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Günümüzde Türkiye ile ABD arasında bir savaş sürüyor. ABD’nin bu savaşta kullandığı taşeronlar,
Fethullahçı casusluk ve terör örgütü, PKK, PYD, IŞİD ve ABD ile çeşitli biçimlerde bağlantılı kişi ve
kuruluşlardır. Avrupa Birliği de, aralarında bazı çelişkiler bulunmasına karşın, ABD emperyalizmiyle
uyumlu bir çizgi izliyor. Önümüzdeki aylarda bu uyumluluk daha da artacağa benziyor.
Fethullahçı casusluk ve terör örgütünün 15 Ağustos darbe girişiminde İncirlik üssünün kullanıldığı
biliniyor.
ABD’nin Türkiye’yi açıkça düşman ilan ettiği günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki
yabancı üslerin kapatılması daha da aciliyet kazanmıştır.
İsmet İnönü’nün CHP Genel Başkanı, Bülent Ecevit’in CHP Genel Sekreteri olduğu 1968 yılında,
Cumhuriyet Halk Partisi, İncirlik Üssü’nün kapatılmasını ve NATO ile ilişkilerin gözden geçirilmesini
isteyen bir rapor hazırladı.

CHP ÜSLERİN KAPATILMASINI İSTEDİ
Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay yetkilileriyle görüşerek hazırladığı
NATO’ya ilişkin bir rapor, CHP Parti Meclisi tarafından da onaylandı.
Bu raporda Türkiye’deki Amerikan üs ve tesislerinin kaldırılması ve Türkiye’nin özellikle Adana
İncirlik Üssü’nden en kısa sürede kurtulması isteniyordu.
CHP’nin raporunun ilgili bölümleri şöyledir:
“Türkiye’yi nükleer hedef haline getirecek üs ve tesisler kaldırılmalı, Türkiye’nin atomik silahlardan
tecridi sağlanmalıdır. Nükleer taarruzlar için planlayıcı olarak görev alınmamalıdır.”
“Adana İncirlik üssündeki Amerikan Stratejik Bombardıman Kuvvetinin, keza, yeni strateji
muvacehesinde Türkiye’ye muhtemel tecavüzün, birinci konvansiyonel ve ikinci konvansiyonel, taktik
atom silahları karışımlı mukabele safhalarında, herhangi bir fonksiyonu kalmamıştır. Faydalı
olabileceği sanılan üçüncü nükleer tırmanma safhasında ise, mütecaviz için nükleer stratejik bir tehdit
teşkil edeceğinden, bu safhaya erişilmeden evvel kesin surette imha edileceği kabul edilmelidir. Bu

şartlar altında faydası olmadan, Türkiye’nin bir bölgesini nükleer hedef haline getirecek bir üsten,
Türkiye’nin mümkün olduğu kadar çabuk arınması, her bakımdan bir zarurettir.” (…)
“Ölçüsüz bir iyiniyetle ve diğer NATO ülkelerinde uygulanmayan Türkiye’deki görevli Amerikalılara
ikili anlaşmalar yolu ile sağlanan siyasi, askeri, adli ve ekonomik bağımsızlığımızla bağdaştırılması
mümkün olmayan imtiyazlar tamamı kesin surette kaldırılmalıdır. (…)
“NATO’nun değişen şartlara göre yenileşmesini talep ediyoruz ve bu talebimizi aralıksız takip
edeceğiz. Müttefiklerimiz bu yenileşmeyi kabul etmezlerse ne olur? Türkler, tahrik etmeyen, fakat
varlığını ve menfaatlerini korumasını bilen bir millettir. Bu durumda kendilerini kurtarma yolunu
bulurlar.”

