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1960 darbesi Türk siyasi tarihi açısından dönüm noktası olmuştur. 1960 

darbesi ilk askeri darbe olarak anılmaktadır. Darbenin nedenleri arasında 

Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçinde DP hükümetinin başa geçmesi ile 



 

 

başlar. DP hükümetinin çıkardığı yasalar ve dikta yönetim anlayışı darbeye 

sürüklemiştir. 

Bu çalışmada Türk tarihinde 27 Mayıs 1960 darbesine giden süreci, 

darbenin arka planını ve tarihi etkileyen Türk basına yansımalarını, basına 

yansıyan toplumsal olayların etkililerini incelemeye çalışılmıştır. 
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Why the 1960 coup was a turning point in Turkish political history. The 

1960 coup was called the first military coup. DP’s multi-party government in the 



 

 

causes of action Turkey continues to lead in political life. Laws enacted by the DP 

government and the dictatorship have dragged the coup. 

In this study, it was tried to examine the coup of 27 May 1960 in Turkish 

history, the coup and its reflections on the Turkish press affecting the history,the 

effects of social events reflected in the press. 

I would like to thank my honorable teacher Zekeriya Türkmen and other faculty 

members in our department,who have helped me in all matters from the thesis 

selection to the completion of the study during the research period and guided me 

with their advin 
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ÖNSÖZ 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nde basın büyük bir etkiye sahiptir. 27 Mayıs 1960 

darbesine giden bu süreçte yaşanan olaylarda basının tarafsızlığı ve taraflılığı ele 

alınması gereken önemli konulardan biri olmalıdır. 

Basının, Türkiye’yi ilk askeri bir darbeye sürüklenmesindeki olaylara 

bakışında, tarafı apaçık ortadadır. Gazetelerde yazılan yazılar, manşetler halkı 

manipüle etmeye yetmiştir. Gazeteler hükümet veya muhalefet yanlısı olarak 

yazılarını ele almıştır. 

Çalışmamda yer verdiğim, Milliyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesinin bu 

darbeye giden süreçte özellikle yer vererek inceleme, araştırma altına almışımdır. 

Diğer, Hürriyet gazetesi, Akşam gazetesi, Yeni Sabah gazetesi, Vatan gazetesi, 

İstanbul Ekspres gazetesi, Yeni İstanbul gazetesi ve Zafer gazetesinin sadece 

manşetlerine yer vererek bu süreci mercek altına almaya çalıştım. 

Araştırma süresi boyunca tez seçimimden, çalışmanın bitirilmesi 

aşamasına kadar bana her konuda yardımcı olan ve tavsiyeleri ile yol gösteren 

sayın hocam Zekeriya Türkmen’e katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletirim. 

Çalışmamı yaparken, bana yardımını, desteğini hep hissettiğim canım arkadaşım 

Sema’ya teşekkürümü ve minnettarlığımı sunarım. 
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                                       GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyeti 1950 yılı itibariyle çok partili hayata geçiş 

sağlamıştır. 1950 yılında Demokrat Partinin hükümetin başına gelmesi ile 27 

yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son bulmuştur. 1950-1960 yılları arasında 

Demokrat Parti büyük bir başarı ile iktidarda kalmayı başarmıştır. Partinin 

iktidarlığı, 27 Mayıs 1960 yılında askeri bir darbe ile son bulmuştur. 

Demokrat Parti’nin darbeye giden bu sürecinde basının da büyük bir etkisi 

olmuştur. Türkiye Cumhuriyetinde basının halk üzerindeki etkisi yadsınamayacak 

kadar fazladır. Basının bu süreçte yaşanan olaylara, parti yanlısı ya da parti karşıtı 

tutum içerisinde olması ve halka, olayları aktarırken manipüle etmesi de kaçılmaz 

olmuştur. 1950-1955 yılları arasında Demokrat Parti, iktidarda başarılı bir siyasi 

politika izlemiştir. Ancak 1956 yılında başlayan basın üzerindeki denetim ve bir 

kontrol mekanizması oluşturması ile basının tepkilerini üzerine çekmiştir. 

Bu tez çalışmamda ilk olarak Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinin 1955-

1960 yılları arasında ki arşivleri taradım. 27 Mayıs 1960 darbesine giden bu 

süreçte bu gazetelerin bakış açısını araştırdım. Ayrıca bu yıllar arasında yaşanan 

olayların diğer gazetelerin manşetlerine nasıl yansıtıldığını araştırdım. 

Çalışmamda sadece bu gazeteler ile kısıtlı kalmayıp ek olarak, bu süreçte 

meydana gelen olaylar hakkında yazılan tezler, makaleler ve eserlerden de yardım 

almış bulunmaktayım. 

 Tez çalışmam beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Demokrat 

Partisinin kurulumu ve 1950 seçimini ve bu seçimde ki başarısından 

bahsedilmiştir. İkinci bölümde; DP’nin 1954 ve 1957 seçimlerinden 
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bahsedilmiştir. Ardından üçüncü bölümde ve dördüncü bölümümde tezimin ana 

konusu olan Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinin 1955-1960 yılları arasında 

yaşanan olaylara bakış açısı aktarılmıştır. Beşinci bölüm de ise 1955-1960 yılları 

arasında yaşanan olaylara diğer gazetelerin manşetlerine yer verilmiştir. 

 Son olarak sonuç bölümünde yaptığım bu tez çalışmamda kendi öz 

değerlendirmemi sunacağım. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

DEMOKRAT PARTİNİN İKTİDARA GELMESİ 

   

1.1 Demokrat Parti Kurulumu   

 

 Türkiye’nin çok partili hayat denemeleri Cumhuriyetin ilk yıllarından beri 

süre gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin çok partili hayata girişinde en önemli 

muhalefet partisi, Demokrat Partisi olmuştur.
1
  

Demokrat Parti, 7 Ocak 1946 Dâhiliye Vekâlet’ine dilekçe verilerek 

kurulmuştur. Parti başkanı Celal Bayar olmuştur. Parti CHP’den kaçış noktası 

haline gelmiş, oradan kaçanlar Demokrat Parti de yer almaya başlamıştır. 

Demokrat Parti’nin amacı ise ülkede demokrasiyi sağlamak olmuştur. Ekonomide 

ise yeni bir politika izleyeceği parti kurulumunda belirtilmiştir.
2
 

DP kurulumundan sonra hızla yapılanmaya başlamıştır. İstanbul, Ankara, 

Samsun’da sonra diğer birçok şehirde teşkilatlanma sağlanmıştır. İstanbul 

teşkilatlanmasını Kemal Öner, Aydın teşkilatlanmasını Adnan Menderes’in 

arkadaşı Ethem Menderes yapmıştır. Fuat Köprülü ise Ege Bölgesi’nde vilayet 

teşkilatlanmasını yapmıştır. Adnan Menderes, Refik Koltan, Celal Bayar, partinin 

hızla teşkilatlanmasını sağlamıştır. Böylelikle Türkiye’de yeni bir partinin hızlı bir 

şekilde oluşumu sağlanmıştır. 

                                                           
1
 Enis Şahin-Bilal Tunç, ”Demokrat Parti’nin kuruluş Süreci ve DP-CHP Siyasî Mücadelesi (1945-

1947)”, Sosyal ve kültürel Araştırmalar Dergisi,2/I (2015),s.31 
2
Şahin ve Tunç, a.g.m.,  s. 42 
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1.2  1950 Seçimi 

Türkiye Cumhuriyeti’nde 1950 seçim yılında DP hükümeti büyük bir oy 

çokluğu başarı ile hükümetin başına gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin çok 

partili hayata geçişi böylelikle başarı ile sonuçlanmıştır. DP hükümetinin 

başarısını bazı temeller üzerine inşa etmiştir. Bu başarısındaki temeller, din 

üzerindeki yapılan baskı ve ekonomik problemlerin düzeltileceği konusunda halka 

sunduğu vaatler olmuştur. Böylelikle DP, seçim hareketini bu vaatlerle 

başlatmıştır. Diğer taraftan seçimlerde CHP hareketlerinde dikkat çeken bir husus 

ise bu seçim sürecinde altı ilkenin Anayasadan çıkartılmasıdır.
3
 

14 Mayıs 1950 günü yapılan seçim,  gizli oy ve açık tasnif ile yapılan ilk 

seçim özelliğindendir. Bu yapılan seçim ile %53,9 u ile 429 Milletvekili 

çıkartarak hükümetin başına DP gelmiştir. Böylelikle 27 yıllık CHP hükümetin 

tek partisi olarak başta olması 1950 seçimleri ile son bulmuştur. Seçimden sonra 

22 Mayıs tarihinde Adnan Menderes Başbakan olmuştur. Celal Bayar ise 

Cumhurbaşkanı olarak hükümetin başına gelmiştir.  

Adnan Menderes, Başbakan olduktan sonra ilk hareketi seçim vaatlerinden 

biri olan din üzerinde baskıları kaldırmaya başlamak olmuştur. Bu konudaki 

hareketi ise 23 Eylül 1931 yasaklarından 12073 sayılı yasağa son vermek 

olmuştur. Türkçe ezan olayını gündeme getirmiştir. 16 Haziran 1950 yılında ise 

                                                           
3
 Selehaddin Bakan ve Hakan Özdemir, ”Türkiye’de 1946-1960 Dönemi İktidar-Muhalefet 

ilişkileri: Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Demokrat Parti(DP)’ye Karşı”, İktisadi ve İdari Bilimler 

Dergisi,14/1(2013), s. 382 
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ezanın tekrardan Arapça okunmasını sağlamıştır. Adnan Menderes’in bu hareketi 

CHP’nin din üzerindeki baskısına açığa çıkarılmasını daha uygun bulmuştur.
4
 

 1950 seçimlerine bakıldığında bu başarının altında yatan yegâne sebep ise 

halkın sevgisini kazanmış olmasıdır. 27 yıllık CHP hükümetinde yapılan 

yanlışlıklar hükümeti iyi yönetememesi ve baskıcı rejimden dolayı bu başarı 

kazanılmıştır. DP’nin başka başarılı olmasını sebeplerinden biri ise Türk Silahlı 

Kuvvetlerinden bir kısmında onu desteklemesidir. Adnan Menderesin diğer bir 

hareketi ise böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri ordusundan bazı kişileri görevden 

ayırmak olmuştur. Bu kişiler; Genel Kurmay Abdulrahman Nafiz Gürmeni 

Orgenaral Nuri Yamut, Orgenaral Salih Omurtak, Kazım Orbay, Hakkı Oğuz’dur.  

Menderes’in bu kişiler üzerindeki görevden almalarının nedeni ise 8-9 Haziran’da 

hükümete karşı darbe olunacağına dair bilgiler almadır. Nitekim sonradan,  

ordunun yönetime el konulması 27 Mayıs 1960 yılında öne geçilememiştir. 

Ayrıca ordunun üst kademesi İsmet İnönü’yü desteklediği düşünülüyordu.
5
 DP, 

hükümetinin bu yaptırımına karşı CHP protesto etmiştir. Hükümet bu hareket ile 

muhalefetin ve İsmet İnönü’nün ordu üzerindeki etkisini zayıflatmak istemiş, 

güvendiği kişileri orduya katılım sağlaması olmuştur.
6 

 1950 seçiminde sonra kabine üyeleri ise şöyledir; Adnan Menderes 

Başbakan, Muhlis Efe İşletmeler Bakanı, Tevfik İleri Ulaştırma, Hasan Polatkan 

Çalışma, Rükneddin Nasuboğlu İçişleri, Ayan Maliye, Avni Başman Milli Eğitim, 

Nihat Eğriboz Tarım Bakanı olmuştur. DP hükümetinde kabine üyeleri halkın 

                                                           
4
 Bakan ve Özdemir ,a.g.m., s.383 

5
 Ümit Erdoğan, “Demokrat Parti ve 1960 İhtilali”, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, 2006, 

s. 18 
6
 Bakan ve Özdemir, a.g.m. ,s.384 
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tanıdığı kişiler olmuştur. Menderes inandığı kişiler ile devam etmiştir.
7
DP, 

böylelikle 10 yıl boyunca iktidarda kalmıştır. 

            

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Ümit, ,a.g.tz., s. 18 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DEMOKRAT PARTİNİN İKTİDAR YILLARI 

 

2.1 1954 Seçimleri 

 

 2 Mayıs 1954 yılındaki genel seçimler DP’nin iktidara yerleşmesini 

sağlamıştır. DP seçimlerde %58.42 oy ile 583 milletvekili çıkartırken %35.11 

oyla CHP hükümeti 31 milletvekili ve CMP (Cumhuriyetçi Millet Partisi ) %5.28 

oyu ile 2 milletvekili çıkartmıştır.
8
Böylelikle DP tek başına iktidarda olması ile 

istediği şekilde davranmalara başlamıştır. CHP muhalefet olarak ve ilk defa bu 

kadar yıkıcı bir sonuca uğramıştır.          

             1954 seçimi öncesi Yüksek Seçim Kurulunda da bazı değişikler 

olmuştur. CHP, partisinde seçim zamanlarında propagandalar yapmıştır. CHP 

Parti Başkanı İsmet İnönü, yabancı sermayeye teşvik kanunları, petrol kanunu 

üzerinden Türkiye’nin bağımsızlığının tehlikede olduğunu söylemler ile hükümete 

yüklenmiştir.
9
Karşı tarafta ise DP bu süreçte İnönü’nün propagandasına haksız 

yüklenme olarak cevap vermiştir. Gerçeği yansıtmadığını iddia etmiştir. DP 

hükümeti Celal Bayar seçim öncesi “Türkiye‘yi küçük Amerika’’ yapmak 

istediğini söylemiş şehir şehir gezerek halktan oy istemiştir.
10

  

                                                           
8
 Bakan ve Özdemir, ,a.g.m., s. 38 

9
 Yakup Kaya, ”Türk Siyasal Yaşamında 1954 Genel Seçimleri”, İnsan ve Toplum Bilimleri 

Araştırma Dergisi,7/3 (2018), s. 2284 
10

 Kaya, a.g.m., s. 2285 
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1954 seçimini kazan DP iktidar parti olarak kalmıştır. Parti Türkiye’de bir 

partinin bu zamana kadar aldığı en yüksek oyu alarak kazanmıştır. Seçimde Celal 

Bayar Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes ise Başbakan olmuştur. Seçim sonrası 

CHP daha sert muhalefet tutumlarına gitmeye karar vermiştir. 
11

 

  

2.2 1957 Seçimi 

 

1957 seçimleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en sert seçimlerden biri 

olmuştur. CHP ve DP arasında sert seçim propagandaları yapılmıştır. Muhalefet, 

seçimi ölüm kalım savaşı olarak görmüştür.
12

Ayrıca Türkiye siyasetinde ilk erken 

seçimlerden biri olmuştur.13 Bunun nedeni ise DP ekonomik darboğaza girmesi ve 

siyasal çalkantılar yaşamasından dolayı kaynaklanmıştır. Bu sebeplerden dolayı 

1957 seçimi önemli olmuştur. 27 Ekim 1957 yılında ki seçimleri DP kazanmıştır. 

Oyların %47,70 alarak 420 milletvekili çıkarabilmiştir. DP ilk kez oyların  %50 

altına düşmüştür.
14

CHP bu seçimlerde avantajlı hale gelmiştir. Meclis içinde 

güçlü bir konuma gelmiştir.
15

 

 

 

 

                                                           
11

Kaya, a.g.m., s. 2288 
12

 Fatma Alev Atayakul, ”Türkiye’de Demokrat Parti Döneminde Genel Seçimler(1950-1954-

1957)” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007, s. 367 
13

Erdoğan, a.g.tz., s. 29 
14

 Bakan ve Özdemir, a.g.m., s. 388 
15

 Bakan ve  Özdemir, ,a.g.m., s. 389 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DARBEYE GELEN SÜREÇTE MİLLİYET GAZETESİNİN 

BAKIŞ AÇISI 

   

3.1 1955-1957 Yılları Arasında Yaşanan Olaylara Bakış Açısı 

 

DP için 1950 -1954 yılları “altın çağ” olarak geçmiştir.
16

1954 yılından 

sonra dengeler bozulmaya başlamıştır. 1955 yılına gelindiğinde gazete manşetleri 

gelen önemli olaylardan biri ise 6-7 Eylül olayları olmuştur. 5 Eylül gecesi 

Atatürk’ün evinin yakınında bomba patlaması olur. 7 Eylül itibariyle de 

İstanbul’da gayrimüslimlere karşı saldırımlar başlamıştır. Milliyet gazetesinin bu 

olay hakkındaki basımı 7 Eylül 1955 gününde “Selanik’te yapılan Atatürk’ün 

evine yapılan tecavüz karşısında İstanbul ve İzmir’de olaylar cereyan ettiği” dir. 

Gazete köşe yazarlarından Fahir Ersin “İlk Tekme” başlığı ile dikkat 

çekmektedir.
17

Bu başlıklı yazısında, Taksim meydanı mahşeri bir manzara arz 

ettiğini, Rum manavının önünde bayrak as, bayrak as diye ihtar ediliyordu. 

Milliyet gazetesi bu olay karşısındaki görüşü tahkikatın daha yapıldığı ve 

henüz faili meçhul olduğudur. Araştırmaların ise hiçbir netice vermediğidir. 

Gazetenin yazısında şu şekildedir. 

 Şehrimiz de çıkan bazı gazetelerde Efkârı Umumiye’yi şiddetle 

tehyiç ederek neşriyat yapılmaktadır. ‘’Hâlbuki meselenin 

                                                           
16

 Gül Tuba Dağcı, Ordu ve Siyaset ilişkisi Osmanlıdan Cumhuriyete, İstanbul, İlgi Kültür, 2006, 

s. 32 
17

 Milliyet, 7.5.1955 
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hakiki mahiyeti ve failleri kimler olduğu henüz anlaşılmamıştır. 

Telâş ve heyecana mahal yoktur. 
18

  

Ayrıca gazete, bu olaylarda failin ortaya çıkmasına karşın beklemek 

gerektiğini, gereken zamanda hükümetin tedbir alacağını belirtmiştir.  

DP hükümeti yaşanan bu 6-7 Eylül olaylarından sonra sıkıyönetim ilan 

etmektedir.
19

Hükümet bu olaylarda solcu komünistlerin bu olayların var olduğunu 

ve Türkiye’nin huzurunu bozduğu görüşündedir. Gazetenin 10 Eylül günü 

manşetinde “Son Hadiselerle ilgili olarak 3 Generale daha dün işten el çektirdi, 

Geç vakte kadar tevkif olunan tahrikçi komünistler 87’yi buldu.”
20

Gazetede 

Peyami Safa, yazısında “Bu Bir Komünist İhtilal Provasıdır’’ başlıklı yazısında 

halkın yaptığı hareketlerde Yunanlara karşı olmadığı, küçük sermaye ve refahlı 

sınıfa olduğunu, Rum olmayan birçok yerlere saldırıldığı lakin Sovyetler Birliği 

halkının mağazalarına kazara bile tecavüz edilmediğini söylemektedir.
21

 

 DP hükümeti 6-7 Eylül olaylarında basını suçlamaktadır. Basının olayları 

çarptığını iddia etmektedir. 10 Eylül günü itibariyle Sıkı Yönetim Kumandanı 

Nurettin Aknoz, Harbiye’deki basın toplantısında basına düzenlenen yasakları 

belirtir.
22

 

11 Eylül’de gazete de Örfi Kumandanın tebliği yer almıştır. Bu tebliğde 

gazetelerin bir kez çıkartılacağı ikinci ve üçüncü baskı olmayacağı, söylemleri yer 

verilmiştir. Gazetede Peyami Safa ve Ulukan yazılarında Türk halkının 

                                                           
18

 Milliyet, 7. 5 1955 
19

 Alparslan Öngel, “Demokrat Parti Dönemi Basın ve İktidar ilişkileri(1950-1960)”, Yüksek 

Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, s. 68 
20

 Milliyet, 10. 5. 1955 
21

 Milliyet,10. 5 1955  
22

 Öngel, a.g.tz.  s. 68 
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suçsuzluğunu Kızıl Ajanlardan, Kızılbaşlardan hesap sorulması gerektiğini 

belirtmişlerdir.
23

 

 Hükümet ise bu olayda gazetelere yasaklar getirmiş bu yasaklardan dikkat 

çeken ise Milliyet gazetesinin savunusu olan bu olayların perde arkasında 

komünistlerin yer aldığına dair yazıların ve yorumların yasaklanması olmuştur. 

Gazetelere,  6-7 Eylül olayların da haber ve resim yasakları getirmiştir.   

1956 yılında DP hükümeti basının özgürlüğünü kısıtlayan yasalar 

çıkartmıştır. Dolasıyla hükümet ve basın arasında gerginlikler olmuştur.
24

Haziran 

ayı itibariyle yasa tasarısı oluşturulmaya başlamıştır. 

1 Haziran 1956 yılı Milliyet gazetesinin manşetinde “Basın kanunu 

kolaylıkla kanunlaşıyordur”.
25

Ayrıca gazetede basın kanunu esasları da yer 

almaktadır.  

3 Haziran’da ise Basın Tasarı Kanunu komisyondan geçtiği gazetenin 

manşetinde yer almaya başlamıştır.  

Peyami Safa’nın yazısında ise başlık olarak “Bir İleri Bir Geri” söylemeni 

kullanmıştır. Yazısında hükümete karşı Türkiye’de ilk hürriyet rejimi adımı atan 

ilk parti olduğunu, vatandaşı neden hak ve hürriyetini kısıtladığını sorgulamıştır.
26

 

Peyami Safa’nın yazısından anlaşıldığı üzere hükümete karşı bir eleştiri içerisinde 

tutum sergilemiştir.  

7 Haziran’da kanun 322 oyla kabul edilmiştir. Gazetenin manşetinde 

“Mecliste fırtına koptu” yazısı büyük harflerle yazılmıştır. Müzakere sırasında 

                                                           
23

 Milliyet, 11.5.1955 
24

 Kemal Kaya, 27 Mayıs Darbesi, s.8 
25

 Milliyet, 1.6.1956  
26

 Milliyet, 3. 6. 1956 
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İsmet İnönü konuşurken kavgalar çıktığı ve kavgalar esnasında çanta fırlatılmıştır. 

Gazete CHP’nin görüşüne manşette belirtilmiştir. İnönü görüşü gazetede bu 

kanunun yerini zamanla sıkıyönetim olacağı söylemeni de yer verilmiştir.
27

  

1956 yılı basın yasasına karşı Milliyet gazetesi çokça hükümeti 

eleştirmiştir. 

 

 3.2 1957-1960 Yılları Arasında Yaşanan Olaylara Bakış Açısı 

 27 Ekim 1957 seçim öncesi muhalefet ve iktidar arasında sert geçmiştir 

Seçim propagandalarında partiler arasında ipler gerilmeye başlamıştır. Gazetede 

13 Ekim tarihli manşet “Bayar muhalefetten memleketin ilerlemesini köstekleyen 

ukalalar, Menderes ise eski diktatör’’ yer almıştır. Başka bir manşette ise 

söylemlere karşı İsmet İnönü’n “DP değişmezse sıkıntı artacaktır” dediği yer 

almıştır. Gazete partilerin söylemlerini karşılaşmalı olarak manşetlerinde yer 

vermiştir.
28

 

Milliyet gazetesi seçim propagandaları boyunca manşetlerinde DP ve CHP 

arası kızışmaları manşetlerinde yer vermiştir. Adeta bir düello olarak 

nitelendirmiştir.
29

  

27 Ekim seçim sonuçlarından sonra gazete Peyami Safa yazısında CHP-

DP’nin birbirlerine ne kadar karşıt olduğunu örneklerle açıklamış, iktidar ve 

muhalefetten beklediklerini söylemlerde bulunmuştur.
30

 

                                                           
27

 Milliyet, 7. 6. 1956 
28

 Milliyet, 13.10.1957 
29

 Milliyet, 17.10.1957 
30

 Milliyet, 29.10.1957 
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1957 seçimlerinden galip çıkan DP üçüncü kez kazanmıştır. Seçim 

sırasındaki sertlikler seçim sonrasına da yansımıştır. Seçim sonrası CHP itiraz 

etmiştir sonuçlara. Sadece parti içerisinde değil muhalif kesimlerde sonuçlara 

itirazda bulunmuştur.
31

 

 DP hükümetine karşı TSK içerisinde darbeye örgütleri oluşmuştur.  

Küçük rütbeli askerlerden oluşmuştur. Kendilerine İsmet İnönü’ye lider olması 

için teklif götürmüş fakat olumsuz cevap almıştır.
32

20 Aralık’ta ordu içindeki bu 

darbe girişimi hareketini Kurmay Samet Kuşçu, Menderes’e ihbar etmiştir. Ancak 

bu olayla ilgili Milliyet gazetesinde habere yer verilmemiştir.  

 CHP 1959 yılında iktidara karşı “Büyük Taarruz“ adını verdiği 

propaganda hareketi başlatmıştır. Yurt genelinde geziler ile bu amacı 

doğrultusunda hareket etmiştir. Bu gezilerinde hadiseler çıkmıştır. 

Milliyet gazetesinde 19 Nisan’da manşetinde ”Büyük Taarruz da ilk hadise 

dün oldu’’ başlıklı yazısında CHP’nin Malkara toplantısına Kaymakamının izin 

verilmediği söylenmiştir.
33

 

20 Nisan’daki manşetinde “Parti kongreleri dün hadiseli geçti CHP’nin 

Kasımpaşa ‘da ki toplantısı polisler dağıttı, büyük taarruz bitti” yazısı yazılmıştır.  

İsmet İnönü’nün en olaylı gezisi Uşak’ta olmuştur. Uşak gezisine giderken 

ilk hadiseler Ankara’da çıkmıştır. 30 Nisan tarihli gazetede manşette, Ankara 

garında İnönü’yü alkışlamak isteyenleri polisin dağıttığı yazmaktadır. Uşak’ta da 

sıkı tedbirlerin aldığında belirtilmiştir.   

                                                           
31

 Erdoğan, a.g.tz., s. 29 
32

 Erdoğan, a.g.tz., s. 29 
33

 Milliyet, 19.4.1959 
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1 Mayıs’ta gazete Uşak’ta çıkan olayların haberleri gazetenin tüm 

sayfadaki manşetlerini kaplamıştır. “İnönü hadislerle karşılandı, Polis vatandaşa 

karşı göz yaşartıcı bomba kullandı, gazetecilerinden birisi başından yaralandı” 

haberi yer alırken son dakika haberi olarak da “İnönü’nün kaldığı evde yangın 

çıktı” haberi yer almaktadır.
34

  

2 Mayıs’ta haber başlığında İzmir’de çıkan olaylara yer verilmiştir. 

İzmir’de DP il merkezinde dinamit patlatıldığı, İnönü’nde İzmir’e doğru yürüdüğü 

haberleri yer verilmiştir. Gazete, bu cereyan edenler olay karşısında haber 

başlıklarına yer vermiş fakat köşe yazarları olaylara değinmemiştir. Gazete 

Peyami Safa’nın yazıları da artık yer almamıştır. Gazetede en çok İnönü’nün 

yaşadığı olaylar, büyük manşetler halinde yer almıştır. 5 Mayıs tarihinde gazetede 

zorunlu bir izah olarak belirttiği başlıklı manşetinde “Yeni bir neşir yasağı” 

diyerek belirtmiştir. CHP’nin İstanbul’daki gelişmelerde bilgi aktarımın yasak 

olduğunu belirtmiştir.  

DP hükümeti kendisine karşı yapılan bu propagandalara karşı ülke 

yönetimindeki otoritesi azalmaya başlamıştır. Bunu tekrar kazanabilmesi için 

Tahkikat Komisyonu kurulmuştur. Komisyon üyeleri geniş haklara sahip 

olmuştur.  

13 Nisan 1960 yılında “CHP için Meclis Tahkikatı açıyor” başlıklı 

yazısında tahkikatın basın meselesi ve adli ve idari mevzular diye bilgilendirme 

vermiştir. 

 14 Nisan’da “CHP’nin DP için de Tahkikat istediği” haber başlıklı yazısı 

dikkat çekmektedir.  

                                                           
34

 Milliyet, 1.5.1959 
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16 Nisan’da “DP’nin Tahkikat takdiri açıklandı’’ yazısında her türlü siyasi 

faaliyeti komisyona karşı üç ay için durduracağı açıklanmıştır. 19 Nisan gazetede 

durdurulduğu söylenmiştir. 

 28 Nisan’da komisyonun, olağanüstü yetkileri kabul edilmiştir. Bu tarihte 

de üniversiteler de ayaklanmalar çıkmaya başlamıştır ve hükümet olaylar üzerine 

sıkıyönetim ilan ettiği 29 Nisan’da sokağa çıkma yasağını gazetede belirtilmiştir.  

30 Nisan‘ da çıkan hadiseler, 1 talebe ölü, 31 talebe yaralanmıştır. 

Gazetede çıkan başlık şöyledir: “Ankara’da çıkan hadiselerin neşri yasaktır”  

başlıklı yazısında Menderes’in radyodaki konuşması aktarılmıştır. Gazetede 

ayrıca tebliğler yer almıştır. Bu tebliğlerle, ,Tahkikat Komisyonu ve Generallerin 

tebliğleridir.
35

  

21 Mayıs ta Ankara’da Harp okulunda yürüyüşler düzenlenmiştir. Bu 

yürüyüşleri gazete aktarmamıştır. Nitekim 8 Mayıs ve 25 Mayıs tarihleri arasında 

gazetenin baskısı yoktur.  

 27 Mayıs darbe olduğuna dair 28 Nisan’da gazetede “Meclis fesih edildi, 

yeni anayasa hazırlanana kadar siyasi faaliyet durdu, hapisteki subaylar, 

gazeteciler tahliye oluyor. Kapatılan gazeteler açılıyor” manşeti yer aldı. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DARBEYE GELEN SÜREÇTE CUMHURİYET GAZETESİNİN 

BAKIŞ AÇISI 

 

 

4.1 1955-1957 Yılları Arasında Yaşanan Olaylara Bakış Açısı 

 

1955’te yaşanan 6-7 Eylül olayları ilgili Cumhuriyet gazetesinde bu tarihte 

basımı olmamıştır. 8 Eylül tarihinde gazetenin manşetinde “Büyük Millet Meclisi 

toplantıya çağrıldı” başlığı altında Başvekil ve Reisi Cumhurun tebliğleri yer 

almıştır. Bu tebliğlerde İzmir ve İstanbul’da yaşanan olaylarda sükûnet korunduğu 

örfi idare ilan edildiği yazılmaktadır. Ayrıca gazetenin baş makalesinde ifade 

edilen bu yaşanan olaylarda hakikat belli olmadan yaşanan olayların olmaması 

gerektiği sakin ve sabırlı kalınması gerektiğini savunur niteliktedir.
36

 

 1956 yılında çıkarılan basın yasası ile ilgili, 31 Mayıs’ta Cumhuriyet 

gazetesini başyazarı Nadir Nadi yazısında “Yanlış Yol!” ifadesini 

kullanmıştır.
37

Nadir, hükümeti eleştirerek, Menderes’in söylemi olan basın ve 

muhalefetin tutulumunu beğenmediği sözle ve yazı olarak açığa vurulan 

düşüncelerin halk arasında huzursuzluk yarattığıdır. Nadir, Menderes’in haksız 

olduğunu ve bu konuda desteklemediğini söylemiştir. Yazılarındaki huzuru 

kaçanların halk değil iktidar yanlıları olduğu ifadesini belirtir.
38

Basın yasası ile 

                                                           
36

 Cumhuriyet, 8.9.1955 
37

 Cumhuriyet, 31.5.1956 
38

 Cumhuriyet, 31.5.956 
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ilgili Nadir’in bu yazısı ilk sayfada yer almıştır. 1 Haziran günündeki yazısında 

eleştirmiş ve gazetecilere karşı yapılan yasayı kabul etmediği 1946-1950’de 

hükümet yanındayken gazetecilerin, şimdi neden böyle olduğunu sorgulamıştır. 3 

Haziran 1956 Cumhuriyet’in manşetinde“Basın tasarısı komisyondan geçti” 

yazısının hemen altında Nadi yazısında ise Celal Bayar’la olan anısını anlatır 

ardından şu sözlere yer verir; 

 Demokrasi’yi biz mahvediyorsak bunu sana duyurmayı 

ne kadar çok isterdim 
39

 
  

 

4.2 1957-1960 Yılları Arasında Yaşanan Olaylara Bakış Açısı 

 

1957 yılında 27 Ekim’de yapılan seçim ardından, gazetede Nadir Nadi 

seçimlerde; 

 Bir defa da övünerek söyleyebiliriz ki, Türk vatandaşı 

evvelki gün gerçekten parlak bir olgunluk sınavı vermiştir. 

Yurdun her tarafından seçmenler, Türk’e yakışan bir ağır 

başlıkla, gürültüye ve taşkınlığa kapılmaksızın milli görevlerini 

yerine getirmeye alışmışlardır. Seçime katılma payı en ileri en 

eski hürriyet ülkelerini kıskandıracak yüksekliğe ulaşmıştır. 

Genç, yaşlı bütün seçmenler sandık başına koşmuşlardır.
40

 

 

 İfadesi ile halkın seçime olan bağlılığını övmüştür. Gazete aynı tarihte 29 

Ekim’de Feyyaz Tokar’ın yazısındaki başlıkta dikkat çekiciydi. Başlıkta “İnönü 

Ne bekliyordu”  yazmıştır. 
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40
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1958 yılına bakıldığında gazetede daha çok ekonomi haberlerine yer 

verilmiştir.
41

9 Mayıs 1958’de Cumhuriyet’te çıkan manşette “İnönü dün iktisadi 

durumu tenkit etti” yazısıdır.  

1959 yılında Nisan ayında, CHP’nin “Büyük Taarruz” adını verdiği 

propaganda gezisi ile alakalı 20 Nisan tarihinde bir CHP toplantısına polis 

müdahale etti başlıklı yazıda ilk olarak rastlanmıştır.  

İnönü’nün çıktığı bu gezisinde Uşak’ta yaşanan olaylar, 2 Mayıs tarihinde 

gazetenin manşetinde yer almıştır. Olay ardından gazetelere İzmir’de yaşananlara 

neşir yasağı gelmiştir. “Evvelki gece başımıza gelenler” başlığı ile polisin 

gazeteleri topladığı söylenmiştir. Cumhuriyet gazetesi bunu eleştirmiştir. Hatta 

bunu bir karikatürle de ifade etmiştir. Karikatürün alt kısmında  

 Söyle bakalım bu boş yerleri nasıl tezkib edeceğiz
42

 

 

 5 Mayıs tarihinde İstanbul’da yaşanan olaylara neşir yasağı geldiği gazete 

belirtilmiştir. 

 1960 da DP’nin Tahkikat Komisyonu kurulmadan önceki günlerde 

Cumhuriyet gazetesinde Nadir Nadi;  

Hükümetin halkın huzursuzluğu için değil, muhalefeti ve 

basını susturmak için kararlar almaya hazırlandığını 

söylemiştir.
43

 

18 Nisan 1960 da kurulan Tahkikat Komisyonu için ertesi gün 19 Nisan’da 

gazetenin manşeti “Dün kurulan meclis tahkikat encümeni 3 yasak kararı verdi’’ 

yazısı olmuştur. 

                                                           
41

 Seçil Duman,“Adnan Menderes Dönemi Gazete İncelemesi: Cumhuriyet Gazetesi Örneği”, 

Yüksek Lisans Tezi,  Marmara Üniversitesi, 2018, s. 88 
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28 Nisan’da Tahkikat Komisyonun kabulünden sonra İstanbul ve 

Ankara’da hadiseler meydana gelmiştir.29 Nisan 1960 tarihli Cumhuriyet 

gazetesinde bu illerde örfi kanun ilan edildiğini yazmıştır. Toplantı yapmak ve 

iştirak etmek yasak olduğu belirtilmiştir. İzmir’de öğrencilerin sessiz yürüyüşleri 

de manşetlerdedir.
44

Gazetede Ankara Üniversitesi’nde çıkan olaylar hakkında 

bilgi yoktur ama son dakika haberi olarak Ankara Üniversitesi kapandığı 

yazılmıştır. 1 Mayıs’tan 10 Mayıs’a kadar gazetenin basımına rastlanmamıştır.  

27 Mayıs 1960 tarihli gazete de darbenin olduğuna dair bir başlık 

atılmamıştır. 28 Mayıs 1960 tarihli gazeteye bakıldığında manşeti “Türk Silahlı 

Kuvvetler tarafından idarenin ikinci günündeyiz meclis fesih edildi, yeni Anayasa 

ve demokratik müesseselerin kurulmaları hazırlanmaya başladı” olmuştur. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

DARBEYE GELEN SÜREÇTE DİGER GAZETELERİN BAKIŞ 

AÇISI 

 

5.1 1955 Yılı Gazete Manşetleri 

 Darbeye gelen süreçte 1955 yılında yaşanan en önemli konulardan biri 6-7 

Eylül olayları olmuştur.  

İstanbul Ekspres gazetesinin manşetinde “Atamızın evi bomba ile hasara 

uğramıştır”
45

yer almıştır. Gazete ayrıca bu iğrenç olayın ardından halkın kızgınlık 

içerisinde olduğunu belirtmiştir. 

 Yeni Sabah gazetesi, manşetinde “Atatürk’ün evine atılan bombanın halkı 

galeyana getirdiği” yer almaktadır. Taksim’de vuku bulan mitingden bazı Rum 

Kilislerin yakıldığı ve Rum dükkânların tahrip edildiğine dair haberlere yer 

vermektedir.
46

 

 Zafer gazetesine bakıldığında gazete manşeti “İstanbul ve İzmir’de örfi 

idare” başlığı yer almaktadır.
47

Zafer gazetesi bu manşetin altına altı çizili bir 

biçimde Selanik’teki tecavüz hadisesi yüzünden olduğunu belirtmiştir. İstanbul ve 

İzmir’de yaşanan olayları aktarmış ama gazetede resim olarak, olayları değil, 

Atatürk’ün Selanik’teki evinin resmini kullanmıştır. 

                                                           
45
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 Yeni Sabah,7,9. 1955 
47
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Akşam gazetesin 9 Eylül 1955 tarihli gazetesinde, yazar Şevket Rado’nun 

yazısı dikkat çekmektedir. Rado, “Üzerinde Durulacak Nokta” başlıklı yazısında; 

 6 Eylül’de cereyan eden hadiselerin gidişini 

memleketimizde hiçbir zaman görülmemiş bir istikamete 

çevirmesi mesul makamların üzerinde ehemmiyetle durmaları 

lâzım gelen bir noktadır. Münevver Türk gençliği şuur ve 

itidalini muhafaza etmesini bilir. Milli heyecanı bulundurmak 

isteyenler, en asil duyguları vatanımızın aleyhine tahrik etmek 

fırsatını bir daha bulunmamalılardır.
48

 

 Yazısında yaşanan Rumlara karşı olaylarda dükkânların yağmalanmaları, 

mala ve mülklere zarar vermelerini eleştirmiş, olaylarda amacın saptığını dile 

getirmiştir. Hükümete yardımcı olması gerektiğini ifade etmektedir. 

 

5.2 1957-1960 Yılları Arasında Gazete Manşetleri  

 

1957 yılında vuku bulan hadiselerden önemli olanlardan biri ise 27 Ekim 

1957 de yapılan seçim olmuştur. Gazetelerde seçim sonuçları 28 Ekim tarihi 

itibariyle büyük manşetlerle yer almıştır. 

 Vatan gazetesi 28 Ekim tarihinde manşeti “Mücadele Çetin oldu” 

başlığıdır. Başlığının altında, CHP ve DP’nin hangi illerde başarılı olduğunu 

belirtmektedir. Gazete yazarlarından Ahmed Emin Yalman ise yazısında “Milli 

İradenin Değişmez Emirleri” başlığı ile şu sözcükleri ifadesinde yer verir  

Geçirdiğimiz mücadele kuru bir spor maçı değildir. Tarih 

huzurunda oynan çok ciddi bir dramdır. Bize filan adamın 

şefliği, falan ve filan partinin hâkimiyeti ve inhisarı değil, bu 

saydığımız vazifelere sahip çıkacak milli iradenin tabi ezeli, 

ebedi değişmez emirleri kavrayıcı yerine getirecek kabiliyet ve 
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 Akşam, 9.9.1955 
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istidatta, temkinli, vekarit, itidalil, anlayışlı bir devlet idaresi 

lazımdır.
49

 

Sözleri ile 1957 seçimlerinde iki parti arasında yaşanan olayları tenkit 

etmiştir. 

 Hürriyet gazetesi manşetinde ise “DP yine kazandı” ifadesi yer 

almaktadır. İnönü’nü mağlubiyeti kabul etmediği, İstanbul’da radyoda ilan edilen 

sonuçlara itiraz ettiği belirtilmektedir.
50

1959 yılında İsmet İnönü “Büyük 

Taarruz” adını verdiği harekâta başlamıştır. Bu harekât kapsamında şehir şehir 

dolaşmıştır. Akşam gazetesinin 1 Mayıs tarihli manşetinde “İnönü’nün Uşak 

Ziyareti Hadiseli Oldu” başlığı yer almıştır.
51

 Ayrıca gazete Manisa’da kongreye 

izin verilmediği belirtilmiştir. İsmet İnönü’n Uşak nutku başlıklı yazı da yer 

almıştır. 

 19 Nisan 1960 yılı, Akşam gazetesi manşetinde “Siyasi faaliyetler 

durduruldu” yazısı yer almaktadır. Gazetede DP’nin kurduğu 15 kişilik Tahkikat 

Komisyonu üyelerinin hareket başladığı ve her türlü parti toplantılarını men ettiği 

belirtilmiştir. Tebliğler yer almıştır. Ayrıca dikkat çeken bir hususta DP’nin okul 

kitaplarında imarından bahsedileceği, derslerde DP’nin ilerlemesi anlatılacağı 

yazısıdır.
52

 

 29 Nisan 1960 Hürriyet gazetesinde İstanbul ve Ankara’da örfi idare ilân 

edildiği manşetinde yer almaktadır. Tahkikat encümenin tebliğ ile üniversitelerde 

çıkan hadiselerin neşri yasaklandığı bilgisi belirtilmiştir.  
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 Vatan, 28.10. 1957 
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 Hürriyet, 28.10. 1957 
51

 Akşam, 1.5.1959 
52

 Akşam,19.4.1960 
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30 Nisan 1960 tarihinde ise “İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi 

1 ay tatil oldu” manşetidir. Manşetin altında taşralı olan örgencilerin derhal 

yerlerine dönmesi gerektiğini belirtmiştir.  

27 Mayıs 1960 ve 28 Mayıs 1960 yılı gazeteleri manşetlerinde; “TSK’nin 

yurtta fiilen idareyi ele aldı” manşetleri yer almaktadır.”
53

 “Başkumandan meclisi 

fesih etti bütün yurtta mutlak bir huzur hâkim” 
54

manşeti yer alır. 
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 Hürriyet, 27.5.1960 
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 Yeni İstanbul, 28. 5. 1960 
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SONUÇ 

 

Türkiye Cumhuriyetinin ilk askeri darbesine giden yolda 1950 seçimleri 

bir dönüm noktası olmuştur. 27 yıllık CHP iktidarlığı, 1950 seçimlerinde yerini 

DP’ye bırakmıştır. 1950 ve 1954 seçimlerinde yüksek oranla seçimleri 

kazanmıştır. 1957 seçimlerine gelindiğinde oy kaybı yaşayarak bir kazanım 

olmuştur. Ancak 1955 yılı itibari ile DP'nin baskıcı bir hükümet olmaya 

başlamıştır. Özellikle basın, üniversite gibi yerlere kısıtlamalar getirmiştir. Bu 

kısıtlamalar karşısında DP’ ye karşı tepkiler olmuştur. Bu tepkiler de darbeye 

giden bu yolda temeli oluşturmuştur.  

Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinin 1955-1960 yılları arası bakıldığında 

yaşanan DP'nin baskıcı tavrı ve CHP ile siyasi çekişmelerini farklı şekillerde 

basın halka yansıtmıştır. 1955 yılı itibariyle aynı tarihleri baz alarak gazeteleri 

karşılaştırdığımda açıkça belli olmuştur. Milliyet, manşetlerinde, sansasyonel bir 

biçimde DP'nin yaptığı hareketler ve CHP'nin dedikleri ifade edilerek büyük 

başlıklarla ele alınmıştır. Başyazarlarından Peyami Safa hükümete eleştirili bir 

biçimde yazılarını kaleme almıştır. Cumhuriyet, devlet yanlısı olarak Milliyetin 

olağan olayları halka yansıttığı kadar yansıtmamıştır. 6-7 Eylül olaylarında 

yaşanan ayaklanmalara yer vermemiştir. Genel olarak devlete karşı olan halkın 

tepkilerini göstermemiştir. Gazetenin başyazar Nadir Nadi'nin yazılarına 

bakıldığında hükümeti eleştirmiştir. Kaleminde sert üsluplara da yeri geldiğinde 

yer vermiştir. Son bölümde ele aldığım gazete manşetlerinde 6-7 Eylül 1955 
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olaylarına ağırlık verilmiş ve bu olaylarda halkın Rumlara karşı olan 

davranışlarını eleştirmiştir. 

DP’nin on yıllık iktidarı boyunca inişli çıkışları zamanları olmuştur. 27 

Mayıs 1960 darbesine gelen bu süreçte tek bir sebebe darbe bağlanmasa da en 

büyük etken şüphesiz ki Demokrat Partinin yapmış olduğu siyaset, baskıcı rejim 

uygulamaya başlamasıdır. Yaptığı baskıcı rejim ile halkın Cumhuriyet Halk 

Partisine karşı sempatisi artmıştır. 1960 yılında hükümetin kurmuş olduğu 

Tahkikat komisyonuna da halkın tepkileri büyümüş, darbeye sürüklenilmiştir. 
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