AMER~KAN BELGELER~NDE
27 MAY~S OLAY~~
Prof. Dr. FAH~R ARMAO~LU
27 May~ s askeri darbesinin, Cumhuriyet tarihimizde önemli ve ilginç bir
yeri vard~r. Olay, 1950'de gerçek anlam~~ile i~lemeye ba~layan genç demokrasimizin ilk "kesintisi" oldu~u kadar, Büyük Atatürk'ün, Ordu ile Politika'y~~
birbirinden ay~rd~~~~1924 sonundan beri, Türk Silahl~~Kuvvetleri'nin ilk defa
olarak, bir siyasal olay~ n aktifunsuru haline gelmesidir. Ordunun, siyasal bir
süreç içinde yer almas~ , 1961 Ekim seçimleriyle sona ermemi~, 1980 Eylülüne
kadar devam eden dönemde, "Ordu faktörü", Türk iç politikas~nda bazan
"silik", bazan da ön plâna ç~ kan bir nitelikte, yakla~~ k 20 y~l kadar devam etmi~tir.
Bu belirtti~imiz noktalar, do~rudan do~ruya Türkiye'nin kendi iç geli~meleriyle ilgilidir. Fakat, 27 May~s Olay~' n~n bir de d~~~politika yan~~vard~ r.
Ba~ka bir deyi~le, 27 May~s olay~, Türkiye'nin d~~~politikas~na da yans~yacak
nitelikte olmu~tur. ~u anlamda ki, 27 May~s olay~~meydana geldi~inde, Türk
d~~~politikas~nda en etkin ve hatta d~~~politikam~za yön veren tek faktör, Demokrat Parti hükümetlerinin izledi~i d~~~politikan~n do~al sonucu olarak,
Amerika Birle~ik Devletleri'dir. A~a~~da görece~imiz gibi, 1960 Nisan~ndan
itibaren Türkiye'nin içi kar~~t~~~ nda, Demokrat Parti iktidar~ , Cumhuriyet
Halk Partisi'nin etkin muhalefeti ve kamuoyunun tepkileri kar~~s~nda, Amerika'da bir dayanak arama yoluna gitmi~tir. Bu durum, Amerika'y~ , bir hayli
s~ k~nt~l~~ duruma itmi~~görünüyor. Zira, Amerika'n~ n o zamanki Ankara Büyükelçisinin, 28 May~ s 1960 sabah~, darbenin liderli~ini üzerine alm~~~olan
Orgeneral Cemal Gürsel'e söyledi~i gibi, Amerika, Lâtin Amerika ülkelerinde y~llard~ r, pek çok askeri darbe görmü~ tü. Bu ülkelerin askeri darbelerine Amerika adeta al~~m~~t~ . Fakat, NATO'nun bir üyesi, 1950'den beri liberal demokrasiyi benimsemi~~ve Bat~~siyasal sisteminin bir parças~~haline gelmi~~olan Türkiye'de bir "askeri darbe"nin olu~umu, Amerika'y~~bir hayli ~a~~ rtm~~t~r.
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Amerika'n~n bu ~a~k~nl~~~ n~n, 27 May~s öncesi ve sonras~~geli~meler kar~~s~ndaki tutumunun, k~sa bir hikayesini, yay~nlanm~~~olan, o döneme ait
Amerikan belgelerinde bulmaktaya.
Amerikan D~~i~leri Bakanl~~~'n~n yay~nland~~~~1960 y~l~na ait diplomatik
belgeler aras~ nda yer alan Foreign Relations of the United States, 1958-1960,
Volume X, Part 2 : Eastern Europe, Finland, Gereece, Turkey (Washington,
U.S. Government Printing Office, 1993, Department of State Publication
10112) adl~~cildin 830-902'nci sayfalannda, 27 May~s olay~na ait belgeler de
bulunmaktad~ r. Yaln~z, bu belgeler 19 Nisan 1960'dan ba~lay~ p 1960 Kas~m
ay~na kadar gelmektedir. Aç~klamalanm~z~~bu belgelere dayand~raca~~z.
Bununla beraber, bu cildin Türkiye'ye ait 737-830'uncu sayfalann~n ba~l~~~~ "Amerika Birle~ik Devletleri'nin Türkiye'ye Kar~~~Politikas~" olup, 19581960 aras~ nda, Amerika ile Türkiye aras~ndaki, özellikle ekonomik sorunlara
ve tart~~malara ait belgeleri kapsamaktad~r. Bu k~s~mdaki belgeler ve bu belgelerin kapsad~~~~ekonomik tart~~malar son derece önemlidir; zira, bu tart~~malar, Türkiye'nin günümüze kadar devam edecek olan "d~~~borçlar sorununun da ba~lang~c~n~~ te~kil etti~i kadar, 27 May~s olay~~ öncesinde, Türkiye'nin içine dü~tü~ü ekonomik s~ k~nt~lar~n, o zamanki hükümetin demokrasi- d~~~~tutumuna bir yans~masm~~da göstermektedir. Mamaf~h, biz esas itibariyle, 27 May~s olay~nda Amerika'n~n tutum ve tepkilerini ele alaca~~z. Yaln~z, bu olay~n, bir "Mukaddimesi", bir "Giri~"i olarak, 1958-1960 aras~ndaki
Türk-Amerikan münasebetlerinin genel bir çerçevesini de çizmeye çal~~aca~~z. Çünkü, bu genel çerçeve veya tabloyu çizmeden do~rudan 27 May~s olay~na girmek, bir metodoloji hatas~~olur.
1. Türk-Amerikan Münasebetleri, 1958-1960
1958 y~l~~geldi~inde, Türkiye'nin Orta Do~u'nun Arap ülkeleriyle münasebetleri son derece bozt~ktur. Bu durumun ba~lang~c~~ise, 1955 Ba~dat Pakt~'d~ r'.
Ba~dat Pakt~ , Arap dünyas~nda, Bat~~emperyalizminin Orta Do~u'daki
bir "arac~" haline getirilirken, Türkiye'nin de, ~rak hariç ve M~s~r ba~ta olmak
üzere, bütün Arap ülkeleri ile münasebetlerinin, ya bozulmas~ na veya gerginle~mesine sebep olmu~tur.
1 Bu konuda bak. : Prof. Dr. Fahir Armao~lu, "Amerikan Belgeleri ile Orta Do~u Komutanl~~~ ndan Ba~dat Paku'na, 1951-1955", Belleten, Cilt LIX, Nisan 1995, Say~~224, s. 189-236.
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Bu atmosfer içinde, Suriye'nin Sovyet Rusya ile, 1957 Temmuzunda, 500
milyon dolarl~k bir askeri yard~m ve i~birli~i anla~mas~~imzalamas~,
Türkiye'nin tepkisine ve bundan do~an bir Orta Do~u krizine sebep oldu ve
Türkiye, Suriye'nin arkas~nda yer alan Sovyetler Birli~i'nin tehditlerine maruz kald~. Bunun üzerine, Amerika da Türkiye'nin yan~nda yer alarak, Sovyetler Birli~i'nin kar~~s~na dikildi. Kriz bu ~ekilde sona ererken, Türkiye ile
Amerika aras~nda kuvvetli bir dayan~~ma= varl~~~~da gözden kaçm~yordu2.
Ukin, bu krizin sonucu, Suriye ile M~s~r'~n, 1957 Kas~m~nda, Birle~ik
Arap Cumhuriyeti ad~~ile bir birlik kurmalar~~karar~~oldu. Birle~ik Arap
Cumhuriyeti'nin kurulu~u resmen 1 ~ubat 1958'de ilan edilmekle beraber,
Kas~m ay~nda iki ülkenin alm~~~oldu~u birle~me karar~, Türkiye ve
Amerika'da endi~e ile kar~~land~. Türkiye Ba~bakan~~Adnan Men&res'e
göre, bu birle~me için Suriye M~s~r'a bask~~yapm~~~(ki bu do~rudur) olup,
bask~n~n arkas~nda Sovyetler Birli~i ile Suriye komünistleri bulunmaktayd~.
M~s~r, bu birle~meyi kabul etmekle, komünistlerle i~birli~i yapm~~~oluyordu
ve amaç da Ba~dat Paktfna kar~~~mücadele etmekti3.
Amerika ise, bu birle~meden ho~nut olmamakla beraber, aç~kça muhalefet etmeme karar~~ald~. Bu birle~me hakk~ndaki ele~tirisini daha sonraya birakt~4.
Türkiye, 1958 y~l~nda, Orta Do~u ile ilgili olarak, Sovyet Rusya ile bir
kere daha kar~~~kar~~ya gelmi~~ve bu kerre, Sovyet Rusya'n~n çok daha a~~r
tehditleri ile kar~~la~m~~t~ r. Bu da, 1958 Temmuzunda Ba~dat Pakt~'mn ana
unsurunu te~kil eden ~rak monar~isinin bir komünist darbesiyle y~lulmasm~n,
Türkiye'de uyand~rd~~~~tepkilerden kaynaklanm~~t~ r. Amerika, bu krizde de
Türkiye'yi desteldeyerek Sovyet Rusya'n~n kar~~s~na dikilmi~~ise de, gerçekte,
Türkiye ile Amerika aras~nda, ~rak krizi konusunda önemli bir görü~~ayr~l~~~~
ortaya ç~karak, Amerika bu defa Türkiye'yi yan~t~ rma yoluna gitmi~tir3.
Mamafih, Türkiye ile Amerika aras~nda ~rak konusundaki bu görü~~ayr~l~~~ , "ittifak" münasebetlerini etkilememekle beraber, 1958 Ocak ay~ndan
itibaren iki ülke aras~nda önemli bir anla~mazl~k ortaya ç~kmaya ba~lam~~t~r.
2 Bu konuda bak. : Prof. Dr. Fahir Armaoglu, 20. Yüzy~l Siyasi Tarihi, 1914-1980. Ankara,
Türkiye ~~~Bankas~~Kültür Yaymlan, 1994 (10.Baslo), s.506-510.
3 Foreign Relations of the United States, 1958-1960, Vol. X, Part 2, s. 737, 26 Ocak 1958'
de Türk-Amerikan Ankara görü~melerinin tutana~~.
Ayn~~kaynak, s. 738.
3 Bak.: Arrnao~lu, 20. Yüzy~l Siyasi Tarihi, s. 512-514.
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Bu anla~mazl~k, Türkiye'nin, Amerika'dan "mali" yani parasal yard~m istemesinden do~mu~tur.
2. Mati Yard~m Sorunu
Türkiye'de 1957 Ekiminde genel seçimler yap~lm~~t~r. Tart~~mal~~geçen
bu seçimler iki sonuç ortaya ç~karm~~t~r.
Birincisi, muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bu seçimlerden
1954 May~s seçimlerine oranla daha kuvvetli bir ~ekilde ç~kmas~~ve dolay~s~yla, Demokrat Parti iktidar~~kar~~s~ nda daha güçlü bir muhalefet haline
gelmesidir. Seçimlerin bu sonucu, iktidar ile muhalefet aras~ndaki çeki~menin daha da sertle~mesine sebep olmu~tur.
~kinci olarak, Adnan Menderes Hükümeti'nin, plans~z ve hesaps~z görünen liberal ekonomi politikas~n~n, Türkiye'nin alt~n ve döviz rezervlerini eriterek, d~~~borçlar~ n ödenmesinde sorunlar ve zorluklar ortaya ç~ karmas~d~r.
Buna ek olarak, 1957 seçimleri bütçe s~k~nt~lar~n~~daha da art~rm~~t~r. Hükümetin ekonomik s~lunt~lar~mn her gün biraz daha belirgin hale gelmesi
ise, muhalefet ile iktidar aras~ndaki münasebederin, daha do~rusu çeki~meleri, daha da serde~mesine sebep olmu~tur. Bu durum 1960 ilkbaharlarma
kadar devam edecektir.
Yukar~da da i~aret etti~imiz gibi, 1957'deki Türkiye-Suriye gerginli~i,
Türkiye ile Amerika aras~ndaki "s~k~" ittifak ba~lann~n önemli bir göstergesi
haline geldi~inden, Türk Hükümeti bundan yararlanarak, ekonomik ve mali
yard~m konusunda Amerika'n~n kap~s~n~~çalmaya karar vermi~tir.
Bu konudaki ilk te~ebbüsün, 1958 Ocak ay~ nda Ankara'da yap~lan Ba~dat Pakt~~Bakanlar Konseyi toplant~s~~dolay~s~yla Ankara'da bulunan, Amerika D~~i~leri Bakan~~John Foster Dulles'~ n, 26 Ocak 1958 günü Cumhurba~kan~~Celal Bayar'~~ziyareti s~ras~nda yap~lm~~~oldu~u görülüyor. Bu toplant~da
Celal Bayar, Amerika'n~n Türkiye'ye yapt~~~~ askeri ve siyasal yard~mlardan
dolay~~te~ekkürlerini ifade ederek, Amerikan D~~i~leri Bakan~'ndan "ekonomik ve mali" yard~m konusunda da ilgisini rica etmi~tir°.
Cumhurba~kan~~Bayar'~n sözlerine verdi~i cevapta Dulles, kendisinin
mali konularda bir teknisyen olmad~~~ n~~belirterek, "sa~l~kl~~bir ekonomi"yi
gerçelde~tirmenin % 90 sorumlulu~unun, Türkiye'ye ait oldu~unu söylemi~~
6 Bu görü~melerin tutana~~~için bak. : s. 738-740.
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ve bu konularda d~~~yard~ m~ n ancak marjinal bir rol oynayabilece~ini bildirmi~tir. ~üphesiz, Dulles'~ n bu cevab~ , Türkiye'nin bekledi~i cevap de~ildi.
Bununla beraber, gerek bu 26 Ocak görü~melerinin tutana~~ ndan, gerek 1957 yaz~ nda Amerikan D~~i~leri Bakanl~~~'nda Türkiye hakk~ nda haz~ rlanan bir rapordan anlad~~~ m~za göre7, Türkiye'nin 1957 yaz~ nda kar~~ la~t~~~,
borç ödemelerinin gecikmesi ve enflasyonun yükselmesi sonucu olarak
Türkiye'nin milletleraras~~kredibilitesinin dü~mesi üzerine, Amerika, Türkiye'ye bir tak~ m kemer s~ kma tedbirleri tavsiye etmi~, fakat bu tedbirlerin,
1957 seçimleri dolay~s~yla al~ namam~~~olmas~, iki devlet aras~ nda bir "so~uklu~un" ("friction") do~mas~ na sebep olmu~tur.
Türkiye'nin mali yard~ m istekleri kar~~s~ nda Amerika, ~u iki görü~ü benimsemi~tir: Birincisi, Türkiye bu ekonomik s~ k~ nulardan kurtulmak için,
gayet rijid tedbirler almak zorundad~ r. ~kincisi, bu mali yard~ m~~Amerika tek
ba~~na yapamaz. Türkiye, önce OECD, IMF gibi milletleraras~~ ekonomi ve finans kurulu~lar~ na ba~vurmal~~ve onlar~ n üstlenece~i yard~ mlar çerçevesinde
de Amerika kendisine dü~eni yapmal~d~~-s.
Nitekim, Türk Hükümeti, ~ubat 1958'den itibaren, bir yandan gerekli
ekonomik tedbirleri almaya ba~larken", öte yandan da OECD ve IMF nezdinde te~ebbüse geçti. Bir "ekonomik istikrar" program~~haz~ rl~~~ na giri~ti.
Bununla beraber, Türk Hükümeti, bu konuda, özellikle Amerika ile Bat~~
Almaya'n~ n da deste~ini istiyordu. Türk D~~i~leri Bakan~~ Zorlu, 1958 May~s~ nda Kopenhag'da yap~lan NATO toplant~s~ nda, Dulles nezdinde bu iste~ini
~srarla belirttiyse de, Dulles, herhangi bir, olumlu veya olumsuz tepki göstermedi'". Bu s~ rada IMF ve EPU (Avrupa Ödemeler Birli~i) gibi milletleraras~~kurulu~lar da Türkiye sorununu ele almaya ba~lam~~lard~.

7 29 Haziran 1957 tarihini ta~~yan bu raporun metni : Foreign Relations of the United
States, 1955-1957, Vol. XXIV. Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1989, Department of State Publication No. 9699, s. 720-727. Bu uzun raporda, Türkiye'nin Amerika için
stratejik önemi ve Bat~~ittifaluna ba~l~l~~~~ve yarar~~uzun uzun anlauld~ ktan sonra, Türkiye'ye askeri yard~m~ n önemine de de~inilerek, ekonomik yard~m konusunda, Türkiye'nin ekonomisini
istikrara kavu~turabilmesi için bir tak~ m tedbirler (özellikle gerçekçi kur politikas~~izlemesi) almas~~ gerekti~i belirtilmi~~ve Türkiye'ye y~lda ancak 100 milyon dolarl~ k bir ekonomik yard~ m yap~ labilece~i ifade edilmi~tir. - Ocak 1955-Aral~ k 1957 aras~ nda, Türkiye'ye ekonomik yard~ m konusunda Türkiye ile yap~lan tart~~malar için bak. : ayn~~kaynak, s. 608-749.
8 D~~i~leri Bakan~~Dulles'dan Ankara Büyükelçili~ine 7 Mart 1958 tarihli telgraf, s. 744-745.
9 Warren'dan Va~ington'a 26 ~ubat 1958 tarihli telgraf, s. 744, 1 No.lu dipnotu.
1° Bk. : s. 746.
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Amerika'n~n, bu mali yard~m konusunda Türkiye'den uzak durma tutumu, nihayet Cumhurba~kan~~Celal Bayar'~~harekete geçirmi~~görünüyor.
Bayar, 29 May~s 1958'de Ba~kan Eisenhower'a yazd~~~~mektupta",
Türkiye'nin s~k~nt~lar~n~~ve al~nmakta olan tedbirlerle, Almanya ve milletleraras~~kurulu~larla yap~lmakta olan temaslar~~anlatarak, Amerika'n~n da bu
konuda "azami yard~m~" ("maximum assistance") yapmas~n~~istedi. Mektubun bir yerinde de, Bayar'~n, üstü kapal~~bir ~ekilde, bu s~k~nt~lar~n sebebini,
Amerika'n~n Türkiye'ye "uzun vadeli kredi" vermemesine ba~lamas~~da ilginçtir.
Eisenhower, Bayar'~n mektubuna 13 Haziran 1958 tarihli bir mektupla
cevap verdi". Mektup, nasihatten ba~ka bir ~ey de~ildi. Eisenhower, Türkiye'nin sorunlar~n~n d~~~yard~mlarla de~il, ancak, uygulanacak olan istikrar
programlar~~ile çözülebilece~ini söylüyordu.
~~in daha ilginç yan~~da, Amerika'n~n olumsuz tutumuna kar~~l~k, Bat~~
Almanya'n~n, Türkiye'nin sorunlar~na daha sempatik bir yakla~~m içinde olmas~~üzerine, Amerika'n~n, Almanya'n~n Türkiye'ye "ikili" yard~m yapmas~n~~
engellemek istemesiydi. 6 Haziran 1958 günü Va~ington'da, Alman D~~i~leri
Bakan~~Von Brentano ile Dulles görü~ürken, Von Brentano, "Türkiye'nin,
e~i~in ötesine itilmemesi gerekti~ini"söyledi~inde, Dulles, milletleraras~~kurulu~lara dan~~madan, Almanya'n~n Türkiye'ye "ikili planda" yard~m yapmas~n~n büyük bir hata olaca~~n~~bildirmi~tir".
Amerikan D~~i~leri Bakanl~~~'nda, Türkiye'nin ekonomik durumu hakk~nda haz~ rlanan 18 Haziran 1958 tarihli bir raporda" ise, Türkiye'nin ekonomisi için çok karanl~ k bir tablo çiziliyor ve herhalde bundan dolay~~olsa
gerek, mali yard~ m konusunda Türkiye'nin milletleraras~~finans kurulu~lar~~
ile yapt~~~~temaslar~n gayet yak~ndan izlendi~i belirtiliyordu.
Türkiye'ye mali yard~m konusu nihayet 1958 Temmuzunda çözümlendi.
21 Temmuzda, Paris'te, Amerikan, ~ngiliz, Frans~z ve Bat~~Alman temsilcilerinin yapt~klar~~toplant~da, Amerika, bu devletler de ayn~~katk~)/ yapt~klar~~
takdirde, kendisinin de 100 milyon dolarl~k bir mali yard~mda bulunabilece~ini bildirince, Türkiye'ye yard~m konusu önemli bir mesafe alm~~~
" Mektubun metni : s. 747-750.
12 Eisenhower'm

cevabuam metni : s, 752-753.
of Conversation, Washington, June 18, 1958, s. 753-755.
14 Metin : Turkey's C~~rrent Economic Position, Washington, June 18, 1958, s. 753-755.
13 Memorandum
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oldu. Yine Paris'te, sözünü etti~imiz dört devlet ile Türkiye aras~ nda 28-31
Temmuz günlerinde yap~ lan müzakerelerde, Türkiye'nin OECD, IMF ve
Amerika'ya vermi~~oldu~u istikrar program~ n~ n desteklenmesi için,
OECD'nin 100 milyon dolarl~k kredi, IMF'nin 25 milyon dolarl~ k özel çekme
hakk~~ve Amerika'n~ n da, borç, hibe ve borç ertelemesi ~eklinde 234 milyon
dolar vermesi kararla~t~r~ld~~ki, bu yard~ m toplam 359 milyon dolar tutmaktayd~ °5.
Türkiye, bundan sonra da mali yard~ m~ n art~ r~lmas~~için te~ebbüslerde
bulunduysa da, bunlar üzerinde durmayaca~~z. Yaln~z, 1958 y~l~~ sonunda,
Türk ekonomisi gerçekten "berbat" denebilecek bir duruma gelmi~~ve halk~ n
ba~l~ca yiyecek maddelerini bulmakta büyük s~k~nt~~çekmesi ve fiyatlar~ n a~~ r~~
yükselmesi, halk~ n Menderes ve DP hükümetine kar~~~tepkilerinin gittikçe
yo~unla~mas~ na sebep oldu. Muhalefetteki CHP, hükümeti y~ pratmak için
bu tepkiyi gayet iyi kulland~ .
Di~er taraftan, sözünü etti~imiz belgelerin 768-829'uncu sayfalardaki k~s~ mlar~ , 1958 ve 1959'daki ikili ve bölgesel siyasal geli~ melere ait bulunmaktad~r. Konumuzla do~rudan ilgisi olmamas~~ sebebiyle, bunlar üzerinde durmayaca~~z. Yaln~z ~u kadar~ n~~ belirtelim ki, 1958 yaz~ nda Orta Do~uda iki
büyük kriz meydana gelmi~ tir. Bunlardan biri, 1958 May~s~ nda patlak veren
ve Amerika'n~ n 1958 Temmuzunda Lübnan'a asker sevketmesine sebep olan
Lübnan Krizidir. Di~eri ise, yine 1958 Temmuzunda Irak'ta meydana gelen
bir komünist darbesi sonucu, ~rak monar~isinin y~ k~lmas~d~r.
Her iki olay veya kriz, bölgede Türkiye'nin önemini art~ran yeni bir geli~me olmu~ tur. Bundan olsa gerek, Türkiye'ye yard~ m konusunda Amerika,
1958 Haziran ay~ nda gayet olumsuz bir tutum al~ rken, Temmuz ortalar~ nda,
yard~m i~inde, birdenbire aktif ve sorunun çözüme ula~mas~ nda önemli bir
rol oynam~~t~r.
3. 27 May~s'a Do~ru
Ele ald~~~ m~z, 27 May~s olay~~ ile ilgili Amerikan belgelerinin bir özelli~i
göze çarpmaktad~ r. Olay~ n üzerinden 30 y~ ldan fazla bir zaman geçmi~~olmas~ na ra~men, baz~~ belgelerin, özellikle Ankara'dan çekilen telgraflar~ n
baz~lar~ n~ n metinleri ya hiç verilmemi~~veya yay~ nlananlar~n baz~lar~ nda da,
15 Bak.

: s. 755-756, Editorial Note.
Belleten C. LX, 14
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bir veya iki cümle metinden ç~kar~lm~~t~r. Yeri geldikçe, yaymlanmam~~~belgelerin neler oldu~una i~aret edece~iz.
~kinci nokta ise, ba~ta da belirtti~imiz gibi, inceledi~imiz belgelerin ancak Nisan-Kas~m 1960 dönemine ait bulunmas~d~r. Bununla beraber, bu belgeler dahi, hem Türkiye ve hem de Amerika bak~m~ndan ilginç bilgiler ortaya koymaktad~ r.
27 May~s olay~na varan geli~meler, esas~nda 1959 y~l~ndan itibaren ortaya
ç~kmakla beraber, geli~meleri krize dönü~türen ve 27 May~s'a sürükleyen esas
faktör, T.B.M.M.'nin, Nisan 1960 ortalar~nda, bir bak~ma yarg~~yetkisini üzerine al~ p Tahkikat Komisyonu ad~~ile 15 ki~ilik bir ola~anüstü yarg~~organ~~
kurmu~~olmas~d~r.
Daha yukar~da da belirtti~imiz gibi, 1958 Temmuzunda sa~lanan 359
milyon dolarl~k d~~~yard~ma ra~men, ekonomik s~ k~nt~lar hemen ortadan
kalkmam~~~ve halk~n artan huzursuzlu~u, 1959 y~l~nda art~ k iyice suyun yüzüne ç~km~~~bulunuyordu. 1959 ~ubat~nda Zürich ve Londra Anla~malar~~ile,
K~br~s sorunundan yakas~n~~kurtaran DP hükümeti, herhalde bu ba~ar~s~n~n
da sa~lad~~~~güvenle, demokratik hürriyetleri k~sillama istikametindeki faaliyetlerini art~rmaya ba~lad~. Bu ise, gerek halk~n, gerek CHP muhalefetinin
tepkisini daha da ~iddedendirdi.
~~te bu atmosfer içindedir ki, T.B.M.M., 18 Nisan 1960 günü, me~hur
Tahkikat Komisyonu'nun kurulmas~n~~öngören kanunu, DP milletvekillerinin oylar~~ile kabul etti. Ba~n~lar, ça~n~lar ve yumrulda~malar içinde geçen
müzakereler s~ras~ nda, CHP lideri ~smet ~nönü, kendi milletvekilleri ile birlikte Meclis'i terketti. Kanun bu atmosferde kabul edildi. Bu kanuna göre,
Tahkikat Komisyonu, herkesi yarg~layabilecek ve istedi~i siyasal faaliyeti durdurabilecekti. Nereden bak~l~rsa balulsm, bu, gayet anti-demokratik ve hatta
diktatörlü~e yönelen bir davran~~t~.
ilginçtir, T.B.M.M.'nin 18 Nisan toplant~s~ndan önceki günlerde, iktidar
ile muhalefet aras~ ndaki mücadelede, Amerika da gündemin önemli bir
maddesi haline getirilmi~tir. DP iktidar~, bütün propagandalarmda, CHP'nin
Türk-Amerikan dostlu~unu y~ kmak istedi~ini ileri sürüyordu. Çünkü, bu s~rada CHP, Türkiye ile Amerika aras~nda, Meclis'ten geçmemi~~olan ve daha
sonra say~lar~~90 kadar oldu~u anla~~lan "ikili anla~malar"a hücum etmekte
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ve bunlar~~ ele~tirmekteydi. Buna kar~~l~k, Ba~bakan Menderes'in özel kaleminden de Amerikan Büyükelçili~i'ne bu çe~it ~ikayetler intikal ettirilmi~tir~s.
Bütün bu geli~meler, Büyükelçi Fletcher Warren iin Va~ington'a 19 Nisan
1960 günlü telgraf~~ile aktar~l~rken, ~u iki nokta da vurgulanmaktayd~: Biri,
CHP'nin, Ba~bakan Adnan Menderes'i Yüce Divan'a sevketmek için, Meclis'e
bir gensoru önergesi vermesi, di~eri de, 16 Nisan günü, ~nönü'nün, ~stanbul'da 16 emekli general ve amiral taraf~ndan ziyaret edilmesiydi. ~nönü, kendilerine, Türk milletinin orduya olan güvenini sonuna kadar korumalar~m söylemi~ti.
Büyükelçi Warren'~n 19 Nisan telgraf~mn "Yorum" k~sm~nda, olaylar
hakk~ndaki de~erlendirme ~öyleydi17: ~nönü, 18 Nisan günü Meclis'i terketmelde beraber, CHP'nin ~u s~rada ~iddete ba~vurmas~~ihtimali görünmemektedir. Lakin her iki partinin de, aralar~ndaki tart~~malara Amerika'y~~da sokmu~~olmalar~~ho~~de~ildir. Her iki taraf da, Amerika'n~n Türkiye'deki varl~~~n~, kendi partizanca amaçlar~~için kullanmaya çal~~maktad~r. DP, kendisini,
Amerikan yard~m~n~~sa~layan bir faktör ve dolay~s~yla Türk ekonomisinin geli~mesi için zaruri bir unsur olarak göstermeye çal~~~rken, CHP'nin tutumu,
Türkiye'nin haklar~n~n Amerika'ya sat~ld~~~~ve dolay~s~yla, Amerika ile dostlu~u ve ittifak~~desteklemekle beraber, DP'nin, bu durumu kötüye kullanmas~n~~ ho~görü ile kar~~layamayacaldar~~ ~eldindedir. ~nönü'nün 29 ~ubatta yapt~~~~konu~mada, NATO, CENTO ve Amerika ile münasebetleri desteklemi~~
olmas~na ra~men, CHP, kendi içinde bulunan ve hiç fark gözetmeksizin hem
DP ve hem de Amerika'ya sald~ran a~~r~~unsurlar~~frenlemek için bir tedbir
almamaktad~r.
Yorum ~öyle devam ediyordu : Her iki parti de, kendi siyasal amaçlar~~
için Amerika'y~~kullanmakta ise de, ve bu durum Amerika'n~n ç~karlar~~için
zararl~~olmakla beraber, her iki partinin de Amerikan ittifaluna ba~l~~olduklar~~görülmektedir. DP, CHP'yi Amerikan aleyhtarl~~~~ile itham etmek suretiyle, Amerika'n~n sempatisini kazanmak istemektedir.
Sonuç olarak, Amerikan Büyükelçili~i, ~stanbul, ~zmir ve Iskenderun
Ba~konsolosluklar~m da, iki parti aras~ndaki bu çat~~mada, taraflardan hiçbirine bula~mamalar~~için uyarm~~ur.
1° Büyükelçi Warren'~n Vasington'a 19 Nisan 1960 giinlii telgraf~, s.830.
17 s. 831-832.
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Bu arada, Büyükelçi Warren'~ n 23 Nisanda her iki parti lideri ile görü~melerde bulundu~u anla~~l~ yor. Belgelerin 832'nci sayfas~ nda, bu görü~melere ait rapor 356 s~ ra numaras~~ ile zikredildi~i halde, bu raporun metni verilmemi~tir. Warren'~ n liderlerle görü~ melere ait raporunun 5 sayfa oldu~unu, Va~ ington'dan, Istanbul'da bulunan D~~i~leri Bakan~~ Christian
Herter'a çekilen bir telgraftan anlamaktay~z. Bu telgrafta, Warren'~ n liderlerle temaslar~ na devam etmesinin yararl~~olaca~~ ndan söz edilmekteydi18.
Warren'~ n bu 23 Nisan tarihli raporunun metninin verilmemi~~olmas~, çok
ilginçtir.
Warren'~ n 23 Nisan raporu gibi, 28 Nisan ~stanbul ve 29 Nisan Ankara
olaylar~ na dair 1 May~s tarihli ve olaylar~~ tahlil etti~i anla~~lan 1 May~s tarihli
raporunun metninin de yay~ nlanmad~~~~görülmektedir~9.
Bu iki raporun yaymlanmam~~~olmas~, ~üphesiz, olaylar~ n en kritik safhas~ nda, Amerika'n~ n görü~lerini ö~renme bak~ m~ ndan önemli bir eksiklik
te~kil etmektedir.
Bununla beraber, inceledi~imiz di~er belgeler, Amerika'n~ n, Türkiye
olaylar~~ hakk~ ndaki görü~ lerini önemli ölçüde yans~ tmaktad~ r. Bu belgelerden biri, CIA Ba~kan~~Allen Dulles'~ n, 28 Nisan 1960 günü yap~lan Milli Güvenlik Kurulu toplant~s~ ndaki konu~mas~d~ r".
Ailen Dulles, bu konu~ mas~ nda iki noktay~~vurgulam~~ ur. Birincisi, o s~rada Türkiye'de seçimler yap~ lacak olursa, CHP bu seçimleri kazanabilecektir.
Dulles'~ n vurgulad~~~~ikinci nokta da ~ udur: Tahkikat Komisyonu, geni~~
yetkileri ile, ~nönü ve CHP'ye kar~~~harekete geçmi~~bulunmaktad~ r. Amerika, bu durumu, gelecek bak~m~ ndan, dikkatle izlemek zorundad~ r. Ordu
Hükümet'in arkas~ nda görünüyor. Fakat ~nönü'nün arkas~ nda da kuvvetli bir
halk deste~i var. E~er anayasal usuller dikkatle uygulanmayacak olursa, ~u
anda Güney Kore'de mevcut olan durum, Türkiye'de de ortaya ç~ kabilir.
18 Bak.
19

tedir.

: s. 835.
Warren'~ n 1 May~s raporunun varl~~~ ndan, s. 833'deld "Editorial Note"da söz edilmek-

20 Bak.: 5.832-833, Editorial Note.
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Bu arada ~ unu da belirtelim ki, 28 ve 29 Nisan olaylar~ndan sonra, Tahkikat Komisyonu, bas~ n üzerine sansür uygularken, Ankara ve Istanbul'da da
s~k~ yönetim ilan edilmi~ tir.
Sözünü etti~imiz di~er belge ise, Türkiye'deki geli~meler kar~~s~nda,
göre21 ,
Amerika'n~ n tepkilerini ve endi~elerini yans~ tmaktad~ r. Bu belgeye
Türkiye'deki son geli~ melerin Amerika için yaratt~~~~ s~k~ nt~lar ("special
troubles") ~öyleydi: 1) Tahkikat Komisyonuna verilmi~~olan yetkiler, 1946'da
DP'nin kurulmas~yla ba~lam~~~olan çok partili demokratik rejimi tehdit etmektedir. 2) Ba~ bakan Menderes'in taktikleri, siyasal istikrar~~ ~üpheli duruma getirdi~i gibi, Amerika, Menderes'in, muhalefetin "tan~nm~~~ve sayg~n"
("prominet ve respected") liderlerine kar~~~daha da ~iddetli tedbirler almas~ndan endi~e etmektedir. 3) Türkiye'nin iç politikas~na Amerikan aleyhtarl~~~~girmi~ tir. 4) Gösteriler, hükümet aleyhtar~~olmaktan fazla, Menderes
aleyhtar~~olmaya ba~lam~~ t~r. 5) Amerikan bas~n~~Türkiye kar~~t~~ tutum almaktad~ r (Bu arada, Amerika'n~ n 6 Eylül 1955'teld Rum aleyhtar~~gösterilerin tekrar~ndan endi~e etti~i de anla~~lmaktad~r). 6) DP iktidar~ n~n CHP ile
gittikçe sertle~en mücadelesinin, CHP'yi yeraltma itmesi ve sivil ayaklanmalar~ n ç~ kmas~~ihtimali söz konusu olabilir. Bu durumda, Amerika'n~n
Türkiye'deki faaliyetleri ve Türkiye'deki kolayl~ klardan yararlanmas~~tehlikeye girebilir.
Yine bu telgrafa göre, bu s~k~nt~lar, Amerika'n~ n, Türkiye'nin sorunlar~~
ile me~gul olmadaki manevra yetene~ini de lus~ tlayabilirdi.
Bununla beraber, sonuç olarak belirtilen görü~~ise, bütün bu olan bitenleri Amerika'n~ n, Türkiye'nin bir iç sorunu olarak görmesi, fakat Warren'~n
23 Nisan telgraf~ nda söz konusu olan, Türk liderleriyle temas~n devam ettirilmesi, fakat bu arada da, bu liderlere, bir telkin ("suggestion") olarak de~il,
fakat bir yorum olarak ("in spirit of comment"), aralar~nda cereyan etmekte
olan bu mücadelenin, hem Amerikan hem de dünya kamuoyunda talihsiz
etkiler yapabilece~inin ve bunun, Türkiye'nin d~~ ardaki etkinli~ine zarar verebilece~-inin bildirilmesiydi.
21 Va~ington'dan, Istanbul'da NATO toplant~s~~için bulunan D~~i~leri Bakan~~Herter'a 1
May~ s 1960 günlü telgraf, s. 834-835. Bu telgraf~n, D~~i~leri Bakan~ na Türk yetkililerle yapaca~~~
görü~ melerde, bu hususlan dikkate almas~~için gönderildi~i anla~~lmaktad~r.
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Bu görü~ler, 5 May~sta, D~~i~leri Bakan~~Fatin Rü~tü Zorlu ile Büyükelçi
Warren aras~nda ve Z,orlu'nun iste~i üzerine yap~lan görü~mede de kendisine
belirtilmi~tir22
Yine bu görü~mede, Zorlu, Amerikan Büyükelçisi'nden, Amerikan gazetecilerinin, Inönü ile görü~melerinin önlenmesini istemek gibi bir garabette
bulunurken, büyükelçi de, Amerikan gazetecilerinin as~l hükümet yetkilileri
ile temas kurmakta s~k~nt~~çekti~ini söylemi~tin
5 May~s görü~mesinde Büyükelçi Warren'~n, D~~i~leri Bakan~~Zorlu'ya ~u
hususu bir kere daha vurgulad~~~~görülmektedir: "Benim ve Büyükelçili~in

bütün çabas~ , Amerikal~lar~n bu anla~mazhkta yer almamas~ d~r. Biz bu i~in
d~~~nda lcahnahya... Biz bir yabanc~~ülkeyiz ve bu siyasal sorunlar bizim i~imiz
de~ildir.

Büyükelçi Warren, Zorlu ile yapt~~~~görü~meyi 6 May~s tarihli bir telgrafla Va~ington'a bildirirken, Türk Ordusu'nun, olaylar kar~~s~ndaki tutumundan sitayi~le söz ederken, Genelkurmay Ba~kan~~Rü~tü Erdelhun ile yapt~~~~görü~meye ait bir raporunu da zikretmi~tir ki, belgelerin 838'inci sayfas~n~n 1 no.lu dipnotunda, bu raporun bulunamad~~~~("not found") gibi, garip
say~labilecek bir ifade de yer alm~~t~r.
Bu arada, CHP Ara~t~ rma Bürosu'ndan Co~kun K~rca, 4 May~sta Amerikan Büyükelçili~ine gelerek, uzun görü~melerde bulunmu~~ve daha sonra
da, CHP Genel Sekreteri ~smail Rü~tü Aksal'~~temsil eden Osman Okyar ile
beraber gelerek, Büyükelçilik Siyasi Müste~ar~~ile görü~mü~lerdir. Ayr~ ca,
Büyükelçilik, Bülent Ecevit ve Turhan Feyzio~lu ile de görü~mü~tür.24 Büyükelçi Warren'a göre, bu görü~melerden ~u noktalar ortaya ç~km~~t~r:
Mevcut siyasal huzursuzluk aç~s~ ndan, önümüzdeki iki hafta son derece kritiktir.
Baz~~durumlar kesin olarak belirmedikçe, ~nönü, CHP'nin gösterilere
veya ayaklanmaya ("riotas") ba~vurmas~n~~istememektedir.
CHP, ö~rencilerin evlerine dönmesiyle birlikte, ~stanbul ve Ankara
olaylar~n~n Do~u Anadolu'ya s~ çramas~ ndan endi~e etmektedir. E~er böyle
22 Büyükelçi Warreu'dan Vasington'a 6 May~
s 1960 günlft telgraf, s.8364339.
" 838.
24 Warren'dan Vasin,gton'a 10 May~
s 1960 günlft telgraf, 5.839-840. Bir saurhk bir kas~m bu
telgraf yay~nlan~rken, metinden ç~kanlmumr.
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bir durum ortaya ç~ karsa, Do~u'daki gösteriler, ö~renci gösterilerinden çok
daha vahim bir nitelik kazanabilir.
4) CHP, Türk Hükümeti'nin olaylar dolay~s~yla ald~~~~sert tedbirleri
onaylamad~~~n~ , Amerika'n~n bir demeçle aç~klamas~n~~istemi~tir. Hatta Co~kun K~rca, Amerika'n~ n, Türkiye'ye yapmakta oldu~u yard~m~~(herhalde
ekonomik yard~m~~kasdediyor) kasmesini isterken, Osman Okyar bunun çok
a~~ n bir hareket olaca~~n~~bildirerek, Amerika'n~n, sadece olaylardan endi~e
duydu~unu ve bugünkü durumun çözümünün serbest seçimler oldu~unu
bildirmesini istemi~tir. K~ rca ve Okyar ile görü~en büyükelçilik mensubu ise,
kendilerine, Amerika'n~n, bu sorunun Türk Milleti taraf~ndan çözülmesi gerekti~ine inand~~~n~~ve "egemen bir müttefilcin" iç i~lerine kar~~mayaca~~n~~
bildirmi~tir.
CHP'nin bu tutumuna kar~~l~k, Ba~bakan Menderes'in soruna bak~~~~da
ilginç. Büyükelçi Warren, NATO ve sair siyasal konularda görü~mek için
Ba~bakan'dan randevu al~ p, 19 May~sta kendisiyle Istanbul'da görü~tü~ünde,
Menderes, esas konuyu b~rak~p, olaylar hakk~ndaki görü~lerini s~ralam~~t~r26.
Ba~bakan Menderes durumu ~öyle de~erlendirmekteydi: Durum tamamen
kontrol alt~ndad~r. Ordu azami dikkatle hareket etmi~tir. Esasen, anla~mazhk
iki parti aras~nda de~il, Türk Hükümeti ile hükümeti y~kmak isteyen bir grup
aras~ndad~r. Bu grup, ihtilâlden, hükümeti y~kmaktan ve halk~n iktidar~~ele
almas~ ndan söz etmektedir. Ordu, anayasal otoriteyi desteklemektedir.
Ordu, Amerikan aleyhtar~~de~ildir. Ordu, Türk toplumundaki rolünün bilincindedir ve bu rolü oynayacakt~r.
Warren, bunun üzerine, Türk ordusunu övücü sözler söylemi~~ve Menderes de ba~~yla bu sözleri tasdik etmi~tir.
Ba~bakan Menderes'in ordunun havas~n~~alamad~~~~anla~~l~yor. Zira, bu
görü~meden iki gün sonra, 21 May~s günü, Kara Harp Okulu ö~rencileri,
Ankara K~z~lay'da bir gösteri yürüyü~ü yapt~ . Ne varki, kendisinin ifadesine
göre Genelkurmay Ba~kan~~Erdelhun ile her gün temas halinde olan Amerikan Büyükelçisi Warren, 23 May~sta Va~ington'a gönderdi~i telgrafta, Genelkurmay Ba~kan~'n~ n israrla, Türk Ordusu'nun politikan~n d~~~nda oldu~unu
ve hükümeti destekledi~ini söyledi~ini bildiriyordu26.
25 Bak. : Warren'~n Va~ington'a 20 May~s 1960 giinlii telgraf~, s.840-841.
26 Bak.: 5.8424343, Editorial Note. Belgelerin metni yerine, s~k s~k "Editorial Note"a ba~

rulmas~~dikkati çekiyor.
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Türk Genelkurmay Ba~kan~'n~ n Amerikan Büyükelçisi'ne bu teminat~~
vermesinden iki gün sonra, Va~ington'da Milli Güvenlik Kurulu'nun 24 May~s günü yapt~~~~toplant~da, CIA Ba~kan~~Allen Dulles, ~unlar~~belirtiyordu:
Ö~renci gösterileri artm~~t~ r ve ayaklanmaya ("rioting") ~imdi ö~renci olmayanlar da kat~lmaktad~ r. Hatta bu gösterilere baz~~subaylar da kat~lmaktad~r.
Türk polisi ile Türk askeri kuvvetleri aras~nda belirgin bir z~ddiyet göze
çarpmaktad~ r. Türk Ordusu bölünmü~ tür. Yüksek rütbeliler hükümete sad~k
kal~ rken, küçük rütbeliler, hükümet ile muhalefet aras~nda bölünmü~~durumdad~ r. Ba~bakan Menderes, ho~nutsuzlu~un derecesini kavrayamam~~~
görünüyor27.
Allen Dules, bunlar~~söyledikten sonra, Türkiye'deki durumun daha da
kötüle~ece~ine inand~~~n~~ve hatta ordunun iktidar~~ele almas~n~n da mümkün oldu~unu belirtiyordu ki, bu durum üç gün sonra, yani 27 May~s sabah~~
gerçekle~ti ordu "darbe"yi yapt~.
Büyükelçi Warren 27 May~s sabah~~Va~ington'a gönderdi~i telgrafta ~unlar~~söylemekteydi: Türk Silahl~~Kuvvetleri, 27 May~s 1960 sabah~~ saat
04:00'de, görülmemi~~bir intizamla haz~rlanm~~~olan bir darbe ile yönetimi
ele alm~~t~r. Ciddi bir muhalefetle kar~~la~mam~~t~ r. Görüldü~ü kadar~~ ile,
Ankara'da sadece 50 ölü vard~ r"....Büyükelçili~in kanaati, ayaklanman~n
("revolt") tamamen iç sebeplere dayand~~~d~ r. Amerikan aleyhtarl~~ma dair
bir i~aret yoktur. Aksine, Askeri Konsey'in (yani cuntan~n) bir üyesi bu sabah, Türk Silahl~~Kuvvetleri'nin Amerika'ya kar~~~dostlu~u hakk~nda Büyükelçili~e teminat vermi~tir.
4. 27 May~s ve Sonras~~
Büyükelçi Warren, 28 May~s sabah~, yeni D~~i~leri Bakan~~Selim Sarper
ile birlikte, darbenin liderli~'ine getirilen ve Genelkurmay Ba~kanl~~~~binas~ nda bulunan Orgeneral Cemal Gürsel'i ziyarete gitmi~tir30 . Warren,
Gürsel'e, kandisiyle görü~mesinin tamamen gayri resmi ("most informal")
oldu~unu söyledikten sonra, 27 May~s harekat~~için övgüler ya~d~rarak ~öyle
demi~tin "Lâtin Amerika ülkelerinde görev yapt~~~m zaman çok darbeler
27 s.

843, Editorial Note.
ilk günlerinde ölü say~s~~hakk~nda uydurulan söylentilere Amerikan Büyükelçisinin de kendisini kapt~rm~~~oldu~u anla~~l~yor.
29 s. 844, Editorial Note.
Warren'~n bu konuda Va~ington'a 28 May~s 1960 giinli~~raporunun metni : s. 845-848.
28 Darbenin
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gördüm.... Bu darbe ise, ~imdiye kadar ~ahidi oldu~um darbelerin en dakik,
en etkin ve en süratli olan~d~r".
Bu övgülere ra~men Warren, Gürsel'e, Ankara'daki askeri harekat s~ras~nda meydana gelip de ho~~kar~~lamad~~~~~eylerden hiç söz etmemi~, fakat
Gürsel'i ziyarete giderken bunlar~~Selim Sarper'e belirtmi~tir.
Bununla beraber, Warren, General Gürsel'e baz~~ uyarmalarda bulunmaktan da geri kalmam~~~ve ~u noktalar~~belirtmi~tir:
Darbeyi yapmakla, i~in en kolay taraf~~ba~ar~lm~~ur. Fakat bundan
sonra esas güçlükler ba~layacakur. Bu güçlükler çe~itli olabilir ve sadece
Türkiye'yi de~il, Amerika'y~~ve hatta Bat~'y~~da ilgilendirebilir. Önümüzdeki
aylarda do~acak olan bu güçlüklerin çözümünde, Amerika Türkiye'ye yard~m etmeye haz~rd~r.
Dün yap~ lan darbe ile, Türk Ordusu, politikaya kar~~ mama gelene~ini
bozmu~~ve Pandora'n~n Kutusu aç~lm~~t~ r. Türk Ordusu için, bundan sonra
Türk halk~n~n da içinde olaca~~~siyasal çalkant~larm d~~~nda kalmak, son derecede güç olacakt~ r. Bu ihtimal ise, Büyükelçiyi, darbenin kendisinden çok
daha fazla endi~elendirmektedir.
Hür dünya içinde Türkiye'nin ~öhreti, istikrarl~~bir ülke olmas~d~r.
~imdi bu durum bozulmu~ tur. Bu ise, Türkiye'ye yard~ m konusunda Amerikan Kongresi'ni etkileyebilir.
Büyükelçinin bu endi~ elerine kar~~l~ k Orgeneral Cemal Gürsel, Cumhurba~kan~~Bayar, Ba~bakan Menderes ve di~er kabine üyeleri ile di~er yüksek mevki sahiplerine hiçbir kötü muamele yap~lmayaca~~n~~söylemi~~ve ortal~ k duruluncaya kadar, kendilerine deniz k~y~s~nda konforlu birer ev verilip,
orada isterlerse aileleri ile birlikte oturabileceklerini söylemi~tin
Büyükelçinin, bir an önce seçimlere gidilmesi gerekti~ini belirtmesi
üzerine de Gürsel, bu konuda kendisine teminat vermi~tir.
Görü~melerin sonunda Orgeneral Gürsel, 1 Haziranda askeri ve sivil
memurlar~n maa~lar~n~ n verilmesi gerekti~ini, halbuki elde sadece 23 milyon
lira bulundu~unu bildirmi~~ve Amerika'dan, bu maa~lar için 180 milyon liral~k bir yard~m istemi~ tir. Belgelerde bu konunun geli~mesi ve sonucu hakk~nda bir bilgi yoktur.
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Darbeyi yapanlar Milli Birlik Komitesi ~eklinde organize olmu~lar ve
Devlet Ba~kanl~~~ na ve Ba~bakanl~~a Orgeneral Cemal Gürsel getirilmi~ ti.
Milli Birlik Komitesi'nin ilk günden itibaren üzerinde durdu~u nokta, Amerika'n~ n 27 May~s olay~ n~~ destekleyen bir demeç yay~ nlamas~~idi. Bu istek,
Amerika D~~ i~leri Bakan~~ Herter taraf~ ndan da desteklenince, Ba~kan
Eisenhower 11 Haziran 1960 günü Ba~kan Gürsel'e bir mesaj göndermi~tir"'.
Eisenhower mesaj~ nda, yeni yönetimin NATO ve CENTO'ya ba~l~l~~~ ndan
dolay~~ memnuniyetini belirtirken, ayn~~ zamanda, seçimlerin yap~lmas~~ve yönetimin, yeni ve seçilmi~~bir hükümete devri kararl~l~~~ n~ n, Türkiye'nin bütün dostlar~~ taraf~ ndan memnuniyetle kar~~land~~~ n~~bildirirerek, askeri yönetimi, adeta, bir an önce seçimlerin yap~lmas~ na angaje etmek ister gibi görünmekteydi.
Amerikan Milli Güvenlik Kurulu'nun 30 Haziran 1960 günü yapt~~~~
toplant~da ise, Milli Birlik Komitesi içindeki iktidar mücadeleleri ve böliinmeler ele al~ nd~". Yap~lan tart~~malarda, Haziran ortalar~ nda patlak veren
14'ler olay~~ ele al~ narak, sivil rejime dönülmesi ve derhal seçim yap~lmas~~ hususunda, baz~~ Komite üyelerinin yemin etmeyi reddettikleri ve bu sebepten
Komite'den ç~ kar~ld~ klar~~belirtilerek, baz~~Komite üyelerinin ~nönü aleyhtar~~ olduklar~ , ayr~ca baz~ lar~ n~ n otoriter bir rejime e~ilim gösterdikleri ve
nihayet eski iktidar mensuplar~ n~ n kaderi hakk~ nda da Komite içinde görü~~
ayr~ l~ klar~~ ve bölünmeler oldu~u ifade edilmekle beraber, izlenecek tutum
konusunda bir karar al~ namam~~ ur. Zira, Amerikan Büyükelçili~i'nin yeni
rejim ile yak~ n ili~ki kuramam~~~olmas~~s~ k~nt~~yaratmaktayd~.
a) Eminsu'lar Sorunu
Temmuz ay~~ ortalar~ ndan itibaren, Amerika ile Türkiye aras~ nda "Eminsular Sorunu" patlak vermi~tir.
Milli Birlik Komitesi Ba~kan~~ve Devlet Ba~kan~~ Orgeneral Cemal Gürsel'in "daveti" üzerine, Büyükelçi Warren, 13 Temmuz günü, yan~nda Amerikal~~askeri dam~manlar oldu~u halde, Gürsel'i ziyaret etmi~tir. Bu ziyarette,
Gürsel'in yan~ nda, Ba~bakanl~ k Müste~ar~~Albay Alpaslan Türke~~de bulunuyordu".
31 Mesaj~n

metni: s.850.
Memorandum of Discussion, s.852-853.
33 Bu ziyaret s~ ras~ nda yap~lan taru~malann aynnulan, Warred~ n 13 Temmuz 1960 günlü
telgraf~ nda bulunmaktad~r, s.854-857.
32
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Toplant~ y~~ Gürsel açarak, Türk Ordusunda, özellikle yüksek rütbelerde
ya~lanma olay~ n~ n meydana geldi~ini, orduyu gençle~ tirmek için, albay ve
daha yüksek rütbeli subaylar~ n % 10-15'inin "mecburi" emekliye sevkedileceklerini, lâkin bunun için 100 milyon liraya ihtiyaç bulundu~unu söylemi~~
ve bu paran~ n Amerika taraf~ ndan sa~lanmas~ n~~ istemi~tir. Gürsel'e göre,
emekliye sevkedilecek albay ve daha yüksek rütbeli subay say~s~~ 2.900 kadard~ . Warren'~ n daha sonraki bir raporunda verdi~i rakamlara göre'', generallerin % 90'1, albaylar~ n % 55'i, yarbaylarm % 40'1 ve binba~~ lar~ n da % 5'i
mecburi emeklili~e tâbi olacaklard~ .
Mecburi emeklili~e tabi olan bu subaylara, res~nen Emekli ~nk~ Mp Subaylar~~ ad~~ verildi~i için, bunlar, bu ismin k~salulm~~~~olarak, Eminsular diye
al~nm~~t~ r.
Warren, Gürsel'in bu söylediklerine hemen itiraz etmi~ tir. Büyükelçiye
göre, böyle bir i~lem, Türk Ordusu'nun sava~~gücünü azaltabilirdi. ~ kincisi
de, Amerika'n~ n kaynaklar~~tilkenmez de~ildi ve ~u anda Kongre'deki e~ilim
de, d~~~yard~ mlar~ n azalulmas~~ yönündeydi.
Warren, Eminsular için Türkiye'ye yard~ m yap~lmas~ na, sonuna kadar
kar~~~ç~ km~~t~ r. Gerekçesi ise, yukar~ da söylediklerinden ziyade, mecburi
emeklili~in siyasal amaca dayanmas~yd~. Büyükelçiye göre, ordudaki bu "tasfiye" siyasal amaçhyd~~ve Amerika bu i~e bula~mamahyd~. Warren, 13 Temmuz telgraf~ nda, "Teklif edilen i~lemin siyasal sonuçlar~n~, Gürsel in anlay~p
anlamad~~~ndan esasl~~bir ~ekilde ~üphe ediyorum" dedi~i gibi", 14 Temmuz
telgraf~ nda da bu kadar çok subay~ n emekliye ayr~ lmas~ n~ n do~uraca~~~kötü
sonuçlar~, Amerika'n~ n da payla~mak zorunda kalaca~~n~~ bildiriyordu36.
Bu sebepten, Warren'a göre, hiç de~ilse bu i~, bir kertede de~il, yava~~
yava~~ve a~ama a~ama yap~lmallyd~. Fakat Albay Türke~'in bu konuda ~srarl~~
ve aceleci davrand~~~~görülmektedir. Bu sebeple de, Warren, zaman zaman
Albay Türke~~ile tart~~maya girmek zorunda kalm~~t~ r. Meselâ, Warren'~ n
Gürsel ile görü~tü~ü 24 Temmuz ziyaretinde de, Albay Türke~, 100 milyona
acele ihtiyaçlar~~ oldu~unu söyleyip de Büyükelçi yine olumsuz tutum gösterince, Büyükelçiye, "Bu paray~~ba~ka yerden bulaca~~z" demi~tir".

Bak.: Warren'~ n D~~i~leri Bakan Yard~mc~sma 11 A~ustos 1960 tarihli mektubu, s.875.
856.
s.857, 2 no.lu dipnot. Bu telgraf~n da metni verilmemi~tir.
37 Warren'~ n Va~ington'a 25 Temmuz 1960 giinIn telgraf~, s.864.
34

35 s.
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Bu s~rada, araya NATO Ba~komutan~~General Norstad girmi~~görünüyor.
Norstad 25 Temmuzda Ankara'ya bir günlük bir ziyarette bulunduktan
sonra, 2 A~ustosta Va~ington'da, D~~i~leri ve Savunma Bakanl~klan temsilcileri ile Amerika Genelkurmay Ba~kan~~General Twining'in de dahil oldu~u
bir toplant~ya kat~lm~~t~r. Bu toplant~da General Norstad, Ankara'ya Eminsu'lar için 10 milyon dolarl~k bir yard~m yap~lmas~n~~savunmakla beraber, mecbu~-i emeklili~in bir "siyasal tasfiye" olmamas~~ve yard~m~n, Türk Ordusu'nun
yeni bir düzenlemesi s~mrlan içinde kalmas~~gerekti~ini söylemi~tir38.
Bunun üzerine, Büyükelçi Warren vas~tas~ yla, Ba~kan Eisenhower 4
A~ustosta Ba~kan Gürsel'e gizli bir mesaj yollay~ p, Türkiye'nin Amerika'ya
kar~~~"dostane ve i~birli~i tutumu" dolay~s~yla, Amerika'n~n, Türkiye'nin sorunlar~ n~ n çözümünde yard~mc~~ olaca~~ n~~ bildiriyordu39. Warren,
Eisenhower'~n bu mesaj~ndan hiç memnun olmam~~t~r40.
Bu surede Amerika, Eminsu'lar için Türkiye'ye 10 milyon dolarl~k bir
yard~m yapm~~~oluyordu. Fakat bu yard~m, do~rudan do~ruya Eminsu'larla
ilgili olarak gösterilmemi~, Türk bütçesinin baz~~ k~s~mlar~m desteklemek
~eklinde yap~lm~~t~r.
Eminsu'lar sorunu, Büyükelçi Warren'~ n 27 May~s olay~na kar~~~olumsuz
tepkilerini iyice aç~~a ç~karm~~t~ r. Bunda, Milli Birlik Komitesi yönetiminin
faaliyetlerinin de büyük rolü oldu~u görülmektedir. Büyükelçi Warren,
Amerikan D~~i~leri Bakanl~~~, Yak~n Do~u ve Güney Asya i~lerinden sorumlu
Bakan Yard~mc~s~~Lewis Jones'a yazd~~~~ve "Dear Lewis" diye ba~layan 11
A~ustos 1960 tarihli uzun mektubunda41, özellikle Milli Birlik Komitesi hakk~nda ilginç de~erlendirmeler yapm~~t~r. Bu de~erlendirmeler özet olarak
~öyleydi:
Orgeneral Gürsel'i sevmemekle beraber, kendisine sayg~~duyuyordu.
General, zeki, sad~ k ve vatanperver bir Türktü. Gerçek bir Devlet Ba~kan~~ve
gerçek bir Hükümet Ba~kardyd~. 27 May~s harekat~n~n itici gücü olmamalda
beraber, Milli Birlik Komitesi'nin "lideri" idi. Bununla beraber, Silâhl~~Kuvvetler ~imdi, kahramanlar gibi kar~~ lanan Milli Birlik Komitesi üyelerinin k~~lalar~na ve birliklerine nas~ l döneceklerini dü~ünmeye ba~lam~~t~r. Ya~l~~pa~a38 s.866-867, Memorandum
38 Mesaj~n metni: s.868.

of Conversadon, 3 Ag-ustos, 1960.

4° Bak.: s.868, 1 no.lu dipnot, Warren'~n 9 A~ustos 1960 giinlü telgraf~.
41 Mektubun metni: s.869-878.
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lara, bütün askeri birliklere ve Türk milletine emirler vermeye al~~m~~~olan
yüzba~~lar, binba~~ lar, yarbaylar ve generaller, elbetteki eski i~lerine dönemezlerdi. ~~te bu dü~ünce ortaya ç~kmaya ba~lad~~~~andan itibaren, M.B.K.
ile, bir kurum olarak ordu aras~nda geni~~bir ayr~l~k belirmeye ba~lam~~t~r.
Ordu, hâlâ M.B.K.'ni desteklemektedir. Fakat bu, her ikisinin de ç~karlar~mn
ayn~~oldu~unu ifade etmiyor. Bu ise, sadece Türkiye'yi de~il, Bat~~dünyas~n~~
da ilgilendiren bir husustur.
Orgeneral Gürsel, 8 A~ustostaki konu~mas~nda seçimlerin, 27 May~s
1961'de, yani darbenin y~ ldönümünde yap~laca~~n~~söylemi~~ise de, hükümete yak~n çevreler bunun mümkün olamayaca~~n~~söylemektedir.
M.B.K. üyeleri, yeni ayncaliklar ve yeni yeni yetkilerle donat~lm~~~bir hayata al~~uktan sonra, bunlar~n eski görevlerine dönmeleri çok zor olacakt~ r.
Bu sebeple, seçimler konusundan önce, bu üyelerin kendilerini güven alt~na
almalar~~sorunu çok daha önemli hale gelmi~tir ve bundan dolay~~da seçimlerin hemen yap~lmas~~mümkün olmayabilir.
Di~er taraftan bir ba~ka sorun daha var: E~er emekliye ayr~lan subaylar,
köylüler, i~çi s~n~ fi ve esnaf, yani, her ne sebeple olursa olsun, durumdan
memnun olmayanlar, biraraya gelecek olursa, hükümet büyük s~k~nt~ya u~rayacakur. Baz~lar~ , ordunun böyle bir harekete izin vermeyece~ini söylüyorsa da, Türk Ordusu art~k eski Türk Ordusu de~ildir.
M.B.K. bas~ n üzerinde büyük sansür uygulamaktad~r. Parti faaliyetlerine
izin verilmemi~tir. Bir halde ki, durum Menderes zaman~ndakinden farkl~~
de~ildir. Türk milletinin siyasal partilere de~il, "partisizli~e" ("absence of
parties") ihtiyac~~oldu~u gibi söylentiler dola~maktad~r. Bunun anlam~, yap~lacak bir seçimde, bir Milli Birlik Partisinin ortaya ç~kmas~~ve kendi güvenliklerini sa~lamak için, M.B.K. üyeleri ile onunla birlikte çal~~an bürokratlann bu partiye ak~n etmeleri ihtimalidir.
Hükümet, Amerika'n~n kuklas~~gibi görünmemek için, Amerika'dan
uzak durmaya çal~~maktad~ r. Bir telgraf~mda, Gürsel Hükümeti'nin Amerika
ile i~birli~inden kaç~nd~~~n~~gösteren 12 olay zikretmi~tim42. (Cihat) ~ren ve
(Dani~ ) Koper gibi, "kuvvetli Amerikan dostu ve Amerika hayran~" hükümet
üyeleri, hükümette ate~~alt~nda bulunmaktad~r.
42 9 A~ustos 1960 tarihli oldu~unu
tesbit etti~imiz bu telgraf~n metni de, inceledi~imiz
belgeler aras~nda yoktur.
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Warren, de~erlendirmesinin sonunda da, bu hükümetin y~k~lmas~~halinde Sovyetlerin sahneye girece~ini ve durumdan Sovyetlerin yararlanaca~~ n~, ondan sonra ne olaca~~n~~kimsenin bilemeyece~ini, dolay~s~yla, bugünkü hükümete bir alternatif mevcut olmad~~~ndan, gerek Amerika'n~n,
gerek Bat~'n~n, Gürsel Hükümeti'ne yard~mc~~olmas~~gerekti~ini, kendisini
komünizme kapt~rmamak için bu hükümetin Amerika'ya, NATO'ya ve
CENTO'ya ba~l~~kalmas~ n~n sa~lanmas~n~n yine en iyi yol olaca~~n~~söylemekteydi.
b) Yass~ada Duru~malar~~ve ~dam lar
Büyükelçi Warren'~n, yukar~da sözünü etti~imiz 11 A~ustos tarihli mektubunda, eski hükümet mensuplar~n~n yarg~lanmalar~~ konusuna da de~inilmekteydi.
Büyükelçiye göre, M.B.K., yapt~~~~ihtilâlin gerekçesini do~rulamak için,
Menderes ve arkada~lar~n~, bir grup maskaralar ("Scoundrals"), h~ rs~zlar ve
hainler oldu~unu göstermeye çal~~acakt~.
Y~ne büyükelçiye göre, orduda Menderes'e kar~~~son derece büyük bir
nefret vard~. Ba~ka ülkelerde halk, bu çe~it tarafgir yarg~lamalara tepki gösterip, itidal ve af isterken, Türkiye'de halk, aç~kça, Bayar, Koraltan, Menderes,
Zorlu ve Polatkan'~n idam~n~~istiyordu. Bundan dolay~, M.B.K., Ceza Kanununu bile makable ~âmil olarak de~-i~tirmi~ti.
Büyükelçinin anlayamad~~~m söyledi~i bir di~er husus da, T.B.M.M.'nin
bütün D.P.'li üyelerinin tutuklanmas~~ve mahkemeye verilmesiydi.
Yass~ada Mahkemesi dolay~s~yla, Warren'~n sözünü etti~imiz mektubundan ba~ka, sadece 31 Ekim tarihli bir belgede bir bilgi bulunmaktad~r. Amerika'n~n Paris büyükelçili~inden Va~ington'a 31 Ekim 1960'da çekilen ve
NATO Ba~komutan~~General Norstad'~n 3 Ekim günü Gürsel ile yapt~~~~konu~may~~ nakleden bu telgraftan43, Norstad'~ n Gürsel'e Yass~ada
Mahkemesi'nden de söz etti~i görülmektedir. Norstad bu görü~mede, Yass~ada duru~malar~~dolay~s~yla (duru~malar 14 Ekimde ba~lam~~t~r), bütün dünyan~n gözünün Türkiye'nin üzerinde oldu~unu, Türkiye'nin bütün dostlar~n~n ve NATO müttefiklerinin ümid ve duas~n~ n ("hope and prayer"), bu
önemli krizde, Türkiye'nin itidal ve cömertlik göstermesi oldu~unu söyledikParis büyükelçili~inden Va~ington'a 31 Ekim 1960 günl~i telgraf, s.900.
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ten sonra, bu-duru~malann sonucunun, Türkiye'nin milletler ailesi içindeki
itibar~n~~en az bir ku~ak boyunca art~raca~~n~~belirtmi~tir.
ilginçtir, Norstad-Gürsel görü~mesinde haz~ r bulunan D~~i~leri Bakan~~
Selim Sarper, Norstad'~n bu sözlerine, biraz da sinirli bir tepki göstererek,
yarg~lananlar~n yabanc~lara kar~~~de~il, Türk Milletine kar~~~suç i~lediklerini
söylemi~tin Sarper'in, daha duru~malar ba~lamadan, "suç"tan söz etmesi dikkati çekiyor.
~damlar konusuna gelince: Bilindi~i gibi, Yass~ada Mahkemesi, Ba~bakan
Menderes ile D~~i~leri Bakan~~Fatin Rü~tü Zorlu'nun ve Maliye Bakan~~Hasan
Polatkan'~n idam edilmelerine karar vermi~~ve D.P. milletvekilleri ile baz~~
bürokratlar çe~idi cezalara mahküm etmi~ti. Bayar hakk~ndaki idam cezas~~
ise, M.B.K.'nce müebbed hapse çevrilmi~tir. Zorlu ve Polatkan 16 Eylül
1961'de ve Ba~bakan Menderes de 17 Eylül 1961'de as~larak idam edilmi~lerdir.
Ne var ki, daha 1960 yaz~nda, bunlar~n idamlan hakk~nda söylentiler
dola~maya ba~lam~~t~. Bu söylentiler üzerinedir ki, Büyükelçi Warren, 24
Temmuz günü, Eminsu'lar için istenen 100 milyon lira konusunu Gürsel ile
konu~urken, sözü idamlara da getirmi~~ve "eski liderler idam edilirse", bunun, gerek Bat~~dünyas~nda, gerek Amerika'da Türkiye aleyhinde "duygulara" ve Kongre'yi de etkileyerek yap~lan yard~mlarla, Türk-Amerikan münasebetlerini de geriletebilece~ini söylemi~tir44. Warren'~n belirtti~ine göre,
idamlar konusundaki bu te~ebbüsünü, kendisi, Va~ington'dan hiçbir talimat
almadan yapm~~t~r.
Yay~nlanan belgelere göre, Yass~ada duru~malan ile ilgili Amerikan tepkileri bu kadar görünüyor45. Bizim kanaatimizce, 1960 yaz~nda, Türkiye ile
Amerika aras~ ndaki münasebetlere ait belgelerin ve özellikle yarg~lamalar ile
ilgili belgelerin bir ço~unun yarnlar~mam~~~oldu~udur. Daha önce de i~aret
44 Warren'~n

Va~ington'a 25 Temmuz tarihli telgraf~, s.865.
"27 May~s Olay~" konusundaki, "suskunluk" diyebilece~imiz bu tutumu
gerçekten dikkati çekmektedir. O s~rada Amerika Cumhurba~kan~~olan Eisenhower'~n hât~raum
inceleyerek, orada da ba~ka yorumlar arad~ysak da, Eisenhower'~n 27 May~s Olay~ na hiç mi hiç
de~inmedi~ini gördük. Bir yerde (Dwight D.Eisenhower, Waging Peace, 1956-1961, New York,
Doubleday and Co., 1965, s.493) bir dipnot olarak ~u ifade yer almaktad~r:' Of course, when
the upheaval did come, it would have been highly improper for me to comment... But, I could
not, when the revolt occured, refrain from a deep regret that such a violent upheaval had taken
place". Yani Ba~kan Eisenhower, 27 May~s olay~~için üzüntils(inii ifade etmekle beraber, bu konuda yorum yapman~n kendisi için uygun olmayaca~~n~~söylemektedir.
45 An~erikahlar~n,

224

FAHIR ARMAO~LU

etti~imiz gibi, baz~~belgeler yay~nlan~rken, metinden bir veya iki cümle ç~kar~lm~~, veya baz~~belgelerin aleniyete intikal ettirilmedi~ine i~aret edilmi~tir.
Biz durumu, bu belgelerin yay~nlanmas~n~n bugünkü Türk-Amerikan münasebetlerine de etki yapmas~ ndan, Amerikan hükümetinin duydu~u endi~eye
ba~lamaktaym. Kabul etmek gerekir ki, "27 May~s Olay~", Türk siyasi tarihindeki yerini bugün de bir hayli canl~~olarak muhafaza etmektedir.
5. Amerika'n~n Türkiye Politikas~ : Genel ilkeler
Amerikan Milli Güvenlik Kurulu'nca haz~rlanan 5 Ekim 1960 tarihli
uzun bir rapordan söz ederek konuyu ba~lamak istiyoruz.
Raporun ad~ndan da belli oldu~u üzere, Milli Güvenlik Kurulu'nda yap~lan uzun müzakerelerde, Türkiye'nin durumu tart~~~ lmakla beraber,
Türkiye'nin iç sorunlar~na hiç de~inilmeyerek, daha ziyade "~ttifak-içi" durumu ele al~nm~~t~ r. Bu konuda söylenenlerin, konumuz bak~m~ndan fazla
bir önemi olmamakla beraber, Türkiye'de olan bitenlere ra~men, Türkiye'ye
kar~~~izlenecek politika belirlenmi~~ve bunun ilkeleri tesbit edilmi~tir. Biz, bu
politikan~n sadece genel ilkelerini belirtmekle yetinece~iz:
Amerika, Atlantik Camiasfn~n bir parças~~olarak Türkiye'nin güvenli~ine büyük önem vermektedir.
Türkiye'nin, ba~~ms~zl~~~n~~ve komünizmin y~k~c~~te~ebbüslerine kar~~~
direncini sa~lamak amac~~ile, Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik ve askeri
geli~mesine yard~m edilmelidir.
Türkiye'nin, hür dünya için önemli olan askeri ve sair kolayl~klar~~
Amerika ve müttefiklerinin istifadesine devaml~~olarak sunmas~~sa~lanmal~d~r.
Hür seçimlerin yap~lmas~~ve Türkiye'de devaml~~olarak demokratik
hükümetlerin bulunmas~~için, Türkiye te~vik edilmelidir.
Türkiye'nin iç politikas~na bula~maktan ve herhangi bir siyasal parti
ile fazla içli-d~~l~~olmaktan kaç~ nmak ve böylece, sadece mevcut hükümetle
de~il, ondan sonra iktidara gelecek hükümetle de i~~yapabilecek ~ekilde münasebetleri düzenlemek gerekir.
46 5.888-899, "Statement of Policy Toward Turkey", National Security Council Report,
Washington, D.C., 5 Ekim, 1960.
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Türkiye'deki komünist unsurlar~n devaml~~olarak kontrolu konusunda
Türkiye te~vik edilmelidir.
Türk toplumu ile münasebetlerimizin gayet nazik bir nokta oldu~u
gözönünde tutulmal~d~ r.
Türk e~itim sisteminin, fakat özellikle Türk Silahl~~Kuvvetleri e~itim
programlar~n~n geli~tirilmesi için Türkiye te~vik edilmelidir.
1960 y~l~n~ n sonlar~nda, Amerika'n~n Türkiye'ye kar~~~genel tutum ve politikas~~bu ~ekilde tesbit ediliyordu. 1961 y~l~~geli~melerinin ve özellikle idamlar~n Amerika üzerinde nas~l bir etki yapt~~~n~, 1961 y~l~na ait belgeler yay~nland~~~ nda -tabii tam olarak yay~nlan~rsa- görece~iz.
6. Sonuç
~nceledi~imiz belgelerden, Amerika'n~n 27 May~s olay~~ile ilgili tutumu
konusunda ~u noktalar ortaya ç~ kmaktad~r:
Bir defa, özellikle Ankara'daki Büyükelçi Warren'~ n, san~ r~z Milli Birlik Komitesi ve icraat~~hakk~ndaki genellikle olumsuz tutumunu yans~ tmas~~
dolay~s~yla, baz~~telgraflar~ n yay~nlanmas~ ndan çekinilmi~tir. Tabii ayn~~ ~ey,
Va~ington'dan Ankara'ya gönderilen baz~~telgraflar için de söz konusudur.
Bunun sonucu olarak, mesela 14'ler olay~~konusunda Amerikan Hükümeti'nin tutumunu tesbit etmek mümkün olmamaktad~r.
Yine ayn~~sebeple olsa gerek, Yass~ada duru~malar~~ konusunda da
Amerikan görü~leri, çok ayr~ nt~l~~bir ~ekilde ortaya konamamaktad~r. Mesela,
duru~malar 14 Ekimde ba~lad~~~~halde, Ekim ay~ndan itibaren olan belgeler
verilmemi~tir.
27 May~s olay~~ve sonras~ndaki geli~melere Amerika'n~n bula.~mamas~~
hakk~nda Büyükelçi Warren'~n ileri sürdü~ü görü~ler, Va~ington taraf~ndan
da payla~~lmakla beraber, Va~ington, Türkiye geli~melerine global stratejisi
aç~s~ndan bakarken, Warren, D.P. iktidar~~ ile uzun y~llar beraber çal~~m~~~
olmas~~dolay~s~yla47 olsa gerek, M.B.K.'ne pek de sempatik gözle bakmam~~~ve
de~erlendirmelerini de bu psikolojik durumun etkisinde yapm~~~görünüyor.
47 Fletcher Warren, 1953 Haziran~ nda Ankara'da göreve ba~lam~~~ve 4 Kas~m 1960'da Ankara'dan ayr~lm~~t~r.
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Dolay~s~yla, Va~ingtc>n ile Büyükelçinin tutumlar~~aras~nda, zaman zaman büyük farkl~l~klar göze çarpmaktad~r.
5) Amerikan bas~n~ , kamuoyu ve Ankara büyükelçisinin aksine, Amerikan Hükümeti'nin, 27 May~s olay~n~~çok daha so~ukkanl~~olarak de~erlendirdi~i de, belgelerin ortaya koydu~u bir gerçektir. Bu sebeple, Ekim 1960
ba~~nda Türkiye hakk~nda yap~lan de~erlendirme, Amerika'n~n, 1960 öncesinde Türkiye'ye bak~~~ ndan fazla bir farkl~l~ k göstermemektedir. Sadece
"demokrasi" konusu vurgulanmakla yetinilmi~tir.

