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Sia, Türkiye’nin Abd’ye ve Emperyalizme 
Bağımlılığını Pekiştiriyor

NATO’nun kuruluş gününde toplanan Barış Derneği 2. Olağan Genel Kurulu’nda 
Onur Konuğu olarak yaptığı konuşmadan, 3 Nisan 1980.

Nükleer silahların icat edilip geliştirilmesine girişildiğinden beri barış sorunu, in-
sanlığın en başta gelen yaşamsal sorunu oldu. Son zamanlarda, emperyalizmin 
silahlanma yarışını körükleme, detantı baltalama, sıcak ve soğuk savaşı kışkırtma 
girişimleriyle, barışı koruma ve güçlendirme sorunu daha da ivedilik ve önem ka-
zandı.

[...]
Ne var ki, Türkiye’nin barış mı, savaş mı konusunda oynadığı rol ve gördüğü 

işlev böyle dolaylı olmakla da kalmamaktadır. NATO’nun üyesi olması, toprakla-
rında Amerikan casusluk tesisleri ve askeri üsleri bulundurması nedeniyle Türkiye, 
dünya barışını tehdit konusunda daha doğrudan bir rol oynamaktadır. ABD’nin, 
dünya barışını tehdit eden, bölgesel askeri müdahaleler ve baskılar tasarılarında, 
Türkiye’yi, kullanabileceği araçlar arasında, hem de başta gelen bir konumda gör-
düğü açıktır.

[...]
Üslerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin üsleri olduğu iddiası gerçek duruma aykı-

rıdır, bir aldatmacadır. Üslerde Türk Bayrağı’nın dalgalanması, bir Türk komuta-
nının bulunması bunları Türkiye’nin kontrolüne koymaya, Türkiye’nin malı yap-
maya yeterli değildir. Üslerde bir iç bölge, bu bölgede çalışan Amerikan personeli 
ve onların bağlı olduğu bir Amerikalı komutan vardır. Esas dinleme ve gözetleme 
merkezleri, füzeler ve rampaları, nükleer başlıklar, her an uçuşa hazır ağır bombar-
dıman uçakları bu iç bölgededir ve Amerikalıların kontrolündedir. Casusluk tesisle-
rinde dinleme ve gözetleme sistemleriyle elde edilen bilgiler doğrudan Amerika’ya, 
Pentagon’a bildirilmektedir. Amerika her an bu üsleri, oralardaki füzeleri, nükleer 
başlıkları, bombaları, uçakları kullanabilir, Türkiye’yi bir oldu bitti ile karşı karşıya 
bırakabilir.

[...]
Bunu sağlamak ve gerçekleştirmek Parlamento muhalefetinin ihmale gelmez 

görevidir. Bu Parlamento görevi en başta CHP’ye, sonra da durmadan Batı Kulübü-
nün tahakkümünden söz eden MSP’ye düşmektedir.

[...]
Yenilmez güç kitlelerin örgütlü gücüdür. Biz bilimsel sosyalist platformda olan 

partiler, ilerici sendikal hareketin örgütü DİSK, demokratik kitle ve meslek örgüt-
leri ülkede kitlesel bir barış hareketi oluşturmakla, veya oluşturulmasına katkıda 
bulunmakla yükümlüyüz. Barışı koruma ve güçlendirme yolunda çalışma Barış 
Derneği’nin özgün işlevidir. Ama, ülke çapında kitlesel bir barış hareketi yaratı-
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labilmesi, tüm demokratik, ilerici, sol güçlerin aktif katkısıyla mümkündür. Barış 
hareketinin kitleselleştirilmesi gereği gündemdedir. Barış Derneği bugüne kadar 
dikkat çekici bir canlılık göstermiş, yararlı çalışmalarda bulunmuştur. Bu toplan-
tısıyla Barış Derneği’nin yeni bir döneme gireceği anlaşılmaktadır. Bu yeni dönem 
çalışmalarının barış hareketinin kitleselleştirilmesine ağırlık vereceğini umut eder, 
yürekten başarılar dilerim.

Çark Başak, Sayı 75-76, 1 Nisan 1980

*

[Aynı toplantıdan]

Yenilmez Güç, Kitlelerin Örgütlü Gücüdür

Nükleer silahların icat edilip geliştirilmesine girişildiğinden beri barış sorunu in-
sanlığın en başta gelen yaşamsal sorunu oldu. Son zamanlarda emperyalizmin silah-
lanma yarışını körükleme, detantı baltalama, sıcak ve soğuk savaşı kışkırtma giri-
şimleriyle barışı koruma ve güçlendirme sorunu daha da ivedilik ve önem kazandı. 
Nükleer bir 3. Dünya savaşının ölümcül olasılığı karşısında diğer bütün ekonomik, 
politik, sosyal sorunlar geri plana düşmektedir. Kuşkusuz dünya barışını tehditlere 
karşı koruma ve perçinleme sorunu, ekonomik, politik, sosyal sorunlardan kopuk 
değildir. Hep bildiğimiz gibi, savaş tehdidi ve tehlikesi emperyalizmin ileri evre-
lerindeki bunalımlı kapitalizmin çelişkilerinden, onun dünyayı kendi sömürü ve 
tahakkümü altına alma kasıt ve çabalarından doğmaktadır.

Yurdumuz Türkiye bu savaşçı kapitalist dünyanın bir parçası olması nedeniyle, 
dolaylı olarak, barışı tehdit eden, savaşı kışkırtan saflarda yer almaktadır. NATO 
üyesi olması, topraklarında Amerikan casusluk tesisleri ve askeri üsleri bulundur-
ması nedeniyle de Türkiye, dünya barışını tehdit konusunda doğrudan bir rol oy-
namaktadır.

Amerikan emperyalizminin batılı ortaklarıyla birlikte planladığı askeri ve poli-
tik stratejinin baş hedefi Sovyetler Birliği’dir. Casusluk tesisleri ve askeri üsleri de 
Sovyetler Birliği’ne yöneliktir. Bir nükleer savaş patladığında Türkiye’nin bu tesis ve 
üsler nedeniyle bu savaşa bulaşacağı kuşkusuzdur. Ayrıca, son Ortadoğu bunalımı 
koşullarında ABD, bölgeyi kontrol ve baskı altında tutmada ve gerekli gördüğün-
de askeri müdahaleleri gerçekleştirmede Türkiye’yi vazgeçemeyeceği bir köprüba-
şı olarak görmektedir. Uzun süre bekletildikten sonra birkaç gün önce apar topar 
imzalanan Savunma ve İşbirliği Anlaşması Türkiye’nin Amerika’ya, emperyalizme 
bağımlılığını pekiştirmiş, Amerika tarafından araç olarak kullanılması imkânını ve 
olasılığını kolaylaştırmıştır.

Üslerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin üsleri olduğu iddiası gerçek duruma aykı-
rıdır, bir aldatmacadır, üslerde Türk bayrağının dalgalanması, bir Türk komuta-
nının bulunması bunları Türkiye’nin kontrolüne koymaya, Türkiye’nin malı yap-
maya yeterli değildir. Üslerde bir iç bölge, bu bölgede çalışan Amerikan personeli 
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ve onların bağlı olduğu bir Amerikalı komutan vardır. Esas dinleme ve gözetleme 
merkezleri, füzeler ve rampaları, nükleer başlıklar, her an uçuşa hazır ağır bombar-
dıman uçakları bu iç bölgelerdedir ve Amerikalıların kontrolündedir. Casusluk te-
sislerinde dinleme ve gözetleme sistemleriyle elde edilen bilgiler doğrudan ABD’ye, 
Pentagon’a bildirilmektedir. Amerika her an bu üsleri, oralardaki füzeleri, nükleer 
başlıkları, bombaları, uçakları kullanabilir, Türkiye’yi bir oldu-bitti ile karşı karşıya 
bırakabilir.

Türkiye’nin ulusal çıkarları dünya barışının korunma ve güçlenmesindedir. 
Türkiye’nin ulusal çıkarları bölge barışının korunması, bölgedeki ülkelerle iyi iliş-
kilerin, dostluğun ve yardımlaşmaların geliştirilmesindedir. Türkiye’nin NATO 
üyeliği, topraklarında Amerikan askeri üs ve casusluk tesisleri bulundurması bu iki 
yönlü ulusal çıkarlara aykırıdır.

SİA Anayasaya Aykırıdır, Reddedilmelidir
Amerika ile imzalanan, üslere ve casusluk tesislerine ilişkin Savunma ve işbirliği 
Anlaşması mutlaka ve mutlaka TBMM’ne getirilmeli, ulusal çıkarlara olduğu kadar 
Anayasaya, hatta TCK 125. maddesine aykırı olduğu için reddedilmelidir.

Ama barışı korumada, savaş kışkırtıcılığına karşı çıkmada ve ulusal çıkarları sa-
vunmada asıl görev öz nitelikleriyle yurtsever ve barışçıl olan işçi, emekçi kitlelere, 
onların ekonomik ve politik örgütlerine, demokratik, ilerici, sol örgüt ve güçlere 
düşmektedir. Egemen sınıfların savaşçıl, sömürücü, baskıcı politika ve uygulama-
ları ancak kitlelerin örgütlü karşı koyuşu, mücadelesiyle dizginlenebilir, giderek et-
kisizleştirilebilir.

Barış Hareketini Kitleselleştirmekle Yükümlüyüz
Yenilmez güç kitlelerin örgütlü gücüdür. Biz, bilimsel sosyalist platformda olan par-
tiler, ilerici sendikal hareketin örgütü DİSK, demokratik kitle ve meslek örgütleri 
ülkede kitlesel bir barış hareketi oluşturmakla, oluşturulmasına katkıda bulunmakla 
yükümlüyüz. Ülke çapında kitlesel bir barış hareketi yaratılabilmesi, tüm demokrat, 
ilerici, sol güçlerin aktif katkısıyla mümkündür. Barış Derneği bugüne kadar dikkat 
çekici bir canlılık göstermiş, yararlı çalışmalarda bulunmuştur. Bu toplantısıyla Ba-
rış Derneği’nin yeni bir döneme gireceği anlaşılmaktadır. Bu yeni dönem çalışmala-
rının barış hareketinin kitleselleştirilmesine ağırlık vereceğini umut eder, yürekten 
başarılar dilerim.

Yürüyüş, Sayı 261, 8 Nisan 1980


