Abd Mc’nin İktidarda Kalmasını İstiyor

Basın açıklaması, 4 Ekim 1975.
Amerikan silah ambargosu hikayesi çok anlamlı bir zamanda ve noktada birden
sonuçlanıverdi. Aylardır Başkan Ford’un, Kissinger’in ve daha birçok Amerikan ve
Nato yetkililerinin ambargonun kaldırılması yolundaki beyanlarına ve girişimlerine rağmen yerinden kımıldatılmaz bir çeki taşı gibi duran ambargo kararı, sanki
sihirli bir “açıl susam açıl” denilmiş gibi mıhlandığı yerden yuvarlanıverdi. Kısmen ve şartlı olarak kaldırılmış olması durumu izah etmez, çünkü zaten bir ölçüde
kaldırılması söz konusuydu da bir türlü olmuyordu. Taşı yerinden oynatan sihirli
formül ise, 12 Ekim seçimlerinde MC’nin durumunun güçlendirilmesi gerekçesidir.
Bu ortaya atılır atılmaz, akan sular durdu ve ABD Temsilciler Meclisi’nde oylar
büyük farkla tersine çevrildi. Senato da hemen ertesi günü toplanarak alınan kararı
kesinleştirdi. Bunun anlamı: ABD, MC’nin iktidarda kalmasını istiyor.
ABD’nin bu istek ve girişimini Kıbrıs sorununa ilişkin olarak yorumlamak dar
bir görüştür. Amerika Kıbrıs sorununun, MC iktidarında daha kolayca kendi istekleri doğrultusunda çözümlenebileceğini hesaplayabilir, hesaplıyordur da. Ama hepsi bu kadar değil ve en önemlisi bu değil. Amerika Türkiye’nin iç politik durumu
ile ilgili ve seçimlerin sonuçlarından, kendi politikasının dayanağı olan sınıflar ve
partileri adına kaygılı.
Emperyalizm, sömürü ve baskısı altına aldığı her ülkede demokratikleşmeye, kitlelere güç ve olanak kazandıracak demokratik özgürlüklere karşıdır. Çünkü kitleler,
demokratik güçler, aynı zamanda anti-emperyalisttir. ABD Temsilciler Meclisi’nin
silah ambargosunu 12 Ekim seçimlerinde MC iktidarına yardımcı olmak gerekçesiyle kaldırması bizim egemen sınıfların ve iktidarlarının ABD emperyalizmi ile bütünleşmesi olgusunu bir kez daha doğruluyor; bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin birbirinden ayrılmazlığı bir kez daha açığa çıkıyor.
Amerika, Türkiye’yi kendi istediği hizaya getirmede, “ceza ve mükâfat” çifte
yöntemini kullanıyor. Silah ambargosu kararı bir cezaydı, Kissinger’in, Kıbrıs’da
Türkiye’nin taviz vermesi zorunluluğu konusunda verdiği demeçler, tam seçimler
arifesinde Türkiye toprakları üzerindeki Nato askeri tatbikatı ve İstanbul’da tekrar
boy gösteren emperyalist Nato ülkeleri gemileri ve askerleri cezalandırma tehditleriydi.
Şimdi, Türkiye’nin Kıbrıs’tan bazı askeri birlikleri çekmeye başlaması ve Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıs konusunda BM’de “ılımlı” bir konuşma yaparak Türkiye’nin
askerlerini çekebileceğini belirtmesi, ambargoyu kısmen kaldırma kararıyla
“mükâfat”landırılıyor. Çifte yöntemin tek amacı var: Türkiye’deki mevcut politik
güçler dengesini, yani MC’yi iktidarda tutan sallantılı dengeyi bozulmaktan korumak, devamını sağlamak.
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Bu durumda, 12 Ekim seçimlerinde MC oylarının mutlaka geriletilmesi, MC’nin
iktidardan çekilmesi şartlarının oluşturulması gereği daha emredici bir zorunluk
haline gelmiştir.
“MC İktidardan Düşürülmelidir” broşürü, Şubat 1976
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