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Türkiye’nin toplumsal ve siyasal tarihinde, milli demokratik devrimimizin önemli bir aşaması olan
27 Mayıs 1960 Devrimi’nin çok önemli bir yeri vardır.
27 Mayıs Devrimi sonrasında, Türkiye’nin bugüne kadarki en demokratik anayasası olan 1961
Anayasası, demokratik bir süreçle hazırlandı. Türkiye’de özgür bilgilenme ve tartışma ortamı da 27
Mayıs’ın sağladığı demokratik koşullarda gelişti. Bilimsel sosyalizmin geniş kitlelerce öğrenilmesi de
bu süreçte mümkün oldu.
1961 Anayasası 9 Temmuz 1961 günü gerçekleştirilen halkoylamasında kabul edildi ve 834 sayılı
kanun olarak 20 Temmuz 1961 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Halkoylamasında, bazı çevrelerin
“hayırda hayır vardır” kampanyalarına rağmen, 3,9 milyon “hayır” oyuna karşılık 6,3 milyon “evet”
oyu kullanıldı.
1961 Anayasasının “Başlangıç” bölümü aşağıda sunulmaktadır:
“Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan;
“Anayasa ve Hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme
hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti;
“Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, milli şuur ve ülküler
etrafında toplıyan ve milletimizi, dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak milli birlik
ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve;
“ ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesinin, Milli Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk
Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahibolarak;
“İnsan hak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını
gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve
sosyal temelleriyle kurmak için;
“Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân ve onu, asıl
teminatın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürriyete, adalete ve fazilete aşık
evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet eder.”

ÇİN’DEN DESTEK
28 Nisan 1960, 27 Mayıs öncesindeki kitlesel mücadelede önemli günlerden biriydi. Türkiye bunun
farkındaydı, ancak dünyanın öbür ucunda başkaları da bunun farkındaymış ve Türkiye’deki
mücadeleyi desteklemek amacıyla bir miting yapmışlar. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de bu miting hiç
gündeme gelmedi.

28 Nisan olaylarından hemen sonra, Çin’de 4 Mayıs 1960 günü Türkiye’deki mücadeleyi
desteklemek amacıyla bir miting yapılmış ve bu mitingde yapılan konuşmalar ve mitinge ilişkin
resimler İngilizce bir broşür halinde basılmış. Broşürün adı, Türk Halkının Yurtsever ve Haklı
Mücadelesini Destekleyin!
Broşür 1960 yılında Çin devletinin resmi yayınevi tarafından yayımlanmış. Broşürün kapağındaki
Türk’ün fesli olarak çizilmiş olması da ilginç.
Broşürün
tümüne
şu
adresten
ulaşabilirsiniz:
https://www.yildirimkoc.com.tr/usrfile/1614168723b.pdf

