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ÖZET  

Atatürkçülüğün askeri darbeler için bir meşruiyet kaynağı olarak 

kullanılmasının ilk ve özel bir örneği 27 Mayıs 1960 darbesidir. Askeri 

cunta demokratik olmayan yöntemlerle Demokrat Parti Hükümetini 

devirip iktidara geldiğinde hatırı sayılır bir meşruiyet sorunuyla kar-

şılaştı. Bu nedenle 27 Mayıs rejimi, darbenin meşruiyetini ve aynı za-

manda siyasal ve toplumsal destek sağlamak için geniş kitlelere ulaşa-

bilecek her türlü yazılı ve görsel malzemeyi kullanarak yoğun propa-

ganda faaliyeti yürüttü. Askeri yönetimin bu karşı propaganda faali-

yetlerinin en çarpıcılarından biri ise darbenin Atatürk ilke ve inkılap-

ları adına yapıldığıydı. Bu yöndeki propaganda faaliyetlerinde, De-

mokrat Parti liderlerinin Atatürk ilke ve inkılaplarına ihanet ettiği, 

1950’nin karşı devrim olduğu argümanları darbenin meşruiyetinin 

sağlanması için geliştirildi. Buna karşılık 27 Mayıs hareketinin Ata-

türk’ün başlattığı devrimlere, onun bıraktığı yerden devam etmek 

amacıyla yapıldığı, 27 Mayıs’ın 19 Mayıs ile özdeş olduğu gibi temel 

argümanlar yaygın bir şekilde kullanıldı. 27 Mayıs ile başlayan yeni 

dönem İkinci Cumhuriyet olarak nitelendirildi. 27 Mayıs’ın bir şekilde 

Atatürk’le ilişkilendirilmesi daha sonraki, 1962-1980 arası dönemde 

gerçekleşen askeri darbe ve darbe girişimlerine de örnek teşkil ede-

cek, Atatürkçülüğün bir darbenin gerekçesi olarak kullanılması alış-

kanlığının yerleşmesine yol açacaktır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, 

27 Mayıs döneminde darbenin meşruiyetinin sağlanması için Atatürk 
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ilkelerinin ve Atatürk ile ilgili sembollerin ne şekilde propaganda ko-

nusu yapıldığını ele almaya çalışmaktır.  

Anahtar Kelimeler: 27 Mayıs 1960 Darbesi, Atatürkçülük, Propa-

ganda, Meşruiyet. 
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LEGITIMIZATION OF THE MILITARY COUP OF MAY 27, 1960 

BY MEANS OF ATATÜRK’S PRINCIPLES AND REFORMS 

ABSTRACT  

The coup of May 27, 1960 is the first and a special example of 

using Atatürk’s principles and reforms as a source of legitimacy for 

military coups. The military junta faced an important issue of legiti-

macy after overthrew the elected Democratic Party government and 

came to power with non-democratic methods. Therefore, the May 27 

military regime carried out intensive propaganda activities using all 

kinds of written and visual materials that could reach the masses in 

order to ensure the legitimacy of the coup and at the same time pro-

vide political and social support. One of the most striking counter-

propaganda activities of the military regime was that the coup was car-

ried out on behalf of the principles and reforms of Atatürk. In the 

propaganda activities in this direction, the arguments that the leaders 

of the Democratic Party betrayed Atatürk’s principles and reforms and 

that the 1950 were the counter-revolution were developed to ensure 

the legitimacy of the coup. On the other hand, the arguments that the 

coup of May 27 was made in order to resume the revolutions began 

by Atatürk were used widely. The new period beginning with the coup 

of May 27 was described as the Second Republic. The claim that the 

coup of 27 May was made in the name of Atatürk’s principles and re-

forms set an example for also the subsequent military coup and coup 

attempts between 1962-1980. In this study, the propaganda activities 

in which Atatürk’s principles and reforms and the symbols related to 

Atatürk were the subjects, carried out to ensure the legitimacy of the 

coup of May 27 were discussed.  

Keywords: The Military Coup of 27 May 1960, Atatürk's Princi-

ples and Reforms, Propaganda, Legitimacy.  
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Askeri darbe ve müdahaleler genel olarak mevcut demokratik ku-

rum ve değerlere karşı yapıldığından çoğu kez meşruiyet sorunu ile 

karşılaşırlar. Bu nedenle, kendilerini ve müdahalelerini haklı çıkar-

maya yönelik davranış ve uygulamalar veya meşruiyet sağlamaya yö-

nelik politikalar üretirler. Bu politikalar çoğu zaman demokratik yön-

temler dışında yer alır.
1
 Türkiye’de gerçekleşen askeri darbe ve mü-

dahalelerin önde gelen meşruiyet referanslarından biri Atatürkçülük-

tür. Dolayısıyla askeri rejimlerin iktidarda olduğu dönemlerde Ata-

türk, Atatürkçülük ve Atatürk ile ilgili semboller yoğun bir şekilde yü-

rütülen propagandaların merkezinde yer alır.  

1945-1950 arası dönemde Türk siyasal sistemi kapsamlı bir libe-

ralleşme sürecine girdi. Bu sürecin sonunda usulüne göre yapılan 14 

Mayıs 1950 genel seçimleriyle parlak bir seçim zaferi kazanan Demok-

rat Parti (DP) iktidara geldi. Türk demokrasi tarihi açısından son de-

rece olumlu ve çarpıcı bu gelişmelerden sonra DP’nin on yıllık iktidarı 

başlamış oldu. Bu on yıllık dönemin öne çıkan karakteristik özelliği ise 

iktidarda olan DP ile muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

arasındaki hiç durmadan artan siyasal kutuplaşmadır. DP ile CHP ara-

sında 1960 yılında doruk noktasına ulaşan husumet, DP’nin iktidara 

gelmesinden hemen sonra başladı. İki parti arasındaki gittikçe artan 

kutuplaşmanın temelinde genel olarak iki faktörün rol oynadığı söy-

lenebilir. Bunlardan biri din ve laiklik meselesiydi. Diğer ise Mende-

res’in 27 Mayıs darbesiyle devrilmesine yol açan siyasal özgürlüklerin 

giderek kısıtlanmasıydı.
2
 CHP, Cumhuriyet rejimiyle tarihsel bağın-

dan faydalanarak kendisini Atatürk’ün mirasının savunucusu olarak 

sundu ve iktidar partisinin neredeyse bütün faaliyetlerini laiklik ilkesi 

çerçevesinde değerlendiren bir muhalefet tarzı yürüttü.
3
 DP’nin irti-

caya, rejimin laik karakterine zarar verecek tavizler verdiği yönündeki 
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söylemlere sık sık başvurdu.
4
 Buna karşılık DP hükümeti ise 1953’ten 

itibaren, en sonunda basın, üniversiteler ve muhalefet partileri üze-

rinde şiddetli kısıtlamalar koyan seri yasal düzenlemelerle muhalefeti 

susturmaya, tasfiye etmeye yöneldi.
5
  

Ülkedeki bu siyasal gerginlik ve kutuplaşmayı gerekçe göstererek 

27 Mayıs 1960’ta ordu yönetime müdahale etti ve DP iktidarını de-

virdi. Darbeciler 27 Mayıs günü radyoda okunan bildirilerinde, de-

mokrasinin içine düştüğü “buhran ve son müessif olaylar dolayısıyla 

ve kardeş kavgasına meydan vermemek” için ülkenin yönetimine el 

koyduklarını; “en kısa zamanda adil ve serbest seçimler yaptırarak” 

idarenin kazanan partiye devredileceğini; hareketlerinin hiçbir şahıs 

veya zümreye karşı olmadığını; prensiplerinin Yurtta Sulh, Cihanda 

Sulh olduğunu; NATO’ya, CENTO’ya ve Türkiye’nin dahil bulun-

duğu diğer bütün antlaşmalara bağlı olduklarını bildirdiler.
6
 Söz ko-

nusu bildiride darbenin hedef aldığı iktidar, kişi ve gruplar açıkça 

ifade edilmese de darbe açıkça DP’yi hedef almıştı.  

Darbe, herhangi ciddi bir direnişle karşılaşmadan Ankara ve İs-

tanbul’da saatler içerisinde gerçekleştirildi. Sokağa çıkma yasağı, uyul-

ması gereken bazı emirler, bildiriler ve açıklamalar birbiri ardına rad-

yodan bütün ülkeye yayıldı. Fakat iktidarı zor kullanarak ele geçiren 

askerlerin darbe sonrası için belirgin plan ve programlarının olmadığı 

kısa süre içerisinde anlaşıldı.
7
 Bununla birlikte iktidar değişimi normal 

demokratik yollarla gerçekleşmediğinden ve aynı zamanda darbeye 

toplumsal ve siyasal desteğin zayıf olmasından dolayı askeri cunta, ha-

tırı sayılır bir meşruiyet sorunuyla da karşılaştı. 27 Mayıs darbesinin 

dayandığı güçler daha çok üniversite, basın ve şehirli aydınlar ile bü-
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yük kentlerdeki halk kitlesinin bir kısmıydı. Fakat bu kesimlerin ak-

sine, ülke nüfusunun yüzde yetmişini teşkil eden kırsal nüfus darbeyi 

pasif bir şekilde kabullenmişti. Daha da önemlisi köylü nüfus arasında 

halen Menderes’in karizması güçlüydü.
8
 Bu nedenle Milli Birlik Ko-

mitesi (MBK), meşruiyet sorununu aşmak, güçlü bir halk desteği sağ-

lamak için oldukça yoğun propaganda faaliyetleri yürüttü.  

Darbeden hemen sonra askeri yönetimin de teşvikiyle Ankara ve 

İstanbul ve diğer birçok il ve ilçede bir aya yakın devam eden 27 Ma-

yıs’a destek mitingleri ve kutlamaları düzenlendi.
9
 Halka yakın olmaya 

ve otoriter bir yönetim görüntüsü vermemeye çalışan askeri yönetim 

bu gösteri ve mitinglere sivil halkın katılımını teşvik etmekteydi. 27 

Mayıs aleyhinde propaganda yapılması yasaklandı. Daha sonra darbe-

nin tanıtılması ve anlatılması için radyo yayınları hazırlandı, propa-

ganda broşürleri
10

, kitap ve kitapçıklar bastırıldı.
11

 27 Mayıs darbesini 

yücelten, ona “demokrasinin kurtarıcısı” rolünü biçen ve aynı za-

manda devrik DP iktidarını lanetleyen, karalayan yayınlar hızlıca or-

talığı kapladı. Gazeteler günlerce Menderes hükümetlerinin kanlı 

planları olduğu ile ilgili asılsız haberleri yazdılar. Komite bu tür ha-

berlere göz yumdu ve herhangi bir önlem almadı. Türkiye Milli Genç-

lik Teşkilatına dönemin en yaygın kitle iletişim aracı olan radyoda, 

“Gençlik Saati” yayımlama olanağı verildi. Programda, gençliğin “27 

 

8
 Weiker, a.g.e. s. 170-171. 

9
 Cumhuriyet, 29 Mayıs ve 1,2,3,5,9,10,11,13,14,15,17,20,21 Haziran 1960 sayıları; 

Milliyet, 4,9,10,11,13,14,16,19,21,24 Haziran 1960 sayıları. 

10
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sırasıyla “İnkılabın Gerekçesi, 27 Mayıs’ın Manası, Yassıada’nın Manâsı, Düşük İkti-

dar Mensupları Neden Yargılanmaktadır?” gibi bölümler yer almaktadır. 

11
 Bu broşür ve kitapçıkların bazıları şunlardır: Okulda 27 Mayıs, MBK 27 Mayıs İn-

kılabını Yayma ve Tanıtma Komisyonu Yayın:3, DSİ Matbaası, Ankara, 1961; Türk 

Ordusunun Zaferi Kansız İhtilal, Haz. Vecdi Bürün, Ekicigil Yayınevi, 1960; Enver 

Ziya Karal, 27 Mayıs İnkılabının Sebepleri ve Oluşu, MEB Basımevi, İstanbul 1960; 

Selahattin Tansel, 27 Mayıs İnkılabını Hazırlayan Sebepler, MEB Basımevi, İstan-

bul, 1960; Avni Elevli, Hürriyet İçin 27 Mayıs Devrimi, Yeni Desen Matbaası, An-

kara, 1960; 27 Mayıs Marşlar, Milli Eğitim Bakanlığı, 1961. 
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Mayıs Ruhu”na bağlılığı ve Silahlı Kuvvetlere olan inancı dile getirile-

rek 27 Mayıs savunusu yapılıyordu.
12

 Yine 27 Mayıs’ın köylerde anla-

tılması için öğretmenler, akademisyenlerin yanı sıra öğrencilerden de 

yardım istendi.
13

 Kısacası MBK, bu dönemde kitlelere ulaşabilecek ni-

telikteki her türlü aracı propaganda konusu yaparak kullandı. 

Posta pulundan sigaraya, hatıra paradan alyansa kadar her türlü 

aracı şaşırtıcı bir şeklide propaganda aracına dönüştüren 27 Mayıs as-

keri yönetimi, darbeye geniş bir şekilde siyasal ve toplumsal bir meş-

ruiyet tabanı sağlamak için darbeyi Atatürk ilke ve inkılaplarıyla da 

ilişkilendirmeye çalıştı ve süreç içerisinde propaganda faaliyetlerinin 

merkezine Atatürkçülüğü yerleştirdi.  

27 Mayıs günü askeri müdahale, sosyal bir boyut ve siyasi bir dü-

şünce derinliğinden yoksun; toplumsal desteği oldukça zayıf ve meşru 

olmayan basit bir hükümet darbesi görünümündedir. Bu aşamada en 

önemli destek üniversiteden geldi. MBK, darbe sabahı yeni anayasayı 

ve seçim kanununu hazırlamak üzere, İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nden bir grup öğretim üyesini Ankara’ya getirip bir komis-

yon kurdu.
14

 Sıddık Sami Onar başkanlığında oluşturulan Anayasa 

Komisyonu, 28 Mayıs’ta ilk raporunu sundu. Raporda tespit edilen 

esaslar, darbenin hukuki yönden meşruiyetini sağlamakla birlikte
15

, 

darbenin niteliğini de değiştirdi.
16

 Anayasa Komisyonu raporunda, 

içinde bulunan durumu “âdi ve siyasi bir hükümet darbesi” olarak de-

ğerlendirmenin doğru olmadığını belirttikten sonra, bozulan düzenin 

sorumlusu olarak DP iktidarını suçladı. Rapora göre, DP iktidarı Ana-

 

12
 Alpay, Kabacalı, Türkiye’de Gençlik Hareketleri, Altın Kitaplar, İstanbul, 1992, s., 

167. 

13
 Milliyet, 16 Eylül 1960. 

14
 Bu akademisyenler şunlardır: Sıddık Sami Onar, Naci Şensoy, Hüseyin Nail Kubalı, 

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Ragıp Sarıca, Tarık Zafer Tunaya, İsmet Giritli, bkz. TC. 

Resmi Gazete, Sayı: 10540, 1 Temmuz 1960; Resmi Gazete, Sayı: 10541, 2 Temmuz 

1960. 

15
 Abdi İpekçi; Ö. Sami Coşar, İhtilalin İçyüzü, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2012, 

s. 217. 

16
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yasa ve hukuk dışı faaliyetlerinden dolayı aylar hatta yıllar önce meş-

ruiyetini kaybetmiş ve kişisel iktidar hevesini ve sınıf çıkarlarını temsil 

eden maddi bir güç haline gelmişti. Yine rapora göre, DP hükümeti, 

Anayasaya tamamen aykırı kanunlar çıkarmış ve bunlara dayanmak 

suretiyle Anayasayı ihlâl etmiş, devlet düzenini bozmuş, halkı birbirine 

düşürerek anarşiye yol açmış, devleti ve sosyal kurumları işleyemez 

hale getirmiş ve bu kurumların dayandığı ahlak temellerini yok et-

meye çalışmıştır. Tüm ulusu temsil etmesi gereken TBMM, hakiki bir 

temsil organı olmaktan çıkarılmış, kişisel ve sınıf çıkarına hizmet eden 

bir parti grubu haline dönüştürülmüştür. Raporda ileri sürülen bu 

düşüncelerden sonra, 27 Mayıs darbesinin tüm bu fiili durumları ön-

leme, meşru ve sosyal düzeni yeniden kurma ihtiyacının bir sonucu 

olduğu ifade edilmiş ve böylece darbenin meşruiyeti pekiştirilmiştir.
17

  

Anayasa Komisyonu söz konusu raporuyla bir taraftan darbeye 

yasal bir meşruiyet sağlarken diğer taraftan, 1950’nin “karşı devrim” 

olduğu tezini de ileri sürmekteydi. Anayasa Komisyonu söz konusu 

raporunda, DP’nin, “Devletin öz ve ana müesseselerine ve Tür-

kiye’nin dünya devletler camiasında medeni bir devlet olarak layık ol-

duğu yeri muhafaza etmesi bakımından olağanüstü değer ve ehemmi-

yette olan Atatürk inkılaplarına karşı düşman durumuna” düştüğü ifa-

delerine yer vermekteydi. Komisyonun bu ifadeleri çok kısa bir süre 

içinde, askeri rejim tarafından da tekrar edilecektir.
18

 Böylece Ata-

türkçülüğün askeri darbeler için bir meşruiyet referansı olarak kulla-

nılmasının ilk örneği ortaya çıkmış ve 27 Mayıs dönemi boyunca sür-

dürülen propagandalarla 1950’nin “karşı devrim” olduğu tezi, 27 Ma-

yıs darbesinin meşrulaştırıcı bir argümanı olarak geliştirilmiştir.
19

  

27 Mayıs darbesinin Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ilişkilendirilmesi 

konusunda öncelikle darbeyi tasarlayan, kurgulayan ve gerçekleştiren 

 

17
 “Anayasa Ön Projesi Hazırlama Komisyonunun Tespit Ettiği Esaslar” Resmi Ga-

zete, Sayı: 10540, 1 Temmuz 1960, s. 1636 ve Resmi Gazete, Sayı: 10541, 2 Temmuz 

1960, s. 1644. 

18
 Tanel Demirel, “1946-1980 Döneminde Sol ve Sağ”, Modern Türkiye’de Siyasi 

Düşünce, C 9, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, ss. 413-450. 

19
 Hikmet Özdemir, Rejim ve Asker, İz Yayıncılık, İstanbul, 1993, s. 28. 
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kadroların fikirlerine bakmak faydalı olacaktır. MBK’yi oluşturan su-

baylarla yapılan röportajlarda onlara, “27 Mayıs devrimi Atatürk devrimi 

hareketinin bir devamı mıdır?” sorusu yöneltildiğinde çoğunluğu, DP’nin 

Atatürk devrimlerini zayıflattığı, ordunun Atatürk’ün mirasını kurtar-

dığı, Atatürk devrimlerinin yarım kaldığı, 27 Mayıs ile Atatürk ara-

sında önemli bir bağlantı olduğu yönünde iddialar öne sürmüşlerdir. 

Bu konuda MBK üyesi Sami Küçük, “Bu ihtilal Atatürk devrimlerine te-

cavüz edildiğinden dolayı yapılmıştır. Atatürk’ün devamıdır… 27 Mayıs ilk 

hareket noktasını Atatürk’ten almıştır.” ifadelerini kullanacaktır.
20

 MBK 

üyesi General Sıtkı Ulay ise 27 Mayıs’ın Atatürk adına yapıldığını şöyle 

ifade edecektir: “Atatürk’ün arzu ettiği fakat ömür kifayetsizliğinden yetişti-

remediği demokrasi nizamının sonradan gelenler tarafından muhtelif sebep ve 

amiller yüzünden ve belki zaruri sebeplerle tam olarak oturtulmamasından do-

layı 27 Mayıs hareketinin yapılmasına mecburiyet hasıl olmuştur.”21
 Komite 

üyesi İrfan Solmazer’e göre, Atatürk devrimleri yarım kalmış gerile-

miş, “devrim esas yollarından şaşırtılmış ve devrime ihanet edilmiştir.” Bu 

nedenle Solmazer’e göre 27 Mayıs darbesi, “Atatürk devrimlerinin bıra-

kıldığı yerden başlamasıdır.”22
 Komite üyesi ve aynı zamanda Milli Sa-

vunma Bakanı General Fahri Özdilek ise 27 Mayıs darbesi ile Atatürk 

inkılabı arasındaki bağlantıyı şöyle kuruyordu: “27 Mayıs inkılabı Ata-

türk’ten aldığımız ilhamın his ve heyecanı ile yapıldı. Yurt içinde teessüsünü 

arzu ettiğimiz demokrasinin ve hürriyetlerin çiğnenmemesi için vazife başında 

bulunanlarımızın vazifelerini bu yönden de yerine getirmelerini sağlayan Ata-

türk’ün aşıladığı his ve heyecandır. Atatürk müstevli orduyu imha etmek sure-

tiyle Milli Misak sınırlarını çizdi. 27 Mayıs hareketi ise çiğnenmiş olan demok-

rasinin, hürriyetlerini milli itibarımızın iadesi suretiyle bu nizamın sınırlarını 

yeniden masun olarak kökleşmesini temin etmektedir.”23
 Yine Komite üyesi 

 

20
 Yaşar Kemal, “İkinci Cumhuriyetin İhtilal Meclisi Üyeleri: 5, Albay Sami Küçük İle 

Görüşme”, Cumhuriyet, 19 Temmuz 1960, s. 4. 

21
 Ecvet Güresin, “İkinci Cumhuriyetin İhtilal Meclisi Üyeleri: 7, General General 

Sıtkı Ulay İle Görüşme”, Cumhuriyet, 21 Temmuz 1960, s. 5. 

22
 Yaşar Kemal, “İkinci Cumhuriyetin İhtilal Meclisi Üyeleri: 8, Yüzbaşı İrfan Solma-

zer İle Görüşme, Cumhuriyet, 22 Temmuz 1960. 

23
 Ecvet Güresin, “İkinci Cumhuriyetin İhtilal Meclisi Üyeleri: 9, Orgeneral Fahri Öz-

dilek İle Görüşme”, Cumhuriyet, 23 Temmuz 1960, s. 5. 
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Vehbi Ersü’ye göre ise 27 Mayıs darbesi, “Atatürk devriminin çiğnendi-

ğini görmekle” yapılmıştı.
24

 

MBK üyelerinden Yarbay Orhan Kabibay, döneme hakim kılın-

maya çalışılan 1950’de başlayan on yıllık DP iktidarının “karşı dev-

rimci” olduğu tezini açıkça ifade etmektedir. Kabibay’a göre, “27 Mayıs 

inkılabı son on yılın içinde iktidar hırsı ile tertipli olarak sarsılmak, yok edilmek 

istenen büyük Atatürk’ün inkılabının korunması ve kurtarılması için Ata-

türk’ün inkılap ruhu ile yetişmiş bugünkü neslin şahlanmasıdır.”
25

 Benzer 

iddiaları Komite üyesi Mustafa Kaplan da ifade edecektir. Kaplan’a 

göre, “Atatürk devrimleri çok müsait olmayan şartlar altında başlamış fakat 

büyük bir irade ve basiretle yürütülerek başarıya ulaştırılmıştır. Buna rağmen 

çeşitli ters düşünceler bu inkılapların birçoğunu sarsmış ve eritmiştir. 27 Mayıs 

devrimi Atatürk devrimlerini topyekün ele alan ve bu temeller üzerine oturan 

bir devrimdir. Gaye bu devrimleri hürriyet sınırları içinde en kısa zamanda 

amaçlarına ulaştırmaktır.”26
 Komite üyesi Muzaffer Yurdakuler’e göre 

ise DP iktidarı 1950’den başlayarak 27 Mayıs’a kadar “Her gün Atatürk 

devrimlerinden bir şeyler alıp geriye götürmüştür.”27
 

Darbe için orduya ilk işareti veren üniversite öğrencilerinin gös-

terileriydi. 28 Nisan ile 26 Mayıs 1960 tarihleri arasında üniversite 

gençliği, Menderes hükümetine karşı gösterileriyle ciddi bir risk almış, 

hükümet karşıtı eylemleriyle darbe öncesinin koşullarının yaratılma-

sında öncü rol oynamış ve darbenin kıvılcımını çakmışlardı.
28

 Döne-

min hakim duygusuna göre, toplumu özgürlüğe kavuşturan, “27 Ma-

yıs devrimine ulaştıran” ordudan sonraki ikinci güç
29

, sayıları altmış bini 

 

24
 Yaşar Kemal, “İkinci Cumhuriyetin İhtilal Meclisi Üyeleri: 11, Binbaşı Vehbi Ersü 

İle Görüşme”, Cumhuriyet, 25 Temmuz 1960, s. 5. 

25
 Ecvet Güresin, “İkinci Cumhuriyetin İhtilal Meclisi Üyeleri: 13, Yarbay Orhan Ka-

bibay İle Görüşme”, Cumhuriyet, 27 Temmuz 1960, s. 5. 

26
 Yaşar Kemal, “İkinci Cumhuriyetin İhtilal Meclisi Üyeleri: 16, Yarbay Mustafa Kap-

lan İle Görüşme”, Cumhuriyet, 30 Temmuz 1960, s. 4. 

27
 Yaşar Kemal, “İkinci Cumhuriyetin İhtilal Meclisi Üyeleri: 21, Albay Muzaffer Yur-

dakuler İle Görüşme”, Cumhuriyet, 4 Ağustos 1960, s. 5. 

28
 Jacob M. Landau, Türkiye’de Aşırı Akımlar, Turhan Kitabevi, Ankara, 1978, s. 45-

46. 

29
 Kabacalı, a.g.e., 167. 
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geçen üniversite öğrencileriydi. Yürütülen propagandanın ana ek-

seni, “Hürriyet hareketinin 28 Nisan’da, üniversite bahçesinde” başladığı yö-

nündeydi.
30

 Askeri rejim ise darbenin başarılmasında gençliğin bu ro-

lünün farkındaydı ve ilk propagandasını gençlik üzerine kurdu. As-

keri yönetim, darbe öncesi öğrenci gösterilerini her yönü ile abarta-

rak, farklı anlamlar yükleyerek ve daha birçok farklı propaganda yön-

temiyle öğrenci gençliği yeni rejimin etrafında tutmaya çalıştı. Darbe-

nin hemen ardından gençlikle özel bir ilişki geliştirmeye çalışan, or-

dunun “ilerici” rolünü vurgulayan, “ordu gençlik el ele” sloganını et-

kili kılmaya çalışan bir dizi propagandalar yürütülmeye çalışıldı. Bu 

propagandaların en çarpıcısı ise darbe öncesi gösterilerde ve darbe sı-

rasında hayatlarını kaybeden beş kişinin “Hürriyet Şehitleri”, “Devrim 

Şehitleri” ve “İnkılap Şehitleri” gibi çeşitli isimlerle nitelendirilip Anıt-

kabir’in bahçesine gömülmeleridir.
31

 Atatürk için yapılan ve ondan 

başka hiçbir kimsenin defnedilmemesi gereken Anıtkabir’in, 27 Mayıs 

darbesinin meşrulaştırıcı propagandalarına konu olması yine darbe-

nin Atatürkçülük ile ilişkilendirilmesi çabasının bir ürünü olduğu söy-

lenebilir. 

Askeri yönetim “Hürriyet Şehitleri” olarak nitelendirdiği beş kişi 

için önce İstanbul’da ve daha sonra Ankara’da geniş katılımlı bir ce-

naze töreni düzenledi. “Hürriyet Şehitleri” olarak adlandırılan bu beş 

kişiden olan Turan Emeksiz ve Nedim Özpolat İstanbul’daki olaylarda 

hayatlarını kaybetmişlerdi. Bu iki kişi için 9 Haziran 1960’ta İstanbul 

Beyazıt meydanında büyük bir tören düzenlendi. Tören, İstanbul 

Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar ve sivil-asker devlet erkanın 

da hazır bulunduğu ve gazetelerin aktardığına göre 2 milyon kişinin 

eşlik ettiği geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Rektör Onar törendeki 

konuşmasında, “İki şehidimiz için yapılan bu tören sembolik mahiyet-

tedir. Daha başka ölülerimiz de vardır. Naaşlarını belki bulamayaca-

ğız. Ama onları da kardeşleri gibi Ata’nın yanında kalplerimize göme-

ceğiz.” diyerek darbeyle ilgili olaylarda hayatlarını kaybeden öğrenci 

 

30
 Hayat Haftalık Mecmua, Sıra No 195, Yıl 5, S27, C 2, 1 Temmuz 1960. 

31
 Cumhuriyet, 10-11 Haziran 1960; Milliyet, 10-11 Haziran 1960. 
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sayısının daha fazla olduğunu iddia etti. Yapılan törenin ardından 

kortej eşliğinde Sarayburnu’na getirilen naaşlar buradan Deniz Kuv-

vetlerine ait bir gemi ile Haydarpaşa’ya getirildi ve Anıtkabir’e gömül-

mek üzere trenle Ankara’ya gönderildi.
32

 Ertesi sabah Ankara’da bü-

yük bir törenle karışlandıktan sonra iki cenaze Cebeci Camiinde bulu-

nan diğer üç cenazenin yanına götürüldü. Kılınan cenaze namazının 

ardından top arabalarına yerleştirilen beş kişinin naaşları binlerce ki-

şilik kortej eşliğinde Anıtkabir’e doğru yola çıktı. Hava Kuvvetlerin-

den uçakların alçak uçuş yaptıkları, top atışları ile selamlamaların ya-

pıldığı, neredeyse tüm devlet erkanının katıldığı törenle “Hürriyet Şe-

hitleri” olarak adlandırılan beş kişi Anıtkabir’e defnedildiler. Cenaze-

ler toprağa sırasıyla verildi ve her seferinde tören bölüğü havaya üç el 

ateş ederek saygılarını sundu.
33

 

Askeri yönetimin gövde gösterisine dönüştürdüğü “Hürriyet Şe-

hitleri” cenaze törenleriyle topluma vermek istediği mesaj, 27 Mayıs 

yapılırken şehitler verilmiş, büyük uğraşlar sonucu kutsal bir dava ba-

şarıyla sonuçlandırılmış, ülke uçurumun kenarından alınmıştı şek-

linde okunabilir. Bu gençlerin Anıtkabir’e gömülmelerindeki amacın 

27 Mayıs’ın Atatürk devrimlerinin bir devamı olduğu ve dolayısıyla bu 

gençlerin Atatürk yolunda şehit oldukları duygusunu halkta yerleştir-

mek olduğu söylenebilir. Aslında MBK’nin “Hürriyet Şehitleri” olarak 

icat ettiği siyasal şehitlik kavramı bir zorlamanın ürünüydü. Çünkü 

“Hürriyet Şehitleri” veya “Devrim Şehitleri” olarak adlandırılan bu 

beş kişi kasıtlı olarak öldürülmemişlerdi. Söz konusu bu beş kişiden 

biri olan Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz’in ölümü sadece 

şüpheliydi. 28 Nisan 1960 öğrenci olaylarında öldürüldüğü kesin olan 

Emeksiz’i polisin doğrudan hedef mi aldığı yoksa seken bir kurşunla 

mı öldürüldüğü halen tartışmalıdır. Bunun dışında diğer dört kişinin 

hayatlarını ne şekilde kaybettikleri açıktır. Hürriyet Şehidi ilan edilen 

lise öğrencisi Nedim Özpolat, İstanbul’da 30 Nisan 1960’taki hükümet 

 

32
 Cumhuriyet, 10 Haziran 1960. 

33
 Cumhuriyet, 10-11 Haziran 1960; Milliyet, 10-11 Haziran 1960. 
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karşıtı gösterilerde çıktığı tankın üzerinden düşerek hayatını kaybet-

mişti.
34

 Hürriyet Şehidi ilan edilen bir diğer kişi ise küçük yaştaki Er-

san Özey’di. Özey, 27 Mayıs sabahı sokağa çıkma yasağını ihlal netice-

sinde vurularak öldürülmüştü.
35

 Bir diğer Hürriyet Şehidi ise Teğ-

men Ali İhsan Kalmaz’dı. Onun görevi darbe gecesi Ankara Ulus’taki 

PTT Genel Müdürlük binasını almaktı. Kalmaz, bu görevini yerine 

getirirken paniğe kapılan bir jandarmanın silahından çıkan kurşunla 

hayatını kaybetmişti.
36

 Hürriyet Şehitlerinin sonuncusu ise Harp 

Okulu öğrencisi Sökmen Gültekin’di. O da 27 Mayıs gecesi askeri dar-

beye hazırlanırken kaza eseri silahı ateş almış ve hayatını kaybetmişti.
37

 

27 Mayıs darbesinin Atatürkçülük ile ilişkilendirilmesi için askeri 

yönetimin yürüttüğü bir başka propaganda ise 27 Mayıs ile başlayan 

yeni dönemi “İkinci Cumhuriyet” olarak nitelendirilmesidir. Tespit 

edildiği kadarıyla bu ifadeye ilk kez 11 Temmuz 1960’ta I. Cemal Gür-

sel Hükümeti programında yer verilmektedir. Devlet Bakanı Amil Ar-

tus tarafından Komiteye okunan programda, yeni Hükümet, “İnkılap 

Hükümeti” olarak nitelendirilir ve 27 Mayısla başlayan yeni dönem 

“İkinci Cumhuriyet” ifadeleriyle tanımlanır ve bu ifade programın çe-

şitli yerlerinde kullanılır. Örneğin “İkinci Cumhuriyetin Anayasası-

nın” hazırlandığı, özgür basının, kurulacak “İkinci Cumhuriyetin” 

başlıca dayanaklarından biri olacağı ifade edilir. Program şu ifadelerle 

son bulur: “Vazifede bulunduğumuz müddetçe İkinci Cumhuriyet ile, kuru-

lacak olan yeni Türk demokrasisinin, sağlam ve hiçbir kimse veya zümrenin 

tasallutuna maruz kalmayacak kudret ve selâmette olmasını temin etmek, 27 

Mayıs İnkılap hareketinin ve İnkılap Hükümetimizin maddeten ve manen 

 

34
 Orhan Erkanlı, Askeri Demokrasi, Güneş Yayınları, İstanbul, 1987, s. 31; Hayat, 

Haftalık Mecmua, S 25, 17 Haziran 1960, s. 7. 

35
 Sıtkı Ulay, 27 Mayıs 1960 Harbiye Silah Başına, Kitapçılık Yayınları, İstanbul 1968, 

s. 104-405. 

36
 “Hürriyet Hareketinin Simaları”, Hayat, Haftalık Mecmua, S 24, 10 Haziran 1960, 

s. 3. 
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mümkün olan en kısa zamanda ulaşmak istediği bir hedef olmakta devam et-

mektedir.”38
  

Hükümet programındaki bu dikkat çekici ifadelerin sadece anla-

tım kolaylığı sağlamak için kullanıldığını söylemek zordur. Diğer ta-

raftan İkinci Cumhuriyet tanımlaması, Cumhuriyetin 27 Mayıs ile bir-

likte yeniden kurulacağı gibi bir anlamı beraberinde getirse de askeri 

yönetimin böyle bir eğilimde olduğunu söylemek de zordur. Dolayı-

sıyla yeni dönemin bu şeklide tanımlanması, DP’nin on yıllık iktida-

rında Cumhuriyet rejimini kesintiye uğrattığı ve ordunun Atatürk’ün 

mirasını kurtardığı yönündeki propagandaların bir parçası olduğu 

anlaşılmaktadır. “İkinci Cumhuriyet” ifadesi daha sonra yaygın bir şe-

kilde kullanılacaktır. Devlet Başkanı Cemal Gürsel 1961’yılını “İkinci 

Cumhuriyet”in kuruluş yılı olarak ilan etti. Gürsel yeni yıl dolayısıyla 

yayımladığı mesajında, “1961 yılının ikinci Cumhuriyetin kuruluş yılı ola-

rak milletimize mutlu olmasını dilerim. Hak, adalet, fazilet ve ahlak esasları 

üzerinde kurulacak ikinci Cumhuriyet, milletimizin inkişaf ve tekamülünde 

mühim bir amil olacaktır.” ifadelerine yer vermekteydi.
39

  

İkinci Cumhuriyet nitelemesi 27 Mayıs dönemiyle giderek özdeş-

leşti ve dönemin bir diğer adı haline geldi. Dönemin siyasal gelişmeleri 

de artık İkinci Cumhuriyet sözüyle ifade edilmekteydi. İkinci Cumhu-

riyetin ilk hükümeti, İkinci Cumhuriyetin Birinci Meclisi
40

, İkinci 

Cumhuriyetin ilk koalisyon hükümeti gibi ifadelere gazetelerde, çeşitli 

açıklamalarda sık sık rastlanmaktadır. 26 Aralık 1961’de Başbakan İs-

met İnönü tarafından bakanlıklara gönderilen genelgeden ise İkinci 

Cumhuriyet ifadesinin resmi yazışmalarda da kullanıldığı, toplumda 

27 Mayıs darbesiyle birlikte Cumhuriyetin yeniden kurulduğu gibi bir 

algının oluştuğu anlaşılmaktadır. Söz konusu genelge şöyledir:  

 

38
 Milli Birlik Komitesi Genel Kurul Toplantısı, C 1, B: 2, 11 Temmuz 1960, ss. 2-8. 

39
 Cumhuriyet, 1 Ocak 1961, s. 1-3. 

40
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‘‘Memleketimizde Devrim hareketi Cumhuriyeti korumak amacıyla 

meydana gelmiş, yeni bir Cumhuriyetin kurulması bahis konusu olmamış-

tır. Bu bakımdan daha ziyade yeni bir Anayasa’yı ifade etmek üzere, mecazî 

anlamda kullanılan ikinci Cumhuriyet deyimi gerçek hukuki duruma ta-

mimiyle uymamaktadır. 

Filhakika 1924 tarihli ve 491 sayılı Anayasa’nın bazı hükümlerinin 

kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12/6/1960 ta-

rihli ve 1 sayılı kanunun 24’üncü maddesinde Devlet şeklinin, Cumhuri-

yet olduğuna dair hükmün değişmezliği teyit edildiği gibi aynı kanunun 

gerekçesinde de 27 Mayıs Devrim hareketinin Türkiye Cumhuriyeti’ni ko-

rumak görevinin icabı olduğu açıklanmış bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sını hazırlayan Kurucu Meclise yeni 

bir Cumhuriyet kurma görevi verilmemiş ve ayrıca bu Anayasanın gerek-

çesinde “bu Anayasa ile kurulacak siyasî sistemle büyük bir Devrim hare-

ketinin müsbet ve medenî eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin devam et-

mekte olduğu gösterilmek istendiği” belirtilmişidir. 

Cumhuriyetimizin banisi Büyük Atatürk tarafından “Türkiye Cum-

huriyeti ilelebet paidar olacaktır” şeklinde ifade edilen fikrin ışığı altında 

Kurucu Meclisin -Anayasa Komisyonu- sözcüsü tarafından yapılan açık-

lamalarla da ikinci bir Cumhuriyet kurulmasının bahis mevzuu olamaya-

cağı hakikati herhangi bir tereddüde yer vermeyecek surette ortaya konul-

muştur. 

Atatürk’ün işaretlerine uygun olarak Türk Milletinin hayatında bir 

an bile eksik olmaksızın devam eden Cumhuriyetin zaman içinde bütün-

lüğü ikinci bir kuruluşa yer vermiş olamaz.  

Bu itibarla bundan böyle resmî yazışma ve ifadelerde “İkinci Cumhu-

riyet” sözünün kullanılmamasına dikkat edilmesini… rica ederim.”41 

SONUÇ 

Sonuç olarak Atatürkçülüğün bir darbenin gerekçesi olarak kulla-

nılması alışkanlığının 27 Mayıs darbesiyle birlikte yerleşmeye başladığı 
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söylenebilir. 27 Mayıs sonrasında gerçekleşen askeri darbe ve müda-

haleler ve aynı zamanda darbe girişimleri bu durumu açıkça ortaya 

koymaktadır. “Atatürk’ün başladığı işe, onun bıraktığı yerden devam 

etmek”, “Atatürkçülük yolunda devam” gibi nitelemeler, 27 Mayıs 

sonrası süreçte müdahalede bulunan kadroların sık sık başvurdukları 

temel argüman haline gelecektir. 27 Mayıs darbesinin hemen ardın-

dan Talat Aydemir’in liderliğindeki cuntanın, 22 Şubat 1962 ve 20-21 

Mayıs 1963 darbe girişimleri, bu alışkanlığın yerleşmeye başladığının 

ilk göstergesidir. 20 Mayıs 1963’te ikinci kez darbeye teşebbüs eden 

Talat Aydemir’e bağlı isyancı birlikler tarafından okunan radyo bildi-

risinde, “Gayesi ve vazifesi milletimizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin ku-

rucusu Büyük Atatürk’ün ilkeleri ile çizdiği yolda yürümek…olan Büyük Mil-

let Meclisi ve onun hükümetleri, mevcut Anaysa ve kanunları hiçe sayarak 

partizan bir zihniyetle hareket etmeleri neticesinde ekonomik, sosyal ve politika 

hayatımızı tamamen felce uğratmışlar, millet ve devletimizin bekasını tehlikeye 

düşürmüşlerdir…” Eylem gerekçelerini bu şekilde ifade eden isyancılar 

amaçlarını ise şöyle ifade etmekteydiler: “Türk Silahlı Kuvvetleri tama-

men Atatürk ilkelerine bağlı olarak Milletimizin muhtaç olduğu kuvvetli, istik-

rarlı, devrimci ve demokratik Cumhuriyet idaresini kuracak ve muhalefeti ama-

cına ulaştıracaktır.”42
  

12 Mart 1971 Muhtırası ise, Atatürkçülüğün bir darbenin maskesi 

olarak kullanılması alışkanlığının yerleştiğini gösterir. 12 Mart muhtı-

rasında, “…Anayasa’nın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle 

ele alacak ve inkılap kânunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir 

hükûmetin…” kurulması, aksi halde ülke yönetimine doğrudan el ko-

nulacağı vurgulanır.
43

 Demokratik yollarla seçilen meşru hükümetin 

bir muhtıra ile istifa ettirilmesinden sonra kurulan 12 Mart rejiminin 

temel argümanlarından biri, 27 Mayıs döneminde olduğu gibi, “Ata-

türkçülüğe dönüş”tür.12 Mart döneminin başbakanlarından Nihat 

Erim “Bizim hükümetimiz, Atatürk’ün başladığı reformları devam ettirmek 
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azmi ile iş başına gelmiştir. Bizim hükümetimiz Atatürk’ün yaptığı, koyduğu 

devrim kanunlarını gereği gibi uygulamak üzere iş başına gelmiştir.” ifadele-

rini kullanacaktır.
44

 I. Erim Hükümetinin Milli Eğitim Bakanı Şinasi 

Orel ise bir açıklamasında: “Geçen süre içerisinde Atatürk ilkelerinden sap-

manın Türkiye’yi dar boğazlara getirdiğini, gerek 27 Mayıs, gerekse 12 Mart 

Atatürkçülüğe dönüşü, kurtuluşun ancak bu ilkelerde olduğunu hatırlatan bi-

rer müdahaledir.”45
 diyerek askeri darbe ve müdahaleleri “Atatürkçü-

lüğe dönüş” olarak değerlendirecektir. Yine bazı açıklamalarda 12 

Mart muhtırası ile başlayan yeni dönem, 27 Mayıs döneminde olduğu 

gibi, “III. Cumhuriyet”in başlangıcı olarak da nitelendirilecektir.
46

 12 

Eylül askeri yönetimi ise nerdeyse bütün eylemlerini Atatürkçülükle 

ilişkilendirecektir.  
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