
Aşırı yakınlaşan yakın tarihten bir kesit

Ülkenin en ünlü badem gözlüsüne dönüşen Adnan Menderes’i “anmak” için bugün epey neden
var. İktidara gelir gelmez partisinin Arapça ezan okunmasını serbest bırakarak dinbazlığa  prim
veren bir siyasi çağ başlatması, Köy Enstitülerini kapatması, Kore’ye ABD çıkarları için bir tugay
asker yollaması ve binden fazla askerin ölümü, 6-7 Eylül 1955 gerici ayaklanmasını sakin sakin
seyretmesi ve DP’lilerin yağma ve yıkıma katılmasına göz yumması (olayda kışkırtıcı ve teşvik
edici bir rol oynadığına dair de güçlü deliller bulunmakla birlikte, bu utanç verici olayı planlayanın
Demokrat Parti olduğunu söylemek bugün için zor), üniversiteler ve basın üzerinde kurduğu baskı
(1954-1958 yılları arasında 238 gazeteci iktidara karşı yazılar yazmak suçundan mahkûm edildi),
Vatan Cephesi kurarak yalnız memurları değil halkı da DP/Anti DP karşıtı olarak kutuplaştırması
(Vatan  Cephesi’ne  o  gün kaydolanlar  o  akşam devlet  radyosunda ana  haberlerden  sonra  isim
soyisim tek tek okunuyordu), bir takım CHP mallarına haksızca el koyması, bazı milletvekillerinin
seyahat özgürlüğünü kısıtlaması, örtülü ödenekten para çalması ve daha bir çok neden onu bize her
zaman anımsatıyor.  Ama bütün bunlardan ayrı  öyle  bir  neden var  ki  onu bize  tam da  bugün
anımsatıyor. Bu yazıda anımsamayanlara veya unutanlara o özel nedeni anımsatacağız.  

Yıl 1960. Anti-demokratik ve baskıcı uygulamalar sonucunda geniş toplum kesimlerinde iktidara
tepkiler giderek artmaya, toplum kaynamaya başlar.

"Ben kendime sabık başbakan dedirtmem" diyerek iktidarı hiç bırakmayacağını bizzat kendisi itiraf
eden  Adnan  Menderes,  1957  seçimlerinde  ciddi  oy  kaybettiğini  ve  bir  sonraki  seçimleri
kazanamayacağını görünce çok partili rejime son verip, ‘tek parti-tek adam’ diktatörlüğü inşasına
yönelir.  Anayasayı  yok  sayarak TBMM’de bir  ‘Tahkikat  Encümeni’  kurar  (Bugün  daha  çok
‘Tahkikat Komisyonu’ diye biliniyor).

17 Nisan 1960 tarihinde alınan karara göre, muhalefetin ve basının “yıkıcı, gayrimeşru ve kanun
dışı”  faaliyetlerinin  soruşturulması  ve  önlenmesi  için  kurulacak  olan  Tahkikat  Encümeni,  15
milletvekilinden oluşacaktır.

Hem sivil, hem askeri mahkemelerin işlevlerini üstlenecek ve sadece iktidar milletvekillerinden
oluşacak  bu organ hem savcı,  hem de  yargıç  yetkileriyle  donatılır:  Tahkikat  Encümeni,  Ceza
Muhakemeleri  Usulü Kanunu,  Askerî  Muhakeme Usulü Kanunu,  Basın  Kanunu ile  tüm diğer
kanunlarda Cumhuriyet Savcılarına, sorgu hâkimlerine, sulh hukuk ve ceza hâkimlerine ve askerî
adlî amirlere tanınmış olan tüm hak ve yetkilere sahip olacaktır. Kendine vekil olarak alt Tahkikat
Encümenleri atayabilecektir (TBMM Tahkikat Encümeni Kuruluş Yasası, Madde-1).

Tahkikat Encümeni, her türlü basın ve yayın organını yasaklamaya, yasağı çiğneyen süreli veya
süresiz yayınların basımını ve dağıtımını tümden durdurmaya, her türlü yayını toplatmaya, matbaa
kapatmaya,  gerekli  gördüğü her  türlü  evrağa,  dökümana ve eşyaya el  koymaya,  siyasi  içerikli
toplantı,  yürüyüş,  gösteri  ve  benzeri  faaliyetleri  önlemeye  ve  yasaklamaya,  görevini  yerine
getirmek için gerekli gördüğü her türlü önlemi ve kararı almaya ve hükümetin tüm araçlarından
yararlanmaya yetkilidir (TBMM Tahkikat Encümeni Kuruluş Yasası, Madde-2).

Tahkikat Encümeni gizli olarak çalışacaktır. Gizliliği bozanlar, kendilerine başvurulan ya da başka
bir şekilde çalışmalardan haberdar olup soruşturmayla ilgili bilgileri ifşa edenler 6 aydan 1 yıla
kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır.  Tahkikat Encümeni’nin kararları temyize açık değildir,
alınan  önlemler  ve  kararlar  kesin  olacak  ve  bu  önlemlere  ve  kararlara  hiçbir  şekilde  itiraz
edilemeyecektir. Kararlara karşı koymanın cezası anında infazlı 1 yıldan 3 yıla kadar hapistir. 



Böylece Adnan Menderes tüm temel hak ve özgürlükleri yok eder.

27  Nisan  1960  tarihinde  Tahkikat  Encümeni’nin görev  ve  yetkileri  hakkında  kanun mecliste
DP’nin oylarıyla  kabul edilir.  Encümen üyelerinin  hepsi  Demokrat  Parti’den  atanır.  Aynı  gün
Tahkikat  Encümeni  kanununa  karşı  çıkan  İsmet  İnönü’nün  12  oturum  için  meclise  girmesi
yasaklanır.

Tahkikat  Encümeni ilk  iş  olarak  siyasi  partilerin  kongre  ve  toplantı  düzenlemelerini,  siyasi
faaliyetlerini,  evet yanlış okumadınız “siyasi faaliyetlerini”,  ve yeni örgüt kurmalarını yasaklar.
Aynı gün Encümen’in yetki, görev, karar ve çalışmaları hakkında yayın yapılmasına ve konuyla
ilgili TBMM görüşmelerinin yayınlanmasına da yasak getirilir.

Ertesi  gün ne olur?  Ertesi  gün,  28 Nisan 1960’da,  İstanbul  Üniversitesi  öğrencileri  Beyazıt’ta
Demokrat Parti iktidarı aleyhine çok büyük bir gösteri düzenler. İstanbul Emniyet Müdürü Bumin
Yamanoğlu polise, yürüyüşe geçen gençlere ateş açması emrini verir. Bir atlı polis ateş edip Turan
Emeksiz’i öldürür. Çok sayıda öğrenci kurşunla yaralanır. Biri bacağı kesilerek kurtarılabilir.

Ertesi gün ne olur? 29 Nisan 1960’da, öğrenciler Ankara’da da büyük bir gösteri düzenler.

28-29 Nisan olaylarında polis öğrencileri hakiki kurşunla hedef alırken takviye için çağrılan ordu
birlikleriyle  öğrenciler  arasında  dayanışma  yaşanır.  Menderes  ve  partisi  aleyhine  “Kahrolsun
Diktatörler!”, “Hürriyet istiyoruz!” sloganları atan öğrenciler askerlere “Türk ordusu çok yaşa”,
“Ordu-Gençlik  elele”  diye  bağırır,  öğrencilere  müdahale  etmeyen  askerler  polisin  kendilerine
teslim ettiği öğrencileri de serbest bırakır.

Sonra?

29 Nisan 1960’da Tahkikat Encümeni her türlü toplantıyı yasaklar.
1 Mayıs 1960’da Tahkikat Encümeni Cumhuriyet gazetesini 10 gün süreyle kapatır.
4 Mayıs 1960’da Tahkikat Encümeni Yeni Sabah gazetesini 10 gün süreyle kapatır.
8 Mayıs 1960’da Tahkikat Encümeni Milliyet ve Zafer gazetelerini 15 gün süreyle kapatır.
18 Mayıs 1960’da Tahkikat Encümeni Akşam gazetesini 20 gün süreyle kapatır.

Emre Kongar haklıdır, Tahkikat Encümeni olayı bir sivil darbedir ve ilk sivil darbedir (Bkz Emre
Kongar,  Çok Partili  Rejim’in ilk darbesi,  Cumhuriyet,  2 Haziran 2017). Darbe Anayasayı yok
etmek  ise,  Tahkikat  Encümeni  tam  da  bunu  yapmıştır.  Yeni,  sadece  on  yaşında,  kararlı  bir
diktatöre karşı kendini koruyacak hukuk mekanizmaları henüz oluşmamış, güdük, cılız, dar bir çok
partili burjuva demokrasisini kibir ve ihtirası uğruna katleden Adnan Menderes bugün ortaya çıkan
sivil diktatörlüğün tohumunu atmıştır. 

*

Anayasayı  yok saymıştı.  Siyasi  varlığının  devamı  mümkün değildi  ve yargılanması  doğruydu.
Ama idamı  yanlıştı.  Dava açıldığı  için  sonlanmalıydı  ama başka türlü,  veya  sadece  siyasi  bir
yaptırımla sonlandırılabilirdi. İdamı, idam cezasına karşı olduğumuz için yanlıştır, kabul edilemez.

Ama badem gözlülüğü de asla kabul edilemez…  

Coşkun ADALI,  09 Mayıs 2018
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