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Asker, kurmay albay, siyaset adamı, senatör (D. 1923, Alaşehir / Manisa – Ö. 30 Eylül 2011, 
Ankara). Harp Okulu ve Harp Akademisi’ni bitirdikten sonra Silahlı kuvvetlerde çeşitli görevlerde 
bulundu, Kore Türk Tugayı’nda görev aldı. Harp Akademisi öğretmeni iken 27 Mayıs 1960 
darbesini gerçekleştirenler arasında bulundu, Milli birlik komitesi (MBK) üyesi oldu. Kurucu 
Meclis’te çalıştı (1960-1961). Kurmay yarbay rütbesindeyken emekliye ayrıldı, “Tabii Üye” 
niteliğiyle Cumhuriyet Senatosu’nda görev yaptı (1961-1980). Suphi Gürsoytrak 30 Eylül 2011, 
Ankara’da öldü, cenaze törenine CHP milletvekilleri katıldı. 

  

24 Ocak 1925 yılında Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dünyaya gelmiştir. Asker olan babasının 
tayini nedeniyle ilköğretimine Ankara Keçiören’de başlamış, ilk ve orta öğretimini burada 
tamamladıktan sonra Bursa’da Işıklar Askeri Lisesine devam etmiştir. Askeri Lise eğitiminden 
sonra Ankara’da Kara Harp Okuluna başlamış ve 1945 yılında KHO’ndan Asteğmen rütbesi ile 
mezun olmuştur Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinde Topçu Pilot olarak görev yapmış, 
Kore Savaşına katılmış, yurt içinde ve dışında birçok eğitim görmüş ve kurslara katılmıştır. 
Gördüğü bu eğitimler sırasında İngilizce ve Rusça öğrenmiştir. Kara Harp Akademisi eğitimini 
tamamlamayı müteakip kurmay subay olarak çeşitli görevlerde bulunmuş ve Kara Harp 
Akademisinde hocalık yapmıştır.1953 yılında Kore’de görevli iken ülke sorunları ve iktidarın bu 
sorunlara yaklaşımı konusundaki düşünceleri, onu kendisi gibi düşünen subaylarla bir araya 
getirmiş, özellikle 1955 yılından itibaren iktidarın, anti demokratik, anti laik ve anayasa dışı 
davranışlarına karşı bir oluşumun içerisinde yer almış, ülkenin Atatürk İlke ve İnkilapları yolunda 
ilerlemesine hizmet edecek çalışmalar içerisinde bulunmuştur. Bu çalışmaları neticesinde 27 
Mayıs Hareketine fiilen katılmış, Demokrat Parti iktidarının devrilmesini müteakip ülke yönetimini 
üstlenen Mili Birlik Komitesi’nde görev almıştır.1961 yılının Ekim ayında iktidarın seçimle iş 
başına gelen sivil otoriteye devredilmesiyle Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyeliği görevine 
başlamış, 12 Eylül Askeri Müdahalesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet 
Senatosunun lağıv edilmesine kadar bu görevi yürütmüştür.12 Eylül 1980′ den sonra aktif politika 
ile ilgilenmemiş, çeşitli sivil toplum örgütleri çatısı altında, Atatürk İlke ve İnkılâpları 
doğrultusunda, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması, ülke kaynaklarının korunması 
konusunda çalışmalar yürütmüştür. Bu konudaki en önemli faaliyeti Atatürkçü Düşünce 
Derneğinin kurucularından biri ve iki dönem Kurucu Genel Başkanlığı’nı üstlenmiş olmasıdır. 
ADD Genel Başkanlığı sırasında dernek önemli bir atılımla büyümüş ve kamuoyunun ciddi 
anlamda dikkatini çeker hale gelmiştir.Gürsoytrak’ın Genel Başkanlığındaki ADD, kamuoyunu, 
Atatürkçü düşünce ışığında, emperyalizme ve anti laik yaklaşım ve uygulamalara karşı uyarma 
görevini yerine getirmiş, düzenlediği toplantı ve mitinglerle adeta halkın sesi durumuna 
gelmiştir.1998 yılında ADD’ndeki görevinden ayrılan Gürsoytrak, bir daha herhangi bir görev 
almamıştır. 
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