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Öz 

Türk Siyasi Tarihinde 2.Meşrutiyet ve Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili siyasete 

geçiş girişimleri yapılmıştır ancak en önemli girişim şüphesiz 1946 yılında DP’nin 

kuruluşudur. CHP karşısında dört yıl muhalefet partisi olarak mecliste yer aldıktan 

sonra 1950 seçimlerini kazanarak iktidarı devralmıştır. 10 yıllık DP iktidarı 27 Mayıs 

1960 tarihinde askeri darbe ile sona erdirilmiştir. Türk Siyasi Tarihinin en önemli si-

yasi partileri arasında yer alan DP’nin hem iktidara çıkışı hem de iktidardan inişi 

Cumhuriyet Tarihinin önemli olayları arasındadır. Yassıada Yargılamaları ile devrik 

DP’nin 10 yıllık iktidarının muhasebesi darbeci subayların kurduğu Milli Birlik Ko-

mitesi tarafından görevlendirilmiş hâkim ve savcılar tarafından görülmüş ve DP 

mensuplarının büyük bölümü hapis cezası almış, Başbakan, Maliye Bakanı ve Dışiş-

leri Bakanı idam edilmiştir. 27 Mayıs 1960 darbesinin ve Yassıada yargılamalarının 

üzerinden 60 yıl geçmiş olmasına rağmen önemini ilk günkü gibi korumaktadır. 
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PROCEEDINGS FOR VIOLATION OF THE CONSTITUTION AND 

A. FAHRİ AĞAOĞLU 

 

Abstract 

In the Turkish political history, various attempts were made to transition to multi-party poli-

tics during the Second Constitutional Era and Early Republican Period; however, the most 

important initiative is undoubtedly the establishment of the Democrat Party (DP) in 1946. 

After taking part in the parliament as an opposition party for four years against the rule of 

the Republican People’s Party (RPP), this party headed the 1950 polls and established the go-

vernment. The 10-year DP rule was ended with a military coup on 27 May 1960. The DP is 

one of the most important political parties in Turkish political history and its rise to and des-

cent from power are among the important events in the history of the Republic. The ten-year 

rule of the overturned DP was heard by the judges and prosecutors appointed by the National 

Unity Committee established by the putschist officers through the Yassıada Trials; most of the 

DP members were sentenced to prison; and the Prime Minister, Minister of Finance and Mi-

nister of Foreign Affairs were executed. Although more than sixty years have passed since the 

1960 coup and the Yassıada trials, this event preserves its importance as on its first day. 
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GİRİŞ 

30 Mayıs 1960 tarihli Resmî Gazete’de DP’lilerin tutuklanmasıyla il-

gili olarak 8 numaralı tebliğ: “Başvekil Adnan Menderes ve Maliye Vekili Ha-

san Polatkan Kütahya yolunda yakalanarak Ankara'ya getirilmiş ve diğer Hükü-

met erkânı gibi muhafaza altına alınmıştır” ve 18 numaralı tebliğ: “Sabık Hü-

kümet erkânı tamamen emniyet altına alınmışlardır” yayınlanmıştır. Bu teb-

liğler ile DP’nin tasfiye işleminin 27 Mayıs 1960 günü başladığı anlaşıl-

maktadır.1 

27 Mayıs 1960 günü Türkiye genelinde DP’lilerin tutuklanması işlemi 

başlamıştır. Ancak Ankara’da tutuklananlar arasında 150 kişi salıverilmiş-

tir.2 Salıverilme işlemi Cemal Madanoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Madanoğlu tutuklu bulunan Sıtkı Yırcalı’dan ve Şemi Ergin’den “fanatik-

lerle mutedillerin bir liste ile ayrılmasını” talep etmiş bu listeye göre salıve-

rilmişlerdir.3 Ancak salınan kimseler çok geçmeden yeniden tutuklanmış 

ve Yassıada’ya gönderilmiştir. 21 Haziran 1960 tarihinde Yassıada’da ve 

Davut Paşa Kışlasında bulunan tutuklu sayısı 613 olmuştur.4 Tutuklanan 

DP’liler hakkında Anayasayı İhlal Davası İddianamesinde şu değerlen-

dirme yapılmıştır: “Bir memlekette asıl olan Parlamento hayatının o yurdun en 

seçkin insanlarının teşkil etmesidir. Şüphesiz ki zamanlarındaki ölçüye göre dü-

şük iktidarda mümkün olduğu kadar bu yolda elde bulundurmaya çalışmıştır. 

Aralarında Türk ve yabancı Üniversiteler bitirmiş olanlar büyük çoğunluğu teş-

kil etmektedir. Hele hukukçu adedinin sanıkları adedinin yarıya yakın miktarını 

teşkil etmesi ayrıca dikkate şayandır”.5 

27 Mayıs darbesini takip eden günlerde Türk basınında DP aleyhinde 

pek çok haber ve ciddi suçlamalar yer almıştır. Suçlamalar arasında Üni-

versite öğrencilerinin kıyma makinelerine atılarak imha edildiği, DP’lile-

rin silah yığınağı yaptığı, Kars ve Ardahan’ın Ruslara verileceği yer al-

maktadır.6 DP aleyhine esen havaya İstanbul Barosu da katılmıştır. İstan-

bul Barosuna kayıtlı avukatların DP’lilerin savunma avukatı olmamasına 

karar verilmiş ve bu kararın da diğer barolar tarafından uygulanması is-

tenmiştir.7 DP’ye yönelik bu suçlamalarla toplumsal bir algının tesis edil-

mesi amaçlanmıştır.8 

DP’li milletvekilleri ve hükümet üyelerine ilaveten yüksek dereceli 

memurlar arasında da tasfiyeler yapılmıştır. 11 Ağustos 1960 tarihli Resmî 

                                                            
1  Resmî Gazete, 30 Mayıs 1960. 
2  Cumhuriyet, 29 Mayıs 1960. 
3  Kâmil Karavelioğlu, Bir Devrim İki Darbe: 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, Gürer Yayınları, İstanbul 2007, s. 47.  
4  Cumhuriyet, 21 Haziran 1960. 
5  İddianame, s. 299. 
6  Rıfkı Salim Burçak, 27 Mayıs Üzerine Görüşler, Demokratlar Kulübü Yayınları, y.y. 1991, s. 5. 
7  Haydar Tunçkanat, 27 Mayıs 1960 Devrimi Diktadan Demokrasiye, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1996, s. 291-292. 
8  Mithat Kadri Vural, “27 Mayıs Dönemi’nde Toplumsal Algı İnşası ve Cemal Gürsel’in Sansürlenen Mektubu”, Çağ-

daş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C 20/Özel Sayı: 15 Temmuz, (2020), s. 167. 
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Gazetede yayınlanan 45 sayılı kanun ile Adalet Bakanlığına yüksek dere-

celi memurların 22 Mayıs 1950 ile 27 Mayıs 1960 tarihleri arasında faali-

yetleri hakkında soruşturma açma yetkisi verilmiştir.9 Yüksek dereceli 

memurların kimler olduğu ise aynı kanunun 2. maddesinde: “Yüksek dere-

celi memurdan maksat Türkiye Büyük Millet Meclisi, Riyaseti cumhur ve Dışiş-

leri Bakanlığı Umumi Kâtipleri, bakanlıklar müsteşarları ile müsteşar yardımcı-

ları, valiler, umum müdürler, vilâyetler belediye reisleri, elçiler ve elçilik müste-

şarları, ataşeler, İktisadi Devlet Teşekküllerinin idare meclisleri reis ve azaları ve 

bu teşekküllere bağlı fabrika veya işletme veya müesseselerin müdürleri, yukarıda 

sayılanların salâhiyetlerini makam ve memuriyet itibariyle hukuken veya fiilen 

kullanmış olan muavinleri” olarak açıklanmıştır. Bu kanun ile DP dönemin-

deki bütün bürokrasinin soruşturulmasına imkân verilmiştir. 7 Aralık 

1960’ta kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

3 Eylül 1960 tarihinde DP’nin bütün emvaline el konulmuş10 ve 29 Ey-

lül 1960’da 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde dokuz dakika süren bir du-

ruşma ile DP kesin olarak kapatılmıştır.11 Böylece milletvekilleri, hükümet 

üyeleri ve cumhurbaşkanı tutuklu bulunan DP’nin tasfiyesi tamamlan-

mıştır. 

Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 27 Mayıs 

Askeri Darbesinin ardından DP iktidarını yargılamak amacıyla oluşturu-

lan yargı organları ve Yassıada Yargılamalarının temelini teşkil eden Ana-

yasayı İhlal Davası incelenmiştir. İkinci Bölümde DP Konya Milletvekili 

A. Fahri Ağaoğlu’nun Yargılanma süreci Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşiv-

leri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivinde yer alan savunması ve Anayasayı 

İhlal Davası Tutanaklarında geçen sorgusu doğrultusunda ele alınmıştır. 

Çalışmamız 27 Mayıs Dönemine ait hatıratlar, tetkik eserler ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Arşivinden temin edilen Anayasayı İhlal Davası Tu-

tanakları, Yüksek Adalet Divanı Kararları ve Başkanlık Cumhuriyet Ar-

şivi Anayasa Mahkemesi Fonundan temin edilen A. Fahri Ağaoğlu’na ait 

Anayasayı İhlal Davası Dosyası ve Gayrimeşru Servet İktisabı Dosyası üze-

rinde yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bahsi geçen arşiv 

belgeleri 10 Haziran 2020 tarihinde temin edilmiştir. Ancak bu arşiv bel-

geleri 1 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 7248 sayılı ka-

nun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına devredilmiştir. Bu ka-

nunun yayınlanmasının ardından bu arşivlere erişim engellenmiştir. 

 

                                                            
9  Resmî Gazete, 11 Ağustos 1960. 
10  Cumhuriyet, 3 Eylül 1960. 
11  Cumhuriyet, 30 Eylül 1960. 
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I. YARGI ORGANLARININ TEŞKİLİ VE ANAYASAYI İHLAL 

DAVASI 

MBK 27 Mayıs hareketini icra etmesinden dolayı siyasi kuvveti temsil 

etmektedir. Dolayısıyla yargılamalara ait esaslar ve sanıkların tespiti için 

yardım alması gerekmiştir.12 27 Mayıs askerî darbesinin ardından MBK 

tarafından DP’lilerin yargılanmasında takip edilecek usul ve verilecek ce-

zaları tespit etmek için iki komisyon kurulmuştur. Usul komisyonunda 

Tahir Taner, Abdullah Gözübüyük, Amil Artus, Zühtü Tarhan, Salim Ba-

şol, Sulhi Dönmezer, Nurullah Kunter, Rıza Tunç, Kâmil Rana ve Refet 

Tüzün, Ceza komisyonunda Hüseyin Nail Kubalı, Hıfzı Veldet Velidede-

oğlu, Sahir Erman, Burhan Koni, Feyyaz Gölcüklü, Naci Şensoy ve Mu-

ammer Aksoy yer almıştır.13 

DP iktidarını yargılayacak olan organlar 14 Haziran 1960 tarihli Ge-

çici Anayasanın 6. Maddesi: “Sakıt Reisi cumhur ile Başvekil ve Vekilleri ve 

eski iktidar mebuslarını ve bunların suçlarına iştirak edenleri yargılamak üzere 

bir Yüksek Adalet Divanı kurulur… Sanıkların sorumluluklarım araştırmak ve 

haklarında son tahkikat açılarak Yüksek Adalet Divanına verilmeleri gerekip ge-

rekmediğine karar vermek üzere bir Yüksek Soruşturma Kurulu teşkil olunur” 

ile tespit edilmiştir. Yüksek Adalet Divanı’nın (YAD) ve Yüksek Soruş-

turma Kurulu’nun (YSK) çalışmasına ait esaslar ise 3 sayılı Yüksek Adalet 

Divanının Muhakeme Usulüne Ait Kanun ile belirlenmiştir.14 Bu kanuna göre 

YSK’nın yapacağı soruşturmalar ilk tahkikat mahiyetinde olup sanıklar 

hakkında son tahkikatı YAD tarafından yapılacaktır. 

YSK Başkanlığına 1 Temmuz 1960 tarihinde Celalettin Kurelman 

atanmış15 ancak Kurelman’ın kalp rahatsızlığından ötürü 18 Temmuz’da 

YSK Başkanlığına Mustafa Hayrettin Perk getirilmiştir.16 Mustafa Hayret-

tin Perk’in temsilciler meclise seçilmesi üzerine YSK Başkanlığı görevi 

Fazlı Öztan’a verilmiştir.17 YAD Başkanlığına Yargıtay Birinci Daire Baş-

kanı Salim Başol, YAD Başsavcılığı’na ise Altay Ömer Egesel getirilmiş-

tir.18 

Yassıada Yargılamalarının en önemli işlevi ve amacı 27 Mayıs Askeri 

Darbesi ve MBK’ne meşruiyet sağlamaktır.19 YSK temmuz ayında göreve 

                                                            
12  Ülkü Halatçı, “Hukuk Politika ve Adalet İlişkisinin Yassıada Davası Örneğinde İncelenmesi”, Hukuk Felsefesi ve 

Sosyoloji Arkivi, 15. Kitap, Ed. Hayrettin Ökçesiz, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2006, s. 117.  
13  Karavelioğlu, age., s. 54-55. 
14  Resmî Gazete, 18 Haziran 1960. 
15  Resmî Gazete, 1 Temmuz 1960. 
16  Resmî Gazete, 18 Temmuz 1960. 
17  Resmî Gazete, 5 Ocak 1961. 
18  Resmî Gazete, 7 Ekim 1960; 1959 ile 1961 yılları arasında Türkiye’de çalışmalar yapan ve Yassıada Yargılama-

larını takip eden Amerikalı bilim adamı Walter F. Weiker Başol hakkında: “Yargılamaları yönetişi olağanüstüydü”, 
Egesel hakkında ise: “Delillerin kuvvetini ve zayıflığını ortaya koyuş ve tahlil tarzı zaman zaman insanda bir eksik-
lik hissi uyandırmakla beraber genel olarak Egesel görevini yerine getiriyordu” değerlendirmelerini yapmıştır. Wal-
ter F. Weiker, 1960 Türk İhtilali, çev. Mete Ergin, Cem Yayınevi, İstanbul 1967, s. 40. 

19  Halatçı, agm., s. 123.  
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başlamış ve çalışmalarını 5 Ekim 1960’da tamamladıktan sonra soruş-

turma dosyalarını YAD’a teslim etmiştir.20 Yassıada toplam 19 dava gö-

rülmüştür. Bu davaları üç gruba ayırmak mümkündür: 

1- 3 adet cinayet, ayaklanma ve mala zarar verme suçları içeren dava. 

2-7 adet anayasanın ihlal edildiği siyasi dava. 

3-9 adet yolsuzluk suçlamalarını içeren dava.21 

Bu davaların hepsi hukuki niteliğe sahip değildir. Köpek ve Bebek 

davaları olarak bilinen Celal Bayar’ın ve Adnan Menderes’in kişisel ha-

yatları dava konusu yapılmıştır. Bu davalarla ilgili olarak Orhan Erkanlı: 

“Yassıada’da bir devrin on senelik bir iktidarın muhasebesi yapılacaktı… Dava-

ların hukuki değerinden ziyade halk üzerinde meydana getireceği etkiler ön plana 

alınmıştır. Bebek davasıyla kendisine Müslümanlığın hamisi sıfatı verilen, pey-

gamberliğinden bahsedilen, evli ve üç çocuk babası bir başbakanın altmış yaşın-

daki aşk maceraları, gayrimeşru çocukları, hususi hayatına alet ettiği devlet me-

murları ve devlet imkanlarının ibret verici sahneleri ortaya konacaktı. Köpek da-

vası ile de eli açık, sevap ve yardımı seven bir kişi sanılan Bayar’ın kendisine dev-

let başkanı sıfatı dolayısıyla hediye edilen bir köpeği sattırarak elde edilen parayla, 

sanki kendi şahsi parasıymış gibi kendi adına çeşme yaptırması on yıl içinde devlet 

başkanlığı makamına gelen hediyelerin ne olduğu meydana çıkacaktı” ifadelerini 

kullanmıştır.22 Sami Küçük ise halkın büyük kısmının anayasayı ihlal gibi 

soyut suçların mahiyetini anlayamadığını bundan ötürü Köpek ve Bebek 

davası gibi somut davaların da Yassıada’da görüldüğünü söylemiştir.23  

Yassıada yargılamalarının en önemli davası 1 Esas Numaralı Anaya-

sayı İhlal Davası’dır. Yassıada’da görülen davalar çeşitli zamanlarda Ana-

yasayı İhlal Davası ile birleştirilmiştir. DP’ye yöneltilen anayasanın ihlal 

edilmesi suçu 27 Mayıs Askeri Darbesinin hemen ardından ortaya atılmış-

tır. Anayasayı ihlal suçu ilk kez 28 Mayıs 1960 tarihli Anayasa Hazırlama 

Komisyonunun raporunda: “Hükümet ve siyasi iktidar, bir taraftan Anaya-

saya tamamen aykırı kanunlar çıkarmış ve bunlara dayanmak suretiyle Anaya-

sayı ihlal etmiştir; kanunsuz icraatta bulunmuştur” ifadeleri ile dile getiril-

miştir.24 Anayasayı ihlal suçu ikinci kez Geçici Anayasanın başlangıç kıs-

mında daha da genişletilmiş ve DP’nin diktatörlüğe gidişi: “İktidar Partisi 

idarecileri tarafından Anayasa’nın çiğnenmesi, Türk Milletinin bütün fert ve in-

sanlık hak ve hürriyetlerinin ve masuniyetlerinin ortadan kaldırılması, muhalefet 

murakabesi işlemez hale getirilerek tek parti diktatoryası kurulması suretiyle Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi fiilen bir parti grubu durumuna düşürülmüştür” söz-

leri ile açıklanmıştır.25  

                                                            
20  Cumhuriyet, 5 Ekim 1960.  
21  Halatçı, agm., s. 115. 
22  Orhan Erkanlı, Anılar, Sorunlar, Sorumlular, Baha Matbaası, İstanbul 1973, s. 120. 
23  Metin Toker, Yarı Silahlı, Yarı Külahlı Bir Ara Rejim, Bilgi Yayınevi, Ankara 1991, s. 181.  
24  Akdevrim, Başbakanlık Devlet Basımevi, Ankara 1960, s. 65. 
25  Resmî Gazete, 14 Haziran 1960. 
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Anayasayı İhlal Davasının temelinde 4 numaralı Yüksek Soruşturma 

Kurulunun hazırladığı rapor yer almaktadır. Anayasayı İhlal Davasının 

hukuki temeli bu rapor ile oluşturulmuştur.26 Bu rapor YSK tarafından 1 

numaralı Anayasayı İhlal Davası’nın Esbabı Mucibeli Kararı (EMK) ola-

rak aynen alınmıştır.  

EMK 48 sayfadan ve iki bölümden oluşmaktadır.27 EMK’nın ilk yedi 

sayfasında tutuklu bulunan DP’liler cezai sorumluluklarına göre 7 gruba 

ayrılmıştır. İlk bölümde DP’nin 10 yıllık iktidarı boyunca anayasayı ihlal 

ettiği icraatları ikinci bölümde ise 7 kısıma ayrılan sanıkların cezai sorum-

lulukları yer almıştır. 

Birinci kısımda DP’nin 10 yıllık iktidarı altında anayasanın ihlal edil-

diği kanunlar yer almasına rağmen yalnızca 11. Dönem milletvekilleri tu-

tuklanmıştır. CHP’nin emvaline el konulması anayasanın ihlal edildiği bir 

durum olarak kabul edilmiş ancak bu kanuna kabul oyu veren 341 kişiden 

yalnızca 119’u Yassıada tutuklu olarak yer almıştır.28 Sorgulamalar esna-

sında bu durum Samet Ağaoğlu tarafından dile getirilmiştir. YAD Başkanı 

Salim Başol bu durumun sebebini: “Bu o kadar ayan beyan bir şey ki, söyle-

meye bile hacet yok. Bugün Yassıada’da bulunan milletvekilleri kimler? İnkılap 

anında mecliste bulunanlar. Niçin? Sizi alıp Yassıada’ya tıkan kudret böyle iste-

miş, onu biz bilemeyiz” sözleri ile açıklamıştır.29 Konya milletvekillerinden 

A. Fahri Ağaoğlu 9. ve 10. Dönem meclisleri düşürülmediği ve milletve-

killerinin tutuklanmadığı için bu dönemlere ait kanunların dava konusu 

yapılmaması gerektiğini söylemiştir.30 AİD ile ilgili olarak en büyük tutar-

sızlık bu durumdur. 

EMK’nın birinci kısımında anayasanın ihlal edildiği 6 kanun sıralan-

mıştır. Bunlar: 

1) 14 Aralık 1953 tarihli 6195 sayılı kanunla CHP emvalinin hazineye 

aktarılması ile anayasanın 71. Maddesi31 

2) 1954 seçimlerinde DP’nin milletvekili çıkaramadığı Kırşehir’in 30 

Haziran 1954’te ilçe haline getirilmesi ile anayasanın 75. Maddesi32 

3) 21 Haziran 1954’te Emekli Sandığı Kanunun 39. Maddesinde ya-

pılan değişiklik ile hâkim ve savcıların kendi istekleri dışında emekliye 

sevk edilebilmelerine imkân tanınması ve bu karara itiraz hakkının yasak-

lanması ile anayasanın 54. ve 82.33 Maddeleri  

                                                            
26  Halatçı, agm., s. 116. 
27  Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA.), f.010.09., y.1.1.1, s. 1-48. 
28  TBMM Arşivi (TBMM. A.), Anayasayı İhlal Davası Tutanakları (AİDT), C 1, s. 62. 
29  TBMM. A., AİDT., C 1, s. 60. 
30  TBMM. A., AİDT., C 3, s. 1505. 
31  Madde 71- Can, mal, ırz, mesken her türlü taarruzdan masundur. 
32  Madde 75- Hiçbir kimse mensup olduğu din, mezhep, tarikat ve felsefî içtihadından dolayı muaheze edilemez. 
33  Madde 54- Hâkimler bilcümle dâvaların muhakemesinde ve hükmünde müstakil ve her türlü müdahalâttan azade 

olup ancak kanunun hükmüne tabidirler. Mahkemelerin mukarreratını Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekilleri 
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4) 11 Eylül 1957 tarihinde 5545 sayılı Seçim Kanunun 35.Maddesinde 

yapılan değişiklik ile anayasanın 11.Maddesi34  

5) 27 Haziran 1956 tarihinde çıkartılan Toplantı ve Gösteri Yürüyüş-

leri Kanununun herkese eşit olarak uygulanmaması ile anayasanın 

69.Maddesi35 

6) Tahkikat Encümenin kurulması ve Salahiyet Kanununun çıkartıl-

ması.36 

Tahkikat ve Encümeni ve Salahiyet Kanunu Anayasayı İhlal Davası-

nın temelini oluşturmaktadır. Tahkikat Encümeni üyeleri ve Salahiyet Ka-

nununu teklif eden milletvekilleri sorumlulukları ayrı olarak değerlendi-

rilmiştir ve EMK’nın birinci bölümünün büyük çoğunluğu Tahkikat En-

cümenine ayrılmıştır. Tahkikat Encümeni kuruluşu ve Salahiyet Kanunu 

olmak üzere iki başlıkta incelenmiştir. 

TBMM İçtüzüğünün 16. Kısımı Meclis Tahkikat Komisyonları ile ilgi-

lidir. Bu kısımda yer alan 169 ile 176 arasındaki maddeler Hükümet ve 

Bakanlar Kurulu hakkında açılacak tahkikatları düzenlemiştir.37  

Tahkikat Encümeni TBMM İçtüzüğünün 177. Maddesine38 istinaden 

kurulmuştur. 177.Madde ile meclise bilgi edinmek amacıyla bir encümen 

kurma yetkisi verilmiştir ancak Tahkikat Encümeni kuruluş kararında yer 

alan: “Cumhuriyet Halk Partisinin yıkıcı, gayrimeşru ve kanun dışı faaliyetleri-

nin memleket sathında cereyan tarzı ve bunların mahiyetinin nelerden ibaret ol-

duğunu tahkik tesbit” ifadelerinden encümenin amacının bilgi almak olma-

dığı ve encümenin peşin hükümle kurulduğu anlaşılmaktadır.39 Tahkikat 

Encümenine kuruluş kararında TBMM İçtüzüğünün 16. Kısımında yer 

alan bütün yetkiler verilmiştir.40 Bu yetkilerden en önemlileri 173. Madde-

dir41. 

Salahiyet Kanunundan evvel Tahkikat Encümenince üç önemli karar 

alınmıştır. 18 Nisan tarihli 2 numaralı tebliğ ile bütün siyasi partilerin her 

türlü toplantısı ve faaliyetleri yasaklanmıştır. 20 Nisan tarihli 6 numaralı 

tebliği ile belediye, kasaba ve muhtarlık seçimleri iptal edilmiştir. 3 numa-

ralı tebliği ile tahkikatın selametle cereyanı için Tahkikat Encümenin ku-

ruluşu ve aldığı kararlarla ile ilgili olarak Meclis Zabıt Cerideleri hariç her 

                                                            
Heyeti hiçbir veçhile tebdil ve tağyir ve tehir ve infazı ahkâmına mümanaat edemez. Madde 82- Türkler gerek şa-
hıslarına gerek ammeye mütaallik olarak kavanin ve nizamata muhalif gördükleri hususatta merciine ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine münferiden veya müçtemian ihbar ve şikâyette bulunabilirler. 

34  Madde 11- Otuz yaşını bitiren kadın, erkek her Türk mebus seçilebilir. 
35  Madde 69- Türkler kanun nazarında müsavi ve bilâistisna kanuna riayetle mükelleftirler. Her türlü zümre, sınıf, 

aile ve fert imtiyazları mülga ve memnudur. 
36  EMK, s. 11-13.  
37  Selin Esen, “18 Nisan 1960 Tarihli Tahkikat Komisyonu”, Mülkiye Dergisi, C 34/S. 267, (2010), s. 171-172.  
38  Madde 177- Meclis, bir madde hakkında re ‘sen malûmat edinmek isterse bir Tahkikat Encümeni teşkil edilir veya-

hut mevcut encümenlerden biri bu vazife ile mükellef olur. 
39  Esen, agm., 176-178. 
40  Resmî Gazete, 19 Nisan 1960.  
41  Madde 173- Tahkikata memur olan encümen Hükümetin bütün vesaitinden istifade ve istediği evrak ve vesaike 

vazıyet eder. 
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türlü yayın ve haber yapılması yasaklanmıştır. Meclis müzakerelerine ge-

tirilen bu yasak ile anayasanın 20. Maddesi42 ihlal edilmiştir.43 Adnan 

Menderes getirilen yasağın Zabıt Ceridelerinin yayınlanması hakkında ol-

madığını zabıtların yayınlanamaya devam edeceğini, yasağın müzakere-

lerin günlük gazeteler tarafından haber yapılmasını ve suiistimal edilme-

sini önlemek için getirildiğini söylemiştir.44 Ali Fuad Başgil45 ve Hüseyin 

Nail Kubalı46 meclis müzakereleri hakkında haber yapılması yasağının 

anayasanın 20. Maddesindeki aleniyet hükmüne aykırı olduğunu söyle-

mişlerdir. 

Anayasa aykırı nitelikte çıkartılan kanunlar arasında en önemlisi 7468 

sayılı Salahiyet Kanunudur. Bu kanun ile Tahkikat Encümenine yasama, 

yargı ve yürütme organlarına ait yetkiler verilmiş ve bu yetkiler diktatör-

lüğe yol açabilecek bir mahiyettedir47. 

7468 sayılı kanunun 1. Maddesi48 ile Tahkikat Encümenine hâkim ve 

savcılara ait yetkiler verilmiştir. Bu mahiyetteki yetkilerin Tahkikat Encü-

menine verilmesi ile anayasanın 8. Maddesi49, 2. Maddesi50 ile Tahkikat 

Encümenine tutuklama, neşriyat yasağı koyma ve matbaa kapatma gibi 

yetkilerin verilmesi ile anayasanın 7. Maddesi51 ihlal edilmiştir. Encümene 

bu tarz yetkilerin verilmesi ile anayasadaki kuvvetler ayrılığı hükümleri 

ihlal edilmiştir.52  

Tahkikat Encümeni üyelerinden Nusret Kirişçioğlu yargı yetkisi ile 

ilgili olarak: “Encümene kaza yetkisi verildiği iddiası yalandı. Çünkü biz sadece 

hazırlık ve ilk tahkikat safhasında yetkili merciler ölçüsünde bir yetkiye sahiptik” 

                                                            
42  Madde 20- Meclis müzakeratı alenidir ve harfiyen neşrolunur. 
43  EMK., s. 13-15.  
44  Önder Gün, 27 Mayıs Askeri Müdahalesine Doğru DP-CHP Mücadelesinin Zirvesi: 18 Nisan 1960 Tahkikat Ko-

misyonunun Kurulması ve Faaliyetleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, (Yüksek 
Lisans Tezi), İstanbul 2006, s. 99;  

45  Ali Fuad Başgil, 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri, çev. M. Ali Sebük-İ. Hakkı Akın, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1966, s. 
131-132. 

46  Esen, agm., 187. 
47  Halatçı, agm., s. 114.  
48  Madde 1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümenleri ve naip olarak vazifelendirecekleri Tâli Encümenler; 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Askeri Muhakeme Usulü Kanunu, Basın Kanunu ile diğer kanunlarda Cumhu-
riyet müddeiumumisine, sorgu hâkimine, sulh hâkimine ve askerî adlî amirlere tanınmış olan bilcümle hak ve 
salâhiyetleri haizdir. 

49  Madde 8- Hakkı kaza, Millet namına, usulü ve kanunu dairesinde müstakil mahakim tarafından istimal olunur. 
EMK., s. 18-19. 

50  Madde 2- Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümenleri:  
a) Tahkikatın selâmetle cereyanını temin maksadıyla her türlü neşriyatın yasak edilmesine,  
b) Neşir yasağına riayet edilmemesi halinde mevkute veya gayri mevkutenin tabı veya tevzinin men'ine,  
c) Mevkute veya gayri mevkutenin toplatılmasına, mevkutenin neşriyatının tatiline veya matbaanın kapatılmasına,  
ç) Tahkikat için lüzumlu görülen veya sübut vasıtalarından olan her türlü evrak, vesika veya eşyanın zaptına,  
d) Siyasi mahiyet arz eden toplantı, hareket, gösteri ve emsali faaliyetler hakkında tedbir ve karar almaya,  
e) Tahkikatın selâmetle intacı için lüzumlu göreceği bilcümle tedbir ve kararları ittihaz etmeye ve Hükümetin bütün 

vasıtalarından istifade eylemeye, dahi salahiyetlidir. 
51  Madde 7- Meclis, icra salâhiyetini, kendi tarafından müntahap Reisicumhur ve onun tayin edeceği bir İcra Vekilleri 

Heyeti marifetiyle istimal eder. 
52  EMK., s. 19-20.  
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ifadeleri53 ile 7468 sayılı kanunun 10.Maddesi54 ile encümene yargı yetkisi 

verilmediğini söylemiştir. Ancak ilk soruşturma aşaması da hâkimler ta-

rafından yürütülür, iddia ve savunma makamları bu aşamada hazır bulu-

nur. Dolayısıyla ilk soruşturma aşaması da yargı süreci içindedir.55 

Salahiyet Kanununun kabulünden sonra Tahkikat Encümenini aldığı 

kararlar ile anayasa ihlal edilmiştir. Bu kararlar:56 

1- Tahkikat Encümeni görevli olduğu süre boyunca toplamda 12 ga-

zete ve dergi hakkında soruşturma yapılmadan kapatma kararı almıştır. 

Bu karalar ile anayasanın 70.57 ve 77. Maddeleri58  

2- Tahkikat Encümeni Kurtul Altuğ’u ve Cemal Yıldırım’ı şahitlikten 

kaçınma suçundan ötürü Cumhuriyet savcılığına sevk etmesi gerekirken 

bu kişilerin tutuklanmasına karar vermesi ile anayasanın 70. Maddesi  

3-29 Nisan 1960 tarihinde Türkiye genelinde her türlü toplantıların 

yasaklanması ile anayasanın 79. Maddesi59 

4- CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, CHP Genel Sekreteri Rüştü Aksal 

ve Osman Dağlıoğlu’na ait telgraflara el konulması ile anayasanın 

81.Maddesi60 ihlal edilmiştir. 

EMK’nın ikinci bölümü Celal Bayar’ın cezai sorumluluğunun tespiti 

ile başlamaktadır. 1924 Anayasasının 41. Maddesi61 Cumhurbaşkanının 

vatana ihanet suçuyla yalnızca TBMM’ye karşı sorumlu olduğunu belirt-

miştir. Ancak Cumhurbaşkanının muhakemesi hususunda takip edilecek 

yol belirtilmediği için Celal Bayar’ın yargılanabilmesi için MBK’nin hu-

susi bir karar alması gerekmiştir. Bu karar 13 Temmuz 1960 tarihli Resmî 

Gazetede yayınlanmıştır.62 

Bu kararda vatana ihanet ifadesinin muayyen bir suça karşılık gelme-

diği, genel bir ifade olduğu ve bu belirsizliğin kasıtlı olarak yaratıldığı be-

lirtilmiştir. Belirsizliğin kaynağı olarak 1924 Anayasasının hazırlanma 

aşamasında Celal Nuri Bey’in konuşması gösterilmiştir: “Bir takım husu-

satta bir hadise vuku bulacak ki, bu hadisede fevkalade, harikulade ve belki milletin 

                                                            
53  Nazlı Ilıcak, 15 Yıl Sonra 27 Mayıs Yargılanıyor, C 2, Kervan Yayınları, İstanbul 1977, s. 511-512.  
54  Madde 10- Türkiye Büyük Millet Meclisi Tahkikat Encümenleri tarafından yapılmış olan tahkikat ilk tahkikat mahi-

yetindedir. 
55  Esen, agm., 181. 
56  EMK., s. 44-45. 
57  Madde 70- Şahsi masuniyet, vicdan, tefekkür, kelâm, neşir, seyahat, akit, sâyü amel, temellük ve tasarruf, içtima, 

cemiyet, şirket, hak ve hürriyetleri Türklerin tabii hukukundandır. 
58  Madde 77- Matbuat, kanun dairesinde serbesttir ve neşredilmeden teftiş, muayeneye tabi değildir. 
59  Madde 79- Ukudun, sâyü amelin, temellük ve tasarrufun, içtimaatın, cemiyetlerin ve şirketlerin hududu hürriyeti 

kanunlar ile musarrahtır. 
60  Madde 81- Postalara verilen evrak, mektuplar ve her nevi emanetler salâhiyettar müstantik ve mahkeme kararı 

olmadıkça açılamaz ve telgraf ve telefon ile vâkı olan muhaberatın mahremiyeti ihlâl olunamaz. 
61  Madde 41- Reisicumhur hıyaneti vataniye halinde Büyük Millet Meclisine karşı mesuldür. Reisicumhurun ısdar 

edeceği bilcümle mukarrerattan mütevellit mesuliyet otuz dokuzuncu madde mucibince mezkûr mukarreratı imza 
eden Başvekil ile Vekili aidine racidir. Reisicumhurun hususatı şahsiyetinden dolayı mesuliyeti lâzım geldikte işbu 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun masuniyeti teşriiyeye taallûk eden on yedinci maddesi mucibince hareket edilir. 

62  Resmî Gazete, 13 Temmuz 1960. 
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tarihinde bir tek hadise zuhur edecek ki onun üzerine Heyeti Celile düşünür ve 

bunun tarzı muhakemesi, ne yapacağını ve nasıl tesviye edeceğini o zaman tesbit 

eder. Yoksa ortada fol yok yumurta yok iken Reisicumhur gibi bir zatıalinin müs-

telzimi mücazat bir hareketten dolayı ne suretle mesul tutulacağını tedbir etmek 

doğru olmaz”. Celal Nuri Bey’in bu konuşmasından hareketle Cumhurbaş-

kanına yönelik vatana ihanet suçunun tesbit ve muhakemesinin belirlen-

mesinde tek yetkilinin TBMM olduğu sonuca ulaşılmıştır. Geçici Anaya-

sanın 1.Maddesi63 uyarınca TBMM’nin bütün yetkileri MBK tarafından 

devralındığı için Cumhurbaşkanın vatana ihanet suçunu tesbit ve muha-

keme edecek organın MBK olduğuna karar verilmiştir. Geçici Anayasanın 

6. Maddesi ile Cumhurbaşkanını yargılama yetkisi MBK tarafından 

YAD’a verilmiştir. 

Bu karardan hareketle EMK’da Celal Bayar’ın cezai sorumluluğu: 

1-Partiler üstü ve tarafsız hareket etmesi gerekirken DP faaliyetlerine 

bizzat katılmıştır. 

2-Anayasaya aykırı kanunlar hakkında anayasanın 35.Maddesin-

deki64 kendisine tanınan veto yetkisini kullanmayarak anayasanın ihlaline 

kayıtsız kalmıştır. 

3- DP milletvekilleri üzerinde manevi cebir kullanmak suretiyle ta-

hakküm kurmuştur. 

Celal Bayar’ın bu eylemlerinin TCK’nun 146/1.65 ve 64.Maddelerine66 

uyduğuna ve hakkında son tahkikatın açılmasına karar verilmiştir.67 

Adnan Menderes’in cezai sorumluluğu: 

1-Sahip olduğu %20 milletvekili belirleme kontenjanı ve milletvekil-

leri listesi üzerinde veto yetkisiyle milletvekilleri üzerinde tahakküm kur-

muştur. 

2-Vatan Cephesi adıyla DP’ye bağlı teşkilatlar kurdurmak suretiyle 

milli birliği bozacak faaliyetlerde bulunmuştur. 

3- EMK’nın birinci kısımında yer alan anayasaya aykırı oldukları tes-

bit edilen kanunlar bizzat hükümet tarafından teklif edilmiş ve meclisten 

geçmiştir. 

                                                            
63  Madde 1-Türkiye Büyük Millet Meclisinin Teşkilâtı Esasiye Kanununa göre sahip olduğu bütün hak ve yetkiler, bu 

süre içinde, Millî Birlik Komitesine aittir. 
64  Madde 35- Reisicumhur Meclis tarafından kabul olunan kanunları on gün zarfında ilân eder. Teşkilâtı Esasiye Ka-

nunu ile bütçe kanunları müstesna olmak üzere ilânını muvafık görmediği kanunları bir daha müzakere edilmek 
üzere esbabı mucibesiyle birlikte keza on gün zarfında Meclise iade eder. 

65  Madde 146/1- Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat-ı Esasiye Kanununun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya 
ilgaya ve bu kanun ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisini ıskata veya vazifesini yapmaktan menʻe cebren 
teşebbüs edenler idam cezasına mahkûm olur. 

66  Madde 64- Birkaç kişi bir cürüm veya kabahatin icrasına iştirak ettikleri takdirde fiili irtikap edenlerden veya doğru-
dan doğruya beraber işlemiş olanlardan her biri o fiile mahsus ceza ile cezalandırılır. Başkalarını cürüm ve kaba-
hat işlemeğe azmettirenlere dahi aynı ceza hükmolunur. Ancak fiili icra edenin onu işlemekte şahsi bir menfaati 
olduğu sabit olursa azmettiren şahsın cezası, ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis yerine yirmi dört sene ve müeb-
bet ağır hapis yerine yirmi sene ağır hapistir. Sair cezaların altıda biri indirilir. 

67  EMK., s. 22-27.  
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Adnan Menderes’in bu eylemlerinin TCK’nun 146/1. ve 64. Maddele-

rine uyduğuna ve hakkında son tahkikatın açılmasına karar verilmiştir.68 

İcra Vekilleri Heyetinin cezai sorumluluğu: 

1- Anayasanın 46. Maddesi69 İcra Vekilleri heyeti hükümetin genel si-

yasetinden müşterek olarak sorumludur demektedir. Hükümetin genel 

politikasına fikren katılmayan bakanların istifa etmesi gerekirdi. 

2-Anayasaya aykırı kanunlar hükümet tarafından desteklenmiştir. 

İcra Vekilleri Heyetinin bu eylemlerinin TCK’nun 146/1. ve 64. Mad-

delerine uyduğuna ve hakkında son tahkikatın açılmasına karar verilmiş-

tir.70 

7468 sayılı Salahiyet Kanununu teklif eden milletvekillerinin sorum-

luluğu: 

Adnan Menderes’in konuşması doğrultusunda Salahiyet Kanununu 

teklif ederek anayasanın ihlal edilmesinde Adnan Menderes ile eşit so-

rumluluğa sahiptirler.  

7468 sayılı Salahiyet Kanununu teklif eden milletvekillerinin eylem-

lerinin TCK’nun 146/1. Ve 64. Maddelerine uyduğuna ve hakkında son 

tahkikatın açılmasına karar verilmiştir.71 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Reis vekillerinin cezai sorum-

luluğu: 

1-Meclis Reisi Refik Koraltan ettiği yemine aykırı hareket ederek DP 

politikalarını desteklemiş ve meclis müzakerelerini partizanca yönetmiş-

tir. 

2-Meclis Reisi Vekili İbrahim Kirazoğlu 7468 sayılı Salahiyet Kanunu 

müzakereleri esnasında içtüzüğe aykırı hareket etmiş ve kanunun yürür-

lüğe girmesi için çaba sarf etmiştir. 

3-Meclis Reis Vekilleri İlhan Sipahioğlu ve Agah Erozan milletvekil-

leri ile aynı sorumluluğa sahiptir. 

Refik Koraltan’ın ve İbrahim Kirazoğlu’nun eylemlerinin TCK’nun 

146/1. ve 64. Maddelerine uyduğuna ve hakkında son tahkikatın açılma-

sına, İlhan Sipahioğlu’nun ve Agah Erozan’ın eylemlerinin TCK’nun 

146/3. Maddesine uyduğuna ve hakkında son tahkikatın açılmasına karar 

verilmiştir.72 

Tahkikat Encümeni üyelerinin cezai sorumluluğu: 

Anayasaya aykırı olan Salahiyet Kanununu aşırı bir gayret ve zorla 

tatbik etmek suretiyle bu Tahkikat Encümeni üyelerinin Anayasayı İhlal 

                                                            
68  EMK., s. 27-32. 
69  Madde 46- İcra Vekilleri Heyeti Hükümetin umumi siyasetinden müştereken mesuldür. 
70  EMK., s. 32. 
71  EMK., s. 33. 
72  EMK., s. 41-43. 
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Suçunda Celal Bayar ve Adnan Menderes ile aynı sorumluluğa sahiptir-

ler. 

Tahkikat Encümeni üyelerinin eylemlerinin TCK’nun 146/1. Ve 

64.Maddelerine uyduğuna ve hakkında son tahkikatın açılmasına karar 

verilmiştir.73 

Milletvekillerinin cezai sorumluluğu: 

1-18 Nisan 1960 ile 27 Mayıs 1960 tarihleri arasında devam eden olay-

lar karşısında murakabe vazifesini yapmayarak DP liderlerinin hukuk 

dışı tutumlarını desteklemişlerdir. 

2- Mensubu oldukları DP’den istifa etmeyerek anayasanın ihlalinde 

Fer’an Zimethal74 olarak suça iştirak etmişlerdir. 

11. Dönem DP milletvekillerinin hepsinin eylemlerinin TCK’nun 

146/3.75Maddesine uyduğuna ve hakkında son tahkikatın açılmasına karar 

verilmiştir.76 

EMK’da 11. Dönem milletvekillerinin yargılanmalarını engelleyecek 

üç durum vardır.77 YSK soruşturmaları esnasında milletvekilleri savun-

malarını bu üç durum üzerine inşa etmiştir: 

1- Bazı milletvekilleri 1924 Anayasasının 17.Maddesi78 ile milletvekil-

lerinin tam bir dokunulmazlığa sahip olduğu bundan dolayı yargılana-

mayacaklarını savunmuşlardır. Bu dokunulmazlık milletvekillerine hu-

kuki ve siyasi her türlü soruşturmaya karşı korumaktadır.79 

Milletvekillerinin sahip olduğu bu anayasal hak Anayasayı İhlal Da-

vası’na ait metinlerde yok sayılmıştır. 17.Madde ile ilgili olarak EMK’da: 

“Anayasanın meşruiyet çevresinde kaldıkça kabili istifade olan masuniyet ve mu-

afiyet imtiyazlarından tecerrüd etmiş”80, İddianamede: “17.Madde kalkanının 

anayasayı tadil kanunlara oy vermelerinden dolayı dahi kendilerini mesuliyetten 

koruyan bir kalkan olduğunu iddia etmeleri üzerine, biz kendilerine burada söz 

ve beyanlarından dolayı değil, fiil ve hareketlerinden dolayı ve darbei hükümet 

eyleminden suçlu bulunduklarını söylemiş idik… anayasada tanınan masuniye-

tin, anayasayı bilfiil ortadan kaldırmak mevzuunda milletvekillerine bir masuni-

                                                            
73  EMK., s. 43-45. 
74  Fer’an Zimethal (Fer’i Fail): Suç işlemeye teşvik veya suçu irtikap kararını takviye yahut fiil işlendikten sonra mü-

zaheret veya muavenette bulunacağını vadederek, talimat veya tarifatta bulunarak, iş ve vasıtaları tedarik ederek 
yahut suç işlenmeden önce veya işlendiği sırada müzaheret veya muavenetle yapılmasını kolaylaştırarak bir su-
çun işlenmesine iştirak eden kimsedir. Bk. Türk Hukuk Lugatı, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1991, s. 90. 

75  Madde 146/3- Birinci fıkrada yazılı suça ikinci fıkrada gösterilenden gayri surette iştirak eden fer'i şerikler hak-
kında beş seneden on beş seneye kadar ağır hapis ve amme hizmetlerinden müebbeden memnuiyet cezası hük-
molunur. 

76  EMK., s. 34-41. 
77  EMK., s. 39. 
78  Madde 17.- Hiçbir mebus Meclis dâhilindeki rey ve mütalâasından ve beyanatından ve Meclisteki rey ve mü-

talâasının ve beyanatının Meclis haricinde irat ve izharından dolayı mesul değildir. 
79  Halatçı, agm., s. 118.  
80  EMK., s. 38.  
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yet tanıyacağını düşünmek, vatanı müdafaa için silahlandırılan ordunun silah-

ları ile vatanı ve milleti yok etmesi mazur görmek ile bir olacaktır”.81 Yüksek 

Adalet Divanı Kararlarında ise 1924 Anayasasının hazırlanışı esnasında 

17. Madde ile ilgili Ali Cenani Bey’in: “Mebuslara masuniyeti şahsiye vermek-

ten maksat hakkı teşriyelerine halel getirmemektir… fakat efendiler, masuniyeti 

teşriyenin hukuku umumiyeyi ihlal etmemesi şarttır”82 ifadeleri geçmektedir. 

Bu beyanlardan hareketle anayasanın ihlal edildiği durumlarda bu doku-

nulmazlığın geçersiz olduğu kabul edilmiştir. 

2- Bazı milletvekilleri tali encümenlerden geçerek ve TBMM tarafın-

dan onaylanan kanunlarda anayasaya aykırılık durumunun söz konusu 

olmayacağını savunmuştur. 1924 Anayasası kanunların anayasa uygun-

luğunu siyasal denetim yoluyla yani kanunların TBMM’de tartışılırken 

denetlenmesi ilkesini kabul etmiştir.83 Anayasanın 103.Maddesi84 ile hiçbir 

kanunun anayasaya aykırı olamayacağını belirtmiştir ancak olası bir ay-

kırılık durumu hakkında bir hüküm içermemektedir.85 

3-Milletvekilleri arasında Anayasayı İhlal Davasının temelini oluştu-

ran Tahkikat Encümenin kurulması ve Salahiyet Kanununun kabul edil-

mesi hakkındaki müzakerelere katılmadığını veya kabul oy vermediğini 

iddia edenler olmuştur. Milletvekillerinin bu iddiasının temelinde 27 Ni-

san 1960 tarihli TBMM toplantısında milletvekillerinin yoklamasının ya-

pılmaması ve 7468 sayılı kanunun işari oyla kabul edilmesi yer almakta-

dır.86 Anayasayı İhlal Davası soruşturmaları esnasında 240 Milletvekili Sa-

lahiyet Kanununu müzakereler katıldıklarını ancak oy vermediklerini 

veya 27 Nisan 1960 günü mecliste olmadıklarını belirtmiştir87. 27 Nisan 

1960 günü yapılan yoklamalarda 26 DP milletvekili yok yazılmıştır. Mü-

zakereler esnasında 176 CHP milletvekili ise toplantı salonunu terk etmiş-

tir. CHP’nin meclisi terk etmesinin ardından mecliste 408 DP milletvekili 

kalmıştır. Bu sayıdan yok yazılan 26 milletvekilini ve çeşitli sebeplerle oy 

vermediğini söyleyen 240 milletvekili çıkarıldığı zaman geriye 189 sayısı 

kalmaktadır. Bu durumdan hareketle 7468 sayılı Salahiyet Kanunun mü-

zakerelerini yöneten Meclis Reis Vekili İbrahim Kirazoğlu’nun içtüzük 

hükümlerine aykırı hareket ettiği iddia edilmiş ancak Kirazoğlu müzake-

relerin başladığı zaman mecliste 337 milletvekilinin bulunduğunu ve ka-

nunu işari reye sunduğu zaman mecliste bulunan herkesin el kaldırdığını 

söylemiştir.88 27 Nisan 1960 tarihinde Salahiyet Kanununun acele olarak 

                                                            
81  İddianame, s. 182. 
82  TBMM. A., YADK., s. 77-78. 
83  Halatçı, agm., s. 114.  
84  Madde 103-Hiçbir kanun Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi olamaz. 
85  Onur Sır, Hukuk Devleti Açısından Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi, Dokuz Eylül Üniver-

sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, (Doktora Tezi), İzmir 2010, s. 229-230.  
86  TBMM Zabıt Ceridesi, 27 Nisan 1960, 309. 
87  TBMM. A., AİDT., C 1, s. 315-350. 
88  TBMM. A., AİDT., C 1, s. 340. 
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gündeme alınması için oylama yapılmış ve 133 red 216 kabul verilmiştir.89 

Müzakerelerin başlangıcında 349 milletvekilinin hazır bulunması Kira-

zoğlu’nun iddialarını doğrulamaktadır. 

EMK 7 Ekim 1960 tarihinde tutuklu bulunan sanıklara tebliğ edilmiş-

tir.90 Yargılamaları 14 Ekim 1960 tarihinde Anayasayı İhlal Davası ve Kö-

pek Davası ile başlamıştır.91 Bu tarihten sonra Anayasayı İhlal Davasına 

yaklaşık 7 ay ara verilmiştir. Bu uzun ara içerisinde YAD öteki davalarla 

meşgul olmuştur. Anayasayı İhlal Davası 11 Mayıs 1961 tarihinde yeniden 

başlamıştır.92 Bu tarihten itibaren EMK’nın oluşturduğu temel üzerinden 

sanıkların sorgulanmasına başlanmıştır.93  

Sanıkların sorgulanması 7 Temmuz 1961 tarihli 31. oturumda sona er-

miştir. 10 Temmuz 1961 tarihli 32. oturumda YAD Başsavcısı Ömer Altay 

Egesel Anayasayı İhlal Davası İddianamesini okumaya başlamıştır. İddi-

anamenin okunması 4 oturum boyunca devam etmiş ve 14 Temmuz 1961 

tarihli 35. oturumda tamamlanmıştır.94 

İddianame içerik olarak EMK’nın daha ayrıntılı ve geniş bir halidir.95 

İddianame de tıpkı EMK gibi iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım DP’nin 

anayasayı ihlal ettiği durumlar anlatılmıştır. İkinci kısımda ise sanıkların 

cezai sorumlulukları yer almıştır. 

DP iktidarı beş kısıma ayrılarak antidemokratik icraatları ve anayasa-

nın ihlal edildiği durumlar İddianamenin 164. ile 175. sayfaları arasında 

özetlenmiştir.96 

Birinci kısımda DP demokrasinin külfetli yanlarını keşfetmeye ve de-

mokrasiden uzaklaşmaya başladığı ifade edilmiştir. Bu dönemde çıkartı-

lan kanunlar: 

1-9 Temmuz 1953 tarihli ve 6122 sayılı kanunla devlet memurları 25 

yıllık hizmet sonrası istekleri dışında emekli edilmesi mümkün kılındı. 

2-21 Temmuz 1953 tarihli ve 6185 sayılı kanunla Üniversite profesör-

lerinin günlük siyasetle ilgili konuşmaları yasaklanmıştır. 

3-24 Temmuz 1953 tarihli ve 6187 sayılı kanunla toplantı yapma öz-

gürlükleri kısıtlandı. 

4-14 Aralık 1953 tarihli ve 6195 sayılı kanunla 1954 seçimlerinden altı 

ay önce CHP’ye ait bütün emvale el konuldu. 

                                                            
89  TBMM Zabıt Ceridesi, 27 Nisan 1960: 276.  
90  Mustafa Arıkan, “27 Mayıs Anayasayı İhlal Davası İddianamesi Üzerine Bazı Tespit ve Düşünceler”, Türkler An-

siklopedisi, C 17, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 75.  
91  Cumhuriyet, 14 Ekim 1960. 
92  Erol Yüksel, “Refik Koraltan’ın Anayasayı İhlal Davasında Yargılanması: Suçlamalar ve Savunmalar”, Selçuk Üni-

versitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 40, (2016), s. 377.  
93  TBMM. A., AİDT., C 1, s. 22. 
94  TBMM. A., AİDT., C 1, s. 1-312. 
95  Arıkan, agm., s. 76. 
96  İddianame, s. 164-175. 
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5-17 Şubat 1954 tarihinde Seçim Kanununda yapılan değişiklik ile 

Yüksek Seçim Kurulu yetkileri azaltıldı. 

6-17 Şubat 1954 tarihli ve 6334 sayılı kanunlar Basın özgürlükleri kı-

sıtlandı. 

DP’nin ilk iktidar döneminde yaptığı bu kanunlar ile demokrasiden 

uzaklaşmaya başladığı iddiasına karşın 1954 seçimlerinde oylarını ciddi 

oranda artırması hakkında: “Bu tedbirler hukuk devletinden ve hürriyet niza-

mından ayrılan adımlar olmakla beraber demokrasi için başlı başına bir tehlike 

etmemekte idiler. Ondan ötürüdür ki DP’nin vaadlerine inanan geniş halk kitle-

leri arasında DP idarecilerinin niyeti hakkında ciddi bir şüphe ve mukavemet or-

taya çıkmadı” değerlendirmesi yapılmıştır.97  

İkinci kısımda 1954 seçimlerinde aldığı muazzam oy oranına rağmen 

DP yöneticileri kendilerine yönelik her türlü muhalefetten ve iktidardan 

uzaklaşma korkusu başladığı belirtilmiştir. Bu dönemde çıkartılan kanun-

lar: 

1- 30 Haziran 1954 tarihli ve 6428 sayılı kanunla seçim kanununda ya-

pılan değişiklik ile siyasi partilerin karma liste yapması yasaklanmış ve 

muhalefetin radyoyu kullanması engellenmiştir.  

2-21 Haziran 1954 tarihli ve 6422 sayılı kanunla Yargıtay üyelerinin 

emekliye sevk edilebilmeleri mümkün olmuştur. Böylece Yüksek Seçim 

Kurulu üyelerinin ve Yargıtay üyelerinin istekleri dışında emekli edilebil-

meleri seçim emniyetinin ve yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmıştır. 

3-30 Haziran 1954 tarihli ve 6429 sayılı kanunla Kırşehir ilçe haline 

getirilmiş ve vatandaş siyasi tercihi yüzünden cezalandırılmıştır. 

4-5 Temmuz 1954 tarihli ve 6435 sayılı kanunla vali ve müsteşarların 

bakanlık emrine alınması ile tarafsız idare anlayışından uzaklaşıldı. Ba-

kanlık emrine alınma uygulanması üniversite hocalarına da uygulanması 

üniversite özgürlüğünü kısıtlamıştır. 

5-7 Haziran 1956 tarihli ve 6732 sayılı kanunla basın özgürlüğü kısıt-

lanmıştır.  

6-27 Haziran 1956 tarihli ve 6762 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş-

leri Kanunu ile muhalefet partilerinin toplantı yapmaları engellenmiştir. 

Üçüncü kısımda DP hem kendi içinden hem de muhalefet partilerin-

den gelen şiddetli eleştiriler karşısında meclisi zayıflatmak ve iktidardan 

uzaklaşmamak için çözümler aramaya başladığı ifade edilmiştir. Bu dö-

nemde çıkartılan kanunlar: 

1-Anayasanın 17.Maddesindeki milletvekilliği dokunulmazlığı ihlal 

edilerek Osman Bölükbaşı tutuklanmıştır.  

                                                            
97  İddianame, s. 166-167. 
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2-11 Eylül 1957 tarihli ve 7053 sayılı kanunla seçim kanununda yapı-

lan değişiklik ile seçim hürriyeti engellenmiştir. 

3-1957 seçimleri sonrasında muhalefet milletvekillerinin sayısı artma-

sından dolayı meclis içtüzüğünde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik 

muhalefetin meclis içindeki faaliyetleri kısıtlanmıştır. 

Dördüncü kısımda 1957 seçimlerinde DP’nin çoğunluğun desteğini 

kaybetmesi ve seçim sonrasında muhalefet partileri arasındaki güç birliği 

yapılması DP yöneticilerinin diktatörlük kurmak yolunda ilk adımları at-

tıkları ifade edilmiştir. Bu dönemdeki antidemokratik icraatlar ve kanun-

lar: 

1-Devlet Radyosu tamamen DP ye ait bir organ haline getirilmiştir. 

2-Vatan Cephesi örgütlerini kurmak suretiyle Türk milleti arasındaki 

kutuplaşmalar körüklenmiş ve muhalefete Ehlisalip denilerek düşman ilan 

edilmiştir. 

Beşinci kısımda DP kesin olarak diktatörlüğünü ilan ettiği iddia edil-

miştir. Bu dönemdeki antidemokratik icraatlar: 

1-Silahlandırılmış kitlelere Uşak’ta ve Topkapı’da İsmet İnönü’ye sal-

dırmaları emredilmiş. 

2-Muhalefet milletvekillerinin seyahat özgürlükleri kısıtlanmıştır. 

3-Anayasaya, içtüzüğe ve demokrasiye aykırı bir şekilde kurulan 

Tahkikat Encümeni ve Salahiyet Kanunu ile TBMM feshedilmiştir.  

EMK’da Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan, İbrahim Kira-

zoğlu, Bakanlar Kurulu, 7468 sayılı Salahiyet Kanununu teklif eden mil-

letvekilleri ve Tahkikat Encümeni üyeleri dahil olmak üzere toplam 39 kişi 

TCK 146/1 uyarınca idam cezası talebiyle YAD sevk edilmiştir. İddiana-

mede ise toplam 107 sanık için idam cezası talep edilmiştir.98 EMK’deki 

şahıslara ilaveten DP Genel Kurulu, DP Meclis Grubu İdare Heyeti ve çe-

şitli icraatları ve beyanatları ileri sürülerek idamları talep edilmiştir.99 

Anayasayı İhlal Davasının 35.oturumunun sonunda tutuklu bulunan 

sanıklara savunmalarını hazırlamaları için bir hafta süre verilmiştir. 21 

Temmuz 1961 tarihli 36.oturumda sanıkların savunmaları dinlenmeye 

başlanmıştır.100 Takip eden 18 oturum boyunca sanıkların savunmaları 

dinlenmiş 14 Ağustos 1961 tarihli 54. oturumda dosyanın incelenmesi ve 

kararın hazırlanması için Anayasayı İhlal Davasına bir ay ara verilmiş-

tir.101 15 Eylül 1961 tarihinde YAD tarafından kararlar açıklanmıştır. YAD 

15 idam, 31 müebbet hapis, 408 ağır hapis ve 133 beraat kararı vermiştir.102 

                                                            
98  Cumhuriyet, 15 Temmuz 1961. 
99  İddianame, s. 302. 
100  TBMM. A., AİDT., C 5, s. 2892. 
101  TBMM. A., AİDT., C 5, s. 3311. 
102  Cumhuriyet, 16 Eylül 1961.  
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Beraat eden 133 kişiden yalnız 35’i milletvekilidir.103 Geçici Anayasanın 6. 

Maddesinin 6. Fıkrası104 uyarınca idam kararları tasdik edilmek üzere 

MBK gönderilmiştir. YAD Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatin Rüştü 

Zorlu, Hasan Polatkan, Refik Koraltan, Agâh Erozan, İbrahim Kirazoğlu, 

Ahmet Hamdi Sancar, Nusret Kirişçioğlu, Bahadır Dülger, Emin Kalafat, 

Baha Akşit, Osman Kavrakoğlu, Zeki Er ataman ve Rüştü Erdelhun hak-

kında idam kararı vermiştir ancak MBK yalnızca Adnan Menderes, Fatin 

Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan hakkındaki idam kararını onaylamıştır di-

ğerleri hakkında müebbet hapis cezası verilmiştir.105 Kararların açıklan-

masının ardından müebbet hapis cezası alan 43 kişi İmralı Adasına, ağır 

hapis cezası 297 eski Milletvekili Kayseri Cezaevine gönderilmiştir.106 

 

II. A. FAHRİ AĞAOĞLU’NUN ANAYASAYI İHLAL DAVASI SA-

VUNMASI 

1957 seçimlerinde DP Konya’da %44 oy alarak 21 milletvekili çıkar-

mıştır. Bu milletvekillerinden Halil İbrahim Özyörük ve Sıtkı Koraltan 27 

Mayıs darbesinden önce vefat etmişlerdir.107 27 Mayıs’ı takiben 19 millet-

vekiline ilaveten dönemin Konya Valisi Cemil Keleşoğlu da tutuklanmış-

tır. Ancak Keleşoğlu 14 Temmuz 1960 tarihinde Yassıada’da intihar etmiş-

tir.108 

Fahri Ağaoğlu 1907 yılında Isparta Şarkikaraağaç’ta doğmuş Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş Hâkimlik, Savcılık ve 

Avukatlık yapmıştır.109 9. 10. ve 11. Yasama Dönemlerinde DP Konya mil-

letvekili olarak seçilmiştir. Ağaoğlu Konya milletvekilleri arasında en çok 

faaliyet gösteren isimdir, milletvekili olarak görev yaptığı 10 yıl içinde 24 

kanun teklifi hazırlamış ve 32 önerge vermiştir.110 

Fahri Ağaoğlu’nun yargılanma sürecinin incelenmesine Anayasayı 

İhlal Davası Tutanaklarında geçen sorgulanmaları ile başlanmıştır. Çalış-

mamızın en önemli safhasını Cumhuriyet Arşivinin Anayasa Mahkemesi 

Fonundan temin edilmiş arşiv belgeleri oluşturmaktadır. Bu belgeler Ana-

yasayı İhlal Davası Dosyası ve Yüksek Adalet Divanının Muhakeme Usu-

lüne ait Kanunun 9. Maddesi uyarınca yapılan Gayri Meşru Servet İktisabı 

Dosyasıdır. Anayasayı İhlal Davası Dosyasında sanıkların YAD’ye ver-

dikleri dilekçeler yer almaktadır. Gayri Meşru Servet İktisabı Dosyasında 

                                                            
103  Weiker, age., s. 62.  
104  Madde 6- Yüksek Adalet Divanının kararları kesindir; ancak idam kararlarının infazı, kararın Millî Birlik Komite-

since tasdikine bağlıdır. 
105  Resmî Gazete, 16 Ekim 1961.  
106  Cumhuriyet, 20 Eylül 1961.  
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108  Yeni Konya, 15 Temmuz 1960. 
109  TBMM Albümü, s. 734. 
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ise bilirkişi heyetleri tarafından sanıkların hangi devrelerde milletvekilliği 

yaptığına bakılmaksızın 1950-1960 yılları arasındaki gelirleri ve masrafları 

incelenmiştir. 

Fahri Ağaoğlu’nun savunması EMK’da yer alan suçlamalara karşı 

verdiği cevaplar doğrultusunda incelenmiştir. Bu suçlamalar: 

1- “Milletvekili olmak, bol tahsisat, bol döviz, hesapsız kredi, nüfuz kolaylık-

ları, İktisadi Devlet Teşebbüslerinin anonim şirketlerinde Meclis İdare Azası ol-

mak ve sair nimetler bunu bahşedenleri murakabesine bir engel teşkil bir emriva-

kidir” ifadeleri ile haksız kazanç ve nüfuz etmek ve murakabe vazifesini 

yerine getirmemek.111 

2- “18.4.1960 tarihinden 27.5.1960 tarihine kadar sürüp giden bu faaliyete 

karşı teşrii murakabe vazifesini yapmayan milletvekillerinin bu tutumunu Dev-

letin idaresini hukuk dışı diktaya sürükleyenlere reyleriyle ve tasvipleriyle yar-

dımcı olmak” ifadeleri ile Tahkikat Encümeni karşısında murakabe vazife-

sini yapmayarak dikta idaresini desteklemek.112 

3- “Mensubu oldukları İktidar partisinden istifa etmeyerek bu partide mil-

letvekili kalmakta devam etmiş olmalarına göre karar, kanun ve icraatı tasvip et-

tikleri” ifadeleri ile DP’den istifa etmemek.113 

Fahri Ağaoğlu Yassıada tutuklu olarak bulunduğu müddet boyunca 

gayet faal bir yaşantı geçirmiştir. Ağaoğlu’na ait Anayasayı İhlal Davası 

Dosyası 167 sayfadan oluşmaktadır.114 Bu dosya içerisinde belge talepleri, 

tahliye dilekçeleri, tanık olarak dinlenmesini istediği kişilerin listeleri, 

YAD’na gönderdiği dilekçeler ve el yazılı savunmaları yer almaktadır. 

Ağaoğlu Yassıada’da DP’ye karşı muhalif bir çizgi takip etmiştir. 16 Mayıs 

1960 tarihinde: “Müdafaamda söyleyeceğim sözlerle 10 senelik mebusluk haya-

tımda benim bunların esasına muhalif olduğum anlaşılacaktır” demiştir.115 

Fahri Ağaoğlu’nun bu faaliyetleri Anayasayı İhlal Davasından beraat et-

mesi ile sonuçlanmıştır. 

Fahri Ağaoğlu tutuklu bulunduğu süre içerisinde üç adet savunma 

yapmıştır. Bunlardan ilk ikisini 4 Kasım 1960 ve 10 Ocak 1961 tarihlerinde 

Anayasayı İhlal Davasına verilen 7 aylık ara esnasında dilekçe halinde 

YAD’na verilmiştir. Esas savunmasını ise 12 Haziran 1960 tarihli sorgusu 

esnasında yapmıştır.  

4 Kasım 1960 tarihli savunmasında hükümetin Tahkikat Encümeni ve 

baskı politikalarını asla tasvip etmediğini, istifa etmenin vazifeden kaç-

mak anlamına geleceğini, teşri murakabe vazifesinin hemen tesir eden bir 

                                                            
111  EMK., s. 34-35.  
112  EMK., s. 38.  
113  EMK., s. 40. 
114  BCA., f.010.09., y.50.148.1. 
115  TBMM. A., AİDT., C 1, s. 292-293. 
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vasıta olmadığını ve belli usulleri olduğundan bahsetmiştir.116 Ağaoğlu 

bu ifadeleri ile esas savunmasının temelini oluşturmuştur. Bu savunması-

nın devamında 10 yıllık siyasi hayatı içindeki verdiği takrirleri sıralamış 

ve bu takrirler aracılığı ile murakabe vazifesini yaptığını söylemiştir.  

Bu takrirler117: 

1) 19 Ocak 1951 tarihinde Parti Programı ve Matbuat Kanunu Hak-

kında takrir. 

2) 6 Nisan 1951 tarihinde Anayasada değişiklik yapılması ve demok-

rasinin geliştirilmesi hususunda takrir.  

3) 5 Aralık 1955 tarihinde İspat Hakkının tesis edilmesi hakkında 

takrir. 

4) 23 Aralık 1957 tarihinde Adli organların ıslahı hakkında takrir. 

5) Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda değişiklik yapılması 

yönünde takrir. 

10 Ocak 1961 tarihli savunmasında bir önceki savunmasında yer ver-

diği murakabe vazifelerini tekrarlamıştır. Bu savunmasının en önemli 

yanı EMK bünyesinde bulunan çelişkilere ve hukuka aykırı hususları dile 

getirmesidir. Bu hususlar:118 

1) Anayasaya aykırı olarak çıkartıldığı kabul edilen altı kanunda ilk 

beşi 9. ve 10. Yasama dönemlerine ait olup bu kanunların lehinde oy verip 

Yassıada’da tutuklu bulunmayan kimseler olması. 

2) Yüksek Soruşturma Kurulu DP’ye ait olan bütün evraka el koy-

muş olmasına rağmen sanıkları hakkında yalnızca aleyhteki deliller dik-

kate alınmış lehteki vesikalar göz ardı edilmiştir. 

3) DP grubunun 10 senelik faaliyetlerindeki münakaşaların ve mü-

cadelelerin, Meclis Başkanlığı seçimlerindeki çekişmelerin, Adnan Men-

deres’e ve parti politikalarına yönelik eleştiriler göz ardı edilmiştir. 

4) EMK’da “İzzetinefis sahibi, vatanın ve milletin menfaati endişesi içinde 

bulunan bir kısım DP milletvekillerinin mevcudiyetini kabul etmek ekalliyette de 

olsa onların küçük hesaplar dışında kaldıklarını zikretmek bir hakikatin izharı ol-

mak bakımından vazifedir”119 ifadeleri ile suçsuz milletvekillerinin varlığı 

kabul edilmesine rağmen bütün milletvekilleri YAD’ye sevk edilmiştir. 

5) 1924 Anayasasının 17.Maddesinde milletvekillerine tanınan doku-

nulmazlığın TBMM’nin meşruiyetini yitirmesi gibi siyasi bir bahane öne 

sürülerek ihlal edilmiştir. Ağaoğlu milletvekillerine tanınan sorumsuzluk 

hakkında Almanya’yı ve İtalya’yı örnek göstererek buradaki diktatörlük-

lerin kanun yoluyla tesis edildiğini ve diktatörlüğün yıkılmasının ardın-

dan her iki ülkenin milletvekillerinin yargılanmadığını yalnızca hükümet 

                                                            
116  BCA., f.010.09., y.50.148.1, s. 152-154. 
117  BCA., f.010.09., y.50.148.1, s. 154-155. 
118  BCA., f.010.09., y.50.148.1, s. 134-148. 
119  EMK., s. 35.  
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üyelerinin yargılandığını söylemiştir. 

6) 1924 Anayasasında kanunların anayasaya uygunluğunu denetle-

yecek tek organın TBMM’nin kabul edilmiştir. TBMM tarafından kabul 

edilen kanunların anayasaya aykırı olamaz.  

A. Fahri Ağaoğlu esas savunmasını 12 Haziran 1961 tarihli Anayasayı 

İhlal Davasının 18. Oturumda sorgusu esnasında yapmıştır. Sorgusunu ve 

savunmasını aynı anda yapacağını ayrıca savunma yapmayacağını söyle-

miştir. Savunması tutanaklarda yer aldığı haliyle 12 sayfa uzunluğunda-

dır.120 

EMK’da yer alan anayasaya aykırı kanunlar hakkında: “1950 ve 1954 

seçimleri ile teşekkül etmiş olan meclisler dağıtılmamış ve mebusları da ıskat edil-

memiş olduklarından o devrelere ait o devrelere ait kanunların dava mevzuu ve 

Yüksek Divanın vazifesi harici olmak icap eder” demiştir. Bu kanunlardan 

CHP’nin emvalinin hazineye aktarılması hakkında çok partili siyasi hayat 

öncesinde devlet ve partinin bir arada yönetildiğini ve çok partili siyasete 

geçişten itibaren bir hukuk ve zihniyet inkılabının gerekli gördüğünü bu 

değişikliğin ise anayasada ve CHP emvalinde yapılacak değişiklikler ile 

başlaması gerektiğini söylemiştir. Ağaoğlu CHP emvalinin düzenlenme-

sini gerekli gördüğü için bu kanunu desteklemiştir.121 1957 seçimleri ön-

cesinde milletvekili seçim kanununda yapılan değişiklik ile anayasanın 

11.Maddesindeki seçilme özgürlüğünün kısıtlandığı iddiasına bu değişik-

lik ile şahısların siyasi partilerden aday olmasının yasaklandığını bağım-

sız aday olmasının önünde bir yasak olmadığını dolayısıyla bu kanunun 

anayasaya aykırı olmadığını söylemiştir.122 

Kanunların anayasaya aykırılığı hususuyla ilgili olarak: “Asıl noksan 

ve kusur Anayasamızdadır. Herhangi bir kanunun Teşkilatı Esasiyeye aykırı olup 

olmadığı hakkında sağlam ve salim bir karar verebilmek için her türlü hissi ve 

siyasi tesirden uzak olarak esaslı tahkikat yapmak zarureti vardır. Bizde bir kanun 

çıktıktan sonra onun anayasaya uygun olup olmadığı kabul edilir” ifadelerini 

kullanmıştır.123  

Ağaoğlu Tahkikat Encümenin kurulması fikrinin ortaya çıktığı 7 Ni-

san 1960 tarihli grup toplantısı ile ilgili olarak: “Anladım ki bu takrir haki-

katte tedbirler meselesinin başka bir şekilde devamıdır” ifadelerini kullanmıştır. 

Bu toplantıda söz istemiş ancak konuşma imkânı bulamamıştır. Tahkikat 

Encümeni hakkında: “Dava sebebi olan Hükümetin icraatında, tahkikat encü-

menin kuruluşunda, kararlarında ve Salahiyet Kanununda mutabık olmadığım 

gibi ne evvel ne de sonra tasvip etmiş değilim” demiştir.124 18 Nisan 1960 tari-

                                                            
120  TBMM. A., AİDT., C 3, s. 1503-1515. 
121  TBMM. A., AİDT., C 3, s. 1504-1505. 
122  TBMM. A., AİDT., C 1, s. 151. 
123  TBMM. A., AİDT., C 3, s. 1514. 
124  TBMM. A., AİDT., C 3, s. 1512. 
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hinde Tahkikat Encümeninin kurulması kararının alındığı toplantıya ka-

tılmadığını125, 21 Nisan ile 30 Nisan 1960 tarihleri arasında ise rahatsızlığı 

sebebiyle Konya’da bulunduğunu Salahiyet Kanunun kabul olunduğu 

haberini 29 Nisan günü gazetelerden öğrendiğini söylemiştir.126 

Fahri Ağaoğlu 10 yıllık milletvekilliği boyunca 57 takrir verdiğini bu 

takrirlerden 30 tanesinin antidemokratik uygulamalardan kaynaklı 

şikâyetleri ve çözüm önerileri içerdiğini 6 takriri ise doğrudan Adnan 

Menderes’e verdiğini söylemiştir. Milletvekillerinin murakabe görevini 

şu şekilde tanımlamıştır: “Teşri murakabe ve hükümeti ıskat hakkı, mecburi bir 

vazife olarak değil, takriri ve ihtiyari bir salahiyet halinde meclise aittir. Bu hal 

millet namına, hakimiyet hakkının kullanmasının milletin yegâne ve hakiki mü-

messili olmasının hukuki bir neticesi olması gibi, bünyesinin de tabi bir neticesi-

dir… her hadisede her mebusun söz alması, takrir vermesi ve takip etmesi ne 

mümkündür ne de mecburidir…mebuslar için hususi toplantılar, kulis faaliyet-

leri ve hatta seyahatler de vazifeye dahildir ve murakabeyi izhar için çalışmaktan 

başka bir şey değildir”. Ağaoğlu’na göre? milletvekillerinin görevi hüküme-

tin her türlü politikasına itimat etmek, eleştiriler, uyarılar ve teklifler ara-

cılığı ile hükümete destek olmaktır. Şayet milletvekilinde bu çabalarının 

karşılıksız kaldığını hissi uyanırsa hükümete itimat etmemek hakkına sa-

hip olur demiş ve 1957 seçimlerinden sonra hükümete karşı bütün itima-

dını yitirdiğini söylemiştir.127 

Milletvekilliğinden istifa etmeyerek DP’nin politikalarına destekle-

mek suçlamasına karşılık olarak: “Mebusluktan istifa etmeyerek sonuna kadar 

vazifeye devam etmek müsned suça sebep sayılarak kanun, karar ve icraatı tasvip 

etmek bir manaya delalet etmez. Her türlü tehlikesine rağmen vazifeye bağlılığın 

lüzumlu olduğuna ve istifanın vazifeden kaçmak sayılacağına kani olduğum için 

istifa etmemeye karar verdim” cevabını vermiştir. 25 Mayıs 1960 tarihinde 

Konya milletvekillerinden Fahri Ağaoğlu, Hamdi Ragıp Atademir ve Ali 

Saim Kaymak ile birlikte istifa etmek yerine hükümeti düşürmek için ça-

lışmak hususunda anlaşmaya varmıştır.128 

Ağaoğlu 10 yıllık milletvekilliği esnasındaki murakabe çalışmalarını 

şu şekilde sıralamıştır:129 

1) 1951 yılında dört adet ve 1952 yılında iki adet olmak üzere DP 

Parti Programının tatbiki için takrir vermiştir. 

2) 1951, 1952 ve 1957 yıllarında Anayasada değişiklik yapılması için 

takrir vermiştir. 1958 ve 1960 yıllarında ise anayasa taslakları hazırlamış-

tır. Ağaoğlu’nun bu taslakları arşiv belgeleri arasında yer almaktadır. 24 

Temmuz 1961 tarihli dilekçesinde hazırladığı anayasa taslağının hakkında 

                                                            
125  TBMM. A., AİDT., C 1, s. 292. 
126  TBMM. A., AİDT., C 3, s. 1512.  
127  TBMM. A., AİDT., C 3, s. 1503-1523. 
128  TBMM. A., AİDT., C 3, s. 1513-1514. 
129  TBMM. A., AİDT., C 3, s. 1503-1507. 
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bazı esaslara yer vermiştir.130 

3) 1951 ve 1957 yıllarında verdiği takrirler ile ve 1952 ve 1958 yılla-

rında Adliye Bütçesinin müzakerelerinde yaptığı konuşmalar ile Adli or-

ganlarda yenilikler yapılması için çalışmıştır. 

4) 5 Aralık 1955 tarihinde ispat hakkına dair bir kanun teklifi vermiş-

tir. Bu teklif İspat hakkını savunan ve DP’den ayrılan 19’ların taleplerin-

den farklı olarak ispat hakkının müstakil bir dava konusu olarak incelen-

mesini içermektedir. 

5) 1951, 1954 ve 1957 yıllarında seçim kanununda değişiklik yapıl-

ması hakkında takrir vermiştir. 

6) Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun müzakereleri esna-

sında bu kanun hakkında eleştirilerde bulunmuştur. 1960 yılının başla-

rında bu kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi vermiştir.  

Fahri Ağaoğlu’nun savunmasının en önemli kısmı 10 Haziran 1958 

tarihinde DP grubunda yaptığı konuşma olmuştur. Bu konuşma mahiyeti 

itibarıyla DP iktidarına yönelik ciddi eleştirilere sahiptir ve bu konuşma 

sayesinde beraat etmiştir.131 Tutanaklara dört sayfa uzunluğunda olan bu 

konuşmanın önemli satırları: “Dün fena diye haklı olarak tenkit ettiğimizi kat 

kat fazlası ile devam ettirtil, yalan, riya, irtikap, irtişa türlü suiistimaller ve keyfi 

hareketlerle lüks, israf ve otomobil saltanatı ile mücadele edecektik yapmadık. 

Belki bazen aksini yaptık. İnsan şeref ve haysiyetine, ana hak ve hürriyetlerine 

riayeti bir tarafa bıraktık. Programımıza göre mükemmel bir demokratik rejim ku-

racak yerde dünden müdevver ve fena zabıta rejimini tecessüz ve tevehhüm reji-

mini, çok fena bürokratik rejimi, çok fena bir merkeziyetçiliği daha fena bir hale 

getirdik ve devam ettirdik…program ve vaatlerimize taalluk eden kısa maruza-

tımla bizi yıpratan hadiselerden bir iki misal vermek istiyorum. Bunlar bütçe ve 

mali kontrol sistemi, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu, 1954 seçimlerinden 

sonra seçim kanununda yapılan tadilat, Kırşehir kanunu…misalleri çoğaltmaya-

cağım. İdare mevzuatımız, iktisadi mevzuatımız bir nevi vesayet sistemidir…Sa-

yın Menderesle asla birleşemediğim bir mühim meseleye de temas etmek istiyo-

rum. Demokrasi, hak ve hürriyet bahsi açıldıkça muhterem menderes daima Bal-

kanlardan, Latin memleketlerinden, Fransa’dan misaller irad eder, iç ve dış tehli-

kelerden, memleketin kuvvetli ve istikrarlı olması lüzumundan bahseder. Herke-

sin bir türlü demokrasi anlayışı olduğunu söyler. Bu tarz ifade gayet tehlikelidir, 

keyfi idare temayülünü, istibdat temayülünü gösterir… Ben kendilerine sormak 

isterim ne için Anglosakson aleminden misal vermezlerde, dejenere sistemlerden 

                                                            
130  BCA., f.010.09., y.50.148.1, s. 24-25; Bunlar: Partiler halkın siyasi iradesinin teşekküllerine yardım eder ve birbir-

lerine karşılıklı saygı göstermekle mükelleftirler, herkesin kanaatlerini sözle, yazı ve resimle neşretmek hakkı var-
dır, Devlet Radyolarında partilere ait haber ve faaliyetlerin neşri yasaktır, Türkler haber vermek ve müsaade al-
mak lüzumu olmaksızın silahsız olarak toplanmak ve yürüyüş tertip etmek hakkında sahiptir, Ceza kanununun 
fertlere men etmediği maksatlar için umumi ve ahlaki adaba aykırı olmamak şartıyla vatandaşların müsaade al-
maksızın cemiyet kurma hakları vardır, Karşılığı hediye olarak veya her nam ile olursa olsun devlet tarafından 
verilmiş olan her türlü hediyeler devlete aittir. Ağaoğlu’nun hazırladığı anayasa taslağından verdiği örnekler Yassı-
ada’da DP aleyhinde davası konusu olan hususlarla örtüşmektedir. 

131  TBMM. A., AİDT., C 3, s. 1508-1511. 
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misal gösterirler”. Fahri Ağaoğlu sorgusu esnasında yaptığı bu savunma-

sını 1 Temmuz 1961 tarihinde YAD’ye göndermiştir.132 

Fahri Ağaoğlu Anayasayı İhlal Davasının 20 Haziran 1961 tarihli 

23.oturumunda bu konuşmasının YAD huzurunda okunmasını talep et-

miş ve konuşma metninin YAD’nin elinde olmadığını düşünerek bir di-

lekçe ile sunmuştur. Salim Başol ise: “Divan’ın elinde bulunmayan şey yok, 

her şey vardır, olmaz olur mu?” demiştir.133 22 Haziran 1961 tarihli 24. Otu-

rumda Salim Başol Ağaoğlu’na ait konuşmanın grup tutanak dergisinde 

bulunmadığını, yerine bir nüshasının Cumhurbaşkanına bir nüshasının 

da DP Genel İdare Kuruluna verildiğini bildiren bir not bırakılmış oldu-

ğunu söylemiştir. Fahri Ağaoğlu kendi konuşmasına ait nüshaya nasıl sa-

hip olduğunu: “Bu konuşmamdan üç, dört gün sonra beni Genel İdare Kuru-

luna davet ettiler. Orada bu zabıt üstüne, bu konuşmalarımdan dolayı izahat is-

tediler. Genel İdare Kurulu Refik Koraltan’ın reisliğinde toplanmıştı…bana ilk 

sualleri şu oldu: ‘Partiden ayrılmaya kararlı mısın? Senin bu sözlerin iki seneden 

beri üç muhalif partinin yaptığı tenkitlerin aynıdır. Hatta onlardan daha şiddet-

lidir ’dediler…daha bazı şeyler sorduktan sonra Emin Kalafat…bu söylediklerini 

bir mektupla Başvekile bildirebilir misin dedi ben de bildiririm dedim. Yalnız için-

dekileri yazmak için zabıtı bana verin dedim verdiler” ifadeleri ile açıklamış-

tır.134 DP Genel İdare Kurulundaki bu toplantının ardından istifa etmeme 

sebebini: “Hakiki dava ve ideal sahipleri, hakiki hak ve hürriyet mücahitleri par-

tisinden çıkarılanlar veya çıkanlar arasında değil, türlü güçlüklere rağmen parti-

sinden ayrılmayanlar arasında bulunur” sözleri ile açıklamıştır.135 

Fahri Ağaoğlu’nun 10 Haziran 1958 tarihli konuşması Anayasayı İhlal 

Davasının 26 Haziran 1961 tarihli 26.oturumunda okunmuştur.136 Bu ko-

nuşmanın okunmasının ardından Ağaoğlu Adnan Menderes’e yazdığı 

mektubu 29 Haziran 1961 tarihinde YAD’ye vermiştir. Üç sayfa uzunlu-

ğunda olan mektup daktilo ile yazılmış ile 16 Haziran 1958 tarihi not dü-

şülmüştür.137 Bu mektubun önemli olan kısımları: “Demokrat Partiye, o 

günkü parti programlarını tetkik ettikten sonra türlü zararları göze alarak mem-

lekete hizmet için girdim. On iki seneden beri de hizmet ve ideal peşinde fakat 

zarar içindeyim. 1946-1950 devresinde büyük bir vilayetin parti kurucusu ve 

reis, 1950’den sonra da mebus olarak Konya’da ve Meclis kürsüsünde dava pren-

sipler üzerinde dünün iktidarı ve bugünün muhalefeti ile nasıl mücadele ettiğimi 

bilmezsiniz…Yegâne mesnet ve kuvvetim idealim ve hüsnüniyetimdir…Partim-

den ayrılmaya değil karar vermek bunu bir an için düşünmüş olsa idim, grupta 

benim için oldukça yorucu ve üzücü olan malum konuşmaya hiç de lüzum ve 

                                                            
132  BCA., f.010.09., y.50.148.1, s. 46-74.  
133  TBMM. A., AİDT., C 4, s. 1959-1960. 
134  TBMM. A., AİDT., C 4, s. 2017-2019.  
135  BCA., f.010.09., y.50.148.1, s. 6-7. 
136  TBMM. A., AİDT., C 4, s. 2224. 
137  BCA., f.010.09., y.50.148.1, s. 75-78. 
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ihtiyaç yoktur…sözlerimden ifade tarzımın kuvvetli olduğundan ben de memnun 

değilim hatta müteessirim. Fikirlerimi manada kuvvetini tamamen muhafaza ede-

rek, daha başka türlü anlatmak elbette mümkün idi ve daha iyi olurdu. Fakat ay-

lardan ve hatta senelerden beri türlü sebeplerle müteessirdim…izalesi çok kolay 

türlü sebeplerle partinin istikbali hakkında bedbin oldum. Sözlerimin partimiz 

için zararlı olacağı zannına iştirak etmem. Sözlerim ne derece şiddetli olursa ol-

sun dedikodulardan daha hafiftir…Halletmemiz gereken sıkıntılar: 1-Bürokrasi-

nin gücünü ve kuvvetini azaltmak, 2-Esasında iyi olan iktisat politikamızı zede-

leyen ve suiistimale yol açan durumları kaldırmak, 3-Hâkim, savcı, avukat eği-

timlerinde geliştirmeler yaparak Yargı gücünü artırmak, 4-Kanunlarımızın karı-

şıklığını giderecek ve düzene sokacak yeni kuruluş oluşturmak. Bütün sıkıntıları-

mızın hakiki sebep ve membaını teşkil eden bu dört mesele halledildiği zaman par-

timizde millet nazarında eski itibarını ve sevgisini fazlasıyla elde etmiş olacak”. 

İddianamede Fahri Ağaoğlu için TCK 146/3. Maddesi uyarınca hapis 

cezası istenmiştir.138 Ağaoğlu İddianamede kendi aleyhinde yer alan bu 

suçlama hakkında: “Anayasa nizamının korunmasında, tenkit, ikaz ve mura-

kabe ve teşri vazifenin sair bütün hallerinde durumla benimle mukayese edileme-

yecek bazı arkadaşların görüşüme göre, haklı olarak beraatları istenmiş olmasına 

mukabil hakkımdaki talebe hak ve adalet namına üzülmemek mümkün müdür”139 

ifadelerini kullanmıştır.140 

Fahri Ağaoğlu sorgusu esnasında ayrıca savunma yapmayacağını be-

lirtmiş olmasına rağmen 9 Ağustos 1961 tarihinde savunmasını yapmıştır. 

Salim Başol kendisine bu durumu hatırlattığı zaman Ağaoğlu: “Son cüm-

lelerimi söyleyeceğim” demiştir.141 

Ağaoğlu’nun son cümlelerim olarak nitelendirdiği savunması altı 

sayfa uzunluğundadır.142 Bu savunma Ağaoğlu’nun Yassıada’da tutuklu 

bulunduğu sürenin bir özeti mahiyetindedir. Türkiye’de demokrasinin ve 

adaletin gelişmesi ve 10 yıllık milletvekilliği süresince yaptığı murakabe 

vazifelerinden bahsettikten sonra son Yassıada Yargılamalarındaki son 

sözlerini söylemiştir: “Maznun olarak ilk defa bu dava sebebiyle mahkeme hu-

zuruna çıkıyorum. Hakimlik, avukatlık ve mebuslukla geçen ve uzun bir müddet 

olan 33 sene içinde, değil maznun olarak mahkeme huzuruna çıkmak ne bir dava 

ve nede bir şikâyete maruz kalmadım. İnkılaptan beri aleyhimizdeki malum takip 

ve tahkiklere rağmen dahi bu böyledir. 27 Mayıs inkılabının yeni bir kuruluş şek-

linde ifadesi bulunan maksat ve gayesinin esası uğrunda 10 senelik çetin bir mü-

cadeleden sonra huzurunuzda mahkumiyeti istenmiş bir mevkuf olarak bulundu-

ğuma göre evvela Allah’ın Adaletine ve Takdirine sığınıyorum. Sonrada Hukuki, 

                                                            
138  İddianame, s. 303.  
139  İddianamede beraatı talep edilen şahıslar: Naci Berkman, Mahmut Goloğlu, Kemal Özçoban, Sabri Dilek, Şevki 

Erker, Kasım Küfrevi, Abdülkadir Eryurt ve Rüştü Güneri. Bk. İddianame, s. 305. 
140  BCA., f.010.09., y.50.148.1, s. 7.  
141  TBMM. A., AİDT., C 5, s. 3216. 
142  BCA., f.010.09., y.50.148.1, s. 4-9.  
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Tarihi ve Uhrevi mesuliyetlerini müdrik olarak inandığım Yüksek Divanın bita-

raflığına, Hukuk ve adalet anlayışına güveniyorum”. 

15 Eylül 1961 günü açıklanan Yüksek Adalet Divanı Kararlarında 

Fahri Ağaoğlu 10 Haziran 1958 tarihli DP grup toplantısında yaptığı ko-

nuşmanın bir bölümünden alıntı yapıldıktan sonra: “Temas ettiği esaslı ko-

nular ve ileri sürülen fikirlerdeki serahat karşısında bu konuşma; sanığın demok-

ratik nizamlara riayetkâr olduğunu, Anayasa teminatı altındaki hak ve hürriyet-

leri mahfuz tutulmasını istediğini göstermektedir. Bu konuşma demokrat iktida-

rın ileri gelenleri tarafından hoş karşılanmamış olacaktır ki grup zaptındaki kayda 

göre örnekleri Cumhurbaşkanlığına ve Genel İdare Kuruluna gönderilmiş ve ken-

disi Genel Kurul’a çağrılarak bu konuşmasından dolayı sorguya çekilmiştir… 

Bunlara göre murakabe görevini esaslı bir şekilde yaptığı anlaşılmıştır” ifadeleri 

ile Fahri Ağaoğlu sorumluğu belirtilmiş143 ve Anayasayı İhlal suçundan 

beraatına karar verilmiştir. 

Fahri Ağaoğlu 3 Temmuz 1961 tarihli dilekçesinde siyasi hayattan ke-

sin olarak çekileceğini dile getirmiştir.144 Beraatının ardında 30 Eylül 1961 

tarihli Yeni Konya gazetesinde Ağaoğlu hakkında: “Matbaamızı ziyaret 

eden Ağaoğlu mevkuf bulunduğu müddetçe çok iyi muamele gördüklerini rahat 

ve huzurlarının yerinde olduğunu söylemiştir. Siyasi hayata atılmaya niyetli ol-

madığını söyleyen Ağaoğlu evvelce olduğu gibi Konya’da avukatlık yapacağını 

ifade etmiştir” haberini yayınlanmıştır.145  

Fahri Ağaoğlu Anayasayı İhlal suçundan beraat etmesine rağmen 

Gayrimeşru Servet İktisabı Davası kapanmamıştır. 16 Kasım 1960 tarihli 

bilirkişi Nefise Büyükoğlu’nun yaptığı tetkik sonucunda Ağaoğlu’na ait 

234.388 liralık servetin 194.512 liralık kısmının gayrimeşru yollarla kaza-

nıldığına ulaşmıştır.146 

Fahri Ağaoğlu 10 Ocak 1961 tarihli dilekçesinde gayrimeşru yollarla 

servet sahibi olduğu suçlamasına karşılık: “Mebus olduğum zaman, mebus-

luk tahsisatı kazancımın yarısından azdı… Maddi bakımdan hayatımın en bol, 

mesai bakımından en rahat günleri serbest avukatlıkla geçirdiğim günlerdir. Me-

bus olmakla fazla kazancımı, rahat ve huzur içinde geçen hayatımı feda ettim” 

sözlerini kullanmıştır.147 Ağaoğlu sorgusu esnasında haksız iktisap suçla-

ması ile ilgili olarak bütün iddiaları reddetmiş ve 33 yıllık meslek yaşa-

mında hiçbir suiistimal ihbar ve isnadı ile karşılaşmadığını belirtmiştir.148  

Fahri Ağaoğlu’nun itirazları üzerinde 4 Nisan 1962 tarihinde Gayri-

meşru Servet İktisabı Dosyasında yapılan yeniden inceleme sonucunda 

                                                            
143  TBMM. A., YADK., s. 366-367, 522.  
144  BCA., f.010.09., y.50.148.1, s. 44. 
145  Yeni Konya, 30 Eylül 1961. 
146  BCA., f.010.09., y.261.798.2, s. 22-28 
147  BCA., f.010.09., y.50.148.1, s. 144. 
148  TBMM. A., AİDT., C 3, s. 1515. 
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Ağaoğlu’nun 159.811 lira gayrimeşru kazancı olduğu sonucuna ulaşılmış-

tır.149 

22 Nisan 1962 tarihli Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve Yargılama 

Usulleri Hakkında Kanun’un yayınlanması ile YAD’nın elinde bulunan 

Gayrimeşru Servet İktisabı Dosyaları çeşitli vilayetlerdeki Ağır ceza mah-

kemelerine gönderilmiş ve tüm davalar kapanmıştır.150 Bu kapsamda 

Ağaoğlu’na ait dava dosyasını 27 Nisan 1962 tarihinde Salahiyetli Ceza 

Mahkemesine devredilmiştir.151 

 

SONUÇ 

Fahri Ağaoğlu Yassıada Yargılamaları sonucunda beraat eden 35 mil-

letvekili arasında yer almakta ve yargılanan DP Konya milletvekilleri ara-

sında tek beraat kişi yine Ağaoğlu’dur. Ağaoğlu tutuklu bulunduğu süre 

boyunca suçsuzluğunu kanıtlamak için oldukça çaba sarf etmiştir ve bu 

çabaları sonuç vermiştir. Ağaoğlu’nun beraatı doğrudan doğruya 10 Ha-

ziran 1958 yılında yaptığı konuşma ile bağlantılıdır. DP tarafından takip 

edilen politikaları alenen eleştirmiş olması YAD tarafından murakabe va-

zifesini yerine getirmiş olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

Yassıada Yargılamaları adaletin göz ardı edildiği ve hukukun bir araç 

olarak kullanıldığı kazananların kaybedenleri yargıladığı siyasi bir mah-

kemedir. DP iktidarını yargılamakla görevli olan YAD kuruluşu bakımın-

dan olağanüstü bir mahkemedir. Tutuklu DP’liler 1924 Anayasasının 83. 

Maddesi152 ve evrensel hukuk ilklerinden doğal yargıç güvenesi153 göz 

ardı edilerek yargılanmıştır. Yargılamalarda sanıklar hakkındaki önyargı-

lar açıkça ortaya konmuştur. İddianamenin okunmasının ardından sanık-

lara savunmalarını hazırlamaları için bir hafta süre verilmiştir. Bu süre 

Fatin Rüştü Zorlu tarafından savunmaların hazırlanması için kısa bulun-

muş ve avukatları ile görüşmesi gerektiği için bu sürenin uzatılmasını ta-

lep etmiştir. Zorlu’nun bu talebi Salim Başol tarafından dikkate alınma-

mıştır. 

Olağanüstü bir mahkeme olduğu için sanıklara verilecek cezalar mah-

keme başlamadan belirlenmiştir. YAD tarafından verilen hapis cezaları 11 

Temmuz 1960 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 15 sayılı Kanun ile Türk 

Ceza Kanunu’nun 146. Maddesine eklenen fıkra154 ile çok önceden tespit 

edilmiştir. 

                                                            
149  BCA., f.010.09., y.261.798.2, s. 4-9.  
150  Rıfkı Salim Burçak, Yassıada ve Öncesi, Çam Matbaası, Ankara 1976, s. 251.  
151  BCA., f.010.09., y.261.798.2, s. 2. 
152  Madde 83- Hiçbir kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye celp ve sevk olunamaz. 
153  Doğal Yargıç Güvencesi: Bir kişinin gerektiğinde yargılanacağı mahkemenin, dava olan suç işlenmeden önce 

yasa ile belirlenmiş olması, olağanüstü mahkemelerde yargılanmama güvencesi. Bk. Türkçe Bilim Terimleri Söz-
lüğü: Sosyal Bilimler, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2011, s. 343. 

154  Birinci fıkrada yazılı suça ikinci fıkrada gösterilenden gayri surette iştirak eden fer'i şerikler hakkında beş seneden 
on beş seneye kadar ağır hapis ve amme hizmetlerinden müebbeden memnuiyet cezası hükmolunur. 
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Yassıada Yargılamaları sonucunda Adnan Menderes, Hasan Polatkan 

ve Fatin Rüştü Zorlu hakkında verilen idam kararlarının MBK tarafından 

tasdik edilmesi 1960 sonrası Türk siyasetinde MBK’ye ve 27 Mayıs hare-

ketine karşı bir düşmanlığın ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1961 yılın-

dan sonra DP’lilerin affı meselesi Türk Siyasetinin gündemini oluştur-

muştur. 16 Ekim 1962 tarihinde 4 sene ağır hapis cezası alan feri faillerin 

suçları affedilmiştir. 27 Ekim 1964 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Cemal 

Gürsel 1961 Anayasasının 97. Maddesinin155 kendisine tanıdığı yetkiyi 

kullanarak müebbet hapis cezası almış 23 kişiyi hastalıkları sebebiyle af-

fetmiştir. 8 Nisan 1965 tarihinde Anayasayı İhlal Suçundan tutuklu bulu-

nan bütün suçlular affedilmiştir.  

Eski DP’lilerin cezalarının affedilmesinin ardından Türk Siyaseti bu 

şahıslara siyasi haklarının iadesi ile meşgul olmuştur. 1961 Anayasasının 

milletvekili seçilme şartlarının sayıldığı 68. Maddesi156 eski DP’lilerin si-

yasete girmelerini engellemiştir. 6 Kasım 1969 tarihinde yapılan değişiklik 

ile affa uğramış olsalar dahi ifadesi kaldırılmış ancak Anayasa Mahkemesi 

bu değişikliği iptal etmiştir. 16 Nisan 1974’te ise aynı madde aynı şekilde 

değiştirilmiş ve eski DP’lilere siyasi hakları iade edilmiştir. 

 

 

  

                                                            
155  Madde 97- Cumhurbaşkanı, gerekli gördükçe... sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin ceza-

larını hafifletebilir veya kaldırabilir. 
156  Madde 68- Türkçe okuyup yazma bilmeyenler, kısıtlılar, yükümlü olmasına ve muaf bulunmamasına rağmen mu-

vazzaf askerlik hizmetini yapmayanlar veya yapmış sayılmayanlar ve kamu hizmetlerinden yasaklılar ile ağır ha-
pis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymiş olanlar ve -taksirli suçlar hariç olmak üzere- 
beş yıldan fazla hapis cezasıyla veya zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kö-
tüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle kesin olarak hüküm giymiş olanlar, affa uğramış ol-
salar da, milletvekili seçilemezler. 
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