1961 SEÇİMLERİ

KRONOLOJİ
XI. DÖNEM (27 Ekim 1957 – 27 Mayıs 1960)
1957 YILI
27.10.1957
01.11.1957

Milletvekili Genel Seçimlerinin Yapılması
Refik Koraltan’ın Meclis Başkanlığına Seçilmesi
Celâl Bayar’ın Cumhurbaşkanı Seçilmesi

25.11.1957

V. Menderes Hükûmetinin Kurulması
Hükûmet Programının Meclise Sunulması

04.12.1957

Hükûmetin Güvenoyu Alması

27.12.1957

TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması
1958 YILI

17.01.1958

Millî Savunma Bakanlığının Dokuz Subay Olayıyla İlgili Açıklaması

01.02.1958

Prof. Hüseyin Naili Kubalı’nın Bakanlık Emrine Alınması

14-15.03.1958

Hürriyet Partisi Büyük Kongresi

09.04.1958

Prof. Hüseyin Naili Kubalı’nın Görevine İadesi

22.05.1958

Millî Kalkınma Partisinin Dağılması

25.06.1958

Milletvekili Ara Seçimlerinin Ertelenmesi

04.08.1958

4 Ağustos Kararları

12.10.1958

Adnan Menderes’in Manisa Nutku (Vatan Cephesi Çağrısı)

16.10.1958

CMP ile TKP’nin Birleşme Kararı Aldıklarını Açıklamaları

17.10.1958

Zile Olayları

01.11.1958
19.11.1958
19-21.11.1958

Meclis Başkanlığı’na Yeniden Refik Koraltan’ın Seçilmesi
TKP Olağanüstü Kongresi / CMP’ye Katılma Kararı
Köy ve Mahalle Muhtarlık Seçimlerinin Ertelenmesi
CMP 3’üncü Büyük Kongresi

24.11.1958

Hürriyet Partisi Büyük Kongresi / Kapanma Kararı Alınması

25.11.1958

Dokuz Subay Dâvasının Sonuçlanması

1

2

EROL TUNCER

1959 YILI
12.15.01.1959

CHP XIV. Olağan Kurultayı

17.02.1959

Menderes’i Londra’ya Götüren Uçağın Düşmesi

19.02.1959

Kıbrıs Cumhuriyetini Doğuran Anlaşmanın İmzalanması

26-28.02.1959

Menderes’in Londra’dan İstanbul’a ve Oradan Ankara’ya Gelişi

30.04.1959

Uşak Olayları (İnönü’ye Saldırılar)

04.05.1959

Topkapı Olayları (İnönü’ye Saldırılar)
Milletvekili Ara Seçimlerinin 2’inci Kez Ertelenmesi

20.07.1959

Köy ve Mahalle Muhtarlık Seçimlerinin 2’nci Kez Ertelenmesi
Belediye ve İl Genel Meclisleri Seçimlerinin Ertelenmesi

11-20.09.1959

Geyikli Olayları

27.09.1959

Kasım Gülek’in Genel Sekreterlikten Ayrılması

01.11.1959

Meclis Başkanlığına Yeniden Refik Koraltan’ın Seçilmesi

07.11.1959

Osman Bölükbaşı’nın 10 Ay Hapis Cezası Alması

18-20.11.1959
1959

CKMP 4’üncü Büyük Kongresi
Hür Türkiye Adalet Partisinin Dağılması (ay ve gün bilinmiyor)
1960 YILI

07.02.1960
15-18.02.1960

İnönü’nün Konya Gezisi
CHP’lilerin Meclis Tahkikatı Önergelerinin Görüşülmesi

02.04.1960

İnönü’nün Kayseri Gezisi

07.04.1960

DP Grubunda, CHP Hakkında Meclis Tahkikatı Önergesi
Hazırlanmasına İlişkin Karar Alınması

14.04.1960

Meclis Tahkikatı Önergesinin TBMM’ye Sunulması

16.04.1960

CHP’nin, TBMM’ye Menderes Hakkında Tahkikat Önergesi Sunması

18.04.1960

Meclis Tahkikatı Önergesinin TBMM’de Görüşülmesi

22.04.1960

Tahkikat Komisyonunun Yetkilerini Arttırmaya Yönelik Kanun
Teklifinin TBMM’ye Sunulması

27.04.1960

Yetki Kanunu Teklifinin TBMM’de Görüşülmesi ve Kanunlaşması
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28.04.1960

İstanbul Öğrenci Olayları / Ankara’da ve İstanbul’da Sıkıyönetim İlânı

29.04.1960

Ankara Öğrenci Olayları

29-30.04.1960
01-02.05.1960

Menderes’in Radyo Konuşmaları

03.05.1960

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel’in İzne Ayrılması

05.05.1960

555 K Olayı

15-18.05.1960
21.05.1960
24-25.05.1960

Menderes’in Ege Gezisi
Harp Okulu Yürüyüşü
DP Genel İdare Kurulunun Son Toplantıları

25.05.1960

DP Meclis Grubunun Son Toplantısı

25.05.1960

TBMM’nin Son Toplantısı: 20 Hazirana Kadar Tatil Kararı Alınması

25.05.1960

Menderes’in, Tahkikat Komisyonunun Görevini Bitirdiğine İlişkin
Açıklaması

25-26.05.1960
27.05.1960

Menderes’in Eskişehir Gezisi
Silâhlı Kuvvetlerin Ülke Yönetimine El Koyması
ARA DÖNEM (27 Mayıs 1960 – 15 Ekim 1961)
Silâhlı Kuvvetlerin Ülke Yönetimine El Koyması
Siyasî Faaliyetlerin Yasaklanması

27.05.1960

Yeni Anayasanın Hazırlanması İçin İlim ve Hukuk Heyeti Kurulması
Kapatılmış
Olan Üniversitelerin
Açılması
Yeni Anayasanın
Hazırlanması İçin
İlim ve Hukuk Kurulu Kurulması
Kapatılmış Gazetelerin Açılması / Tutuklanmış Basın Mensuplarının
Serbest Bırakılması

28.05.1960

İlim Ve Hukuk Heyetinin İlk Raporu

30.05.960

1’inci Cemal Gürsel Hükûmetinin Kurulması

12.06.1960

Geçici Anayasanın Kabulü

16.06.1960

Yüksek Adalet Divânının Muhakeme Usulüne Ait Kanunun Kabulü

30.06.1960

Yüksek Soruşturma Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi

04.07.1960

Siyasî Partilerin Ocak ve Bucak Örgütlerinin Kaldırılması
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19.07.1960

Hürriyet Partisi (2)’nin Kurulması

02.08.1960

Ordunun Komuta Kademesinde Tasfiyeye Yönelik Kanunun Kabulü

29.09.1960

Demokrat Partinin Kapatılması

30.09.1960

Devlet Planlama Teşkilâtının Kurulmasına Dair Kanunun Kabulü

03.10.1960

Yüksek Adalet Divanı Üyelerinin Açıklanması

14.10.1960

Yassıada Mahkemelerinin Başlaması

15.10.1960

İlim ve Hukuk Heyetinin, Anayasa Tasarısını MBK’ya Sunması

27.10.1960

Af Kanununun Kabulü

27.10.1960

Üniversite Öğretim Üyelerinin Tasfiyesine Olanak Veren Kanun Kabulü

03.11.1960

Yerel Yönetim Organlarının Feshi İçin İçişleri Bakanına Yetki
Veren Kanunun Kabulü

13.11.1960

Millî Birlik Komitesinin Feshedilmesi, 14 Üyenin Yurt Dışına
Gönderilmesi, MBK’nın 23 Üye ile Yeniden Kurulması

13.12.1960
1960

Kurucu Meclisin Kurulmasına Yönelik Kanunun Kabulü
Temsilciler Meclisi Seçim Kanununun Kabulü
Hürriyet Partisi (2)’nin Dağılması (ay ve gün bilinmiyor)
1961 YILI

05.01.1961

2’nci Cemal Gürsel Hükûmetinin Kuruluşu

06.01.1961

Kurucu Meclisin Açılışı

09.01.1961

Temsilciler Meclisi Başkanlık Divanının Seçilmesi
Temsilciler Meclisi, Anayasa ve Seçim Komisyonlarının Seçilmesi

10.01.1961

Anayasa Komisyonunun Çalışmalarına Başlaması

12.01.1961

Siyasî Partilerin Faaliyetlerine Kısmen İzin Verilmesi

19.01.1961

Sosyalist Partisinin Kurulması

06.02.1961

Mutedil Liberal Partinin Kurulması

11.02.1961

Adalet Partisi, Çalışma Partisi, Memleketçi Serbest Parti ve Cumhuriyetçi
Meslekî Islahat Partisinin Kurulması
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13.02.1961

Yeni Türkiye Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Güven Partisi,
Müsavat Partisi, Millete Hizmet Partisi, Muhafazakâr Parti ve
Cumhuriyetçi Partinin Kurulması

18.02.1961

Kemalist Gençlik Partisinin Kurulması

07.03.1961

Çalışma Partisinin Sosyalist Partiye Katılması

17.03.1961

Siyasî Faaliyetlerin Sınırlarının Genişletilmesi

19.03.1961

Millete Hizmet Partisinin Kongre Kararıyla Kapanması

30.03.1961

İşçi – Çiftçi Partisinin Kurulması

26.04.1961

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanununun
Kabul Edilmesi

30.3-4.5.1961

Anayasanın Temsilciler Meclisinde Görüşülmesi

09-17.05.1961

Anayasanın MBK’da Görüşülmesi

24.05.1961

C. Senatosu Üyelerinin Seçimi Kanununun Kabul Edilmesi

25.05.1961

Milletvekili Seçimi Kanunun Kabul Edilmesi

27.05.1961

Anayasanın Kurucu Mecliste Kabulü

10.06.1961

Hür Sosyalist Partinin Kurulması

09.07.1961

Anayasanın Halkoylamasına Sunulması ve Kabulü

21.07.1961

Kurucu Mecliste Genel Seçim Tarihlerinin Belirlenmesi

24-28.08.1961

CHP XV. Olağan Kurultayı

27-28.08.1961

CKMP 5’inci Büyük Kongresi

05.09.1961

Siyasî Parti Liderleri Bildirisi

06.09.1961

MBK ile Basın Mensuplarının Yuvarlak Masa Konferansı

14.09.1961

CKMP Programının (Seçim Bildirgesi Olarak) Açıklanması

15.09.1961

Yüksek Adalet Divanı Kararlarının Açıklanması

15.09.1961

Seçime Katılan Siyasi Partilerin Aday Yoklamalarının Yapılması

16.09.1961

Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun idam cezalarının infazı

18.09.1961

Adnan Menderes’in idam cezasının infazı

20.09.1961

Siyasi Partilerin Aday Listelerini YSK’ya Sunmaları

5

6

EROL TUNCER

24.09.1961

CHP Seçim Bildirgesinin Yayımlanması

29.09.1961

YTP Seçim Bildirgesinin Yayımlanması

30.09.1961

Kesinleşen Aday Listelerinin YSK Tarafından Açıklanması

01.10.1961

AP Seçim Bildirgesinin Yayımlanması

15.10.1961

Milletvekili ve Senato Genel Seçimlerinin Yapılması

21.10.1961

TBMM Toplanmadan Önce TSK’nın Müdahalesi İçin Hazırlanan
Protokolün Komutanlar Tarafından İmzalanması

23.10.1961

TSK Komuta Heyetinin Cemal Gürsel İle Yaptığı Toplantı

24.10.1961

Gürsel’in Parti Liderleri ve Komutanlarla Yaptığı Toplantıda Parti
Liderlerinin, Hazırladıkları Protokolü İmzalamaları

25.10.1961

TBMM’nin Açılışı

26.10.1961

Cemal Gürsel’in Cumhurbaşkanı Seçilmesi

28.10.1961

Kayseri Senatörü Suat Hayri Ürgüplü’nün Cumhuriyet Senatosu
Başkanlığına Seçilmesi

01.11.1961

Rize Milletvekili Fuat Sirmen’in Millet Meclisi Başkanlığına
Seçilmesi

20.11.1961

İnönü Başkanlığında CHP – AP Koalisyon Hükümetinin Kurulması
(VIII. İnönü Hükümeti)

27.11.1961

Hükûmet Programının Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine
Sunulması

29.11.1961

Programın Cumhuriyet Senatosunda Görüşülmesi

30.11.1961

Programın Millet Meclisinde Görüşülmesi

30.11.1961

Ankara ve İstanbul’da Sıkıyönetimin Sona Ermesi

02.12.1961

Hükûmetin Güvenoyu Alması

1961
(ay ve gün
bilinmiyor)

Mutedil Liberal Parti, Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi, Cumhuriyetçi Mesleki
Islahat Partisi, Cumhuriyetçi Partinin Dağılması, Güven Partisinin
Kapanması, Müsavat Partisinin Kapatılması
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A. 1957 SEÇİMLERİNİN ARDINDAN
 Meclis İçtüzüğünde Değişiklik

1

DP iktidarı, 1957 seçimlerinin hemen ardından Mecliste denetim olanaklarının sınırlandırılması
konusunda bir arayış içine girmiştir. DP Meclis Grubunun 5 Aralık 1957 günlü toplantısında bu
konu görüşülmüş ve alınacak önlemleri görüşmek üzere bir komisyon kurulmuştur. Başkanlığını
Konya Milletvekili Halil Özyörük’ün yaptığı komisyonun Meclis İçtüzüğünde yapmayı öngördüğü
değişiklikler, Grup Başkan Vekili Baha Akşit ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Meclise
sunulmuş ve Anayasa Komisyonunda görüşülmeye başlanmıştır.
Önerinin DP Grubundan geçirilmeden Meclise sunulmuş olması Grupta tepkiyle karşılanmış, 12
Aralık günlü Grup toplantısında bu konuda müzakere açılmış; öneri, bazı maddeler üzerinde
değişiklik yapılarak kabul edlmiştir.2
Olağanüstü toplantıya çağrılan CHP Meclis Grubu 15 Aralıkta bir bildiri yayımlamıştır:3
Demokrat Parti iktidarının gerçekte içtüzükten değil, çok partili demokratik rejimden şikâyetçi
olduğu ortaya çıkmaktadır... Bu sebeple, kürsü hürriyetini, Meclis müzakerelerini neşretme
hürriyetini, teşrii murakabe hakkını kısan yeni hükümler kabul edilirse, hukuk ve anayasa dışı bir
durum yaratılacaktır.

İçtüzüğün 27 maddesinde değişiklik öngören öneri, Meclisin 25 ve 27 Aralık 1957 günlü
toplantılarında görüşülerek kabul edildi. 4 Açık oylamaya sunulan öneriye 381 kabul, 167 red
oyu çıkmıştı.
«Böylece, başbakanın seçim sonrası önemle üzerine düşüp istediği tedbirlerden biri alınmış,
ama partilerarası ilişkiler de ağır surette bozulmuştu.»5
İçtüzük değişiklikleriyle Millet Meclisinin yasama ve denetleme çalışmalarına önemli
kısıtlamalar getirilmekteydi. Siyasî partilerin Mecliste grup kurmaları zorlaştırılıyor,
milletvekillerine uygulanacak cezalar ağırlaştırılıyor, çoğunluğun hoşuna gitmeyecek sözlerin
tutanaklardan çıkarılması olanağı yaratılıyor, sözlü soruların cevaplandırılması konusunda süre
kısıtlamasına gidiliyor, dokunulmazlıkların kaldırılması kolaylaştırılıyordu.
Getirilen kısıtlamaların muhalefet partilerine mensup milletvekillerine yönelik olduğu açıktı:

1

T.B.M.M. Dahilî Nizamnamesinin bazı maddelerinin tadiline dair Nizamname / Kabul Tarihi: 28 Aralık 1957 (6 Ocak 1958 gün ve
9800 sayılı Resmî Gazete).
2
DP Grubuyla ilgili bilgiler, Burçak s. 521 – 524’ten alınmıştır.
3
Burçak, s. 525.
4
T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: XI, Cilt: 1, Ondokuzuncu ve Yirminci İnikat, 25, 27.XII.1957, s. (234-310), (315-411).
5
Burçak, s. 525.
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Mecliste bulunan siyasî partilerin grup kurabilmeleri için, üye tamsayısının yüzde 5’i
oranında milletvekili sayısına sahip olmaları gerekiyordu. Böylece 610 üyeli Mecliste 4’er
milletvekili ile temsil edilen CMP ve Hür.P.’nin grupları ortadan kalkıyor, dolayısıyla bu
partilere mensup milletvekillerinin, grupları adına söz alabilmeleri olanağı kalmıyordu.
TBMM’de bundan böyle yalnızca DP ve CHP’nin grupları yer alacaktı.1



Bir milletvekili komisyonda söz keser, şahsiyat yapar, sükûneti bozacak hareketlerde
bulunursa komisyon kararıyla oturumu terke davet edilebilecekti.



Bir milletvekili Genel Kurulda galiz, müstehcen ve hakaret içerir sözler kullandığı takdirde
Genel Kurul kararıyla bu sözler tutanaktan çıkarılacaktı.



Galiz, müstehcen sözler ve hakaret içeren soru önergeleri, düzeltilmek üzere, Başkanlıkça
önerge sahiplerine iade edilecekti.



Gerekçelerinde galiz, müstehcen sözler ve hakaret içeren yasa önerileri, düzeltilmek üzere,
Başkanlıkça önerge sahiplerine iade edilecekti.



Takbih cezası alan milletvekilinin bir aylık ödeneğinin beşte biri kesilecekti.



Meclisten geçici çıkarma cezası 3 oturumdan 12 oturuma kadar uzatılıyordu. Bu cezaya
uğrayan milletvekillerinin, ceza süresi içerisinde Genel Kurul Salonuna ve Komisyon
odalarına girmeleri yasaklanmaktaydı. Bu cezaya uğrayan milletvekilinin bir aylık
ödeneğinin yarısı kesilecekti. Milletvekili salondan çıkmamakta direnirse oturum geçici
olarak kapatılacak, ceza iki misline çıkarılacak ve milletvekilinin bir aylık ödeneğinin tamamı
kesilecekti. 2



Sözlü soruların cevaplandırılması için her Cuma günü, en çok bir saatlik süre ayrılabilecekti.



Mevcut İçtüzükte, dokunulmazlıkların Anayasanın 12’nci ve 27’nci maddelerinde sayılan
yasak fiillerden birinin isnat edilmesi halinde kaldırılması, diğer suç konuları için
mahkemenin devre sonuna bırakılması gerektiği belirtilmekteydi. Yapılan değişiklikle bu
sınırlama ortadan kaldırılmakta ve her türlü suç isnadıyla dokunulmazlığın kaldırılması
mümkün hale gelmektedir.3

1

Siyasî partilerin TBMM’de grup kurabilmeleri için öngörülen alt sınır, 1961 Anayasasında 10 üye (Md. 85), 1982 Anayasasında ise
20 üye (Md. 95) olarak belirlenecektir.
2
TBMM’nin 27 Nisan 1960 tarihli oturumda konuşma yapan CHP Genel Başkanı İnönü, bu hükmün uygulanması sonucunda 12
oturum için Meclisten çıkarılacaktır (Bkz. s.54).
3
Anayasanın 12’nci maddesinde milletvekili seçilmeye engel olan haller sayılmakta; milletvekilliği sıfatının hangi hallerde
kaldırılacağını beirleyen 27’nci maddede ise 12’nci maddede sayılan suçlara atıf yapılmaktadır (y.n).
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D. 1960 YILINDAKİ GELİŞMELER
 DP Grup Toplantıları: Tahkikat Komisyonu Kurulması Kararı
İktidar – muhalefet ilişkileri giderek sertleşiyordu. İktidar, muhalefetin yasa dışı davranışlar
içinde olduğu inancındaydı ve olayların önlenmesi için önlem alınması gerektiğini düşünüyordu.
Konu, DP Meclis Grubunun art arda yaptığı toplantılarda görüşüldü ve CHP ile bir kısım basın
hakkında Meclis Tahkikatı açılması kararlaştırıldı.
DP Meclisi Grubu’nun 7 Nisan 1960 günlü Toplantısı1
3 Nisandaki Kayseri olayları ülkede olduğu gibi iktidar partisinde de heyecan ve sinirlilik
yaratmıştı. Kayseri olaylarının hemen ardından, 7 Nisan 1960 tarihinde, DP Meclis Grubu
toplandı. Gündemin birinci maddesinde, Bolu Milletvekili Reşat Akşemsettinoğlu’nun
Cumhuriyet Halk Partisinin son aylarda ülkenin içinde ve dışında meşru iktidara karşı takındığı
tavır hakkında Başbakana yönelik sözlü sorusu vardı.
Önergede, CHP’nin halkı, askeri ve memurları Uşak’ta ve diğer yerlerde ayaklandırdığı
belirtilerek, bu hareketlerin Cemiyetler Kanunu’na aykırı olması nedeniyle bu partinin
feshedilip edilmeyeceği 2 ve Ankara’da özel mahkemelerin kurulması hususlarında Hükûmetin
görüşü sorulmaktaydı. Bu önerge DP Grubunda geniş bir biçimde tartışıldı. İçişleri Bakanı Namık
Gedik’in olaylarla ilgili açıklamasından sonra, bazı milletvekilleri söz aldılar.
Son olarak kürsüye gelen Başbakan Menderes şu öneride bulundu: «Birkaç istikamette Meclis
tahkikatı lazımdır. a- Merkezde Halk Partisi nasıl çalışıyor? b – Ne türlü propagandalar yapıyor?
c – Adli mekanizma nasıl çalışıyor ve kanunlarımızı nasıl uyguluyor? Bunlar araştırılmalıdır. Zira
kanunların tatbik edilmemekte olduğunu ben size söylüyorum.»
Görüşmelerin sonunda Aydın Milletvekili Necati Çalın’ın önergesi kabul edildi. Önergede, «Halk
Partisinin ve basının durumu, tutumu ile, memleket sathındaki propagandaları hakkında bir
komisyon teşkili ile Meclis tahkikatına hazırlık yapacak bir hey’etin grup yönetim kurulu
tarafından seçilmesi hakkında idi. Bu önerge kabul edildi.» Grup toplantısından sonra
yayımlanan, 8 Nisan 1960 tarihli bildirde şu ifadeler yer almaktaydı:3
Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 7 Nisan 1960 Perşembe günü saat 15’te Grup Reis
Vekillerinden Denizli Mebusu Baha Akşit’in riyasetinde toplanarak 5,5 saat devam eden
müzakerelerde iç politikamızın muhtelif meseleleri ile Cumhuriyet Halk Partisinin bütün faaliyet ve
4
hareketlerini, 11 Ağustos 1958 tarihli grup tebliğinin ihtiva ettiği esaslar dahilinde bir kere daha
1

.a.g.e., s. 648 – 655.
O dönemde henüz Siyasî Partiler Kanunu yoktu. Siyasi Partiler, Medeni Kanun ve Cemiyetler Kanunu’na tabiydi (y. n.).
3
Burçak, s 653 – 654.
4
12 Ağustos 1958 günlü Milliyet Gazetesinde bu tebliğle ilgili haberin başlıkları şöyledir: “DP, CHP’ye son ihtarını verdi / DP Grubu
neşrettiği çok sert tebliğde Irak hadiselerini müteakip CHP’nin tahrikkâr faaliyete giriştiğini ve en müessir tedbirlere
başvurulacağını son ikaz olarak bildirdi / Grup ”İktidarın meşru bir devleti tecavüz ve tahripten kurtarmak için vatan emniyetinin ve
menfaatinin gerektirdiği her türlü tedbirlere başvurmasının hakkı ve vazifesi olduğuna” ittifakla karar verdi.”
2
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gözden geçirmiştir. Bugün yapılan müzakereler, ele alınan ve en hurda teferruatına kadar incelenen
hâdiseler, Cumhuriyet Halk Partisi idarecilerinin 11 Ağustos 1958 tarihli tebliğimizin yayınlanmasını
icap ettiren noktadan çok daha ilerilere geçtikleri ve faaliyetlerini memlekette silâhlı ve tertipli
ayaklanmalar hazırlıyarak veya bu gibi teşebbüsleri manen ve maddeten teşvik ve tergip ederek
hücre usulü ile çalışan ve gizli faaliyette bulunan kollar kurarak, devletin emniyet ve selâmetini, en
tehlikeli taarruzlara hedef tutabilecek bir vahamete götürdüklerini tesbit etmiş bulunuyor. Bundan
sonra, tecelli eden neticelere göre, gerekli tedbirlerin ne olabileceğini mütalâa ve müzakere eden
Demokrat Parti Meclis Grubu, muhalefet faaliyetlerinin mahiyet ve istikameti ile bu faaliyete
muvazi bütün hareketlerin hakikatlerini ortaya çıkarmak maksadı ile Meclis tahkikatı açılmasına ve
bu arada her türlü kanunî ve idarî tedbirlerin alınmasına ittifakla karar vermiştir. Demokrat Parti
Meclis Grubu 12 Nisan Salı günü saat 15’te fevkalâde olarak toplanmak üzere saat 20.30’da
toplantısına nihayet vermiştir.

12 Nisan 1960 günlü DP Meclis Grubu Toplantısı1
DP Meclis Grubu bir önceki toplantıda alınan karar gereğince, 12 Nisan günü toplandı.
Toplantıda Grup Yönetim Kurulunun oluşturduğu komisyonun raporu görüşülecekti. Söz
konusu komisyonun üyeleri şunlardı: Mükerrem Sarol, Bahadır Dülger, Adnan Selekler, Kemal
Biberoğlu, Turan Bahadır, Sait Bilgiç, Kâmil Gündeş, Osman Kavuncu, Necmettin Önder, Nusret
Kirişçioğlu, Ömer Erzurumluoğlu, Nazım Tanıl. Komisyonun Başkanı Mükerrem Sarol, raportörü
ise Bahadır Dülger’di.
Komisyon raporunda özetle şunlar ifade edilmekteydi:
C. Halk Partisi meşruiyet sınırlarını aşmıştır. Huzur ve asayiş tehlikededir; demokrasimizin
yerleştirilmesi için, bütün kuvvetlere sahip olan Büyük Millet Meclisinin işe el koyması lâzımdır.
Meclis, Anayasa ile sahip bulunduğu bütün hakları eline alıp işe el koymalıdır. (İçtüzük, yn.) 177 inci
madde gereğince kurulacak 15 kişilik bir tahkikat heyetine 16 ıncı baptaki yetkiler de verilmeli ve
bu hey’et 3 ay içerisinde görevini bitirmelidir. Hey’et bu süre içinde bütün siyasî faaliyetleri
durdurma yetkilerine de sahip olmalıdır.

Bahadır Dülger, raporu okuduktan sonra ayrıca açıklamada bulunarak, Meclis tahkikatından
sonra da Takriri Sükûn Kanunu2 gibi, gazetelerin Hükûmet tarafından kapatılması gibi,
Cumhuriyet Halk Partisini kapatma gibi meselelerin Grupta görüşülmesi gerektiğini belirtti.
Rapor üzerindeki görüşmelerde ikinci kez söz alan Başbakan uzun bir konuşma yaptı.
Başbakanın konuşmaları, beklendiği gibi raporun kabulü yönündeydi. Son olarak, CHP ile bir
kısım basın faaliyetlerini araştırmakla görevli 15 kişilik bir tahkikat komisyonu kurulmasına
ilişkin önerge oya sunularak kabul edildi. 7 kişi karara muhalif kalmıştı.
Grubun kararı ertesi gün (13 Nisan) bir bildiri ile kamuoyuna açıklandı:
Bilindiği gibi grubumuzun 7 Nisan 1960 tarihli tebliğinde Cumhuriyet Halk Partisinin takip etmekte
olduğu yolun memleket için zararlı ve tehlikeli olduğu, muhalefet faaliyetlerinin mahiyet ve
istikameti ile bu faaliyetlere muvazi bütün hareketlerin hakikatlerini ortaya çıkarmak üzere, her
türlü kanunî, idarî tedbirleri ittihaz etmek ve bir Tahkikat Encümeni kurulması hazırlıklarını yapmak
1
2

Burçak, s. 655 – 659.
Hükûmete olağanüstü yetkiler veren, 4 Mart (1341) 1925 tarih ve 578 sayılı Kanun (4 Mart 1341 günlü ve 87 sayılı Resmî Gazete).
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için bir parti komisyonunun teşkiline karar verilmişti. Grup bugün, 12 Nisan 1960 tarihinde, saat
15’te, Grup Reis Vekillerinden Bursa Mebusu Mazlum Kayalar’ın riyasetinde toplandı; müzakereler,
20.45’e kadar fasılasız altı saate yakın bir müddet devam etti. Bir çok mebuslar, hükûmet Reisi ve
azâlarından bazıları söz aldı. Neticede, komisyonun hazırlamış olduğu rapor mucibince Meclis
tahkikatı açılması talebi ile Meclis riyasetine bir takrirle müracaat edilmesine karar verildi.

 Araştırma Önergesinin Meclis Başkanlığına Sunulması
«CHP ile bir kısım basının faaliyetlerine yönelik Tahkikat Komisyonu oluşturulmasına ilişkin

önerge” 14 Nisan 1960 tarihinde Meclis Başkanlığına sunuldu.1 Önerge DP Meclis Grubu
Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Mazlum Kayalar ile Denizli Milletvekili Baha Akşit’in imzalarını
taşıyordu. Önergede CHP ile bir kısım basının kanun dışına çıktıkları ileri sürülüyor ve
TBMM’nin bu işe el koyması gerektiği ifade ediliyordu:2
Kaybettikleri iktidarın kamçıladığı ihtiraslarla gözleri kararmış ve meşru bir seçimle iktidara gelmek
ümidini tamamiyle kaybetmiş olan C.H.P. idarecileri, bu son iktidarın Türk milleti adına ifade ettiği
azim ve kararın mahiyetini bir türlü idrak edememişler ve 7 Nisan 1960 tarihli Grup tebliğinde de
3
tebellür ettirildiği gibi, 11 Ağustos 1958 tarihli tebliğin neşrini icabettiren noktadan çok ilerilere
geçmişlerdir. Bir kısım basın bu gayrimeşru gayenin tahakkuku uğrunda C.H.P. ile iş birliği halinde
bulunuyor. Bu basın umumi efkârı aldatıyor. Hâdiseleri tahrif ediyor. Her türlü yıkıcı faaliyetleri
teşvik eden yazılara sinesinde yer veriyor. Mücrimlerin müdafaasını uhdesine alarak cemiyetin
temellerini kökünden sarsıyor. Yukarda sayılan hususlar C.H.P. nin siyasî mücadelede meşruiyet
hudutlarını fazlasiyle aşmış olduğunu tesbit etmektedir. Bu sebeple hâdiselere derinden ve bütün
teferruatiyle nüfuz ederek, Türkiye’de siyasî huzur ve istikrarın sağlanması için gerekli tedbirleri
almak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinin işe el koyması zarurî ve lüzumlu görülüyor.
Bünyesini; çalışma tarz ve metotlarını ve kanunlar muvacehesindeki tutumunu ve bu kanunları
işlemez hale getirmek hususundaki gayrimeşru faaliyetlerinin ve yukardan beri tafsilâtı ile arz
edilen ahvalin önlenmesini gayrimümkün kılmakta olan sebeplerin mahiyetini tetkik ederek elde
edeceği neticeleri T. B. M. Meclisine bildirmek üzere, Dahilî Nizamnamenin 177 nci maddesi
hükümlerine göre 15 kişilik bir tahkikat encümeni kurulmasını; mesaisini üç ayda ikmal etmesini
arz ve teklif ederiz. 14.IV.1960 / Bursa Mebusu Mazlum Kayalar, Denizli Mebusu Baha Akşit.

(Tahkikat Komisyonu Önergesi EK – VI’da verilmiştir).
 CHP’nin Menderes Hakkında Meclis Tahkikatı Önergesi

4

CHP Meclis Grubu, 16 Nisan 1960 tarihinde, Başbakan Menderes hakkında Meclis tahkikatı
açılmasını ve Başbakanın Yüce Divana sevkini isteyen önergesini Meclise sundu.
Önergede Menderes’in keyfî bir idare kurmak niyetinde olduğu olduğu ifade edilerek
TBMM’nin, Türk Anayasasının temellerini tehdit eden ağır tehlikeler ve bunların gerçek
sebepleri üzerine eğilmesinin âcil bir zorunluluk halini aldığı belirtilmiştir.
1

15 Nisan 1960 günlü Milliyet Gazetesi.
T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: XI, Cilt: 13, Elli sekizinci İnikat, 18.IV.1960, s. 189 – 192.
3
Bkz. s. 46, dipnot 2.
4
17 Nisan 1960 günlü Ulus Gazetesi.
2
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CHP’nin Başbakan hakkındaki iddiaları 21 madde halinde sıralanmış ve önergenin sonuç
bölümünde şu ifadelere yer verilmiştir:
“Yukarıda ana hatları ile belirtilen hususların da açıkça ortaya koyduğu gibi, Türk Anayasasının
dışında keyfî ve şahsî bir idare kurma gayretinin bugüne kadar çeşitli işaretlerini vermiş olan
Başvekil Adnan Menderes’in :
a) Devlet parasını Anayasa ve mer’î kanunlar hükümlerine aykırı olarak sarf ve israf,
b) Amme menfaati için kurulmuş devlet müesseselerini ve bunların selâhiyetlerini ve
imkânlarını şahsî hâkimiyetini tesis yolunda suistimal,
c) Devletin Anayasa ile müesses normal cihazlarının selâhiyetlerine tecavüz ve bunları
iptal suretiyle fiilî bir dikta rejimi kurmağa teşebbüs etmesi sebepleriyle, yüce divana
sevki için içtüzüğün 169’uncu maddesine göre hakkında Meclis tahkikatı açılmasını arz
ve teklif ederiz.”
17 Nisan 1960 günlü Milliyet Gazetesine göre, CHP takririnin Meclisin gündemine ne zaman
alınacağı belli değildir.
 Tahkikat Komisyonu Önergesinin TBMM’de Görüşülmesi

1

CHP ile bir kısım basın hakkında araştırma yapılmasını isteyen önerge, TBMM’nin 18 Nisan
tarihli oturumunda görüşüldü. Önce Mazlum Kayalar önergeyle ilgili açıklamada bulundu.
Kayalar’ın ardından CHP Genel Başkanı İsmet İnönü söz aldı. İnönü’nün konuşmasından bazı
bölümler şöyledir:
Grup başkanlarının getirdikleri önerge ile iktidarın bu zihniyetinden, alışılmış tabiriyle, partizan
idare zihniyetinden doğmuş bulunan bir vesikayı müşahede ediyoruz. Bu önerge kabul edildiği
andan itibaren siyasî hayatımız tamir ve deva kabul etmez bir uçuruma atılacaktır. Önergenin
temeli muhalefeti, hususiyle C. Halk Partisi ve basını itham etmeyi esas alıyor ve birtakım tedbirler
teklif ediyor. Esasen tahkikat açılması talebinin, İçtüzüğün işaret ettiği maddeler ile bir münasebeti
yoktur. Bir hâdise hakkında Meclis bilgi edinmek isterse bir heyet teşkil eder. Tahkikat önergesi
sahipleri bahsettikleri hâdiselerde geniş bilgi sahibi olduklarını ve senelerden beri bu bilgiye sahip
bulunduklarını iddia ediyorlar ve söylüyorlar. Ondan sonra 177 nci maddeye göre bilgi edinmek
üzere kurulan bir tahkikat önergesi veriyorlar. Ve bilgi edinmek üzere kurulacak bu tahkikat
encümenine fevkalâde salâhiyetler istemeye kalkışıyorlar. Öyleki bu bir tahkikat encümeni
halinden çıkarılıyor, memleketi idare eden başlıbaşına bir otorite haline getiriliyor.
Meclis dışında nasıl çalışılır? Cemiyetler Kanunu ile kabul edilmiş Nizamnamemiz vardır. Bunun
hükümleri dâhilinde çalışırız. Kanunların tesirleri ve hükümleri altındayız. Ayrıca himayede,
kontrolde ve hükümde adaletin tesiri altındayız. Bunun dışında hür vatandaş olarak hiçbir kayda
bağlı değiliz. Önerge ne istiyor? Türkiye'deki her nevi siyasî teşekküllerin icabında durdurulması
yetkisinin ve lüzum gördüğü bütün tedbirleri almak salâhiyetinin verilmesini istiyor. Her nevi siyasî
teşekküllerle... önergede söylenen şudur dinleyiniz: Tahkikatın selâmetle cereyanını temin
1

T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre: XI, Cilt: 13, Elli sekizinci İnikat, 18.IV.1960, s. 189 – 213.
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bakımından ve tahkikatın devamı müddetine maksur ve münhasır olmak üzere Türkiye'deki her
türlü siyasî hareket ve faaliyetleri durdurmak kararı da dâhil olmak üzere lüzumlu göreceği bilcümle
tedbirleri ve kararları ittihaz etmek salâhiyeti....Kimdir bu siyasî teşekküller? Yukarda sayıldığına
göre, şikâyet edilen siyasî teşekkül, C.H.P. sidir.
Şimdi önerge sahipleri diyor ki, C. H. P. hakkında icabında faaliyetleri durdurmak da dâhil olmak
üzere her türlü kayıtları koymak için ve lüzum gördüğümüz her türlü tedbirleri almak için salâhiyet
isteriz. Şimdi arkadaşlar, böyle bir salâhiyet istemek, insanların dün, bugün değil, yüz bin sene
evvelden beri reddettikleri, bir anlayıştır. Bu hem hukuk prensibine aykırıdır. Bir insan hem davacı,
aynı zamanda hükümcü ve aynı zamanda tatbikatçı olmaz. Davacı olan bu encümen hükmünü
vermiş olduğu halde bu hükmü tatbik etmek için de salâhiyet istiyor. Bu salâhiyet bütün hukuk
telâkkilerinin dışındadır, Anayasanın üstünde ve kanun dışındadır, düpedüz gayrimeşru bir taleptir.
Önergede sıralanan isteklerin hiçbir hukuki değeri yoktur, hiçbir insani değeri yoktur. Arkadaşlar,
şimdi bu salâhiyetlerle teşkil edilen Encümenin bir hususi karakteri vardır. Bu Encümen, Hükûmetin
üstünde, Büyük Millet Meclisinin üstünde bir baskı rejiminin bünyesi olacaktır. Bu talep
gerçekleşirse; hesapsız, mesuliyetsiz, rasgeldiği vatandaşı hapsetmek istiyecek, istediğine söyle
diyecek, istediği kâğıtları alacak, bu suretle memlekette bir dehşet idaresi fiilen kurulacaktır.
Önerge bu Devlette hiçbir müesseseye itimadı olmadığını söylüyor. Devlet memurlarına itimadı
yoktur, adalete itimadı yoktur, orduya itimadı yoktur. Ne isteniyor..? Meclis Tahkikat Encümeni
namı altında bir baskı idaresi kurmak istiyorlar. Bu baskı idaresi Anayasaya, İnsan Haklarına karşı
teşebbüs edilen gayrimeşru bir darbedir.
Muhterem arkadaşlarım; reylerinizi vereceksiniz, reylerinizle adlarınızı temiz evlâtlarınıza bırakmak
vaziyetindesiniz. Baskı idaresine, millet, bütün namuslu teşkilâtı ile bütün sade vatandaşlar ile
mukavemet edecektir. Bu tedbir ve bu tedbiri alanlar muvaffak olmıyacaktır.

DP Grubu adına da Manisa Milletvekili Samet Ağaoğlu konuştu:
Demin İsmet Paşa Büyük Millet Meclisinin 177 nci maddeye göre komisyona vereceği
salâhiyetlerden de bahsetti. Yani demek istedi ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir soru
sormak için anket parlâmanter açmak hakkını haiz değildir. Haizdir efendim, Anayasa hukukunun
nazariyatına girmeye lüzum yok. Demin Mazlum Kayalar söyledi: Türkiye Büyük Millet Meclisi, parti
mebuslarından mürekkep değildir. Türk Milletinin Meclisidir. O Türk Milleti namına teşri, icra, kaza
salâhiyetini nefsinde toplamıştır. Meclisin kararları ittifakla veya ekseriyetle verilmiş olsun, onun
şahsiyeti mâneviyesinin kararıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi âmmeye taallûk eden birtakım
hâdiseleri, dışarda veya kendi içinde de olsa tetkik etmek hak ve salâhiyetini haizdir. Hangi hukuk
nazariyesi veya Anayasa maddesi bunu ret ve inkâr ediyor?
Sonra, birtakım gazeteler, birtakım zevat diyorlar ki; «Bu teklif, B. M. Meclisinde ekseriyet
Grupunun ekalliyet Grupu hakkında Meclis tahkikatı açması talebidir.» Hayır. Bu teklif, T. B. M.
Meclisinin, kökleri ve membalarının bir kısmı kendi içine kadar girmiş, anormal ve Devlet, cemiyet,
hukuk, nizam prensiplerine aykırı, memlekette huzur ve sükûnu tehlikeli bir şekilde bozan bir siyasî
faaliyetin neticelerinin neler olabileceğini sorup öğrenmek istiyen, bunların Meclis tarafından
öğrenilmesini istiyen bir tekliftir. Teklifin mahiyetini değiştirmeyin. Bu ince rejimi muhafaza etmek
ve yaşatmak için en evvel dikkat edeceğimiz husus, demokrasinin demagojinin ve anarşinin eline
düşmemesidir. Çünkü, anarşinin arkasından en kısa zamanda istibdat gelir ve memleketin istikbali
karanlıklara gömülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi bizzat tarihinden misallerle iyi biliyor ki,
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Türkiye'de anarşiye meydan verildiği gün çok geriye gideriz, çok kan dökeriz, maddi ve mânevi
büyük zararlara uğrarız. Bunun, içindir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi anarşiye yol açmayacaktır.
Acı ile, elemle itiraf etmek lâzımdır ki, bu anarşi temayülü Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne
kadar sokulabilmiş ve burada Devlet Reisliği yapmış bir zat daha bir saat önce «Meclisin kararlarına
itaat etmiyeceğim.» diyebilmiştir.

İnönü, DP gruplarının bildirilerinde ve yetkililerin sözlerinde ileri sürülen bir hususta –CHP’nin
ihtilâl metotları izlediği hususunda– açıklama yapmak üzere yeniden kürsüye geldi:
Biz ihtilâlden gelmiş bir nesiliz. Meşrutiyet ihtilâlinden geldik. Cumhuriyet ihtilâline yöneldik. En
sonu, Cumhuriyet ihtilâlinden demokratik rejime geçinceye kadar çok gayret sarf ettik ve çok
zahmet çektik. Çok güç bir devirdi bu. Ama, sabırla muvaffak olduk. Bu ihtilâl rejimi; eşit haklarla,
dürüst yapılan seçimlerle, iktidar değişmesiyle neticelenebildi ve hiçbir kıyamet kopmadı. Bunun
milletimizin tarihine, daima örnek olabilecek bir misâl olarak, cesaret verici bir misâl olarak
geçmesini istedik.
Şimdi iktidarda bulunanların, iktidarı ellerinde bulunduranların milletleri ihtilâle nasıl zorladıkları
insan hakları beyannamesine girmiştir. Eğer bir idare insan haklarını tanımaz, baskı rejimi kurarsa o
memlekette ayaklanma olur. Buna mahal vermemek için idarelerin demokratik yolda olması, insan
halklarının yürürlükte olması şarttır. Bu fikir Beyannamenin ruhunu teşkil ediyor. Şimdi
mevzuubahs olan mesele bu. Demokratik rejim, insan hakları yürütülüyor mu, yürütülmüyor mu?
Bu bir. Eğer insan hakları yürütülmez, vatandaş hakları zorlanırsa, baskı rejimi kurulurca ihtilâl
behemehâl olur. Beni dinleyin... Biz böyle bir ihtilâl içinde bulunmayız, bulunamayız. Böyle bir
ihtilâl dışımızda, bizimle münasebeti olmıyanlar tarafından yapılacaktır. Biz demokratik rejim dedik,
demokratik rejim kurulmuştur. Bu demokratik rejim istikametinden ayrılıp baskı rejimi haline
götürmek tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz, ben de sizi kurtaramam.
Şimdi arkadaşlar, şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilâl meşru bir haktır. Fakat ihtilâl
aslında bir millet hayatının asla arzu etmiyeceği, çetin ve tehlikeli bir ameliyattır.
İhtilâl niçin yapılır? Eğer ihtilâl vatandaş için başka çıkar yol yoktur, kanaati zihinlere ve bütün
müesseselere yerleşirse, meşru bir hak olarak kullanılacaktır. Bundan içtinap kabil değildir.
Basiretimiz yerinde ve aklımız başımızda ise normal bir demokratik rejimin icaplarını hulûs ile
takibederek, eşit haklarla dürüst bir seçimin neticelerini kabul ederek bu rejimi bu yola götürelim
yoksa Tahkikat Encümeni şeklinde 3 aylık fevkalâde bir idare kuracaksınız. Bu idare muhalefet
partisini ve basını her yerde takibedecek. Şu kusuru var, bu kusuru var, diye her yerde
takibedeceksiniz, şimdiden söylüyorsunuz kusurları. Bir fevkalâde idare kuracaksınız. Bu idareye
verilen salâhiyetler gayrimeşrudur. İtaat etmiyeceğiz dediğimi söylemek yersizdir. Bir defa çıkmış
bir kanuna, kanun değil karar, çıkmış bir kanuna itaat etmemek vatandaşın elinde değildir. Ama
kabul etmeyiz. Razı olmayız. Ve vatandaşların hepsine bunun haksız olduğunu, buna mukavemet
etmek lâzımgeldiğini söyleriz. Hür vatandaşın hakkıdır bu. Memurlara itimat etmez, adalete itimat
etmez, orduya itimat etmez, kendisi esasen azlıktadır, bir kadrodur, bu şeyleri yapmak ister, böyle
şey olmaz.

CHP milletvekilleri, İnönü’nün konuşmalarından sonra Meclisi terk ettiler. Görüşmelere, DP’li
milletvekillerinin konuşmalarıyla devam edildi. Görüşmelerin sonucunda, Mazlum Kayalar ve
Baha Akşit tarafından Meclise sunulan önerge, muhalefetin katılmadığı oylamada, iki muhalife
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karşı büyük çoğunlukla kabul edilmiş ve Tahkikat Komisyonu Üyelerinin seçimine geçilmiştir.
Komisyon üyeliklerine tümü DP Milletvekili olan şu isimler seçilmiştir:
Osman Kavuncu, Bahadır Dülger, Nüzhet Ulusoy, Sait Bilgiç, A. Hamdi Sancar, Vacid Asena,
Kemal Biberoğlu, Kemal Özer, Hilmi Dura, Ekrem Anıt, Nusret Kirişçioğlu, Turan Bahadır, Selami
Dinçer, Himmet Ölçmen ve Necmettin Önder.
Hemen o gün toplanan Komisyon, Başkanlığa Ahmet Hamdi Sancar’ı, Raportörlüğe Nusret
Kirişçioğlu’nu, Kâtipliğe de Nüzhet Ulusoy’u seçerek vazifeye başladı ve birbiri ardına üç tebliğ
yayımladı. Birinci tebliğde komisyonun oluşumu ve üyeler arasındaki görev bölümü
açıklanıyordu. Diğer iki tebliğe göre ise siyasî faaliyetler durduruluyor, yayın yasakları
konuyordu.


Cumhuriyet Halk Partisi ile bir kısım basının faaliyetlerini tahkike memur Türkiye Büyük Millet
1
Meclisi Tahkikat Encümeninin 2 numaralı tebliği:
Tahkikatın selâmetle cereyanını temin maksadı ile bütün siyasî partilerin ve bunlara bağlı
teşekkül ve kolların her türlü kongreleri ve kademelerin bünyeleri içinde veya kademeler
arasında tertiplenecek müşterek toplantılarla, alelumum siyasî mahiyetteki toplantılar ve
partilerce yeni kademeler ve teşkilât kurulması, tahkikatın neticesine kadar durdurulmuştur.
18/4/1960 Tahkikat Encümeni Reisi Denizli Mebusu Hamdi Sancar



Cumhuriyet Halk Partisi ile bir kısım basının faaliyetlerini tahkike memur Türkiye Büyük Millet
2
Meclisi Tahkikat Encümeninin 3 numaralı tebliği:
«Tahkikatın selâmetle cereyanını temin maksadı ile tahkikata mevzu teşkil eden maddelerle
tahkikat Encümeninin vazife selâhiyetlerini ve bilumum karar, tedbir ve faaliyetlerine müteallik
her türlü haber, havadis, beyan, tebliğ, mütalâa, vesika, resim ve yazıların ve (Türkiye Büyük
Millet Meclisi zabıt cerideleri hariç) bu takrirle alâkalı Türkiye Büyük Millet Meclisi
müzakerelerinin her türlü vasıtalarla neşri yasak edilmiştir. 18.4.1960 Tahkikat Encümeni Reisi
Denizli Mebusu Hamdi Sancar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümeninin 4 numaralı tebliğinde şunlar ifade
edilmiştir:3
Memleketin ihlâl edilmek istenilen huzur ve asayişini korumak ve vukuu teşvik edilen kardeş
kavgalarını önlemek için alınması lüzumlu tedbirleri sebepleri ile birlikte tesbit etmek üzere,
kurulan encümenimizin daha vazifeye başladığı ilk anda hangi ahval ve şartlarla karşı karşıya
getirildiğinin büyük Türk milletine duyurulması zarureti hissedilmiştir. Encümenimiz, malûm
olduğu üzere, Teşkilâtı Esasiye Kanununun ve dahili nizamnamenin hükümlerine istinaden
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı ile kurulmuş ve dahili nizamname ile müeyyed bulunan
vazife ve selâhiyet hudutları Büyük Millet Meclisinin ayrı bir kararı ile bir kere daha teyid
olunmuştur. Buna rağmen bu mevzularla alâkalı takririn müzakeresi sırasında söz alan
1

19 Nisan 1960 günlü Milliyet Gazetesi.
19 Nisan 1960 günlü Milliyet Gazetesi.
3
20 Nisan 1960 günlü Milliyet Gazetesi.
2
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Cumhuriyet Halk Partisi lideri, partisine mensup mebusların çok yakın tarihlerde Türkiye Büyük
Millet Meclisine tahkikat taleplerini ihtiva eden muhtelif takrirlerle müracaat etmiş olduklarını
unutmuş görünerek, encümenimize vücud veren tahkikat talebinin gayri meşruluğundan
bahsetmiş ve encümenimizi «baskı rejiminin kanun dışı bir parçası» kelimeleri ile tavsif etmek
istemiş ve partisine mensup mebus kadrosu ile encümenimiz tarafından alınacak tedbir ve
kararlara karşı mukavemet edeceğini vatandaşları da aynı yola sevk etmeye çalışacağını açıkça
beyan ve ifade etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi lideri, bundan başka memleketimizde vuku
bulacağını sarih olarak ifade ettiği ihtilâl ve ayaklanmayı, konuşmasının bir noktasında aynen:
«Şartlar tam olduğu zaman milletler için ihtilâl meşru bir haktır» demek suretiyle mergup ve
şayanı teşvik gördüğünü, yine sarahatle beyan ve ifade etmiştir.
Dünyanın en muhataralı bölgelerinden birinde bulunan memleketimizde, bu çeşit teşviklerin ve
tahriklerin ne kadar tehlikeli neticeler tevlid edebileceği izahdan varestedir. Cumhuriyet Halk
Partisi lideri, bu beyanları ile gayri meşruluğun hudutlarını fazlası ile aşmış olduğunu ve
muhalefette takip etmekte olduğu yolun memleketin emniyet ve asayişi için ne kadar tehlikeli
ve kanunlara ne kadar münafi bir yol olduğunu kendi diliyle ve millet kürsüsünde ikrar etmiştir.
Bu kabil tahrikler, Türk milletinin mâşeri vicdanında mâkes bulamaz. Nitekim ayaklanmaya değil,
hattâ girişilebilecek sokak nümayişlerine karşı dahi vatandaşlarımızın kayıtsızlıkla, sükûn ve
vekar ile mukabele ettikleri, bugün Ankarada Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde, bu
partiye mensup mebusların da yardımı ile hazırlanan ve hükûmet dairelerinin boşalma saatine
raslatılan bir nümayiş teşebbüsü sırasında da tamamiyle ortaya çıkmış bulunuyor. Tahkikat
encümenimiz, bütün bu çeşit hâdiseleri de göz önüne alarak, tahkik vazifesine ciddiyetle
başlamış ve ayrıca memlekette huzur ve sükûnun biran evvel teessüsü için lüzumlu ve zaruri
gördüğü tedbirlerin tesbiti hususunu bütün işlerine tercihan ve hassaten ele almıştır.»
19.4.1960 Tahkikat Encümeni Reisi Denizli Mebusu Hamdi Sancar.
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D. BASINDAKİ DEĞERLENDİRMELER
Gazeteler, seçimi izleyen günlerde birinci sayfalarının hemen tamamını seçimlere ayırmıştır.
Haberlerde seçimlere, seçimlerin cereyan tarzına ve seçim sonuçlarına ilişkin bilgiler yer
almaktadır. Bütün haberlerde seçimlerin olaysız geçtiği ve katılım düzeyinin yüksek olduğu
belirtilmiştir.
Yorumlarda özellikle hükûmetin kurulma biçimine yönelik değerlendirmeler yer almaktadır.
 16 Ekim 1961 günlü Gazeteler
Cumhuriyet
Manşetteki başlıklar: “İkinci Cumhuriyetin ilk seçimleri dün yapıldı / Seçimler bütün yurtta
yağmur altında yapılmasına rağmen iştirak nispeti yüzde 80’i aştı / Hiçbir yerde önemli bir
hâdise olmadı, hatta mutad zabıta vakalarında bile azalmalar görüldü, vatandaş sâkin, vakur
ve ciddî idi”
Birinci sayfadaki diğer bir başlık: “Egede seçim sükûn içinde cereyan etti”
Tercüman
Manşetteki başlıklar: “Millet olgunluğunu isbat etti / İştirâk nisbeti yüksek, büyük hâdise
olmadı.”
Birinci sayfadan bir başka haber başlığı: “İhtilâl idaresi 405 gün işbaşında kaldı / Meclis
toplandığı gün MBK hukuken mevcut olmayacak.”
Ulus
Manşetteki başlıklar: “Seçimler dün yapıldı / Seçim hâdisesiz geçti iştirak % 90 civarında.”
Yine birinci sayfada İnönü’nün CHP’ lilere bildirisi yayımlanmıştır.
Hürriyet
Manşetteki başlıklar: “Seçimler dün yapıldı / Seçim hadisesiz geçti iştirak % 90 civarında.”
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 17 Ekim 1961 günlü Gazeteler
Cumhuriyet
Birinci sayfadan verilen bir haber – yorumun başlıkları şöyledir: ”Şimdi ne olacak? / Koalisyon
hükümetinin teşkili zaruri görünüyor / Bütün partilerin Gürsel’in Cumhurbaşkanlığı için
anlaşacağı sanılıyor / AP, Başgil’i Senato Başkanı yapmak istiyor.”
Tercüman
Manşetteki haber başlığı: “İktidar paylaşılıyor / Partiler ekseriyeti temin edemedi.”
Birinci sayfadaki diğer başlıklar şöyledir:
“4 partiyi büyük dâvalar bekliyor / Memleketin idaresi için iktidarın paylaşılmasından başka
çare yok”/ “CKMP’liler CHP ile asla anlaşamayız diyorlar” / “Gümüşpala memnun.”
Hürriyet
Manşetteki başlıklar: “Kabineyi iki parti kuracak” / Fakat hangi partilerin işbirliği yapacağı belli
değil - CKMP koalisyona yanaşmıyor.”
 18 Ekim 1961 günlü Gazeteler
Hürriyet
Manşetteki başlıklar: “M.B.K. dörtlü koalisyon istiyor / Bu tahakkuk ederse, Başbakan tarafsız
yardımcıları da C.H.P. den olacak / Cemal Gürsel Cumhurbaşkanlığı için aday.”
Birnci sayfadaki diğer başlıklar: “Egeli A.P. lilerin Cumhur Başkanı adayı: A. F. Başgil”/ “İzmir’de
partiler arası dostluk hüküm sürüyor.”
Cumhuriyet
Manşetteki başlıklar:
“Seçim neticelerinin doğurduğu durumda dünkü gelişmeler / 4 partinin katılacağı bir Millî
Koalisyon kabinesi kurulması için MBK teşebbüse geçti / Gürsel dün Gümüşpala ve Gülekle,
M.B.K. üyeleri de parti liderleri ile görüştüler / İkili ve üçlü koalisyona partiler yanaşmıyorlar /
Bütün partilerin Gürsel’in Cumhurbaşkanlığında ittifak ettikleri, fakat Başbakan’ın seçilmesinin
müşkül olacağı anlaşılıyor”
İlk sayfada, Ecvet Güresin ve Nadir Nadi tarafından kaleme alınan iki yorum yer almıştır:
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Ankara’daki hava (Ecvet Güresin)
Netice aşağı yukarı belli oldu. Her hangi bir partinin iki eksik veya iki fazla alması, temsil kudretinin
nispetinde fazla bir değişiklik yapmaz. Bu vaziyet karşısında Hükûmetin sadece Koalisyon yoluyla
kurulabileceği aşikârdır.
Ancak, bu Koalisyon nasıl olacak? Nazarî olarak birkaç şekil var:
1234-

CHP nin YTP ya da CKMP ile Koalisyonu.
AP nin YTP ve CKMP ile Koalisyonu.
CHP – AP Koalisyonu.
Millî Koalisyon. Yani dört partinin muayyen nispetler dahilinde Hükûmete iştirak suretiyle Millî
bir kabine kurmaları.

Bugünkü tetkik ve temaslarımın ışığında vardığım neticeler şöyledir:
Birinci şekilde filhakika, CHP nin YTP ya da CKMP ile ikili Koalisyonla Hükûmeti kurabilmeleri sayı
bakımından mümkündür. Fakat âdeta Almanyadaki Hür Demokrat Parti gibi muvazene partisi
haline gelen YTP ile CHP nin birleşmesi meseleyi sadece nazarî olarak halledecek, ve kısa zamanda
parti içi çekişmeler kabine buhranına yol açacaktır. Bu bakımdan CHP – YTP Koalisyonu çıkar bir yol
gibi görülmüyor ve zaten YTP de de böyle bir temayül yoktur. CHP – CKMP Koalisyonu ise siyasî
havayı ve münasebetleri bilenleri sadece bıyık altından güldürecek bir hayali hal tarzıdır.
AP nin YTP ile Koalisyonuna gelince, YTP teşkilâtının tazyikine rağmen, parti AP ile bir Koalisyona
gitme isteğinde değildir. Anadoludan gelecek milletvekillerinin fikirleri henüz belli olmamakla
beraber, YTP muhalefette kalmayı böyle bir Koalisyona tercih etmektedir. Ancak alt kademelerden
gelecek tazyik ve birleşme sloganı karşısında parti idarecileri bu tercihte nasıl dayanabileceklerdir?
İşte bu henüz belli değil.
AP’nin CKMP ile Koalisyonu, sadece, iki parti idarecileri arasındaki husumetten değil fakat sayı
bakımından da mümkün görülemiyor.
Kala kala 4 üncü bir hâl tarzı kalıyor ki, bu, 4 lü, diğer bir tâbirle Millî Koalisyondur. Millî Koalisyon
yapılabilmesi için evvelâ partilerin Cumhurbaşkan adaylığında anlaşmaları lâzımdır. Ve hâlen ismi
üzerinde ittifak edilebilecek tek aday Orgeneral Gürsel’dir. Cumhurbaşkanlığından sonra da tarafsız
bir Başbakan bulmak ve bu isimde anlaşmak gelir. Henüz böyle bir isim ortaya atılmış olmamakla
beraber Cumhurbaşkanlığı kontenjanı ile Senatoya alınacaklar arasından tarafsız bir Başbakan
çıkarmak ve partilerin muvafakatını istihsal etmek mümkün olmayacak bir şey değildir. O yol,
çapraşık görüldüğü takdirde Senatodaki bağımsızlar arasında bütün partilerin kabul edebileceği bir
isim her halde bulunabilecektir. Hülâsa olarak denilebilir ki, henüz alışmadığımız bir siyasî sistemin
muhtemel buhranları ve bu buhranların muhtemel neticeleri ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bu
buhranlı devreden kurtulabilmek için birçok memleketlerin tatbik ettikleri 4 lü Koalisyondan daha
salim bir yol, mevcut değilmiş gibi görülmektedir. Fakat bunu yapabilmek için aklıselimle iyi niyeti
birleştirmek lâzımdır ve galiba işin en zor tarafı da budur..

20

EROL TUNCER

Halkın Oyuna Göre (Nadir Nadi)
Millet 1950 ve 1954 yıllarında oyunu pek rahat çalışabilecek bir iktidarı işbaşına getirmek amacı
uğrunda kullanmıştı. Denetleme gücünü yüklenen aykırıların (muhaliflerin) sayısı iktidarı rahatsız
edebilmek gücünden yoksundu. Biraz sağduyu, biraz iyi niyet, biraz tarih bilinci ile o iki parlâmento
yurdumuza büyük hizmetlerde bulunabilir, bizi geri kalmış milletler durumundan kurtarıp ileri
milletler düzeyine yaklaştırabilirdi. Ne yazık ki, dokuzuncu ve onuncu Büyük Millet Meclisleri,
ellerinde tuttukları son derece uygun iş görme imkânlarını memleket hayrına kullanamadılar. 1957
seçimlerinde millet denetleyici takımı alabildiğince güçlendirmek suretiyle eski iktidarı uyarmak
istedi. Bunun da bir yararı görülmedi. Gözleri kararan politikacılar tehlike çanına kulaklarını iyice
tıkamışlardı. 27 Mayıs sabahına kadar hiç bir şeyin farkına varamadılar.
Nihayet bu sefer, yeni seçim sisteminin de yardımıyla, millet politikacılara öyle bir oyun oynadı ki,
bunlar ya elbirliğiyle hükûmeti kurarak onun sorumunu ortaklaşa taşıyacaklar ya da elleri kolları
bağlı, verimli bir iş göremeden kısa zamanda dağılacaklardır.
Her ne kadar seçim sonuçları henüz kesin olarak ilân edilmiş değilse de 15 Ekimde halk oyunun
meydana getirdiği parlâmento, parti gruplarına bölünüşü yönünden ele alındığı zaman, kararlı bir
hükûmet kurmaya hiç de elverişli görülmemektedir.
Bir kez, bir partinin iktidarı diye bir şey bugün ortada yoktur. Böyle bir durumla Türkiyede ilk defa
karşılaşıyoruz. Onca tecrübeden geçmiş ileri demokrasilerde bile güç yürüyen, hattâ kimi zaman
çıkmaza giren koalisyon dedikleri karma hükûmet sistemini bizim partiler nasıl başaracaklardır?
Yeni kurulan ve büyük ölçüde eski D.P. oylarından yararlanan A.P. ile Y.T.P. arasında bir
işbirliğinden belki söz edilebilir. Fakat bu iki partinin bütün üyeleri bir araya gelse bile ne Büyük
Millet Meclisinde ne de Senatoda yeter çoğunluk sağlıyamıyacaklardır. Bunu başarabilmek için
aralarına C.K.M.P. yi de almaları gerekiyor. Kurulduğu gündenberi aksi ve geçimsiz bir kurul olarak
bilinen C.K.M.P. liler böyle bir işbirliğine yanaşırlar mı? Yanaşırlarsa bunu uzunca bir süre yürütürler
mi? Kendi hesabıma pek sanmıyorum.
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E. SON SÖZ
 Çok Partili Rejim 1960’da Kesintiye Uğramıştır
Çok partili rejimin 1946 – 1950 arasındaki bölümü, dönemin iktidarı CHP ile ana muhalefet
partisi DP arasında yaşanan sert tartışmalarla geçmiştir. DP, iktidarın baskılarından ve
antidemokratik yasaların yürürlükte olmasından şikâyetçi idi. İktidar ise muhalefeti yasa dışına
çıkmakla itham etmekteydi. DP’li kadrolar, iktidara ve devlet bürokrasisine karşı inaçlı bir
demokrasi savaşı veriyorlar, iktidara geldikleri takdirde baskıları ve antidemokratik yasaları
kaldıracaklarını vadediyorlardı.
Dönemin sonuna doğru, CHP ve DP’nin işbirliğiyle Milletvekillleri Seçimi Kanunu baştan başa
yenilenmiş, yargı güvencesine ve gizli oy – açık sayım ilkesine dayalı seçim uygulamasına
geçilmiştir.
1946 – 1950 Dönemi; tartışmasız, olaysız bir seçim sonucunda iktidarın el değiştirmesiyle
sonuçlanmıştır. 27 yıllık tek parti iktidarı, halkın oyu ile görevden uzaklaştırılmış, CHP ile DP
arasındaki görev devri, ülkede umut dolu bir yeni dönemin başlangıcını oluşturmuştur. Varılan
mutlu sonuç, yerli-yabancı çevreler tarafından “Ak Devrim” olarak nitelendirilmiştir.
Yeni dönemde iş başına gelen DP, on yıl boyunca iktidarını sürdürme olanağına kavuşmuştur.
Ne var ki, kısa süre sonra iktidar ve muhalefet arasındaki diyalog kanalları tıkanmaya başlamış,
demokrasilerde en çok gereksinim duyulan hoşgörü ortamı oluşturulamamıştır.
1954 seçimlerinden itibaren roller hızla değişiyor, DP yeni baskı yasaları çıkarıyor, bu kez CHP,
dönemin iktidarına karşı özgürlük ve demokrasi mücadelesi veriyordu. İktidar ve muhalefet
arasında giderek sertleşen ilişkiler, normal koşullarda yürütülmesi gereken siyasal yarışın, yerini
kısa sürede rejim mücadelesine bırakmasına yol açmıştır.
Ülke adına büyük bir fırsat kaçırılmış, rejim bunalımı, 27 Mayıs 1960’taki askerî müdahale ile
noktalanmıştır. Bunalım, yalnızca DP iktidarının değil 15 yıllık bir demokrasi deneyiminin de
sonunu getirmiştir.
 Başarısızlığa Götüren Nedenler
Art arda yaşanan ve sonunda demokratik rejimin çökmesine yol açan bunalımları yaratan
önemli nedenlerden söz edilebilir:


Rejimi yaşatmak için gerekli olan siyasal kültürün, ülkede henüz yeterince yerleşmemiş
olması, iktidar – muhalefet ilişkilerinde gerilimin egemen olmasına yol açmıştır. Gerilim,
yalnızca üst yönetim kadroları arasında değil partilerin tabanındaki kadrolar ve parti
yandaşları arasında da yaşanmış, toplum keskin bir kutuplaşmaya doğru sürüklenmiştir.
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Toplumda ve siyasî kadrolarda çoğulcu bir demokrasi anlayışı yerine çoğunlukçu bir
anlayışın egemen olması, iktidarların, Meclisteki çoğunluklarına dayanarak her istediklerini
yapabileceklerine olan inançlarını pekiştirmiştir. Hukuk Devletinde çoğunlukların gücünün
sınırsız olmayacağı, azınlıkta kalanların haklarının korunmasının demokrasinin gereği
olduğu gerçeği gözardı edilmiştir.
1950 – 1960 arasında büyük oy ve sandalye farklarıyla iktidar olan DP, bu gücün vermesi
gereken özgüveni kazanarak üslubunu yumuşatmak yerine sayısal üstünlüğünü baskıya
dönüştürmeyi tercih etmiştir.



CHP’li kadroların, 27 yıllık iktidar döneminden sonra muhalefete geçmeyi içine sindirmekte
zorlandıkları bir gerçektir. CHP bu ruh halindeyken iktidar partisinin uıyguladığı baskı
politikaları, CHP’li kadroları daha da hırçınlaşmaya ve sert bir muhalefet yapmaya
yöneltmiştir.
“27 Mayıs’tan önce, iktidar-muhalefet ilişkilerinin devamlı bir gerginlik içinde
bulunmasında ana muhalefet partisinin izlemiş olduğu şiddet siyasetinin büyük payı
vardır.” 1



Diyalog ve hoşgörünün yerleştirilemediği bir siyaset ortamında, siyasî partiler birbirlerini,
hizmet yarışındaki rakipleri olarak görmek yerine ülkenin kendisinden kurtarılması gereken
karşıtlar olarak görmeye başlamıştır. Böyle bir siyaset anlayışı, bütün taraflar için sertlik
politikalarını meşru kılıyordu.



Çok partili döneme girerken Anayasayı yeni dönemin gereksinmelerini karşılayacak biçimde
yenilememek, kanımızca büyük bir eksiklik olmuştur. Kuvvetler ayrılığına göre
düzenlenecek bir Anayasanın getireceği yeni ilişkiler sistemi, yeni kurumlar, yeni
güvenceler, olası bunalımları önleyebilirdi. Bunlara örnek olarak, Anayasa Mahkemesi,
yargı bağımsızlığı, siyasî partilerin Meclis Başkanlık Divanında güçleri oranında temsil
edilmeleri gibi, iktidarın aşırı güç kullanmasını önleyecek nitelikte yenilikler sayılabilir.



Milletvekili seçimlerinde uygulanan liste usulü çoğunluk sisteminin yarattığı adaletsiz
sonuçlar, DP’nin milletvekili sayısını, diğer partiler aleyhine olağanüstü ölçüde arttırmıştır.
Çok partili döneme nispî temsil sistemiyle girilebilseydi, iktidar - muhalefet ilişkilerinin
daha dengeli hale gelmesi sağlanabilirdi. Adil bir sandalye dağılımı, iktidar partisi
mensuplarının üstünlük psikolojisiyle mağrur bir havaya girmelerini, muhalefet partilerinin
ise kendilerini sürekli olarak mağdur edilmiş hissetmelerini önleyebilirdi.
1957 seçiminde, örneğin Barajsız d’Hondt sistemi uygulanabilseydi, DP’nin milletvekili
sayısı 424’ten 313’e düşecek, muhalefet partilerinin toplam sandalye sayısı ise 186’dan
297’ye yükselecek, iktidar ve muhalefet arasındaki sandalye sayısı farkı, 238’den 16’ya

1

Burçak, s. 777.
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düşecekti.1 İktidar – muhalefet arasındaki sandalye farkının bu düzeye inmesinin iktidar
partisi üzerinde bir fren etkisi yapacağına ve DP’yi aşırı hareketlere yönelmekten
alıkoyabileceğine inanmak yanlış olmaz.
 Bunalımı Önleyecek Bir Hakeme İhtiyaç Vardı
DP Grubunun içerisinde baştan beri iki akım vardı: Ilımlılar ve sertlik yanlıları.. Ilımlıların, parti
içinde egemen olmaları, iktidar – muhalefet ilişkilerini yumuşatabilirdi. Ancak bu mümkün
olamadı. Erzurum Milletvekili ve DP Genel İdare Kurulu üyesi Rıfkı Salim Burçak, bu durumu şu
satırlarla anlatmaktadır:2
Demokrat Parti meclis Grubunda bu gidişi beğenmeyen ve bunu eleştiren üye sayısı hayli fazla idi.
Parti grubunun mutedillerle müfritler diye ikiye bölünmesinin sebebi de zaten bu idi. Mutedil kanat
muhalefetin üzerine ister kanunî ister idarî tedbirlerle olsun, sert bir şekilde yürümenin ve bu
suretle partilerarası mücadeleyi kızıştırmanın bizim bünyemize ve geçmişimize uymayacağını
söylüyor ve bu türlü işlerin bizim aleyhimize sonuçlar vereceği görüşünü savunuyordu. Meclis
3
grubumuzda ve Genel Kurulda bu akım 10 yıllık iktidar döneminde varlığını daima muhafaza etti.
Fakat Cumhurbaşkanı ile Başbakanın, partinin müfrit kanadını desteklemeleri ve Adnan beyin
Partimizde çok sevilen bir lider oluşu bu kanadın daha aktif olmasına yol açtı.

İktidar – muhalefet ilişkilerindeki gerilimin doğurduğu bunalımın önlenebilmesi için, taraflar
arasında hakemlik yapacak bir güce ihtiyaç vardı.
Böyle bir hakemlik rolü, 1947 yılında iktidar ve muhalefet arasında yaşanan gerginliğe çözüm
bulmak amacıyla, dönemin Cumhurbaşkanı İnönü tarafından üstlenilmiştir. Dönemin Başbakanı
Recep Peker ve Muhalefet Lideri DP Genel Başkanı Celâl Bayar’la bir çok kez bir araya gelerek
görüşmeler yapan İnönü, görüşmelerin sonunda, siyasal tarihimizde bilinen adıyla 12 Temmuz
Beyannamesini yayımlamıştı (Ayrıntılı bilgi için Bkz., Tuncer, Erol, 1950 seçimleri, s. 33 -36).
Bu kez de hakemlik görevini Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın üstlenmesi beklenirdi. Ne var ki
Bayar, hakemlik bir yana taraf olmayı tercih etmiş, DP içindeki sertlik yanlılarını desteklemiştir.
Bayar, DP Genel İdare Kurulu toplantılarına katılmakta, hatta bu toplantıların bazılarını Çankaya
Köşkünde yapmakta sakınca görmemiş; bütün kararlarında iktidarın yanında olmuştur.
R. Salim Burçak’ın bu konudaki açıklaması şöyledir.4
Bayar’ın eleştirilecek tarafı, iktidar – muhalefet ilişkilerinin gergin tutulmasında başrolü kendisinin
oynaması ve Adnan Menderes’i de biteviye bu istikamete doğru itmiş olmasıydı.
Bayar, o ünlü cesareti sayesinde Yassıada’dan kahraman olarak ve tabiatıyla 27 Mayıs’ı da mağlup
ederek ayrıldı. Bu, onun çok takdir edilecek ve hayran kalınacak tarafı idi. Ama Bayar’ın, bu cesaret
1

1957 Seçimleri, s. 153.
Burçak, s. 774, 775.
3
Genel İdare Kurulu kastedilmektedir (y.n).
4
Burçak, s. 775, 776.
2
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unsurunu devlet başkanı iken de kullanması lâzımdı. Değişen şartlara göre yeni tedbirler düşünmek
politika sanatının en önemli kuralı sayıldığı halde Bayar, 27 Mayıs’ın eşiğinde iktidar – muhalefet
arasında beliren gergin havayı dağıtmak için, ne yazık ki, hiçbir teşebbüste bulunmadı. Ve iktidarmuhalefet ilişkilerinin infilak noktasına geldiği zamanlarda bile tarafları uzlaştırıcı bir çareye
başvurmadı.
Halbuki, İnönü’nün 12 Temmuz 1947’de oynadığı role benzer bir role Türkiye’nin şiddetle ihtiyacı
vardı.

 Ülkede Askerî Müdahaleler Dönemi Başlamıştır
1961 seçimleri istikrar getirmemiş, sivil yönetime geçiş sancılı olmuştur. TSK içerisinde 1961
seçimleri öncesinde başlayan gruplaşmalar ve hareketlenmeler, 1961 seçimleri sonrasında da
devam edecektir.
1961 yılının 22 Şubat ve 21 Mayıs günlerinde ortaya çıkan iki askerî müdahale girişimi
önlenmiş, siyasettteki istikrarsızlık hükûmet bunalımlarına yol açmış; 1961 – 1965 yılları
arasında 4 Hükûmet kurulmuştur: VIII, IX ve X. İnönü Hükûmetleri ve Suat Hayri Ürgüplü
Hükûmeti.
27 Mayıs müdahalesiyle birlikte siyasetin üzerine askerin gölgesi düşmüş, ülkede askerî
müdahale dönemleri başlamıştır.

