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27 MAYIS İHTİLÂLİ

“27 Mayıs 1960 tarihi, 27 Mayıs İhtilâli” yakın tarihimizin halen en çok konuşulan, tartışılan konu başlıklarından biri...
Ve; dün 27 Mayıs’ın 62’nci yıl dönümü idi... 27 Mayıs 1960 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ordu’nun, iş başındaki Demokrat Parti (DP)
iktidarını devirerek yönetime el koyması, Türkiye’de 62 yıl sonra bile tartışılan, kimine göre darbe, kimine göre ise; devrim niteliğinde bir gelişme...
✔ “27 Mayıs konusu” Türkiye’de ‘ikinci Abdülhamit, İttihat Terakki’ gibi tarihi konularda olduğu gibi toplumun ayrıştığı, bölündüğü, kutuplaştığı
bir mevzu olmaya devam ediyor.
✔ “YENİ GÜN - TARİH” hazırladığı bu özel dosyada, herkesin kendine göre anladığı, yorumladığı 27 Mayıs’ı iki yönüyle de ortaya koymayı
amaçlıyor. Halbuki böylesine önemli tarihsel gelişmeleri, o günün şartlarına, değer yargılarına göre, daha objektif, daha eleştirel,
uzlaşmacı şekilde ele alıp, yaşanan acılardan, tecrübelerden gerekli dersleri çıkarabilsek, bugünün gerçekliğine, toplumsal barışına
bir deneyim, kazanım olarak ekleyebilsek, keşke!..
✔ Ne yazıkki; Türk toplumu 27 Mayıs İhtilâlinde de 62 senedir karşıt görüşlere ayrıldı. Taraflar halen 62 yıl öncesine göre mevzilenmiş, pozisyon almış
durumda!.. Aslında; meseleyi taraftarlık boyutuna indirgemeden, siyasileştirmeden, daha üst perdeden, ortadan bakmayı deneyebilsek, hem DP iktidarının yanlışlarını hem de askeri yönetimin hatalarını çok net bir şekilde sorgulasak, ortaya koyabilsek, bundan
demokrasi bilincimiz, demokrasi kültürümüz kazançlı çıkar... İşte; bu anlayıştan hareket ederek, 27 Mayıs’ı farklı pencerelerden yorumlayanları harmanlayarak, ‘27 Mayıs dosyamızı’ hazırladık. (KÜRŞAT TUNCEL)

✔
✔

Üzerinden 62 yıl
geçtiği halde
güncelliğini koruyan
27 Mayıs,
tartışılmaya
devam ediyor
*********
27 Mayıs, ordunun,
seçimle göreve gelmiş iktidarı
yönetime el koyması üzerinden değerlendirenlerce
“darbe”; en özgürlükçü
anayasa olarak nitelendirilen
1961 Anayasası’nın da
hazırlanmasıyla birlikte
özgürlüklerin genişletilmesi ve denge-denetim mekanizmasının sağlamlaştırılması üzerinden
değerlendirenlerce “devrim” olarak nitelendiriliyor.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk askeri müdahalesi olan 27 Mayıs 1960, aynı zamanda
Türkiye’nin emir komuta zinciri içinde gerçekleştirilmeyen tek askeri müdahale olarak tarihte
yer alıyor. Öncesi ve sonrasıyla, idamları ve anayasasıyla tartışmalı olan 27 Mayıs, Türkiye’ye
“en özgürlükçü anayasası”nı kazandırırken yaklaşık 20 yıl boyunca da “Hürriyet ve Anayasa
Bayramı” olarak kutlandı.
*********
TOPRAK REFORMU KARŞITLIĞI
Türkiye’nin 1946’da çok partili siyasi sisteme geçmesiyle birlikte tarih sahnesinde boy gösteren
ve CHP’nin hazırladığı toprak reformuna karşı yürüttüğü muhalefet ile öne çıkan toprak sahibi Adnan
Menderes ve liberal ekonomi yanlısı Celal Bayar önderliğinde kurulan DP, 1950’de iktidara geldi, 27 Mayıs
1960’a kadar Türkiye’yi yönetti. CHP’nin “tek parti” yönetimine yönelik eleştiriler nedeniyle geniş
yelpazede toplumsal destek sağlayan DP, iktidarının ilk dönemi ile son döneminde farklı politikalar
izledi. Özellikle son döneminde “iktidarda kalabilmek için baskıya yönelen” iktidar, “ulus egemenliğini parti egemenliğiyle değiştirmekle” eleştirildi. NATO’ya üye olabilmek için Meclis yetkisi alınmadan
Türk askerini Kore Savaşı’na gönderen iktidar, ekonominin kötüye gidişi ve hayat pahalılığı karşısında
somut adımlar atamadı. DP’nin adı, İstanbul’da yaşayan Rumlara karşı 1955’te gerçekleşen ve 6-7 Eylül olarak adlandırılan olaylara da karıştı.
TAHKİKAT KOMİSYONU
İstenilen oy alınamadığı için Kırşehir ilçe yapılırken yolsuzluk söylentileri de halk arasında yayıldı. Memurlar partiye üye olmaya zorlandı, kurulan Vatan Cephesi’ne katılanların adları, radyodan
her akşam ilan edilmeye başlandı. Menderes’in, Kurtuluş Savaşı kahramanı ve Atatürk’ten sonraki
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü “Üç beş ay içinde Halk Partisi’ni boş çuvala çevireceğim. İsmet Paşa’yı
mahvedeceğim” sözleriyle hedef alması, Kurtuluş Savaşı’nı küçümsemesi, İnönü’nün sık sık il gezilerinde saldırıya uğraması ve yaralanması, öğrenci eylemlerine yönelik sert müdahaleler ve askerlerin
bu müdahalelerde yer alması ordu içinde rahatsızlığa neden oldu.
Meclis’te, yargı organı yetkileriyle donanmış, yayın yasağı getirebilecek, gazeteleri toplatıp matbaalarıyla birlikte kapatabilecek, siyasal toplantı veya gösteriyi engelleyebilecek, her türlü belge ve
eşyaya el koyabilecek Tahkikat Komisyonu? kurulması ise tepkilerin artmasına neden olan son damla
oldu.
HER KESİME ÖZGÜRLÜK - 1961 ANAYASASI KAZANIMLARI
Kuvvetler ayrılığı temelinde hazırlanan anayasanın dikkat çeken bazı kazanımları özetle şöyle:
- Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisi ile bağının kesilmesi hükmü yer aldı. Böylece cumhurbaşkanının tarafsız olması sağlandı. - Meclis, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi olarak ikiye
ayrıldı. - Yargı yetkisinin bağımsız mahkemelere bırakılmasıyla yargı bağımsızlığı sağlandı.- Yasaların anayasaya uygunluğunu kontrol etmesi için Anayasa Mahkemesi kuruldu. - Kişinin temel hak
ve özgürlükleri güvenceye alındı. - “Siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmezidir” hükmü ile
çoğulcu yapı vurgulandı. - İşçi ve memurlara sendika kurma hakkı ile grev hakkı tanındı. - Devlet
Planlama Teş- kilatı kuruldu. - Üniversiteler ve TRT’nin özerk olması sağlandı. - Yerel yönetimlerin
yetkileri artırıldı. - Önceden izin almaksızın dernek kurma hakkı ve gösteri-protesto yapma hakkı
tanındı. - Üst düzey yöneticilerin yargı kararı olmadan yönetimden uzaklaştırılması imkânı kaldırıldı.Sosyal devlet ve sosyal adalet kavramı, anayasaya girdi. - Düzenin ve yurttaşların yararları ayrıldı;
kamu yararı ve toplum yararı kavramları kullanıldı. - Basın özgürlüğü genişletildi.
ALANININ EN İLERİCİ ÇALIŞMASI
"BU ANAYASA BİZE BOL GELDİ"
İnönü, “Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam” açıklaması nedeniyle 18 Nisan 1960’ta
Meclis’te toplantılara katılmama cezası aldı. İstanbul’da üniversite öğrencisi Turan Emeksiz polis tarafından öldürüldü. Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakültesi polis tarafından tarandı ve bir öğrenci yaşamını
yitirdi. 5 Mayıs 1960’ta, adını 5’inci ayın 5’inci günü saat 17.00’de Kızılay’da gerçekleşmesinden alan
ve Cumhuriyet tarihinin ilk “sivil itaatsizlik” eylemi olarak da anılan 555K eyleminden 20 gün sonra,
27 Mayıs 1960 sabahı ordu yönetime el koydu. MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in,
Milli Birlik Komitesi üyesi olarak radyodan okuduğu metin ile askeri müdahale, halka duyuruldu.
“Demokrasinin buhran içine düştüğü” kaydedilen metinde, partilerin uzlaşamadığı, bu nedenle partiler
üstü, tarafsız bir yönetim kurulması gerektiği kaydedilirken iktidarın en kısa zamanda serbest seçimler
ile devredeceği vurgulandı. Bayar ve Menderes’in de arasında bulunduğu kişiler tutuklandı. Tepki çeken ve
“Yassıada Yargılamaları” olarak bilinen yargılamalar sonucu Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı
Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi.
YÜZDE 60 İLE KABUL EDİLDİ
DP dönemindeki “hukuksuz uygulamalara” yeniden fırsat vermemek için ilk günden anayasa çalışmalarına başlandı. Arasında gazetemiz yazarları Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ve Muammer Aksoy ile
Enver Ziya Karal, Tarık Zafer Tunaya, Mümtaz Soysal, Doğan Avcıoğlu, Turhan Feyzioğlu, Münci
Kapani ve Bahri Savcı’nın da yer aldığı bir anayasa komisyonu oluşturuldu. 9 Temmuz 1961’de halk
oyuna sunulan anayasa, oylamaya katılanların yüzde 60.4’ünün oyuyla kabul edildi. Referandumla
yürürlüğe giren ilk Türk anayasası olan 1961 Anayasası, birçok düzenlemesi ile de “Türkiye’nin en
özgürlükçü anayasası” olarak nitelendirildi. 12 Eylül darbesini gerçekleştiren Kenan Evren tarafından
“Bize bol geldi” diye nitelendirilen 1961 Anayasası’nın başlangıç metninde, Türk ulusunun direnme
hakkını kullandığı ve yönetime el koyduğu belirtildi. (Kaynak: CUMHURİYET - SEFA UYAR)

1961 ANAYASASI
27 Mayıs‘ın 62. yıl dönümü, beraberinde
askeri darbe sonrası 1961 Anayasası’nı da gündeme getiriyor.
1961 Anayasası’na bugünlerde çok sık
atıfta bulunuluyoor. Özellikle de; “başkanlık
sistemi tartışmaları, parlamenter sistem, muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem
vaadleri” 1961 Anayasası’nı yeniden gündeme
taşıyor.
Hukuk ve siyaset dünyası: “En demokratik
anayasa 1961 Anayasası’dır”
Kimileri için “Türk tarihinin en ileri anayasası” iken, kimileri için ise; eleştirilerin hedeﬁ
olan 1961 Anayasası, hak ve özgürlükler
noktasında en iyisi olarak kabul görüyor.
BATUM: “ETKİN, ETKİLİ VE ÇAĞDAŞ”
Türkiye’de anayasa hukukçularına sorduğunuzda, ezici çoğunluğunun söyleyeceği ilk
şey, “1961 Anayasası’nın, çoğulcu, özgürlükçü
ve hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı, demokrasi yönünde, bugüne kadar yapılmış en iyi
anayasa olduğudur.”
1961 Anayasası’nın getirdiği “gerçek bir
kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı, iktidarın denetlenmesi, etkin ve etkili denge ve denetim
araçları, seçimlerin yargıç denetiminde yapılması, çoğulculuk” gibi ilkeler, çağdaş bir anayasacılık anlayışının ortaya çıkardığı en temel
güvencelerdir. (Prof. Dr. Süheyl Batum)
ÖZBUDUN: “ÇOĞULCU DEMOKRASİ
ANLAYIŞINA GEÇİLDİ”
1961 Anayasası, Osmanlı-Türk anayasa
tarihinin en liberal-demokratik anayasasıdır. Bu
anayasa ile 1924 Anayasası’nın çoğunlukçu anlayışından çoğulcu (plüralist) bir demokrasi
anlayışına geçilmiş, temel haklar güçlü güvencelere kavuşturulmuş, çoğunluğun mutlak
iktidarı anayasa yargısı ve bağımsız yargı gibi

kurumlarla sınırlandırılmış, sosyal hukuk devleti
Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında sayılmıştır.
(Prof. Dr. Ergun Özbudun)
******
Basın özgürlüğü açısından 1961 Anayasası
nasıl bir yenilik getirdi?
1950’de iktidara gelen Demokrat Parti’nin
basın özgürlüğüne saygı gösterip, eleştirilere
tahammül etmesiyle başlayan döneminin ilk
yıllarında, önemli bir tartışma çıkmamıştı. Ama
1954’ten sonraki tahammülsüzlük süresinde
iktidarın çıkardığı basın yasaları ve onun sonucu olarak uygulanan hapis ve para cezaları ile
yayın durdurma ve gazete kapatma cezaları
başlayınca durum değişti. Türkiye’de o tehlikeye karşı önlem almak gerektiğinin anlaşılması
ise kolay olmadı. Çünkü, Türkiye’nin o zamanlar
yürürlükte olan anayasasında, basın özgürlüğünün kanunlarla daraltılabileceğine imkân veren
bir ifade vardı. 1876 Anayasası’nda da yer alan
“Matbuat Kanun Dairesi’nde serbesttir” ifadesi... Meclis’teki iktidar partisi, çıkardığı kanunlarda basına koyduğu yasakları “Bunlar
benim yetki alanımdadır. Basın özgürlüğünü,
kanun çıkararak sınırlamak anayasaya aykırı
olmaz” diyordu. 1961 Anayasası hazırlanırken,
Anayasa’nın özgürlüklere uygulanan “kanun
dairesinde serbestlik” formülünün değiştirilmesi ve o sınırlamanın bir kurala bağlanması gereği üzerinde duruldu ve o amaçla anayasaya
11’inci madde olarak şu kilit madde eklendi:
“Temel hak ve hürriyetler, anayasanın sözüne
ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. Kanun, kamu yararı, genel ahlak, kamu
düzeni, sosyal adalet ve milli güvenlik gibi sebeplerle de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özüne
dokunamaz.” (Altan Öymen)

(EMRE KONGAR - Cumhuriyet)
27 Mayıs 1960 askeri darbesi, Çok Partili
Düzen’in ikinci darbesidir:İlk darbe, Menderes/DP iktidarının “Tahkikat Encümeni”
yoluyla Anayasa’yı askıya alarak gerçekleştirdiği “Sivil Darbe”dir.27 Mayıs bu darbeye
karşı bir grup genç subay tarafından
yapılmıştı.
Kimi yazarlar ve düşünürler, 27 Mayıs
darbesi ile kabul edilen 1961 Anayasası’nın
bir “Demokratik Devim” gerçekleştirdiğini
vurgular.
Ama ne yazık ki bu “Anayasal Devrim”,
DP’nin “Sivil Darbe”sinden sorumlu tutulan üç
politikacının idamıyla kana bulanmış ve bu
siyasal cinayetlerden dolayı ne siyasal tarihte
ne de güncel politikada objektif bir biçimde
değerlendirilebilmiştir.
Önceleri 3 Nisan 1963 tarihinden
itibaren resmi bayram olarak kutlanmış,
sonra, 12 Eylül 1980 darbesinden itibaren
lanetlenmiş, 19 Mart 1981’de Resmi Gazete’de yayımlanan yasayla da kaldırılmıştır.
***
Bugün 27 Mayıs... 27 Mayıs’tan alacağımız büyük dersler var...
Ne yazık ki bu dersleri almaya ‘istidadımız’ yok...
Bugün toplum 27 Mayıs öncesindeki gibi
bir kıyameti yaşıyor... Askeri müdahalenin
olanaksızlığı, sivil kesimde otoriter ve totaliter siyasetin cüretini arttırıyor...
Ama, biz 1923’te kurulan ‘laik cumhuriyet’in sivil güçlerle yaşama yetisini kanıtlayacağına inanıyoruz...
***
Tarihimize siyasal ve ideolojik açıdan
değil, nesnel olarak, objektif açıdan bakmaya
başladığımızda, 27 Mayıs darbesi de kolaylıkla doğru biçimde değerlendirilebilecektir.

(ALİ SİRMEN - Cumhuriyet)
27 Mayıs askeri darbesinin 62. yıl dönümü. Bugün yine eski yaveler ısıtılıp önümüze
konacak, yine demokrasi için timsah gözyaşları dökülecek, yine hedef saptırarak Türkiye’de demokrasinin önündeki gerçek engel
“cüppeli vesayet” görmezden gelinip askeri
vesayet ileri sürülecek ve malum temenni
tekrarlanacak.
***
- Keşke 27 Mayıs’ta demokrasiye karşı
darbe yapılmasaydı ve tüm bunlar olmasaydı.
Bu temenninin hiçbir kıymeti harbiyesi
yoktur. Çünkü 27 Mayıs’ta demokrasiye karşı
darbe yapılmamıştır, yapılabilmesine de imkân yoktur.
Bu gerçek defalarca açıklıkla ortaya
serildi. Ama Türkiye’nin cüppeli vesayetçileri,
yadsımalarını sürdürdüler.
27 Mayıs sabahı Türkiye’de demokrasiye
karşı darbe olmadı, olamazdı da...
***
27 Mayıs sabahı Türkiye’de demokrasi
yoktu ki ona karşı darbe yapılabilsin!
Olayın nedeni çok basitti: İktidarda
Demokrat Parti, daha önce Tahkikat Encümeni kararıyla demokrasiyi ortadan kaldırmıştı,
artık ortada bir demokrasi yoktu.
Bu durumda demokrasiye karşı darbe
yapmak, hukuki deyimiyle işlenemez bir
suçtu.
“İşlenemez suç” kavramını bir örnekle
açıklayalım: Ahmet, Mehmet’i öldürmek
üzere odasına girer ve uyumakta olduğunu
sandığı hasmına üç el ateş eder, isabet de
ettirir. Ama suç oluşmaz, çünkü Mehmet
daha önce kalp krizinden ölmüştür, bir ölüyü
öldürmek mümkün olamayacağından burada
işlenemez bir suç söz konusudur.

“

“

(Kaynak: CUMHURİYET - İKLİM ÖNGEL)

“

“
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Türk demokrasisinin
utanç tarihi:
27 Mayıs 1960
Türk demokrasi tarihinin
kara lekelerinden biri olan ve
milletin vicdanında derin yaralar
açan darbenin üzerinden 62 yıl
geçti.
Tarihe bir utanç vesikası
olarak geçen 27 Mayıs 1960
ihtilaliyle Anayasa ve TBMM
feshedilirken ülkenin başbakanı
ve iki bakanı idam edildi.
Türk demokrasi tarihinin
kara lekelerinden biri olan ve
milletin vicdanında derin yaralar
açan darbenin üzerinden 62 yıl
geçti. 27 Mayıs 1960, Cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak
geçti. Türkiye ilk kez darbeyle
tanıştı.
******
Cumhurbaşkanı Celal Bayar
ve Başbakan Adnan Menderes'in
de aralarında bulunduğu 592 kişi,
Yassıada'da hukukun ayaklar
altına alındığı bir davayla yargılandı. Halkın iradesiyle seçilen
Başbakan ve görev arkadaşları
darbeciler tarafından idam edildi.
Türk halkı demokrasi şehitlerini hiç unutmadı, 27 Mayıs darbesi
ve idam kararları, toplumda ve
siyasette silinmesi zor izler bıraktı.
Anayasa feshedildi,
siyasi faaliyetler askıya alındı
Anayasa feshedildi, siyasi
faaliyetler askıya alındı. Demokrasiye ilk darbenin vurulduğu, 1960
yılında, Türkiye Cumhuriyeti henüz
37 yaşındaydı.
27 Mayıs günü sabaha karşı
saat 04.30 sularında darbe bildirisi
radyodan okundu. Askeri cuntanın
yönetime el koyduğu ilan edildi.
38 kişilik Milli Birlik Komitesi'nin yönetime el koymasının
ardından, Demokrat Parti üyeleri
tek tek tutuklanıp Yassıada'ya
götürüldü. Hukukun ayaklar altına
alındığı bir mahkeme kuruldu.
14 Mayıs 1950 tarihinde
büyük bir çoğunlukla iktidara gelen
Demokrat Partililer iktidarlarının
onuncu yılında Yassıada'da tutuklu
olarak yargılandı.
Yassıada'daki yargılamaların
ilki darbeden 5 ay sonra, 14 Ekim
1960 tarihinde başladı. Davada
Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve
Başbakan Adnan Menderes başta
olmak üzere, bakanlar ve Demokrat Partili milletvekilleriyle birlikte
592 kişi, sanık koltuğuna oturtuldu.
592 sanığın ailelerini görmelerine bile izin verilmedi
27 Mayıs mahkemeleri oldukça acımasız ve sıkıydı. Yargılanan yakınlarını görmek için salona
gelen aile üyeleri salonun en arkasında bekletilir, yargılananların ise
arkalarını dönmelerine kesinlikle
izin verilmezdi. Aylarca aynı mahkeme salonunda aile üyeleri
birbirlerini hiç göremedi.
Hukuksuz idam kararları
14 Ekim 1960'ta başlayan
dava 15 Eylül 1961'de karara bağlandı. Yüksek Adalet Divanı, 15 sanığı idam cezasına çarptırdı. Celal
Bayar, Adnan Menderes, Hasan
Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu
dışındakilerin idam cezası affedildi.
Cumhurbaşkanı Bayar'ın cezası
ise yaş haddi nedeniyle ömür boyu
hapse çevrildi.
Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü
Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan
Polatkan 16 Eylül 1961'de sabaha
karşı, Başbakan Adnan Menderes
ise 17 Eylül 1961'de öğleden sonra, İmralı Adası'nda idam edildiler.
Darbe aleyhine konuşmak,
İdamlardan ve Yassıada'dan
bahsetmek yasaklandı.
27 Mayıs Darbesi toplumda
atlatılması zor bir travma yarattı.
Türkiye yıllar süren büyük ekonomik ve siyasi bedeller ödemek
zorunda kaldı.

******
Takvimler 1960 yılını gösterdiğinde, Türkiye Cumhuriyeti 37 yaşındaydı. İktidarda, 10 yıl önce
ülkedeki tek parti devrine son
veren Demokrat Parti (DP) bulunuyordu. Başbakan koltuğunda 14
Mayıs 1950 ve 2 Mayıs 1954 seçimlerinden zaferle çıkan Adnan
Menderes oturuyordu, Cumhurbaşkanı ise Celal Bayar'dı.
7 partinin katıldığı 14 Mayıs
1950'deki seçimlerde, DP ilk büyük
zaferini kazanmış, yüzde 53 oy ve
416 milletvekili ile Meclis'e girmiş,
CHP ise ancak 69 sandalye kazanabilmişti.
DP'nin ilk yıllarında yaptığı en
önemli icraatların başında, Türkçe
okunan ezanın tekrar Arapça
okunmasına dair kanunun Meclis'e
sunulup kabul edilmesi gelmişti.
Katılımın yüzde 88,63 gibi
oldukça yüksek bir oranda gerçekleştiği 1954 seçimlerinde, Türkiye
Cumhuriyeti'nin en yüksek oyunu
alarak iktidarda kalmayı başaran
DP, ilk yıllarından itibaren sivil ve
askeri kanadın muhalefetiyle karşı
karşıya kaldı.
Selanik'te Atatürk'ün doğduğu
evin yanındaki Türk konsolosluğunun bahçesine atılan iki bombadan
birinin patladığı, evin ve konsolosluk binasının camlarının kırıldığı
haberi üzerine Ankara, İstanbul ve
İzmir'de halkın sokağa dökülmesiyle 6 Eylül 1955'te başlayan "6-7
Eylül Olayları"nda, azınlıkların
yaşadıkları semtlerde yangınlar
çıkarılmış, kiliselere ve mezarlıklara saldırılarda bulunulmuştu.
6-7 Eylül olaylarına ilişkin
Yassıada'da dava açılmasında en
büyük rol, Fuad Köprülü'nün
olmuştu.
27 Mayıs 1960 darbesinden
sadece 8 gün sonra bir gazeteye
röportaj veren Köprülü, 6-7 Eylül
Olayları ile ilgili, dönemin Başbakan Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu
ve Başbakan Adnan Menderes'i
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suçlayarak, "Bu müessif hadisenin
baş tertipçisi ve müsebbibi bizzat
Menderes'ti. Kıbrıs'ı fethetmek için
bu şekilde bir yol takip etmeyi
doğru bulmuştur." ifadelerini
kullandı.
Atatürk'ün evinin bombalanması hadisesinin de bir tertip
olduğunu ileri süren Köprülü,
"Bizzat tertipçisi Menderes'tir.
Kendisine bu aklı yine Kıbrıs
fatihlerinden Zorlu vermiştir."
iddiasında bulundu.
Bu iddialar üzerine, darbeden
sonra Yassıada'da alelacele bir 6-7
Eylül Olayları davası açılmış ve
Adnan Menderes ile Fatin Rüştü
Zorlu, altışar yıl hapis cezasına
çarptırılmıştı.
DP'nin kurucularından ve
Dışişleri Bakanı olan Fuad Köprülü
ile hayli uzun süren bir çekişme
içine giren Zorlu, 1957 seçimlerinden sonra 25 Kasım 1957'de
Dışişleri Bakanlığı koltuğuna
oturdu. Fuad Köprülü'nün kişisel
husumeti nedeniyle böyle bir
röportaj verdiği ve Zorlu'nun mahkum edilmesini istediği iddia
edilmişti.
9 Subay Olayı
DP, 1957 seçimlerinde oy
kaybetmiş olmasına rağmen 424
sandalye kazanmayı başardı.
Seçimlerden kısa süre sonra
yaşanan "9 Subay Olayı", ordu
içinde bir grup subayın hükümete
komplo hazırlamak suçundan
tutuklanıp yargılanmaları şeklinde
gerçekleşti. DP'nin iktidara gelmesinin ardından bir grup subayın
ordu içinde kurduğu örgüt, 1950'li
yılların ikinci yarısında genişlemeye başladı.
Hükümete yapılan ihbar
neticesinde ortaya çıkan grup, DP
iktidarına karşı darbe düzenlemek
amacıyla kurulmuştu. 9 Subay
Olayı, yaklaşık 3 yıl İstanbul'da
etkinlik gösteren, ordu içindeki gizli
örgütün kısa dönemde zayıflamasıyla son buldu.

İstanbul ve Ankara'da
sıkıyönetim ilan edildi
Türkiye'de 1946 yılında
çok partili hayata geçilmesinin
ardından, 1950 yılında iktidara
gelen DP, 10 yıl iktidarda
kaldı.
DP iktidarının son
dönemlerinde ülkede yaşanan
gerilim, zaman zaman şiddetle kendini gösterdi.
Muhalefet partisi CHP'nin
Genel Başkanı İsmet
İnönü'nün bazı yurt gezilerinin
engellendiği ve saldırıya
uğradığı iddiaları ortaya atıldı.
Üniversite öğrencileri,
hükümet aleyhine gösterilere
başladı. İstanbul Beyazıt
Meydanı'nda üniversite
öğrencilerinin eylemi sırasında Orman Fakültesi öğrencisi
Turan Emeksiz, seken bir
kurşunun başına isabet
etmesi sonucu hayatını
kaybetti. Emeksiz'in "polis
kurşunuyla hayatını kaybettiği" yönündeki haberler
dolayısıyla olaylar daha da
şiddetlendi. Ülkede yaşananlar nedeniyle İstanbul ve
Ankara'da sıkıyönetim ilan
edildi.
Ankara'da 5 Mayıs
1960'da bir öğrenci grubu,
"555K" yani "5'inci ayın
5'inde saat 5'te Kızılay'da"
koduyla gösteri düzenledi.
Adnan Menderes, kendisine
karşı eylem yapılan yere
giderek eylemcilerin arasına
girdi. O sırada bir genç
Menderes'in boğazını sıktı.
"Ne istiyorsun?" diye sorduğu
gençten "Hürriyet istiyorum."
cevabını alan Menderes, "Bir
başbakanın boğazını sıkıyorsun, bundan ala hürriyet mi
var?" ifadesini kullandı.
21 Mayıs'ta da Harp Okulu
öğrencileri sokağa çıktı ve Zafer
Anıtı'na kadar "sessiz" yürüyüş
yaptı.
******
27 Mayıs'ta sabaha karşı
yönetime el konuldu
Olaylardan rahatsızlık duyulduğu iddiasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bazı general ve
subayların oluşturduğu 38 kişilik
Milli Birlik Komitesi, "DP'nin
ülkeyi gitgide bir baskı rejimine
ve kardeş kavgasına götürdüğü"
gerekçelerini ileri sürerek 27 Mayıs'ta sabaha karşı yönetime el
koydu. Kurmay Albay Alparslan
Türkeş tarafından Ankara Radyosundan okunan bildiriyle "ihtilal"
duyuruldu.
Bildiride şöyle denildi:
"Bugün demokrasimizin içine
düştüğü buhran ve son müessif
hadiseler dolayısıyla kardeş
kavgasına meydan vermemek
maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri,
memleketin idaresini ele almıştır.
Bu harekata Silahlı Kuvvetlerimiz,
partileri içine düştükleri uzlaşmaz
durumdan kurtarmak ve partiler
üstü tarafsız bir idarenin nezaret
ve hakemliği altında en kısa
zamanda adil ve serbest seçimler
yaptırarak idareyi, hangi tarafa
mensup olursa olsun, seçimi
kazananlara devir ve teslim etmek
üzere girişmiş bulunmaktadır."
Anayasa ve TBMM feshedildi
"Ülkenin gitgide baskı rejimine
götürüldüğü" iddiasıyla Milli Birlik
Komitesi tarafından gerçekleştirilen darbe sonrasında, bütün
antidemokratik yöntemler devreye
sokuldu.
Milli Birlik Komitesi, Anayasa
ve TBMM'yi feshetti, siyasi faaliyetleri askıya aldı.
Cumhurbaşkanı Celal Bayar,
Başbakan Adnan Menderes, hükümet üyeleri, DP'li milletvekilleri,
Genelkurmay Başkanı Orgeneral
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Rüştü Erdelhun ile asker ve bazı
üst düzey kamu görevlileri gözaltına alındı. Adnan Menderes, aynı
gün yurt gezisi kapsamında bulunduğu Kütahya'da Albay Muhsin
Batur tarafından gözaltına alınarak
Ankara'ya götürüldü ve daha sonra
diğer tutuklu DP üyeleriyle Yassıada'da hapsedildi.
Bu tutuklamaların yanı sıra
235 general ve 3 bin 500 subay
emekli edildi. 147 öğretim görevlisinin işine son verildi ve 520 hakim
ve yargıç görevden alındı.
Yassıada'daki yargılamalar, 14
Ekim 1960'ta başlayıp 15 Eylül
1961'de karara bağlandı. Toplam
19 dosyada toplanan davalar,
"anayasayı ihlal" davasıyla birleştirildi. 592 sanıktan 288'i için idam
istendi. Kararı açıklayan Yüksek
Adalet Divanı, 15 sanığı idam
cezasına çarptırdı. Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, eski Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, eski
Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın
idam kararları oy birliğiyle alındı.
Celal Bayar hakkındaki karar, yaş
haddi nedeniyle müebbet hapis
cezasına çevrildi.
Eski TBMM Başkanı Refik
Koraltan, eski TBMM Başkanvekilleri Agah Erozsan, İbrahim
Kirazoğlu, eski Tahkikat Komisyonu Başkanı Ahmet Hamdi Sancar,
eski Tahkikat Komisyonu üyeleri
Nusret Kirişçioğlu, Bahadır Dülger,
eski bakan Emin Kalafat, eski
milletvekilleri Baha Akşit, Osman
Kavrakoğlu, Zeki Erataman ile eski
Genelkurmay Başkanı Rüştü
Erdelhun hakkındaki idam kararları
ise oy çokluğuyla alındı.
Aralarında eski bakan, eski
milletvekilleri, Tahkikat Komisyonu
üyeleri, İstanbul Valisi ile İstanbul
Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 31 sanık hakkında ise müebbet
hapis cezası verildi. Sanıklardan
92 kişiye 20 yıl ile 6 yıl arasında
ağır hapis, 94 kişiye de 5 yıl ağır
hapis cezası verildi. Diğer sanıkların bazıları da kısa süreli hapis
cezaları aldı, bazıları ise beraat
etti.
Birçok yabancı ülke lideri,
idamların durdurulması için Cemal
Gürsel başkanlığındaki Milli Birlik
Komitesine defalarca çağrıda
bulundu. Bunun üzerine Komite,
Celal Bayar, Adnan Menderes,
Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü
Zorlu dışındakilerin idam cezasını
affetti. Celal Bayar'ın cezası, yaş
haddi nedeniyle ömür boyu hapse
çevrildi.
Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan
Polatkan 16 Eylül 1961'de sabaha
karşı, o gün başarısız bir intihar
girişiminde bulunan Adnan Menderes ise İmralı Adası'nda 17 Eylül
1961'de sağlık muayenesini yapan
doktor heyetinden sağlam raporu
alındıktan sonra saat 13.21'de
idam edildi.
Yassıada, "Demokrasi ve
Özgürlükler Adası" yapıldı
TBMM tarafından 11 Nisan
1990'da kabul edilen bir kanunla
Adnan Menderes ve onunla idam
edilen arkadaşlarının itibarları iade
edildi. Aynı kanun uyarınca Adnan
Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun naaşları, 17
Eylül 1990'da İmralı'dan alınarak
devlet töreniyle İstanbul Vatan
Caddesi'nde yaptırılan anıt mezara
taşındı.
27 Mayıs 1960 darbesinin
ardından 592 kişinin yargılandığı
ve bu yargılamaların sonunda
Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve
Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın
idamına karar verildiği Marmara'daki Yassıada ise darbenin 60.
yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla açıldı.
(AA ve TRT HABER)

