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Büyük Sermaye ve Abd İçin Demirel Hâlâ Birinci 
Seçenek

AP’nin Büyük Kongresi ve sonuçlarına ilişkin basın açıklaması, 25 Ekim 1978.

Demirel’in ezici bir çoğunlukla AP Genel Başkanlığına seçilişi, büyük sermaye ile 
ABD emperyalizmi için AP’nin  -ve Demirel’in-  hâlâ birinci seçenek olduğunu gös-
teriyor. Kongrede, uzayan grevlerin sınırlandırılmasının oybirliği ile kabul edilişi 
bu birinci seçenek olmanın bir belirtisidir.

Demirel’in genel başkanlığını belirlemiş olan olgu oy kulisleri ve hesapları değil. 
1964’de Demirel’i paraşütle indirir gibi AP’nin başına konduran güçler hesaplarına 
gelseydi İnan için de aynı şeyi yapabilirlerdi. Amerikan ve Türk sermayesi kendisine 
ne denli uysa ve hizmet etse de sosyal demokrasiden kuşkulanıyor. CHP, ABD ve 
Türk büyük burjuvazisi tarafından yapılması gerekli görülenleri daha bir süre ye-
rine getirip Kıbrıs sorununu istenilen biçimde çözüme kavuşturduktan sonra yeni 
bir hükümet kurulması girişimi gelebilir. AP’den muhaliflerin kopması ve CHP’ye 
katılması veya onu desteklemesi ile varolan hükümetin güçlendirilmesi, bu ayrı-
lanlarla birlikte kısmi bir CHP-AP koalisyonu gerçekleştirilmesi görüşünün hayal 
mahsulü olduğu AP kongresi sonuçları ile kanıtlanmıştır. Askeri darbe olasılığı bir 
yana, seçenek ikilidir: Ya bugünkü meclis aritmetiğinin sağa kaymasıyla bir AP-
MHP koalisyonu veya erken seçimlere giderek AP’nin tek başına veya MHP ile bir-
likte iktidara gelmesini sağlamaktır.

AP kongresinin sonuçları AP-MHP işbirliği ve bütünleşmesinin süreceğini de 
göstermektedir. 12 Mart’ın baş sorumlularından Faik Türün’ün en çok oyu alarak 
genel idare kuruluna girmesi bunun bir göstergesidir. ABD ve yerli büyük sermaye 
sömürü ve baskı düzenini sürdürebilmek için her iki partiye de ihtiyaç duymakta-
dır. Burjuvazinin hesaplarına göre, AP, “çoğulcu hürriyetçi demokrasi” imgesini ve 
görünümünü ayakta tutmak ve legal baskı ve terörü sürdürmek, MHP ise sahte sol 
demagojisi ile kitleleri ayartıp çekmek ve yasa dışı terörle onları yıldırmak ve solu 
ezmek görevini yüklenecekler ve yerine getireceklerdir.

Burjuvazinin bu hesaplarını boşa çıkaracak güç, politik bilinci ve döğüşkenliği 
günden güne yükselen kitlelerin örgütlü birleşik gücüdür.
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