CHP’nin seçim propaganda faaliyetleri, Türk siyasi hayatında önemli bir yer 

tutmaktadır. Yukarıda sözü edilen olumsuz şartlar bir tarafa bırakılırsa, bu süreçte CHP, gerek 

parti seçim bürosu faaliyetleriyle gerekse radyo konuşmaları, seçim beyannamesi ve mitingler 

aracılığı ile kendi iktidarının neden gerekli olduğunu seçmenine izah için ciddi çaba sarf 

etmiştir. 

1.CHP Seçim Bürosu’nun Propaganda Anlayışı ve Faaliyetleri 

CHP Seçim Bürosu, özellikle yılsonuna doğru faaliyetlerini arttırmıştır. Seçmene yönelik 

yazılı, görsel ve işitsel her türlü propaganda faaliyetini yürütmek için teşkilatlanmıştır. 1950 

                                                           
3 Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, 2. Cilt, Remzi Kitabevi, İstanbul 1967, s. 478; Şevket Süreyya Aydemir, 

Menderes’in Dramı, 7. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1999, s. 174. 
4 Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller, Afa Yayıncılık, İstanbul 1996, s. 

202. 
5 Salim Rıfkı Burçak, On Yılın Hatıraları (1950-1960), Nurol Matbaacılık, Ankara 1998, s. 42. 
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yılı genel seçimlerde, halkın sempatisini kazanmak amacıyla izlenecek propaganda 

faaliyetlerinin esaslarını belirlemek, propaganda yöntemlerini oluşturmak ve parti 

mensuplarına malzeme hazırlamakla meşgul olmuştur. Olabildiğince çok halk kitlesine 

ulaşılmak için afişler hazırlamış, kitapçık ve broşürler basmıştır. 

1.1.Broşürler ve El Kitapları 

CHP İdare Heyeti, 1950 seçimlerinden önce uygulanacak propaganda faaliyetlerinin 

çerçevesini çizmek amaçlı “Seçim İşleri Propaganda Komitesi” oluşturmuştur. Bu komitenin 

dayanacağı propaganda usulleri, “1950 Seçim Kampanyası İçin Propaganda Programı” isimli 

bir broşür ile belirlenmiştir. Bu broşür, seçim propagandasında partinin hangi fikrî esaslara 

göre hareket edeceğini, propaganda için ne gibi organları, nasıl kullanacağını ve prensiplerin 

uygulanmasında ne gibi usulleri esas alacağını belirtmesi açısından Türk siyasi hayatı için 

önemli bir belgedir.
6
 

Broşürün “Prensipler” başlıklı kısmında, iktidarda bulunan bir partinin seçimlere girdiği 

vakit, iktidarda bulunduğu süre zarfındaki icraatlarının hesabını vermesi gerektiği 

vurgulanıyor, yapılan işler ile vaat edilen işlerin paralel olması gerektiğine dikkat çekiliyordu. 

CHP'nin iktidarı sürdürmesini sağlayacak “halk yığınları”nın kimler olduğunun belirlenmesi 

ve parti programının buna göre düzenlenmesi zarureti ileri sürülüyordu. Partilerin “dar sınıf 

mümessili” olduğu fikrinin geride kaldığı; bu bakımdan CHP’nin ne kadar çok sosyal zümreye 

hitâp ederse, bütün bir milleti arkasından sürüklemede o kadar başarılı olacağı ifade 

ediliyordu. CHP’nin küçük ve orta çiftçiye, şehir esnafına, sanayi ve ticari sermaye 

girişimcilerine, işçiye ve aydına dayanmakta olduğu söyleniyor;  propaganda programının bir 

bütün halinde değil; her zümreye ayrı ayrı menfaat, his ve düşünce sağlaması gerektiği ileri 

sürülüyordu. Propaganda faaliyetinin, bir doktrini ya da programı izah etmek olmadığı, halkın 

aklına değil; gönlüne hitap eden psikolojik bir tesir olduğu söyleniyordu.
7
 Her milletin kendine 

has millî bir hissiyat taşıdığı; bu nedenle din meselesine bakıştaki parti geleneğinin değişmesi 

gerektiği ileri sürülüyordu. Din meselesinin “sosyal bir realite” olduğu; laiklik siyasetinin din 

aleyhtarlığına dönmüş olmasının kötü neticelerini engellemek için, propaganda faaliyetlerinde 

din meselesine özel bir yer vermek zorunda kalındığı vurgulanıyordu. “Sırf mücerret bir 

laiklik prensibine sadık kalmak düşüncesiyle böyle kuvvetli bir psikolojik manivelayı 

muhaliflere kaptırmanın” doğru olmayacağının aşikârlığı dile getiriliyordu. İsmet İnönü’nün 

demokrasi ve partiler hakkında söylemiş olduğu sözlerden sloganlarda, afişlerde ve neşriyatta 

geniş ölçüde yararlanılması ve bütün propaganda faaliyetlerinde açıkça belirtilmesi, 

Türkiye’de demokrasinin kurulması işinde CHP liderinin rolünün anlaşılması için gerektiği 

ifade ediliyordu.
8
  

Broşürde, propaganda faaliyetlerini yürütecek parti teşkilatı, “Öz Teşkilat” ve “Yabancı 

Teşkilat” olarak ikiye ayrılmaktadır. İl ve ilçe teşkilatları ile halkevleri, “Öz Teşkilat” olarak 

değerlendirilmekte; parti ve halk arasında bir bağ vazifesi görmekle sorumlu addedilmektedir. 

İl ve ilçelerdeki idare heyetleri ile halkevleri yöneticileri tarafından propaganda komitesi 

oluşturulması, doğrudan CHP Propaganda Bürosu ile temas kurmaları önerilmektedir. Ayrıca, 

parti dışında kalan meslekî ve sosyal teşekküller, “Yabancı Teşkilat” olarak ele alınıyordu. Bu 

teşekküller içindeki partililerle temasta olmak, eğer partili yoksa kurulacak “gizli komiteler” 

ile teşekküllerin içine sızmak veya nüfuzlu şahıslarla anlaşmalar yapmak, partinin geniş bir 

kitle ile temasını sağlaması bakımından faydalı görülüyordu. İstifade edilebilecek teşekküller 

                                                           
6 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Fon: 490.1.0.0. Kutu: 355, Dosya: 1490, Sıra: 1. (Broşürün, CHP Seçim 

Bürosu’nca sunulduğu tarihin 10.3.1950 olduğu görülmektedir). 
7 Agb, s. 373-374. 
8 Agb, s. 378-380.  
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arasında, çeşitli köy kooperatifleri, kooperatif birlikleri, esnaf cemiyetleri, işçi sendikaları, 

devlet daireleri, devlet iktisadi teşekkülleri ve fabrikaları, demiryolları, denizyolları, 

karayolları gibi amme hizmeti gören müesseseler, fabrika, ticarethane, atölye gibi özel iktisadi 

teşekküller ve yüksekokullar sayılıyordu.
9
 

Propagandanın uygulanması işi ise, hükümete, seçim komitesine ve taşra teşkilatına düşen 

işler bakımından üçe ayrılmıştı. Hükümet, meclis kapanmadan önce ordu erlerine takım takım 

izin vermek, köylerine rahatlıkla seyahat etmelerinin sağlamak ve propaganda organlarının, bu 

işin CHP sayesinde yapıldığını anlatmak; askerlik süresini bir buçuk seneye düşürmek; 

subayları kazanmak için terfi işlerinin subaylar lehinde hallini sağlamak ile görevliydi. Ayrıca 

milletvekillerinin ve bakanların seçim bölgelerine yapmakta oldukları seyahatleri 

sıklaştırmaları, halkevlerinde ya da diğer resmî yerlerde nutuk atmak yerine halkın arasına 

karışmaları ve topluluğun bulunduğu yere gitmeleri, Manifaturacı, Demirci, Esnaf, Tüccar, 

Öğretmen gibi meslek gruplarının merkeze davet edilerek bakanlarla ve devletin ileri gelenleri 

ile temas ettirilmesinin sağlanması ve bunun gazetelerde haber yaptırılması, çeşme, elektrik, 

temizlik gibi mahalli işlerin bir an evvel halledilmesi ile sorumlu tutuluyordu. Seçim Komitesi, 

mahalli idare heyetleri ile devamlı surette irtibat halinde olarak, muhalefet basınında çıkan 

yazıları takip etmek ve bunlara cevap hazırlamak; Matbuat Umum Müdürlüğü ile temas ederek 

propaganda malzemesinin hazırlanması konusunda işbirliği yapmak, hükümet makamlarının 

dört yılda başardığı işleri konu alan broşür hazırlamak; çeşitli halk tabakalarına hitap eden 

afişler yapmak; esnaf, köylü ve işçiye yönelik el broşürü basmak, bir “yazarlar kadrosu” 

oluşturarak parti programı ve hükümet icraatları hakkında her gün gazetelerde yazılar 

neşretmek; Atatürk ve İnönü’nün siyasi hayatından ya da Cumhuriyet tarihine ait hatıralardan 

bahsedilerek CHP’nin nasıl doğduğu ve ne gibi esasları dayandığını anlatan radyo programları 

düzenlemek; kahve, gazino gibi halkın toplu bir halde bulunduğu yerlerde muhalefet hakkında 

propaganda yaptırmak ve her türlü propaganda malzemesi oluşturmak sorumluluklarını 

üstleniyordu. Taşra teşkilatı ise, bulundukları bölgede hem muhalefete hem de partiye karşı 

hissiyatı, düşündükleri propaganda tekliflerini merkeze bildirmek ve merkezden gelen afiş, 

slogan ve basılı kaynaklara göre hareket etmek; parti merkezi, halkevi ya da halkodalarında 

propaganda konferansları, çay davetleri ve münazaralar düzenlemek; gençleri partiye kayıt 

ettirmek; parti ve halkevi binalarını Atatürk ve İnönü resimleri, İnönü’nün nutuklarından 

alınmış demokrasiye ait sözler ve afişlerle süslemek sorumluluğunu üstleniyordu. Son olarak 

Seçim Bürosu, seçim sandıklarının bulunduğu yerlere İnönü’nün nutuklarından parçaların yer 

aldığı afişlerin asılması ve seçim sandığına gelenlere el beyannamelerinin dağıtılmasını 

öneriyordu.
10

 

CHP Seçim Bürosu tarafından 1950 yılının Mart ayında tamamlandığı anlaşılan seçim 

propagandası için hazırlanan bu broşür, CHP’nin 1946 seçimlerinden edindiği tecrübeleri 

yansıtması bakımından da kayda değerdir. Bu tecrübelerin büyük oranda DP’nin muhalefet 

stratejisinden kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim broşürün, seçim propagandasının doktrin ve 

program izahından daha çok gönülleri fethetmeye yönelik bir icraat olduğunun ileri sürüldüğü 

bölümde, DP ve CHP’nin 1946 yılı seçim propagandasındaki yaklaşım tarzı ele alınmıştır. 

DP’nin “bilerek veya bilmeyerek” halka yönelik faaliyetlerinde “aklî vasıtalardan değil; hissi 

tahriklerden” faydalandığı ifade edilmiş; “Yeter, artık söz milletindir” afişinin “günün halk 

hissiyatını tahrik eden mükemmel bir şiar” olduğu vurgulanmıştır. “Hürriyet Misakı”nın 

“hürriyet iştiyakını istismar” eden bir slogan niteliğini taşıdığı ifade edilmiştir. CHP’nin 1946 

seçimlerinde kullandığı “Atatürk, İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi’nin başlarıdır. Oylarınızı 

                                                           
9 Agb, s. 381-383.  
10 Agb, s. 383-390.  
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onların partisine veriniz” sloganının ise, o günün ruhuna hitap etmeyen, “halkın hissiyatına 

yabancı” bir slogan olduğu söylenerek ciddi bir özeleştiri yapılmıştır. Slogandaki ifadelerin 

“Tek parti nizamına karşı bıkkınlık duymuş olan halkın” CHP’yi seçmesi için pratik bir fayda 

sağlamadığı vurgulanmıştır. Halk psikolojisinin “asgari yorgunluk kaidesine göre” çalıştığı 

ifade edilmiş; ajitasyonun, doğruluk ve mantığın önüne geçtiği, bu bakımdan halkı düşünmeye 

mecbur etmeden sadece samimi hisler sunulması gerektiği dile getirilmiştir. Broşürde bir diğer 

dikkat çeken husus, DP’li milletvekili ve adayların, halkı ayaklarına çağırmadıkları, kahvelere 

ve pazar yerlerine gitmekten çekinmedikleri ve bu yaklaşım tarzının halk gözünde çok iyi etki 

bıraktığının söylenmesi; aynı yöntemi CHP’li vekil ve bakanların da yapması gerektiğinin dile 

getirilmesidir.
11

 

Sözü edilen broşür, 1950 yılı genel seçimlerinde uygulanacak propaganda faaliyetlerinin 

ve niteliğinin çerçevesini çizmiştir. Parti teşkilatı, büyük oranda broşürdeki talimatlar uyarınca 

etkinliklerde bulunmuştur. Broşüre ilave olarak başka basılı materyaller de sağlanarak gerek 

milletvekillerinin gerek taşra teşkilatının halk ile temaslarında kullanacakları argümanlar 

oluşturulmuştur. Bu çerçevede Seçim Bürosu tarafından, teşkilatın vereceği konferanslarda, 

yapılacak propaganda konuşmalarında ve gazetelerde yazılacak makalelerde kullanılmak 

üzere, CHP hükümetlerinin İçişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve Ulaştırma, Ziraat, Sanayi, 

Maden, Ticaret ve Maliye alanlarındaki başarılarını anlatan kitapçıklar hazırlanmıştır. Artan 

ilk ve ortaokul ile öğrenci sayısına, meslekî, teknik, ticaret ve sanat okullarına, üniversitelerde 

kurulan fakülteler ve öğrenci sayısına, konservatuar, tiyatro ve spor okullarına; tüm bu işler 

içim hükümetin kullandığı bütçeye işaret edilmiştir. Cumhuriyet idaresinin harap olmuş bir 

vatanı teslim aldığı, eşkıyacılığa son vererek emniyet sağladığı, İller İdaresi ve belediyelerce 

vatandaşa hizmet götürüldüğü, köylere özel önem vererek yatırımlar yaptığı ve doğu 

kalkınmasının ayrıca üstünde durulduğu vurgulanmıştır.
12

 Elektrik, yol ve su işleri, köprüler, 

demiryolları, limanlar ile yapı ve imar işleri, demiryolları, deniz ulaştırmacılığı, havayolları, 

posta, telgraf ve telefon işlerinden bahsedilmiştir.
13

 Türkiye’nin “yurtta sulh, cihanda sulh” 

düsturuna sadık kaldığı, Lozan Antlaşması üzerine kurulan ülkenin barış anlaşmaları sayesinde 

komşuları ile dostluk ilişkisinde bulunduğu, İkinci Dünya Savaşı’na katılmayan Türkiye’nin 

savaş sonrasında da demokratik ülkeler safında yer aldığı vurgulanmış; salgın hastalıklarla 

mücadele için sağlık merkezleri kurulduğu, dispanser, kreş ve bakımevlerinin açıldığı, sağlık 

personelinin arttırıldığı, modern sağlık hizmeti verilip muhacirlere iskân ve malzeme 

yardımlarının yapıldığı ifade edilmiştir.
14

 Bankalardan kredi sağlandığı, kooperatifler 

oluşturulduğu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kurulduğu, tarımda makine ve teknik inkılabın 

gerçekleştirildiği, tohumluk ve fidanlık dağıtıldığı, sulama istasyonları kurulduğu, ziraî 

öğretim sağlandığı, hayvan ıslahı konusunda çalışıldığı, hayvan yetiştiriciliğine teşvik 

verildiği, hayvan hastalıklarıyla mücadele edildiği belirtilmiştir.
15

 Sanayide kalkınma 

sağlandığı, milli sanayinin kurulduğu, devlet sanayi teşekküllerinin oluşturulduğu, Sümerbank 

eliyle fabrikalar açıldığı, özel sermayenin teşvik edildiği; maden işlerinin milli mahiyette 

işletildiği, dış ticarette ilerleme sağlandığı, milli ticaretin yerleştirildiği, ihracatın arttırılarak 

                                                           
11 Agb, s. 375-376, 383.  
12 CHP Hükümetlerinin Milli Eğitim ve İçişleri Alanlarındaki Başarıları Hakkında Not, CHP Propaganda 

Malzemesi Serisi, Ulus Basımevi, Ankara 1950, s. 3-24. 
13 CHP Hükümetlerinin Bayındırlık ve Ulaştırma Alanlarındaki Başarıları Hakkında Not, CHP Propaganda 

Malzemesi Serisi, Ulus Basımevi, Ankara 1950, s. 3-16. 
14 CHP Hükümetlerinin Dışişleri ve Sağlık Alanlarındaki Başarıları Hakkında Not, CHP Propaganda Malzemesi 

Serisi, Ulus Basımevi, Ankara 1950, s. 3-22. 
15 CHP Hükümetlerinin Ziraat Alanındaki Başarıları Hakkında Not, CHP Propaganda Malzemesi Serisi, Ulus 

Basımevi, Ankara 1950, s. 3-21. 
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milli kalkınmanın hızlandırıldığı gibi konular ele alınmıştır.
16

 Seçimlere yönelik vaatlerden 

ziyade CHP’nin memlekete yaptığı hizmetleri konu alan bu kitapçıklarda dikkati çeken husus, 

tarih skalasının 1923 yılından itibaren başlatılmasıdır. Bu açıdan kitapçıklar, Cumhuriyet’in 

devraldığı mirasla 1950 yılını kıyasa tabî tutmaktadır. Ancak mevcut durum ve gelecekteki 

tutum hakkında da ipuçları bulmak mümkündür. Amerika’ya yol makine ve vasıtaları sipariş 

edildiği, 1950 yılında Türkiye’ye ulaşacak bu vasıtalarla önceki yıllara oranla daha çok makine 

kullanılacağı,
17

 memleketin iktisadi ilerlemesinin sağlanması ve özel sermayeyi teşvik için 

“Amerikan sermayesinin de iştirakiyle” bir Sanayi Bankası’nın kurulduğu,
18

 demokrasi ve 

hürriyeti benimseyen milletlerle “sulhda da savaşda da bir ve beraber”
19

 olunduğu bilgileri 

broşürlerde yer almıştır. 

Seçim Bürosu, “Demokrasiyi Anlatan Broşür”, “Memurlar İçin Broşür”, “Kadınlar İçin 

Broşür” ve “Yüksek Tahsil Broşürü” hazırlıklarını yapmışsa da bu broşürler, seçim öncesinde 

tamamlanamamıştır.
20

 Ancak DP’nin seçim meydanlarında grev hakkı vaatleriyle kendine 

çekmeye çalıştığı işçiye yönelik bir broşür yayınlamıştır. “Türk İşçisi Hangisi Doğru Hangisi 

İğri Sen Karar Ver” isimli bu broşürde, Milli Mücadele kazanıldığından beri CHP’nin oy için 

değil; hizmet için işçi yararına kanunlar çıkardığı söylenmektedir. Milleti sınıflardan oluşan bir 

kütle biçiminde görmeyen CHP’nin, henüz Birinci Büyük Millet Meclisi’nin birinci devresinde 

151 sayılı kanunla sosyal sigorta ve işçi hastanelerinin kurulmasını sağladığı, senelerden beri 

emeği ve çalışanı koruduğu ifade edilmiş; Çalışma Bakanlığı teşkil edildiği, İhtiyarlık ve 

Hastalık Sigortası verildiği, dünyaya gelen her işçi çocuğu için doğum yardımı yapıldığı ve 

Sendikalar Kanunu’nun çıkarıldığı vurgulanmıştır. Kitapçıkta, işçiye yönelik vaatler de yer 

almaktadır. 1951 yılında yürürlüğe sokulması planlanan Gelir Vergisi Kanunu ile işçinin 

ödediği verginin üçte bire indirileceği, işçinin haklarını bağımsızca savunabileceği İşçi 

Mahkemeleri’nin kurulacağı, İşsizlik Sigortası verileceği, işçinin çalıştığı yere yakın bir 

mesken sahibi yapılacağı, tarım ve deniz işçileri için de iyileştirici kanun yapılacağı ve işçi 

çocukları için bütün işyerlerine kreş ve çocuk bakımevi açılacağı taahhüt edilmiştir.
 21

 

1.2.Afişler ve Kısa Sözler 

31 Mart 1950 tarihinde CHP Genel Sekreteri Konya Milletvekili Tevfik Fikret Sılay, CHP 

İlçe İdare Kurulu Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, CHP’nin seçimlerde halka hatırlattığı ve 

vaat ettiği konuları içeren propaganda metin örnekleri göndermiştir. Bu metinleri, mahalli 

teşkilatların kendi imkânlarıyla el ilanı veya broşür halinde bastırmasını, kasaba ve köylerde 

propaganda malzemesi olarak kullanmasını istemiştir.
22

 Metin örneklerinin kısa ve anlaşılır 

olmasına özen gösterildiği görülmektedir. Her metnin sonunda “Oyunu C. Halk Partisine 

ver!” ifadesi yer almaktadır. Bu metinlerde, CHP ile Cumhuriyet’in kuruluşu ve Milli 

Mücadele özleştirilmiş; savaş dönemlerinin artık geride kaldığı, eşkıyalığın yok edildiği ve iç 

güvenliğin sağlandığı, açlık ve sefaletin sona erdiği, karanlık geçmişten uzaklaşıldığı 

söylenmekte; durmak ya da gerilemek yerine CHP ile daha aydınlık bir geleceğe yürüneceği 

öne sürülmektedir. Cumhuriyetten önce devletin ve milletin “Hasta Adam” olduğu; şimdi ise 

“yakın ve uzak doğunun en sağlam devleti, en diri milleti”nin kurulduğu söylenmektedir. 

İnkılap Devri’nin, sadece Türk’ü Türk’e değil; Dünyayı Türk’e inandırdığı, bu devri kuran 

                                                           
16 CHP Hükümetlerinin Sanayi, Maden, Ticaret ve Maliye Alanlarındaki Başarıları Hakkında Not, CHP 

Propaganda Malzemesi Serisi, Ulus Basımevi, Ankara 1950, s. 3-31. 
17 CHP Hükümetlerinin Bayındırlık…, s. 4. 
18 CHP Hükümetlerinin Sanayi…, s. 15. 
19 CHP Hükümetlerinin Dışişleri…, s. 3. 
20 BCA, 490.1.0.0.355.1490.1, s. 358. 
21 Türk İşçisi Hangisi Doğru Hangisi İğri Sen Karar Ver, Ulus Basımevi, Ankara 1950, s. 3-12. 
22 BCA, 490.1.0.0.10.54.12, s. 3-7. 
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CHP’ye oy verilmesi gerektiği ifade edilmektedir. CHP tarihinin, hürriyet ve hakların tarihi 

olduğu; hürlüğü, birliği, düzenliği, ileriliği CHP’nin getirdiği vurgulanmaktadır. Çalışma, 

adalet ve hakkın temsilcisi olan CHP’nin işçi hakkını koruyan kanunları çıkardığı; iş kazası, 

meslek hastalığı, analık, ihtiyarlık, hastalık sigortaları temin edildiği, sendikalar ve birlikler 

kurulduğu, sıcak yemek verildiği ve az vergi alındığı söylenmekte; İs Kanunu’ndaki 

eksiklikler giderilerek işsizlik sigortası, işçi evleri, Tarım İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Fikir 

İşçileri Kanunu çıkarılacağı vaat edilmektedir. Köylü için ise topraksıza toprak, toprağı olana 

tapu, ihtiyacı olana ucuz kredi, mahsule iyi fiyat verileceği ve makineli ziraata geçileceği öne 

sürülmektedir. 1923-1950 arası okul ve öğrenci sayıları kıyaslanarak cehaletin CHP için 

düşman olduğu belirtilmektedir. Yabancıların ellerindeki demiryollarının alındığı, milli bir 

demiryolu yaratıldığı, fabrika ve maden ocaklarının kurulduğu; bunların hepsinin devletin ve 

milletin olduğu izah edilmektedir. 

Propaganda metni örnekleri arasında muhalefete yönelik olanları da mevcuttur. Henüz 27 

Mart 1950’de CHP Genel Sekreteri Erzurum Milletvekili Cevat Dursunoğlu, CHP İl İdare 

Kurulu Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, muhalif partilerin “arkadaşlarımız aralarına nifak 

sokmak veya türlü kombinasyonlarla” CHP’nin birliğini bozmak isteyebilecekleri konusunda 

uyarmış, bütün teşkilatın bir ve bütün olarak hareket etmesini istemiştir. Bu konuyla da ilgili 

olarak CHP Genel Sekreteri Konya Milletvekili Tevfik Fikret Sılay’ın gönderdiği propaganda 

metinleri arasında doğrudan DP’ye yönelik eleştiriler yer almaktadır. DP’nin hürriyet isteği ile 

ortaya çıktığı; fakat kendi içlerinde anlaşamayarak hürriyet isteyenleri partilerinden kovdukları 

belirtilmektedir. Kendi aralarında bile düzen kuramayan bu partinin bir de millete düşmanlık 

aşıladığı söylenmektedir.
23

 Bunun yanı sıra sadece hürriyet vaat edenlere inanılmaması, 

milletin henüz yapılmamış olanlara değil; yapılmış olanlara bakması gerektiği 

vurgulanmıştır.
24

  

CHP Seçim Bürosu tarafından hazırlanan afişler ise, gerek parti teşkilatı arasında daha 

önceden belirlenmiş özlü sözlerle gerek yayınlanan broşürdeki ifadelerle paralel nitelik 

taşımaktadır.
25

 Bu afişlerde CHP’nin geçmişine vurgu önemli bir yer tutmaktadır.  Türkiye’nin 

“ipliğini, ununu dahi dışardan getiren” bir memleket olduğu; fakat çok verimli fabrikalar 

kurularak İkinci Dünya Savaşı’nda ordunun ve halkın en mühim ihtiyaçlarının karşılandığı 

ileri sürülmekte; Türkiye’deki sanayileşmenin CHP’nin büyük başarılarından biri olduğu 

vurgulanmaktadır. İlköğretim işinin %65’inin halledildiği ve CHP’nin cehaletle savaştığı ifade 

edilmektedir. Afişlerde önemli vaatler de yer almaktadır. Köylere su, yol; kasabalara su, 

elektrik vaat edilmiştir. Afişlere, topraksıza toprak, toprağı olana tapu verileceği, Türk 

köylüsünün varlıklı yapılacağı, kredi sağlanacağı, mesut bir hayata kavuşturulacağı yazılmıştır. 

İşverene karşı işçiyi daha geniş ölçüde korumak için İş Kanunu’nun düzenlendiği, sosyal 

adaletin sağlandığı, çalışma hayatının adaletle düzenlenmesi için Çalışma Bakanlığı 

oluşturulduğu, işçiden alınan Gelir Vergisi’nin azaltıldığı belirtilmiştir. Her Türk işçisinin 

başını sokacak bir meskene sahip olmasının sağlanacağı, fikir işçilerini koruyan bir kanun 

çıkarılacağı, işsizlik halinde yeni bir iş buluncaya kadar işçinin ailesini maddi sıkıntıdan 

korumak için bir işsizlik sigortası oluşturulacağı, Tarım ve Deniz işçilerini de korumak için bir 

kanun çıkarılacağı, işçi çocuklarının sıhhi bakımlarını sağlayacak yurtlar ve bakımevleri 

yapılacağı vaat edilmiştir. Bunların yanı sıra komünizm ve irticaya karşı, seçmen uyarılmıştır. 

“Komünizm esaret getirir, insanlığını kaybedersin! Kara irtica ve taassup ruhunu öldürür, 

                                                           
23 Bu metin ile CHP, hem anlaşmazlıklar sonucu DP’nin içerisinden doğan MP’ne gönderme yapmış hem de İkinci 

Kongresi’nde alınan “Milli Teminat Andı”nı “Milli Husumet Andı” olarak değerlendirerek DP’nin ihtilalci bir parti 

olduğu imâsında bulunmuştur. 
24 BCA, 490.1.0.0.10.54.16, s. 4-9. 
25 Afişler için bkz. BCA, 490.1.0.0.355.1491.1, s. 57-71. 
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seni geriliğin çamuruna atar!” denilerek Türk Milleti’nin bugüne kadar varlığını, hürlüğünü, 

istiklalini bu iki tehlikeye karşı uyanık olmakla sağladığı vurgulanmıştır.
26

 Seçim Bürosu’nun 

yayınladığı bu afişlerde, 1946’dan itibaren Türkiye’nin geçirmekte olduğu çok partili hayat ve 

demokrasi konularında İnönü’nün sözlerine de yer verilmiştir. Son savaştan memleketi 

İnönü’nün koruduğu belirtilmiş; yeniden oluşabilecek tehlikelerin hesaba katılması gerektiği 

uyarısında bulunulmuştur. İnönü’nün “Vatandaşlar arasında fikir ayrılığı olacaktır. Partiler 

mücadele edecektir. Fakat düşmanlık olmayacaktır” sözlerine yer verilerek şiddet ve 

düşmanlığın hürriyet ve demokrasiyi ortadan kaldıracağı söylenmiştir.
 27

 

Afişlerdeki şiddet ve düşmanlık göndermesi, kuşkusuz DP’ye yöneliktir. Nitekim diğer 

afişlerde de aynı tema söz konusudur. Hür bir memlekette “İstibdat Var!” diyenlerin, hürriyet 

ve demokrasi adına konuşanların, iktidara gelince ilk iş olarak hürriyeti ve demokrasiyi yok 

edecekleri, hürriyeti öldürmek için hürriyetten faydalanacakları ileri sürülerek vatandaşın oy 

vereceği partiye dikkat etmesi gerektiği belirtilmiştir. Muhalefetin propagandacılarına “Köye 

gideceksin, Halk Partisi şehirliyi tutu, köylüyü yüzüstü bıraktı diyeceksin. Şehire gideceksin, 

Halk Partisi köylü partisidir, şehirliye bakmadı diyeceksin. Memleketi, her şeyi kötü 

göstereceksin ve halkı buna inandırmağa çalışacaksın. Biz iktidara gelince karanlıklar 

kalkacak, felaketler gidecek, saadetler taşacak diye atacaksın. Her yerde herkesin hoşuna 

gidecek bol keseden vaitlerde bulunacaksın” biçiminde talimat verdikleri iddia edilmiş; 

vatandaşın seçimi kazanmak için muhalefetin oynadığı bu oyunlara aldanmaması gerektiği 

ifade edilmiştir. Muhalefetin, her güzel eseri kötülediği ve doğru işi yanlış gösterdiği; 

vatandaşın “millet hizmetinde canla başla çalışanları” unutmaması gerektiği dile getirilmiştir. 

Şiddet ve baskı ile demokrasiye çelme takan “Milli Husumetçilere” aldanılmaması ve milli 

birliğin tutulması istenmiştir. “İhtilal Hakkı” isteyen muhalefetin, güvenlik ve huzur içinde 

yaşama hakkı olan vatandaşı tehlikeye attığı ileri sürülmüştür.
28

 

Seçimlerden önce caddeleri ve sokakları süsleyen bu afişlerin yanı sıra iki farklı afiş, 

seçim propagandasının sona erdiği 10 Mayıs 1950 tarihinde basında yer almıştır.
29

 Bu 

afişlerden birincisinde CHP, “Onları da deneyeyim deme. Deneme zamanında değiliz” diyerek 

vatandaşın milli birlikten ayrılmaması salık verilmektedir. Diğerinde ise, “Dimyat’a pirince 

giderken evdeki bulgurdan olursun” diyerek Yeni Türkiye’nin CHP tarafından kurulduğu ve 

bunun inkâr edilmemesi gerektiği belirtilmiştir.
 
 

2.Seçim Beyannamesi 

CHP’nin Seçim Beyannamesi, 28 Nisan 1950 tarihinde basında yer almıştır.
30

 

Beyannamede, CHP tarafından yürürlüğe konulan Yeni Seçim Kanunu ile tam bir seçim 

emniyetinin sağlandığı vurgulanmıştır.  Kuşkusuz bu vurgu, 1946 seçimlerinden sonra ortaya 

çıkan kuşkulu bir seçim yapıldığı iddialarını, CHP’nin tekrar yaşamak istememesinden 

kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda muhalefetin de onayladığı bir Seçim Kanunu ile mevcut 

seçimlere girildiği önemle dile getirilmişti. Afişlerde yer alan kimi ifadeler Seçim 

Beyannamesi’nde yer bulmuştu. Medeni hayatın gerektirdiği toprak, tapu, kredi, yol, su, 

elektrik, okul gibi ihtiyaçların karşılanmasıyla köylü ve çiftçinin donatılacağı; işçi, memur, 

kimsesiz çocuklar, adli işler, liman ve iskeleler, işletmeler ve tekel, yabancı sermayeyi teşvik, 

ucuz kredi gibi konularda ilerlemeler sağlanacağı ifade edilmişti. Demokrasinin ilerletilmesi 

                                                           
26 Seçim Bürosu’nun Komünizm tehlikesine karşı seçmeni uyarmak için Falih Rıfkı Atay’ın 12 Mart 1950 tarihli 

“Kızıllık” isimli makalesini broşür halinde bastırdığı da görülmektedir. Bkz. BCA, 490.1.0.0.355.1490.1 s. 367-370. 
27 BCA, 490.1.0.0.355.1491.1, s. 62. 
28 Agb, s. 64-69. 
29 “Oyunuzu Cumhuriyet Halk Partisi’ne Veriniz”, Ulus, 10.3.1950, s. 10. 
30 Ulus, 28.4.1950, s. 1; Cumhuriyet, 28.4.1950, s. 1; Vatan, 28.4.1950, s. 1. 
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hakkındaki görüşler, açık bir şekilde ele alınmıştı. Beyannamede hiçbir ayrım gözetmeksizin 

vatandaşlar arasında eşit hizmetin esas tutulacağı, demokratik ilerlemenin sağlanacağı 

vurgulanmıştır. Gerekli sanayi tesislerinin “özel teşebbüsle birlikte veya devletçe” kurulacağı, 

“özel sermaye ve teşebbüs sahiplerine geniş kolaylıklar” sağlanacağı vaat edilmişti. Mevcut 

anayasada yer alan partiye ait “altı ok” çıkarılarak rejimin takviye edileceği vurgulanmıştı. Bu 

vurguları ile CHP, Türkiye’deki demokratik gelişimin sahipliğini vurgulayarak halk nazarında 

bu olumlu adımların avantajını eline almak istemektedir. Tek parti rejiminin gereği olarak 

gördüğü; fakat memleketi 27 yıldır yönettiği prensiplerde tadilat yapacağının duyurulması ve 

demokratik ilerlemenin sağlanması için liberalizasyon hareketlerin devam edeceği vaatleri, bu 

bakımdan dikkat çekicidir. 

3.Radyo Konuşmaları 

CHP, 24 Nisan 1950 tarihinde milletvekili adaylarını açıklamıştır. Eski vekillerden 

169’unun ismi, yeni listede yer almamıştır.
31

 Bu durum, CHP için ciddi bir değişim demektir. 

Nitekim yeni adayları ile seçim faaliyetlerini sürdürmüştür; ancak büyük oranda mevcut 

bakanlar üzerinden halkla temas etmiştir. Muhalefetin de desteği ile kabul edilen Yeni Seçim 

Kanunu’nun getirdiği yeniliklerden olan ve belirli saatler içerisinde partilerin seçim 

propagandalarını radyo üzerinden yapmalarına imkan tanıyan mevzuat, büyük oranda mevcut 

bakanların konuşmaları ile sürdürülmüştür. Daha geniş kitleye ulaşmayı mümkün kılması 

sebebiyle seçime katılan bütün partiler, radyo konuşmalarına özel önem vermişlerdir. CHP’ye 

mensup milletvekili adaylarının radyo konuşmaları, 5 Mayıs 1950 tarihinden itibaren basına 

yansımıştır.  

3 Mayıs 1950’de Başbakan Şemsettin Günaltay, iç ve dış politikadan ziraî işlere, belediye 

hizmetlerinden mali politikaya, bayındırlık işlerinden dış krediye, ticaretten eğitime birçok 

konudan hükümet politikalarından ve yapılan işlerden söz etmiştir. Günaltay, özellikle son 

dönemde yapılan Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu düzenlemesi, gecekondu evleri sahiplerine 

belediyelerce arsa verilmesi ve gecekondularının halk lehine halli, memur ve işçilerin gelir 

vergisinde yapılan düzenlemeleri öne çıkarmıştır. İlkokullarda seçmeli din derslerine 

başlandığını, on vilayette imam-hatip kursları ile Ankara’da bir İlahiyat Fakültesi açıldığını, 

Türk büyüklerine ait türbelerin açılması için bir kanun çıkarıldığını, Çiftçiyi Topraklandırma 

Kanunu’nda yapılan değişiklikle topraksız çiftçilerin bir an evvel ailelerini geçindirecek 

ölçüde toprağa sahip olmalarına olanak sağlandığını sözlerine eklemiştir. CHP Genel Başkan 

Vekili Hilmi Uran ise eskiden uygulanan iki dereceli seçim sisteminin “millet iradesini tam ve 

kâmil olarak” yansıtmadığı için tek dereceli seçim sisteminin kabul edildiğini belirtmiş, iktidar 

partisinin seçimlerde emniyet sağlamak için gayretlerinden ve yeni kabul edilen Seçim 

Kanunu’ndan bahsetmiştir.
32

 

4 Mayıs 1950’de Başbakan Yardımcısı Nihat Erim, özellikle II. Dünya Savaşı sırasında 

Türkiye’nin izlediği dış politikayı ve geçen dört yıldır şiddetli hücumlara rağmen demokratik 

temellerin atıldığı iç politikayı övmüştür. İstanbul İl Başkanı İlhami Sancar, Türkiye’de 

demokratik rejimin yerleşmesi için CHP’nin çabalarını ele almış; “umarız ki, bu kanunla 

yapılacak seçimlerin neticelerini muhalefet rıza göstererek saygı ile karşılayacak ve böylece 

önümüzde teşrii devresi memleket ve demokrasi hesabına büyük başarılarla dolu olacaktır” 

demiştir. İlk Çalışma Bakanı ve Hukukçu Sadi Irmak ise, Atatürk ve O’nun altı ok mirasına 

                                                           
31 Mahmut Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi IV (1946-1950) Demokrasiye Geçiş, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, İstanbul 2003, s. 398. 
32 Ayın Tarihi, Sayı 198, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1950, ss. 30-46; 69-70. 
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değinmiş; eğitim, sanayi, ticaret alanlarındaki ilerlemelerden bahsetmiş ve millete hizmete 

devam etmek için halktan oy talep etmiştir.
33

 

6 Mayıs 1950’de CHP Genel Sekreter Yardımcısı Cevat Dursunoğlu, CHP’nin 

“Atatürk’ün önderliği altında” kurulduğunu ve “27 yıldan beri devlet gemisinin dümeninde 

Türk milletinin gelişmesine, ilerlemesine” çaba harcadığını ifade etmiştir. Partililere de 

seslenen Dursunoğlu, CHP’nin seçimi kesinlikle kazanacağını; ancak ekseriyeti kazanıp daha 

kuvvetli hükümet kurması için gayretle çalışılması gerektiğini söylemiştir.
34

  

7 Mayıs 1950’de Ankara Milletvekili Tıp Doktoru Ahmet Hamit Selgil, muhalefetin 

olmayacak şeyleri vaat ettiğini; oysa CHP’nin 1923’ten beri birçok hizmette bulunduğunu ve 

sadece olabilecek şeyleri vaat konusu yaptığını söylemiştir. Muhalefetin bir programa sahip 

olmadığını belirterek “Halkın, halk için, halk tarafından idaresi” düsturuyla hareket eden 

CHP’ye oy talep etmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Bayezit, CHP 

hükümetlerinin sağlık politikasındaki gayretlerinden söz etmiş, hastalıklarla savaş hakkında 

bilgi vermiş ve dört sene içerisinde 200 adet sağlık merkezi inşa etmeyi planladıklarını dile 

getirmiştir.
35

 

9 Mayıs 1950’de ise Tarım Bakanı Cavit Oral, CHP’nin tarım politikası üzerine 

konuşmuş, çeşitli tohumların ıslahı ve üretimi ile meşgul olunarak yıl içerisinde 80-90 bin ton 

tohumluk ve modern ziraî alet dağıtılacağını, ıslahhaneler kurulacağını, hayvan hastalıklarıyla 

mücadele edileceğini söyledikten sonra memleket ziraatının ciddî ve esaslı bir inkişaf ve 

kalkınma hareketine girişmiş olduğunu dile getirmiştir.
36

 

Seçim propaganda faaliyetlerinin sona erdiği gün olan 10 Mayıs 1950 tarihinde CHP, 

“Cumhuriyet Halk Partisi Neler Vaad Ediyor?” ve “İnkılâp Partisi Seçmenlerden Ne İstiyor?
” 

başlığı ile bir ilan vermiştir. Bu ilanda, CHP’nin yayınladığı seçim beyannamesinde halka ne 

şekilde hizmet edeceğinin duyurulduğu, vaat edilen her şeyin CHP tarafından hesaplandığı 

açıklanmıştır. “On yıldır, başımızda şerefle dalgalanan altı oku bayrağımızın bize birer and, 

birer Ata armağanı ve mirası olan umdelerinden ayrılmış değiliz” denilmesine rağmen 

devletçiliğin ferdin “eksiğini, gediğini gidermeye” yöneldiği; laikliğin “dine, Tanrıya saygı”lı 

olduğu vurgulanmıştır. CHP’nin altı ilkesinin “dünya idaresinin elinde alet haline koymaktan” 

kaçınıldığı için “Tek parti devrinin bir icabı sayılarak Anayasa’ya konmuş olan bu altı umdeyi 

oradan çıkarabiliriz; fakat onlar her zaman gönlümüzde, kafamızda ve vicdanımızdadır” 

denilmektedir ve kendi adını taşıdığı halkın oy’unu beklediği vurgulanmaktadır.
37

 

4.Miting Konuşmaları 

CHP Genel Başkanı sıfatıyla İsmet İnönü, miting meydanlarında CHP’nin ideolojik 

tutumunu ve güncel siyasete bakış açısını yansıtan etkili konuşmalar yapmıştır. İnönü, 23 Mart 

1950 tarihinde Polatlı’da yaptığı miting konuşması ile meydanlardaki seçim çalışmalarına 

başlamıştır. İnönü, mevcut anayasanın demokratik usullere göre yeniden yapılması ve ikinci 

bir meclis oluşturulması gerektiği görüşünü ileri sürmüştür. Konuşmasının devamında 

muhalefetin meclisi terk etmek gibi şiddet usullerini eleştirmiştir.
38

 Ertesi gün Kırıkkale’deki 

konuşmasında, vaatlerini daha da derinleştirerek altı ok prensiplerinin anayasadan 

                                                           
33 Ulus, 5.5.1950, s. 1. 
34 Ulus, 7.5.1950, s. 1. 
35 Ulus, 8.5.1950, s. 1. 
36 Ulus, 10.5.1950, s. 1. 
37 Age, s. 10. 
38 “İsmet İnönü Dün Polatlıda Mühim Bir Nutuk Söyledi”, Akşam, 24.3.1950, s. 1, 2. 
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çıkarılacağını dile getirmiştir.
39

 27 Mart’ta Beypazarı konuşmasında, anayasa değişikliği 

konusunu tekrar ele almış; 1946-1950 yılları arası CHP’nin demokrasiyi yerleştirmek çabaları 

hususundaki psikolojik durumundan bahsetmiştir. Bu sözler, tek partili siyasal sistemde 

uzunca süre iktidar olan CHP’nin çok partili hayata geçme evresindeki anlayış değişikliğini 

göstermesi bakımından önem arz etmektedir: 

Şimdi biz, iktidarda iken sabır, tahammül hassasını, ağzımızdan hatalı bir 

söz çıkmışsa onu geri almak kudretini, eğer yanlış bir karar vermişsek, onu bulup 

düzeltme gayretini hulasa, ağzımızdan çıktı diye her sözü keramet saymak, 

karşımızdakiler söyledi diye inat ile onu behemehal yapmamak hastalıklarından 

kurtulmuş olanları temsil ediyoruz.
 40

 

Bu konuşması ile İnönü, 1946’dan sonra yaşanan her türlü gelişmeye dair demokratik 

ilerlemede CHP’nin tavrını “olgunlaşma” süreci olarak ele almıştır. Her ne kadar partisinin, 

tek parti dönemindeki uygulamalarına da eleştiri mahiyetini taşısa da bu sözler, Türkiye’de 

demokratik siyasi hayatı kurma konusundaki samimiyetin ifadeleridir. Ancak yapılması gerekli 

olan talepler kimden gelirse gelsin kabul edileceği temâsı, DP’nin kendisini demokrasinin 

temsilcisi olarak gösterme çabasını yok etme anlamına da gelmektedir. Bu bakımdan ifadeler, 

demokratik ilerlemenin CHP’den kaynaklandığının hatırlatılması manasını da taşımaktadır. 

30 Mart 1950 tarihli Malatya konuşmasında İnönü, beş seneden beri CHP’nin devamlı 

olarak demokrasinin ve hürriyetin önünü açmaya çalıştığını, muhalefete karşı ılımlı 

davrandığını; yalnız muhalefetin, şiddet politikasında ısrarcı olduğunu dile getirmiştir.
 
Eğer 

halk, seçimlerde şiddet politikasını tercih etmezse, seçimden sonra muhalif partilerin şiddetten 

uzaklaşmak zorunda kalacaklarını söylemiştir. Cumhurbaşkanı olarak meydanlarda bulunduğu 

ve devlet-parti ayrışmasını bozduğu eleştirilerine de cevap veren İnönü, mevcut anayasaya 

göre milletvekili olmak için kendisini halka beğendirmek zorunda olduğunu ifade etmiştir.
41

 

Adana mitinginde, “biz” ve “karşı taraf” ifadeleri ile iktidar ve muhalefeti kastetmiş, bir kez 

daha muhalefetin şiddet politikasından bahsetmiştir.
42

 Konya mitinginde 12 Temmuz 

Beyannamesi’ne değinen İnönü, muhalefetin bu beyannameyi “tek taraflı bir borç senedi” 

olarak gördüğünü dile getirmiş ve şiddet politikasının DP’nin 1949 yılı kongrelerinden 

anlaşılabileceğini ileri sürmüştür. Seçimden sonraki yeni anayasada, CHP’nin meclisle devlet 

reisinin ilişkilerini Batı usulünde demokratik prensiplere bağlamak gayretinde olacağını ilan 

etmiştir.
43

 İzmir mitinginde, CHP’nin muhalif partilerin en iyisinden üç kat daha fazla kadın 

aday gösterdiğini dile getirmiştir. Seçimlerden sonra köylü kalkınmasının ilk iş olarak ele 

alınacağını, köylere senede 1.500 okul inşa edileceğini, su ve yol getirileceğini vaat etmiş ve 

her köye bir radyo koymak emelini duyurmuştur. DP’nin işçilere vaat ettiği grev konusuna da 

değinen İnönü, bunun bir seçim mevzusu olmadığını; ancak belki bir gün CHP’nin de grevi 

kabul edebileceğini söylemiştir.
44

 Diğer seçim konuşmalarında İnönü, Milli Mücadele dönemi, 

Cumhuriyet kazanımları, II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin savaşa girmemesi, demokrasinin 

inşası, basın hürriyeti gibi konuları seçim meydanlarına taşımıştır.  

İstanbul mitinginde, CHP’nin seçimde çokluğu kaybederse Cumhurbaşkanlığı’ndan 

çekilmesinin doğal bir sonuç olduğunu ifade etmiştir. Türkiye’nin tarihî tecrübelerinden miras 

                                                           
39 “İnönünün İkinci Nutku”, Akşam, 26.3.1950, s. 1, 2. 
40 “Cumhurbaşkanı’nın Dün Söylediği Seçim Nutku”, Cumhuriyet, 28.3.1950, s. 1, 4. 
41 “Cumhurbaşkanı’nın Malatya’daki Nutku”, Akşam, 31.3.1950, s. 1, 4. 
42 “İnönü, Adana Nutkunda Gene Şiddet Politikasına Temas Etti”, Cumhuriyet, 3.4.1950, s. 1, 3. 
43 “İnönünün Konya Konuşması”, Cumhuriyet, 5.4.1950, s. 1, 3. 
44 “İnönü Dün Akşam İzmirde İlk Seçim Nutkunu Söyledi”, Cumhuriyet, 5.5.1950, s. 1, 4. 
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kalan konular olarak gördüğü komünist faaliyetlere karşı net tutum ve dinin siyasete alet 

edilmemesi tavrı hariç her türlü demokratik adımların atıldığı/atılacağı vurgusunu yapmıştır.
45

 

Sonuç 

Seçim Bürosu’nun 1950 seçimlerinde izlenecek propaganda yöntemini ana hatları ile 

belirlemesinin ardından hazırlanan afiş, kitapçık ve broşürlerde, yapılan toplantı ve 

mitinglerde, CHP’nin 1923 yılından itibaren sahip olduğu hükümetlerin icraatlarını övme, 

mevcut muhalefeti eleştirme ve yeni vaatlerde bulunma biçiminde üç ana eksende faaliyet 

yürüttüğü görülmektedir.  

Hükümet icraatlarını övme kısmında, Milli Mücadele döneminden başlayarak 1950 yılına 

kadar iç politikadan dış politikaya, bayındırlıktan ziraat işlerine, eğitimden ulaşıma kadar her 

türlü mesele ele alınmıştır. Atatürk ve İnönü’nün tarihî misyonlarına atıflar yapılmıştır. Devlet-

parti içiçeliği bakımından 1923-1946 yıllarındaki devlet işleri, parti işlerinden ayrı tutulmamış; 

ancak 1946’dan sonra demokratikleşme adına yapılan liberalizasyon üzerinde önemle 

durulmuştur. Propaganda metinlerinde dikkat çeken husus, II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin 

kan dökmeden çıktığının ve savaş sonrasında Birleşmiş Milletler üyesi olarak demokrasi 

safında yer aldığının vurgulanmasıdır. Nitekim propaganda metinlerinde, Amerika ile yapılan 

iktisadî yardım anlaşmaları ve bu kapsamda Türkiye’ye gelecek ziraî malzemeler de konu 

edilmiştir. Diğer taraftan anti-komünist tavır da propaganda metinlerinde yer bulmuştur.  

Muhalefeti eleştirme kısmında, özellikle DP’nin seçmene yönelik ülkenin idaresine talip 

bir program sunmadığı, sadece hürriyet vaatleriyle ortaya çıktığı tezi kullanılmıştır. Sınırsız 

hürriyetin ülkeyi kaosa sürükleyeceği ve milletin ayrışmasına neden olacağı uyarılarında 

bulunulmuştur. II. Büyük Kongresi’ne atıfla DP’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni terk 

etme tehdidi ile demokratik ilerlemenin önünü kapattığı; millete husumet aşıladığı ifade 

edilmiştir. Muhalefetin kendi içinde ayrışmasına da yer verilmiş; seçmenin “bir de muhalefeti 

deneyelim” psikolojisi kırılmaya çalışılmıştır. 

Vaatler kısmında, demokratik ilerlemenin sağlanacağına dair yapılan vurgular dikkat 

çekmektedir. CHP’nin 1946-1950 yıllarında halkın isteklerine karşı yaptığı uygulamalar 

hatırlatılarak daha iyi hizmetlerin verileceği söylenmiştir. Seçimleri kazanırsa CHP’nin, 

anayasanın demokratik usullere göre yeniden yapılacağı, ikinci meclis oluşturulacağı, parti 

programında yer alan altı ok’un anayasadan çıkarılacağı, devlet başkanının parti başkanı 

olması hususunun ele alınacağı vurgulanmıştır. CHP’nin hitap edeceği kesimin işçi ve köylü 

olduğu tezinden hareketle vaatler, büyük oranda bu iki kesime yönelik yürütülmüştür. 

CHP, 1950 seçimlerinden çok daha önce, parti programında yer alan kimi kararları, çok 

partili siyasal hayata uymadığı gerekçesi ile düzenlemeye girişmiştir. Laiklik ve devletçilik 

konusunda liberalleşmeler yapmıştır. Bu bakımdan seçim propagandasında, kendi parti 

ilkelerine karşı tutumu, daha önceki siyasi tutumuna dayanmaktadır. Ancak seçim 

propagandasında bu hususlar da önemle ele alınmıştır. CHP’nin kendi ilkelerini anayasadan 

çıkartma vaadi, seçim meydanlarındaki en belirgin vaadidir. Din meselesinin sosyal bir realite 

olduğu, halkı etki altında bırakacak böyle bir psikolojik etkenin kullanılmasını engelleyen 

laiklik ilkesinde ısrar edilmemesi gerektiği de öngörülmüştür. İktisadi alanda özel-kamu 

sınırlarını kesin olarak çizen bir devletçilik tanımı yapılmamakla birlikte, özel kesim 

müteşebbislerine geniş kolaylıklar sağlanacağı seçim vaatleri arasında yer almıştır. CHP’nin 

bütün bir kitleye ulaşmak amacında olsa da, gerek propaganda faaliyet tarzını izah eden 

broşürlerde gerekse kullanılan afişlerde köylü, işçi, aydın gibi zümrelere ayrı ayrı hitap etmesi 

                                                           
45 “İnönü Dün Taksimde Istanbullulara Hitab Etti”, Cumhuriyet, 10.5.1950, s. 1, 4. 
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ve ayrı vaatlerde bulunması, her ne kadar devraldığı halkçılık mirasıyla tezat oluştursa da,  çok 

partili demokratik hayatın gerekleri arasında görülmüştür. Bu bakımdan CHP’nin halkçılık 

prensibiyle çelişir surette, sınıf ya da meslek olarak seçmene yönelmeyi tercih etmesi de dikkat 

çekicidir.  

Seçim Bürosu’nun broşürlerinden, mitinglerde kullanılan ifadelerden ve basılan afişlerden 

CHP’nin 1946 seçim sonuçlarından kimi dersler çıkardığı söylenebilir. Bu derslerden ilki, 

iktidar partisi olarak kuşkuya mahal vermeyecek derecede adil ve emin bir seçim 

gerçekleştirilmesinin zorunluluğudur. Bir diğeri, gönlüne hitap etme becerisinin sağlanması 

için halka daha yakın temas kurmanın gerekliliğidir. Bir diğeri ise çok partili hayatta 

muhalefetin propaganda malzemesine dönüştürebileceği her konunun partiye karşı aleyhte bir 

etki doğurabileceği, bu bakımdan halkın isteklerinin, aydınların ya da partililerin isteklerinden 

daha üstün olduğu görüşünün kabulüdür. Şüphesiz bu dersler, mazisi daha eskide olan ve 

geçmişini Türkiye’nin kurulması süreciyle bağdaştıran bir parti için, çok partili siyasal hayata 

adapte olmak adına önemli görülmelidir. 
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