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Öz 

17 Şubat 1959‟da Kıbrıs sorununu çözmek amacıyla bir anlaşma yapmak üzere Londra‟ya hareket eden 
Başbakan Adnan Menderes ile beraberindekilerin bindiği uçak, kaza geçirmiştir. Kazada, heyette bulunan devlet 

ricalinden bir kısmı hayatını kaybederken, Başbakan ve bazı görevliler ise, yaralı kurtulmuşlardır. Bu çalışmanın 
konusu, söz konusu kaza ve kaza sonrasında yaşanan iç ve dış politik gelişme ve tartışmalardır. Çalışmanın amacı 
ise,  kazanın yarattığı olumlu etki ile siyasi platformda iktidar ve muhalefet partileri arasında uzunca bir süredir 
kesilmiş olan diyalogun kurulması ve devamının sağlanması çabalarını ortaya koymaktadır. Kaza üzerinden hem 
iktidar, hem de muhalefet tarafından önemli bir siyasal iletişim çabası başlatılmış; iktidar ve muhalefet yanlısı 
basın da bu çabalara katkı sağlamıştır. Siyasi kurumların ve basının içinde yer aldığı bu siyasal iletişim sürecine 
dair, geniş bir literatür taraması yapılmış ve dönemin önde gelen gazeteleri üzerinde inceleme gerçekleştirilmiş, 
böylelikle siyasi sahada kurulmaya çalışılan işbirliği stratejilerinin önemli bir ayağını teşkil eden iletişim tarafı da 
ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Londra Uçak Kazası, İktidar-Muhalefet İlişkileri, Basın, Siyasal İletişim  

 

Abstract 

On February 17 1959, Turkish Prime Minister Adnan Menderes and his delegate had a plane accident 
near London Gatwick Airport while they were enroute to London to sign the London Treaty on Cyprus. The Prime 
Minister and some of his companions survived the accident but some members of his delegation lost their lives. This 
article first examines the Turkish domestic and foreign political developments and the public political discussions in 
the aftermath of the accident and then narrates the efforts to rebuild and maintain the long-broken political 
communication between the government and the opposition parties in the warm political climate created by the 
accident. Although the political communication initiated mutually by the government and the opposition received 

the support of press, it was not long lasting. Completed with a through examination of the leading newspapers of 
the period and an extensive literature search, this study exhibits the significance of communication in the 
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cooperation, which involved both the political institutions and the press. Furthermore, this article contributes to the 

Turkish political and journalism history. 

Key Words: Turkey, Adnan Menderes, Government-Opposition Relations, Political Communication   

 

Giriş 

17 ġubat 1959‟da, Türkiye, Ġngiltere ve Yunanistan arasında mutabakata varılan Üçlü 

Kıbrıs AntlaĢması‟nı imzalamak üzere, Londra‟ya hareket eden BaĢbakan Adnan Menderes‟in 
bindiği uçak, Londra Gatwick Havalimanı yakınlarında alçalırken, düĢüp parçalanmıĢtır. 

BaĢbakan Adnan Menderes kazadan yaralı halde kurtulurken, heyetindekilerden hayatını 

kaybedenler olmuĢtur. Bu kaza ile Türkiye gündemi bir anda değiĢmiĢ ve özellikle iç 
politikaya hâkim olan gerginlikler bir süreliğine unutulmuĢtur. Bu çalıĢma, söz konusu uçak 

kazasını ve ardından yaĢanan geliĢmeleri ve tartıĢmaları konu edinmektedir. Uçak kazasını 

mucizevî bir kurtuluĢ hikâyesi Ģeklinde anlatmaktan ziyade,  ülke gündeminde özellikle iktidar 
ve muhalefet arasındaki siyasi iliĢkileri bir iyileĢtirme Ģansının yakalanabilmesi ihtimali 

üzerinden değerlendirmeyi hedefleyen bu çalıĢma ile siyasi tarihe bir katkı sağlanabileceği 

düĢünülmektedir. Bununla beraber, çalıĢmada dönemin önemli gazetelerinin olayı sunuĢ ve 

değerlendirme biçimlerine de yer verilmiĢ olup, çalıĢmanın bu yönüyle de basın tarihine bir 
katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 

 

1.1. Londra Uçak Kazası ve Yaşanan Gelişmeler 

Kıbrıs konusu, 1959‟un ġubat ayında yeni bir aĢama kazanmıĢtı. Taraflar arasında, 

bağımsız bir cumhuriyet kurma hususunda ilke anlaĢmasına varılmıĢtı. Türkiye, Yunanistan ve 

Ġngiltere arasında hazırlanan antlaĢmaları imza etmek için
1
, 17 ġubat 1959 tarihinde BaĢbakan 

Adnan Menderes, beraberinde kalabalık bir topluluk olduğu halde, Viscount tipi dört motorlu 
Sev uçağıyla, Londra‟ya hareket etmiĢti (Cumhuriyet, 17 ġubat 1959; KarakuĢ, 1977: 409). 

Uçak, yakıt ikmali için Roma‟da mola vermiĢ, daha sonra Londra‟ya doğru devam edilmiĢti. 

Tekrar iniĢe geçildiğinde, fırtına ve sis nedeniyle, Londra havaalanından izin alınamamıĢ, 
uçağın önce Paris‟e inmesi düĢünülmüĢ, fakat daha sonra Londra‟nın 40 km güneyindeki 

Gatwick havaalanına yönelinmiĢti. Fakat, havanın çok sisli olması nedeniyle, uçak oraya da 

inememiĢ, Londra‟nın 25 mil güneyindeki Surrey eyaleti Newdigate mevkiinde bir ormanlık 
bölgeye düĢmüĢ ve 200-300 metre sürüklenmiĢti. Kaza nedeniyle, uçağın iki kanadı kopmuĢ 

ve ters dönmüĢtü (Albayrak, 2004: 458; Apuhan, 2007: 137; Dündar, 2006; Eroğul, 1998: 223; 

Göktepe, 2011: 371).  

 

                                                
1 Uçak kazası haberi, Londra‟ya ulaĢtığı sırada, Türkiye, Yunanistan ve Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanları, 

Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda toplantı halinde idiler. Heyet, haberi alır almaz, hem toplantılarına son 

vermiĢler, hem de planlanmıĢ akĢam yemeğini iptal etmiĢlerdir (Cumhuriyet, 18 ġubat 1959). BaĢbakan, 

ancak Londra Klinik‟te tedavisi tamamlandıktan sonra, Kıbrıs ile ilgili Londra AntlaĢması‟nı, Ġngiltere 

ve Yunanistan BaĢbakanları ile beraber, Lancester House‟da 65 dakika süren bir toplantı sonunda 

imzalayabilmiĢtir (Albayrak, 2004: 458; Apuhan, 2007: 137; Sertkaya, 2007: 207; Vatan, 20 ġubat 

1959).  
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Bölgede bulunan görgü tanıkları ilk olarak gökyüzünde korkunç bir motor gürültüsü 

duyduklarını, ardından uçağın sivil bir uçağın hızla üzerlerine doğru inmeye baĢladığını 

anlatmıĢlardır (Ataoğlu, 2008:107). Uçaktaki yolculardan DıĢiĢleri Genel Sekreteri Melih 

Esenbel düĢüĢ anını Ģöyle anlatmıĢtır:  “Londra‟nın asıl büyük hava meydanına inemedik de, 
bizi Gatwich‟e sevk ettiler.  Tam “Meydana geliyoruz, kemerleri sıkın” filan dediler. Ben sağa 

sola baktım, beğenmedim durumu. Çünkü çok beyaz bir tabakanın içine girdik. Safi beyaz, 

hiçbir şey görünmüyor. Yalnız ben çam ağaçlarının tepelerini gördüm. Sis tabakasının içinden 
uçları görünüyordu. Yani biz ağaçlık yere iniyoruz. Eh tutturamamış, bizi ormana indirdi 

rahmetli baş pilot. Pilotaj hatası
2
. Çat pat derken, biz ağaçların dallarını kıra kıra indik. Yere 

kaydık gittik böyle torpil gibi. Sonra durdu. Büyük bir infilak olmadı. Çünkü ağaçlara vurunca 

kanatlar koptu. Kanatlar kopunca da benzin depoları gitti. Yani gövde indi yere. Biz de 
gövdedeydik”. Esenbel ifadesinin devamında, BaĢbakan Adnan Menderes‟in uçaktan çıkıĢı ve 

sağlık durumuna iliĢkin bilgiler vermiĢtir: “…Bu sırada bir çaresini bulduk, çıktık. Menderes 

de arkadan atladı, kuyruktan
3
. O arkada vekillerle beraber oturuyordu. Ben daha 

önlerdeydim. Hemen yanına gittim. “Bir ağaç kenarına oturun” filan dedim. Belki belkemiğine 

bir şey olmuştur, sabit dursun diye düşündüm. Fazla bir şeyi yoktu. Yüzünde biraz yara var. 

Yüzü biraz yırtılmış ama fazla bir kırık döküğü olmadığını anladım. Ama ihtiyaten “oturun” 
dedim. Çok müteessir oldu tabi zavallı. “Şu hale bak ne trajedi” dedi.“Aile” kelimesini 

kullandı.“İçinde arkadaşlar yanıyorlar” vesaire…” (Birand ve diğerleri, 1999: 134).  

Uçakta BaĢbakanın yanında oturan Rıfat Kadıoğlu ise, olayın oluĢ biçimine ve 

BaĢbakanın kurtuluĢuna dair daha ayrıntılı bilgiler vermiĢtir. Kadıoğlu, kazaya iliĢkin ilk 
olarak, BaĢbakanın neĢe içinde yapacağı iĢlerden söz ettiği sırada, birden bir çatırtının 

duyulduğunu ve uçağın ıĢıklarının söndüğünü daha sonra da, sağa sola sallandıktan sonra, 

büyük bir gürültü ile yere oturduğunu belirtmiĢtir. Kadıoğlu, BaĢbakan Adnan Menderes‟in 
“Aman bacağımı kurtarın, bacağım kopuyor” Ģeklindeki yardım isteğini duyduğunu ve 

güçlükle yanına vardığında, uçak ters döndüğü için ayağının tabandaki yarığa sıkıĢmıĢ, baĢ 

aĢağı durduğunu gördüğünü ifade etmiĢtir. BaĢbakanın durumuna hemen müdahale eden 

Kadıoğlu, yarığı açmıĢ ve Menderes‟in bacağını kurtarmıĢ ve BaĢbakanı olay yerinden 
uzaklaĢtırmıĢtır (Dündar, 2006; KarakuĢ, 1977: 411, Yalman, tarihsiz, 348). Rıfat Kadıoğlu, 

                                                
2 Kazanın neden gerçekleĢtiği uzunca bir süre kamuoyunu meĢgul etmiĢtir. Kazanın hemen ardından, 

Türk hükümeti etraflı bir tahkikat açılması isteğinde bulunmuĢ ve bunun üzerine de Ġngiliz TaĢıt ve Sivil 

Havacılık Bakanı Mr. Vatkinson hava alanında sis durumunun iyi, görüĢ sahasının uygun olduğunu ve 

diğer yedi uçağın ILS sistemini kullanarak, alana normal iniĢler yaptığını belirtmiĢ, bunun dıĢında Türk 

uçağının uçuĢ kulesinin kontrolü altında bulunmadığını ve olması gereken irtifadan aĢağıda uçtuğunu ve 

bu Ģekilde civardaki ağaçlara çarparak düĢtüğünü anlatmıĢtır (Vatan, 19 ġubat 1959). Sivil havacılık 

çevreleri ise,  baĢ pilotun yanına bir Ġngiliz pilot alması yönündeki ikazlara uymadığı ve iniĢ sırasında 
heyecana kapıldığı, ya da kule ile uçak arasındaki telsiz görüĢmelerinde kullanılan Ġngilizce de bir 

anlaĢmazlık olduğu ihtimallerinden söz etmiĢlerdir (Vatan, 19 ġubat 1959). Buna karĢın, EskiĢehir‟deki 

hava uzmanları ve pilotlar, Sev uçağının kaptan pilotu Münir Özbek‟i yakından tanıdıklarını, 

uluslararası hava alanında kendisinden övgüyle bahsedildiğini ve bu düĢmede kaptan pilotun en ufak bir 

ihmalinin olduğunu tahmin etmediklerini, yön tayin eden Ġngiliz radarcıların yanlıĢ hareketlerinden bu 

üzücü olayın gerçekleĢtiğine inandıklarını ifade etmiĢlerdir (Cumhuriyet, 20 ġubat 1959).  
3 Yılmaz Karakoyunlu , “Yorgun Mayıs Kısrakları” adlı romanında, BaĢbakan Adnan Menderes‟in 

kazadan kurtuluĢunu farklı bir biçimde anlatmıĢtır. Karakoyunlu, BaĢbakanın kaza sonrasında ayağından 

asılı bir halde kaldığını ve yardımına Rıfat Kadızade‟nin yetiĢtiğini ve BaĢbakanı asılı halde bulunduğu 

ağaçtan çekip kurtardığını ifade etmiĢtir (2004: 525).  
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Menderes‟in kendisine ilk olarak heyetteki arkadaĢları sorduğunu ve kendisinin de onların da 

bir Ģekilde kurtulmuĢ olduklarını düĢündüğünü söylediğini aktarmıĢtır. BaĢbakanın diğer 

arkadaĢlarını kurtarmak isteği içinde olduğunu, fakat gücünün olmadığını ekleyen Kadıoğlu, 

yardım beklemek üzere bir ağacın altında oturduklarını anlatmıĢtır. O sırada yükselen alevler 
ile birlikte bir patlama daha yaĢanmıĢ ve Kadıoğlu, bir otomobilin geldiğini fark etmiĢtir 

(KarakuĢ, 1977: 411; Sedes,2005: 24-25).  

Kazanın ĢaĢkınlığını atlatır atlatmaz, polis karakoluna haber veren görgü tanıkları, 
daha sonra da kazazedelere yardım etmek üzere hızla olay yerine gitmiĢlerdir. Olay yerine 

önce, Newgate Chaffold çiftliğinin Ġngiliz bahçıvanı Peter Weller ve iki arkadaĢı ulaĢmıĢtır. 

Görgü tanıkları, çevreye ağır bir yanık kokusunun hâkim olduğunu ve çevreye saçılan insan 

parçalarından yolcuların büyük bir bölümünün daha olay anında öldüğünü görmüĢlerdir
4
. 

Bunun üzerine, Weller ve arkadaĢları hızlıca ikiye ayrılmıĢ, uçağın gövdesine girip, 

koltuklarda baygın durumda yatan birkaç kiĢinin emniyet kemerlerini kesmiĢler ve bunları 

güçlükle dıĢarı çıkarmıĢlardır
5
. Birkaç dakika sonra da olay yerine, Çiftçi Tony Bailey ve 

hemĢire eĢi Margareth ulaĢmıĢlardır. Bayan Bailey, enkazdan elli metre kadar uzakta baĢını 

ellerinin arasına almıĢ bir halde, çalıların üzerinde oturan, orta yaĢlı, takım elbiseli birini 

görmüĢ ve yanına yaklaĢıp, iyi olup olmadığını sormuĢ, “Merak etmeyin, benim hiçbir şeyim 
yok, fakat uçaktakilerin durumu çok kötü,  lütfen bir an önce onlara yardım edin. Hala 

yaşayanlar olabilir” yanıtını almıĢtır. Tony Bailey diğer kazazedelere yardım etmek için 

uçağa doğru gitmiĢ, Margareth Bailey ise, bu kazazedenin yanında kalmıĢtır. O sırada 

aralarında geçen konuĢmada, Bayan Bailey, kazazedenin Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanı 
Adnan Menderes olduğunu öğrenmiĢtir (Ataoğlu, 2008: 107-109; Cumhuriyet, 18 ġubat 1959; 

Vatan, 18 ġubat 1959). Tony ve Margareth çifti, BaĢbakanı ve yanındaki birkaç kiĢiyi alıp, 

kendi evlerine götürmüĢ
6
, orada ilk müdahaleyi yapmıĢlardır. Margareth Bailey gazetecilere, 

                                                
4 Kaza yerinin durumuna iliĢkin Cumhuriyet‟te aktarılan bilgi Ģu Ģekildedir: “Sev uçağı inmek gayesi 

ile o kadar alçalmıştır ki, uçağın gerek gövdesi, gerekse kanatları korudaki ağaçları adeta  biçmiştir. 
Uçağın koruda geçtiği yer adeta buldozer ile sürülmüş gibi olduğundan, bugünkü tetkik sırasında 

kolaylıkla tespit edilmiştir. Uçak ağaçları biçerken kanatları kopmuş, motor ve ön kısmı dağılmış, 

tekerlekleri ön gövdeden ayrılmış ve kuyruk kısmı da ayrı bir halde ağaçlara asılı kalmıştır. Bugün 

tetkik heyeti, gazeteciler ve sinemacıların gördüğü gibi, Sev uçağının gövdesinden sadece dört metre 

uzunluğunda bir gövde sağlam kalmıştır ki, bu kısmın içinde iki tane sandalye sağlamdır. Bu kısım 

içinde bulunanların feci kazadan sağlam kurtuldukları muhakkaktır. Başbakanın bu sağlam iki 

sandalyeden birinde oturmakta olması çok kuvvetle muhtemeldir. Kaza sahası el büyüklüğünde metal 

parçaları ile doludur. Tanınmayacak kadar küçük aletlere ve kablolara rastlanmaktadır.  Etraf yağ ve 

benzin kokusu içindedir.  Gerek kanat, gerekse motorlar üzerine balyoz ile vurulmuş gibi eziktir” (19 

ġubat 1959).   
5 Peter Weller, kaza mahallinde gördüklerine iliĢkin Ģunları anlatmıĢtır: “Uçak koruluğa daldığı 

sırada kaza mahalline takriben 200 metre mesafedeydim. Uçak parçalandı ve enkazı 150 metre kadar 

bir saha dâhiline saçıldı. Korkunç bir manzara idi. Uçağın ezik gövdesinden iniltiler geliyordu. 

Menderes dâhil uçaktakilerin üçü, enkaz arasından sendeleyerek çıktılar. Uçağın hostesinin yüzü 

kanamaktaydı. Mürettebattan başka kimseyi gördüğümü hatırlamıyorum. Fakat vaziyet o kadar karışıktı 

ki, kat‟i bir şey söyleyemem. Bir arkadaşımla birlikte, çok kan kaybeden yaralıları derhal enkazdan 

çıkardık” (Cumhuriyet, 18 ġubat 1959; Zafer, 18 ġubat 1959).  
6 AP muhabiri, kazanın hemen ardından, BaĢbakan Adnan Menderes‟e evinde ilk müdahaleyi yapan 

Tony ve Margareth çiftine ulaĢmıĢ ve onlarla kısa bir mülakat gerçekleĢtirmiĢtir. Ev sahipleri muhabire, 

“Menderes şu anda evimde dolaşıyor, yaralı olup olmadığını söyleyemem, şimdi daha fazla söyleyecek 

bir şeyimiz yoktur demiştir” (Cumhuriyet, 18 ġubat 1959; Zafer, 18 ġubat 1959).  
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Menderes‟i evlerinde misafir ettikleri süreye dair Ģunları anlatmıĢlardır:“Kendilerine ayrıca 

çay ve yiyecek bir şeyler ikram etmek istedim. Arzu etmediler. Bu arada civarda oturan bir 

doktoru çağırdık. İsterlerse geceyi evimizde geçirebileceklerini söyledim. Menderes bana 

İngilizce olarak teşekkür etti. Başbakanla diğer arkadaşından daha az sarsılmış görünen 
sekreteri -özel kalem müdürü Şefik Fenmen olacak- onlara bakıyordu” (Cumhuriyet, 18 ġubat 

1959, Zafer, 18 ġubat 1959)
7
. Daha sonra, kazazedeler, polis ve sağlık ekiplerinin eĢliğinde, 

Londra‟da bir kliniğe götürülmüĢlerdir (Cumhuriyet, 18 ġubat 1959; KarakuĢ, 1977: 411; 
Sedes, 2005: 24–25; Vatan, 18 ġubat 1959)

8
. Haberi alıp, hastane önünde bekler buldukları 

yabancı basın mensuplarının görüntü almamalarını istediklerini belirten Rıfat Kadıoğlu, 

sıkıĢma ve olayın verdiği heyecandan baĢka, herhangi bir Ģeyi olmadığı gözlemlediği Adnan 

Menderes‟in kendisine Ģunları dediğini aktarmıĢtır: “Rıfat ayağımı kurtarmasaydın, içeride 
kalıp yanacaktım. Bu bir mucizevî kurtuluştur” (KarakuĢ, 1977:411)

9
.  

Ġlerleyen günlerde Menderes‟in göğsündeki yara dolayısıyla nefes almakta güçlük 

çektiği için bir müddet daha klinikte kalması lazım geldiği açıklanmıĢtır (Cumhuriyet, 23 
ġubat 1959; Vatan 19 ġubat 1959; Zafer, 18 ġubat 1959)

10
. BaĢbakan, hastanede kaldığı 

müddet içinde, baĢta McMillan ve Karamanlis olmak üzere pek çok devlet yetkilisi, onu 

                                                
7 BaĢbakan Adnan Menderes, henüz Londra‟da tedavisi sürdüğü günlerde çifti evlerinde ziyaret 

etmiĢ ve yaz için Türkiye‟ye davet etmiĢtir. Mr. Bailey ve eĢi BaĢbakana teĢekkür etmiĢlerdir. Çift 

ayrıca, Ġstanbul ve Ġzmir Belediyeleri‟nden aldıkları davetlerden ve kendilerine çekilen teĢekkür 

telgraflarından dolayı da memnuniyetlerini bildirmiĢlerdir (Cumhuriyet, 25 ġubat 1959; Vatan, 24 ġubat 

1959). Bailey ailesine, BaĢbakana gösterdikleri ilgi ve alaka nedeniyle, Kızılay Umum Heyeti, altın 

madalya vermeyi kararlaĢtırmıĢ ve aileye de kararlarını bildiren bir telgraf göndermiĢlerdir (Zafer, 4 

Mart 1959). Londra Uçak Kazasında Ölenlerin Hatıralarını YaĢatma Cemiyeti de, Bailey ailesine 

onursal azalık vermiĢtir (BCA, 030-01-123-790-2). Basında da Bailey ailesine iliĢkin köĢe yazıları 

yayınlanmıĢtır (Fenik, “Bailey Ailesi”, Zafer, 27 ġubat 1959).   
8 Kazadan sonra BaĢbakan Adnan Menderes ve iki kazazedeyi çevre çiftlikte oturan Bailey ailesi 

kurtarmıĢtır. Eski bir hemĢire olan Elizabeth Bailey (diğer kaynaklarda kurtaran bayanın ismi Margareth 

olarak geçmektedir), BaĢbakan‟a ilk müdahaleyi yaparken o günlerde henüz altı yaĢında olan kızı 

Margareth de olup biteni izlemiĢtir. Margareth, yıllar sonra bir Türk doktorla tanıĢıp evlenmiĢ, Ġzmir‟e 

yerleĢmiĢ ve küçükken tanık olduğu olayı Ģöyle anlatmıĢtır: “Önce uzaktan bir ses duyduk, sonra bir 

sürtme sesi ve patlama… Herkes pencerelere koştu, sisten hiçbir şey gözükmüyordu ama çok büyük bir 

terslik olduğunun farkındaydık. Babam bir balta alıp, anneme „Hadi gidiyoruz‟ dedi. Arabaya bindiler 

ve kaza yerine gittiler. Annem arabayla biraz uzakta bekledi, babam uçağın yanına gitti. Yardım etmeye 

çalışıyordu. O sırada orada bekleyen annem ormanın içinde bir adamla karşılaştı. Şok halindeki bu 

adam Adnan Menderes‟ti. Annem onu hemen arabaya alıp eve götürdü, pansuman yaptı. Yaraları 

temizledi, ambulans çağırdı Menderes şok halinde olduğu için konuşamıyordu” (Dündar, 2006). 
9 Menderes ile bulunduğu hastanede görüĢme imkânı bulan isimlerden biri de, Cumhuriyet yazarı 

Doğan Nadi olmuĢtur. Nadi‟nin BaĢbakana dair izlenimleri Ģu Ģekildedir: “… Son derece üzgündü. 

Fakat iyi niyetlerini ve tebessümünü kaybetmemişti. Mesai arkadaşlarını feci kaza sırasında kaybetmek 

Başbakan Menderes‟i çok fazla teessüre sevk etmişti” (Cumhuriyet, 19 ġubat 1959). Buna karĢın, 20 

ġubat 1959 günü Milliyet‟te Ġzzet Sedes, Menderes ile görüĢmesini aktarırken, “kazadan beri hiçbir 

gazeteci tarafından görülmedi” ifadesini kullanmıĢtır.  
10 Haziran ayında, BaĢbakanın geçirdiği kaza sonrasında ilk tedavisini gerçekleĢtiren Dr. Ronald 

Knight ve eĢinin Türkiye‟yi ziyaret etmek istedikleri bilgisinin alınması üzerine, Denizcilik  Bankası 

doktor ve eĢinin yolculuklarına iliĢkin bütün masraflarını karĢılamak için harekete geçmiĢtir  (BCA,  

030- 01- 63-386-7).  
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Londra Kliniği‟nde ziyaret ederek, geçmiĢ olsun dileklerinde bulunmuĢlardır(Cumhuriyet, 18 

ġubat 1959; Vatan, 19 ġubat 1959)
11

.  

Kazadan, BaĢbakan Adnan Menderes yaralı halde kurtulurken
12

, Devlet Bakanı Emin 

Kalafat ise, koma halinde hastaneye kaldırılmıĢtır
13

. Bununla birlikte, Basın Yayın Turizm 
Bakanı Server Somuncuoğlu baĢta olmak üzere, BaĢbakanlık Özel Kalem Müdürü Muzaffer 

Ersü, EskiĢehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu, DıĢiĢleri Bakanlığı Ġkinci Daire Genel Müdürü 

Ġhsan Savut, Anadolu Ajansı Umum Müdürü ġerif Arzık, THY Genel Müdürü Abdullah Parla 
ve bazı memur, görevli ve gazeteciler hayatlarını kaybetmiĢlerdir (KarakuĢ,1977: 409-410; 

Sertkaya, 2007: 207)
14

. 

Kazayı, Ġngiliz radyosu BBC, 20.00 haberleri ile duyurmuĢ (Dündar, 2006)
15

, saat 

21.30 sularında da Ġstanbul Radyosu alaturka müzik yayınını keserek, olayı dinleyicileri ile 

                                                
11 Yabancı devlet liderleri kazadan duydukları üzüntüyü bildiren mesajlar göndermeye devam 

etmiĢlerdir (Zafer, 20 ġubat 1959).  
12

17 ġubat 1959 yılında,  yalnızca dönemin BaĢbakanı Adnan Menderes için değil, dünya sivil 

havacılık otoriteleri açısından da olağanüstü bir gün olmuĢtu. Çünkü havacılık tarihinde ilk kez bir 
devlet adamı yere düĢen bir yolcu uçağından neredeyse burnu bile kanamadan sağ kurtulmayı 

baĢarıyordu (Ataoğlu, 2008: 107). 
13 Kazada yaralanan uçak personelinden Nurdan Yelkovan ve Türkay Erkay, Adnan Menderes‟e 

hitaben yazdıkları 27 Haziran 1959 tarihli mektupta, ilk olarak sağlık sıkıntılarından bahsetmiĢler (biri 

ayaklarının yanmıĢ olduğu ve bu nedenle yürüyemeyecek halde olduğunu ve diğerinin de  kolunun  

dirsekten  itibaren  kesilmiĢ  halde olduğunu) ardından da kendilerine  gönderilen paraları 

biriktirdiklerini ve “kıymeti hayli az olan” birer araba almak ve gümrüksüz olarak  otomobilleri yurda 

sokmayı istediklerini bildirmiĢlerdir (BCA, 030-01-63-386-15/2-4). 14 Temmuz 1959 tarihli  Özel 

Kalem Müdür  Muavini Ercüment Yavuzalp imzalı cevap mektubunda, bayanlara isteklerinin  kabul  

edildiği bildirilmiĢtir (BCA, 030-01-63-386-15/1).  
14 Cumhuriyet, kazanın tam bilançosunu Ģu Ģekilde vermiĢtir: Ölenler: Server Somuncuoğlu (Basın-

Yayın ve Turizm Bakanı), Kemal Zeytinoğlu (EskiĢehir Milletvekili), Muzaffer Ersü (BaĢbakanlık 
Hususi Kalem Müdürü), ġerif Arzık (Anadolu Ajansı Umum Müdürü), Ġlhan Savut (DıĢiĢleri Bakanlığı 

Birinci Daire ġefi), Abdullah Parla (THY Umum Müdürü), Güner Türkmen (DıĢiĢleri Bakanlığı Genel 

Sekreter Hususi Kalem Müdürü), Mehmet Ali  GörmüĢ (Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı Hususi 

Kalem Müdürü), Burhan Tan (Foto Muhabiri), Münir Özbek (Kaptan Pilot), Sabri Kazmaoğlu (Pilot), 

Lütfi Biberoğlu (Pilot), Gündüz Tezel (Telsizci), Gönül Uygur (Hostes), Reyhan Seymen (Basın Yayın  

ve Turizm Bakanlığı  Fotoğrafçısı). Ağır Yaralı Olanlar: Emin Kalafat (Çanakkale Milletvekili). Hafif 

Yaralı Olanlar: Adnan Menderes (BaĢbakan), Arif Demirer (Afyon Milletvekili), Rıfat Kadızade 

(Sakarya Milletvekili), Melih Esenbel (DıĢiĢleri Bakanlığı Genel Sekreteri), Ahmet Kemal Itık 

(Makinist), Kazım Nefes (BaĢbakanın valesi), Hakkı Erkal, ġefik Fenmen (BaĢbakanlık Özel Kalem 

Müdür Muavini) (19 ġubat 1959). Kazada hayatını kaybeden devlet görevlilerinin anısına çok sayıda 

köĢe yazısı kaleme alınmıĢtır. Buna iliĢkin bazı örnekler Ģunlardır: “Burhan Belge, “27070”, Zafer, 20 
ġubat 1959; Hikmet Münir Ebcioğlu, “ġerif Arzık”, Zafer, 20 ġubat 1959; Nusret Kuruoğlu, “Server 

Somuncuoğlu”, Zafer, 21 ġubat 1959; Burhan Belge, “Bugün Geliyorlar”, Zafer, 22 ġubat 1959; 

Muharrem Nuri Birgi, “Güner Türkmen”, Zafer, 25 ġubat 1959; Muhtar Körükçü, “Abdullah Parla”, 

Zafer, 26 ġubat 1959; Osman Kapani, “Kemal Zeytinoğlu”, Zafer, 28 ġubat 1959;  Samet Ağaoğlu, 

“Kemal Zeytinoğlu”, Zafer, 3 Mart 1959).   
15“Associated Press (AP), basından sorumlu Devlet Bakanı Server Somuncuoğlu‟nun değil de, ağır 

yaralanmış olan Başbakan Yardımcısı Emin Kalafat‟ın öldüğünü bildirmişti, bu yüzden Hürriyet, 

Milliyet dışında tüm gazeteler yanlış manşetlerle yayınladılar. AA‟nın Londra muhabiri ise, basın 

ataşesi olan Fikret Tokat‟tı. Ancak ona, çok pahalı olmaması için telgraflarını acele değil de, normal 

olarak çekmesi söylenmişti. O da nasıl olsa başbakan gelecek, programı normal olarak belirlendiği gibi 
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paylaĢmıĢ, fakat kazanın mahiyetine iliĢkin doğru ve sağlıklı bilgiler aktaramamıĢtır
16

. Buna 

karĢın, Anadolu Ajansı (AA) ise, gece geç saatlere kadar yayınladığı bültenlerde kazaya dair 

herhangi bir bilgi vermemiĢtir (Cumhuriyet, 18 ġubat 1959;  Vatan, 18 ġubat 1959). Türk 

radyo ve ajansları kazaya iliĢkin net bir bilgi aktaramazken, Amerikanın Sesi radyosu saat 
23.30‟daki yayınında BaĢbakan Menderes‟in ufak yaralarla kazadan kurtulduğunu; fakat 14 

ölü, 9 yaralı ve bir kayıp bulunduğunu bildirmiĢtir. (Cumhuriyet, 18 ġubat 1959). Radyo ve 

ajansın kazaya iliĢkin yayını eleĢtiri almıĢ ve bu vesile ile haber kaynaklarının geliĢtirilmesine 
ihtiyaç olduğunun altı Ģu sözlerle çizilmiĢtir:“…mahalli saatte 4‟te ve Türkiye saatile 6‟da 

vukua gelen kaza hakkında radyo ve ajanslarımızın gece yarısına kadar kat‟i ve mevsuk 

malumat alıp verememiş ve hadiseyi işitip, öğrenmek isteyen yüz binlerce vatandaşın yabancı 

radyo ve ajansların birbirini tutmayan neşriyatına kulak verme mecburiyetinde kalmış 
olmaları da üzülünecek bir olaydır. Temenni olunur ki, bizim de haber alma vasıtalarımızın 

daha mütekâmil hale getirilmesi suretile halka daha çabuk ve doğru şekilde haber vermek 

yolundaki gayretler bundan sonra fazlasıyla arttırılıp, haber müesseselerimiz yabancı 
kaynaklara kulak asmaya ihtiyaç vermeyecek şekilde tekâmül ettirilsin” (“Kıbrıs Davasının 

Son ġehidleri”, Cumhuriyet, 19 ġubat 1959)
17

. Benzer Ģekilde Vatan‟da da, AA Ģu kısa yazı ile 

                                                                                                                                        
uygulanacak diye düşündüğünden sabah erkenden daha heyet Londra‟ya gelmeden önce, telgrafını 

çekmişti.  Çok iyi anımsıyorum, uçak kazası olunca gönderdiği haberini değiştirebilmek için bin bir 

güçlükle büyükelçilik telefonundan, Çankaya Köşkü‟nü araya sokarak,  haberi radyolarda okunmadan 

ancak bir kaç dakika önce durdurabilmişti” (Sedes, 2005: 25).   
16 Radyoda haberin ilk veriliĢ biçimi Ģöyle aktarılmıĢtır. Buna  göre;  Ġstanbul Radyosu spikeri, Sev 

uçağının mecburi iniĢ yaptığını, BaĢbakan dâhil uçaktakilerin hepsinin sağ ve salim bulunduklarını, 

durumdan evlerinin haberdar edildiğini ve heyetin otomobillerle yollarına devam ettiklerini bildirmiĢtir. 

Gecenin geç saatlerine kadar Ankara ve Ġstanbul radyolarından kaza hakkında baĢlıca bilgi 

edinilememiĢtir (Cumhuriyet, 18 ġubat 1959).  Ankara Radyosu, 22.45, Ġstanbul Radyosu 23.15 haber 

bültenlerinde, BaĢbakan Menderes‟in içinde bulunduğu uçak kazasına dair, herhangi bir haber 

vermemiĢler ve gece yarısı programlarına son vermiĢlerdir. Bununla beraber, bir süre sonra hafif Batı 
müziği çalmaya baĢlayarak, yayınlarına devam etmiĢlerdir. Zaman zaman müziği keserek, 

programlarına devam ettiklerini belirtmiĢlerdir. Radyo otoriteleri, programın alıĢılmıĢ durumunun 

dıĢında neden devam ettirildiği sorusuna, BaĢbakan Menderes‟in geçirdiği uçak kazasına dair bir tebliğ 

yayınlanacağını ve tebliğin DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olduğunu bildirmiĢler, fakat 

sözü edilen bildiri, saat 3.30‟a kadar yayınlanmamıĢtır (Cumhuriyet, 18 ġubat 1959).   
17Yazıda; kaza ile ilgili olarak dikkat çekilen bir diğer husus da, “bütün ulaşım araçlarında ve 

özellikle de görevlileri taşıyan uçaklarda, hava yolculuklarının her türlü ihtimal ve tehlikeleriyle 

tecrübelenmiş, mahalli ve mıntakavi şartları öğrenmiş mürettebat ve buna göre mücehhez vasıtaların 

kullanılması gerekliliği” olmuĢtur (Cumhuriyet, “Kıbrıs Davasının Son ġehidleri, 19 ġubat 1959). 

Ġlerleyen günlerde kazaya iliĢkin bir eleĢtiri yazısı daha yer almıĢtır. Burhan Felek,  uçakta bulunan 

kiĢilerin kimliğinin tespit edilememiĢ olmasını yazısında ele almıĢ ve resmi bir delegasyonu taĢıyan 
uçakta yolcu listesinin net olmayıĢını „laubalilik ve gevĢeme‟ olarak nitelemiĢ ve bu kontrol 

gevĢekliğinin asla kabul edilemeyeceğini, bunun „hürmet‟ duygusu ile de asla açıklanamayacağını ifade 

etmiĢ, “hürmet  kayıtsızlığı değil, dikkat ve ihtimamı  gerektirir” diyerek yazısını tamamlamıĢtır 

(“Tayyare kazası etrafında”, Cumhuriyet, 23 ġubat 1959). Benzer yönde bir yazı da, Sadun Tanju 

tarafından kaleme alınmıĢtır. Tanju yazısında, Ģöyle demiĢtir: “…vatanın ve milletin yüksek 

menfaatlerinin bahis mevzu olduğu bu mühim bir konferansa iştirak etmekle vazifeli bulunan mümtaz 

bir heyetin can emniyeti ve selameti hususunda gerektiği kadar hassas davranmadığımız da meydana 

çıkıyor. Daha evvel yapılan Uzak Şark seyahatlerinde de aynı endişeler duyulmuştu. Henüz kuruluş 

safhasını aşmamış çok körpe bir hava yolları teşkilatının gerekli tecrübelere sahip olmamış vasıta ve 

elemanları ile böyle mühim bir seyahate çıkmak ihtiyatsızlığının bundan sonra tekrarlanmıyacağını 
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eleĢtirilmiĢtir: “Yüreğimiz kan ağlıyor. Ama dün akşam Anadolu Ajansı “hiç kimse ölmedi” 

dedi. Üç kurbanın, beş kurbanın karısını, çocuğunu, anasını üç saat için beş saat için 

aldatmak marifet mi? Ayıp ayıp yerden göğe kadar ayıp” (Veli, “Yalancının Mumu”, Vatan, 

18 ġubat 1959)
18

. Özcan Ergüder ise, böylesi önemli bir olayın kamuoyuyla paylaĢılırken, 
dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekmiĢ ve kamuoyunu bulandırmaya itecek tavırları bir 

yana bırakmak gerektiğine iĢaret etmiĢtir. Ergüder, bağımsız basının bu hassasiyeti gösterdiği 

kadar, baĢta radyo olmak üzere, hükümetin elindeki bütün yayın vasıtalarının da aynı Ģekilde 
hatta daha da titiz davranmasının beklendiğini ifade etmiĢtir (“Faciadan Sonra”, Vatan, 20 

ġubat 1959)
19

.   

Radyoya iliĢkin olumlu yazılar da söz konusudur. Bu yazılardan birinde, bütün diğer 

eleĢtirileri görmezden gelircesine, radyo yayınlardan övgüyle Ģu Ģekilde bahsediliyordu: 
“Türkiye Başvekilinin sıhhat haberini kendi sesinden veren Londra Ankara İstanbul ve İzmir 

radyolarının müşterek mesaisini yaşadığımız yüzyılın en büyük nimetlerinden birini bize 

tattırmıştır. Kilometrelerce ötede bir sevdiğimiz insandan bütün bir millete bu çeşit müjdeyi 
ancak radyo verebilirdi. Kaza ile ilgili olarak radyonun getirdiği her türlü haberi günlerdir 

heyecanla takip ediyoruz. Ve düşünüyoruz ki, eğer radyo olmasaydı, halimiz nice olurdu. 

Londra‟daki feci kaza vukua geldiği zaman ilk haber, radyodan duyulmuştu. Aynı zamanda 
bütün dünya radyoları bu haberi yayınlıyorlardı. Kaza çevresinde derhal imdada koşmayı 

mümkün kılacak tesislere, radyonun da katılmış olduğu şüphesizdir. Ve nihayet bunca acıdan 

sonra,  milletimize bir vedia olarak bağışlanmış tek teselli kaynağımızdan bize ses veriyor” 

(Ebcioğlu, “Ses”, Zafer, 21 ġubat 1959). Radyo yayınını savunan bir baĢka yazıda da, 
radyonun haberleri süratle vermediği eleĢtirilerine karĢılık, radyonun haberlerini yabancı ajans 

ve radyolara dayanarak verdiği bununla beraber, kazanın vahameti ve karmaĢasının da 

aciliyetle sağlıklı bilgiler verilmesini engellediğini, yaĢanan aksaklıklarında bundan 
kaynaklandığı belirtilmiĢtir (Fenik, “Kazanın Ġlk Haberleri”, Zafer, 21 ġubat 1959).   

Haber, netlik kazanınca, ülkede bomba etkisi yaratmıĢ ve enflasyon, Vatan Cephesi, 

ihtilal gibi konuların hepsini bir anda unutturmuĢ (Birand ve diğerleri, 1999: 135), büyük bir 

heyecan ve duygu fırtınasına yol açmıĢtır. Basın,  konuya büyük ilgi göstermiĢ, gazeteler 

                                                                                                                                        
ummak isteriz. Bu seyahat çok daha emin bir beynelmilel vasıta ile yapılmış olsaydı, hem böyle bir facia 

ile karşılaşmayacak hem de memleketin yetişmiş evlatlarından 15‟ini kaybetmemiş olacaktık… Yunan 

Başbakanı Karamanlis, beynelmilel yolcu uçağında seyahat ettiği için yarım saat evvel Londra hava 

meydanında emniyetle inebilmiştir. Kaderci bir felsefe olacağa mani olunamayacağı fikrini, bize kabul 

ettirmeğe çalışırsa da gerçek budur. Bu felaket, herhalde bundan sonrası için bize birçok dersler vermiş 

olmalıdır” (“GeçmiĢ Olsun”, Vatan, 19 ġubat 1959). Vatan‟da da Adnan Veli, Türkiye‟de önce bir 

kazanın yaĢanıp, ardından tedbir alındığına iliĢkin bir eleĢtiri yazısı yazmıĢtır (“Fark”, 20 ġubat 1959).  
18Bu yazı nedeniyle, gazete zabıta tarafından toplanmıĢ, fıkra yazarı Adnan Veli ile gazetenin sahibi 

Ahmet Emin Yalman ve mesul müdürü Mesut Özdemir haklarında takibata geçilmiĢtir (Vatan, 19 ġubat 

1959). 
19Özcan Ergüder, diğer bir eleĢtiri olarak da bir gazetenin, BaĢbakanın kurtuluĢunu Kıbrıs davasında 

haklı oluĢumuzun bir delili olarak gösterdiğinden yola çıkarak, Ģunları belirtmiĢtir: “…Böyle bir fikir 

ileri sürebilen bir gazetenin bundan sonra yıldızları okuyarak hadiseler üzerinde tefsir yaptığını 

duyarsak, şaşmamamız gerekir. Şunu unutmamak lazımdır ki, Ulu Tanrı ölenin de ölmeyenin de 

yanındadır. Ve sanırım Ulu Tanrı seçme yapamaz. Bir ciddi gazetenin henüz tam mahiyetini 

bilmediğimiz Kıbrıs davası ile bu elim kaza arasında bu nevi bir bağ kurması da ayrıca ancak esefle 

karşılanabilir” ( “Faciadan Sonra”, Vatan, 20 ġubat 1959).  
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günlerce haber ve yazılar yayınlamıĢlardır
20

. Bütün Türkiye, Londra‟dan gelen haberlere 

kilitlenmiĢtir. Öyle ki, Diyarbakır‟da iki gün gazetelerin gelmemesi üzerine halk, gazete 

bayileri önünde topluluklar meydana getirmiĢ; bu durum, trafiği aksatmıĢ, insanlar arasında 

birbirlerini tartaklama olayları yaĢanmıĢ ve polis duruma müdahale etmek zorunda kalmıĢtır. 
Bu haber nedeniyle, Diyarbakır‟da o güne kadar sekiz bini geçmeyen gazete satıĢı 23 bine 

yükselmiĢ ve bir saat içinde tükenmiĢtir (Cumhuriyet, 20 ġubat 1959). Haberin duyulmasının 

hemen ardından, Ġstanbul‟da ve Anadolu‟da eğlence yerleri çalıĢmak istemediklerini 
bildirirken, Ankara‟da da nikâh törenleri ertelenmiĢtir. Yurdun birçok yerinde, resmi ve hususi 

toplantılar, kongreler, kokteyller yapılmamıĢ, sinema gösterimi olmamıĢtır (Cumhuriyet, 19 

ġubat 1959; 20 ġubat 1959).  

Menderes‟in sağlığına iliĢkin bu duyarlılık üzerine, BaĢbakan Menderes de 
kamuoyunu bekletmemiĢ, hastane odasından bir bant mesajı yollamıĢ ve bu mesaj radyoda 

yayınlanmıĢtır. Menderes mesajında halka Ģunları söylemiĢtir: “Uğradığımız çok feci uçak 

kazasında değerli ve sevgili arkadaşlarımı kaybetmiş olmanın elemi içindeyim. Cenabı Hak 
kendilerini rahmetine gark eylesin. Şu anda hatıralarını yaşlı gözlerle anarak, taziz 

etmekteyim. Bu elim kayıplar karşısında her zaman olduğu gibi Cenabı Hakkın milletimizi ve 

devletimizi ebediyen payidar etmesi duasını yine tekrarlarım. Bana gelince, kazanın dehşeti 
karşısında benim geçirdiğim hiç kalır. Diğer arkadaşlarımla beraber aziz vatanımıza, 

muhterem ve sevgili vatandaşlarımıza pek kısa bir zamanda sağlık ve selametle kavuşmak 

inşallah nasip olur” (Cumhuriyet, 20 ġubat 1959; Vatan, 20 ġubat 1959).      

Halk, BaĢbakanının kurtulması karĢısında ve kendi sesiyle sağlık haberi almasına 
öylesine sevinmiĢtir ki, mutluluk hislerini türlü yollarla ortaya koymuĢtur. Örneğin Antalya 

gençliği tarafından Refik Koraltan‟a bir telgraf çekilerek, Kıbrıs davası uğrunda büyük kaza 

atlatmıĢ olan BaĢbakan Adnan Menderes‟e gazi unvanı verilmesini istenmiĢ (Cumhuriyet, 27 
ġubat 1959),  Ġstanbul‟da da,“Adnan Menderes‟i Sevenler Cemiyeti”nin kurulması için 

harekete geçilmiĢtir (Vatan, 22 ġubat 1959)
21

. Yine merkeze bağlı Boztepe köyü sakinlerinden 

30 genç kız ile 25 kadın BaĢbakan Adnan Menderes‟in uçak kazasından salimen kurtulması 

üzerine bir haftalık oruca baĢlamıĢlardır (Cumhuriyet, 6 Mart 1959). Sultanahmet Cezaevi‟nde 

                                                
20Cumhuriyet, uçak kazasını “BaĢbakanın Uçağı Ġngiltere‟de Kazaya Uğradı” manĢetiyle ve 

“Menderes‟in sıhhate olduğu bildiriliyor” alt baĢlığıyla okurlarına duyurmuĢtur (18 ġubat 1959).  Vatan 

uçak kazasını, “Menderes‟in uçağı dün Londra civarında sisten düĢtü, 12 ölü var” manĢeti ve “BaĢbakan 

faciayı sağ salim atlattı” baĢlığıyla vermiĢtir (18 ġubat 1959).  Zafer‟de kaza haberi, “Elim Uçak 

Kazasından Menderes Mucize Olarak Sağ Salim Kurtuldu” manĢeti ve “BaĢvekilin Riyasetindeki 

Heyetimizi Götüren Tayyare Londra Civarında Mecburi ĠniĢte Parçalandı. Kaybımız Ağırdır: On dört 

ölü ve sekiz yaralı var” Ģeklindedir (18 ġubat 1959). Ulus‟un baĢlığı ise; “Elim uçak kazası bütün yurtta 

büyük bir üzüntü yarattı” Ģeklindedir (18 ġubat 1959).  Diğer gazetelere göre kazaya iliĢkin en doğru 
bilgileri verdiği belirtilen Milliyet‟in baĢlığı ise, Ģu Ģekildedir: “Menderes‟in uçağı düĢtü: 15 ölü var. Sis 

yüzünden olan feci kazada Menderes mucize kabilinden hafif yara ile kurtuldu. 9 Yolcu yaralı. Ölenler: 

Somuncuoğlu, Kemal Zeytinoğlu, Muzaffer Ersü, Güner Türkmen, Ġlhan Savut, ġerif Arzık, Burhan Tan 

ve uçağın personeli. Kazadan sonra uçağın benzin tankı infilak etti. Emin Kalafat ile Arif Demirer ağır 

yaralı” (18 ġubat 1959).  
21 Sadun Tanju, cemiyeti „suni bir hareket‟ olarak nitelemiĢ ve bu kiĢilerin BaĢbakana duydukları bir 

sempatiyi, bir cemiyet çatısı altında toplamak yerine, onun partisine kaydolmak, Vatan Cephesi‟ne  

katılmak, ona telgraf çekmek veya alkıĢlamak, kurban kesmek, heykelini dikmek, dua etmek gibi  

faaliyetlere giriĢmelerinin daha manalı olacağını ifade eden   bir yazı  kaleme  almıĢtır. Yazının tam 

metni için bkz. “Menderes‟i Sevenler Cemiyeti”, Vatan, 2 Mart 1959).  
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bulunan 1300 tutuklu vatandaĢ ise, uçak kazası kurbanlarının ruhu için dini ayin yapmıĢ ve 

BaĢbakan Adnan Menderes‟in kurtuluĢuna dua etmiĢtir (Cumhuriyet, 1 Mart 1959). Böylelikle 

son zamanlarda bir türlü yatıĢmayan siyasi gerginliğin gölgesindeki Menderes sevgisi, bu 

Ģekilde bir volkan gibi patlamıĢ; BaĢbakan milletin gönlü gibi bir büyük ve kuĢatıcı kürsüye 
çıkarılmıĢtır (Apuhan,2007:137). Öyle ki, Adnan Menderes‟i sevmeyenler dahi, baĢbakanın 

kurtuluĢunu „hayır‟ olarak yorumlamıĢlardır (Bağlum,1991:67).  

Milli bir felaket olarak karĢılanan kaza sonrası, halk da birlik ve dayanıĢma had 
safhaya ulaĢtığı gibi, siyasi partiler de çekiĢmelerini bir yana bırakmıĢlardır. Basında da 

kamuoyunda meydana gelen birlik, beraberlik ve dayanıĢma havasını destekleyen ve temenni 

eden yazılar yayınlanmıĢtır. Örneğin; Ahmet Emin Yalman, yaĢanan acının her türlü farkı ve 

ayrılık hislerini durduğunu ve herkesin aynı ızdırabı duyduğunu belirtmiĢ ve böylesi ciddi 
durumlarda politik çekiĢmelerin bir yana bırakıldığını belirtmiĢtir. Londra kazasının daha 

müsamahalı ve sevgi dolu olmak ve milli davalar konusunda birlikte çalıĢmak hususunda 

öğretici olması gerektiğine iĢaret eden Yalman, bu durumun kalıcılığı için çaba gösterilmesi 
gerektiğinin de altını çizmiĢtir (“Son Milli Felaket”, Vatan, 19 ġubat 1959). Emil Galip 

Sandalcı da köĢesinde, kazada yaralanan ve ölen kimselerle değiĢik fikir cephelerinde 

mücadelede içinde olduklarını, fakat bu olayın yaĢanmasını asla istemediklerini ve büyük 
üzüntü duyduklarını ifade etmiĢtir (“Böylesini Ġstemiyorduk Ki”, Vatan, 19 ġubat 1959). 

Benzer yönde bir baĢka yazıda da,  Ġsmet Ġnönü‟nün BaĢbakanın sağ salim olduğu haberini 

aldığı zaman, “çok Ģükür” demesinden yola çıkılarak, siyasi iç mücadelenin ana örgüsünü kin 

ve nefretin teĢkil etmediğinin anlaĢılabildiğini ifade etmiĢ ve bu olay ile birlikte, siyasi hayatta 
kendi saadetini rakibin felaketinde arayan devri tamamen kapamak ve arkada bırakmak 

istendiğini belirtmiĢtir (Tanju, “GeçmiĢ Olsun”, Vatan, 19 ġubat 1959). Tunç Yalman da, 

“Değerli Ġnsanların Vakitsiz Ölümü”  baĢlıklı yazısında, böylesi üzücü bir olayın milletin 
birliğini, bağlılığını ortaya koymasına vesile olduğuna iĢaret etmiĢtir (Vatan, 19 ġubat 1959).   

Muhalefet parti ve teĢekküllerin geçmiĢ olsun telgrafları çekmesi ve Meclis‟te kazada 

ölenler için saygı duruĢu yapılıp, ardından iktidar ve muhalefet partisi üyelerinin benzer duygu 

ve düĢünce içeren konuĢmalar yapması da, kamuoyunu birlik ve beraberlik havasına daha da 
inandırmıĢtır

22
. Ahmet Emin Yalman, bu tarihi Meclis oturumunu Ģu Ģekilde yorumlamıĢtır: 

“Büyük Millet Meclisi‟nin evvelki günkü oturumundaki asli ve ulvi tezahürler bize şunu 

öğretmiştir ki, müşterek bir milli elem karşısında bütün Türklerin kalbleri beraberce sızlıyor, 
bütün ayrılıklar unutuluyor ve milletimizin müşterek elem ve sevinçleri paylaşmayı bilen tam 

                                                
22CHP Ġl BaĢkanı ġemseddin Günaltay, TBMM ile BaĢbakanlığa birer telgraf çekerek, teessürlerini 

bildirmiĢler, CKMP, Ġstanbul ĠĢçi Sendikaları Birliği, Basın Teknisyenleri Sendikası, Ġstanbul 

Gazeteciler Cemiyeti, Tekstil ve Örme Sanayi ĠĢçileri Sendikası idare kurulları, öğrenci teĢekkülleri 

bildiriler yayınlamıĢ ve BaĢbakana geçmiĢ olsun telgrafı çekmiĢlerdir (Cumhuriyet, 19 ġubat 
1959).Büyük Millet Meclisi‟nde de ölenler için bir ihtiram duruĢunda bulunulmuĢ, BaĢbakan Vekili ve 

Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes, kaza ile ilgili bilgi veren bir konuĢma yapmıĢ, ardından da 

muhalefet partileri ileri gelenleri Mecliste üzüntülerini bildiren konuĢmalar yapmıĢlardır (Cumhuriyet, 

19 ġubat 1959). Ethem Menderes, Atıf Benderlioğlu (DP Meclis Grubu BaĢkanı) Nüvit Yetkin, Osman 

BölükbaĢı ve Refik Koraltan Meclis‟te yaptıkları konuĢmada, ortak duygu ve düĢüncelerini dile 

getirmiĢler ve politika kavgalarının sathi olduğunu ve herhangi bir felaket karĢısında birlik ve beraberlik 

içinde hareket edileceğini ortaya koymuĢlardır (Vatan, 19 ġubat 1959; Yalman, tarihsiz, 348–349). 

Milliyet ise, Meclis oturumuna iliĢkin olarak ilginç bir ayrıntıya dikkat çekmiĢtir. Gazetedeki habere 

göre, toplantıya katılan bakan ve milletvekillerinin çoğu siyah gözlük taktıkları ve hükümet adına 

açıklama yapılırken, bazı bakan ve milletvekillerinin ağladıkları tespit edilmiĢtir (19 ġubat 1959).  
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ahenkli bir topluluk olduğu belli oluyor”. “… (konuşmacıların) birbirlerinin arkasından 

söyledikleri müşterek his ve ifadeli sözleri radyoda dinlediğim zaman bana öyle geldi ki,  

bulutların arkasında saklı kalmış olan Türk birlik ve beraberlik güneşi birdenbire bütün 

parlaklığıyla ortaya çıkmış, kalbleri aydınlatmış, yaralara ilaç olmuş ve kederli ruhları yeni 
ümitlerle doldurmuştur” (“Bulutların Arkasındaki GüneĢ”, Vatan, 20 ġubat 1959). Oktay 

Akbal da,  benzer bir yazı kaleme almıĢ ve yaĢanan birlik havasının sürekli bir hale 

dönüĢmesini dilemiĢtir (“Sevinçte ve Acıda BirleĢmek”, Vatan, 20 ġubat 1959). Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu da yazısında, uçak kazasının verdiği üzüntünün yanında milli bir karakter 

taĢıyan herhangi bir hadise karĢısında yaĢanan dayanıĢma duygusuna iĢaret etmiĢtir (Ulus,“Sev 

Uçağı Faciası”, 22 ġubat 1959)
23

.       

Kamuoyunda özellikle siyasi sahada birlik ve beraberlik havası konusunda böylesi bir 
inanç hâkim iken, kapalı kapılar ardında farklı konuĢmalar söz konusu idi. Haber, 

CumhurbaĢkanlığı‟na iletildiğinde, Celal Bayar soğukkanlılık ile olaya yaklaĢmıĢ ve 

sükûnetini korumuĢtur. BaĢbakanın sağlık durumunun net olmaması üzerine, Celal Bayar ilk 
olarak Ethem Menderes ile bir görüĢme yapmıĢ ardından da, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

Komutanı Recai Ergüder PaĢa‟yı, “Diğer yaralıların durumunu da bir bak ama Adnan Bey‟i 

de gör. Şu mesajımızı da ilet. Kendisi isterse bir süre İsviçre‟de istirahat etsin. Hatta Berrin 
Hanımefendi‟yi de, Aydın Bey‟i de bir şekilde yanına alsın, zaten diğer oğulları oradalar, 

dinlenme imkânını ve fırsatını bulur” sözleriyle Londra‟ya göndermiĢtir (Akyol ve Menderes, 

2011: 87)
24

. Celal Bayar, bu düĢüncesini Berrin Menderes ile paylaĢtığında, Berrin Menderes 

tedirgin olmuĢtur. Berrin hanımın bu öneriden rahatsız olmasının geri planında, bir süredir 
konuĢulan bazı söylentilerin etkisi vardır. O günlerde, Celal Bayar‟ın BaĢbakan Adnan 

Menderes‟in giderek artan Ģöhreti ve asabiyetinden rahatsız olduğu konuĢuluyordu. Hatta Ģöyle 

ki, daha önceki dönemlerde de Celal Bayar, Ethem Menderes aracılığıyla, Adnan Menderes 
yönetimine müdahalelerde bulunmuĢ ve önemli ölçüde de baĢarılı olmuĢtu. Fakat bütün bu 

geliĢmelerden, Adnan Menderes de haberdardı ve müdahale kapılarını kapatmaya uğraĢıyordu. 

Namık Gedik‟in ĠçiĢleri Bakanı olması da, köĢkün bilgi kaynaklarını daraltan bir etkendi. Bu 

kaza, bu nedenle CumhurbaĢkanının istediği değiĢiklikleri yapması için bir fırsattı. Bu Ģansı 
kullanabilirse, hükümette bir değiĢiklik yapabilir ve kimsenin rahatsız olmayacağı bir isimle 

yola devam edebilirdi (Karakoyunlu, 2004: 526). Aydın Menderes, Taha Akyol ile yaptığı 

görüĢmede kendisine yöneltilen “Bayar‟ın bu öneriyi sunmasında niyeti ne idi” yönündeki 
soruya, net bir biçimde “Adnan Bey‟in Ġsviçre‟de kalması ve yeni bir baĢvekil bulunması” 

Ģeklinde cevap vermiĢ ve aslında Bayar-Menderes iliĢkisine ve yıllardır tartıĢılagelen DP 

dönemi sertlik politikalarına yön veren gücün kaynağına ıĢık tutabilecek Ģu çarpıcı yorumları 
yapmıĢtır: “… yeni başvekil bulacak derken, aradığı bir Recep Peker diyorum, bu benim 

                                                
23 Yazarların ülkeye sükûnet ve dayanıĢmanın hâkim olma beklentileri devam ederken, ilerleyen 

günlerde gazetelere bütçe görüĢmeleri sırasında yaĢanan tatsız olaylar Ģu baĢlıklarla gazetelerde yer 

buluyordu: “Meclis‟te gürültü, kavgalar oldu”. Adalet Bakanlığı Bütçesi görüĢülürken bazı 

milletvekilleri yumruklaĢtılar” (Vatan, 25 ġubat 1959).  
24 Celal Bayar da, Menderes‟le 18 ġubat günü telefonda görüĢmüĢ ve Menderes bu görüĢmede 

Bayar‟a kuvvetli bir sesle „tam sıhhatte‟ olduğunu söylemiĢtir (Vatan, 19 ġubat 1959).  Daha sonra da 

Menderes, Londra‟dan CumhurbaĢkanı Celal Bayar‟a Ģu telgrafı göndermiĢtir: “Pek Sayın 

Reisicumhurumuza: 1- Sayın Dr. Recai Ergüder‟i göndermek suretiyle zatı devletlerinizin izhar 

buyurduğunuz şefkat ve alakaya ben ve arkadaşlarım candan şükranlarımızı arz ederiz.2- Perşembe 

günü hareketimizde doktorlar şimdilik bir mahzur görmemektedirler. Fikirlerini değiştirecek bir şey 

olmadığı takdirde inşallah Perşembe günü gelmek niyetindeyiz” (Vatan, 26 ġubat 1959).   
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yorumum.  Çünkü Menderes‟i yumuşak buldu ve arada böyle bir ihtilafın olduğu Ali Fuat 

Başgil‟in bu ifadesiyle de gayet sabit. Şimdi ayrıca çok abartılmasa da Bayarcı, Menderesçi 

gibi, böyle bir ayrım az buçuk var DP‟nin içerisinde. Mesela Menderes olmadığı vakit, Bayar 

milletvekillerine davet veriyor köşkte. Araya bir şey girmiş. Menderes‟in temel tercihi şu: CHP 
ile ilişkileri şöyle regüle, düzenli bir hale getireyim, kontrol altında kalsın. Yani katlanılabilir, 

tahammül edilebilir bir duruma bağlayalım, biz dönelim, kredi arayalım, temel atalım, 

Türkiye‟nin işlerini görelim. Keban Barajını yapmaya çalışalım, İstanbul Boğaz Köprüsü‟nü 
yapmaya çalışalım, bunların ve daha birçok şeyin kaynaklarını arayalım. Menderes‟in temel 

tercihi ve gündemi bu. Bayar‟ın birinci gündemi ise, İsmet Paşa ve CHP‟nin etkisiz hale 

getirilmesi. Fakat devlet, 1950‟den önceki Bayar‟ın Başvekil olduğu devlet değil ki, kim kimi 

susturacak, kim kimin hakkından gelecek? Kim kimin defterini dürecek? Böyle bir imkân yok, 
devletin böyle bir niyeti yok. Siyasi iktidarı böyle bir hususta dinlemek gibi bir temayülü yok. 

Adnan Menderes bunu çok daha iyi hissetmiş durumda. Zaten kendisi de yaradılış olarak güç 

ve kudret meraklısı değil. Sevilen bir insan olmak milletini sevmek ve halkla arasında bir 
büyük muhabbet kurmak önemlidir. Kolay kolay kelimelerle izah edilemeyecek kadar büyük bir 

sevgi… (Akyol ve Menderes, 2011: 88).  

BaĢbakan Adnan Menderes‟in bu söylentiler kulağına gelmiĢ ve duyduklarından 
rahatsız olmuĢ olacak ki, istirahat tekliflerine sıcak bakmamıĢ, Berrin Menderes‟in anlatımına 

göre, Fatin RüĢtü Zorlu‟dan her türlü tedbir ve tertibatı aldırıp, hastane ile ilgili muamelelerini 

yapıp, “burada kalacak zaman değil, bir an önce Türkiye‟ye dönmeliyiz” diyerek, en kısa süre 

zarfında, Türkiye‟ye dönme kararı almıĢtır (Akyol ve Menderes, 2011: 88). Çıkan haberler de, 
aslında BaĢbakanın huzursuzluğunu ve ülkeye dair sürekli bilgi alma ve olayların akıĢına 

hakim olma isteğini ortaya koyar biçimdedir. Örneğin bir haberde, BaĢbakanın Ankara ile 

devamlı bir Ģekilde telefonla görüĢtüğü ve memleketteki hadiseler hakkında bilgi aldığı ve 
süratle Türkiye‟ye dönmekte ısrar ettiği, fakat doktorların izin vermediği ifade edilmiĢtir 

(Cumhuriyet, 21 ġubat 1959).   

Ġktidar cephesinde, yaĢanan kaza, böyle yorumlanırken, uzun zamandır sağlıklı bir 

iletiĢimin yürütülemediği muhalefet ise, olayı kendi içinde farklı Ģekillerde değerlendiriyordu. 
CHP lideri Ġsmet Ġnönü, oldukça endiĢeli idi. Kazanın hemen ardından Ġnönü, BaĢbakana bir 

geçmiĢ olsun telgrafı yollamıĢ (Ahmad ve Ahmad, 1976: 191), Menderes de Ġnönü‟nün 

telgrafına aynı nezaketle cevap vermiĢtir (Apuhan, 2007: 138).  

Metin Toker
25

, Mecliste CHP adına Nüvit Yetkin‟in konuĢacağı ve ölenler için saygı 

duruĢu isteyeceği gün, Ġsmet Ġnönü‟nün cezaevine kendisini ziyarete geldiğini ve ziyaretten 

edindiği izlenime göre, CHP‟nin bunu insani açıdan ele alacağını ve eğer Menderes‟te rejimi 
düzeltmek için en ufak bir niyet varsa, bunu ona bir fırsat olarak uzatacağı izlenimi edindiğini 

belirtmiĢtir (1992:206-207)
26

. Buna karĢın, uçağın kaza yaptığı haberi duyulur duyulmaz, CHP 

grup yönetiminde bazı kimseler bir araya gelmiĢ ve ağır bir muhalefet stratejisiyle hücuma 

geçmeyi önermiĢlerdir. Celal Bayar‟ın hükümet içinde bir değiĢikliğe gitmek istediği ve 

                                                
25Uçak kazası yaĢandığı günlerde Metin Toker, cezaevindedir. Toker, kazayı radyodan ilk 

öğrendiklerinde, “kasap et derdinde, koyun can derdinde” misalinden, bunun bir affı beraberinde getirip 

getirmeyeceğini düĢündüklerini belirtmiĢtir (1992: 206-207).  
26 Uçak kazasının ardından radyo yayınında, bir spikerin Metin Toker‟i övmesi üzerine DP‟li bir 

gruptan tepki göstermiĢ ve milletvekillerinin isteği üzerine spiker hakkında soruĢturma açılmıĢtır 

(Cumhuriyet, 22 ġubat 1959). 
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Bayar‟ın Ethem Menderes, Osman ġevki, Ġzzet Akçal, Esat Budakoğlu, Sıtkı Yırcalı gibi 

isimlerle baĢbakanlık için temas halinde olduğu muhalefet tarafından da biliniyordu. CHP 

içindeki bu grup, bu durumundan yararlanmak ve Ġsmet Ġnönü‟yü ikna ederek, DP içinde bir 

hizip yaratmak düĢüncesinde idiler. Bu düĢüncelerini Ġsmet Ġnönü ile de paylaĢmıĢlar, fakat 
Ġnönü bu görüĢe karĢı çıkmıĢtır. Adnan Menderes ile ihtilaflı günler yaĢadıkları, hatta 

birbirlerini ağır kelimelerle itham ettikleri hakikatti, fakat “muhalifini zor gününde çakalların 

önüne itmeye” niyetli değildi (Karakoyunlu, 2004: 527). Bu nedenle olsa gerek, soğuk ve karĢı 
hava koĢullarına ve ailesinin rahatsızlanabileceği endiĢelerine karĢın, kazada ölenlerin 

cenazeleri yurda getirilip, tören düzenlendiğinde orada hazır bulunmuĢ ve Celal Bayar‟ın 

bütün olumsuz tavırlarına karĢın, töreni baĢından sonuna izlemiĢtir (Cumhuriyet, 24 ġubat 

1959; Toker, 1992: 208, Vatan, 25 ġubat 1959)
27

. 

Uçak kazasında ölenlerin cenazeleri, 22 ġubat 1959 günü saat 10‟da Türkiye‟ye 

getirilmiĢtir. Hazırlanana programa göre; ilkin Ankara Esenboğa Havaalanı‟ndaki karĢılamada 

bir ihtiram kıtası selam resmini ifa etmiĢtir. Ölenlerin yakınları ve hususi bir heyet de törende 
hazır bulunmuĢ ve ardından cenazeler resmi törenin yapılacağı gün ve saate kadar kendilerine 

ayrılan yere götürülmüĢler ve ihtiram nöbetçileri tarafından muhafaza edilmiĢlerdir (BCA, 

010-09-408-1231-10-1)
28

.  

Bir gün sonra da, Ģehitlerin cenazeleri öğle namazının ardından Hacı Bayram 

Camii‟nden özel bir törenle kaldırılmıĢtır. Cenaze merasimi programına göre, kortej 

belediyenin önünden Anafartalar Caddesi‟ni takiben Samanpazarı Meydanı‟na gelecek ve 

burada ihtiram resminden sonra tören sona erecekti. Daha sonra Ģehitlerin konduğu top 
arabaları motorlu kortej ile birlikte Osman ġevki Çiçekdağ Meydanı‟na gelecek, bu noktada 

ikiye ayrılıp, bir kısım Ģehitliğe devam edecek ve diğerleri de Ankara dıĢındaki illere 

gönderilmek üzere tren istasyonuna devam edecekti. Programda dikkat çeken hususlardan biri, 
cenaze merasimini yapılacağı 23 ġubat 1959 günü saat 12-16 arasında Türk Bayraklarının 

yarıya kadar indirilmiĢ olacağı bilgisiyken, diğeri de kıyafetin koyu renk elbise olması 

gerektiği yönündeki uyarıdır(BCA, 010-09-408-1231-10-1).  

Kazada ölenlerin cenazelerinin yurda getiriliĢinden kısa süre sonra da, BaĢbakan 
Menderes Türkiye‟ye dönmüĢtür. Kazadan ufak tefek yaralanmalarla kurtulan BaĢbakana halk 

ulvi değerler atfetmiĢ ve karĢılamaya gelenler coĢkun gösteriler yaparak, BaĢbakanı 

yüceltmiĢlerdir
29

. Öyle ki, bütün ülkede yüzlerce kurban kesilmiĢ, hatta bizzat Adnan 
Menderesin kendisi de Eyüp Sultan‟a giderek, on kurban kestirmiĢtir (Vatan, 28 ġubat 1959)

30
. 

                                                
27 Ġsmet Ġnönü, Hacıbayram Camii‟nin önüne milletvekillerinin çağrıldığı saatte, 12.00‟de gitmiĢ, 

milletvekillerinin arasında yerini almıĢtır. Tören saat 13.00‟te CumhurbaĢkanı Bayar‟ın geliĢiyle 

baĢlamıĢtır. Bayar, Ġsmet PaĢa‟yı tören boyunca görmezlikten gelmiĢtir. Türk bayrağına sarılı on dört 
tabuttan yedisi, Ankara‟daki Ģehitliğe götürülmüĢ, altı tanesi Ġstanbul‟a nakledilmiĢtir. Kemal 

Zeytinoğlu‟nun naaĢı ise, EskiĢehir‟e gönderilmek üzere evine bırakılmıĢtır (Toker, 1992: 208). 
28 Ahmet Emin Yalman, kazada hayatını kaybedenlerin ardından, “ġehitler Kafilesi” baĢlıklı bir yazı 

kaleme almıĢtır (Vatan, 24 ġubat 1959).  
29“Aradan birkaç gün geçince Menderes iyileşmiş, morali de düzelmiş halde bir gün Meclis‟e 

gelmiştir. Genel Kurul salonuna girdiği zaman, bütün DP‟li milletvekilleri onu, ayakta alkış tutarak 

selamlamış ve Menderes 90 derece eğilmiş bir halde, Millet Meclisi üyelerine karşılık vermiştir” 

(KarakuĢ, 1977: 411). 
30ArĢivde,  27 Mayıs‟ta askeri kadronun yönetimi ele almasının ardından, Cemal Gürsel‟e hitaben 

Söğüt Ġcra Memuru Basri Öztürk tarafından yazılmıĢ, 30 Haziran 1960 tarihli bir mektup yer almaktadır. 
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Yakın arkadaĢı Samet Ağaoğlu‟nun ifade ettiğine göre, Menderes kurtuluĢunu ilahi bir 

korumaya bağlamıĢ ve hatta grup toplantılarında “Allah‟ın sevdiği insan” olduğunu gururla 

beyan etmiĢtir (1967: 43). Halkın içinde de aynı inanç hızla yayılmıĢtır (Eroğul, 1998: 223). 

Bu duygunun körüklenmesi için, DP‟li kadro özel bir çaba sarf etmiĢtir. Adnan Menderes‟in 
uçak kazasından kurtuluĢunun ardından, ülke içinde sistemli olarak bu kurtuluĢun liderlerini 

“ilahi bir dokunulmazlığa” sahip kıldığı fikrini, iyice yerleĢtirilmeye çalıĢmıĢ (Toker, 1992: 

209),  bu durum ülke içinde gericilik unsurunun daha bir güçle girmesine neden olmuĢtur. 
Menderes‟in kurtulması, Türkiye‟de bir mucize olarak sunulmuĢ ve Menderes “Allah‟ın 

koruduğu biri” olarak tasvir edilmiĢtir (Ahmad, 1996: 75-76). Menderes‟in yurda dönüĢünün, 

özellikle Cuma‟ya denk getirilme çabası, sonradan vazgeçilse dahi ilk planda kaza yapılmıĢ 

Viscount tipi uçaklardan biri ile Türkiye‟ye dönüĢ yapılmak istenmesi
31

 (Toker, 1992: 209), 
Menderes‟in kurtulmasının Tanrı‟nın bir emaneti olarak algılanması ve yurda dönüĢünde on 

binlerce kiĢi tarafından bir ermiĢ gibi karĢılanması, yüzlerce kurban kesilmesi ve özellikle de 

Menderes‟in Adana ziyaretinde Tarsuslu bir köylünün oğlunu kurban etmek istemesi
32

 bunun 

                                                                                                                                        
Bu mektupta Ģöyle denmektedir: “Muhterem beyefendi, sabık iktidar zamanında Adnan Menderes 
tayyare kazasından kurtulduktan sonra, İstanbul Eyüp Sultan Camisi‟ne  halı ve kilim aldı ve koydurdu. 

Parasını da evkaf bankasına verdirmiş. Fakat evvelki eski antika halı ve  kilimler ne oldu acaba, onların 

içinde çok kıymetli seccadeler ve yüz senelik  halılar var idi, keyfiyeti yüksek  takdirlerine arz eder, 

hörmetle ellerinizden  öperim” (BCA, 030-01-88-553-17-4). Bu mektup, Maliye Bakanlığı‟na havale 

edilmiĢ, bakanlık da mektubu Vakıflar Umum Müdürlüğü‟ne tetkik ettirmiĢtir. Bu tetkik, neticesinde Ģu 

sonuca varılmıĢtır: “1959 yılında 119.076 lira değerinde 595,38 m2, 1960 yılında 47803,35 lira 

değerinde 238,06m2 ve 1641,60 lira değerinde Sümerbank Hereke Fabrikasına 835, 60m2 halı 

dokutturulmuş ve mezkur camie serilmiş bulunmaktadır. Bu halılar Vakıflar Genel Müdürlüğü‟nün 1959 

ve 1960 yılı bütçelerinin 741/30 tertibine mevzu hayrat onarımı tahsisatından R formülü uyarınca 

döşeme olarak mübayaa edilmiş olduğu anlaşılmıştır”(BCA, 030-01-88-553-17-3). 
31 Menderes‟in kazaya uğrayan uçağın bir eĢi ile yurda dönüĢ yapmak istediği haberi için bkz. 

Cumhuriyet, 21 ġubat 1959. Milliyet‟te de aynı konuya iliĢkin Ġzzet Sedes, BaĢbakanın aynı tip uçakla 
dönüĢ yapmayıĢını, doktorların psikolojik tesirleri göz önüne alarak izin vermeyiĢi ile açıklamıĢtır (27 

ġubat 1959). O günlerde Cumhuriyet‟e konuya iliĢkin Ģu ilginç olay yansımıĢtır: “Menderes‟in 

Londra‟dan hemen dönmesi için evvelki gün Antalya Emniyet Müdürü‟ne telgraf çekmesini isteyen 

Molla Burhan Sencan, bu sabah saat 7:30‟da postaneyi telaşa vermiştir. Hızla telefon gişesine giden ve 

Mekke‟den geldiğini söyleyerek, acele Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes‟i isteyen Molla Burhan, 

Ethem Menderes‟in eviyle konuşmuş ve kendisinin tayyareye binmemesini, binecekse askeri uçağa 

binmesini ve bu askeri uçağın yanında beş tane daha uçak olmasını ve kendisini de Ankara‟ya gitmek 

üzere 35 kişilik bir tayyare gönderilmesini istemiştir. Polis, Molla‟yı yeniden nezarete almıştır” (27 

ġubat 1959).  
32 Görgü tanığı gazeteci Recep Bilginer olayı Ģöyle anlatır:“…Menderes üstü açık Amerikan 

arabasının kapısını açmadan kapının üstünden yere atladı ve bize göre soldaki kıyıda biriken kalabalığa 
doğru koştu. Bizler de arabamızdan inip, aynı yere koşmaya başladık. Koşarken de gördüklerimiz 

şöyleydi: Menderes iki yumruğuyla orta yaşlı bir köylü vatandaşın göğsünü şiddetle yumrukluyordu. 

Yanına geldiğimizde gördüğümüz manzara şuydu: Yan yana iki kurbanlık koyun  kurdele  takılmış, 

boynuzları yüzleri kınalanmış, kurban edilmeye  hazır duruyorlardı. Yanındaki üçüncü kurban yedi sekiz 

yaşlarında bir erkek çocuktu. Göğsüne asılmış levhada şunlar yazıyordu: “Sayın Başbakanım, 

Londra‟daki uçak kazasında kurtulduğunuz için, oğlumu sana kurban adadım”. Elinde koca bir kasap 

bıçağı vardı ve oğlunu kurban etmeye hazır durumdaydı. Etraftan yetişenler, adamın elindeki bıçağı 

aldılar. Polisler adamı iki elinden sıkı sıkıya tuttular, onu karakola götürmek istediler. Bunu gören 

kurbanlık çocuk “Babamı bırakın” diye ağlamaya başladı. Menderes çocuğun başını okşadı, 

yanağından öptü, “Ağlama çocuğum” dedi , “Babanı bırakacaklar”. O ana kadar suskun suskun olayı 
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en belirgin örnekleridir. DP‟nin mevcut iktisadi bunalım ve anti demokratik eğilimleri 

nedeniyle, kaybettiği desteği, din faktörünü kullanarak, yeniden kazanabileceği inancı, bu 

olayı en küçük ayrıntısına kadar istismar etmesine yol açmıĢtır. Dini duygu ve öğelerin üzerine 

yapılan vurgunun özellikle de uçak kazasının ardından daha fazla artması, Ġsmet Ġnönü‟yü de 
rahatsız etmiĢ ve Metin Toker‟e bu konudaki tutumun ilerde yol açabileceği tehlikelere iĢaret 

etmiĢtir: “Bir Başbakan bu yolu dualarla açtı mı bak istismar nerelere kadar yayılıyor. Ben de 

bu yolun kenarından geçmeye kalkarsam Türkiye‟de irticayı bir daha tutamazsın. Yol başta 
kolay ve karlı görünür. Kısa vadeli faydalar da sağlanır. Ama sonra bir dalga gelir ki, adamın 

aklı başından gider…”(Çavdar, 2000: 78-79)
33

.  

Menderes‟in Ġstanbul‟daki karĢılama töreni, büyük bir özen ve dikkatle planlanmıĢtır. 

Bütün resmi makamlar gösteriĢli bir karĢılama için seferber olmuĢlardır.  Gazeteler, Ġstanbul 
Valiliği‟nin bir program tespit ettiği gibi, DP Ġl Ġdare Kurulu‟nun da bir toplantı yaparak, 

BaĢbakanın partililerce karĢılanması programını karara bağladığını, buna göre BaĢbakanı 

karĢılamak üzere parti ve muhtelif teĢekküllere mensup heyetlerin havaalanına gideceğini, 
halkın ise BaĢbakanı takip edeceği güzergah üzerinde selamlayacağını aktarmıĢlardır 

(Cumhuriyet, 26 ġubat 1959).  

                                                                                                                                        
seyretmekte olan halk birden oğlunu kurban etmek isteyen babaya karşı öfkeli sözler söylemeye başladı. 

Bazıları da adamı dövmeye kalkıştı, polis bunu önledi. Menderes yardımcılarına, babanın adresini 

almalarını söyledi. Yanındaki bakanlara da,  “Bu çocukla ve babasıyla özel olarak ilgilenin” dedi. Yola 

devam ettik” (2005: 200).  
33 Dönemin basınında da benzer endiĢeler dile getirilmiĢtir. Bunlardan birinde Ģöyle denilmekte idi: 

“Anayasadaki “TC. laik bir devlettir” sözünün manası nedir?  Din adamlarına  ne zamandan beri  sarık 

ve cübbe ile  parti ocağı açma  müsaadesi  verilmiştir. Birer devlet memuru olan  valiler nasıl oluyor da 

parti  kongrelerinde  yer alıyor  ve parti  kongrelerine  sempati mesajları  gönderebiliyorlar?Aydın‟dan 

Başvekile geçmiş olsuna gelen 600 kişiyi, orduevinden başka  ağırlayacak yer yok mudur? Aydın‟dan 

Ankara‟ya  bir özel  tren  kaldırmak  kaça  mal olmuştur?  Allah ve peygamber Menderes‟i bu millete 

nasıl Başvekil ve lider tayin eder? Son günlerin  olayları “Belki işler iyiye gider” umuduyla avunanlara  
en veciz cevaptır. DP iktidarı, müfritleri, yaylacıları parti grubundaki tatlı su muhalifleri ve DP Adana 

Kongresi‟ne malum mesajı yollayan Başvekil ile bu milletin özlediği  demokrasi  ve hürriyet rejiminin  

tam tersi bir yoldadır. Biz Sayın Adnan Menderes‟i Türkiye Cumhuriyeti‟nin meşru bir hükümetinin 

Başvekili olarak bilir ve mevkiinin gerektirdiği saygıyı kendisine gösteririz. Feci bir uçak kazasından 

kazasız belasız kurtulduğu için de seviniriz. Fakat hepsi bu kadar. Allah ve peygamberin  müştereken  

başımıza  lider gönderdikleri tayin ettikleri bir  başvekil  düşüncesini Atatürk Türkiye‟sine layık  

görmüyoruz” (Sandalcı, “Bir Uçak DüĢtü Ve….”, Vatan, 11 Mart 1959).  Bu yöndeki bir baĢka  yazıda 

da  Ģunlar belirtilmiĢtir: “ Bir DP milletvekilinin Adana Kongresi‟nde  Menderes‟in Büyük Meclis‟te  

çoğunlukta bulunan  bir DP Grubu tarafından  başbakanlığa  getirildiğini ilan edişi, tehlike 

işaretlerinin en  büyüğüdür. Aynı gün  Zonguldak‟ta  yapılan  bir DP Kongresi‟nde  başka bir hatibin 

CHP‟lilerden „bu eski kurtlar‟ diye  bahsedişi ve CHP iktidara  geldiği  takdirde cami kiremitlerinin 
söktürüleceği söyleyişi de hatırlardadır. Tehlike işaretlerini görmezden  gelemeyiz… DP‟nin en yüksek  

başları  son sekiz  yıl içinde  zaman zaman  irticaya karşı  açtıkları  savaşlarla irticanın  fiili yayıcıları  

olmadıklarını  ispat etmişlerdir.  Bunu kabul etmek lazımdır.  Fakat aynı yüksek başlar,  gene son sekiz 

yıl içinde zaman zaman dini  politikaya  alet edebileceklerini de göstermişlerdir. Dolayısıyla, kendileri 

irticanın fiili yayıcıları olmadıkları halde, küçük politikalar  küçük hesaplar  yüzünden  en fazla  

konuşulması  icap eden zamanlarda  bir  takım muzır elemanların  serbestçe  faaliyette bulunmalarına  

sebep olmuşlardır” (Ergüder, “Büyük Tehlike”, Vatan, 13 Mart 1959). Ergüder son konuĢmalar 

konusunda sessiz kalmalarını da bu nedenle eleĢtirmekte, bu tehlikeli oyunların Türkiye‟yi nereye 

götürebileceğinin iktidar tarafından farkına varılamadığına iĢaret etmiĢtir. Benzer yönde bir yazı Ulus‟ta 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından ele  alınmıĢtır (“Din Propagandaları”, Ulus, 13 Mart 1959).  
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Aslında, bu gayretler olmasa da, halk samimiyetle BaĢbakan Adnan Menderes‟e 

görülmemiĢ çapta bir karĢılama yapma hazırlığındaydı. Menderes‟e ilk karĢılama, YeĢilköy 

havalimanında gerçekleĢtirilmiĢtir. BaĢbakan burada inanılmaz bir sevgi tezahüratı arasında 

uçaktan inmiĢtir (Sertkaya, 2007: 208; Toker, 1992: 210-211). O anda meydanı dolduran halkı, 
kontrol etmek oldukça güçleĢmiĢtir. Menderes, bu atmosfer karĢısında son derece 

heyecanlanmıĢ, öyle ki gözyaĢlarına engel olamamıĢtır
34

. O sırada, herkesin merdivene 

yanaĢmasından dolayı çıkan izdihamın bir kazaya yol açabileceği hatırlatılınca, BaĢbakan geri  
çekilmiĢ ve ancak güvenlik kuvvetlerinin ortalığı düzene sokması ile birlikte aracına 

binebilmiĢtir (Cumhuriyet, 27 ġubat 1959; Toker, 1992: 210-211)
35

. BaĢbakanın ikinci durağı 

Topkapı olmuĢ, burada kurbanlar kesilmiĢ, hatta kurban kesimi, BaĢbakan‟ın dinlenmeye 

çekileceği Park Otel‟e kadar devam etmiĢtir. Menderes‟in bir sonraki günkü programı, Eyüp 
Sultan‟dadır. Oraya geleceğinden haberdar bir kalabalık tarafından “Yaşa, var ol Müslüman 

Başvekil! Allah Müslümanların yardımcısıdır” diye karĢılanan BaĢbakan, türbeye gitmiĢ ve 

burada vatandaĢlarla birlikte dua etmiĢtir. Bu arada kurbanlar kesilmeye devam etmiĢtir. 
Menderes, türbeden sonra, o günlerde restore edilmekte olan Eyüp Cami‟sini de ziyaret etmiĢ 

ve içerde fotoğraflar çekilmiĢ ve bunlar daha sonra çoğaltılıp, bütün yurda dağıtılmıĢtır. Hatta 

Menderes‟in Eyüp‟ü ziyareti saatinde bazı ayak satıcıları alelacele bastırılmıĢ destanları, 
“Büyük uçak kazasında şehit düşen vatan evlatlarının destanını okuyalım”, “Adnan 

Menderes‟in destanını yazıyor” diye bağırarak satmıĢlar ve Toker‟e göre, bundan iyi de para 

kazanmıĢlardır (Cumhuriyet, 28 ġubat 1959; Toker, 1992: 210-211)
36

.  

                                                
34 Kazada eĢi ġerif Arzık‟ı kaybeden Nimet Arzık‟ı, Menderes‟in içine girdiği bu psikoloji, oldukça 

rahatsız etmiĢtir. Arzık, Menderes‟in karĢılama töreninde kaybettiği arkadaĢlarını hiçe sayarak, halkın 

sevgi seline aynı coĢkuyla karĢılık vermesini Ģu sözlerle eleĢtirmiĢtir “…Törenlerle karşılandı. Güya o 

tren falan istememişte millet onu sinesine basmak istemişmiş. Davulu zurnayı görünce havaalanında: 

“Arkadaşlar” diyemez miydi, “en yakınlarımı kaybettim yaslarını tutuyorum dağılın”. Bir Miami 

güzellik kraliçesi edasıyla, otuz iki dişiyle sırıtarak, çiçeklerle yüklü cipler üstünde İstanbul 
sokaklarında boy gösterdi. Ankara‟ya gelince çiftlik istasyonunda sessizce inebilirken, gene aynı şekilde 

gösterilere katıldı. Ölüm bile onun için politika reklâmıydı.  Kazada ölenler arasında iki yakını vardı. 

Muzaffer Ersü, Şerif Arzık. Bu iki insan ona körü körüne bağlıydılar. Yedi sene ondan ayrılmamışlardı. 

Onların ölülerini, hatıralarını çiçekler arasında çiğneyerek, kaderine doğru yürüdü. Güya Muzaffer‟in 

hatırasından kaçmak için, Başbakanlık binasından bin bir masrafla Meclis binasına taşındı. Kendisini 

İspanya‟lara attı, kendi kendinden göçmek için. Duygulu Menderes, rakik kalpli Menderes, masaldı 

masal. Gözü ihtirasından başka bir şey görmüyordu” (1960: 73-74). Nimet Arzık, Adnan Menderes‟in 

çalıĢma arkadaĢlarına vefasızlığına bir baĢka örnek olarak da, ailelerine yardım yapılmayıĢını 

göstermiĢtir. Arzık, gerçeğin farklı sunulduğunu ve kazada ölenlerin ailelerinin deyim yerindeyse altına 

boğulduğu söylenmesine karĢın, hakikatte yardım yapılmadığı, kanuni haklarının yendiğini, hatta 

mezarlarına dahi özen gösterilmediğini ileri sürmüĢtür. Buna karĢın Arzık, kazadan kurtulanlara ise 
farklı davranıldığını, esas o kiĢilere, “sultani yolluklar yakıştırıldığı, yanan bavulların içindeki eşyaların 

değerinin ve masraflarının ödendiğini” ifade etmiĢtir (1960: 78,85).     
35 Ulus‟ta çıkan bir haberde, BaĢbakan‟ın Londra dönüĢünde YeĢilköy Havaalanı‟ndan Ģehre 

gelirken otomobilinin bir gence çarptığı ve gencin hayatını kaybettiği bildirilmiĢtir (1 Mart 1959).  
36 Ahmet Emin Yalman,  yurda dönen Menderes‟e hitaben bir yazı kaleme almıĢ ve Menderes‟e kaza 

sonrası milli birlik ve tesanüt cephesinin kurulduğunu ve kendisinin bu havayı devam ettirmesinin 

elinde olduğunu ve bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğine iĢaret etmiĢtir (Vatan, 27 ġubat 1959). 

Yalman, benzer bir baĢka yazısında da , “birleĢtirici bir milli lider rolünü mü, yoksa ayırıcı bir parti Ģefi  

rolünü mü” tercih edecek sorusunu sormuĢtur. KarĢılamalar sonrasında kendisine gösterilen ilgi ve 

alakaya “bunlara layık olmaya çalıĢacağım” sözleriyle yanıt vermesini ve muhalefet lideri Ġsmet 
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Yılmaz Karakoyunlu, BaĢbakan‟ın karĢılama törenini Ģöyle hikaye etmiĢtir: “…Adnan 

Bey kendisini karşılamaya gelenlerin coşkun gösterileri içinde neredeyse bir “ilah” yerine 

konmuş, yücelebileceği en büyük yere yükseltilmişti. Yeri artık halkın omuzlarındaydı… 

Bağırtılar içinde kimsenin ne söylediği anlaşılmıyordu; ama işin özeti şu ki, karşılamaya 
gelenler başbakanlarını bağırlarına basmış dosta düşmana bu büyük sevgiyi göstermek 

istemişlerdi. Etraf sevinç çığlıkları ve takdir naralarından geçilmiyordu…. Menderes‟in 

konvoyu Taşkasap‟ta göründü. Şehremini‟den Çapa‟dan, Haseki‟den, Samatya‟dan 
Sarıgüzel‟den Yenibahçe‟den katılanlarla daha da büyümüş Valide Camii‟ne doğru 

yürüyordu. Öğrenciler çığlık çığlığa bağırıyorlardı: “Allah seni başımızdan eksik etmesin”… 

Mükerrem Bey, kalabalığın giderek arttığını görünce,  mutlu oldu. Bu mutluluğu sevinçli bir 

takdir gibi başbakanına aktarmak istedi: “Tarih sizi bir milletin kalbinde abideleştirdi”. 
Adnan Bey, Gazi Hazretlerinin Aydın seyahati sırasında söylediği sözleri hatırladı. Sırtından 

bir soğuk ter boşandı. Aynı titreyiş içinde Mükerrem Bey‟e cevap verdi : İltifata değil, akıbete 

bak!” (2004: 529, 532, 534). Kısaca, Menderes Ġstanbul‟da bir hükümet ve parti baĢkanı gibi 
değil de, milli bir varlık gibi sevinçle karĢılanmıĢ, „fani‟ insana nasip olmayacak coĢkun 

muameleler görmüĢtür. Bu noktada en önemli durum ise, duyulan bu ortak hisler sayesinde, 

politikada nefret ve entrika devrinin kökünden kapanacağı ümidinin belirmiĢ olmasıdır 
(Yalman, tarihsiz, 349-350).  

BaĢbakan Adnan Menderes gördüğü bu yoğun ilgi sonrasında, Ġstanbul halkına hitaben 

bir mesaj hazırlamıĢ ve Ġstanbul Radyosu da bu mesajı iki defa yayınlamıĢtır. Menderes‟in 

mesajı Ģu Ģekildedir: “Elim uçak kazasından sonra mübarek vatan topraklarına ve güzel 
İstanbul‟a dönmüş bulunmaktayım. Şu anlarda sanki araya asırların hasreti girmiş gibi 

kavuşmanın müstesna heyecanını duymaktayım. Ancak hüzünle ve derhal ifade etmeliyim ki, bu 

kavuşmanın heyecanı yanında kıymetli arkadaşlarımızı kaybetmenin elemi ile kalbim tarifi çok 
güç tezatlı hislerin mihrakı halinde çırpınmaktadır. Bu elim kazada kaybettiğimiz 

arkadaşlarımız için Cenabı Hakkın rahmetini dua etmek ve aziz hatıralarını anmak çok hazin 

fakat edası vicdanımı huzur ve teselliye kavuşturan bir vazife teşkil etmektedir. Ayrıca bu 

münasebetle bir fani kalbin taşıyamayacağı kadar büyük bir şükran borcunu dile getirmek 
isterim. Hava meydanından başlamak üzere otele kadar bütün yol boyunca aziz ve sevgili 

İstanbullu hemşerilerimin naçiz şahsım hakkında gösterdikleri derin muhabbet ve görülmemiş 

heyecan tezahürlerini ömrümün en müstesna bir hatırası olarak hiçbir zaman unutmayacağım. 
En aziz emelim bu müstesna heyecan ve muhabbete layık olabilmekten ibarettir. Buna 

muvaffak olabilmeği Cenabı Hakkın en büyük lütfu sayarım”(Cumhuriyet, 28 ġubat 1959).   

BaĢbakan, bu hislerle, Ġstanbul‟dan Ankara‟ya hareket etmiĢtir. Melih Esenbel, Ankara 
yolunda da, halkın ilgisinin aynı Ģekilde devam ettiğini, trenin geçtiği yerlerde saatin oldukça 

ilerlemiĢ olmasına ve „kimsenin bir teĢviki‟ olmamasına rağmen, halkın sevgi tezahüratlarında 

bulunarak beklediğini aktarmıĢtır (Birand ve diğerleri, 1999: 135). Ankara Garı‟ndaki resmi 

törene geçmeden burada bahsedilmesi gereken bir nokta söz konusudur. Adnan Menderes ile 
Ġsmet Ġnönü arasında bir diyalog yaratılma isteği, o günlerde oldukça gündemdedir. Bu 

kazanın iliĢkilerde bir iyileĢtirme Ģansı olarak görüldüğü ve bu yönde çaba gösterildiği de 

gerçektir. Bu giriĢimlerden biri de, Ankara Garındaki karĢılama öncesinde kendisini 
göstermiĢtir. Metin Toker‟in anlatımına göre, törenden önce Nüvit Yetkin, Ġsmet Ġnönü‟ye 

                                                                                                                                        
Ġnönü‟nün telgrafına nazikçe cevap vermesini, umumi hayatta birleĢtirici bir hava eseceği yönünden 

ümitlendirici bulmuĢtur (“Hangi Rolü Seçecek”, Vatan, 28 ġubat 1959). Yalman‟ın aynı beklenti ve 

dileklerle yazmıĢ olduğu bir diğer yazı için bkz. “Hayırlı Ġhtimaller”, Vatan,  1 Mart 1959). 
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telefon etmiĢ ve Ġnönü‟ye törene katılması halinde, protokolde eski cumhurbaĢkanı olarak yer 

alacağını bildirmiĢtir. Ġnönü törene katılacağını, fakat diğer milletvekili arkadaĢlarıyla bir 

arada bulunabileceğini söylemiĢ, fakat Yetkin ısrar etmiĢ, “kendileri bir eski devlet 

başkanıdırlar. Madem resmi bir merasime iştirak ediyorlar, hususi bir yer göstermek bizim 
vazifemizdir. Meclis Reisi de bu meseleyle bizzat meşgul olmaktadırlar” demiĢtir. Ġsmet Ġnönü, 

Metin Toker‟e bu konuyu “sanki bu katıldığım ilk resmi törendi” diyerek anlatmıĢtır. Metin 

Toker, bu ısrarın arka planını anılarında Ģu Ģekilde yorumlamıĢtır:“…Tertip, Refik 
Koraltan‟ındı. Koraltan, o sıralarda durumun nereye gittiğini görüyor, fakat elinden de fazla 

bir şey gelmediğinden ancak el altından içtenlikle, İsmet Paşayla Adnan Menderes‟in arasını 

düzeltmeye çalışıyordu. Buna karşı hep, Bayar‟dan tepki geliyor, Koraltan da daha ileri 

gitmeye cesaret edemiyordu. DP çoğunluklu Meclisin başkanı, İsmet Paşa‟ya eski devlet 
başkanı olarak,  yer verilirse bunun havayı yumuşatacağını düşünmüş, düşüncesini 

İstanbul‟daki Başbakana da telefonla açmış, onun olurunu almış, ısrara başlamıştı” (1992: 

211).  

Ankara‟daki karĢılama için büyük hazırlıklar yapılmıĢtır. KarĢılama töreni için Ankara 

Valisinin ve Belediye Reisinin baĢkanlığında bir toplantı yapılmıĢtır. ġehir içinde geniĢ bir 

bulvar üzerindeki belli noktalara dokuz tane zafer takı asılmıĢtır. Geçirdiği kazadan sonra, 
Ankara‟ya gelecek olan BaĢbakanı bütün Ankara halkının karĢılamağa çıkacağı 

düĢünüldüğünden, törenin çok kalabalık olacağı dikkate alınmıĢ ve Emniyet Müdürü 

Celaleddin CoĢkun‟a gerekli tedbirler konusunda Vali tarafından direktif verilmiĢtir 

(Cumhuriyet, 26 ġubat 1959).  

Ankara Garı‟ndaki karĢılama görkemli hazırlıklarının dıĢında, siyasi tarihe damgasını 

vuran yanıyla ayrıca önemlidir. Yoğun kalabalığın içinde bir yanda Celal Bayar, diğer yanda 

ise, Menderes‟in 1950‟den beri sürekli bir mücadele içinde olduğu Ġsmet Ġnönü vardır. Gara ilk 
olarak, Celal Bayar gelmiĢtir. Bir süre sonra da, Ġsmet Ġnönü milletvekili arkadaĢlarıyla Ģeref 

salonuna girmiĢtir (Cumhuriyet, 1 Mart 1959). Protokolde kendisine verilen yer belli olmayan 

Ġsmet Ġnönü‟yü her ne kadar, Sebati Ataman bakanların arasına almak istese de,  Ġnönü 

yanındaki arkadaĢlarıyla kenarda durmayı tercih etmiĢtir. Bu sırada Berrin Menderes‟i gören 
Ġnönü, ona doğru ilerlemiĢ ve “geçmiş olsun” demiĢ, Berrin Menderes de, aynı nezaketle 

teĢekkür etmiĢtir (Toker, 1992: 212).  

Melih Esenbel, garda olağanüstü bir heyecan yaĢandığını ve o sırada radyoda spikerin, 
o anı Ģu sözlerle anlattığını aktarıyordu: “Tren gözüktü…Halk zabıta kordonunu delerek, 

Başvekilini peronda karşılamak istiyor. İşte gara girdi. Başvekilimizin lokomotifi çiçekler ve 

bayraklarla süslenmiş. Bütün gözler Başvekilimizi arıyor. İşte Başvekilimiz Adnan Menderes. 
El sallayarak kendisini karşılamaya gelenleri selamlıyor. Halk Başvekilini kucaklayabilmek 

heyecanı içinde. Şimdi trenden iniyorlar. Vagonun basamaklarında kurbanlar kesiliyor” 

(Birand ve diğerleri, 1999: 135)
37

. 

ġeref salonunun tam önünde Ġsmet Ġnönü bulunuyordu. Ġnönü ile Menderes beĢuĢ 
(güler yüzlü) bir çehre ile el sıkıĢtılar ve CHP Genel BaĢkanı, BaĢbakana “hoĢ geldiniz, geçmiĢ 

olsun” dedi. Ġnönü‟ye teĢekkür eden Menderes, Kasım Gülek‟in elini sıktıktan sonra,  foto 

muhabirinin ricası üzerine Ġnönü ile bir kere daha tokalaĢmıĢ ve sonra beraberce Ģeref salonuna 

                                                
37 Burhan Belge, Adnan Menderes‟in Ankara‟ya geliĢinin ardından, “Menderes Sevgisi” baĢlıklı bir 

yazı kaleme almıĢtır. Yazının tam metni için bkz. Belge, Zafer, 1 Mart 1959. 
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girmiĢlerdir. CumhurbaĢkanı Celal Bayar ise,  BaĢbakan‟ı salonda karĢılamıĢtır (Cumhuriyet, 1 

Mart 1959)
38

.  

Adnan Menderes ile Ġsmet Ġnönü arasında kısa süreli bu görüĢme, gerek dönemin 

gazetelerinde, gerekse de anılarda farklı Ģekilde anlatılmıĢtır. Örneğin, Milliyet Ģeref salonunda 
Menderes ile Ġnönü‟nün kucaklaĢtığını, ardından da Ġnönü‟nün Celal Bayar ile tokalaĢtığını ve 

Menderes, Bayar, Ġnönü ve Gülek arasında kısa fakat samimi bir sohbet gerçekleĢtirildiğini 

aktarmıĢtır (1 Mart 1959). Ulus‟ta ise, sadece iki liderin aralarında kısa bir konuĢma geçtiği ve 
fotoğraf çektirdikleri bilgisine yer verilmiĢtir (1 Mart 1959). Bir baĢka anlatımda ise, 

Menderes‟in ilk olarak Celal Bayar ile kucaklaĢtığı, daha sonra Refik Koraltan‟ın
39

 kendisini 

uyarmasıyla birlikte, Ġsmet Ġnönü‟nün yanına gelip elini sıktığı ve aralarında Ģu konuĢmaların 

geçtiği aktarılmıĢtır: “Geçmiş olsun kazadan çok müteessir oldum. Sizi sıhhatte gördüğüme 
çok memnunum. Hoş geldiniz” demiş. Menderes de büyük bir nezaketle, “Teşekkür ederim 

Paşam. Lütfettiniz. Buraya kadar zahmet edip geldiniz” diye karĢılık vermiĢtir. Ġki lider 

fotoğraf çekilmiĢler ve ardından da Ġsmet Ġnönü oradan özel kalemin otomobiline kadar 
refakati sonrasında ayrılmıĢtır (Toker, 1992: 212;  Sertkaya, 2007: 208; Vatan, 1 Mart 1959). 

Adnan Menderes‟in oğlu Aydın Menderes ise, trenin ilk olarak Ġsmet Ġnönü‟nün bulunduğu 

yerde durması beklenirken, makinistin treni o noktada treni durduramadığını ve Ġsmet 
Ġnönü‟nün kendisini beklediği bilgisine „muhtemelen‟  sahip olan BaĢbakan‟ın peronda sürekli 

bir Ġsmet Ġnönü‟nün tarafına gitme isteği içinde olduğunu, Celal Bayar‟ın görmezlikten 

gelmesine karĢın,  Adnan Menderes ise, Ġsmet Ġnönü‟yü gördüğü anda ona yönelip yanına 

gittiğini anlatmıĢ ve aralarında yukarıda sözü edilen diyalogun geçtiğinden söz etmiĢtir (Birand 
ve diğerleri, 1999: 136).  

O an yaĢananlar çok farklı da anlatılsa, fotoğraflarla da sabitlenmiĢ bir  gerçek vardı 

ki, sekiz  yıldır  birbirleri ile  büyük bir  mücadele  içinde olan iki lider bir karede bir araya 
gelmiĢlerdi. Bu kısa konuĢma, iktidar-muhalefet iliĢkilerin seyrini değiĢtirebilecek değerde idi. 

O an itibariyle, BaĢbakan kaza sonrasında, hem muhalefetle iliĢkilerini düzeltmiĢ, hem de 

kitlelerin sevgisini yeniden kazanmıĢtı (Birand ve diğerleri, 1999: 136). Törenin 

tamamlanmasının ardından, BaĢbakan yanında CumhurbaĢkanı olduğu halde, Çankaya‟ya 
gitmek üzere üstü açık bir otomobile binmiĢ ve kendisini bekleyen halkı selamlayarak, yoluna 

devam etmiĢtir. Metin Toker, o günkü manzarayı Ģöyle anlatmıĢtır: “Halk istasyondan Ulus 

                                                
38Zafer, “Zühül mü SokuĢturma mı” baĢlıklı haberde, Cumhuriyet‟in iki devlet adamının 

buluĢmadığı havası yaratmaya çalıĢtığını iddia etmiĢtir (2 Mart 1959). Cumhuriyet ile Zafer arasında 

Celal Bayar ile Adnan Menderes kucaklaĢması sorun yaratmıĢtır. Zafer, Cumhuriyet‟in verdiği haberde, 

kullandığı ifade biçimi ile Bayar, Menderes‟i karĢılamadı havası yaratmak istediğini ileri sürmüĢ, 

Cumhuriyet ise, Bayar ile Menderes‟in böyle bir Ģey ima etmeye  çalıĢmaları  halinde,  neden  iki liderin 

kucaklaĢma  fotoğrafını  yayınladıklarını  sormuĢtur (“Ġnsaf edin”, 3 Mart 1959).  
39Bu karĢılaĢmanın hazırlayıcısının Refik Koraltan olduğu bilgisini, Ahmet Emin Yalman‟dan  da 

ediniyoruz. Yalman‟a göre, Refik Koraltan, BaĢbakanın mucize kabilinden ölümden kurtuluĢu 

dolayısıyla milletin duyduğu ferahlığın memlekette yeni bir milli birlik devri yaratacağını derinden 

derine sezmiĢ, Ġsmet Ġnönü ile BölükbaĢı‟nın bütün belli baĢlı adamlarıyla beraber karĢılamaya 

geleceklerini duyunca muhaliflerin nerede bekleyeceklerini araĢtırmıĢ, sonra ileri bir istasyondan 

BaĢbakanı karĢılamıĢ, bir milli kiĢi sıfatiyle yeni bir kardeĢlik devri açmanın elinde olduğunu anlatmıĢ 

ve Menderes‟in vagonunun tam Ġsmet PaĢa‟nın beklediği yerde durmasını sağlamıĢtır. Böylece Ġnönü ile 

karĢılaĢmamak için Halk Partililerin Ģeref salonuna alınmamasını emreden Bayar‟ın zahmeti boĢa 

gitmiĢ. Menderes Ankara‟ya ayak basınca muhalefeti karĢısında bulmuĢ ve Ġnönü‟yle sevgi hisleriyle 

kucaklaĢmıĢtır (Tarihsiz, 349-350). 
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Meydanı‟na çıkan yolun iki tarafında, ellerinde dövizler, önlerinde kurbanlar bekliyordu. Mavi 

tulumlarının üzerine beyaz muşamba önlükleri takılı, beyaz boneli Et ve Balık Kurumu 

kasapları kurbanları büyük bir maharetle kesiyor ve akan kandan bir parçayı Menderes‟in 

otomobiline sürüyorlardı. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinin önünde bir boğa kurban edildi. 
Boğanın sırtına nadide bir halı atılmış ve üzerine “Ankara Sucuğu” yazılı bir kurdele 

geçirilmişti. Anlaşılan ar yılında değil, kar yılında bulunulduğu unutulmamıştı. 

Cumhurbaşkanlığı köşkünün önündeyse develer vardı. Bunları o zamanın Urfa Valisi Kadri 
Eroğan ta Urfa‟dan getirtmişti. Onlar kurban edildi.  Bayar ve Menderes kurban kanlarının 

üzerinden atlayarak Köşke girdiler
40

. Halkın eline verilmiş flamalarda şu dövizler yazılıydı 

:“Anavatanı Atatürk, Kıbrıs‟ı Menderes fethetti”. “Kıbrıs, fatihi gazan mübarek olsun”. 

“Kıbrıs‟ı millete sen, seni millete Allah bağışladı”. “Kıbrıs fatihi, gazisi, yavuz Menderes. 
Allah seni Türk milletine bağışladı. Sağ ol. Şehitlerin ruhu şad olsun” (1992: 213).       

Menderes‟in sevinci ve tazelediği öz güveni, fazla uzun sürmemiĢtir. KarĢılama töreni 

bitip, yakın arkadaĢlarıyla KöĢke görüĢmeye çekildiklerinde, uzun zamandır kulislerde 
konuĢulan söylenti dile dökülmüĢ ve görüĢmede BaĢbakan‟a sağlığı açısından birkaç ay daha 

yurt dıĢında dinlenmesi tavsiye edilmiĢtir
41

. BaĢbakan‟a yakın isimlerden Mükerrem Sarol, 

yapılan öneri hakkında Menderes ile yapmıĢ olduğu görüĢmeyi Ģu Ģekilde anlatmıĢtır: “Akşam 
Köşk‟e çıktım. Odasına gittim. Ayağını gördüm. Bir hekimoz (ekimoz olması gerek) olmuş. 

Uçağın zemini yırtılmış, ayağı oraya sıkışmış. Uçak ters dönünce ayak yukarıda asılı kalmış. 

Rıfat Kadızade çekmiş ayağı. Ayak delikten kurtulmuş ama sıyrıla sıyrıla geldiği için tahribat 

yapmış. Kaslarda hekimozlar husule gelmiş. Kırık filan yok. “Ağam hiçbir şey olmaz. Birkaç 
gün içinde geçer gider. Yarın gelirim, görüşürüz”. “Bazı arkadaşlar üç ay, burada da değil, 

yurtdışında istirahat etmemi istiyorlar”. Tamamen yanlış dedim. Bunlar entrika oyunlarıdır. 

Padişahtan kurtulmak için ya fetva çıkarırlar, ya baskın yaparlar. Tıpkı ona benzer bir 
harekettir. Katiyen” (Birand ve diğerleri, 1999: 136-137). 

  

                                                
40 Kurban kesiminin ilerleyen günlerde de devamı üzerine Cumhuriyet‟te Ģu eleĢtiri yazısı çıkmıĢtır: 

“Londra felaketini takip eden kurban kesme yarışı hala bitmedi.  Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir 
hadisede, hatta tarihi zaferler sonunda dahi bu yekûnda kurban kesildiği görülmüş müdür? 

Mezbahalarımız belediye malı olmasalar çoktan iflas ederlerdi… İnsanın adeta demek kesilecek bu 

kadar hayvanımız varmış diyeceğimiz gelir ve ardından bu sayede et yüzü gören fakirler göz önünde 

tecessüm ediyor. Bu fakirler sevinmez mi ve siz bu sevinçten gösterilen aşırılığı unutturacak bir netice 

çıkaramaz mısınız? Malum etin kilosu 6 lira”. (“Kurban YarıĢı” 10 Mart 1959). ĠĢ öyle bir noktaya 

gelmiĢti ki, Diyanet ĠĢleri vaizlerinden Hacı Ömer, yaptığı konuĢmalarda, güneĢ battıktan sonra, 

BaĢbakan için kesilen kurbanların yerine masruf olmadığını,  bu saatlerde kurban kesilemeyeceğini 

söylemiĢ, ayrıca bir faniye bu kadar kurban kesmenin israf ve onu putlaĢtırma olacağını ifade etmiĢtir 

(Cumhuriyet, 20 Mart 1959).   
41Aydın Menderes, bazı çevrelerce özellikle de CumhurbaĢkanı‟nın BaĢbakan‟ı görevinden 

uzaklaĢtırma çabalarının gerçek olduğunu kabul etmiĢ ve o dönemde BaĢbakan‟ın yaĢ itibarıyla, vermiĢ 
olduğu ve vermekte olduğu hizmetler dolayısıyla ve toplumdaki itibarı, kurduğu iletiĢim, parti 

mensuplarıyla oluĢturduğu bütünlük gibi nedenlerle DP‟nin ne grubunda ne teĢkilatında Menderes‟e bir 

siyasi alternatif bulmak gibi bir siyasal ihtiyacın söz konusu olmadığı yorumunu getirmiĢtir (Birand ve 

diğerleri, 1999: 137).  
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DP içinde bir grup BaĢbakan Adnan Menderes‟i yurtdıĢına göndererek, belki de bir 

baĢka baĢbakanla yola devam etme planları yaparlarken, Adnan Menderes ile Ġsmet Ġnönü 

arasında bahar havası diye anılan bir politik ortam doğmuĢ, iki parti lideri oldukça samimi bir 

hale bürünmüĢlerdi. Öyle ki, o günlerde Adnan Menderes ile Ankara Palas‟ta karĢılaĢan Kemal 
Bağlum BaĢbakan‟a, “Beyefendi İsmet Paşa ile garda karşılaştıktan sonra ülkede bir bahar 

havası esmeye başladı. Bu tarihten sonra sizin ve İsmet Paşa‟nın tutumunda büyük değişiklik 

oldu. Gerçekten siz İsmet Paşa‟yı seviyor musunuz?” diye sormuĢ ve Ģu cevabı almıĢtır: 
“Bakın Kemal Bey ben hakikaten İsmet Paşa‟yı çok severim. Diyebilirim ki babam kadar 

severim. O büyük bir devlet adamı. İsmet Paşa cumhurbaşkanı, ben de onun başbakanı olsa 

idim, bugün yapabildiğimin en az on mislini gerçekleştirirdim” dedi. Aldığı bu cevap 

karĢısında oldukça ĢaĢıran Bağlum anılarında Ģunları da ifade etmiĢtir : “… Menderes‟in 
ağzından İsmet İnönü için böylesine bir sevgi ve saygı sözünü işitmem, rüyamda bile görsem 

inanamayacağım bir olaydı. Birkaç gün sonra İsmet İnönü‟yü Bayındır Sokak‟taki parti 

merkezinde ziyaret ettim. İsmet Paşa‟ya Menderes‟in sözlerini aktardım, siz ne dersiniz dedim. 
İnönü‟nün o meşhur tebessümlerinden birini daha yüzünde gördüm. “Doğru söylemiş. Ben de 

onu çok severim. Belki siyasi görüşlerimiz ayrı. Ancak ben cumhurbaşkanı iken, onu 

görmemişim. Adnan Menderes‟in böyle bir dinamizmi gösterebileceğini bilebilseydim, 
kendisini mutlaka başbakan yapardım diye yanıt verdi İnönü. Böylece iki lider içimde 

bulundukları ortamı ve iki kampa ayrılmadan doğan sıkıntıları dile getiriyorlardı bence” 

(1991: 66- 67).  

BaĢbakan Menderes‟e Ġsmet Ġnönü ile iliĢkisini olumlu bir hava içinde sürdürmesini 
çevresinden isteyenler çoktu. Bu telkini yapan isimlerden biri de, Mükerrem Sarol‟dur. 

Mükerrem Sarol, BaĢbakan‟ın garda Ġnönü ile yakaladığı sıcaklığı iç politikaya hâkim kılması 

taraftarıdır. Ahmet Emin Yalman‟ın anlatımına göre, Sarol, BaĢbakana tam olarak Ģunları 
söylemiĢtir: “Sizin hayatınızın mucize şeklinde kurtulmasına bütün millet candan sevindi. 

Şimdi sizin kendinize bir partinin, bir ayrılığın temsilcisi gözüyle bakmanıza hakkınız yoktur. 

Bütün milletin iyiliğini düşünen bir lider olarak harekete geçmek ve milleti hasret duyduğu 

barış ve ferahlığa kavuşturmak  fırsatı elinize geçti. Yarın İnönü‟nün ya evine veya partiye 
giderek sevgisine aynı sıcaklıkla karşılık vermelisiniz. Bir fırsat elden kaçmamalıdır” 

(Tarihsiz: 350). Bu görüĢünü BaĢbakan ile paylaĢtığında, BaĢbakan‟dan, CumhurbaĢkanı Celal 

Bayar‟ın Ġsmet Ġnönü ile yakınlaĢmalarından rahatsız olduğunu, Ġsmet PaĢa‟ya gösterdiği 
ilgiden dolayı DP‟nin prestij kaybına uğradığını düĢündüğü bilgisini almıĢtır. Hatta o 

görüĢmeleri devam ederken, Celal Bayar‟ın da ortama geldiğini ve Menderes‟in isteği üzerine, 

konuĢtuklarını Celal Bayar‟a aktardığını, bunun üzerine de Celal Bayar‟ın sinirli bir Ģekilde,  
“Bu bir siyasi davranış. Bizi uyuşturmaya, bizi süklüm püklüm hale getirmeye, bizim 

yiğitliğimizi, erkekliğimizi, medeni cesaretimizi tahribe matuf bir şey sezinledim İsmet 

Paşa‟nın gelişinde. Bunu ayırmamışsın” dediğini ifade etmiĢtir (Birand ve diğerleri, 1999: 

137-138)
42

. Bu noktada Aydın Menderes‟in anlattıkları önemlidir. Aydın Menderes babasının 
yapı gereği kendisine uzatılan bir eli geri çevirmeyeceğini, böylesi bir fırsatı 

değerlendirmemesinin kendi iradesi ile değil de, bir baĢkasının engeli olacağını ifade ederek 

                                                
42 Ahmet Emin Yalman da aynı olaya anılarında yer vermiĢ, BaĢbakan ile Mükerrem Sarol‟un 

konuĢmaları devam ederken,  Celal Bayar‟ın da geldiğini ve konuĢmanın içeriğini anlayınca, 

“tamamiyle saçma ve yanlış” diye söylenerek, “Bu manasız sözleri dinlemeye tahammülüm yok. Adnan 

Beyin günün sevgilisi olmasından kötü niyetle faydalanmağa çalışıyorlar. Ben yarın sabah gelirim, baş 

başa konuşuruz” diyerek kestirdiğini aktarmıĢtır (Tarihsiz: 350).     
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(Birand ve diğerleri, 1999: 138), bir anlamda Mükerrem Sarol‟un anlattıklarını doğrulamıĢtır.  

Bir baĢka kaynakta,  konuya iliĢkin daha net bilgiler söz konusudur. Recep ġükrü Apuhan, 

Ġsmet Ġnönü‟ye iade-i ziyaret yapılması yönünde BaĢbakan‟a yapılan telkinlerin, Celal Bayar 

tarafından “CHP‟ye güven olmaz” gerekçesiyle önlendiğini belirtmiĢ ve Atıf Benderlioğlu‟nun 
evinde dinlenmekte olan Menderes‟e verilen bir durum raporundan söz etmiĢtir. Buna göre; 

Celal Bayar, Menderes‟in karĢılanıĢı sırasında orada bulunan Ġnönü‟ye ilgi gösterilmesinden 

üzüntü duymuĢtur ve Bayar, CHP‟nin samimiyetine inanmanın tehlikeli olacağı 
düĢüncesindedir (2007: 138; Sertkaya, 2007: 208)

43
.  

O günlerde, Ġsmet Ġnönü‟nün Adnan Menderes‟i ziyarete gittiğine, beraber öğle 

yemeği yiyip, memlekete meseleleri üzerinde saatlerce konuĢtuklarına dair  bazı haberler de 

yayılmıĢ; fakat kısa zaman içinde bu haberlerin asılsız olduğu bildirilmiĢtir (Cumhuriyet, 4 
Mart 1959; Vatan, 4 Mart 1959; Zafer, 4 Mart 1959).  Bunun üzerine Ahmet Emin Yalman , 

“KeĢke Doğru Olsaydı” baĢlıklı bir yazı kaleme almıĢtır. Yazar, iki liderin, birlik ve 

beraberliğe hasret duyulduğunu ve iç barıĢ, huzur ve verimli çalıĢmalara susandığını 
kavradıklarını düĢündürdüğü için sevinç ve ferahlık duyduğunu, fakat daha sonra haberlerin 

asılsız çıktığını iĢitince içinde bir Ģey koptuğunu ifade etmiĢtir (Vatan, 5 Mart 1959)
44

.  

Bahar havasının üzerine ilk gölge, muhalefetin Kıbrıs anlaĢmasına olumsuz oy 
kullanması ile gelmiĢtir

45
. Ġki parti arasındaki tartıĢma konuları yeniden alevlenmiĢ, bunun 

üzerinden kısa süre geçmeden de, BaĢbakan Adnan Menderes muhalefeti hedef tutan Ģu 

mesajı, Adana Ġl Kongresi‟ne geçerek, muhalefetle köprüleri yıkmıĢ ve kazanın rejim üzerinde 

iyileĢtirici bir etkisi olabileceği umutlarını söndürmüĢtür: “Muhalefet faaliyetlerinin tehlikeli 
safhalar  arz ettiği ve memlekette  kardeş  kavgasını tahrik edecek istidatlar gösterdiği, 

                                                
43 Tanel Demirel çalıĢmasında konuya iliĢkin olarak, Samet Ağaoğlu‟nun  bu olayı, CHP ile 

mücadeleyi yumuĢatmak için kullanması gerektiğine iliĢkin sözlerine “evet öyle yapacağım” Ģeklinde 

cevaplayan Menderes‟in Bayar‟la  görüĢtükten sonra aynı Ģekilde devam ettiği bilgisini  verdikten  

sonra,  konuya  farklı bir  bakıĢ  açısı  sağlayan Ģu yorumu  yapmıĢtır: “Bu  noktada, Bayar‟ın 
Menderes‟i etkilemesinden  çok, Ağaoğlu‟nun önerisine  hayır demeyi zül addeden Menderes‟in olayı 

evet diyerek  geçiştirmiş  olması ihtimali  yüksektir” (2011: 272).  
44 Yalman‟ın bu konuyu ele alan bir diğer yazısında da, partiler arası anlaĢma döneminin sekteye mi 

uğradığını sorgulamıĢtır. Muhalefetin Kıbrıs anlaĢmasına kırmızı rey verdiğini, iktidarın müfritlerinin 

bunu bozgunculuk olarak nitelediğini ve ortalığın yeniden bulandığını belirtmiĢtir. Ġdareyi elinde tutan 

iktidarın gerginliği önlemek sorumluğunda olduğunu belirten Yalman, Bayar‟a seslenmiĢ ve tarih 

önünde üzerine düĢen vazifeyi yapıp, iç barıĢ fırsatının üzerine düĢmesi ve bu konuda hakemlik 

vazifesini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizmiĢtir (“Fırsat Kaçıyor Mu?”, Vatan, 7 Mart 1959). Bir 

baĢka yazısında da, muhalif ve müstakil basının bu konudaki gayretlerine de değinen Yalman, Kıbrıs 

anlaĢmasının oylanması ile iĢlerin değiĢtiğini ifade etmiĢtir. Muhalefetin anlaĢmaya iliĢkin kırmızı oy 

kullanmasının nasıl „hata‟ ise, bu kırmızı oyu „bozgunculuk‟ olarak niteleyip,  suçlamanın ve eski 
husumetleri alevlendirmenin de zararlı, yersiz ve haksız olduğunu belirtmiĢtir. Bütün bu olanlara karĢın 

halen BaĢbakanın Ģahsından umutlu olduğunu,  fakat Adnan Menderes‟in Adana Kongresi‟ne çektiği 

telgrafın ümitlerini çökerttiğini belirtmiĢ ve Menderes‟in iĢaret ettiği “… siyasi hayatın bir kardeş 

kavgasına ait kötü istidatların  tehdidi altında olduğu” ve bu  sözlerle muhalefeti iĢaret ettiğini, fakat 

bunun mesuliyetinin tek değil, iki taraflı olduğuna iĢaret etmiĢtir (“Tehlike Nerede”, Vatan, 11 Mart 

1959).  
45 CHP‟nin anlaĢmaya verdiği kırmızı oy iktidar yanlısı basında eleĢtirilmiĢtir. 11 Mart 1959 tarihli 

Zafer‟de yayınlanan “DıĢardan Falso” baĢlıklı yazı bunlardan biridir.  Buna karĢın,  Ulus da, CHP‟ye 

iliĢkin bu yayın ve yorumlar hakkında Ġsmet Ġnönü‟nün Meclis‟e verdiği önergeye dayanarak yazılmıĢ 

bir açıklama yayınlanmıĢtır ( “Durum Açıktır”, 7 Mart 1959).  



 

 

 
  

241  Elif Emre KAYA – B. Zakir AVŞAR 

 

 

 
H i s t o r y  S t u d i e s 

Volume 4 Issue 4 

Kasım /November 2012 

iktidarımıza karşı yapılan hücumların  normal bir muhalefet  tezahürü olmaktan çok ileri 

giderek, adeta ve maalesef hasmane bir mahiyet aldığı zamanlarda, yalnız partimiz ve 

iktidarımızın değil, memleketimizin de yüksek menfaatleriyle  nizam ve intizamı ve siyasi 

istikrarı için en yüksek ve en kuvvetli  teminat  partimiz içinde  birbirimize  müşterek  emel ve 
mefkure bağlarıyla  bağlanmış  bulunmamız ve aramızdaki  yüksek  tesanüd  ve kardeşliği  en 

yüksek  derecesinde  muhafaza etmemizdir” (Vatan, 11 Mart 1959). 

Zafer‟de de BaĢbakan‟ın mesajı, baĢyazıda ele alınmıĢ ve bu yazıda da muhalefete 
yönelik suçlayıcı ifadeler kullanılmıĢ ve bahar havasını bitiren Ģu sözler yinelenmiĢtir: 

“…partimizin devam eden tarihi misyonuna karşı olan sarsılmaz imanın yanı başında 

Menderes‟e karşı beslenen hudutsuz sevgi; yahut mesuliyet hissinden nasibini almamış ve 

fassal bir muhalefetin muhtemel tahrip ve tahriklerine karşı duyulmakta olan şiddetli 
reaksiyon gözden kaçmayacak derecede belli ve canlıdır. Daha geniş ifadesini “Vatan 

Cephesi” teşkilatlanmasında bulan bu şuur ve irade seferberliği yorgun ve bezginleri bir 

“bahar havası”na değil, yeni Türkiye‟ye inanan bütün kuvvetleri bir arada tutmak ve aynı 
yaratma ve başarma heyecanı içinde gayeye kavuşturmak içindir” (“BaĢvekilin Adanalılara 

Mesajı”,  10 Mart 1959).  Ulus da DP Adana Ġl Kongresi ile ilgili yayınladığı haberde, DP 

Konya Milletvekili Himmet Ölçmen‟in, Ġnönü ve Gülek hakkında yakıĢık sözler söylediğini ve 
bu sözlerin tamamen Ģahsiyata kaçtığını, buna karĢın Atıf Benderlioğlu‟nun kendisine 

müdahalede bulunduğunu aktarmıĢtır
46

.  

Celal Bayar‟ın müdahaleleri nihayet sonucunu göstermiĢ ve mevcut bahar havasının 

üzerine gölge düĢmüĢtür. Bu süreçte, özellikle DP‟li çevrelerin büyük etkisiyle partiler 
arasındaki iliĢkiler gerginleĢtirilmiĢ, Ahmet Yalman‟ın deyimiyle, bulanık suda rol oynayan 

bütün elemanlar seferberlik edip,  dostluk hislerini okĢayacak yerde, ortalığı zehirlemiĢlerdir. 

Öyle ki, Burhan Belge Zafer de, Bahadır Dülger Havadis de nefret dolu yazılar yazarak, 
Ģunları ifade etmiĢlerdir: “Muhalifler insanca görünmek istiyorlar, fakat hiç de samimi 

değildirler. Milleti aptal sanıyorlar, halk onların ne kadar kara içli olduklarını iyi bilir”. İç 

barış ve ahenk hesabına büyük bir nimet olan bu durum hiçe sayılarak, muhaliflere haksız 

hakaretler yağdırılınca her şey birden bire değişti” (Aktaran: Yalman, tarihsiz: 350). Bütün 
bunların üzerine, “İnönü de yeniden sertlik politikasına döndü. Çizmelerini giydi ve büyük bir 

askeri zafer kazandığı Uşak‟ta bu kez siyasal taarruz başlattı. Bir jest, samimiyetle uzanan bir 

el, içten bir iki cümle hiç umulmadık sonuçlar yaratabilirdi. Fakat öyle olmadı, fırsat 
değerlendirilemedi” (Birand ve diğerleri, 1999: 138). Kısaca, Cem Eroğul‟un deyiĢiyle, bir 

afet yaşandı, bu nedenle geçici bir ateşkes oldu ve afetin izleri silinir silinmez muhabere 

yeniden başladı (1998: 223-225)
47

. 

 

 

   

                                                
46Ulus‟un bu haberinde, DP içinde muhalif bir hizbin olduğu ve onların kazandığı vurgusu dikkat 

çekicidir (9 Mart 1959).   
47 “Böyle bir kazadan mucize şeklinde kurtulan DP Genel Başkanı, eğer memleketteki havayı adeta 

rabbani bir ilham neticesindeymiş gibi yumuşatsaydı, olayların akışı bambaşka olurdu ve herhalde Türk 

demokrasisinin tarihinde 27 Mayıs kesintisi yer bulmazdı” (Toker,1992: 209–210).  
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Sonuç 

Londra‟da yaĢanan kaza, Türk ve dünya havacılık tarihi açısından önemli bir vaka 

olmakla birlikte, tarihin geride kalan sayfalarında bir anekdot, veya uçuĢ kazalarına iliĢkin bir 

istatistiksel gösterge olarak yerini alabilirdi. Ancak, bu kaza yakın dönem Türk siyasi tarihi 
içinde, hem kazazede yolcuların kimlikleri açısından, hem de olayın cereyan anının ve 

sonrasının kamuoyunda ele alınıĢ biçimleriyle, çok farklı bir önem ve anlam alanı içinde 

toplumsal gündeme yerleĢmiĢ ve uzunca bir sürede bu yerini korumuĢtur. UçuĢ kazalarının 
genellikle, yakıt tanklarının da patlamasıyla yüksek ölümlü neticeler doğurması nedeniyle,  bu 

kazadan baĢta BaĢbakan olmak üzere, bazı kimselerin sağ salim kurtulmalarının, kuĢkusuz ki, 

teknik, bilimsel izahlarının da yapılıyor olmasına rağmen, daha ziyade birtakım mistik, dinsel 

ve mucizevi ögelerle takdimi öne çıkmıĢtır. Bu elim, trajik kazadan kurtuluĢun halka, siyasi 
aidiyetlerin ve özellikle siyasal iletiĢim ve ikna yöntemlerinin kullanıldığı, çeĢitli dini ve 

sosyolojik enstrümanlarla adeta mucize, keramet gösterme hali ile izahı ülke çapında kazanın 

algılanıĢını değiĢtirmiĢtir. KuĢkusuz ki, insanların baĢlarına gelen iyi veya kötü halleri 
mucizelerle ve mistik düĢüncelerle anlatmalarına sıklıkla rastlamak mümkündür. Bilimle ve 

rasyonel düĢünüĢle izahı mümkün olan hususlarda dahi, insanların inanma biçimlerinde 

mucizevi tarzın etkisinin daha yüksek olduğu örnekler de pek çoktur. Bu kazada da benzer 
duygular öne çıkmıĢ, kazanın aktörleri ve kazanın izleyicileri heyecan ve coĢku ile neredeyse 

olayı kendileri bakımından ilahi bir dokunulmazlık, korunma olarak takdimi tercih etmiĢlerdir. 

Ġktidar yandaĢlarının konuyu bu çerçevede tutma çabası, bir siyasal iletiĢim stratejisi olarak 

değerlendirilince anlaĢılır olmakla beraber, muhalefetin elini ayağını bağlayacak bir iklim 
tesisi için konuyu kullanma, hatta bir nevi sömürme boyutuna getirmeleri kuĢkusuz ki dikkat 

çekicidir. Muhalefet ise, iktidardan uzak kaldığı dokuz yıl içinde olmadığı kadar uysal ve 

anlayıĢlı bir yaklaĢımla, ülkenin siyasal atmosferinde bu olayın bir rahatlama, iĢbirliği zemini 
yaratması için bir baĢka siyasal iletiĢim stratejisi izlemek istemiĢtir. Muhalefet partisi, belki de, 

iktidarın yakaladığı bu inanç alanına yönelik dalganın etkisini kırmak amacını güden bir 

anlayıĢla, belki de gerçekten de bu acı sonuçları olan, ama sevindirici kısımları da bulunan 

kazaya yönelik olarak son derece insani duygularla, belki de devleti kuran, uzun yıllar yöneten 
bir tecrübenin ıĢığında olayı bir devlet meselesi olarak görerek veya bunların tamamıyla 

hareket ederek, kaza sonrasında gerçekten çok farklı bir iletiĢim ve iĢbirliği stratejisi izlemiĢtir. 

Muhalefet partisi lideri Ġsmet Ġnönü, gayet trajik sonuçları olan bu kazadan gerçekten de 
mucizevi bir Ģekilde ama bilimsel olarak izahı mümkün olan nedenlerle kurtulmuĢ olan 

BaĢbakan‟a yönelik karĢılama törenine iĢtirak etmek ve bizzat geçmiĢ olsun dileklerini iletmek 

suretiyle siyasal iliĢkilerde yumuĢama yaratmak yönünde istifade etmek arzusunu açığa 
vurmuĢtur. Ankara Garı‟nda gerçekleĢen karĢılama töreninde yaĢananlar, akabinde iki liderin 

aynı karede bir araya gelmesi,  birbirleriyle ilgili kamuoyu önünde veya özel ortamlarda 

mültefit sözler etmeleri, siyaset alanına hoĢgörüyü ve huzuru taĢıyabilme bakımından Türkiye 

için bir Ģans olarak belirmiĢtir. Üstelik, basın da büyük ölçüde, iktidar ve muhalefet arasındaki 
bu yakınlaĢmayı daha da hızlandıracak bir yayın politikasını benimsemiĢ; atılan her adıma 

yönelik daha cesur adımlar atılmasını teĢvik edecek bir dil ve üslup içinde olmuĢtur. Özellikle 

köĢe yazarları, kaza sonrası doğan bu iklimin kalıcı ve geniĢ bir toplumsal uzlaĢma ve barıĢ 
ortamına tahvil olması için, hem iktidarın hem de muhalefetin tavrını öven yazılar kaleme 

almıĢlardır. Ne var ki, bu tarihi fırsat, iktidar partisi içindeki değiĢik görüĢlerden dolayı, 

muhalefete dair bir niyet okumaya dönüĢmüĢ ve değerlendirilememiĢtir. Tarih içinde, talihin 
bir yansıması olarak meydana gelen kazanın, ülkenin kaderinde etkili olabilecek bir iĢbirliği ve 

diyalog ortamı yaratmasına rağmen, bunun sürdürülebilir olmaktan çıkarılması, askeri darbeler 
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silsilesinin önünü açacak geliĢmeleri de beraberinde getirmiĢtir. Ġktidar, kazayı halk 

nazarındaki kuvvet ve kudretini pekiĢtirecek bir mistik olay, mucize olarak takdimde ısrar 

edip; muhalefetin siyaset alanını daraltacak bir vesile gibi kullanmayı kendi siyasal iletiĢim 

stratejisi bakımından daha yararlı bulmuĢtur. Ne yazık ki, o günkü iktidar, muhalefet ve 
toplumsal kesimler arasındaki siyasi iliĢkileri iyileĢtirme, bir bakıma da normalleĢtirme fırsatı 

olarak doğan bu ortam kullanılamamıĢtır. Muhalefet partisinin ve liderinin geçmiĢ siyaset tarzı 

ve tavrının iktidar üzerindeki etkilerinin de elbette ki, böylesi tarihsel bir fırsatın çok iyi bir 
Ģekilde değerlendirilememiĢ olmasında etkisi büyüktür. Siyasi hırslar, beklentiler, 

güvensizlikler, geçmiĢ hesaplar ve bunları bir nevi kapatma arzuları,  iktidar ve muhalefet 

arasında büyük bir birikime dönüĢen keskinleĢmeler,  27 Mayıs‟ın hemen öncesinde yaĢanan 

bu olayın,  tarihin seyrini değiĢtirebilmesine gidecek gerçek „mucize‟ olarak belirginleĢmesine 
mani olmuĢtur. ġurası muhakkaktır ki, kaza ve kazanın takdim biçimi, geniĢ toplum kesimleri 

üzerinde Menderes‟e yönelik sevgi ve sempatiyi yeniden canlandırmıĢ; DP rüzgârının yeniden 

Anadolu‟nun dört bir yanında kuvvetle esmesine vesile olmuĢtur. Ancak, 27 Mayıs‟a çıkan 
yolları tıkaması muhtemel olan geliĢmelere ise, DP içindeki görünmez eller vasıtasıyla 

Menderes‟e rağmen engel olunmuĢtur.  
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