
Teslimiıet Folitika§ına HAYIa
"Amerikanın bir ileri karakol gözüyle baktığı

rünxlyr aiziıu nııı YURDUMUzılUR,,

14 Ocak Pazar günü yapılan İznir İl Kong.nest'ne, uçak seferlerinin
iptalt yiiziinden gidemeyen Mehınet Ali AYBAR, kongre tçfu ha:ırh&ğı
konuşmasını, basın aracrlğyla halkoyuna duyurmuştur. AYBAR'ın ku.
nuşmasr özetle şöyledir :

Ö NtİMÜzDEx<İ 30 - 35 yü }ı€saba katrİıada,n po_v litikada doğnı bir yot çizmek miimkiin değilauİ.
Eıı zamarı süİ€§i, insanlrğı.tı yeni bir aşama yaI[na,sl
ba,bruİdarr kesin sonuçıu otacajktır. Biıiİnde tekno_
ıojide, havsa,tanın aırrEdiğ.r $çramaJar otacak, Diiı-
rtalun ssyaı - potttik ıDarızalasl temelden değiş€ce]r_
tir. Bwii]ı §ağıarrı, değİşmez gibi göriiİlen kuwet
die gElgri dıe aıitist oıacaJrtr. Bu konuda tüiliİİ!§el

-tatıİnüıler 
yapılİnarlrta, rakamİal verİknektedir. son

20 _ 25 yrtın olaylan biıim a,grsından değerlendirilerek,
bu kökıü döniişiimJerin haİıgi doğf.lııtuda, olacağI şim-
dıdiem, kavraoınaz vo adtrnlağımrz o doğnrltuda atıl-
ııaEsa3 hiç bir sorunıırıuzu aö?,.)Ifle:1],z, ve çok ciddi
teıüikeıerıe ıraJşl karşı],a kalrnz.

özellilrle savunrna ve güvenlik §orurüarrnr,
öıliiıniizdeki 30-35 }ala ba!ıan bir açıdan €ıe
alıp, değerlendiİmernİz, hıyati bir önem taşı-
maktadır. Türkiye'nin daİıil olduğu NATo it.
tifa,|ül, ı949da Rusya'ya kaşr <uruldı. Kurul-
ituğu za.ııran, Ameİikı, geliçmiş bir niikleer gü_
ce §ahipti. İttiİak iıu ü§tıiİİüğe dayaİııyordu.
Aıırerika nükleer savaş t€hdidi ile Rusya'yr ge_
ıiletme poütikası güdiiyor,du. Fakat Amerika'
nın niijrleer tekeli uzun siirmedi Rutlaı dı
nükleer güce §ahip oldular. [liiylece, «kafşılrk-

lı korkü» ya aıa,yan$r bir «nİikl€oı, deDgg» 4eİ,-
.ıaııa geldi

Ti.iıkiydyi yoneterııoı uzıın yrllardan be!i:
«Niıkıeer denge §a.vaş önl€rnEğğ dgvağ! ede_
cektt. Ne Amerika, ne Riısya sa,l.aşl göze ala.
ma},a€ağındaİr, bizirnr gibi, Ru§ye'İüİİr. devarrü terı-
didi attrnda, bııİWıan Llküİr br d€vlet içitı en sağlam
giiverııik tedbti, AİnprikatEn nüftl€er ş€m§iye§i al-
tmda yaşa,ina]ktıİ.» şelrlİnde öuottenebleoek, son dere_
ce ba§it rc sonüçlarr ba,kıİilndan }.tlğcl bir mantrk]a
hareket ediyorlaİ.

Bu basit İDaİ]hğn bir @k boşıuklarl, gerçekler-
ıe çelışm yanıaı!. var. önce bımlara değinmek iste-
rim :

Nükleer denge savaşı önleyemez
Dayanlan tem€t göıiiş, bu€iinati «nii.kleer den_

ge» niı\ savaş önlemeğe detEın edeceğı düşiince ve
inancd[. Bu, §a,ı<at btf göI'ı4tiir. Çtiııkü, bilimde ye-
ni bulgular, tekyıoı,ojide yenİ ilerleme!€r, krsa ibir sü-
Ie iqin de olsa., taJaJlaJdaİı birine kesin biİ ii§tiinlütr
sağtayabirir. ve iistiinlüğii eıe geçireİr tara.f, haŞTrırnı
eznelr. saf dış etrn€k için savaş a4abiur. savaşı ac€n,
ister Rıjsya, jster Amefika oı§Jİ], İurkiye. yufdumuz-
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daki Amerikan üsleri yıiziind,en, bir afida, niikıeeİ sa_

vaşrn ilk kuİba,rıları ara§ıtıa girecektir. Biiyle bir ih_

timafi, yok fav,ed:eff3yız. tsu bir...

İkincİ§i, Arrıelika iıe Rusya, niikleer silahlaı te_

keıİni kaybettikJorinden, bwiinkü dengenin başlra
dsvlğtlıe, tara,fındarı bozulacağı, trozırırnakta olduğu
bir va,kıadrr. NAT13 teşk etından çlkan Fransa ile,

hem Aİnerikatun, hem Ru§ya'nın amaİrsız dii§maD1
görijnen Çin, nii,k]eer gücs sahip devlet]er ara§rna
girİnişteldir. Biitiin uzmaİİar, 1970'derr önce, Çin'in
bu gücü opera§yonel hale getineceğinde mutabıktır_
lar. Bunlara daha başka devıetlerİn de kat aca&nda

şüphe yoktur- Bu şaJtlar attındg, nii.ırleer savaş teh"
likesini kolıtrot etmek gittikçe zorlaşa4aktlr. ve ül-,
kelerinde yab€İrcl bk devıetin iisleri bulunan küci!',
devletler, saıdlnrun ilk hedeflerini teşkil edecek_

lerdir.

Üçiingüsü: Bu rrıantık §sterni, Rusya'y1 bidcik
diişrrran olaİak göIatiiğü için de sakattır. 1945 yılla-
nnda -Tiiİkiye'yi tehalit eden Ru§yairun, bugü1 bi-
ziİİır iqin ciddİ bir telüke olduğu ileİi sürüıemez.
Buna karşrıık, NATo içinde müttefikirrı]iz olan Yu_
naüistan'm bize diişİnanca davİa,ndığl, tehlikelıin
oİadan gptaliğ! bir ger@ktif. oysa NATlf, bizi blr
tehlikeye karş1 lronımamakta,dlİ.

NAT0, totaliter bir ittifaktır
Nihayei wkanki göIiiş, güvenliğimizi, Ameli-

ka'nm aJa,cah güverİik tedbirlrerine teIkettiği için
de terİıelaıen yanlıştlr; son derece tehlikeıidir.

Güvenliğiİrıizin. bir ya,b€İrcı devletin. yaıi Alıe_
dkahrn ağlrlığındaı<i, biI ittifaka terkedilmiş olma_

smrİı saığncalarr, Kıbrrs buhranında iyice belİmiş_
tir. NATIo ittifakı, gecmiŞin a,skeri ittifa,klanyla kı-
yasıanarnaz- Atlaİıtik Andıaşma§ına dayanııarak vü-
cudo getiriıeİr N,dT1) teşkiletl, Ameİika'nrn elind€ki
niiirıeer giico dayanan stratejisi, Amerikan kuman-
daİılannın emfinde büttinleşüiTilmiş askeri birlikle-
ri ile. iiy€ dğvletlğrin, kendileIine özgü bir sa,l,unma
poıitikast izleİneterine yer bırakırıayan «totalitel»
bit' ittifakt]r,,

Beri yandan, NAT0 ittifaİQ ve ikili anlaş-
İnılaüa daj.andrrılan bu §avunma anl&Jaşı yü,
ziinaıen, nıi i süveıdiğiİnizin, yajbancl bir deY_

letin yani Amerika'ıun poütikasııa bığlanİruş
olmasr da, rnitli ]bağun§rzLğmızla &§la bağdaş-
ın&yan bir dufuğı ya,İattn§tıf. Milli menfaat_
lerünizin,{,meritaıurı menfaatleriyle ayni doğ-
ruıtud& buıund ğrl nes iddia eaıilebilir, lii
Amerıika eınpery&li§t bir devlettir ve biz Ame-
rikın emporyılizııinin boyurdüruğuİıdan kuI,
ttılnıa* içln .miicadele oden, ebnek zorunda
olın bif dsvletiz. Özdıikıe nıısııra karşr men-
fsetlerimizin, Ar,nerikı iıe mutaba&at halinde
oıoıığu ıtııa ediEyor. lBu,d& iıoğru değitıtr;
EınpelTatbt Aınerİka ile bu empeqrıli-anin bo-

},unaturuğ,,undan kurtu].mık için sav&şan Türki-
ye'nin menİaatleri hiç ttir konuda barrşmaya_
Gdk §ekilde birbirıine kar$üf- Kalü ki; rneır_

laatleıimizin Sotlyetler'e karşr biıleştiği, yani
her ikimizin de muhtemel bir R,u§ §alürrsrna
karşı süvenlı]k teaılrirleri alEıalr duİumunda bu-
lunduğırmuz, lbir an i_cin kabul edilse bile, böy-
le bir ittifrkla gii_clü Amerüilra'nın ağrr |ıa§a_

cağı ve Tüd.iye'nin, i§teİ i§temez bir peyk du-
rumırna diişec€ği ryıuİıakkaktır.

NAT0, bizi savaşa surükleyecektir
DiişTnaİİı}ilarırruz, dostlu]rlarrmlz ve gİderek, §a_

vaşa girip girmememiz, NATo ittifa,kuda ka],dığl-

mız sürece, A,nerika'nın çrkaİlarrna ve onun karar,
Ian49 göİe ayarlanaaakt[. Nitekirr! bugiine kadal,

bu böyle oımruştur. NATo'da kaIarlaIln ittifakla
atındı&, kafar için ittifakn şart oldüğu, brında,n do-

ıan, ıstemeaığımiz bir §avaşa süriiklen,meyeceğimiz
iı;ri sürülmesin. Eukuk yöniinden, oylanmrzln ağır_

Lğl ayni otabiliI. Ama gerçekte, Amerikahın oyıı
ıe nÜrrı orumuzun NATo ittifakl ıçinde a,yni a$r,-*
lıkta otabileceğj.ni düşii.rımek için, ğraku] olma yete_

neklerlİi biisbiitiln yitirmiş oırnak gerskir. }ter haı_

de, Tiiİkiye'nin NATo içindeki oylarr, Arnerikan po-

lİtİt"*r-rİ çlzgisinı tir milim iıüira,f ettiremez, Aıııe-
rika savaşa karar verince, biz aksine oy kullan§ak
da savaş açacak ve fiirkiye bu savaşa sürüklene-
cektir.

Kaldı ki, niildeer savaş bir :t,a§kınla patlı_
yacağndan, oylıiİraya falan vakit l(almayacak-
tu. NATo'da kalaııkça, bir oldu-bitti ile savaşa

süriiktenmemiz mukaitderaıiİ. Eiı çok ihtimal
düşiıniilebilir. Bunlardan iki§ini söyleyeceğim:

Amerika'nuı, ].urdumuzalaki ü§lerini rrzaınız

ohnadan kullanması sonucunda savaşa siirük-
lenebiliriz. Ya da Rusya bu üsteri ilk ağızdı
sa,f alışt etmek i§teyeceği için kendimizi savaş-

ta bulabiliriz

NATo ittiİak] içinde Türkiye'nin güverİiği, bir'
yabancı devletin, yani Amelika]nın çıkarlan a,çlsln.. ş
iıan degerıerıdiriıen, Aİnefika'run güVenliğine hizmet-
ettiH ölçüde önem_ taşıyan bir kavram haline geı-

rniştir. NATO plen ve stratejİsinde Tiirkiye, savaş

şartlaılna göre terkedlteb,ilecek, hafte mutlaka ter-

kedi§,p sonra,dan kurtanlacak bir ileri kafako]dur,
ArF;ka,nın btr ilofi karakol g,iiziiyle baktığı TÜR:
KİYE BtzİM .ANA. YURDuMU ZDUR.

Türkiye, ancak Türkiye için
savaşmalldlr

Bu noLta totayca gtizderı !9çuıılyor. NATo bi_

ze faşdatıtİır dİy€nlef, bu nokta,yl hiç diİşijDmiiyor-
lar. on]a,r, N.dTo kaıdık@ 6avaş olİnaz; s8&st gö,rti-

şiiD€ sa,ntrİ,ışrar. tbirat, sajaş olduğıı takdİfdo, bı;
biEtrü oıİnayaİı, hş,ıİrsının pıaİüadrts; başİa^sıİun a€-
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tığr bir savaş olacaktır.

Biz, güvenliğimizi, NATo'nwI drşnda sağlamak
zorundayu,. Yalnız rnıiui menjaatlefimü aÇlsıncan
ve Tiİlkiye'yi nereden gelirse gelsin, her saldırıya
karşı savunmayr araaçlaya,rr bir güvenlik anla},ışına
dörurlek zorundaylz. TiiIkiyq Şavaşa ancak Türkiye
İçin girmelidir.

Baıistik nükleer ara,çlaTın mutlak bir s ah ha-
line gelıniş olİrıası; yani diinyaıiın her hangi biİ
noktasrnın, her hangi bir noktadan tahfbinin miim-
ırtin :buluİffası; nükleeı siİahlaİın havsa,ıayt aŞa,u
bi! tarhlip güciiİre §a,hip oıİnası ve tatıri;batm 962
kap,a,ylp açaıa kadar olup bitm9§i; küçük devletle-
rin, asked blokla,fa dahil Olrna.kla güvenliklelini
Sağlamayacaklaınl, tam tersine, bu gibi ittifaklaJa
dahil kiiç'ük devletleriİ! topraklalmdaki üslgr dola-
ırsı iıe ilk tattrip edilecek biTef hedef teşkil edecek-
leTini ortaya koyma}tadır.

Demek ki, Tiirkiye'nin güvenliğjni a§kerı blok_
larda,n bİriİıe, yani NATo'ya katılİrra, şekli dışrnda

, . jerçokleştirmek, bizzat süvenuk kavram]run zorun-,-ı, 
ı.ıarg, biı, sonuçtur_ Bugiinkii şa,rtla1 altında gii-

venliğtmizt ibiz ancak, askerİ btroklar dışnda, kal-
İna,lr §uİ€tiyıe gerçekten sağlam,ış olıırua. «Amerika
tığ Rusya arasınd.a bir niik]eer denge kurdmuştığ;
bu şa,rtlarda savaş oıİnaz, olamarz..» şeklinde bir gö-
Tüş, n]e bu dengeİün yalh terrelden değiŞsbileceği-
nri ,ne başka niik]eer kuwetlerln çıkıp, bu deng€yi
tesirsİz kıla.cağını. ne de nilkleef bir savaş d§ında
ve NATo'nun lıedef a,l&ğı Riı§ya'dan başka bir d.
letin Türkiye'ye saldırma,sl ihtimalini girzönünde
tuİündullrladığl için tern^-ıden sakattlr.

Kaldı ki, NATlo ittiJa.kr ve iırili arılaşrcatar,
T{ıfkiye'ye şimdiden çok patra.ırya rnaJolmu§tuİ. NA_
:co ittifakına dahil biİ küçiik devlet olmak, Ame-
rika'ya ikiti anlaşnaıaIıa bağh bulu,runak, Tiirt iye'
nın bahmsız bir vaİıık oıa,falk yaşaİna§İıa ve ge]j
rne§lne eİrgel olma,kta, rrıilli hay§iyetinxizi lğIma.lrta-
ür. cbmİıurİyet Halk Partisi'niq imzaladığı ilk iki-
li arİaşnaJardan beİi yurduİnuz, Amerikan s ehıl
ku!,vetleIlİrin işgalinde bir ileri kaIakol haline gel-vrniştir. Amefikı'ya, ögemenlik h_eklanrruzı çiğneyen
1rntiya,zıaf tanıİrmıştıİ. Müttefi}tn §lahlı kuwetıe-
rİnq a8cak §avaş §üre§in@ ve savaşn yi.i"rütiiİnüy_
le llglli imt-iyaaıar taİrınabilir. oysa, Am€fİka'ya,
Aııeıikan işgaı ku,wetierine ve §ivil persoİleline ba-
r§ içinde tanıİrarr imtiyazlar, 20 yrıda, sürekli itti-
İakıar halini almrştrr.

Türkiye Türkiyeli lerindir
Biz, şu meskeİıet fel§efesine is}ıaJr ediyonız:

«ilİi btiyuk deYıet v&r; Blİi Ameriria{ biri R sya.
3ia kliçiik bir devtet olaIalı buİılaİdan birin€ bağ-
lanİıak zoıuİıdayız. Rusya'ya baHaİıaİnayacsbıruza
göİe, istetr işiffı€z AlııEıika'ya bağıarıa.ağE... »

Eınr. Brı tTıimiyet fe!§eİe§ini temeıdeıı

İeddediyoruz. Ne Amerika, ne Rusyd, ne her
hangi hiİ y&bancı devıet,. Tiirkiye Tiirtiye'lile-
rindir. Bu görüŞ, üstelik yüzde yüz gerçekçi bir
görüştiir ile_ Çiinkü küçiik devletlerin uyaıı.
dıkları, varlr}lanıun bilincine kavuştuklan,
emlıeryaliznin borTınduruğundarr kurtutnak,
için Şavaştıklaıı ve zafeT kazandlkları İıi1 diin-
ya.da yaşıyoruz. Evet, hissi İıedenleı:i lrir yaııa
brrak§a.lü hile, srrf gerg|dk_ci ve aüılgr bir a_cıdan,
gene de bağrm§ızlığr ve NATo drşr biı poüti-
kayı seEmemiz serekir. Değişen bir iliinya igin-
de, bugiinden, yanıtr aıüşünmek zorundayrz.
30.35 ,ıI sonra, Tiirkiye'nin niifusu 120 ,nil-
yon civarrnda olacaktu. Yani Türkiye, nüflsır
ile, orta çapta bir devlet haline gelecektir. Bu
devletiıı ekonomik, sosyal ve politik sorulüarı,
bugifuü.ii İle [rrya§lanarııiyacak İıir nitelik gös-
terecektir. Oy§a, Amerik&n eınperyalizninin
rrydu§u olan İıusünkii kap-kaç ıkapitalizıni, hizi
hay§iyetsiz ve ufuksuz hir lıayata rnahkffm et-
mektedir.

«Biz NATo içinıle kaliııazsak. hiç bir be-
de[e, diğer tıir tefip içinaıe veya tek b0şrmızı
ayni {aydayl §ağlayamaw» şeklinaleki bif iaıdıa-

}r nasıl makul saya,biliriz?

Ne imiş NATo içind.e kalrna*la, sağladt&rruz o
paha biailmez faydalar:

dolarla ölçülemez
Biraz irrrce «Ni.i}Jeer denge» nin, ald.atrcı bir gü_

venlik otduğunu açıkladrm. Acaba bazılaIınl batıs€t-
tiği ;bu fayda,ıar, sil6[ı a,raç ve gpreç baklmnndan
donatılruıktaold.uğumuz düşüncesinde rrıri toplan
ma,lrta&r? Çiinlrii muanzlarımı4 o paİıa b,içilİnez
faydaları açlklağuyorlar. Gerçek şudur ki, ArnErika'
run bize verdiği siıeİİaİ, orılın çıkaİı için açııaoak
bir savaşta kdlanıtİna]k i.izere verilrnektedir. Bu hu-
susu, Johnson, o ff]8şhur rrektubrında, zaıııaJıınl
başbakarrına ha,bllatruştır. Bu sila.hbIın, iisteük,
nicelik ve nitelikleriyle yeter§iz olduklan ha,k]rındııki
şi&ayetlefi de ötederr beri dİnrernekteyiz. Nibayet,
da}ıa §orr N.AıI!) Baı<anıar Konseyi'nde; Amerika'
Iur! kİiçiik müttefikterine tercihan kaİa ku!,ypt]eri-

. ni gel4tirmeıerini tav§iye ettiğini bİiyonrE. Yanl
Tiirırijy€ güvenliğİİıi ba&msız olaİak düşiinıneyecek,
Amerikarı gügiiniin bir psİça§ olarak mütalea ede-
rek, deniz ve hava gücilnii ikirıci plnııda bırakacak-
trr. Da}ıa^$ vaİ; Arüetrikarı st]ahbrı ile donatılmış
olr!ıak da, son taİüilde, biziİİ:r dçin te.İllikeli bir zaat
tıüıkta§ t€şki1 ehne](ted,ir. Çlinıiü bu siıe]h, aİaç ve
g€rcçıerin, nı€ıİİlileIı yedek par§alan v.b., Ameri-
kaıdhn g€,ıdiği içiİı Ttifkiy€ bir de bu bal§mdan
&İı€lr'tka'ya bığıanmış ]buıuİüna]kt€dır. Geİıe bundın
dotayı, Atatliİ,k zaİnaıund8 kunılıİtuş olan savaş erı_
diİ§tİirı]iz, Nr,ro}a gidİkten sonra ihmaı edİı6
ediıe; bugiin yok denecek haıe €Etrı,iştir.
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Nihayet, N.dTo'dan sağlanan feydalar] (!) baş-
ka bir tertip içinde v€ya tek başİnıza «hiç bir be-
dsue sağlayanrayaca&rruz» yolunda,ki iddia da. eıı
a,aİd;aJt bir muhasebe heta§ıyla matütdiir. zİra,
A4orİika'nm şu kadar rntlyon dolaIlık askerİ yaxdr-
rnına ( !) kaışlık, biziın ,Aİnefka'ya ne gibi m€n-
faatler s&ğtadrğmız hesa,b& katılİnamaktadlr. Biz
3İnelikaTa, işgat etmek, istediği anda
s&,\İaş aıaİu haline getirmek, ha,ılüıİn]zı Ameıika.n çı-
karıarı yotunda kırdıffia,k iİnrkenhnİıı t€rketmiş
buIunuyoruE ki, bEİarın bedeli dolarla ölçülemez.
A]ış veıiş, işte böyle bir allş verİştif. Bu, Mğfun ba-
klmnmızdan karlı biİ atış veriş değildir.

Gene deniliyor ki, «Nı,To'nun ve ikili aİıtaşma-
ıa,rın ek§ikıiklerd diizeıtilocek, bü buıılara bçğlı ka_
ıacafu. Dtizeltm€zleİse, Tiiilk'lor EıEnfaatıeriİrt koru_
masrrıı tı,ilen bir miılettir. ıler dııxumda kendiıerini
Lurlarrn yoıünü blılurıaİ.»

ü siklerde ıre§eyden önce biİ çelişi var: NATo
ve ikiti aİıiaşnaıarın biziİn a,çıİİJzdan düzğrüımesi
g§reJ<eİ! eksikıi:kleri ;buruİlduğu itiEf oditdi$ne sör€.
bırgiinkü şekiııeIiyıe bunlan imza.ıaınış bulunmaı!
tılEiIüJa,atleriİnıidn geİeğİ eibi koruİramamş o!duğü-

m açık bİİ deıüiaıir. Beri y€İıdhD, NATo iğnde ı,e
ikili aJılaçmalar 9o-rçqv€§inde Ame!İ,kayla, fli]en esit
duruına getmeq dstohıeri eğer saminrİ ise, bu gib' id-
djaJa,D iieri §irederir! diinyadan habeı§tz, safdil ki-
şiıer oıduırıafrİır gösterir. UnütuJna§ın kt, Fraıısa gi-
bi, niİkleer giice selıip ve NATo te§k etı içihde ü?
ulıyiıueraen bİri d'uıurnıında bıiİ devlğ b,ile, kendi_
§ine €şit haı<lar ğağıanıııa&ts i§in N..dTo teşki'.ıt;n,
aısn aynımıştır. Şİrndİ Tfirkiyehİx NATo içi]xde eşit_
li_k afıİnasn, ger@kte tıiç bir §onuga daşrnEyaga},

pl.etotlik bir i,stekiir Kaığ ki, ihbür
miıddeti geçtikteİı §onfa! NATo'dan aynlına-k, bizi,
aşİmasr soİı der€tr€ "ü €rıg_eııeİıe k8rş4aştEaao&tıı.
şüp!ç§i4 Tiirk Miıleti kendistıi konııııa$n:_ ve boj
yunduruktan l§ırtıİmasmı biıeİ bir mitlettlİ. NATo'
aqr ç*acağtz, derken, biz onun bu sağduJr_L<una ve
sa§ılİnaz hürriyet aznine güverımekt€yiz.

rİiirlüiye'nin, AİİıerikaTa, NATc|'ya bağlarraasl,
],öneticileİin taİih görttşiind;gn yoksurı oıElaiaTının
ve sınrfsal ideoıojilerinin aonucudiıf. Türk Mi]letinin
ideaııeriyıe, ağa - kompİad(,f - biiIoklai üçliiŞii men
laatleri bir tutulınuştuı.

Tavizleri GHP. ve DP. vermiştir
«Btz, zaııraıunda, anüeınpervalişt bir sa-

vaş verdik ve kazandık Blz, Tiirkive'nin ba.
ğrmsızlığınr herkesten lyi koruruz." şekllndeki
bir mantrk, gerçeklerin ırıthengine vunılunca,
doğru olmadrğı ortaya çıkan bir sörüştür. Gçr.
çekler ve olavlar, inatçıdır. Siz ne derseniz dc-
viniz, haklı olan, gerçekler ve olaylardrr. Şüp.
hesiz, bundan 48 yrl önce bir ınillt kurtulus sa-
vaşı verdik ve kazdndrk, Şüphesiz bu §avas ta-
rüin yazdığı llk antiempervalist savastı. ŞüTr-
lrcsiz, Atatiirk ölene kadar bağrmsrz bir dıs po.
lttika da yürüttfü. Bunlar, CHPhtn şereflt hiz-

met sayfalandrr. Fakat bugiin Amerikan em-
peryalizııinln boyunduruğu altında bulundır
ğumuz ve 1947'den bert btrbirtnt kovalayan tır-
vizlerin, CHP. ve DP.'nin iktidarları za!ııaııtn
da verildiği de süphesizdir. Bu gerçek, serefli
bir mdzlye atrflaxda bulunarak 'gizlenemez.

Aİrıeliİa, bir empe§dist devlettir. İ<ocaİnan biİ
irrı]pa.ratorluğa saİriptir. İkinci Diİ.ıya sat.aşrndan be-
ri, bu iİn!üaratorluk dJşrndaki ij_lkeleri de heg€!,İloo.
ya§l aıtına almak gayleti içi!,dedir. İmpalatorluğuna
d]alıil üksıerin, Arm€rikan si§teminden ayrııma,§ına,
kapitatizrı &şında, k€ndite ne iizgii bir. g€lişrİr€ ve
&aıllnma yolu seçrnelerine, h€ie so§yaliğni beniİn§e-
meleriİıe, Arnerika, bütün hrıku]< ve aİfa,k kuralla!ını
çığn€yeİeL &aba kııwetle kaİşı koymaktadlr. NATo
ve gEdTo ve ikiıı anlaşmalar §s itibaliyıg AIn€-
dkan eİnDeryaıiaıiİdn €İnrlndq Aınğİikan çıkaİ]-
fü?" hjü\ü eden ittifakıaTdıı. Bütün brırııar, birer
gerçelrtiİ.

Nihayet, Amerikan ernperya.lizminin ağırlığııda-
kİ bu ğinıiirti diizeninin §orı.§uzruğıa tradar siaiip git
rney@ğini düşiinmek için bir taıün kuvwetü neden ---ıerin;buıund[ğu da ortadadı!. Ne diinyada Aİİıeri-
kaİt ernperyalizninin veya biİ taİlaJüiirn sistemriEirı,
İre Ti.İrlliye'de ağaıar _ koınpladortar - biiTokİatı€.r
üçıiisü ta;hakkiimiİniiıı şu öni,imiiadie]ri 3&35 yü ba_
ş,rıyıa aÜatİnasıİıa, tatEkkiimıei.in_i stiİdürrıeıerine
en küç,ük bir ihtirnat yoktur.

Yeni, eskinin yerlnl alacaktır
Türfıiye'ıin 1mlitikası. gİıveııliğt. b(ı geİ-

çe&le.ıe görc değerlendirilırıeli, yeııiden ayarıaü_
ınaıtdrİ; ve de ayarlanacaİrtır. Tiirkiye NNİo'-
dan çıkacatr<tır; ikili anraşına,lar fe§heaıilecek-
tir; ve eJo€tçi haİt§mtz, Anayasa}& sa,hip çı-
kacak, tam bağmsız, deİnokratii., §o§yali§ğ
Tiirtiye}i kufacaktlr. Taıihin bir eİüıişi, «Brın-
lar aşln §olun ta,hıikleİi, denilrnek §ur€tiyle
ne durdufulabilir, ne de hele tei§ine çevrilebi-
lif.

Yeni, e§dnin yeı,ini alır; bu. karşr konul- -mau İri, sosya,l kanrmdüf. Türkiye İşçi Partisi,
yeni bir paftidir. Millı hayatımrza yepyeni bir
öz setiİİniştiL NATo ve ıikili aıIaşmalaı üze..
rindeki tartışınalar, bwiinkii bozuk diı5€nin
değiştiıi]eceği yolundaki iddiala.r, hep onun bi-
ünçü ve yurüsever ınücaıtelesi ile miimkün ot-
nıuştur.

Amerikın emperyatiznine kaİşr mü€8dele,,
Türkiye sosya,lizıni için ınüca ele, onrın bayr&_
ğr aıtında yiirütiiftnektedir. Nihai zaferden zsr_
İece şüph€ıniz yo]ktur. Yeni, eskisinin "yerini
alacakttr


