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ÖZET 

27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi onu izleyecek olan 12 Mart 1971 

ve 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi ilk örneğidir ve Türk demokrasi 

hayatını derinden etkilemiştir. Konu ile ilgili çok sayıda telif, tetkik 

eser, tez çalışması mevcuttur. Fakat 27 Mayıs askeri müdahalesinin 

Sovyet basınındaki yansımalarının literatürde yeterince incelenmediği 

tespit edilmiştir. Soğuk Savaş’ın ilk yıllarında SSCB’nin Türkiye’nin 

doğu sınırından toprak ve Boğazlardan üs talep etmesi ile gerilmiş 

olan Türk-Rus ilişkileri 1960’lı yılların başları itibarıyla normalleşme 

eğilimine girmiştir. Özellikle Kıbrıs Sorunu’na SSCB’nin yaklaşımı bu 

normalleşmeyi hızlandırmıştır. 1960’lı yıllarda SSCB, NATO üyesi ül-

keler ve ABD tarafından yalnız bırakıldığı konularda Türkiye dış po-

litikası için etkili bir aktör olma yolunda hızlı bir mesafe katetmiştir.  

Araştırmamızda, Sovyet basınından Pravda ve İzvestiya Gazetele-

rinin (20 Mayıs-03 Haziran 1960) tarih aralığındaki nüshalarının tara-

ması yapılmış, mukayese edebilmek maksadıyla Türk basınından da 

Cumhuriyet ve Vatan Gazeteleri incelenmiştir. Ayrıca Cumhurbaş-

kanlığı Cumhuriyet Arşivi’nden 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile 

ilgili belgeler temin edilmiştir. Konu ile ilgili telif ve tetkik eserler in-

celenmiştir. 
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Türk dış politikasında her zaman önemli bir yeri olan Türk-Rus 

ilişkileri için 1960 yılına dair Sovyet basını, Sovyet resmi makamlarının 

27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi hakkındaki ilk tepkileri, konu ile il-

gili olarak Rus kamuoyunu ne şekilde bilgilendirdikleri, Türk-Rus 

uluslararası ilişkilerinin bu askeri müdahaleden nasıl etkilendiği soru-

larına cevap bulunmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Pravda, İzvestiya, Cumhuriyet, Zafer, Darbe, 

Askeri Müdahale, 27 Mayıs. 
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THE COUP OF 27 MAY 1960 ACCORDING TO PRAVDA AND 

IZVESTIYA NEWSPAPERS (20 MAY-07 JUNE 1960) 

ABSTRACT 

The Military Intervention of 27 May 1960 is the first example of 

the military interventions of 12 March 1971 and 12 September 1980 

which would succeed it, and deeply affected Turkish democracy life. 

There are many copyrights, investigative works, thesis studies on the 

subject. However, it has been found that the reflections of the May 27 

Military Intervention in the Soviet press have not been adequately stu-

died in the literature. In the early years of the Cold War, Turkish-

Russian relations that had been strained by USSR's demand of land 

on Turkey's eastern border and of base on the Straits tended to nor-

malize as of the beginning of the 1960s. In particular, the approach of 

the USSR to the Cyprus Issue accelerated this normalization. In the 

1960s the Soviet Union covered a great distance in becoming an inf-

luential actor on Turkish foreign policy on issues it had been left alone 

by Nato member states and the USA.  

In our study, the copies of the Pravda and Izvestiya Newspapers 

(20 May-03 June 1960) from the Soviet press were scanned and Cum-

huriyet and Vatan Newspapers were analyzed from the Turkish press 

for comparison. In addition, documents related to the Military Inter-

vention of 27 May 1960 were obtained from the Presidential Republic 

Archive. Copyright and investigation works related to the subject have 

been examined.  

For the Turkish-Russian relations, which has always played an im-

portant role in Turkish Foreign Policy, the first reactions of the Soviet 

press and the Soviet official authorities on the 27 May 1960 Military 

Intervention were handled, as well as how they informed Russian pub-

lic about the issue and how Turkish-Russian international relations 

were affected by this military intervention.  

Keywords: Pravda, Izvestiya, Republic, Victory, Coup, Military 

Intervention, 27 May. 
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GİRİŞ 

1- 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi’ne Kadarki Süreçte Türk-

Sovyet İlişkileri  

Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında yaşanan ve Osmanlı 

Devleti’nin büyük toprak kayıpları yaşadığı, ağır şartları olan -yüklü 

tazminatlar içeren- anlaşmalar imzalamak zorunda kaldığı 18. ve 19. 

yüzyıl döneminde, Panslavizm politikası da güden Çarlık Rusyası sü-

rekli bir tehdit olarak görülmektedir. 

I. Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalar çerçevesinde Çarlık 

Rusyası’nın, İngiltere ve Fransa’yla birlikte Osmanlı Devleti toprakla-

rının parçalanmasına ilişkin planın bir parçası olması, Karadeniz ve 

boğazlarda denetimi elde çabası tarihsel olarak hafızalardaki belirgin 

Rus tehdit algılarındandır.
1
 Fakat I. Dünya Savaşı henüz neticelenme-

den önce Çarlık Rusyası, savaşın sonunda ise Osmanlı Devleti yıkılmış-

tır. Çarlık Rusyası yerine kurulan Sovyet Rusya, yeni ideolojisi sebe-

biyle artık farklı cephelerde yer aldığı eski müttefikleriyle Milli Müca-

dele savaşı içerisinde olan Ankara Hükümeti ile iyi ilişkiler kurmak 

hedefiyle hareket etmektedir. Bu süreçte Türk-Sovyet ilişkilerinin 

başlangıcı ve sonrasında iki ülke arasındaki ilişkilerde esas alınacak 

olan ve Moskova’da 16 Mart 1921’de imzalanan Türk-Sovyet Dostluk 

Antlaşması ile Sovyet Rusya Sevres Anlaşması’nı reddederken yeni 

Türk Devleti’ni ve Misak-ı Milli’yi tanımıştır.
2
 Ardından Paris'te,17 

Aralık 1925'te imzalanan ‘‘Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması” aynı za-

manda iki ülke arasında imzalanan ilk saldırmazlık ve tarafsızlık ant-

laşmasıdır. Bu antlaşma 1929’da 2 yıl, 1931 5 yıl, 7 Kasım 1935’te son 

defa olarak 10 yıllığına yani 1945’e kadar uzatılmıştır.
3
 

 

1
 Vefa Kurban, ‘‘1950-1960 Yıllarında Türkiye İle Sovyetler Birliği Arasındaki İlişki-

ler”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi/ Journal Of Modern Turkish His-

tory Studies, XIV/28, 2014-Bahar/Spring, s. 254.  

2
 Çağatay Benhür, ‘‘Stalin Dönemi Türk-Rus İlişkileri 1924-1953”, Selçuk Üniversi-

tesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S 15, 2004, s.326. 

3
 Benhür, Stalin…, s.327. 
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1920’li ve 1930’lu yıllar iki ülke arasında genel anlamda çözüm 

odaklı ve güven esaslı ve karşılıklı yarar gözetilerek yaşanmıştır. 25 

Kasım 1930 tarihinde imzalanan bir protokol ile Türk ve Sovyet savaş 

gemilerinin karşılıklı ziyaretleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Ce-

nevre Silahsızlanma Konferansı’nda, Türk ve Sovyet temsilcilerin be-

raber hareket ettikleri görülmüştür. 18-21 Ekim 1933 tarihleri ara-

sında, Sovyet Karadeniz Filosu, İstanbul’u ziyaret etmiş, askerî temas-

larda bulunulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 10. yıl 

kutlamaları için gelen General A.M. İlin başkanlığındaki Sovyet he-

yeti, kutlamalardan sonra 4 adet uçağı Türk Hava Kuvvetlerine he-

diye etmiştir. 24 Nisan 1934 tarihinde Sovyetler Birliği’ne giden bir 

Türk Askeri Uçak Filosu, 1 Mayıs törenlerinde gösteriler yapmış ve 

seyircilerden büyük ilgi görmüştür.
4
 

Yine 1934 yılında, o yıllarda Korgeneral rütbesinde olan Fahret-

tin (Altay) Paşa komutasında bir Türk askerî heyeti, Ukrayna Sovyet 

Cumhuriyeti’nin başkenti Kiev civarında, Sovyet ordusunun icra ettiği 

tatbikata gönderilmiştir.
5
 Sovyet Kızıl Ordusunun, gerçekleştirdiği 

kapsamlı tatbikata, gözlemci sıfatı ile davet edilen Türk askerî heyeti-

nin 1934 yılı Ağustos-Eylül aylarında çıktığı Sovyetler Birliği gezisi ve 

gerçekleştirdikleri faaliyetler bahsi geçen yıl itibarıyla genel dünya 

şartları açısından Türk-Sovyet ilişkilerinin en üst seviyede olduğu an-

laşılmaktadır. Bunun göstergeleri ise, tatbikata gözlemci olarak sadece 

Türk heyetinin davet edilmiş olması, ayrıca tatbikat ve sonrasında çı-

kılan inceleme gezisi sırasında heyete gösterilen samimi ilgidir.
6
 

II. Dünya Savaşı sürecinde Sovyet Rusya savaşın seyri lehinde 

döndükçe Türkiye’ye karşı sertleşen bir davranış sergilemiştir. 19 

Mart 1945’te Sovyet Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen notada 17 Aralık 

1925’ten beri uzatılan ve geçerliliğini koruyan Türk-Sovyet Dostluk ve 

 

4
 Çağatay Benhür, ‘‘Türk Askeri Heyetinin Sovyetler Birliği Gezisi (1934)”, History 

Studies, Volume 6, Issue 5, September 2014, p.87. 

5
 Benhür, Türk Askeri…, p.86. 

6
 Benhür, Türk Askeri…, p.104-105. 
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Tarafsızlık Antlaşması’nın tekrar uzatılmayıp feshedilmek istendiği be-

lirtilmiştir. 7 Haziran 1945 tarihli toplantıda ise Kars ve Ardahan’ın 

Sovyetler Birliği’ne bırakılması, Montreoux Anlaşması’nın tekrar dü-

zenlenmesi, Boğazlar’da Sovyet Rusya’ya ait üslerin kurulması gibi ta-

leplerle karşılaşılmıştır.
7
 Bu durumu 8 Ağustos 1946’da Boğazlarla il-

gili Sovyet notası takip etmiştir. Gerginleşen ilişkiler neticesinde sene 

sonuna doğru Sovyetler, Bulgaristan ve Kafkasya’ya Türkiye’de Pa-

sinler bölgesine askeri harekât için yığınak yapma telaşına düşmüşler-

dir.
8
 Yine II. Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin 

kapitalizmine karşı komünizm ideolojisi ile kendi kutbunu hayata ge-

çiren Rusya’nın sınır komşusu Türkiye’nin yakınında ayrıca nükleer 

bir tehdit de olması Türkiye’nin Rusya’yı “birinci derecede askeri ve 

siyasi tehdit olarak algılaması”na sebep olmuştur.
9
 

1950 seçimleri ile CHP’nin uzun süre devam eden tek parti ikti-

darına Demokrat Parti son vermiştir. Seçim zaferinin ardından 29 Ma-

yıs’ta mecliste hükümet programını açıklayan Başbakan Menderes, dış 

politikadaki temel hedefinin, -İnönü döneminde başlayan- Truman 

Doktrini ve Marshall yardımlarıyla Türkiye’yi destekleyen Amerika ve 

İngiltere-Fransa ile siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda ilişkileri geliş-

tirmek olduğunu belirtmiştir.
10

 9 Mart 1951’de açıklanan İkinci Hü-

kümet programında da dış politika konusunda Birleşmiş Milletler ide-

aline bağlılık tekrar vurgulanmış ortak bir güvenlik sistemi oluşturu-

luncaya kadar birbirini tamamlayacak ve boşluk bırakmayacak güven-

lik anlaşmaları ile saldırıların (Sovyet yayılmacı politikasına karşı his-

sedilen güvenlik kaygısı) önlenebileceği belirtilmiştir.
11

 

1950’li yıllarda manzara her türlü sol faaliyeti susturmak, Sovyet 

yayılmacılığın karşı durulması, Batı ile askeri ve ekonomik iş birliğinin 

 

7
 Benhür, Stalin..., s.332. 

8
 Benhür, Stalin..., s.333. 

9
 Kurban, Stalin..., s.255. 

10
 Sedef Bulut, ‘‘Sovyet Tehdidine Karşı Güvenlik Arayışları: I. ve II. Menderes Hü-

kümetlerinin (1950-1954) NATO Üyeliği ve Balkan Politikası”, Ankara Üniversitesi 

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S 41, Mayıs 2008, s. 36. 

11
 Bulut, a.g.m., s.37, Kurban, a.g.m., s.255. 
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artırılması ve Amerika’nın politik çizgisini izlemek ve 1955’lerden iti-

baren Kıbrıs Sorunu şeklinde özetlenebilmektedir.
12

 Patlak veren 

Kore Savaşı da Türk-Rus ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. Rus güdü-

mündeki Bulgaristan 10 Ağustos 1950 tarihinde Türkiye’ye verdiği 

nota ile 250 bin civarı Türk’ün üç ay içinde sınır dışı edileceğini bil-

dirmiştir.
13

 Kore Savaşı henüz neticelenmeden 28 Şubat 1953’te, (Bal-

kan Paktı) Yunanistan, Türkiye ve Yugoslavya Sosyalist Federal Cum-

huriyeti arasında Ankara’da imzalanan (20 senelik bir müddet için ak-

dedilen) politik antlaşmaları 9 Ağustos 1954’te Bled’de imzalanan as-

keri antlaşmalar takip etmiştir. Bu antlaşmaların da Sovyetlerin Bal-

kanlar’daki genişlemesine karşı engel teşkil etmek maksadıyla imza-

landığı görülmektedir.
14

 Fakat Stalin’in ölümü sonrası Nikita Hruşyov 

döneminde Türk-Sovyet ilişkileri yumuşama dönemine girmiştir. 30 

Mayıs 1953’teki yazılı açıklamada Sovyetlerin ‘‘Türkiye'den toprak ta-

lebinde bulunmaktan ve Boğazların ortak savunması hakkındaki gö-

rüşlerinden vazgeçtiklerini” belirtmesi bile uzun bir süre güven sağla-

yıcı bir açıklama olarak değerlendirilmemiştir.
15

 1955 yılından itibaren 

Türk-Sovyet ilişkilerini olumsuz etkileyen diğer olaylar şu şekilde 

özetlenebilir: 4 Şubat 1956’da Türkiye’ ye nota verilmesine neden 

olan rasat balonları, 10 Eylül 1957’de Türkiye’ ye nota verilmesine ne-

den olan Suriye olayları, 14 Temmuz 1958’de ortaya çıkan Irak İhti-

lali, Türkiye’nin NATO ileri karakolu olarak görülmesi, 1959 yılı baş-

larında Türkiye’ye Jüpiter füzelerinin yerleştirilmesi ile ilgili anlaşma-

nın yapılmış olması.
16

 

Soğuk savaş süreci içerisinde değerlendirdiğimizde Türkiye, sa-

hip olduğu coğrafî-siyasî konumu ve Sovyet Rusya ile deniz ve kara-

dan sınır oluşturması itibarıyla ABD’nin bu devlete karşıtı faaliyetleri 

için askerî ve stratejik yönlerden eşsiz bir öneme sahip bulunmaktadır. 

Çeşitli dönemlerde ABD ile Türkiye arasında askerî sahada iş birliğini 

 

12
 Bulut, a.g.m., s.39, Kurban, a.g.m., s.257. 

13
 Kurban, a.g.m., s.256. 

14
 Bulut, a.g.m., s.54. 

15
 Bulut, a.g.m., s.43, Kurban, a.g.m., s.258. 

16
 Kurban, a.g.m., s.262-267. 
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içeren 50’den fazla antlaşma mevcuttur ve uçak pistlerini, radar sis-

temlerini, nükleer başlıklı füzelerin bulunduğu bu üslerle ilgili antlaş-

malar Türkiye ile Sovyet Rusya’nın dönem dönem karşı karşıya gel-

mesine sebep olacak ve Türkiye’yi zor durumda bırakacaktır.
17

 Fakat 

iki ülke arasındaki ilişki 1960’larda normalleşme, yumuşama eğilimine 

girmiş ve iki ülkenin devlet adamları karşılıklı ziyaretlerde bulunmaya 

başlamışlardır. 1960 yılı Nisan ayında Türkiye’nin ciddi siyasî ve eko-

nomik krizler yaşadığı bir dönemde, Başbakan Adnan Menderes’in 

Moskova’ya bir ziyarette bulunacağını, Hruşyov’un da cevap olarak 

Türkiye’ye bir ziyarette bulunacağı bildirilmiştir.
18

 

Bu süreçte, ABD’ye ait (Japonya ile Türkiye’den havalanan) özel 

kameralarla donatılmış olan U-2
19

 uçakları Sovyet hava sahasına gire-

rek en gizli üslerinin fotoğraflarını çekmekte, Sovyet askerî birlikleri-

nin konumuyla ilgili veri toplamaktadır. 1 Mayıs 1960 yılında bir U-2 

uçağı yine Sovyet hava sahasına girdiğinde Yer-Yer füzesiyle vurul-

muş ve pilotu paraşütle atlayarak kurtulmuştur. Sovyet yönetimi uçağı 

incelerken pilotu
20

 sorguya almıştır. U-2 olayı Sovyet yönetimi ile Tür-

kiye’nin ilişkilerinin tekrar gerilmesine sebep olmuş, Türkiye’ye 13 

Mayıs’ta yeni bir nota verilmiştir.
21

 

Cumhuriyet Gazetesi’nde, ‘‘Ankara Rus Notasına Cevabımızı Ha-

zırlıyor” başlığı altında Sovyetler Birliği’nin kendi toprakları üzerinde 

casusluk yaptığını iddia ettiği Amerikan uçaklarının Türkiye’de üslen-

diğini ileri sürerek verdiği notaya karşı Türk Hükümeti’nin Türkiye 

hudutları dışında sadece kendi uçaklarının hareket ve faaliyetlerinden 

 

17
 Musa Qasımlı, Türkiye- Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği İlişkileri 1960-

1980, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2013, s.24.  

18
 Qasımlı, a.g.e., s. 19-20, Qasımlı’ya göre II. Dünya Savaşı sırasında ölçülü, savaş 

sırasında soğuk ve durgun olan Türk-Sovyet ilişkileri 1945 yılı sonrasında kopmuştur. 

Kurban, a.g.m., s. 269-270. 

19
 1950’li yılların sonundan itibaren. Qasımlı, a.g.e., s.28-29. 

20
 Vatan Gazetesi’nde yayınlanan ‘‘Kruşçev, Amerikan Pilotunun Hayatta Olduğunu Dün 

Açıkladı” başlıklı haberde Sovyet Rusya Başbakanının düşürülen U-2 Tipindeki uçak-

tan çekilen füze ve hava üslerinin filmlerinin ele geçirilmiş olduğunu söylediği bildi-

rilmiştir. Vatan, 8 Mayıs 1960, s.1. 
21

 Aynı yer. 
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sorumlu olduğunu belirttiği ve Sovyetler Birliği’ne verilecek olan no-

tanın bu esaslar dahilinde hazırlanacağı bildirilmektedir. Walter Lipp-

mann, Casus Uçağı başlığı ile kaleme aldığı köşe yazısında ise, Ameri-

kan yönetimini eleştirirken, Sovyetlerin bu derece yüksekten uçan bir 

tayyareyi fark edip düşürecek imkâna sahip olduklarını hesaplayama-

dığı bir istihbarat beceriksizliği ve hata olarak değerlendirmektedir.
22

 

Planlanan ziyaretten önce ABD U-2 casus uçağının Sovyet silahlı 

güçlerince düşürülmesi ve pilotun itirafları gerginliğe sebebiyet verse 

de gezinin iptali düşünülmemiştir. Fakat gündeme alınan ziyaretler 

gerçekleşemeden 27 Mayıs’ta Türkiye’de askeri müdahale yapılmıştır 

ki bazı çevrelere göre, 27 Mayıs hareketinin nedenlerinden biri Men-

deres’in Sovyetleri ziyaret planıdır.
23

 

2- 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi’ne Kadarki Süreçte Askerin 

Durumu, İç Politika, Askeri Müdahaleyi Hazırlayan Olaylar 

2.1. Askerin Durumu 

Milli Mücadele’nin kahramanı olan askerin yeni kurulan devletin 

içerisinde şerefli ve itibarlı bir yere sahip olduğu şüphesizdir. Top-

luma askere saygı duyulması öğretisi de hakimdir. Cumhuriyet döne-

minde özellikle taşra alt-orta sınıfının seçtiği askerlik mesleği ile mo-

dern bir eğitim ve elit sayılan bir meslek elde edilebilmektedir.
24

 1950 

sonrasında askeri birliklerin vasıfları NATO içerisinde değişim göster-

miştir. Türk subayları, NATO bünyesinde eğitim ve tatbikat maksatlı 

farklı ülkeleri ziyaret ettikçe, farklı düşüncelere sahip subaylarla tar-

tıştıkça ve ülkeleri ile kıyas yaptıkça kendi onurlu dünyalarının aslında 

Batılı müttefiklerininki kadar da büyük olmadığını görmeye başlamış-

lardır. Yüksek komuta kademesinin sadakatini hedefleyen Menderes 

 

22
 Cumhuriyet, 15 Mayıs 1960, s.1,3. 

23
 Kurban, a.g.m., s. 270,272. 

24
 Feroz, Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, (Çev. Yavuz Alogan), Kaynak Ya-

yınları, 14. Baskı, İstanbul 2015, s.148.  
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iktidarı tarafından ihmal edilen küçük rütbeli subayların artan enflas-

yon, siyasi dalgalanmalar sebebiyle hoşnutsuzluğu artmaktadır..
25

 

Menderes’in 6-7 Eylül Olayları (1955) hususunda askeri yetersiz 

bulması ve uygunsuz bir şekilde bazı generalleri tenkit etmesi de Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin DP’ye karşı cephe almasına sebebiyet vermiştir. 

Kesin olmamakla birlikte Menderes gerekirse yedek subayların or-

duyu idare edebileceğini ifade etmiştir ki bu Türk Silahlı Kuvvetleri 

için onur kırıcı bir söylemdir.
26

 

Türkeş’e göre ise ihtilal fikri, CHP iktidarı devrinde başlamış ve 

partilerin ülke kaderini uçurumlara sürüklediği 27 Mayıs 1960’a ka-

dar süregelmiştir. İlk ihtilal teşebbüsü daha 1942-43 yıllarında 

Çorlu’da bir grup subayın İnönü iktidarını devirmek adına yemin et-

meleri ve şeref sözü vermeleri ile başlamıştır. Fakat daha sonra bekle-

menin daha faydalı olacağına karar vermişlerdir.
27

 Karpat ihtilal fikri-

nin 1954-1955 yıllarında görülmeye başladığını, Türk Silahlı Kuvvet-

leri içerisinde başlayan ilk darbeci örgütlenmelerin ordunun toplum-

sal saygınlığının düşürülmesine karşı bir müdafaa önlemi, bir karşı 

etki ve devlet bünyesindeki eski geleneksel konumun yeniden ku-

rulma isteğinin yansıması olduğunu ileri sürmektedir.
28

 

Türkeş ve Karpat’ın ileri sürdükleri erken tarihlere rağmen görü-

nürde DP iktidarına karşı ispat edilmeyen ilk askeri müdahale giri-

şimi; 1958 yılında Samet Kuşçu adlı bir subayın askeri müdahale ha-

zırlığı içerisinde olduklarını iddia ettiği bir grup subayı ihbar etmesi 

ile 9 Subay Olayı olarak kayıtlara geçecektir. Soruşturma neticesinde 

 

25
 Feroz, Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, (Çev. Yavuz Alogan), Kaynak Ya-

yınları, 14. Baskı, İstanbul 2015, s.151. Ayrıca Bkz. Zürcher, Erik Jan, Modernleşen 

Türkiye’nin Tarihi, Çev. Yasemin Saner, İletişim Yayınları, 25. Baskı, İstanbul 2010, 

s.347. 

26
 Kemal, Karpat, Türk Siyasi Tarihi Siyasal Sistemin Evrimi, Çev. Ceren Elitez, Ti-

maş Yayınları, 6. Baskı, İstanbul 2015, s. 141. 

27
 Alparslan Türkeş, 27 Mayıs 13 Kasım 21 Mayıs ve Gerçekler, Dokuz Işık Yayınevi, 

2. Baskı, İstanbul 1977, s.13-14. 

28
 Karpat, Türk Siyasi Tarihi …, s. 171. 
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ihbarı yapan Samet Kuşçu 2 ay hapse çarptırılacaktır.
29

 1960 yılında 

yükselen enflasyonla birlikte 1950-53 yıllarına göre fiyatlar 11 kat artış 

gösterirken maaşlar 2 kat arttırılabilmiş, geçim zorluğunu ağır bir bi-

çimde hisseden askerler ülke meseleleriyle ilgili sorumluluk hisset-

meye başlamışlardır.
30

 

2. 2. DP Dönemi İç Politika, Askeri Müdahaleyi Hazırlayan 

Olaylar 

Serbest, tek dereceli bir seçim neticesinde halkoyu ile iktidarı elde 

eden Demokrat Parti’nin seçim zaferinin arkasında küçük esnaf-tüc-

car, serbest meslek sahipleri, köylü kesimi ve biraz da okumuşların 

desteği yatmaktadır. Ayrıca Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendisi 

feshetmesinden sonra 27 yıllık bir tek parti iktidarına karşı biriken 

hoşnutsuzluk ve değişmekte olan toplumun geleceğe dair umutları da 

söz konusudur.
31

 Ekonomik açıdan bakıldığında, Demokrat Parti ikti-

dar olduktan sonra kamu iktisadi teşebbüslerinin sayısını artırmış, en-

düstrileşmeyle ilgili de hamleler başlatmıştır. Demokrat Parti’nin ilk 

yıllarında görülen başarılı ekonomi politikasında Amerika ve Batı’dan 

gelen ekonomik yardımlar etkilidir. CHP’nin II. Dünya Savaşı sonra-

sında başlattığı Batı bloğuna yaklaşma siyaseti DP dış politikasında 

daha da etkili hale gelecektir.
32

  

1954 seçimlerinden de başarılı bir şekilde çıkan DP bu dönemde 

ekonomik sıkıntılarla daha çok meşgul olacaktır. Türkiye ekonomisi-

nin dışa bağımlı hale gelmesi, yatırımlarda yaşanan düşüş, kredi bul-

 

29
 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap (İkinci Bölüm) Çağdaşlık Yolunda 

Yeni Türkiye (14 Mayıs 1950-27 Mayıs 1960), Bilgi Yayınevi, Ankara 1999, s.189 ve 

219; Adnan Çelikoğlu, Bir Darbeci Subayın Anıları 27 Mayıs Öncesi ve Sonrası, 

(Yay. Haz. Ergin Konuksever), Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2017, s. 86-

92. Ayrıca Bkz. DP ile Ordu arasında işlerin yolunda gitmediğine dair ilk emarelerden 

biri de Aralık 1957 9 Subay Olayı’dır. Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin 

Tarihi, Çev. Yasemin Saner, İletişim Yayınları, 25. Baskı, İstanbul 2010, s.347. 

30
 Karpat, Türk Siyasi Tarihi…,s. 143. 

31
 Kemal Karpat, Kısa Türkiye Tarihi 1800-2012, Timaş Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 

2013, s.169.  

32
 Karpat, Kısa Türkiye…, s.170.  
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mada yaşanan sıkıntılar, Kore Savaşı’nın sona ermesi sonrasında Tür-

kiye’nin geleneksel ihraç maddesi olan tarım ürünlerine olan talepte 

yaşanan düşüş, döviz darlığı, ağır kuraklık iktidarı bunaltacak ve mu-

halefet ve basın üzerinde demokratik olmayan, baskıcı yöntemlere 

başvurmasına sebep olacaktır.
33

 1959 yılına gelindiğinde ana muhale-

fet partisi lideri İnönü artan baskıcı yönetime karşı bir hamle gerçek-

leştirecek ve ‘‘İnönü’nün Ege taarruzları” olarak adlandırılacak olan 

yurt gezilerine çıkacaktır. Fakat gittiği her ilde asker ve polis yönlen-

dirilmesi ile iktidarın engellemeleri karşılaşacaktır.
34

 

CHP lideri İsmet İnönü’nün 1959 yılı içerisinde ısrarla sürdür-

düğü yurt gezileri sırasında Uşak, İzmir, Kayseri İstanbul’da ciddi en-

gellemeler ve saldırılarla karşılaşması Topkapı ve Himmetdede istas-

yonunda askerin Hükümet tarafından verilen sert tedbirleri uygula-

mada isteksiz davranması askeri müdahaleye giden süreçte dikkat 

edilmesi gereken ipuçlarıdır.
35

 

DP iktidarının 18 Nisan 1960 tarihinde ‘‘CHP ve Bir Kısım Bası-

nın Faaliyetlerini Tahkike Memur Meclis Tahkikat Encümeninin Ku-

rulması Hakkında Kanun”u yasalaştırması ve Meclis Tahkikat Komis-

yonuna 27 Nisan tarihinde sınırsız yetkilerin vermesi demokrasinin 

askıya alınmış olması anlamına gelmektedir. Komisyon, kuruluşunun 

 

33
 Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Editör Temuçin Faik Er-

tan, Siyasal Kitabevi, 7. Baskı, Ankara 2019, s.269-270. 

34
 Adnan Çelikoğlu, Bir Darbeci Subayın Anıları 27 Mayıs Öncesi ve Sonrası, (Yay. 

Haz. Ergin Konuksever), Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2017, s. 105,109, 

110. 

35
 Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap…, s.195; Erik Jan Zürcher, Modernleşen Tür-

kiye’nin Tarihi, Çev. Yasemin Saner, İletişim Yayınları, 25. Baskı, İstanbul 2010, 

s.347. Çelikoğlu, anılarında DP iktidarının son yılını şu şekilde değerlendirmektedir: 

‘‘1959 yılı sonları ve 1960 yılı başlarında, bir taraftan Vatan Cephesi edebiyatı, diğer taraftan 
muhalefet faaliyeti, matbuatın büyük çoğunlukla muhalefeti desteklemesi, gazetecilerin hapse 
atılması ve nihayet enflasyon, DP iktidarını epeyce sarsmıştı. Başbakan vaktinin çoğunu, İstan-
bul’un imar hareketlerine ayırmış, daha çok Park Otel’de kalıyordu. İstanbul’da bugün görülen 
geniş yolların çevre yolu hariç tamam, o zaman büyük yıkımlar yapılarak gerçekleştirildi…” Çe-

likoğlu, a.g.e., s. 105. 
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ertesi gününden itibaren muhalif basından 11 gazete ve 2 dergiyi ka-

pattırmıştır.
36

 Daha sonra 28 Nisan İstanbul Üniversitesi öğrencileri-

nin Beyazıt Meydanı yürüyüşlerini, sıkıyönetim ilanına rağmen ertesi 

gün 29 Nisan Ankara Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgilerdeki gösteri-

ler takip etmiş, kapatılan gazetelere, iktidar yanlısı radyo ve gazetele-

rin tehditlerine rağmen öğrenciler yatıştırılamamıştır.
37

 Bu süreçte 

hükümetin istifa etmesi, muhalefete de birkaç bakanlık verilerek ılımlı 

bir kabine kurulması, yetki yasasının değiştirilmesi ile ilgili gelen yük-

selen tansiyonun düşürülmesi adına gelen teklifler de Menderes’in 

olumlu bulmasına rağmen Bayar tarafından reddedilmiş, 3 Mayıs ta-

rihli Orgeneral Cemal Gürsel’in uyarı mektubunun da dikkate alın-

maması sorunların çözümlenemediğine ve sona gelindiğine işaret et-

mektedir.
38

 

Önü alınamayan olaylar ve yükselen tansiyonun gölgesinde DP 

güç gösterisi yapmak için 5 Mayıs’ta miting yapmaya karar verir. Bu 

haber üzerine haberleşen ve harekete geçen öğrencilerin binlercesi 

555 K parolasıyla ‘‘Yılın 5. ayı olan Mayıs 5. günü saat 5’te (17.00) Kı-

zılay’da buluşalım” bir araya gelir, arbedeler yaşanır. Daha sonra Men-

deres moral bulmak için Eskişehir’e hareket edecektir.
39

 

Meclis Tahkikat Komisyonu ile ilgili meclis genel kurulunda ko-

nuşan İnönü’nün son cümlesi olan ‘‘Sizi ben bile kurtaramam.” sonrası 

da büyük bir kavga çıkmıştır.
40

 25 Mayıs’ta birdenbire Menderes Mec-

lis Tahkikat Komisyonu’nun görevini hedeflenen 3 aylık süre yerine 

 

36
Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap…, s.199,200,202. 

37
 Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap…, s.206-208; Çelikoğlu, a.g.e., s. 118. 

38
 Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap…, s.210-212; Gürsel’in mektubu ile ilgili ola-

rak ayrıca Bkz. Çelikoğlu, a.g.e., s. 128. 

39
 Şerafettin, Turan, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap…, s.214-215; Çelikoğlu, a.g.e., 

s.122. 

40
 Çelikoğlu, a.g.e., s.125. Çelikoğlu’na göre: ‘‘Savaşta ‘‘gaye noktası” diye bir kavram var-

dır. Savaşan iki kuvvetin, ne kadar dayanabileceğinin, en üst düzeyi demektir bu nokta. Bunu 
komutan, bazı belirtiler ve içgüdüleriyle kestirir. Sakarya ve İnönü Savaşlarında zaferi, bu nok-
tanın iyi tayini kazandırmıştır. Politikada da, bu noktanın tayini önemli rol oynamaktadır. İkti-
darlar, ne zaman çekileceklerine karar vermekte çekinmemelidir. Hele çekilmemek için demokra-
tik kurallarla oynamayı, seçim sistemine değişiklikler getirerek, iktidarda kalmayı kurnazlık sa-
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1 ayda tamamladığını ve sonuçları kısa süre içinde paylaşacağını açık-

lamıştır. Komisyonun Ordu- CHP olası ilişkisi üzerine de mesai yaptığı 

bilindiğinden bu açıklamanın tertipçileri harekete geçirdiği ihtimali 

de düşünülebilir.
41

 Meclis Tahkikat Komisyonu’nun kurulduğu tarih 

olan 28 Nisan’dan (Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe 

giriş tarihi) 27 Mayıs sabahına kadar toplamda 5 kişi hayatını kaybet-

miştir.
42

 

3.1. 27 Mayıs Askeri Müdahalesi Öncesinde Sovyet Basını 

Sovyet basını kavramı zaman, mekân ve konu bakımından izahat 

gerektiren bir kavramdır. Zaman açısından bakıldığında, sanıldığının 

aksine Bolşeviklerin iktidara geldikleri 25 Ekim (7 Kasım) 1917 tari-

hinden çok önce Sovyetler Birliği döneminde önemli kabul edilen, 

ciddi okuyucusu olan gazeteler kuruluşları itibarıyla Bolşevik/Ekim 

İhtilali’nden önce yayına başlamışlardır. Pravda, İzvestiya, Bakinskiy Ra-

boçiy, İskra bu gazetelerdendir. Sovyet basınının nihayete erdiği tarih 

ise Sovyetlerin iktidarlarını yitirdikleri 25 Aralık 1991 tarihidir. Sov-

yetler Birliği döneminde yayınlanan basın organları günümüzde de 

devam etmektedirler ancak ideolojileri ve amaçları farklıdır. 

Sovyet basını kavramının mekân boyutu da döneme göre değişken-

lik yaşamıştır. Sovyet basını, Çarlık Rusya’sına bağlı Rusya haricindeki 

işçi merkezlerinde yayınlanan işçi-asker yayınları ile ilk olarak ortaya 

çıkmıştır. Bolşevik Partisi etkinliği arttıkça Sovyetlerin yayınları daha 

etkin hâle gelmiştir. 30 Aralık 1922 yılında kurulan “Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği” Sovyet basını kavramının mekânını, Moskova 

merkezli olmak üzere daha da genişletmiştir.1940 yılında SSCB’ye ka-

tılan sosyalist cumhuriyet sayısının onbeşe çıkmasıyla, Sovyet basınının 

 

nanlar, tehlikeli tohumlar atıyorlar demektir. Eğer DP bunu görebilseydi, 1960 seçimlerini kay-
betseler dahi, bir seçim devresi sonunda gene iktidara geleceklerdi. Ne yazık ki, kısa görüşlü 
politikacılar, etraflarında oluşan çıkar gruplarının yaygarasından, dışarıda olanları pek göre-
miyor veya görmek istemiyorlar…” Çelikoğlu, a.g.e., s. 115. 
41

 Zürcher, a.g.e., s.349-350. 

42
 Turan, Şerafettin, Türk Devrim Tarihi 5. Kitap Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye 

(27 Mayıs 1960-12 Eylül 1980), Bilgi Yayınevi, Ankara 2002, s.17. 
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sınırları genişlemiş, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Soğuk Savaş döne-

minde dünyanın farklı bölgelerinde Sovyetler Birliği’nin güdümün-

deki uydu devletlerin varlığı ile bu etki alanını daha da yayılma gös-

termiştir.
43

  

Sovyet basını, devletin iç-dış politikasının desteklemenin yanında 

Sovyet ideolojisini de duyurma görevi üstlenmiştir. Bu görevin icrası 

sırasında dış ülkelerdeki gelişmeler haber yapılırken, devletin resmî 

haber ajansı olan TASS kaynakları kullanmış, haberler ideoloji süzge-

cinden geçirilerek aktarılmıştır.
44

 

Askeri müdahalenin 1 hafta öncesinde İzvestiya Gazetesi
45

, 

TASS’ın (Sovyetler Birliği (Telgraf) Haber Ajansı)46
 Fransa Haber 

Ajansı’ndan 18 Mayıs’ta edindiği, ‘‘Türkiye’de Gösteriler ve Tutukla-

malar” başlıklı haberinde İzmir’de
47

 yaklaşık 500 gencin katıldığı hü-

kümet karşıtı yeni bir gösteri düzenlenmiş, göstericiler yurtseverlik 

şarkıları söyleyerek “özgürlük” ve “Menderes İstifa” şeklinde slogan-

 

43
 Elnur, Ağayev, ‘‘Atatürk’ün Vefatının Sovyet Basınında Yansıması”, Cumhuriyet 

Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 6, S 11, Bahar 2010, s.132-133. 

44
 Ağayev, a.g.m., s.153. 

45
 İzvestiya, 1917 Şubat Devrimi ile Çarlık Rusyası’nın dağılmasından sonra işçi ve 

cephedeki askerler tarafından kurulan Petrograd İşçi ve Asker Vekilleri Sovyeti’nin 

yayın organıdır. 7-9 Kasım 1917 tarihinde 2. Tüm-Rusya Sovyetleri Kongresi’nden 

sonra Sovyet Hükümeti’nin görüşlerini dile getirdiği resmi gazetesi haline gelmiştir. 

Günlük olarak yayınlanan toplum, politika ve ekonomi konuları, ayrıca uluslararası 

ilişkilerle ilgili haber ve yorumlara yer verilen gazete Sovyet dış politikasının sesi du-

rumundadır. 1991’de SSCB’nin dağılmasından sonra özelleşmiştir. 

46
 Şimdiki ismi Rus Haber Ajansı’dır. 1902 yılında kurulan, Rusya’da en büyük, dün-

yada ise Reuters, Associated Press ve Agence France-Presse ile birlikte, en büyük dört 

haber ajansından birisidir. 1925-1991 yılları arasında SSCB’nin resmî haber ajansı ol-

muştur.  

47
 Bu gösteri haberlerinden önce Türk basınında; ‘‘Başbakan İzmir’de Bir Konuşma 

Yaptı” başlığı altında Başbakanın ‘‘Yeni yapılacak seçimlerin eşiğinde, hazırlıklariyle 

meşgul oluyoruz” ifadesine yer verilmiş, konuşma yapılan meydanın ortasını asker ve 

polis kordonu ile boş bırakıldığının, makineli tüfekli jeepler ve tankların bazı köşe 

başlarını tuttuğu bilgisi verilmiştir. Cumhuriyet, 16 Mayıs 1960, s.1; Vatan, 16 Mayıs 

1960, s.1. Cumhuriyet Gazetesi’nin, Amerika’nın Sesi Radyosu’ndan naklettiğine göre 

Menderes, yine İzmir mitingi sırasında ayrıca iktidarın ancak demokratik seçimle de-

ğişebileceği ve yeni seçimlerin en erken gelecek sene Eylül ayında yapılabileceğini bil-

dirdiği ifade edilmiştir. Cumhuriyet, 17 Mayıs 1960, s.1. 
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lar atmış, yoldan geçen bazı vatandaşlar göstericileri alkışlarla destek-

lemiştir. Göstericiler devlet binasının ve güvenlik güçlerinin olduğu 

sokakta istiklal marşı söylerken güvenlik güçleri kalabalığı dağıtarak 7 

öğrenci tutuklamıştır.  

Aynı gün İzvestiya Gazetesi, TASS’ın İngiliz Reuter Haber 

Ajansı’ndan yine 18 Mayıs’ta elde edip paylaştığı bilgilere göre, İzmir 

yakınlarında yer alan Manisa’da bir konuşma gerçekleştiren Başbakan 

Adnan Menderes, sokak eylemleri devam ettiği takdirde hükümetin 

kesin önlemler alacağını söylemiştir. 

İzvestiya Gazetesi, TASS’ın Fransa Haber Ajansı’ndan 18 Mayıs 

tarihinde edindiği son haberinde Ankara’dan bildirilen duruma göre, 

ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü halde yetkili olan askeri hükü-

met, 19 Mayıs Gençlik Bayramı kutlamaları esnasında yaşanacak “olası 

bir kazanın önüne geçmek adına” başkentin merkezinde yer alan Ata-

türk Bulvarı’ndaki sinemaların, kafelerin ve restoranların 19 Ma-

yıs’tan saat 07.00’dan 20 Mayıs saat 16.00’a kadar kapatılmasını em-

retmiştir. Aynı zamanda ülke çapında tüm yurtsever gösteriler yasak-

lanmıştır.
48

 

İzvestiya Gazetesi, TASS’ın New York International United Press 

muhabirinden 21 Mayıs’ta Ankara’dan bildirdiği ‘‘Ankara’da Gösteri” 

başlıklı habere göre, adı geçen tarihte yaklaşık 1000 kişilik askeri öğ-

renci grubu Adnan Menderes Hükümetine karşı bir gösteri düzenle-

miştir.
49

 

Bu süreçte, muhalefete ve basına karşı aldığı tedbirleri sertleştiren 

DP Hükümeti’nin faaliyetleri ile ilgili olarak verilen ‘‘Ankara’da Mek-

tup ve Telgrafa Sansür Kondu” başlıklı haberde Ankara Örfi İdare 

Kumandanlığının 25 Numaralı tebliğine göre şehirde gezinti maksa-

dıyla 5 kişinin dahi bir araya gelerek dolaşmalarının bütün toplantıla-

 

48
 İzvestiya, 20 Mayıs 1960, s. 6. 

49
 İzvestiya, 22 Mayıs 1960, s. 5 
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rın kati şekilde yasaklandığı belirtilmiştir. Ayrıca sokağa çıkma yasağı-

nın her gece uygulandığı saatlerinde oynamaların yapıldığı görülmek-

tedir.
50

 

Pravda Gazetesi
51

, ‘‘Türkiye’de Olaylar” başlığı ile Türkiye’de halk 

ayaklanmasının yaklaşık bir aydır birçok ilde devam ettiğini, “Özgür-

lük” ve “Halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesini, politik yaşamın de-

mokratikleşmesini ve Türkiye’nin NATO ve CENTO’dan ayrılmasını 

istiyoruz.” sözleriyle gösteriler düzenlendiğini, karşıt görüşlü gösteri-

cilerin tutuklanıp hükümet tarafından toplu alanlarda toplanıp açık-

lama yapmanın yasaklandığı bildirmiştir. Haberin devamında basının 

çok büyük bir sansür altında olduğu ve Amerikan Haber Ajansı Asso-

ciated Press’ten aktarılan bilgiye göre de son zamanlarda ülkede yaşa-

nanların gazetelerde yer almasının yasaklandığı belirtilmiştir.
52

 

Yoğun ve yıpratıcı gündemden yorulan Başbakan Menderes’in 

moral bulmak adına bu günlerde Eskişehir’e gittiği görülmektedir. 

Zaten askeri müdahaleden sonra da Menderes bu şehirde yakalanarak 

önce Ankara sonra Yassıada’ya götürülecektir. ‘‘Menderes Yunanistan 

Gezisini Bıraktı” başlıklı haberde Başbakan’ın işlerinin çokluğu dola-

yısıyla Atina’ya gidemeyeceği ve 4. kez gezinin ertelendiği, bugün Es-

kişehir’den başlayarak bir yurt gezisine çıkacağı, gezinin ne kadar sü-

receğinin bilinmediği aktarılmıştır.
53

 

İzvestiya Gazetesi, TASS’ın Ankara’dan 25 Mayıs tarihinde ‘‘Türk 

Meclisinde Kavga” başlığı ile aktardığı haberde; Meclisin bugünkü 

 

50
 Cumhuriyet, 23 Mayıs 1960, s.1; Vatan, 23 Mayıs 1960, s.1. 

51
 Pravda, ilk kez 1908'de Lev Trotski yönetiminde Viyana'da basılmaya başlanır, ka-

çak yollardan Rusya'ya sokulur fakat Çarlık rejiminin polis örgütü tarafından sürekli 

olarak kapatılan gazete, her defasında başka bir adla yeniden çıkartılır. Ekim Devri-

mi'nden sonra 1918’de, iktidarı alan Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin en önemli 

resmi yayın organı haline gelir. Sovyetler Birliği döneminde Komünist Parti Merkez 

Komitesi’nin günlük olarak yayınlanan resmi yayın organıdır. Bilim, ekonomi, kültür 

ve edebiyat konularında, ideolojik yorumlar ve makaleler yer veren Pravda’daki dış 

haberler genellikle yabancı ülkelerdeki iç gelişmelerle sınırlıdır. Ağustos 1991’de, çı-

karılan bir kararnameyle Sovyetler Birliği Komünist Partisi kapatıldığında Pravda’nın 

logosundaki parti amblemleri çıkarılır ve gazete bağımsız bir organ durumuna gelir.  
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 Pravda, 24 Mayıs 1960, s. 4. 

53
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oturumunda muhalefet partisi CHP’nin eski genel başkanı Kasım Gü-

lek izin almadan meclis kürsüsüne çıkması ve gündem dışı konuşması 

sonrasında Demokrat Parti milletvekillerinin Gülek’e saldırarak onu 

kürsüden indirmeye çalıştıkları ve Gülek’in yardımına CHP’li millet-

vekilleri yetiştiğini ardından iktidar ve muhalefet partisi vekilleri ara-

sında kavga çıktığını aktarmıştır. Milletvekilleri birbirlerine koltuk ve 

sandalyeler atmışlar, masalardan ise tahtaları çıkarıp karşıt görüşlü 

partililere fırlatmışlardır. Milletvekillerinden yaralananlar olmuş, otu-

rumun olduğu salonda düzen sağlanması için polisler müdahale et-

miş, gazetecilere meclis salonundan dışarı çıkmaları önerilmiştir.
54

 

Askeri müdahaleden 1 gün evvel “Meclis Görüşmelerinin Neşri 

Yasak Edildi” başlıklı haberde Meclisin aldığı kararla 20 Hazirana ka-

dar tatil edildiği, 25.05.1960 tarihli toplanmaya (Genel Kurul) ait her 

türlü paylaşımın Meclis Tahkikat Encümeninin tarafından yasak edil-

diği, bir başka haberde 13 Emniyet Müdürü ile 14 Emniyet Amirinin 

yerlerinin değiştirildiği bildirilmektedir.
55

 Ayrıca ‘‘Başbakan Komis-

yon İşini Bitirdi” başlıklı Anadolu Ajansı’ndan edinilen haberde, Baş-

bakan, 1 ay önce kurulan 3 ay görev yapacak olan Tahkikat Komisyo-

nunun bugün itibarıyla vazifesini bitirdiğini beyan etmiştir. Haberin 

devamında Eskişehir’de Hükümet Meydanında Başbakanın sadece 7 

dakika konuşabildiği, DP’liler tarafından mikrofon tertibatının çalış-

mamasının CHP tertibi olduğu ve konuşmanın sabote edildiği ileri sü-

rülmüştür.
56

 Menderes konuşmasında, memleket dahilinde son 1 ayda 

yaşananların seçim değil zorlama yoluyla iktidara gelmenin imkan da-

hilinde olup olmadığını yoklamak isteyenlerin teşebbüsü olarak yo-

rumlamıştır.
57

 

 

54
 İzvestiya, 28 Mayıs 1960, s. 1; Pravda, 28 Mayıs 1960, s.1, 4. (İçerik İzvestiya’da yer 

alan haberle aynı) 

55
 Cumhuriyet, 26 Mayıs 1960, s.1. 

56
 Cumhuriyet, 26 Mayıs 1960, s.5. 

57
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3.2. 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ve Sovyet Basını 

DP’nin, özgürlüklerin kaldırılmaya çalışılması, üniversite öğrenci 

hareketlerinin alınan sert tedbirlere rağmen önlenememesi aksine ül-

kedeki dinamiklerin birlikte hareket etmesine sebebiyet verilmiş ol-

ması, 1954’ten itibaren artan ekonomik sorunlar, temel ihtiyaç mad-

delerinin temininde yaşanmaya başlanan problemler, doların 3 kattan 

fazla artması, 1958 devalüasyonu sonrası daha da artan fiyatlar, artan 

dış borç yükü, sertliğinin dozunu artıran baskıcı yönetim anlayışı, 

CHP’yi kapatma teşebbüsleri, İnönü mitinglerinin asker-polis marife-

tiyle engellenmeye çalışılması, Tahkikat Komisyonu ile basın ve top-

lantı özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalar, çıkarılan baskıcı sıkıyöne-

tim yasası genel olarak çözülemeyen ve askeri müdahale ile sonlanan 

süreç içerisinde yaşanan olumsuzluklardır.  

27 Mayıs’ta Harp Okulu toplantısından sonra 20.30’da eyleme ge-

çilmiş öncelikli hedefler radyoya el konulması, Cumhurbaşkanlığı 

Köşkü’nün ele geçirilmesi, Eskişehir’deki Menderes’in ve DP idareci-

lerinin tutuklanması olarak belirlenmiştir.
58

 Orgeneral Cemal Gür-

sel’in liderliğinde 38 subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi
59

 siyasi ik-

tidara el koymuştur.
60

 

27 Mayıs 1960 Cuma sabahı 04:36’da İstanbul Radyosu’ndan 

‘‘Dikkat, Dikkat! Büyük Türk Milleti!” şeklinde bir hitap sonrası oku-

nan bildiri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke genelinde saat 

03:00’dan itibaren yönetimi ele aldığı ilan edilmiştir. Bu açıklamadan 

 

58
 Turan, Şerafettin, Türk Devrim Tarihi 4. Kitap, s.220-221. 

59
 MBK üyelerinin tamamı bir-iki yabancı dil bilmekte, 36’sı turist olarak ya da görev 

maksatlı yurt dışında bulunmuş, dış etkilere maruz kalmış ve kıyas yaparak ülkenin 

ekonomik geri kalmışlığının farkında olan subaylardır. MBK içerisinde Kara Kuvvet-

leri 32, Hava Kuvvetler 3, Deniz Kuvvetleri 2 Jandarma Genel Komutanlığı 1 koltuğa 

sahip bulunmaktaydı. Karpat, Kemal, Türk Siyasi Tarihi…, s. 151,159. 

60
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1 saat kadar sonra 05:25’te Kur. Alb. Alparslan Türkeş
61

 radyodan yö-

netime el koyma nedenlerini sıralamıştır.
62

 Askeri müdahale İstanbul 

ve Ankara’da 3 saatte gerçekleştirilmiştir. 

27 Mayıs askeri müdahalesi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hiyerarşik 

yapısının dışında yapılan ilk ve son başarılı askeri müdahale olarak ta-

rihe geçmiştir.
63

 Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koyduktan sonra 

Ankara ve İstanbul’da aydınlar ve öğrenci kitleleri arasında büyük se-

vinç yaşanırken ülkenin geri kalanı ve kırsal kesim sessizliğini koru-

muştur.
64

 Bu süreçte devletin idaresine tam bir hakimiyet kurabilmek 

adına üst düzey görevlere, valilik, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, 

belediye başkanlığı gibi mevkilere subay ataması yapılmıştır.
65

 

Cumhuriyet Gazetesi’nde askeri müdahale ile ilgili verilen ha-

berde; ‘‘Memleketin bugünkü Buhranına ve Kardeş Kavgasına Mani Olmak 

Üzere Kahraman Türk Ordusu Bütün Memlekette Dün Gece Sabaha Karşı 

İdareyi Ele Aldı” manşeti ile ‘‘Maksat tarafsız bir idarenin nezareti ve 

mürakabesi (kontrolü) altında süratle yeni seçimlere gitmek ve bu adil 

seçimler neticesinde hangi taraf kazanırsa idareyi onun ellerine dev-

retmektir. Bütün ittifaklara bağlıyız. NATO’ya ve CENTO’ya inanıyo-

ruz.” ifadelerine yer verilmiş, haberin devamında Hükümet mensup-

ları, mülki idare amirleri ordumuzun muhafazası altına alındılar şek-

linde bir açıklama yapılmıştır.
66

 

 

61
 27 Mayıs’ın gayesi özetle, o dönemki duruma son vererek kardeş kavgasını engelle-

mek, milli birliği tesisi ederek partiler üstü tarafsız bir idare kurmaktır. 27 Mayıs hiçbir 
parti ve zümreye karşı ve herhangi bir şahıs, zümre ve parti lehine bir hareket olarak yapılma-
mıştır. O bütün Türk milletinin lehine ve onun refahı için yapılmıştır. …Sefalet, yokluk ve ka-
ranlık içinde sahipsiz bırakılmış köylü ve halk kitlesini en kısa yoldan ve hızla modern uygarlığa 
ulaştırmak, Türk devletini kendi gücü ile ayakta durabilecek hale getirmek için yapılmıştır. Tür-

keş, a.g.e., s.30-31. 

62
 Turan, Türk Devrim Tarihi 5. Kitap…, s.13. 

63
 Ahmad, a.g.e., s.147.  

64
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Vatan Gazetesi’nde ise ‘‘Ordu, idareyi ele aldı Türk Silahlı Kuv-

vetleri 27 Mayıs günü saat 0.3’ten itibaren bütün yurtta, duruma ha-

kim bulunuyor. Durum radyolarla yurda ve bütün dünyaya duyu-

ruldu.” şeklinde askeri müdahale haberi yapılıştır. Ayrıca yayınlanan 

tebliğlere yer verilmiştir.
67

 Askeri müdahale günü birden fazla baskı 

yaptığı anlaşılan Vatan Gazetesi’nin 3. Baskısının manşeti ‘‘Milli Birlik 

Komitesi Kuruldu”, iken, sürmanşette ‘‘A. Menderes Yakalandı” ifa-

desi yer almaktadır. Haberin devamında Başbakanlık vazifesinin Ce-

mal Gürsel tarafından yerine getirildiği, halkın silahlı kuvvetlerini bü-

yük sevinçle bağrına bastığı bilgileri yer almaktadır.
68

 

Sovyet basınından seçtiğimiz Pravda ve İzvestiya gazetelerinden 

askeri müdahale ile ilgili ilk haberler 28 Mayıs tarihinde yayınlanmış-

tır. İzvestiya Gazetesi, 28 Mayıs 1960 tarihinde 27 Mayıs Askeri Mü-

dahalesi ile ilgili yapmış olduğu haberlerde İngiliz Reuters Haber 

Ajansı, Ankara Radyosu, Fransız Haber Ajansı ve Amerikan Internati-

onal United Press’ten bilgi aktarmıştır. İlk olarak İzvestiya Gazetesi, 

TASS’ın Reuters Haber Ajansı’ndan (Ankara Radyosundan haberin-

den alıntı yaparak) 27 Mayıs’ta edindiği ‘‘Türkiye’de Askeri Darbe” baş-

lıklı haberde Türk Ordusunun ülkedeki tüm kontrolü ele aldığı, Cum-

hurbaşkanı Celal Bayar’ın, Meclis Başkanı olarak Refik Koraltan’ın, 

İçişleri Bakanı Namık Gedik’in ayrıca Ethem Menderes’in ve General 

Rüştü Erdelhun’un da gözaltına alınanlar arasında yer aldıkları bilgisi 

verilmiştir. TASS’ın Ankara Radyosu’ndan aktardığı bilgiye göre Milli 

Birlik Komitesine, Türk ordusunda daha önceden önde gelen komuta 

pozisyonlarında görev yapan General Gürsel başkanlık etmektedir. 

Mayıs ayı başında General Gürsel Kara Kuvvetleri Komutanlığı göre-

vinden ayrılmıştır. 

TASS’ın aynı tarihte Fransız Haber Ajansı’ndan alıntıladığı ha-

berde Ankara Radyosu’ndan Türk Askeri Kuvvetlerinin bildirisinin 

ilan edildiği bildirilmektedir. İlanda “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 
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özgür ve tarafsız seçimler gerçekleştirilene dek ülke yönetimini ele al-

mıştır” ifadeleri yer almış, bu kararın alınma sebebi olarak ise son haf-

talarda ortaya çıkan kriz ve içler acısı olaylar örnek gösterilmiştir. Ül-

kedeki iç savaşı engellemek ve ülkenin iki büyük partisinin açtığı uçu-

rumun derinleşmesini engellemek de bu kararın alınma sebeplerin-

dendir. Ayrıca bildiride Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler tüzüğüne, İn-

san hakları bildirgesindeki prensiplere, Atlantik Birliği Anlaşması’na, 

CENTO Anlaşması’na ve Türkiye tarafından imzalanmış tüm anlaş-

malara bağlı kalacağı tasdik edilmiştir.
69

 TASS’ın Fransız Haber 

Ajansı’ndan aktardığı (Atina’dan bildirilen) habere göre ise, Ankara 

Radyosu, Jandarma Başkanı, güvenlik departmanı başkanı ve Ankara 

Valisinin görevlerinden alındıklarını açıklamıştır. Bu mevkilere Türk 

Ordusu generallerini atanacaktır. Ayrıca Ankara Radyosu’ndaki açık-

lamalarda, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Kemal Atatürk’ün Tür-

kiye’nin temel devlet politikası prensipleri hakkında yaptığı konuşma-

larından birçok alıntı yapıldığı belirtilmiştir. 

Fransız Haber Ajansı’ndan aktarılan son haberde, Fransız Hükü-

meti’nin Ankara’dan aldığı bilgiyi paylaşılmıştır. Buna göre; illerdeki 

bütün valilerin ve üst düzey yetkililerin Türkiye'nin başkentindeki as-

keri müdahaleden önce tutuklanmasına karar verilmiştir. 27 Mayıs sa-

bahı 04.15’te artan silah sesleri duyulmuş, 04.20’de ise Atatürk Bul-

varı’nda tanklar meydana çıkmıştır. Bütün kavşakları askeri kuvvetler 

tarafından kuşatılmış, silah sesleri Başbakanlık binasının olduğu 

semtte yaklaşmış, bir süre sonra telefon bağlantıları kesilmiş ve tanklar 

ülke başkanının olduğu konuta yönelmiştir. Radyo arka arkaya milli 

marşı çalmaktadır ve şehir sakinleri pencerelerden Atatürk Bulvarı’nı 

ve Başbakanlık binasının olduğu semti kuşatan askeri okul öğrencile-

rini selamlamaktadırlar. Saat 5.15’te radyodan sükûnet çağrısı yapıla-

rak ordunun ülke genelinde kontrolü ele aldığı, seçimleri gerçekleşti-

receği, NATO ve CENTO’ya bağlı kalacağı bildirilmiştir. TASS’ın aynı 
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tarihte son olarak International United Press muhabirinden aktardı-

ğına göre (Atina’dan bildirdiği), Ankara Radyosu’ndan yapılan açıkla-

mada, Milli Birlik Komitesi’nin Adnan Menderes’in gazetelere uygu-

ladığı yasağının kaldırdığı 28 Mayıs’tan itibaren bu gazetelerin düzenli 

olarak çıkarılabileceği belirtilmiştir. Aynı zamanda havaalanlarının ça-

lışmaya devam ettiği belirtilmiştir.
70

 

Askeri müdahalenin üzerinden 2 gün geçmiştir. İzvestiya Gaze-

tesi, TASS’ın International United Press’ten (muhabirinin Atina’dan 

bildirdiği) 27 Mayıs tarihinde ‘‘Türkiye’de Son Durum” başlığıyla aktar-

dığı habere göre, Ankara Radyosu’ndan yapılan açıklamada Tür-

kiye’de yönetimi ele alan askeri yönetim, Menderes Hükümeti döne-

minde son zamanlarda ülkedeki huzursuzluk sırasında tutuklanan 

tüm subay ve öğrencilerin yakında serbest bırakılacağını ve Menderes 

hükümeti döneminde kapatılan okulların açılacağı duyurulurken her 

iki kararın da 28 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirilmiştir. Ha-

berin devamında, Ankara Radyosu’ndan yapılan açıklamada Milli Bir-

lik Komitesi tarafından Türk Meclisinin dağıtıldığı ve tüm politik top-

lantıların yasaklandığı belirtilmiştir. 

İstanbul’dan aktarılan habere göre ise, Milli Birlik Komitesi Baş-

kanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin en üst rütbeli komutanı Cemal Gür-

sel bugün radyodan halka seslenerek kendisinin bir diktatör olmadı-

ğını, askeri yönetimin amacının ülkedeki demokratik düzeni yeniden 

sağlamak olduğunu belirtmiş, bu konuda halktan kendisine destek 

umut ettiğini dile getirmiştir. 

TASS 28 Mayıs tarihinde New York Times Gazetesi Londra mu-

habirinin gönderdiği telgrafı yayınlamıştır. Telgrafta yazılanlar şu şe-

kildedir: “Paris’te Ankara’dan alınan bilgiye göre ABD Türkiye büyü-

kelçisi askeri darbe hakkında 27 Mayıs sabahı erkenden Milli Birlik 

Komitesi tarafından bilgilendirildi. Komite bu darbenin Türkiye’nin 

müttefiklerine karşı olmadığı garantisini verdi.” 
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28 Mayıs tarihli Fransız Haber Ajansı’ndan aktarılan habere göre 

bugün başkent Ankara’da üniversite öğrencileri bir gösteri düzenle-

miş, ellerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaş-

kanı Atatürk’ün büyük bir portresiyle ve “Diktatörlük ve Sonuçları” 

yazılı sembolik bir tabutla sokaklarda yürümüşlerdir. 

Associated Press’in İstanbul’dan aktardığı haber yayınlanmış ve 

kentte hayatın yavaş yavaş eski haline döndüğü belirtilmiştir. 

Yine İstanbul’da Ordunun yönetimi ele almasından sonra Şehrin 

kilit yerlerinin ve birçok kurumun ordu tarafından kontrol edilmesine 

rağmen yaşamın normal şekilde devam ettiği 28 Mayıs’ta Menderes 

hükümeti döneminde yasaklanan gazetelerin çıkarılmasına yönelik 

kamu kurumu düzenlemelerine başlanılacağı
71

, Hükümet karşıtı ey-

lemlere katıldıkları sebebiyle hapse atılanların serbest bırakılacağı, on-

ların yerine ise onları oraya atanların konulacağı belirtilmiştir. İstan-

bul sokakları Türk bayraklarıyla süslenmiş, gazeteler bayram (kut-

lama) temalı basılmıştır. Atatürk’ün portrelerine ve gençliğe hitabe-

sine bol bol yer veren gazeteler aynı zamanda askeri müdahale ile ala-

kalı farklı materyaller de paylaşmışlardır.  

28 Mayıs günü akşam Ankara Radyosu’nun
72

 açıkladığı tebliğe 

göre; Milli Birlik Komitesi Başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin en 

üst rütbeli komutanı General Cemal Gürsel tarafından yeni Anayasa 

çalışmaları
73

 için Yüksek Bilim ve Hukuk Komitesi kurulacağı belirtil-

miş, Komitenin başkanlığına ise İstanbul Üniversitesi Rektörü Profe-

 

71
 28 Mayıstan itibaren Sıkıyönetim Komutanlıklarınca kapatılmış olan gazetelerin ya-

yın yasağı kaldırılmış, tutuklu basın mensuplarının tahliye edileceği ve gazeteciler 

hakkında yapılan tahkikatların durdurulduğu bildirilmiştir. Turan, Türk Devrim Ta-

rihi 5…, s.18. 

72
 Ankara Radyosundan okunan tebliğ için Bkz. EK-1A Devlet Arşivleri Başkanlığı 

Cumhuriyet Arşivi 30-1-0-0 / 16-86-4 27. 

73
 Milli Birlik Komitesi teşebbüslerinin meşruluğunu ispat etmek istemişlerdir. Bu 

maksadıyla görevlendirdikleri Anayasa Komisyonu üyelerinin ilk hazırladıkları belge 

28 Mayıs tarihli ön rapordur. Turan, Şerafettin, Türk Devrim Tarihi 5…, s.23. Üni-

versite hocalarının desteğiyle MBK 12 Haziran’da açıkladıkları geçici Anayasa ile as-

keri müdahale ve MBK’ya yasal bir dayanak sağlanmıştır. Zürcher, a.g.e., s.349-353. 
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sör Sadık Sami Onar atanmıştır. Ayrıca Gürsel’in yeni Türk Hükü-

meti’nin içeriği hakkındaki açıklamalarına yer verilmiştir. Yeni kabi-

neye 18 bakan girerken Başbakanlığa ve Milli Savunma Bakanlığına 

Cemal Gürsel, İçişleri Bakanlığına General Muharrem İhsan Kızı-

loğlu, Dışişleri Bakanlığına ise Amiral Fahri Korutürk atanmıştır. 

28 Mayıs tarihli Ön Rapor’da
74

 alınması gereken tedbirler: Fiili ve 

geçici bir hükümetin kurulması; devletin ihlal edilmiş ve işleyemez bir 

hale gelmiş anayasası yerine bir hukuk devletinin gerçekleşmesini sağ-

layacak, adalet ve demokrasiyi temin edecek bir anayasa hazırlamak; 

millet iradesini ortaya çıkaracak, çoğunluğun istibdadına (keyfi idare, 

despotluk) mani olacak bir seçim kanunu meydana getirmek olarak 

sıralanmıştır. 

TASS’ın Reuters Haber Ajansı’ndan (Ankara’dan) edindiği habere 

göre; Milli Birlik Komitesi Başkanı Cemal Gürsel Başkanlık, Başba-

kanlık ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yetkilerini kendine almış, 

Komite başkanlığı eski Başbakan Adnan Menderes’in tutuklandıktan 

sonra görevden alındığını ve “ona karşı bir suç atfedilmişse” mahke-

mede yargılanacağını belirtmiştir. Milli Birlik Komitesi’nin Ankara 

Radyosundan açıkladığı tebliğde “Türkiye’de tamamıyla bir sükûnet 

hüküm sürüyor.” ifadesinin ardından nüfusun tüm kesimlerindeki 

temsilcilerinin tam desteğinden faydalandıklarını belirtmişlerdir. 

Son olarak 28 Mayıs’ta TASS’ın Fransız Haber Ajansı’ndan edin-

diği habere göre; Türkiye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu arkada-

şının evinde tutuklandığı sırada yanında yüklü miktarda döviz bulun-

duğu belirtilmiştir.
75

 

İzvestiya Gazetesi, TASS’ın Fransa Haber Ajansı’ndan 29 Mayıs’ta 

edindiği ‘‘Türkiye’de Son Durum” başlıklı haberde; askeri müdahaleden 

sonra oluşturulan Türk Hükümetinin lideri Cemal Gürsel’in, yabancı 

muhabirlerle gerçekleştirdiği sohbette SSCB tarafından daha önceden 

 

74
 Anayasa Ön Projesi Hazırlama Komisyonunun Tesbit Ettiği Esaslar için Bkz. EK-

1B-E Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi 30-1-0-0 / 16-86-4 27. 

75
 İzvestiya 29 Mayıs 1960, s. 6; Pravda 29 Mayıs 1960, s. 6 (İçerik İzvestiya’da yer 

alan haberle aynı) 
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yapılan ziyaret davetine katılıp katılmayacağına ilişkin tarafına yönel-

tilen soruya, “Benim şu anda çok işim var, bu yüzden tüm dünyayı 

bilimsel ve teknik açıdaki başarılarıyla hayran bırakan bu ülkeyi ziya-

ret edemeyeceğim.” şeklinde cevap verdiği aktarılmıştır. 

Türk Hükümeti lideri General Cemal Gürsel
76

’i, Cumhuriyetçi 

Köylü Millet Partisi lideri Bölükbaşı ve CHP Genel Başkanı İsmet 

İnönü ziyaret etmiştir. İnönü, Türk Milleti adına orduya karşı duy-

dukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirmiştir: “Ordu despot rejimi 

sona erdirmiş ve ülkede demokrasiyi yeniden inşa etmiştir.”77 Pravda Gazete-

sinde ise aynı başlık altında Gürsel’in muhabirlerle yaptığı sohbetten 

detaylar verilmiştir. Gürsel: “Yeni anayasa çalışması için uzmanlardan olu-

şan bir komite kurdum. Bu komite yalnızca anayasa için çalışacak. Seçimler 

gerçekleştiğinde, biz egemenlik haklarının yegane sahibi halka kendi kararıyla 

yönetimini seçme imkanı vereceğiz. Yeni anayasa projesinin çift meclisli parla-

mento ve Anayasa Mahkemesinin kurulmasını kapsaması gerekiyor. Yeni ana-

yasada (bir önceki hükümetin yaptığı gibi) dinin politik amaçlarla kullanılma-

sının yasaklandığı bir madde olmalıdır.”78
derken iki askeri müdahale arası 

dönemde (1961-1980) Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olarak 

uygulanacak sisteme ve laik idareye vurgu yapmıştır.  

Vatan Gazetesi aynı tarihli haberinde, ‘‘Dünya Basını İnkılabımızı 

Destekliyor” başlığı ile önceki gün çıkan dünya basınından belli başlı 

gazetelerinden ‘‘başarılı” askeri müdahale ile ilgili başyazılarından ör-

nekler verilmiştir. Bir İtalyan Gazetesi olan Corriere Della Sera’nın 

askeri müdahale ile ilgili ‘‘Atatürk ruhu Türkiye’de galip geldi” ifade-

 

76
 Gürsel’in 30 Mayıs tarihinde yeni kabine ile yaptığı ilk toplantı ve alınacak tedbirler 

için Bkz. EK-2 Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi 30-18-1-2 / 155-1-1. 

Yapılan toplantı ile ilgi olarak; ‘‘Yeni Kabine Dün İlk Toplantısını Yaptı” başlıklı ha-

berde Orgeneral Gürsel’in : ‘‘İnanın çok iyi günlere gidiyoruz. Bu memlekete dünkü 

karanlık musibetler bir daha düşmiyecektir” açıklamasına yer verilmiştir. Haberin de-

vamında Harb Okulunda muhafaza altında bulunan eski DP’li milletvekillerinin ço-

ğunlukta olduğu 191 kişinin Ankara’dan uçakla İstanbul’ götürüldüğü oradan da 

Yassıada’ya getirildiği bilgisi paylaşılmıştır. Cumhuriyet, 31 Mayıs 1960, s.5. 

77
 İzvestiya, 30 Mayıs 1960, s. 4. 

78
 Pravda, 30 Mayıs 1960, s. 6. 
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sini kullandığından bahsedilmiş ayrıca Daily Telegraphe, News Cor-

nicol, Liberal Guardian, Times gazetelerinin konu ile ilgili haberlerine 

yer verilmiştir.
79

 

İzvestiya Gazetesi’nin ‘‘Ankara, Tokyo, Seul” başlığıyla verdiği ha-

berde Demokrat Partili 140 eski milletvekili, devrilmiş hükümetin 

yüksek yetkilileri ve askeri personelin 12 adet uçakla İstanbul’dan Yas-

sıada’ya gönderildiği, eski hükümetin 12 liderinin, Ankara’da askeri 

okul binasında gözaltında tutulmakta olduğu ve ayrıca içlerinde banka 

müdürlerinin, Demokrat Partili milletvekillerinin
80

 ve diğer bazı 

önemli kişilerin de olduğu 19 kişinin güvenlik güçleri tarafından İs-

tanbul’da yakalandığı yazılmıştır.
81

 Aynı gün Pravda Gazetesi ‘‘Tür-

kiye’de Son Durum” başlığı ile yeni kurulan Anayasa Komisyonu Başkanı 

İstanbul Üniversitesi Rektörü Sadık Onar’ın basın mensuplarına ver-

diği demeci yayınlamıştır. Onar; Menderes hükümetinin gittikçe güç-

lendiğini, eşitlikten ve adaletten uzak durduğunu, kendi ilgilerine yö-

nelik yaptırımlara yöneldiğini, ülkenin ulusal çıkarlarını korumak açı-

sından dünya ülkeleri arasında uygun bir yer sağlayamadığını, iç po-

litikada profesörlere, öğrencilere, öğretmenlere ve ünlü Türk düşü-

nürlerine yönelik ağır baskı olduğunu ve Menderes yönetiminin te-

melde Anayasaya aykırı kanunlar çıkarttığını söyleyerek konuşmasını 

tamamlamıştır.
82

 Aynı gün Vatan Gazetesi’nin paylaştığı ‘‘Namık Ge-

dik İntihar Etti” başlıklı haberde, sabık iktidarın İçişleri Bakanının ani 

sinir buhranı sonunda evvelki gece canına kıydığı bilgisine ve ayrıca, 

Rektör Onar’ın ‘‘Başlıca arzumuz ihlal edilemez bir Anayasa yapmak” 

ifadesine yer verilmiştir.
83

 

Pravda Gazetesi’nin ‘‘Türkiye’de Son Durum” başlığıyla verdiği ha-

berde; 30 Mayıs’ı 31 Mayıs’a bağlayan gecede gözetim altında olan eski 

 

79
 Vatan, 30 Mayıs 1960, s.4.  

80
 Askeri müdahalenin ilk günü DP vekillerle ilgili bir faaliyet olmamıştır fakat halk 

tarafından kötü muameleye uğradıkları görülünce 30 Mayıs’ta tamamının tutuklan-

masına hükmedilmiştir. Turan, Türk Devrim Tarihi 4…, s.223. 

81
 İzvestiya, 31 Mayıs 1960, s. 5. 

82
 Pravda, 31 Mayıs 1960, s. 6. 

83
 Vatan, 31 Mayıs 1960, s.1.  
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Başkan Celal Bayar’ın geçirdiği sinir krizinden sonra kendini kravatla 

astığını ancak güvenlik güçlerinin hızlıca davranarak onu kurtardı-

ğını, eski Başbakan Adnan Menderes’in ve devrik hükümetin diğer 

liderlerinin mahkemede Anayasayı ihlal suçundan yargılanacaklarını 

paylaşmıştır.
84

 

TASS’ın Reuter Haber Ajansı’ndan 31 Mayıs’ta aktardığı haberde, 

Türkiye Başbakanı Cemal Gürsel düzenlediği basın toplantısında ger-

çekleşecek seçimlerden ve yeni hükümetin kurulmasından sonra gö-

revden istifa edeceğini belirttiğini, daha önce diplomatik ilişkilerde 

bulunduğu ülkelerin yüzde 80’inin şimdiden yeni kurulan hükümeti 

tanıdığını, eski Başkan Celal Bayar’ın intihar girişimi ile ilgili yayınla-

nan haberler için: “Kesinlikle doğru değil.” ifadesini kullandığını bil-

dirmiştir. Haberin devamında, “Celal Bayar hükümet başkanlığından fe-

ragat ettiğine dair imza verdi mi?” ve “Şimdi ülkenin başında kim olacak?” 

sorularına Gürsel’in “Ben” diye cevap verdiği aktarılmıştır.
85

 

Haziran ayı içerisinde İzvestiya Gazetesi’ne ait ilk haber ‘‘Türkiye’de 

Tutuklamalar” başlığı ile yayınlanmıştır. Fransız Haber Ajansı’ndan ak-

tarılan (İstanbul) habere göre; eski bakan ve milletvekili Samed Ağa-

oğlu çoban kıyafeti giymiş halde Türk-Yunan sınırından geçmeye ça-

lışırken yakalanırken son 48 saatte Yunanistan’a kaçmaya çalışan 14 

Demokrat Partili eski milletvekili yakalanmıştır.
86

 Askeri müdahale 

sonrası, müdahaleden etkilenenler ya da müdahalenin başarısız ol-

duğu durumlarda icracıları tarafından yurt dışına ve özellikle deniz-

den ulaşımın en kolay olduğu komşu ülke Yunanistan’a ve adalara fi-

rar etme düşüncesinin ilk uygulamaları 27 Mayıs askeri müdahalesi 

sonrası görülmektedir.  

 

84
 Pravda, 1 Haziran 1960, s. 6. Bu haber için ayrıca Bkz. Cumhuriyet, 31 Mayıs 1960, 

s.5. 

85
 Pravda, 2 Haziran 1960, s. 4. 

86
 İzvestiya, 2 Haziran 1960, s. 1.; Cumhuriyet Gazetesinde, huduttan kaçmak isteyen 

vekil sayısı 11 olarak verilmiştir. Cumhuriyet, 1 Haziran 1960, s.1. 
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Belirlediğimiz zaman aralığında İzvestiya Gazetesi’nde yer alan 

son haber 3 Haziran 1960 tarihlidir. TASS’ın Fransız Haber Ajansın-

dan 2 Haziran tarihinde alıntıladığı haberde Türkiye Dışişleri Bakanı 

Selim Sarper düzenlediği basın konferansında: “Türkiye’nin dış politika-

sında en ufak bir değişiklik yok. Müttefiki olduğumuz NATO ve CENTO’ya 

sadığız ve sadık kalacağız. Kıbrıs meselesinde ise Zürih ve Londra görüşmele-

rine kendimizi bağlı görüyoruz. Şimdi söyleyeceklerim sadece tarafsızlık politi-

kası izlemeyle alakalı değil, ancak istisnasız tüm komşularımızla iyi komşuluk 

ilişkileri sürdürme konusunda kararlıyız.” dedikten sonra 31 ülkenin
87

 

yeni Türkiye Hükümeti’ni tanıdığını da sözlerine eklemiştir. CHP li-

deri İsmet İnönü ise yabancı basın mensuplarıyla yaptığı konuşmada, 

eğer seçim sonucunda iktidara gelirlerse ülkenin dış politikasında, 

özellikle Ortadoğu konusunda en ufak bir değişiklik yapmayacaklarını 

belirtmiştir.  

Reuters Haber Ajansı’ndan aktarılan habere göre, Milli Birlik Ko-

mitesi temsilcisi Albay Ertuğrul Alatlı, son zamanlarda ülkede yaşanan 

olaylarda İstanbul’da ve Ankara’da 90 kişinin öldüğünü, bunlardan 

çoğunun öğrenci olduğunu açıklamış ayrıca Milli Birlik Komitesi’nin 

Meclis’te görev almış Demokrat Partili yaklaşık 400 milletvekilini ya-

kaladığını belirtmiştir. Türk ordusunun Eski Genelkurmay Başkanı 

General Rüştü Erdelhun’un da arasında olduğu 5 subayın da tutukla-

dıklarını, eski hükümetin Cumhurbaşkanı Bayar’ın, Başbakanı Adnan 

Menderes’in ve eski devlet görevlilerinin Anayasayı ihlal suçlarını 

araştırmak üzere özel bir komitenin çalıştığını belirtmiş ve “Aynı za-

manda gerçekleşen ölümlerde bu kişilerin sorumlulukları, rüşvet ve 

diğer suçlar da bu komitenin inceleyeceği diğer konular.” demiştir. 

Alatlı, bu kişilerin suçlu bulunurlarsa ölüm cezasına çarptırılabilecek-

lerini de belirtmiştir.
88

  

 

87
 İhtilalin 3. gününde (30 Mayıs) ABD, İngiltere, Fransa, Batı Almanya yeni iktidarı 

tanıdığını bildirmiştir ve bu yeni yönetimi motive etmiştir. Turan, Türk Devrim Ta-

rihi 5…, s.22. 

88
 İzvestiya, 3 Haziran 1960, s. 2. 
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Pravda Gazetesi aynı güne rastlayan sayısında İ. Nazarov’un ‘‘Sov-

yetler Birliği ve Türkiye Dostluk İçinde Yaşayabilir” başlıklı iyimser ve geniş 

bir köşe yazısına yer vermiştir. Nazarov, yazısında bugünün SSCB ve 

Türkiye arasındaki resmi diplomatik görüşmelere başlanmasının 40. 

yıldönümü olduğunu belirttikten sonra dönemin SSCB Dışişleri Halk 

Komiseri Çiçerin’in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa 

Kemal Atatürk adına yazdığı mektuptaki şu ifadelere yer vermiştir: 

“Sovyetler Birliği olarak Türk halkının kendi egemenliği ve bağımsızlığı için 

yürütmüş olduğu bu kahramanca savaşı büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Tür-

kiye için ağır geçen bugünlerde SSCB olarak Türk ve Rus halklarını birleşti-

recek sağlam bir dostluk temelini atmaktan mutluluk duyuyoruz.”  

Nazarov, Çiçerin’in mektubunun, zamanında Mustafa Kemal ta-

rafından yazılan ve Lenin’e gönderilmiş olan içeriğinde devrimci Türk 

Hükümeti'nin SSCB ile kalıcı ilişkiler kurmak ve ayrıca Türk toprak-

larındaki emperyalist güçleri kovmak için SSCB’den yardım isteği de 

bulunan mektuba cevaben yazıldığını ifade etmiştir. Bu yazışmalar 

Türk-Sovyet ilişkileri tarihinde iki taraf arasında dostluk ve ortaklığı 

başlatan önemli kilometre taşlarındandır. 

Mustafa Kemal için ‘‘bağımsızlık mücadelesinin olağanüstü savaş-

çısı” ifadesini kullanan Nazarov, Mustafa Kemal’e Atatürk soyadının 

verilmesini bilgelik olarak nitelendirmiş, Genç Sovyet Cumhuri-

yeti’nin Türk halkının vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesine en iç-

ten duygularla yaklaştığını, kuzeydeki komşusundan gördüğü dostluk 

ve yardıma dayanan Türk Milletinin emperyalistlere karşı sürdürmüş 

olduğu bağımsızlık mücadelesini kazandığını yazmıştır. Lenin ve Ata-

türk’ü Türk-Sovyet dostluğunun öncüsü olarak nitelendiren yazar 

Atatürk’ün vefatından bu zamana kadar geçen sürede Türk liderlerin 

geleneklerine sadık kalarak SSCB ile olan dostluk ilişkilerini güçlen-

dirmeyi sürdürdüklerini ancak daha sonra Türkiye politikasında so-

rumluluk sahibi kişilerin, modern Türkiye’nin kurucusunun bu em-

rini unutturmaya çalışıp Atatürk’ün geleneğinden uzaklaşarak yavaş 

yavaş kötü niyetli bir yaklaşıma geçtiğini ve SSCB’ye karşı düşmanlık 
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gösterdiklerini belirtmiştir. Türkiye’deki devrilmiş hükümetin, Sov-

yetler Birliği ile ilişkilerin gerginleşmesinde büyük ölçüde sorumluluk 

sahibi olduğu ve bu dar görüşlü politikanın her şeyden önce Türk hal-

kına zarar verdiğini ifade etmiştir. Ayrıca SSCB’nin bir avuç iflas etmiş 

politikacının isteği ile, Türk toprağının, yakın zamana kadar kendi ül-

kelerine karşı provokasyon ve agresif tutumlar sergileyen ABD gibi 

emperyalist devletlerin askeri ayağı haline gelmesine kayıtsız kalama-

yacağını ifade etmiştir.  

Mayıs ayı sonunda Türkiye’de kurulan yeni hükümetin Ata-

türk’ün geleneksel politikasına dönme niyetinde olduğunu bildirdi-

ğini, 31 Mayıs’ta SSCB’nin General Cemal Gürsel liderliğinde kurulan 

Türkiye Cumhuriyeti hükümetini resmi olarak tanıdığını
89

 ve yeni hü-

kümetin SSCB ile ilişkilerin güçlendirilmesine dair elinden geleni ya-

pacağının umulduğunu belirtmiştir. SSCB’nin Türkiye ile iyi komşu-

luk ilişkisini ve dostluğu sürdürmek için çabaladığını da belirtmiştir. 

Türk-Sovyet dostluğunun ortak çıkarlar ve iyi komşuluk ilişkileri doğ-

rultusunda karşılıklı anlaşarak devam edeceğini düşündüğünü ifade 

ederek yazısını sonlandırmıştır.
90

  

Aynı gün ‘‘Yeni Türk Hükümetinin Dış Politikası Dış İşleri Bakanı Selim 

Sarper’in Açıklamaları” başlıklı haberde ise Türkiye Dışişleri Bakanı Se-

lim Sarper düzenlediği basın konferansında yerli ve yabancı gazeteci-

lerin sorularını yanıtladığını, “Türkiye’nin dış politikası kökten bir değişime 

uğramayacak, sadece küçük nüanslar olacak. Türkiye diğer ülkelerle kuracağı 

yeni ilişkileri eşit derecede inşa edecek” şeklinde bir açıklama yaptığını bil-

dirilmiştir. Sarper’in, Amerikalı gazetecinin: “Yeni Türk hükümeti Mali-

novski’nin (Sovyet Savunma Bakanı) son tehdidine ve Sovyet toprakları üze-

rinde Amerikan “U2” (Casus Uçağı) uçuşu olayına nasıl bakıyor?” sorusunu 

 

89
 Sovyet Rusya askeri müdahaleden kısa süre sonra yeni hükümeti tanımış ve 31 Ma-

yıs’ta Ankara Sovyet Büyükelçisi N. Rıjov aracılığıyla Gürsel’e tanıma ile ilgili belge 

sunulmuştur. Rıjov ayrıca Sovyet Rusya’nın, Türkiye’nin dış siyasette Atatürk’ün 

prensiplerine bağlı kalacağı beklentisi içinde olduklarını bildirmiştir. Qasımlı, a.g.e., 

s.23. 

90
 Pravda, 3 Haziran 1960, s. 5. 
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keserek: “Soruyu bu şekilde sormak bir tahriktir. Bana sorarsanız Mali-

novski’nin deyimiyle bu bir tehdit değildir, açıklamadır.” dediğini; ‘‘Orta-

doğu’da daha da aktif rol alma gibi bir niyetiniz var mı?” sorusuna, “Olumlu 

ve yapısal düşüncede evet.” yanıtını verdiğini ve “Türkiye bu coğrafyadaki 

ülkelerin iç işlerine karışmayacak.” şeklinde bir ekleme yaptığını aktar-

mıştır. 

“Yeni Türk hükümeti Türkiye-ABD arasında 5 Mart 1959 yılında imza-

lanan CHP’nin karşı çıktığı askeri ikili anlaşmayı devam ettirecek mi?” soru-

suna da “Bizden önce imzalanan tüm anlaşmalara bağlılığımız tamdır.” 

(NATO, CENTO, Zürih Anlaşması, Kıbrıs Hakkında Londra Anlaş-

ması) ve ‘‘Türkiye Avrupa Ortak Pazarı’na katılacak mı?” sorusunu da 

“Hükümet Türkiye’nin bu pazara girişinin kabul edilmesi için çalışmalara de-

vam edecek” şeklinde cevapladığını belirtmiştir.
91

  

TASS’ın 3 Haziran tarihinde Bulgaristan Telgraf Ajansı’ndan 

edindiği habere göre Bulgaristan Halk Cumhuriyeti yeni Türk Hükü-

meti’ni tanıdığını bildirmiştir.
92

 

TASS’ın 4 Haziran tarihinde Reuter Haber Ajansından edindiği 

‘‘Türkiye’deki Olaylara Dair” başlıklı haberde Cemal Gürsel’in, Mende-

res destekçisi 400’den fazla vekilin yavaş yavaş açıldığını (çözüldü-

ğünü) ve bu konuda bir araştırma komisyonu kurulacağını beyan et-

tiğini aktarmıştır.  

‘‘Batı tipli iki partili sistem hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu 

Gürsel’in: “Türkiye’deki bütün partiler eşit haklara sahip olacaklar ve seçim-

ler nısbi temsil sistemi ile gerçekleştirilecek.” şeklinde cevapladığı, 3 Haziran 

akşamı eski Hükümet’in Ankara askeri okulundan 1500 öğrenciyi öl-

dürdüğünden şüphelendiklerini söylediği, Gürsel’in ayrıca, eski Cum-

hurbaşkanı Bayar, eski Başbakan Menderes ve eski İçişleri Bakanı Ge-

 

91
 Pravda, 3 Haziran 1960, s. 5. 

92
 Pravda, 4 Haziran 1960, s. 6. Vaaz ve hutbelerde 27 Mayıs Askeri Müdahalesinin 

taşıdığı anlamın ayet hadislere istinaden anlatılması ile ilgili Diyanet İşleri Reisliğinin 

müftülüklere gönderdiği resmi yazı için Bkz. EK-3 Devlet Arşivleri Başkanlığı Cum-

huriyet Arşivi 51-0-0-0 / 4-33-29. 
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dik’in bu planı, öğrencilerin iki hafta önce düzenledikleri gösteriler-

den sonra planladıklarını ifade ettiği belirtilmiştir. Gürsel son olarak: 

“Ülkemizin kendi evlatlarını öldürmeyi planlamakla suçlu insanlar tarihi-

mizde kendilerine asla yer bulamayacaklarıdır.” şeklinde bir açıklama yap-

mıştır.
93

 Parlamenter sisteme dönüş sinyallerinin verildiği Cumhuri-

yet Gazetesi’nin ‘‘Seçim Hazırlıklarına Dün Fiilen Başlandı” başlıklı 

haberinde Ankara siyasi çevrelerinde hakim olan kanaate göre seçim-

lerin 30 Ekim’de yapılmasının muhtemel olduğu haberi paylaşılmış-

tır.
94

 

Pravda Gazetesi’nin ‘‘Türk Hükümetinin Faaliyetleri” başlıklı son ha-

berinde: 5 Haziran’da Türk meclisinin toplandığını ve 6 Haziran gece 

yarısına kadar süren toplantıda ülkeyi seçime götürmeyi sağlayacak 

yeni geçici Türk Anayasasının onayladığı, Anayasa metninin henüz ya-

yınlanmadığı, Orgeneral Fahri Özdilek’in Milli Savunma Bakanı ola-

rak atandığı bildirilmiştir.
95

  

Bu süreçte kaybedilen 5 kişi ile ilgili olarak Vatan Gazetesi’nde 

verilen haberde ‘‘Hürriyet Şehitleri Gözyaşlarıyla Uğurlandı” başlığı 

ile Şehitlerin İstanbul’dan uğurlandıkları, yüzbinlerce İstanbullunun 

katıldığı bir törenin yapıldığı bilgisi aktarılmıştır.
96

 ‘‘Hürriyet Şehitleri 

Ata’ya Teslim Edildi” başlıklı habere göre ise 5 şehit Anıtkabir’de top-

rağa verilmiştir.
97

 Fakat 24 Ağustos 1988 tarihinde bu mezarlar Cebeci 

Şehitliği’ne taşınacaktır.
98

 

27 Mayıs ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün savunduğu siyase-

tin sivil bir mecra olduğu ve askerin kesinlikle bu sahadan uzak dur-

ması gerektiği anlayışı terk edilmiş ve hatta önü açılmıştır.
99

 

 

93
 Pravda, 5 Haziran 1960, s. 5. 

94
 Cumhuriyet, 5 Haziran 1960, s.1. 

95
 Pravda, 7 Haziran 1960, s. 1. 

96
 Vatan, 10 Haziran 1960, s.1.  

97
 Cumhuriyet, 11 Haziran 1960, s.1; Vatan, 11 Haziran 1960, s.1.  
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SONUÇ 

İzvestiya ve Pravda gazetelerinin yayın yaparken, TASS, İngiliz 

Reuters Haber Ajansı, Fransız Haber Ajansı, Amerikan United Press 

International, Bulgaristan Telgraf Ajansı ve Ankara Radyosu’ndan 

alıntılar yaptığı görülmüştür.  

Askeri müdahale öncesi ve askeri müdahale günlerinde Sovyet 

Rusya için resmi gazete statüsündeki Pravda ve İzvestiya gazetelerinde 

yer verilen haberler incelendiğinde Sovyet Hükümeti’nin Türk siyasi 

gündemini önemsediği ve dikkatle takip ettiği anlaşılmaktadır. 

Askeri müdahale öncesinde Menderes Hükümeti’ne karşı yapılan 

gösteriler, açıklamalar, Meclis’te yaşanan kavgalar, Menderes Hükü-

meti’nin aldığı yasaklayıcı tedbirler, yapılan sansür her iki gazetede de 

yer alan haberlerdendir. Askeri müdahalenin gerçekleşmesinden 

sonra MBK’nın, Cemal Gürsel’in, Dışişleri Bakanı Selim Sarper’in, 

CHP lideri İsmet İnönü’nün, MBK Temsilcisi Albay Ertuğrul 

Alatlı’nın, yeni kurulan Anayasa Komisyonu başkanı İstanbul Üniver-

sitesi Rektörü Sadık Onar’ın demeçlerine Sovyet basınında yer veril-

diği görülmektedir. 

Askeri müdahaleden 4 gün sonra MBK tarafından kurulan yeni 

hükümeti tanıyan Sovyet Hükümeti’nin genel itibarla askeri müdaha-

leyi desteklediği, yeni hükümetle iyi ilişkiler içinde bulunmak istediği 

anlaşılmaktadır. 

Nazarov’un köşe yazısında yer alan Mustafa Kemal ve Lenin ara-

sında (Devrimci Türk Hükümeti ile Sovyet Hükümeti arasında) yazı-

lan karşılıklı mektuplar, Türk-Sovyet ilişkileri tarihinde iki taraf ara-

sında dostluk ve ortaklığı başlatan önemli bir kilometre taşı olarak gö-

rülmekte ve dostluğun sürdürülmesi taraftarı olunduğu ifade edil-

mektedir. Sovyet Hükümeti emperyalist güçleri kovmak için Türkle-

rin verdiği bağımsızlık mücadelesinin yanında yer aldıklarını hatırlat-

maktadırlar. Atatürk’ün vefatından sonraki dönemde de Türk lider-

lerinin, geleneklerine sadık kalıp Sovyetler Birliği ile olan dostluk iliş-

kilerini sürdürme eğiliminde oldukları görülmektedir. 
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Sovyet Hükümeti’nin Menderes dönemine olan eleştirisi Türkiye 

politikasında sorumluluk sahibi kişilerin, Atatürk’ün geleneğinden 

uzaklaşarak SSCB’ye karşı düşmanlık göstermelerinden kaynaklan-

maktadır. Sovyet basınında yer alan haber ve yorumlara göre; Devril-

miş Hükümet Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin ger-

ginleşmesinde büyük ölçüde sorumluluk sahibi sayılmaktadır. Fakat 

bu 1953 yılından önce cereyan eden Stalin dönemi Türk-Rus ilişkile-

rinin temel konularını (Türkiye’nin doğusundan toprak talebi, boğaz-

lardan üs talebi, sınır bölgelerine yapılan askeri yığınak) görmezden 

gelen, yanlı bir yorumdur. Sovyet Hükümeti’nden uzaklaşılmasını ge-

rektiren sebepler aslında Türkiye’nin o süreçte NATO şemsiyesi altına 

girme çabalarını hızlandırmış ve Türkiye’yi Batı bloğuna daha da ya-

kınlaştırmıştır. Sovyet Hükümeti, yine Türkiye-ABD arasında yapılan 

ikili anlaşmalar neticesinde komşusu Türkiye’nin, agresif tutumlar 

sergileyen emperyalist olarak değerlendirdiği ABD’nin askeri ayağı 

haline geldiğini düşünmekte ve farklı tarihlerde yaşanan krizleri ha-

tırlatarak bu durumu eleştirmektedir.  

1960’lı yıllar açısından değerlendirildiğinde yaşanmakta olan So-

ğuk Savaş sürecinde Kore Savaşı’nda (1950-1953) ABD ile müttefik 

olan, ABD U-2 casus uçaklarının konuşlandığı Türkiye’nin Sovyet Hü-

kümeti tarafından tekrar kazanılması için harekete geçildiği düşünül-

mektedir. Askeri müdahale öncesinde nisan ayında Başbakan Adnan 

Menderes’in Moskova ziyareti planı ve Hruşyov’un da cevap olarak 

Türkiye’ye bir ziyaret planladığı bu çabanın hayata geçirilemeyen gös-

tergelerindendir.  

Sovyet basınına yansıdığı kadarıyla, Sovyet Hükümeti, yeni kuru-

lan askeri hükümetin Atatürk’ün geleneksel politikasına dönme niye-

tinde olduğunu bildirmesinden memnuniyet duymaktadır. Ayrıca 

yeni hükümetin Sovyet Hükümeti ile ilişkilerin güçlendirilmesine dair 

elinden geleni yapacağı konusunda gayet iyimser bir umut içerisinde-

dir. Sovyet Hükümeti, Türk-Sovyet dostluğunun ortak çıkarlar ve iyi 

komşuluk ilişkileri doğrultusunda karşılıklı güven anlayışı içerisinde 

devam edeceğini düşünmektedir. 
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EKLER 

EK-1: 30.05.1960 Pazartesi günü Milli Birlik Komitesi Başkanı 

ve Başvekil Cemal Gürsel'in başkanlığında ilk toplantısını yapan 

yeni kabinenin alacağı tedbirleri gösterir beyanları. 
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EK-2: Pravda Gazetesi’nin 28 Mayıs 1960 tarihli “Türkiye’de 

Askeri Darbe” başlıklı haberi. 
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EK-3: İzvestiya Gazetesi’nin 28 Mayıs 1960 tarihli “Türkiye’de 

Askeri Darbe” başlıklı haberi. 
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EK-4 Cumhuriyet Gazetesi, 28 Mayıs 1960. 
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EK-5: Vatan Gazetesi, 27 Mayıs 1960. 

 


