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İvedi Görevimiz Faşizme Karşı Eylem Birliği

İkinci MC’nin kuruluşunu hazırlayan koşulları nasıl değerlendiriyorsunuz? 
CHP’nin tavrı konusundaki görüşleriniz nelerdir?
Seçim sonuçlarının hiç bir partiye tek başına iktidar olabilme imkânını vermemesi 
ve buna rağmen CHP’nin tek başına azınlık iktidarı olmaya kalkışması 2. MC’nin 
kurulabilmesi yolunu açmıştır. Azınlık iktidarı parlamenter rejimlerde mümkün 
hükümet şekillerinden biridir; ama böyle bir hükümet kuruluşuna giden parti par-
lamentoya girmiş diğer bir parti veya partilerle oylamada kendisini desteklemeleri 
konusunda önceden anlaşmaya varır, gerekli desteği sağlar. Böyle bir anlaşma yapıp 
dışarıdan desteklemeyi sağlıyamadan CHP’nin azınlık iktidarı oluşturmaya gitme-
sinin sonuç vermeyeceği besbelliydi. “Ecevit koalisyon teklifi etti de Erbakan kabul 
etmedi” gibi mazeretler geçerli değildir. “Sol bir parti, sağcı bir partiyle koalisyona 
gitmedi diye eleştirilemez” gibi soyut savunular da geçerli değildir. Tek başına ik-
tidar olabilme düşünce ve niyetiyle gidilip de söz arasında koalisyon fikrini ileri 
sürmek, ciddi bir koalisyon girişiminin davranışı değildir. Hele güvenoyu alama-
yıp hükümetten düştükten sonra, Demirel ve diğer iki partinin başkanları 2. MC’yi 
oluşturma işine canla başla girişmişken, CHP-AP koalisyonunu önermek, MHP ile 
siyasal flörte girmek ciddiyetten yoksun davranışlardır. Ciddiyetsizliğin de ötesin-
de, emekçi halk kitleleri ve demokrasinin geleceği açısından tehlikeli girişimlerdir.

CHP’nin iktidar olamayışı ve 2. MC’nin oluşturulması konusunda Ecevit ve 
CHP’nin hataları, Demirel’in becerikliliği ve hesap adamı oluşu üzerinde ileri geri 
çok şey söylendi. Partilerin ve liderlerin tutum ve davranışı elbette önemlidir ve et-
kilidir. Ama temelde belirleyici unsur sınıfsal güçlerdir. Büyük sermaye sınıfı burju-
vazi ilk ağızda CHP’den yana bir görünüm vermiştir, ama şimdi açıkça anlaşılmıştır 
ki, büyük burjuvazi aslında CHP lehine kesin ve mutlak bir tercih yapmış değildir. 
Gücünü koruyan bir kesimi MC yanlısı olmayı sürdürmüştür; önemli bir başka ke-
simi ise bir CHP iktidarını ancak uygun görebilecek kadar CHP’yi tutmuştur. Büyük 
burjuvazi için CHP ikinci tercih olmaya devam etmiştir. Ayrıca büyük burjuvazinin 
temsilcileri 2. MC’nin oluşturulmasına hiç karşı çıkmadılar, oluşturulduktan sonra 
da memnuniyetlerini belirtmekten geri durmadılar.

Şimdi, büyük burjuvazinin önde gelen kimi temsilcilerinin seçimlerden sonra 
CHP iktidarından yanaymışlar gibi bir görünüm ve izlenim yaratmaları acaba he-
saplı bir davranış mıydı, sorusu akla geliyor. Böyle bir hava yaratılarak CHP bu-
günkü Türkiye şartlarında gerçekleşmesi mümkün olmayan azınlık hükümeti de-
nemesine itildi; sonuçta da beceriksiz ve başarısız olma durumuna düşürüldü. Daha 
da önemlisi, güvenoyu alabilmek için sunduğu hükümet programıyla CHP büyük 
burjuvazice teslim alındı. CHP, AP ile koalisyona sokulup törpülenmesine gerek 
kalmadan kolu kanadı budanmış, hizaya getirilmiş oldu. Bir CHP iktidarı olasılığı 



1729

konusunda büyük burjuvazinin içi rahattır artık. CHP’nin, hiç değilse uzunca bir 
süre için, hesabı görüşmüştür. Büyük burjuvazinin böyle bir hesap içinde davran-
mış olabileceği ihtimali elbette CHP’yi kitlelere ve demokratik gelişmeye ters düşen 
politikasında mazur göstermez.

Devlet kadrolarının faşistleştirilmesi işleminin hızlandığı bu dönemde 
MHP’nin barış çağrılarını ve şirin gösterilme çabalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Faşist akımlar ve örgütler her yerde ve her zaman kendilerini kitlelere kabul et-
tirebilmek, bir kitle tabanı oluşturabilmek için kuzu postuna bürünmüş kurt po-
litikası izlerler. Ancak iktidarı bütünüyle ele geçirdiklerinde kurtlukları tam boy 
ortaya çıkar. Ama o zaman bile kitleleri oyalama ve aldatma taktikleri kullanırlar. 
MHP’nin barış çağrıları, hukuk devleti nutukları şiddetlenen saldırıları, cinayetleri 
perdelemek, dikkatleri bu olaylardan başka yöne çekebilmek, suçu kendi üzerinden 
atabilmek içindir. MHP yalnız barış çağrılarıyla değil, “büyük sermaye tahakkümü 
yıkılmalıdır” ve “kapitalizme karşıyız” gibi sözde sosyalistçe sloganlarla da kendini 
halk kitlelerine şirin gösterip onları kendi safına çekmeye çalışmaktadır.

Artan hayat pahalılığı, cinayetler ve acil dış sorunlar karşısında MC hükümeti 
neler yapabilir sizce?
2. MC hükümeti ne hayat pahalılığını, ne cinayetleri kökünden önleyecek, yok ede-
cek değildir; bir ölçüde sınırlamaya çalışacaktır sadece. Bunlar ve diğer sorunlar em-
peryalizme bağımlı geri kapitalist düzenden doğmaktadır. Bu düzen büyük sermaye 
sınıfı burjuvazinin çıkarına, işçi, yoksul köylü, emekçi sınıfların zararına işlemek-
tedir; onları sömürmektedir. Fiyat artışlarıyla sermaye sınıfı daha zenginleşmekte, 
işçi, emekçi sınıflar daha da yoksullaşmaktadır. Baskılar, silahlı saldırılar, cinayetler 
de bu haksız, bu adaletsiz düzeni zora dayanarak ayakta tutabilmek, sürdürebilmek 
içindir, işçi emekçi kitlelerin, yurtsever aydınların ve gençliğin direnişlerini kırabil-
mek için büyük sermaye sınıfları ve onların partileri, politikacıları şiddet ve dehşet 
yöntemlerine başvurmaktadırlar.

TİP’in seçim öncesi görüşleri günden güne doğrulanıyor. Faşizmin tırmandığı 
bu dönemde Türkiye sosyalist hareketinin önündeki görevler nelerdir?
Faşizmin ve ulusal bağımsızlığın kaynağı sınıfsaldır. Büyük sermaye sınıfı burjuvazi 
emperyalizmle iş ve çıkar birliğindedir. Bu birleşik güç sömürü düzenini sürdürebil-
mek için halk kitlelerinin sesini kısmak, direnişini bastırmak çabasındadır. Bunun 
için bir baskı yönetimi geliştirilmekte, demokratik hak ve özgürlükler kısıtlanmakta 
ve daha da kısıtlanmak istenmektedir. Ulusal bağımlılığın ve faşizmin kaynağı sı-
nıfsal olduğu gibi, buna karşı direnecek ve ülkeyi hem emperyalizme bağımlılıktan, 
hem faşizmden kurtaracak güç de sınıfsaldır. Bu güç, işçi sınıfı, ve müttefiki kol ve 
kafa emekçisi, köylü kentli kitlelerdir. Bunlar nüfusun ezici çoğunluğudur. Ama 
sayıların çokluğu, kendi başına, fazla bir güç oluşturmaz, örgütlenip birleşmek, 
mücadelede dayanışmayı, birlikteliği sağlamak şarttır. Ancak örgütlü, birleşik güç 
yenilmez.
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Cepheleşmeyi önlemek, iç barışı sağlamak gibi sözde gerekçelerle yurtsever, de-
mokratik güçlerin iş ve eylem birliğine, dayanışmasına karşı çıkmak, sömürülen ve 
ezilen halka değil, sömüren ve ezen işbirlikçi büyük sermayeye hizmettir.

Türkiye sosyalist hareketinin temel ve sürekli görevi işçi sınıfını ve müttefiki 
emekçi kitleleri örgütleyip bilinçlendirmek, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mü-
cadelesine sokmaktır. Bu görev hiçbir zaman ikinci plana atılmamak şartıyla içinde 
bulunduğumuz dönemde güncel ivedi görev, emperyalizme ve faşizme karşı yurtse-
ver demokrat güçlerin iş ve eylem birliğini örgütlemektir. Genel çağrıların ve kendi 
başına girişilen paralel eylemlerin ötesinde, somut örgütlenme, dayanışma, eş gü-
dümlü eylem biçimleri gerçekleştirilmelidir. Türkiye İşçi Partisi bu konuda üzerine 
düşeni yapmaya kararlıdır ve gerekli girişimleri planlamaktadır.
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