
1 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

İslamcı Türkçü Faşist Rejimin Kökenleri, Gelişimi ve Niteliği Üzerine 

Yeni Komünizm Kolektifi Çalışma Grubu 
 

Ocak 2022 
 

Giriş: 

Bu çalışmanın amacı, günümüz toplumunda hâkim sınıflar arasındaki derin bölünmeyi, devlet gücü 

içerisindeki karşılıklı çatışmayı ve rejimin niteliğini ortaya koymak ve nihai hedefi komünizm olan bir 

devrimin mümkünlüğünü daha derinden anlama çabasıdır. Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşundan günümüze hakim sınıflar arasındaki bölünmeye ve onların siyasi evrimine odaklanarak, 

yeni siyasi konfigürasyona ve günümüz rejiminin niteliğine ışık tutacaktır.  

AKP’nin 2001’de Recep Tayip Erdoğan önderliğinde kurulması, 2002 seçimlerinde tek başına iktidara 

gelmesi ve neredeyse 20 yıldır tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkması, Siyasal İslam’ın belirleyici 

ve yönlendirici güç olarak siyaset sahnesinde yer almasını sağladı. AKP, “seçim başarılarıyla” 

yetinmemiş ve bu “başarılardan” aldığı güçle, devlet içerisinde de gücünü tesis etmiş ve bir rejim 

değişikliğini sağlamıştır. Kemalist kurucu rejimin -ki kurucu rejim de dünya sahnesine bağlı kalarak 

çeşitli değişimler göstermiştir- bazı sacayakları yeni rejim tarafından devralınarak yeniden inşa 

edilmiştir. Türkçülük ideolojisinde olduğu gibi, İslam’ın hem devlet gücü içerisinde hem de toplumda 

belirleyici kutbu oluşturması ve İslamcı burjuvazinin bu süreçten menfaat sağlayan ana güç olması 

meselesi, hakim sınıf klikleri arasında sadece basit bir “görev değişimi” veya ekonomik indirgemeci bir 

düşünüş şekline tekabül eden “pastadan büyük payı almak” gibi anlayışların ötesinde, bir toplumun 

nasıl yönetileceği, gelecek toplum tasavvuru ve tüm bunların gerçekleştirilmesine yönelik izlenecek 

yolun -toplumun tüm gözeneklerinde- ne olduğu meselesidir. 

Bob Avakian (BA) Yaklaşan İç Savaş ve Günümüzde Devrim İçin Yeniden Kutuplaştırma eserinde “işlerin 

ilerlemesinde” uygulanan bir “siyasi sarkaç nosyonu” olmadığından bahseder. “İşlerin başına gelmek” 

“bir gün o, diğer gün bu” şeklinde hür bir seçimle gerçekleşmez, her ne kadar bazen seçimler bu 

süreçlerde önemli rol oynasalar bile altında yatan büyük bir karmaşa ve dinamik vardır. “Anlamamız 

gereken bir şey var: “ONLAR” diye bir şey yoktur. (Burada Avakian tarafından tarif edilen “ONLAR” 

ibaresi, muslukları açıp kapatan yekpare bir “hakim sınıf komitesi” biçimindeki hakim sınıf anlayışıdır.)  

Yani toplumu yöneten, kendi içinde bölünmeleri olmayan, “yekpare” bir grup şeklinde bir şey yoktur. 

Bu gerçekten anlamamız gereken temel bir noktadır. “ONLAR” olmak için, yönetici sınıf içinde ve 

dolayısıyla toplum içinde egemen olan ve belirleyici güç olmak için çabalayan ve mücadele eden 

farklı “ONLAR” vardır. Ancak tek bir “ONLAR” yoktur.1 

Toplumsal analiz, birbirleriyle sürekli etkileşim içindeki bir dizi tarihsel gelişmeyi derinden kavramayı 

zorunlu kılar. Bir “öykülemeyle” ya da “bakış açısı epistemolojisiyle” değil, bilimsel verilerin ele alındığı, 

tarihsel olaylara derinlemesine bakıldığı, toplumsal çelişkilerin düğüm noktalarının nasıl oluştuğu ve 

hâkim sınıf ilişkilerinin girift -birbirleriyle kesiştiği gibi birbirlerini kesen (karşıtlık gösteren) ve sürekli 

hareket halinde yani dinamik olan çelişkili- yapısı, kısacası, objektif realitenin çok katmanlı sürekli 

devinim halindeki yapısı bilimsel bir okumayı zorunlu kılar. Böylesi bir okumayı bilimsel temelde 

yapmak dar ideolojik ön kabulleri reddetmeyi gerektirir. Yine de bu okuma “arı” ve “sınıflar” üstü bir 

okuma değildir; nihai amacı komünizm olan bir dünyaya gitmeyi hedefleyen bilimsel yöntem ve 

yaklaşımı esas alır. Yani tarafgirdir, tarafgirliğini objektif realiteden, bilimden alır. 

 
1 Bob Avakian, Yaklaşan İç Savaş ve Günümüzde Devrim İçin Yeniden Kutuplaşma, El Yayınları, S 81 
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AKP içerisinde kümelenmiş hâkim sınıf güçleri, daha büyük çelişkiler temelinde bir araya gelmişlerdir. 

Bu güçler çelişkilere “aynı ses ve aynı tonda” cevap vermezler ve “dinamik” bir birlikteliği oluştururlar. 

Bu söylediklerimize en canlı örnek 15 Temmuz darbe girişimidir, AKP’nin “birlik” içerisinde bulunduğu 

AKP-CEMAAT ittifakı -ve bu iki güç etrafında kümelenmiş çeşitli gruplar- infilak ederek, hakim sınıflar 

nezdinde güçlü bir krize neden olmuştur. Kemalistler (ve başka klikler), toplum içerisindeki diğer 

güçlere karşı mücadelelerinde, her ne kadar bazen aralarındaki çelişkiler kızışıp, “genel çıkarları” 

tehlikeye atma potansiyeli barındırsa bile belirli bir temele, yani burjuvazinin genel çıkarlarına uyarlar. 

“Genel çıkarların temsili” hakim sınıflar içerisinde ve toplumdaki güçlerde sürekli tartışmalı bir husustur 

ve yükselen küreselleşmiş emperyalizm ilişkileri içerisinde, “genel çıkarların” dünya ölçeğinde temsil 

edilmesi durumu, süreci daha fazla karmaşık hale getirir. O yüzden alınan siyasi kararlarla ekonomik 

kararlar arasında düz bir bağlantı yoktur. Ve siyasi olarak alınan kararların “meşruluğu” için toplumun 

her bir alanında hegemonya oluşturma zorunluluğu kendisini sürekli ve güçlü bir itkiyle dayatır.  

Cumhuriyet’in başından beri Türk hakim sınıfları içerisinde bulunan ve toplum içerisinde önemli bir 

aktör olan İslamcılar, 2000’li yılların başında AKP’yle birlikte hakim sınıfların derin bölünmesinden 

faydalanmış, kapitalizm-emperyalizmin köktenci Cihatçılarla olan çelişkilerinden dolayı “ılımlı İslam” 

(ılımlıdan kasıt artık neyse!) konseptinden yararlanmış, halk kitlelerinin sisteme olan öfkelerini de kendi 

cephesinde toplamış ve iktidarı boyunca birçok çelişkiyi kendi lehine çözerek -2007 Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri, 2008 Kapatma Davası, Ergenekon (2008), Balyoz (2010) Operasyonları, Anayasa Değişikliği 

Referandumu (2010), halk oyuyla ilk Cumhurbaşkanlığı Seçimi (2014) ve 15 Temmuz  2016 Darbe 

Girişiminin bastırılması gibi gelişmelerle- kendi rejimlerini tesis etmişlerdir. AKP, başından beri aynı 

siyasi hattı “düz bir çizgi (lineer)” şeklinde izlememiştir. Dünya koşullarına bağlı olarak, özellikle de Arap 

Baharı sonrasında Ortadoğu’daki gelişmeler, emperyalist güçlerin kendi aralarındaki çelişkilerin 

“vekalet savaşı” biçimini alması ve bu temelde güçlenen “Siyasal İslam’ın radikalleşmesi” ve 

köktendinci faşist güçlerin sahada belirleyici bir güce doğru ilerlemeleri, Suriye’de PYD önderliğinde 

Özerk Kürt Yönetimi’nin oluşumu, tüm bunların Bob Avakian’ın formüle ettiği şekliyle “İki Miadı 

Dolmuşlar” çelişkisi temelinde gerçekleşmesi; Türkiye’nin kapitalist-emperyalist ilişkiler içerisinde 

yerini “pekiştirmek” isterken Batılı güçlerle olan çelişkileri ve ayrışımları, bölgesel güçler nezdinde 

yaşanan çelişkilerin dinamik yapısı ve keskinleşmesi gibi çeşitli faktörler hem hakim sınıflar içerisinde 

çelişkilerin derinleşmesine hem de “Siyasal İslamcıların” kendi aralarındaki çelişkilerin patlama 

noktasına ulaşması sonucunda bugüne kadar gelmişlerdir. İfade ettiğimiz ve birbirine bağlı olan tüm bu 

çelişkiler, AKP’nin faşist İslamcı-Türkçü bir rejimi tesis etmeye doğru bir dönüşüm sürecine girmesine 

yol açmıştır. Ve böylece AKP’nin kurucu “ılımlı” kadrolarının ezici çoğunluğu -ki buna Gülen Cemaati’ni 

de katmak gerekir- yeni rejimin dışında kalmış ve “kendi” yollarını tutmuşlardır.  

Türkiye’deki gelişmelere, hakim sınıflar arasındaki kamplaşmaya ve yeni konfigürasyona “tipik 

hareket”2 ya da “mutlak eşik”3 nosyonlarından uzak durarak, 1990’lardan beri dünya çapında yaşanan 

bir “geçişin” yaşanması, bunun büyük kargaşalara neden olması -ve neden olmaya da devam etmesi- 

Türkiye’nin de bu “geçiş ve kargaşanın” içinde olduğuna dair görüşlerimizi açıklayacağız.  

“Tek adam diktatörlüğü”, “aile devleti” gibi maddi hiçbir karşılığı olmayan, sınıf ilişkilerini ve 

diktatörlüğünü görmeksizin, sorunun sınıflar üstü ve sadece “bireysel bir iktidar”, “hırslar oyunu” 

olarak gören “şahsi menfaatler” temelinde açıklamaya çalışan -elbette şahsi menfaatler vardır, lakin 

sınıfsal kamplaşmanın ve bölünmenin temeli bunlar değildir- bilcümle idealist siyaset ve tarih 

okumalarına karşı, bizler toplumsal ilişkilerin ve derin sınıfsal bölünmelerin kapitalist-emperyalist 

dünya sistemi içerisinde nasıl cereyan ettiği üzerine odaklanacağız.  

 
2 Tipik hareket düşüncesi, tarihin sabit ve her zaman tekrarlanan kalıplara uyduğunu gören bir görüştür. 
3 “Mutlak Eşik” sabit bir son noktaya sahip bir gelişme mantığını veya bunun olması gereken bir noktaya 
ulaşması şeklindeki yaklaşımıdır.  



4 

 

Dini akımların ve İslamcı burjuvazinin gelişimini yalnızca mekanik bir “dış faktör” ile ya da “anti-

komünizm” ile açıklama indirgemeciliğinden kaçınacağız. Siyasal İslam dünya koşullarının olanaklılığı 

içerisinde gelişip güçlenmiş, dönem dönem emperyalist güçlerden destek almış, gerek anti-komünist 

mücadelelerden gerekse emperyalistlerin bölgesel gericilerle olan hesaplaşmalarından faydalanmıştır. 

Fakat köktenciliğin -Hristiyan ya da Müslüman köktenciliğin- ve tanrı inancına dayalı örgütlenme 

biçimlerinin -ister Evanjelist olsun isterse Siyonist- dünya çapındaki yükselişi Bob Avakian’ın da dediği 

üzere, kapitalist-emperyalist üretim ilişkilerinin bir özgül çelişkisi olarak patlak vermektedir: 

“Tekrarlayacak olursak, bütün bunlar bir avuç emperyalist ülkenin egemen olduğu bir dünyadaki 

“orantısız” ilişkilerin bir yansımasıdır. Şu anda dünyadaki ülkelerin ve halkların büyük çoğunluğu ve 

özellikle Üçüncü Dünya’dakiler emperyalist hegemonyanın dayattığı aşırı yoksulluk, sömürü, kitlesel 

göç ve çalkantılara maruz kalırken, tek bir emperyalist süper güç dünyaya hükmediyor. 

Günümüz dünyasında bu çelişkilerin dışavurumlarından biri emperyalist küreselleşme ve yarattığı 

etkiler ile Cihat yanlısı İslâmî köktendincilik arasındaki karşıtlığın karşılıklı olarak güçlenmesidir. 

Benjamin R. Barber’ın yazdığı kitabın başlığı olan ifadeyi kullanarak, bu olguyu ‘Küreselleşmeye Karşı 

Cihat’ olarak niteleyebilir ve ABD’nin emperyalist egemen sınıfının yürürlükte olan program ve ideolojisi 

içerisinde Hıristiyan Faşist köktendincilerin önemli bir unsur olduğunu ilave ederek şöyle genişletebiliriz: 

Bir yanında Cihat diğer yanında Küreselleşme ve Küresel Haçlı Seferi bulunan bu mücadelede, insanlığın 

sömürgeleştirilmiş ve baskı altına alınmış katmanları arasındaki tarihsel olarak miadı dolmuş kesimler 

ile emperyalist sistemin tarihsel olarak miadı dolmuş egemen katmanlarını görüyoruz. Bu iki gerici 

kutup karşılıklı mücadele içindeyken bile birbirini güçlendiriyor. ‘Miadı dolmuş’ bu güçlerden herhangi 

birinden yana taraf olduğunuz takdirde, her ikisini de güçlendirmiş oluyorsunuz. 

Bu, İslami köktendinciliğin Hıristiyan köktendincilikten daha beter olduğu şeklindeki görüşün niçin yanlış 

olduğunu ve bu görüşün ‘emperyalist sistemin tarihsel olarak miadı dolmuş egemen katmanlarını’ nasıl 

desteklediğini açıkça göstermektedir. ‘Miadı dolmuş’ bu ‘iki güç’ konusunda şunları da vurgulamıştım: 

İnsanlığa zarar veren ve daha büyük zararlar vermeye devam eden, insanlığı tehdit etmiş ve daha da 

büyük tehditler savurmayı sürdüren bu olgunun ne olduğundan emin olmak önemlidir. Bu kesinlikle 

‘emperyalist sistemin egemen katmanı’dır.”4 

“Din” Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ögelerinden biri olmuştur ve etkinliğini hiç yitirmemiş olup 

günümüze kadar güçlenerek gelmiştir. İslamcıların gelişimi ve bugün için ana belirleyici güç olması 

durumu -hem devlet gücünü elinde bulundurmaları, hem de daha geniş bir şekilde toplumdaki temel 

parametreleri oluşturmaları durumu- birikimin kendi içindeki “nitel bir sıçraması” sonucunda değil, 

dünya sahnesinde değişen koşullara uyum sağlayarak, dünyadaki “geçiş ve kargaşa” sürecinin ortaya 

çıkardığı sosyoekonomik ve siyasi koşulların fırsata dönüştürülmesi ve günümüzdeki siyasi 

konumlarını ve güçlerini elde etmeleriyle mümkün hale gelmiştir. 

Rejim tartışmalarında yürütülen en büyük hatalardan biri de “rejim” ile “devleti” aynı şey olarak 

görmek ya da böyle görme eğilimidir. Bob Avakian’ın bir kez daha önemle üzerinde durduğu ve bizim 

de daha önceki çalışmalarımızda söylediğimiz gibi: 

“Devlet bir egemenlik aracıdır, sınıflı toplumun belirli bir aşamasında ortaya çıkmıştır. Her devlet bir 

sınıfın aracıdır. Kapitalist toplumda; burjuva sınıfının, proletarya ve geniş halk yığınları üzerinde 

oluşturduğu egemenlik aracıdır.” 

 
4 Bob Avakian, Emperyalizm ve Köktencilik Hakkında Bilimsel Anlayış, http://yenikomunizm.com/emperyalizm-
ve-koktencilik-hakkinda/  ya da daha kapsamlı bir bakış açısı için; Bob Avakian, Aklı Özgürleştirmek ve Dünyayı 
Kökten Değiştirmek İçin Tüm Tanrılardan Kurtulun, El Yayınları, 2014 

http://yenikomunizm.com/emperyalizm-ve-koktencilik-hakkinda/
http://yenikomunizm.com/emperyalizm-ve-koktencilik-hakkinda/
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Rejim ise hâkim sınıfın egemenliğinin nasıl kurulacağına, devletin ve kurumlarının nasıl 

konumlandırılacağına, toplum ve bireyle ilişkilerin hangi temelde inşa edileceğine, hâkim ilişkilerin 

“meşruluk” kazanması için toplumdaki kabulü yaratacak düşünceler ve ideolojinin nasıl 

belirleneceğinin yoludur. Yani rejim, bir araç olarak devletin -kendi sınıfsal temeline dayalı olarak ve 

onun tarafından sınırlandırılarak- izleyeceği yolu belirler ve uygular. Rejimin “belirlenmesi”, dünya 

arenasına bağlı olarak karşılıklı toplumsal ve sınıfsal mücadeleler neticesinde tarihsel olarak ortaya 

çıkar ve şekillenir. O yüzden rejim ister iktidarda olsun, ister “muhalefette” hâkim sınıflar açısından da 

bir mücadele sorunudur. Zira hakim sınıflar yekpare değildir. Hareket halindeki toplumsal çelişkilere, 

onun alabileceği olası değişikliklere farklı cevap verirler ve nispeten birlik sağlayan gruplar nispeten 

belirli bir “konsensüse” vardıklarında rejimin niteliği ve belirleyiciliği için diğer kliklerle çatışmaya 

tutuşurlar. Bu çatışma bazen öyle bir hal alır ki, hâkim sınıfların genel çıkarlarını yıpratacak hatta onun 

bir devrimle yıkılabilmesinin koşullarını hazırlayacak potansiyeli ve mümkünlükleri doğurur. 

Bir bilgilendirme notu düşmek gerekirse, “Kemalistler” olarak nitelendirdiğimiz burjuva kliği ifadesini, 

Kemalist rejim döneminde güçlenen ve Cumhuriyet’in kuruluşu esnasında komprador burjuvazi 

içerisinde belirleyici konumlarda olan ve günümüze kadar gelen klik ve onun yöneticileri için 

kullanmaktayız. Başka siyasal bilimciler bunu “İstanbul Burjuvazisi” olarak da nitelendirir. Şüphesiz bu 

klik içerisinde kurucu Kemalist ideolojiye pek de bağlı olmayan kesimler vardır ve bağlı olanların da 

aslında birden fazla “yeni” Kemalizm okuması bulunmaktadır. Tek tek Kemalist grupların “dünya 

saiklerine” odaklanmak yerine, geçmişte hâkim sınıflar içerisinde devlet gücünü birincil derecede 

elinde bulundurup menfaat sağlayanlara ve günümüzde devlet içerisindeki eski gücünü yitirmiş olan 

bu burjuva kliğine ve onun temsilcilerine “Kemalistler” tanımlamasını yapacağız.  

İslami Burjuvazi, “Yeşil Sermaye”, “Anadolu Kaplanları”, “Anadolu Sermayesi”, “Siyasal İslam” gibi 

hâkim sınıflar içerisindeki İslamcı olan kesimler için kullanılan kavramlar yerine, bizler doğrudan 

“İslamcılar” kavramını kullanacağız. Bu noktada açıklık getirmek gerekirse, İslamcılardan kastımız İslam 

dinine inan insanlar -yani Müslümanlar- değildir. “İslamcılar” kavramı ile ifade edilen şey, İslam’ı bir 

dünya görüşü olarak kabul eden ve toplumun örgütlenmesinde temel alan hâkim sınıflardır. Bu 

İslamcılar, hâkim sınıflar içerisinde kendi klik çıkarlarını temsil ettikleri gibi, toplum içerisinde de 

“siyasal İslam’ın” geniş yelpazesinin aktörleriyle birlikte, karşılıklı olarak birbirlerini güçlendirirler ve 

hegemonya açısından İslam anlayışının belirleyici güç olması için mücadele yürütürler. İslamcılar da 

Kemalistler gibi “yekpare”, “tek bir blok” olmayıp kendi aralarında önemli çelişkiler ve saflaşmaları 

barındırırlar.   

Giriş için son bir not daha ekleyelim. İbrahim Kaypakkaya, bundan 50 yıl önce Türkiye’deki hakim sınıflar 

arasındaki bölünmeye dair esas olarak doğru ve bilimsel bir yöntem izlemiştir. Yoldaş Kaypakkaya, 

hakim sınıfların arasındaki çatışmayı ve bölünmeyi daha derinden analiz etmeye mahir olmuş ve 

böylece bir devrimin gerçekleştirilmesi için siyasi sahanın tüm hatlarının doğru bir şekilde 

anlaşılmasına- “dondurulmuş” ve “yekpare” bir şekilde değil, sürekli devinimi içerisinde anlaşılmasına 

yönelik bilimsel bir metot izlemiştir. Şu an her ne kadar yeterli olmasa da kendisinin izlediği metoda ve 

metodundaki bilimsel inceliğe ve öngörüye, 50 yıl sonra değişen dünyanın bir parçası olan -artık dünya 

sahnesinde komünizme yönelmiş devrimci bir Çin Halk Cumhuriyeti yoktur, ayrıca Sovyet 

revizyonistlerinin kampı da ortadan kalkmıştır5- Türkiye analizi açısından tekrardan başvurmak oldukça 

değerlidir. 

 
5 Mao Zedong önderliğinde 1949 yolunda komünizme yönelmiş sosyalist bir devlet inşa edilmiştir. Bu devrim 
içeriğinde Büyük İleri Atılım, Büyük Proleter Kültür Devrimi gibi insanlık tarihinin özgürleştirici pek çok deneyimini 
içerisine katmıştır. Ancak Mao’nun ölümüyle beraber 1976 yılında Deng Xiaoping ve Hua Guofeng önderliğindeki 
‘’kapitalist yolcular’’ bir darbe yapmıştır. Kapitalist bir yola giren Çin bugün dünyanın tahakkümünde diğer 
emperyalist ülkelerle rekabet eden emperyalist bir güce dönüşmüştür. 
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“Komprador büyük burjuvazi ve toprak ağaları (toprak ağaları sınıfı değişime uğramış ve ortadan 

kalkmıştır) elbette yalnızca değişmez ve donmuş iki siyasi kamptan oluşmamıştır. Bu defa, bu kampların 

birinden diğerine geçiş daima mümkündür ve öyle de olmaktadır. Öte yandan her kamp kendi içinde 

de mütecanis (homojen) değildir. Gericiler bir yığın çelişkilerle paramparça olmuşlardır. Ve bu 

parçaların her biri diğerinin gözünü oymaya hazırdır. Fakat, nispeten birbirine yakın menfaati olanlar, 

daha derin menfaat çelişkileriyle ayrıldıkları parçalar karşısında birleşmektedirler. İşte, gerici siyasi 

kamplar böyle teşekkül etmektedir”6 (Parantez içerisindeki açıklamalar bize ait). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sovyetler Birliği ise 1917 yılında Lenin önderliğinde yapılan devrimle komünizm yolunda sosyalist bir devlet inşa 
etmiştir. Çeşitli çizgi hatalarıyla beraber Lenin sonrasında Stalin önderliğinde bu devrim devam ettirilmiş ancak 
Stalin’in ölümüyle beraber SSCB içerisindeki revizyonistler yönetime geçmiştir. 1956 yılından itibaren Sovyetler 
Birliği, diğer emperyalizmlerle rekabet içerisinde sosyalizm maskesi altında emperyalist olan ‘’’sosyal 
emperyalist’’ bir ülkeye dönüşmüştür. 
6 İbrahim Kaypakkaya, Seçme Yazılar, Umut Yayımcılık, 2004, s 219 
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1. Bölüm: Türkiye Cumhuriyeti’ni Ortaya Çıkaran Koşullar ve Hâkim Sınıflar 

1.Osmanlı’nın Çözülüşü ve Yeni Sınıf Konfigürasyonu 

19. yüzyılda dünya arenasındaki çalkantılarla birlikte Osmanlı devletinin bünyesinde bulunan çelişkiler 

daha da kızışarak, Osmanlı’yı bir çöküşe doğru sürüklemiştir. Osmanlı’nın feodal ve yarı-sömürge yapısı, 

yarı-feodal ve yarı-sömürgeye doğru evrilmiş olması, özellikle liman şehirleri olan büyük şehirlerde 

komprador nitelikli burjuvazinin doğuşu ve yükselişi -bunlar genelde gayrimüslimlerdir- Osmanlıda 

kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmesine yol açmıştır. Kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmesi, Avrupa’da 

ardı ardına patlak veren burjuva demokratik devrimlerinin Osmanlı üzerindeki etkileri, ardı sıra ulus 

devletlerin oluşması, Osmanlı’nın hüküm sürdüğü topraklarda ulusal kurtuluş savaşlarının patlak 

vermesi, hem Osmanlı’nın gücünü yitirmesinin hem de yeni siyasi koşulların Osmanlı içerisindeki hakim 

sınıf temsilcilerini etkilemesinin ve hakim sınıflardan bazılarının yeni bir arayışa (yeni bir devlete ve  

yeni bir rejime) doğru belirli eğilimler içerisine girmesinin zeminini hazırlamıştır.  

Ulus devletlerin ardı ardına Balkanlar ve Arap coğrafyalarında kurulması, Osmanlı’nın siyasi ve 

ekonomik olarak gücünü kaybetmesi ve 1. Emperyalist Paylaşım Savaşında Alman Emperyalizmiyle 

birlikte ağır bir yenilgi alması, Osmanlı’yı sömürge bir yapıya dönüştürdü. Bununla birlikte, İttihat ve 

Terakki Cemiyeti (İTC) kökenli kadroların önderlik ettiği ‘’Milli Kurtuluş Savaşı’’ olarak adlandırılan ve 

akabinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yeninden yarı-sömürge yarı-feodal bir yapının 

oluşturulmasına vesile oldu. Dönemin Türk burjuvaları genelde ticaretle uğraşıyordu ve gayrimüslim 

kökenli burjuvaların (ticaret ve yeni gelişmekte olan manüfaktür sanayi alanlarına hakimlerdi) ekonomi 

üzerindeki etkisinden rahatsız durumdaydılar. Ermeni Soykırımı ve Rumlara yönelik pogromlarla 

Müslüman olmayanların ellerinden zorla alınan sermaye, zayıf olan Türk sermaye gruplarını 

zenginleştirmiş ve yeni komprador burjuvazinin temel gücünü oluşturmuştur. Cumhuriyet dönemi 

boyunca, kapitalist üretim ilişkilerinin yapılandırılması ve güçlendirilmesi yalnızca gayrimüslim 

(komprador nitelikli) sermaye gruplarını ortadan kaldırmamış, Müslüman ve Türk burjuvazisi geliştikçe 

Müslüman nüfus artmış ve gayrimüslim nüfus azalmıştır.  

 

“Ermeni Soykırımının bir adımı ‘Anadolu'nun Türkleştirilmesi’ ve olası bir Batı Ermenistan’ı engelleme 

çabasıyken, diğer bir adımı ise, Ermenilerin mal varlıklarının -ve tabii ki büyük şehirlerde yaşayan Rum 

burjuvazisinin- Türk burjuvaları ve toprak ağaları tarafından ele geçirilmesidir. Böylece zayıf olan Türk 

burjuvazisi güçlenmiş ve yeni gelişmekte olan kapitalist ilişkiler için “ortak pazar” yaratabilmiştir. 

Böylece, Türkiye’de uluslaşmanın, ulus-devlet yaratmanın temellerinden biri Ermeni Soykırımı ve 

Rumların mallarına el konulması sayesinde atılmıştır.”7 

 
7 Daha detaylı bilgi için bakınız ; Ulusal Sorun, Kürt Ulusunun Ezilmesi ve Gerçek Kurtuluş Üzerine, 
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Soykırımın ve katliamların akabinde, Türkiye Cumhuriyeti ve ardından “Türkleşme” projesi8 hayata 

geçirilmiştir. Osmanlıdan devralınan “Millet” sözcüğü, Aramca olup “Allah’ın buyruğu etrafında 

toplanan insanlar” manasına gelir. Osmanlı döneminde farklı dini grupları ifade etmek için -Ermeni 

Milleti veya Yahudi Milleti gibi- kullanılan bir terimdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kadroları 

“Millet” kavramını Osmanlı’dan olduğu gibi devralmışlardır. Ardından gayrimüslimleri iç siyasette izole 

ederek toprak ve zenginliklerine el koymuşlardır. 

“Lozan Antlaşması’nın ek protokolü uyarınca Yunanistan ile yapılan nüfus mübadelesinin içeriği de 

Türklük algısının dini niteliğini doğrulayan başka bir örnektir. Mübadele sırasında Türkçe konuşan 

Ortodoks Hıristiyanlar ülkeyi terk etmek zorunda kalırken, Balkanlar’da yaşayan ve Türkçe konuşmayan 

Müslümanlar ülkeye kabul edilmiştir.”9 Burada “mübadele” devletlerinin karşılıklı uluslaşma hamleleri 

görülmektedir. Üzerinde durulması gereken husus ise, Türkiye Cumhuriyeti açısından uluslaşmanın 

önemli bir sacayağının -ancak tek sacayağı olmadığına dikkat edilmelidir- İslam olmasıdır. 

Ulusal Sorun, Kürt Ulusunun Ezilmesi ve Gerçek Kurtuluş Üzerine yazımızda da söylediğimiz üzere;   

“‘Millet inşası’ Cumhuriyetin ilk dönemlerinde devam etmiştir. Gayrimüslimlere karşı Osmanlı’dan 

devralınan “millet” (Müslüman), Kürt Ulusal bilincinin yükselmesi, Osmanlıdan geri kalan toprakların 

“birliğinin” Türk hakim sınıfları tarafından sağlanabilmesi için, “Müslüman Millet” kavramı “Türklük” 

temelinde savunulmaya başlanmıştır. Kurucu rejimin “Türklük” inşasında ulusalcılık başat olurken, 

“Müslümanlık” asla dışlanmamıştır.   

Lozan’dan resmileşmiş bir Türkiye Cumhuriyeti ile dönen Kemalistlerin ilk görevi Kürt Ulusunu inkar 

etmek olmuştur. Cumhuriyetin ilanına kadar TBMM’de “Türkiye halkı” ibaresi kullanılırken, 1924’le 

birlikte “Türk Milletine” geçiş yaşanmıştır. Yine aynı yıl, “bütün Kürt kurumları, okullar, dinsel vakıflar 

ve yayın organları resmi okullar kapatılır.” Bununla beraber Kürtçe dilinin konuşulması yasaklanmış, 

Kürtçe konuşanlara para cezası kesilmeye başlanmıştır.  

Cumhuriyetin kuruluşundan önce, Türklük Müslümanlıkla ya da kişinin kendini Türk hissetmesiyle 

ilişkilendirilirken, Cumhuriyetten sonra “Öz Türk olma” şartı güdülmüştür. Resmi devlet kurumlarında 

sadece Türklerin çalışması ve askeri okullara Türk olmayanların alınmaması -Osmanlı döneminde böyle 

değildi, hatta ezici çoğunluğu ordu kökenli olan İttihat ve Terakki’nin kurucu kadrolarında Kürt, Çerkez, 

Arap ve Arnavutlar da bulunmaktaydı- yeni “Türklük” ideolojisinin Kemalistler tarafından, Kürt ulusunu 

ve diğer azınlık ulusları inkâr üzerine kurduğunu göstermektedir.”10 

Cumhuriyetin kuruluşunun hemen ardından gerçekleşen İzmir İktisat Kongresi, yeni oluşan siyasal 

konjonktürde -Ekim Devrimi’nin gerçekleşmesi ve dünya üzerindeki etkisi- Türk hâkim sınıflarının hangi 

kamptan yana karar verdiklerinin bir göstergesiydi. Yeni kurulan rejim Türkiye’de sermayenin birikim 

sürecini rasyonalize etmek, gerekli desteği ve gücü sunmak hem de toplumsal meşruluk yakalayabilmek 

için genellikle tüccarlardan ve eski kamu yöneticilerinden oluşan büyük şirketlerin bir araya gelmesini 

sağlayarak, devlet eliyle sermayeleri desteklemiş, ucuz kredilerle sanayi sektörüne girmeleri 

sağlanmıştır. Savaştan yeni çıkma durumu, ülkede ağır bir yarı-feodal koşulun oluşu, burjuvazinin 

görece zayıf olması gibi etkenlerden dolayı yeni devlet erki, “özel sektörün” desteklenmesi dışında, 

devletin direk üretim faaliyetlerine el atmasına neden oldu ve bu da kurucu hâkim sınıflara bürokratik 

komprador bir nitelik kazandırdı. İTC kökenli kadroların Cumhuriyet’in ilk kuruluş döneminde, çeşitli iş 

 
8 Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için bakınız: Ulusal Sorun, Kürt Ulusunun Ezilmesi ve Gerçek Kurtuluş Üzerine 
9 Tanıl Bora, Türk Sağının Üç Hali, İletişim Yayınları, 2021, Bora’nın 39-43 sayfalarında “Öteki-imgesi: Mazi” altında 
ulus kimliğinin İslam’la örtüştürülmesine yönelik diğer bir çarpıcı örnek ise Hamdullah Suphi Tanrıöver’in TC’nin 
kurucu kadroları ve ideologları arasında yer almasına rağmen “Müslüman kökenli” olmamasından ötürü, 
dışlanmasına yönelik girişimlere dair örneklerdir.   
10 Bakınız; Ulusal Sorun, Kürt Ulusunun Ezilmesi ve Gerçek Kurtuluş Üzerine, 
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alanlarında faaliyet gösterdikleri, özellikle bankacılık sektöründeki birçok anonim şirketinin yönetici 

kadrosu içerisinde oldukları gözlemlenmektedir. 

Kemalist iktidar sermaye birikimini hızlandırmak, sanayi gelişimi sağlamak açısından KİT’lere (Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri) verdiği önem, madencilikten ağır sanayiye, gıdadan tekstile kadar birçok alanda 

devlet eliyle kurulan işletmeler, sermayenin birikim ve gelişim sürecini hızlandırdığı gibi “toplumsal 

meşruluk” yaratılmasında da -’’muasır medeniyetlere doğru ilerleyiş’’- önemli bir rol oynamıştır.  

 

Özetle, Osmanlı’nın yıkılışı ve Osmanlı içerisinden çıkan genç İttihat ve Terakki Cemiyeti kökenli 

kadroların önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, 1920’lerin siyasi ve ekonomik koşulları 

içerisinde gerçekleşmişti. Bu yeni koşullar; “ulus-devlet” olgusunun birçok ülkede cereyan etmesi, 

kapitalist üretim ilişkilerin hızlanması, “modernizm” tartışmaları ve Ekim Devrimi’nin dünyadaki 

etkilerinin olduğu bir dönemdi. Bu koşullar altında Türkiye’deki komprador burjuvazi ve toprak ağaları 

sınıfı, sınıfsal çıkarlarından ötürü tavırlarını emperyalist kamptan yana belirlediler. Lakin bu “genel sınıf 

çıkarlarının” nasıl temsil edilmesi gerektiği (sistemin işlemesi için rejimin niteliği) başından beri itilaflı 

bir konuydu. Hâkim sınıfların bünyesinde çelişkileri ve çözümleri farklı tanımlayan gruplar vardı ve bu 

gruplar faklı siyasi çözümler sunuyordu. “Muasır medeniyetler” diyen Kemalistlerin olduğu gibi, 

“modernizme” ve “bilime” karşı olmayan ve onu “kendi kültürü temelinde” içeren, bununla birlikte 

“ahlaklı” ve “Müslüman” bir toplum için bir İslam toplumu fikrinin çeşitli biçimlerini savunan muhalif 

hâkim sınıf klikleri ve onların siyasi temsilcileri de siyasi etki göstermeye başlamıştı.    

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren İslamcıları (İslamcı sermayeyi, yöneticilerini ve çeşitli 

siyasal İslamcı gücü) kendi yönetimi içerisinde barındırmış ve yönetici sınıflara entegre etmiştir. Yine 

dönemin koşullarında İslami referanslara sıklıkla başvurmuş, ulus kimliğinin inşasında bunu önemli bir 

bileşen olarak kullanmaya devam etmiştir. 

2.Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve Hâkim Sınıfların Bölünmesi 

Yoldaş İbrahim Kaypakkaya, Kemalist Devrim’i “çoğu ticaretle uğraşan Türk komprador büyük 

burjuvaları, toprak ağaları, tefeciler, kasabaların eşraf takımı, milli karakterdeki orta burjuvazinin”11  

katıldığı bir devrim olarak görmekteydi. Şnurov’dan alıntı yaptığı üzere “Türk burjuvalarının devrimci 

olmadıkları halde Milli Kurtuluş Savaşı’na katıldıklarını” dile getiriyor ve ardından şöyle söylüyor: 

“Devrimci olmayan sınıf, emperyalizmle menfaat birliği olan komprador burjuvazidir”12.  

Burada Şnurov’un şu tespiti çok önemlidir: “Kemalistlerin korkusu şu idi: Savaş devam ederse, emekçi 

kitleleri yabancı sömürücülere karşı mücadele ile yetinmeyip, kendi yurttaşı olan sömürücülere karşı 

da savaşa girişebilirdi.”13   

 
11 İbrahim Kaypakkaya, Seçme Yazılar, Umut Yayımcılık, 2004, s 191 
12 İbrahim Kaypakkaya, Seçme Yazılar, Umut Yayımcılık,2004, s 190 
13 İbrahim Kaypakkaya, Seçme Yazılar, Umut Yayımcılık, 2004, s 191-192 
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“O yıllarda hâkim sınıflar arasındaki esaslı iki siyasi kamp, şu unsurlardan teşekkül ediyordu: Bir yanda, 

emperyalizmle iş birliğine girişen ve bu iş birliğini gittikçe arttıran yeni Türk burjuvazisi, eski komprador 

büyük burjuvazinin bir kısmı, ağaların ve büyük toprak sahiplerinin bir kısmı, memurların ve aydınların 

en üst ve imtiyazlı tabakaları. Öte yanda, henüz tamamen tasfiye edilemeyen komprador burjuvazinin 

diğer bir kısmı, ağaların ve büyük toprak sahiplerinin başka bir kesimi, feodalizmin ve sultanlığın 

ideolojik dayanakları olan din adamları, eski ulema sınıfı artıkları.”14 

Osmanlı’nın çözülmesi ve Cumhuriyet’in kurulması sürecinde, İslamcılık düşüncesinin yeniden 

tasavvuru birçok akımda kendisini göstermişti. Osmanlı’nın yıkımını “İslam’ın yozlaştırılmasına” 

yoranlar arasında Mehmet Akif Ersoy’un etkilendiği Cemaleddin Afgani de bulunmaktaydı. Afgani, 

Müslümanların gelişmesini devrimle değil, eğitimle mümkün olduğunu savunuyordu. Toplumun 

kalkınmasını dini değerlerin doğru yorumlanması, dinin ve manevi değerlerin korunması, dünyadaki ve 

bilim alanındaki gelişmelerin kendi kültürüyle sentezlenmesi gerektiği fikrini ileri sürüyordu.15 

Kemalistler, Cumhuriyetin ilanından önce 1 Kasım 1922’de Saltanatı kaldırmışlardı. Saltanatın 

kaldırılması hiç de kolay olmadı. Mecliste yürütülen tartışmalarda birinci turda kabul edilmemişti. 

Çünkü meclisin çoğunluğu, Saltanatın kaldırılmasını İslam aleminden kopmak ve ona karşı bir hamle 

yapmak şeklinde değerlendiriyordu. İkinci turda Mustafa Kemal’in uğraşları sonrasında “yeter sayıya” 

ulaşılmış ve Saltanat kaldırılmıştı. Cumhuriyetin ilanından önce saltanatın kaldırılmasının nedeni, 

Türkiye/Kuzey Kürdistan’da, İstanbul (başında Vahdettin’in bulunduğu Osmanlı idaresi) ile Ankara’nın 

(Kemalistlerin) başını çektiği ikili bir yönetim biçiminin oluşmasıydı. Kemalistler bir yandan dağınık olan 

güçlerini toparlamaya çalışırken öte yandan Osmanlı devletinin halk üzerindeki etkisini kırmak için 

Saltanatı kaldırmayı bir zorunluluk olarak gördüler. Tabii ki saltanatın kaldırılmasında İTC kökenli 

kadroların ideolojik arka planları ve perspektiflerinin de etkisi bulunmaktaydı.  

Saltanatın kaldırılmasına karşı meclisin çoğunluğunun duyduğu “İslam aleminden kopma” kaygılarını 

ve bunun Mustafa Kemal tarafından nasıl telkin edindiğini anlamak gerekir. Birincisi, 1920’lerde, 

çoğunluğunun Müslüman olduğu bir toplumda, “Batı” anti-İslam olarak görülmekteydi. Modernite ve 

aydınlanma karşıtlığı, “dinin ve kutsalın” savunulması üzerinden yapılıyordu. Akif Ersoy’un “Ulusun, 

korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar/''Medeniyet!'' dediğin tek dişi kalmış canavar?” sözlerinde de 

görüleceği üzere, medeniyeti -dolayısıyla Batı’yı- İslam inancı karşısında konumlandırmakta ve 

“şeytanlaştırmaktadır”. Ve bu bakış açısı toplumda hakim haldedir. Bundan dolayı “İslam aleminden 

kopma” kaygıları kurucu meclisin her zaman gündeminde olmuştur.  

“Mustafa Kemal, 1923’te İzmit’te kendisine yeni hükümetin bir dini olup olmayacağını soran gazeteci 

Kılıçzade Hakkı Bey’e verdiği yanıt hususunda, Nutuk’ta şu açıklamayı yapar: “İtiraf edeyim ki, bu suale 

muhatap olmayı hiç arzu etmiyordum. Sebebi, pek kısa olması gereken cevabın o günkü şeriata göre 

ağzımdan çıkmasını istemiyordum… ‘Hükümetin dini olmaz!’ diyemedim. Aksini söyledim”16 Mustafa 

Kemal, “o günkü şeriata göre” yorumunu ele alırken, açık olarak, dinin toplum üzerindeki etkisi ve 

Kemalistlerle ittifak hallindeki yerel eşrafın din ile olan bağları ve feodal sınıfların dini formasyonu 

da göz önünde tutulmalıdır. Tüm bunlar ışığında, daha sonraki gelişmelerde şunlar yaşanmıştır; 

“Türkiye devletinin dini İslam’dır.” ifadesi 1924 anayasası ile kabul edilmiş17, 3 Mart 1924’de ise 

Diyanet İşleri Reisliği kurulmuştur.18  

 
14 İbrahim Kaypakkaya, Seçme Yazılar, Umut Yayımcılık, 2004, s 197 
15 Daha fazla bilgi için bakınız; Satılmış ÖZ, Mehmet Akif Ersoy’da Geri Kalmışlık ve Kalkınma Problemi (Safahat 
Örneği) https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/257740  
16 Nutuk’tan aktaran İştar Gözaydın, Diyanet be Türkiye Cumhuriyeti’nde Dinin Tanzimi, İletişim Yayınları, 2020, 
S 23 
17 https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1924-anayasasi/  
18 https://diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/1  

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/257740
https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1924-anayasasi/
https://diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/1
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Kemalistler sadece dönemin koşullarına ayak uydurmamışlardır. Osmanlı’dan devralınan siyasi, 

sosyal ve kültürel miras, feodal sınıfların gücünün ağırlığı, dini kurumların toplum içerisinde aktif 

“saygın” rol oynaması Kemalistlerin zorunluluklarıydı. Zorunluluklarla baş etmek basit bir 

“takipçilik” anlamına gelmez. Kemalistler, “makul vatandaş” ve “Türk Müslüman” kimliklerini 

yeniden inşa etmeye çalışmış ve böylece devralınan ilişkilerin “dönüştürülmesi” için çaba 

göstermişlerdir. 1927’de Anayasadan “devletin dini İslam’dır” ibaresinin kaldırılması, laiklik 

ilkelerinin çerçevesinin 1937 anayasasında yer alması,  “şapka kanunu” , “Türk Medeni Kanunu”, 

“Batı takviminin kabulü”, Arap alfabesinden vazgeçerek “Latin alfabesine” geçiş, “Türk medeni 

kanunu”, “kadınlara seçme ve seçilme hakkı” verilmesi, haftalık tatilin Cuma’dan Pazar gününe 

alınmasında “uluslararası normlara” uyma eğilimi gibi, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yapılan tüm 

bu değişiklikler, Kemalist rejimin kendi zorunluluklarıyla “baş etme” çabalarının parçalarıdır. 

Kemalistler ironik bir şekilde hem İslam’ı yeniden şekillendirmeye çalışmışlar, hem de onun 

toplumdaki etkisini kontrol etmek istemişlerdir.  

Komprador nitelikli burjuvazinin siyasi temsilcileri, tek partili yıllarda sadece CHP içerisinde temsil 

ediliyordu. Gerek “Kemalist” gerekse “İslamcı” klikler birbirleriyle olan münakaşalarını dolaylı dolaysız, 

aynı parti içerisinde aynı mecliste yaşıyorlardı. Türkiye’nin ağırlıklı köylü nüfusuna sahipti ve “ülke 

genelinde elde edilen gelir bakımından sanayi gelirleri, ulusal gelirin yalnızca %10’unu 

oluşturuyordu19”.  1923 yılı rakamlarına göre Türkiye’nin imalathane niteliğinde 386 işyeri ile 20.000 

sanayi işçisi vardı. Yeni kurulan Cumhuriyet’in ağır yarı-feodal niteliği, ağa sınıfının dinle olan ilişkisi, 

yerel eşrafın -bunların arasında tüccar ve tefeciler de vardı- “İslami değerlere bağlılığı” göz önüne 

alındığında, Kemalistler her ne kadar Menemen Olayı gibi bazı durumlarda “İstiklal Mahkemeleri” 

şeklindeki uygulamalarla bu “izinleri” çeşitli dönemlerde kısıtlasalar da “ülkeyi birleştirmek” için dine, 

dinin hakim sınıflar içerisindeki temsilcilerine ve toplumdaki etkilerine izin verdiler. 

Burada şunu ifade etmeliyiz; Kemalist rejim, sekülerizmden ziyade Fransız laisitesinden etkileniyordu. 

Fransız laisitesi, devlet işleri ve din işlerinin ayrımını savunur ve bunu uygular. Toplumda inanç 

özgürlüğü, inançların yasa önünde eşit olma durumları söz konusudur. Sekülerizmin pek çok modeli 

olmakla birlikte, köken olarak “dünyevi” olanı merkezine alır. Bu sadece devlet işlerinde değil, sosyal 

ve kültürel yaşamın inşasında da geçerlidir. Laiklik sekülerizmin bir parçasıdır, ancak sekülerizmin bizzat 

kendisi demek değildir. Kemalist rejim, sekülerizmin bir biçimi olan Fransız laisitesinden etkilenmiş ve 

bu modeli Türkiye’ye uygun görmüştür. Çünkü toplum nezdinde seküler bir yapının olması, “uluslaşma” 

projesi açısından olumsuz olabilirdi. Dinin toplumdaki oynadığı rolü “yeni tipte” devam ettirmek 

gerekiyordu. Yine de, din, Osmanlı’da olduğu gibi artık merkezi bir rol üstlenemezdi. Bu yüzden, yeni 

kurulan rejim her ne kadar “laiklik” ilkesine çok önem atfetse de, baş etmek zorunda kaldıkları birçok 

problemden dolayı -adına “yarı-laisizim” denilmese de- aslında yarı-laik bir modeli uygulamaya 

koymuştur. 

Kemalist rejimin kurucu dayanak noktalarından olan biri olan laiklik, CHP içerisinde -aynı zamanda 

dışında- Siyasal İslamcı kliklerin güç kazanması ve Kemalistlerin “din karşıtı” olduğu propagandası ile 

karşılaşmıştır. 1940’ların ortalarında CHP’nin toplumda rejime aidiyet hissi yaratarak Kemalist 

hegemonyayı yeniden üretmek amacıyla İslam’ı milli ahlakın bir bileşeni olarak öne çıkarma çabaları 

görülür. Bu doğrultuda din hem “toplumsal ahlakı” hem de milli homojenliği güçlendiren bir unsur 

olarak vurgulanmıştır. 

 
19 Tek Parti Döneminde Din Politikası (1923-1946), Hüseyin KARA, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-
file/318760 
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Kemalist rejimin “ülkeyi bir arada” tutma zorlukları, dine yaklaşım biçimi, “makul din” anlayışı ve dine 

müdahale aracı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluşu Marx’ın Martin Luther için söylediği sözleri 

anımsatır niteliktedir; “Bütün papazları laik yapmak istiyordu ama sonunda bütün laikleri papaz yaptı”.  

2. Bölüm: Yeni Dünya Koşullarında Hâkim Sınıf Klikler Arasındaki Karşılıklı 

Konumlanış 

1.Çok Partili Dönem 

2. Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni koşullar, faşist rejimlerin ağır yenilgisi, 

Sosyalist Sovyetler Birliğinin dünya üzerindeki etkileri, birkaç yıl sonra Çin’de demokratik halk 

devriminin gerçekleşmesi, ABD’nin emperyalist kampta birincil konuma gelmesi ve sözüm ona “baskıcı 

rejimlere karşı hür dünyayı” temsil etme iddiaları gündeme geldi ve tüm bu siyasi atmosfer Türkiye’de 

de kendini yoğun bir şekilde hissettirdi. 

Özellikle de başını İsmet İnönü’nün çektiği “Milli Şef” dönemi, 2. Emperyalist Paylaşım Savaşının 

bitimine kadar Nazi hayranlığı beslemesi ve Nazileri kayırması, Nazilerin savaşı kaybetmesi sonucunda, 

muhalif olan hakim sınıf kliklerinden ve aydın ve ilerici çevrelerden ağır eleştiriler almasına ve 

“demokrasi karşıtı” olarak damgalanmasına neden olacaktır. Sovyetlerin dünyadaki prestiji ve Doğu 

Avrupa’daki varlığı, Türkiye’nin Truman Doktrinini kabul etmesine ve çok partili sürece geçişi 

sağlayacaktır.  

Yoldaş Kaypakkaya’nın da belirttiği üzere “Birinci kampın siyasi partisi CHP idi ve köken itibariyle 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine dayanıyordu. İkinci kamp ise, tek partili sistem yürürlükte olduğu 

müddetçe CHP içerisinde yer almış ve iki kamp arasındaki siyasi mücadele, CHP içinde sürdürülmüştür. 

Çok partili sisteme geçildiği evrede de bu kesimler kendi siyasi partilerini kurmuşlardır. 1925’te kurulan 

Terakkiperver Fırka, 1930’da kurulan Serbest Fırka, daha sonradan kurulan Demokrat Parti ve Adalet 

Partisi esas olarak ikinci kampın siyasi partileridir. “Esas olarak” diyoruz, çünkü çeşitli menfaat 

çelişmeleri, yeni durumlar vb. bu kampların birinden diğerine geçişi ve bu kamplara devamlı olarak yeni 

unsurların katılmasını mümkün kılmıştır. “1946’da çok partili sisteme geçildiğinde CHP içinden bir yığın 

partinin türemesi, hâkim sınıfların bütün kesimlerinin CHP içinde yer almış olmalarından 

kaynaklanmaktadır.”20 

Yukarıda da vurguladığımız gibi Kemalistlerin kurucu dönemdeki zorlukları, dünya arenasında ortaya 

çıkan yeni konjonktür ve İslamcıların, Kemalistleri “din karşıtı” olarak toplumsal alanda yaygın olarak 

eleştirmeleri, Kemalistlerin kitlelerle bağlarının zayıflamasına neden olmuş ve bu da 1945’lerden sonra 

CHP’nin din meselesinde görüşlerini değiştirmesine ve siyaset ve söylemlerinde dini anlayışın 

yükselmesini doğurmuştur. 

Diğer taraftan, İslamcıların devlet içerisinde ikincil konumda olmaları bundan ötürü rekabeti “uygun 

koşullarda” götürememeleri, “devlet” ve “rejim” sorununun gündeme gelmesine neden olmuştur. 

“İktidarı elinde tutan birinci kampın, devlet cihazına tamamen hâkim olduğunu, devlet tekelleri 

yaratarak, bu tekelleri kendi hizmetine koşarak ve böylece, rekabeti büyük ölçüde ortadan kaldırıp 

rakiplerini ezerek, gittikçe büyüdüğünü ve zenginleştiğini gördük.  

Hâkim sınıfların ikinci kampta yer alan kesimi ise, devlet cihazı içinde zayıf olduğundan, onu dilediği gibi 

kullanamadığından, hatta devlet cihazına kuvvetle hâkim olan birinci kamp tarafından yine “devletçilik” 

yoluyla rekabet edemez hale getirildiğinden; bir yandan devlet cihazını kendi amaçları doğrultusunda 

 
20 İbrahim Kaypakkaya, Seçme Yazılar, Umut Yayımcılık, Sf 199 



14 

 

kullanmak uğruna mücadele ederken, öte yandan iktisadi alanda "hür teşebbüsçülük ve "devletçilik’ 

aleyhtarlığının bayraktarlığını yapmıştır.”21 

Çok partili döneme geçiş özellikle de 10 yıl boyunca süren Adnan Menderes dönemi, “devletçilik” ya da 

“hür teşebbüsçülüğün” devlet gücünü elinde tutan kliğe göre nasıl değiştiğine dair önemli bir örnektir. 

Demokrat Parti, iktidar olmadan önce “hür teşebbüsçülüğü” savunmuş, lakin iktidar olduktan sonra 

kendi sermaye gruplarını desteklemiş ve devlet gücünden yararlanarak sermayelerinin gelişimini 

sağlamıştır.  

Yoldaş Kaypakkaya’nın da söylediği üzere, “Şu noktayı iyice aklımızda tutmalıyız ki, hâkim sınıfların 

hiçbir kanadı, ezeli ve ebedi olarak “devletçi” veya “hür teşebbüsçü”, “tek partici” veya “çok partici” 

değildir. Hangisi işlerine gelirse onu savunurlar. Devlet cihazına kesin olarak hâkim olan ve onu kendi 

amaçları için dilediği gibi kullanabilen kanat, bu durumu devam ettirebildiği müddetçe “devletçidir”; ve 

bu durumdan zarar gören kanat ise “özel teşebbüsçüdür.”22 

Gerek Demokrat Parti döneminde gerekse Adalet Partisi döneminde “devletçi” ve “özel teşebbüsçü” 

tartışması devam etmiştir. Ekonomik alanda yürüyen tartışmanın siyasal alandaki yansıması ise 

“anarşiye” ve “komünizme” karşı mücadelede iki hakim kliğin birbiriyle yarışı temelinde yaşanmış; bu 

“dış mihraklara” karşı savaşta “milliyetçilik” ve Türk milliyetçiliğinin önemli bir parçası olarak “İslam 

anlayışı”, devlet gücünde ve kamusal alanda çok daha belirgin hale gelmiştir.  

“Adalet Partisi döneminde Türk milletinin bileşenleri arasına din unsuru da eklenmiştir. Yine Adalet 

Parti iktidarı döneminde, 1967-68 öğretim yılı döneminde ilk önce ortaokullarda sonra da liselerde 

seçmeli din dersi yaygınlaştırılmıştır. CHP-MSP hükümeti zamanında müfredata zorunlu Ahlak Dersi 

konmuştur.”23  

2.Anti-Komünist Mücadelede Siyasal İslam’ın Yükselişi ve Rolü 

2. Dünya Savaşı sonrası, “Soğuk Savaş” dönemi olarak ifade edilen iki kutuplu dönem -bir tarafta başını 

ABD emperyalistlerinin çektiği emperyalist kutup ve diğer tarafta Sovyet sosyal-emperyalizminin başını 

çektiği kutup- yeni bir siyasi konjonktür doğmasına neden oldu. İki kampın sürekli olarak lokal savaşlar 

aracılığıyla birbirleri üzerinde kontrol markaj uyguladığı, kitle imha silahlarıyla -atom bombası da dahil- 

birbirlerini tehdit ettiği -hatta kullanma eşiğine geldiği- ve ülkeden ülkeye bu aktivitenin boyutu 

değişmekle birlikte uluslararası boyutta bütün ülkelerin aktif parçası olduğu bir “soğuk savaş” 

durumuyla dünya karşı karşıyaydı.  

Buna paralele olarak, Çin’de Mao Zedong önderliğinde demokratik halk devriminin gerçekleştirilmesi 

ve “sosyalist devrimin” biçim değiştirerek sanayi ülkelerinden, Küresel Güney’e kayması, 1960’larda 

dünya ölçeğinde yükselen sosyalist, anti-emperyalist ve anti-sömürgeci mücadeleler, yine Çin’de 

gerçekleşen Büyük Proleter Kültür Devrimi, Vietnam devriminin ezilen halklar üzerindeki etkileri, 

1968’de dünyayı etkisi altına alan öğrenci hareketlerinin ortaya çıkması -ki az önce sıraladığımız 

faktörlerle ilişkilidir- ulusal kurtuluş mücadeleleri, sivil haklar hareketi, kadın mücadelelerinin 

gelişmeye başlaması gibi fenomenlerle dünyada devrim rüzgarının yükselmesine neden olacaktı.  

Komünizmle Mücadele Derneği -sonradan Türkiye’de Komünizmle Mücadele Derneği olan- Milli Türk 

Talebe Derneği ve bunların içerisinden çıkan İlim Yayma Cemiyeti gibi yapılar İslamcılık ve Türkçülükle 

 
21 İbrahim Kaypakkaya, Seçme Yazılar, Umut Yayımcılık, Sf. 208-209 
22 İbrahim Kaypakkaya, Seçme Yazılar, Umut Yayımcılık, Sf. 210 
23 Elif Gençkal Eroler, Dindar Nesil Yetiştirmek: Türkiye'nin Eğitim Politikalarında Ulus ve Vatandaş İnşası, 
İletişim Yayınları, 2019, sf. 60 
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kurulmuş örgütlerdi. Bu örgütler bünyesinde “ilim” yayan ırkçı ve faşist teorisyenler yetiştiği gibi, açık 

faşist milis örgütlerin ortaya çıktığı görülmüştür.  

ABD, komünizme karşı McCharthycilik ile savaş açarak, Sovyet sosyal-emperyalizmini kontrol altına 

alabilmek için Türkiye, Yunanistan ve İran’la “müttefik” ilişkiler geliştirmiştir. Türkiye’nin NATO’ya 

katılımı, TSK’nın NATO tarafından eğitilmesi, NATO’nun Malatya ve Eskişehir’deki üslerinde nükleer 

başlıklı silahların bulundurulması, “müttefikleri korumanın” parçası olarak nitelendirilmişti. Gerçekte 

yapılmaya çalışılan şey, Sovyet sosyal-emperyalizminin Küba’daki nükleer bombalarını “etkisiz” hale 

getirmek için Türkiye’nin böylesi bir savaşa çekilmesiydi. 

 

“Soğuk Savaş” koşullarının ağırlaşması ve toplum içerisinden gelen itirazlar, anti-komünist mücadelenin 

pompalanmasına ve “ortak iyi” için “iman-millet” tutkalının güçlendirilmesine vesile oldu. Bu dönem 

siyasal İslam’ın çeşitli versiyonlarının kamusal alanda daha fazla göründüğü, cemaatlerin açık bir şekilde 

örgütlendiği bir siyasi atmosferi hazırladı. Anti-komünizm sadece “Moskof” karşıtlığı olarak kendisini 

göstermedi, gerçek komünistler ve devrimcilere de yöneldi. 1960’larda yükselişe geçen Kürt ulusal 

hareketinin bastırılması ve Ermeni düşmanlığı anti-komünist mücadeleyle iç içe geçti. Nasıl Naziler, 

“Judeo-Bolşevik” kavramını üretip Yahudilerle komünistleri “şeytanın iki başı” olarak 

nitelendirmişlerse, anti-komünist derneklerde örgütlenen İslamcı ve Türk milliyetçileri de komünizm 

düşmanlığında ve Kürt, Ermeni düşmanlığında -özellikle de Kürtlere yönelik düşmanlıkta- benzer 

metodu izlemişlerdir.  

Cumhuriyet’in kurucu değerleri içerisinde konumlandırdığımız İslam ve Türkçülük anlayışının anti-

komünizmle yeni bir boyut aldığını görmekteyiz. Anti-materyalizme karşı Türkçülüğün “manevi” 

değeri olarak “İslam” ön plana çıkmıştır. Adalet Partisi milletvekili Mehmet Ateşoğlu bu süreci “Türk 

çocuklarına dini ve milli bir şuur vermek, Türklük ve İslamlık imanını telkin etmek ve böylece solculuğu 

etkisiz hale getirmek” olarak açıklamıştır.  

Günümüz rejiminin kurucu kadrolarının yukarıda saydığımız derneklerde örgütlenmesi ve siyasete aktif 

olarak katılması da unutulmaması gereken bir başka husustur. Fethullah Gülen, Recep Tayip Erdoğan, 

Abdullah Gül, Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu, Numan Kurtuluş gibi isimlerin “dini ve milli şuurları” bu 

süreçte verilerek, siyasal İslam’ın çeşitli unsurlarının güçlenmesi böylece sağlanıyor.   

1970’lerde Türkiye/Kuzey Kürdistan’da toplumsal mücadelelerin yükselmesi, devrimci ve komünist 

hareketlerin etkisinin artması, Kürt Ulusal mücadelesinin güçlenmesi, İslamcılığın daha da fazla 

pompalanmasına ve önünün açılmasına neden olmuştur. İslamcılığın kamusal alanda açık etkisinin 

görüldüğü yıllar ise 12 Eylül Askeri Faşist Cuntası (AFC) ile gerçekleşmiştir.  

Örneğin “1980’de İslami gazete ve dergilerin genel oranı %7 iken 1996’da 110 haftalık ve aylık dergiyle 

bu oran %47’ye çıkacaktır. Buna ek olarak 16 ulusal, 15 bölgesel ve 300 yerel televizyon kanalı ve 35 

ulusal radyonun yanında 109 bölgesel ve bine yakın yerel radyo yayın hayatına geçmiştir”.24  

 
24 Hakan Yavuz’dan Aktaran Dilek Yankaya,  Yeni İslami Burjuvazi, Türk Modeli, İletişim yayınları, 2018, Sf. 66 
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3.Turgut Özal Dönemi ve Siyasal İslam’ın Yükselişe Geçişi 

Turgut Özal, Komünizmle Mücadele Dernekleri’nin kurucuları içerisinde yer almış, “dini ve milli şuur” 

anlayışının yayılmasında ön ayak olmuştur. Özal “dini ve milli şuur” anlayışını “dönemin ruhu” 

içerisinde yani yükselen küreselleşen emperyalizm koşullarında, “geçiş Türkiyesi” içerisinde farklılıklar 

barındırır. Ne 1950’ler Menderes’in anlayışıyla ne de 2010’lu yıllar sonrasındaki Erdoğan’la lineer bir 

ilişkisi vardır. Öte yandan günümüzde Siyasal İslam’ın iktidar olmasında Turgut Özal’ın önemli katkıları 

olmuştur.  

Özal’ın Siyasal İslam’la olan ilişkisi, kendisini “muhafazakâr” ve “inançlı” biri olarak konumlandırması, 

Nakşibendi tarikatıyla olan ilişkilerini gizlememesi ve bunlarla birlikte emperyalist küreselleşmeye 

entegrasyondaki “hızlı tutkusu” -Özal’ın hep bir “hız tutkusu” vardı- hâkim sınıfların İslamcıların 

“modern” ve “batıya dönük” olanlarını bir ölçüde kabul etmelerini sağladı. Buna karşılık, İslami 

burjuvazinin “batı karşıtlığı” onun “ahlaki” ve “değerler” sistemi rekabetçi “serbest piyasa” 

ekonomisine entegre oldu. 

12 Eylül AFC sonrasında 1983’de Başbakanlık yapmış ve ardından da Cumhurbaşkanı olmuş Turgut Özal, 

siyaset hayatına Necmettin Erbakan’ın Milli Selamet Partisi’nde başladı. Hem muhafazakâr ve dindar 

bir aileden gelmesi hem de taşralı olması gibi çifte kimlik hem de liberal “pazar ekonomisini” savunuyor 

olmasından ötürü, liberal burjuvazinin de desteğini alarak, 1980’lerin başından 1990’ların ilk yarısına 

kadar Türk hâkim sınıflarının siyasi arenasında belirleyici rol oynamıştır. 

Fatih Yaşlı’nın Özal ile birlikte Nakşibendilerden oluşan siyasal İslamcıların Devlet Planlama Teşkilatı 

içerisinde nasıl kilit önemde rol oynadıklarına dair sunduğu tablo önemlidir: “Devlet Planlama Teşkilatı 

(DPT) bürokrasi içerisindeki örgütlenmenin merkez üslerinden biri olarak seçilmiştir. 27 Mayıs ardından 

kurulan DTP’de ilk dönem Yalçın Küçük, Hikmet Çetin, Güngör Uras isimler yer almışken Turgut Özal’ın 

müsteşarlığa getirilmesiyle beraber ekseriyeti Nakşibendilerden oluşan milliyetçi-muhafazakâr bir 

kadrolaşmaya doğru gidilir ve Yusuf Korkut Özal, Nevzat Yalçıntaş, Beşir Atalay, Yaşar Yakış, Hasan Celal 

Güzel, Temel Karamollaoğlu gibi isimler DPT’de çeşitli görevlerde bulunur. Başta Abdullah Gül ve Recep 

Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP’nin kurucu kadrolarının önemli bir bölümü de dergâhın rahleti 

tedrisatından geçmiştir25”.  

Turgut Özal, iktidarı olduğu dönemde de Siyasal İslamcı gruplarla yan yana yer almaktan çekinmemiştir. 

MÜSİAD’ın kuruluşu ve devlet teşviklerinin İslami burjuvaziye akıtılması bu döneme denk gelmektedir. 

Özal’ın etkin olduğu yıllarda, Millî Görüş hareketinin oy potansiyelinin görece düşük olması bundan 

ötürüdür. Zira ANAVATAN partisi, “merkez sağ” bir parti rolüne bürünmekle birlikte birçok cemaat ve 

İslamcı kurumla yakın ilişkiler geliştirerek, bunları kendi partisi içerisinde barındırabilmiştir.  

4.Türkiye Kapitalizminin Kapitalist-Emperyalist Sisteme Daha Derinden Entegre Olması  

Türkiye’nin 1970’lerden sonra ortaya çıkan ve yaygınlık kazanmaya başlayan emperyalist 

küreselleşmeyle, “piyasa ekonomisiyle” bütünleşmesinin temelleri 24 Ocak 1980 “istikrar programı” 

adı altında, IMF’nin önderliğinde yapılır. Lakin Türkiye’nin bu sürece “tüm gücüyle” adaptasyonu 12 

Eylül Askeri Faşist Cuntası sonrasında gerçekleşir. 12 Eylül AFC’nın amacı, yükselen toplumsal 

muhalefeti, sol, devrimci ve komünistleri ve Kürt hareketi üzerinde açık faşist uygulamalarla bitirmek 

ya da etkisiz hale getirerek halk kitlelerini sindirmekti. AFC, tüm bunları gerçekleştirirken hakim sınıf 

klikleri arasındaki “devletçi” “hür teşebbüsçü” tartışmalarına da son vererek, Türkiye ekonomisini 

“piyasanın liberalleşmesi” adı altında, emperyalist küreselleşmeye sonuna kadar kapıları açmıştır.   

 
25 Fatif Yaşlı, AKP, Cemaat Sünni-Ulus, Yeni Türkiye Üzerine Tezler, Yordam Kitap, 2020, S 82 
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Peki “dünya ekonomisi” 1970’lerden itibaren ne yaşamıştır? Kapitalist-emperyalist üretim 

ilişkilerindeki değişimler Türkiye’yi nasıl etkilemiştir? Türkiye/Kuzey Kürdistan’daki hakim sınıflarının 

gelişimini, birbirleriyle olan mücadelelerini ve toplumsal dokunun değişimini anlamak için, sorduğumuz 

soruları cevaplamamız gerekir.  

Savaş sonrası dönemde Fordist üretim sistemleri, belirli bir sınıra dayanmaya başladığı görüldü. Fordist 

üretim, sanayi üretiminin büyük oranda kitlesel üretim biçiminde gerçekleştiği, iş bölünmelerinin ve iş 

tanımlamalarının katı bir şekilde tanımlandığı, ürünlerin standartlaşması sonucunda verimliliğinin 

artırıldığı ve artan talebin yükselmesi sonucunda standartlaşmanın hızlandığı bir üretim biçimiydi. 

“Özellikle bu sistemler talep ve dünya pazarı koşullarındaki değişimlere ve daralan karlılığa göre çok 

"sert" olduklarını kanıtlayacaktı. Bu durum esas olarak ABD için geçerliydi, çünkü Japon kapitalizmi, 

ABD emperyalizmine karşı ekonomik meydan okumasının bir parçası olarak aslında daha esnek üretim 

ve emek örgütlenmesi sistemlerine öncülük ediyordu.”26 Japon emperyalistlerinin sahip oldukları bu 

avantaj, emperyalist kampta ABD karşısında yükselen bir güce dönüşmelerine neden oldu.  

“Dünya kapitalizminde meydana gelen yapısal ve örgütsel değişimlerin en çarpıcı özelliklerinden biri, 

sermayenin esnekliğe ve uyarlanabilirliğe verdiği primdir… Bir kez daha "hızlı ve daha hızlı kapitalizm" 

verimlilik ve rekabet avantajı elde etmek için esneklik esastır. 

Esnekliğin birbiriyle ilişkili iki boyutu vardır: Daha hareketli/esnek/harcanabilir bir küresel işgücünün 

yaratılması (esnek istihdam) ve sermayenin piyasa koşullarındaki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt 

verme yeteneğinin geliştirilmesi (esnek üretim).”27 

Esnek üretimin ilk koşulu emeğin esnekleştirilmesidir. Emek gücünü satanların “katı sınırlardan” 

arındırılması ya da “daha az katı sınırlara” sahip olması talep edilir. Esnek emek gücü, “tek bir bantta 

vida sıkan işçiler” yerine iş gücünden sürekli olarak yetenek geliştirilmesi, “yeni koşullara adapte” 

olması beklenir. Tüm bu süreç, işçiler üzerinde kontrolün artmasına ve baskının yükselmesine neden 

olur.  

Esnek üretim de “çekirdek güç” işçiler yer alırken, bunları tamamlayan “kısa vadeli” işçiler ordusu 

sürekli olarak yükselir ya da azalır. Tüm bunlar iş koşullarını, işçinin toplumsal haklarını -örgütlenme 

hakkı da dahil- engelleyerek, işçinin post-fordist sürece “mutlak” entegresini sağlamaya yöneliktir.  

Yapısal dönüşümün diğer bir ucu ise, stratejik araştırma, tasarım, inovasyon, kritik üretimler, büyük 

emperyalist firmaların yörüngesinde tutulurken, “zamanında üretim”, “talebe cevap veren” üretimler 

“dışsallaştırılmıştır”. Böylece maliyet düşürülerek, olası bir kriz durumunda “risk” dışsallaştırılır.  

Üretimin artan oranda ademi merkezileşmesi ve esnek üretim yoluyla büyük firmalarda büyük bir kayış 

yaşanmıştır. Örneğin emperyalist canavarın evi olan ABD’de birincil sektör perakendedir. 1950’lerde 

dünyanın sanayi işçilerinin %34’ü Küresel Güney’de bulunurken, 2010’da bu oran %79’a çıkmıştır.  

Büyük sanayi devleri, birbirleriyle rekabette tutunabilmek için düzinelerce tedarikçi taşeronla 

çalışmaktadır. Bu rekabet, taşeronlar üzerinde de ağır baskı yaratmakta, üretim tedariği içerisindeki 

yerini sağlayabilmek için taşeronlar ölümcül bir rekabete girmektedir. Tüm bunlar, işçiler üzerinde ağır 

baskılara, güvensiz çalışma koşullarına, 12-14 saati bulan çalışma saatlerine neden olmaktadır. Bob 

Avakian bu süreci emperyalizmin yükselen küreselleşmesi ve sömürünün yoğunlaşması olarak 

değerlendirmektedir.  

“Yükselen küreselleşen emperyalizmin üretimi, endüstriyel üretimin nitel olarak daha büyük payını 

oluşturan emperyalist kapitalin kar üretici ihtiyaçlarına göre dünyanın daha geniş kısımlarında, ‘’evin’’ 

 
26 Ekonomi Politik Üzerine Notlar, S 38 https://yenikomunizm.com/ekonomi-politik-uzerine-notlar/  
27 Ekonomi Politik Üzerine Notlar, S 38 https://yenikomunizm.com/ekonomi-politik-uzerine-notlar/  

https://yenikomunizm.com/ekonomi-politik-uzerine-notlar/
https://yenikomunizm.com/ekonomi-politik-uzerine-notlar/
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(iç pazar) dışında yürüttüğü emperyalist ekonomilere dayanır; buna rağmen ulusal iç pazar ekonomisi 

halen tekil en büyük pazardır ve Amerika, Japonya, Almanya, Rusya vb. gibi ülkelerde ulusal-

emperyalist kapitalin üssüdür. Yükselen küreselleşme, kapitalist emperyalist sistemin ve rakip 

emperyalist ülkelerin büyü ya da öl mantığının bir ifadesidir. Emperyalist küreselleşme üretim 

kapasitesinin büyümesi (fabrikalar ve malzemeler) ve buna bağlı olarak ulaşımın, enerji üretiminin ve 

iletişimin Üçüncü Dünya ülkelerinde gelişmesi anlamına gelir. Üretim faaliyetlerinin dünya çapında 

emperyalizmin tahakkümü altında entegrasyonu anlamına gelir. 

Bunlar 1970’lerden itibaren çoğalan ‘’tedarik zincirlerinin’’ çalışma biçimleridir. Tedarik zinciri, birbirine 

entegre bir ağ içerisinde ürünlerin üretimi, taşıması ve dağıtımıyla beraber ortaya satışa hazır bir meta 

çıkartma sürecinin zinciridir; bu süreç, giyimden, otomotive, ilaçlardan, elektroniğe ve jet yakıtına 

kadar böyledir. Emperyalist sermaye üretimin farklı segmentlerinde birbiriyle alakası olmadan 

bağlanan bu taşeronlarla çalışır.”28 

Cumhuriyetin kuruluşunda bir köylü ülkesi olan Türkiye, yukarıda izah ettiğimiz sürece bağlı olarak -

emperyalist üretimin 3. Dünya ülkelerine kaymasıyla ve Küresel Güney’de proleterleşme sürecinin 

artmasıyla birlikte- köylü nüfus adeta bir buz dağı gibi erimiş, devasa çarpık ve anarşik bir şehirleşme 

yaşanmıştır. 1975’de nüfusun 67.1 köylük alanlarda yaşarken, bugün köylük alanda yaşayan nüfus 

%10’un altındadır. 

5.İslamcı Burjuvazinin Gelişimi ve Güçlenmesi 

Hâkim sınıflar içerisindeki İslamcı klik Cumhuriyet’in başından beri varlığını sürdürüyordu. Türkiye 

ekonomisinin klientalist karakteri Kemalist sermaye grupların devlet iktidarıyla palazlandığı ve dünya 

ekonomisine entegre olduğu bir süreci yaşadı. İslami nitelikte (ve de tandanslı) sermaye ise devlet 

iktidarından “mahrum” olduğu için Türkiye’deki kapitalizmin gelişme sürecinde aslan payını kapamadı. 

Fakat 1970’lerde başlayan ve kapitalizmin gelişmesini doğuran küreselleşen emperyalizm koşullarında 

Türkiye’deki burjuvazinin her bir kliği etkileşim sağladı ve bir dönüşüm sürecini ortaya çıkardı. Sanayi 

üretimi dünya çapında emperyalist ülkelerden az gelişmiş ülkelere kayarak bu ülkelerin bünyesinde 

önemli sosyoekonomik değişikliklere neden oldu.29 Özellikle Türkiye 1980’lerle birlikte devlet 

müdahalesine bağlı olan ithal-ikameci ve korumacı ekonomik sistemden koparak dünya ekonomisiyle 

bütünleşmiş, piyasa güdümlü bir sisteme geçiş yaptı. Sovyet sosyal-emperyalizminin çöküşü ardından 

emperyalist küreselleşmenin yükselişi ve sömürünün yoğunlaşması (aynı zamanda azgınlaşması) 

Türkiye’de 1970’lerde başlayan kapitalist gelişimi daha da hızlandırdı.   

Kapitalist-emperyalist sistem içerisinde dünya çapında son kırk yılda gerçekleşen dönüşümler, 

kapitalist ilişkilerin daha evvel “merkezi” olarak görülen temel ve bağlam üzerinde önemli değişikliklere 

neden oldu. Üretimin ezilen ülkelere kayması, üretimin teşviki için devlet eliyle KİT’lerin teşvik edilmesi 

geri kalmış ülkelerde kapitalist hızlanmanın itici gücü oldu.  

Türkiye’nin 1980’lerden sonra yükselen küreselleşen emperyalizme entegre olması, “liberal piyasanın” 

yapısallaştırılması, para politikalarına devletin müdahalesinin azaltılması, Kemal Derviş politikalarıyla 

merkez bankasının hükümetten bağımsız hale getirilmesi, IMF ve Dünya Bankası denetiminde 

özelleştirme paketlerinin gerçekleştirilmesi, küreselleşen emperyalizm koşullarında Türkiye’nin 

“tedarik zincirinin” bir parçası olabilmesi için KOBİ’lere yönelik yasal düzenlemelerin yapılması, 

 
28 Raymond Lotta, 1970’lerden Bugüne ABD’de Asalaklık ve Sınıfsal-Toplumsal Yeniden Düzenleme 
http://yenikomunizm.com/wp-content/uploads/2021/06/1970lerden-Bugu%CC%88ne-ABDde-Asalaklik-ve-
Sinifsal-Toplumsal-Yeniden-Du%CC%88zenleme.pdf  
29 Bu konuda daha fazla bilgi almak için bakınız; Devrimci Komünist Parti (ABD), Merkez Komitesi, “Ekonomi 
Politik Üzerine Notlar” http://yenikomunizm.com/wp-content/uploads/2021/06/ekonomipolitikuzerine.pdf   

http://yenikomunizm.com/wp-content/uploads/2021/06/1970lerden-Bugu%CC%88ne-ABDde-Asalaklik-ve-Sinifsal-Toplumsal-Yeniden-Du%CC%88zenleme.pdf
http://yenikomunizm.com/wp-content/uploads/2021/06/1970lerden-Bugu%CC%88ne-ABDde-Asalaklik-ve-Sinifsal-Toplumsal-Yeniden-Du%CC%88zenleme.pdf
http://yenikomunizm.com/wp-content/uploads/2021/06/ekonomipolitikuzerine.pdf


19 

 

emperyalist işletmeler için doğal kaynaklar, “insan sermayesi”, sermaye stoku, kurumsal sermaye ve 

lojistik alt yapı için gerekli standartların oluşturulması gibi önemli gelişmeler yaşandı. 

 

AKP iktidara geldikten sonra KOBİ’lere tercihli kredi sağlayabilmenin koşullarını hazırladı. KOSGEB’in 

(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlı) verilerine göre 2004 

yılında teşviklerden yararlanan KOBİ’lerin sayısı 21.488’den 2019 yılında 62.827’ye yükseldi. AKP’nin 

izlemiş olduğu bu iktisadi politikalar, uluslararası pazara entegrasyon açısından uygun olduğu gibi 

(bu politikalar AB ve OECD standartlarına göre yapılıyordu), “elitler tarafından unutulmuş” yerel 

müteşebbislerin teşviki ve güçlendirilmesi durumu da hem İslamcı sermayenin gelişimini sağladı hem 

de “yerellerde” ve özellikle “taşralarda” bu ekonomik yükselişin sonucunda güçlenen İslamcı 

sermayeyle birlikte temel kitleler üzerinde güçlü ideolojik bağların inşa edilmesini kolaylaştırdı.  

Kemal Derviş tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yeniden 

yapılandırılması, Merkez Bankası’nın nispeten özerk bir yapıya kavuşması (2015’lerden sonra Merkez 

Bankası’nın “özerkliği” rafa kaldırılmıştır), AKP’nin ilk dönemlerinde de devam ettirildi. Böylece para 

politikalarından “piyasanın özerk” bir hal alması, uluslararası sermaye gruplarının da “güvenilir” şekilde 

Türkiye’ye sermaye yatırımı yapmasının kapılarını açmıştır.   

Anlatmaya çalıştığımız ekonomi alanındaki gelişmeler, İslamcı burjuvazinin güçlenmesini ve orta ve 

küçük ölçekli güçlerden yenilerinin bu burjuvaziye dahil olmasına ve bu İslamcı burjuva kliğin ekonomi 

alanında belirleyici aktör olmaya yönelik ilerlemesine neden oldu. Bunun ise siyasal sonuçları, kamusal 

alanda İslamcı referanslı siyasi partilerin güç kazanmasına, tarikatların ve türbelerin kamusal alanda 

daha etkin olmasını beraberinde getirdi.  

3. Bölüm: İslamcı Burjuvazinin ve Siyasal İslamcıların “Yeni” Koşullara 

“Adaptasyonu” ve AKP’nin Doğuşu  

AKP, 2000’li yıllara doğru hâkim sınıf partilerinin yıpranmışlığından ve bu partilere duyulan güvensizlik 

ortamından, son on yıldır süren siyasi istikrarsızlıktan ve ekonomik kriz halinden yararlanarak, kitlelerin 

öfkelerini “adalet” ve “kalkınma” sözleriyle kendi potasında eriterek tek başına iktidar oldu. Milli Görüş 

hareketinin “Adil Düzen” mottosunu kullanan AKP’nin, burjuva devrimlerin “eşitlik” ve “özgürlük” 

kavramları yerine kullandığı bu ifadelerin, aslında İslami bir referans olduğu anlaşılmalıdır. Zira “adalet” 

eşitsizliklerin üstesinden gelmek için değil, birbirine “adil” olan ve değer veren “insanların” bir arada 

oluşları üzerinde bir sistemi teşkil ediyordu. Özcesi hem sömürücü sınıflar “Müslüman olduğumuz için 

gelişmemiz engellendi” diyorlardı, hem de sömürülen sınıflara yapılan “bizim insanımız kazansın” gibi 

ideolojik safsatalarla ezilen kitlelerin İslam üzerinden, sömürücü sınıfla “adil” bir birliktelik yakalanması 

sağlanıyordu.  
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“Onlara göre ‘burjuvazi’ kendine özgü bir bağlamda gelişmiş tamamen Batılı bir kavramken, İslam, 

toplumsal adalet amacı güden bir dindir. Bir Müslüman burjuva olamaz; İslam’da burjuvaziye yer 

yoktur: Bunlar asla yan yana gelemeyecek iki farklı varoluş biçimidir30”.  

“Adil düzen” olarak ifade edilen şey tam da şöyle gerçekleşir; Bir sömürücü sınıf olarak burjuvazi 

(üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf) bir meta olan emek gücünü başka bir meta karşısında (para, 

maaş, ücret) elde ederek, karşılıklı ve “eşit” görünen “sözleşme” dahilinde ama tamamen eşitsiz bir 

takas sonucunda, ücretlerine denk gelen emek-zamandan daha fazla çalıştırarak artı-emek elde eder 

ve bunları akümüle (birikim) eder. BA’nın da söylediği gibi “bu karın kaynağıdır ve kapitalizmin temel 

sömürü ilişkilerini temsil eder31”.  

Bu “adil” ilişkilerin sürekliliğinin sağlanması ve beraberinde kapitalizmin “büyü ya da öl” dinamiği 

içerisinde ilerlenmesi (sermaye devamlı gelişim eğilimi taşır, büyümediği taktirde başka sermayeler 

tarafından bertaraf edilir) için üst yapıda -özellikle de düşünceler ve ideoloji alanında- tüm bu süreci 

meşrulaştıran bir dünya görüşünün hüküm sürmesi gerekmektedir. 

Üst yapıyla alt yapı birbirinden ayrık hareket edemez. Bob Avakian’ın da söylediği üzere üst yapıda 

“yeme hakkını” veremezsiniz, bunu yaptığınız taktirde alt yapı da işlemez, çöker ve sistem krize girer. 

O yüzden üst yapı, ekonomik alt yapı tarafından belirlenir. Diğer taraftan ise ekonomik alt yapının nasıl 

sürdürüleceği, toplumdaki siyasi karşılığının nasıl olacağı, “kültürünün” nasıl pekiştirileceği, hukuk 

sisteminde, eğitimine, “makul vatandaşın” nasıl inşa edileceği bir tartışma konusudur ve kelimesi 

kelimesine üst yapıyla alt yapı arasında bir uyumluluk yoktur ve üst yapının görece özerkliği vardır; 

ancak bağımsızlığı değil. Bu özerk olma hali, yani siyaset ile ekonomi arasında lineer bir ilişki olmama 

hali, siyasi üst yapının “irrasyonel” -kendi varlık koşullarını tehlikeye atan- kararlar almasına, yönetici 

sınıfların parçalanarak derin bir krize girmesine ve devrim için olanakların doğmasına zemin sunar.  

Bu başlık altında siyasi üst yapıya dair yapılan eleştirilerde “aile devleti”, “tek adam iktidarı” “kişi-parti-

devlet” diktatörlüğü gibi, kadiri mutlak idealist açıklamalardan uzak duracağız. Bu açıklamalar, kişiyi, 

kişisel hırsları; sınıf ve toplumsal ilişkilerin üzerinde görür. Evet insanların kişisel hırsları ve çıkarları 

vardır; lakin bunu ancak bir tek zeminde ve bağlamda yaparlar; dünyanın ezenler ve ezilenler, 

sömürenler ve sömürülenler olarak ikiye bölündüğü üretim ilişkileri üzerinde. O yüzden RTE’nin bu 

rejimden kişisel çıkar sağladığından ötürü “başkanlık sistemi” istediği doğru değildir. RTE’nin başkanlık 

sistemi istemesinin nedeni, kendisinin öncülük ettiği rejimin güçlenmesi ve devamlılığı içindir. Erdoğan 

ve ailesinin, arkadaşlarının bu rejimden ekonomik olarak güçlenerek çıktıkları doğrudur ve tüm 

klientalist ekonomik örgütlenmelerde de böyle olur. Yine başka bir doğru ise rejimin gerilemesi ve olası 

bir rejim değişikliği sonrasında “topun ucunda” RTE, ailesi ve yakın destekçilerinin de olacağıdır. Rejimin 

kurucuları tüm bunların en başından itibaren bilincindedir. Erdoğan; “kefenimizi giyip yola çıktık” 

sözünü defalarca tekrarlamıştır. Rejimlerinin zayıflaması ve popülerliğinin inişe geçmesi sonrasında 

AKP’nin en fazla baş vurduğu argüman “Milleti temsil etme” iddiasıdır. Bu doğrultuda aslında başlarına 

gelebilecekleri (ancak kesin gelecek demiyoruz) az çok tahmin etmektedirler. 

 

 

 

 
30 Aktaran Dilek Yankaya,  Yeni İslami Burjuvazi, Türk Modeli, İletişim yayınları, S 17.  
31 Kapitalist üretim ilişkilerinin nasıl meydana geldiğini daha derinden anlamak için Bob Avakian’ın alttaki eser ve 
makalelerine bakınız; Atılımlar: Marx’ın Tarihsel Atılımı ve Yeni Komünizm ile Daha İleri Bir Atılım, e-kitap için: 
http://yenikomunizm.com/e-kitaplar/ , Yeni Komünizm: Radikal Olarak Farklı Bir Dünya ve Kurtuluşa Giden Yolda 
Gerçek Bir Devrim için Bilim, Strateji ve Önderlik, El Yayınları, 2018 

http://yenikomunizm.com/e-kitaplar/
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1.Milli Görüş Hareketi’nin Bölünmesi ve AKP’nin Ortaya Çıkışı 

AKP’nin kitleler ile olan bağı, “mağduriyet” olgusunun işlenmesi, inanan insanların gözünde “mağdur” 

ve “özgürleştirici” olarak görülmesi, cezaevinde yatma durumu toplumsal rızalık olarak din ve 

“zihinlerin örgütlenmesi” üzerinden vuku bulur. 

Erbakancılık olarak da bilinen Milli Görüş hareketi, 1983’de Refah Partisi’ni kurdu. Yerel yönetimlerde 

aldıkları belediyelerle güçlenmeye başlayan Refah Partisi, Özal’ın cumhurbaşkanı olması sonrasında, 

Anavatan Partisi’nde yaşanan önderlik krizi, hâkim sınıfların kendi aralarındaki çatışmalardan da 

yararlanarak 1991 yıllındaki genel seçimlerde %16,9 oy alarak, siyasal İslam’ın resmi merkez partisi 

olarak ön plana çıktı. Erbakan’ın özellikle de taşradaki popülaritesi, 1990’larda büyük şehirlere göçün 

hızlanması, köylerden şehirlere gelen insanların kendi “kültürüne” ve “inançlarına” sahip çıkmak için 

siyasal İslamcıların çeşitli örgütleri bünyesinde örgütlenmesi, 1994 yerel seçimlerinde İstanbul ve 

Ankara belediyelerinin alınmasının sağladı. Özellikle de Recep Tayip Erdoğan’ın İstanbul belediye 

başkanlığına getirilmesi, Siyasal İslamcı cenahta “1453 Fethi” olarak değerlendirildi. Böylece Saltanatın 

kaldırılmasından önce “İslam Birliğini” temsil eden İstanbul, tekrar İslamcılar tarafından “fethedildi”. 

Recep Tayip Erdoğan’ın “fetihçi ruhu”, “genç” ve “dinamik” olması, dilinin “keskinliği” ise İslamcı 

kitleler üzerinde yükselişine neden olmuştur.  

Refah Partisi, hakim sınıfların kendi aralarındaki çelişkilerden ve Türkiye’nin içerisinden geçtiği derin 

ekonomik krizden de yararlanarak 1995 Aralık seçimlerinde birinci parti olmuştur. Doğru Yol Partisi ile 

ittifak oluşturarak başbakan olan Necmettin Erbakan -ve Milli Görüş hareketi- Kemalist sermayenin 

girmek istediği Avrupa Birliği ile “Ortak Pazara” karşı “İslam Pazarını” savunuyordu. Refah-Yol hükümeti 

boyunca, Arap Birliği ülkeleriyle yakın ilişki geliştirmeye çalışmış, Kuzey Afrika ülkelerine yakınlık 

göstermiştir. Libya’yla bir dizi karşılık ticari ilişki öngörmüştü. Lakin Kaddafi’nin “Kürdistan kurulmalıdır, 

Ortadoğu güneşinin altında bu millet de yerini almalıdır!” çıkışı Türkiye’deki Siyasal İslamcıların sadece 

İslamcı olmadıkları, fakat aynı zamanda Türk şovenisti olmalarından ötürü kendilerini zor durumda 

bırakmıştı. Amaçlarının sadece “maddi değil, manevi birliği sağlamak” olduğunu söyleyen Milli Görüş, 

Kürt Ulusunun acımasızca ezilmesi, katliamlardan geçirilmesi ve gadre uğratılması karşısında bilindik 

“İslam kardeşliği” safsatalarıyla, ulusal sorunu “yok” saymış, Kürt ulusuna uygulanan milli zulmün her 

daim ortağı olmuştur.  

Milli Görüş’ün Osmanlı’nın çöküşünü “Batılılaşmayı kabul edederek İslam’dan uzaklaşma” olarak 

görmesi ve ancak “İslam’a geri dönüş” ile Türkiye’nin “Muhteşem Yüzyılını” yaşayabileceğini 

savunmalarını biraz daha yakından inceleyelim. Milli Görüş’ün -ki birçok Siyasal İslamcı cemaat benzeri 

şeyleri savunmaktadır- İslam’a geri dönüşü ile günümüz köktencileri olan salafist Cihatçılar arasında 

yakından bir bağ vardır. Zira salafist Cihatçılar, “salaf” döneminden -yani peygamber dönemi atalarının 

yaşadığı İslam koşulları- kopulduktan sonra İslam’ın “yozlaşarak” değerini kaybettiği ve Allah’ın 

emirlerinden uzaklaştığını düşünürler. Bu anlayışa göre “peygamberin sünnetleri” dahi Kuran’ı 

yorumlamaya açık bıraktığı için Kuran anayasasının harfi harfine uyulması ve yorumsuz uygulanması 

tek referans olduğu anlayışını güder. Ancak böylece “İslam’a geri dönüş” gerçekleşebilir. İslamcı 

teokratik grupların temel kaynağı Kuran’dır, hemen hemen hepsi için bu “İslam’a geri dönüş” bileti 

niteliğindedir.  

Necmettin Erbakan (Milli Görüş hareketinin kurucuları arasında olan ve Refah-Yol hükümetinin 

başbakanıdır), Avrupa Birliği görüşmelerinin hız kazandığı bir süreçte D-8 (Gelişen 8 Ülke) gibi 

aralarında İran’ın da olduğu bir ekonomik birlik oluşturmaları -bu birlik Haziran 2021’de 24. yılını 

kutladı- hem uluslararası güçlerin dikkatini Türkiye üzerine çekmiş hem de iç siyasette ise “irtica” 

tartışmalarını hızlandırmıştı ve 28 Şubat süreciyle birlikte Erbakan, TSK ile üzerinde artan baskıların 

sonucunda başbakanlık görevinden istifa etmiştir. Kısa bir süre sonra Refah Partisi’nin kapanması ve 
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Erbakan’a siyaset yasağının getirilmesi, Milli Görüş hareketi içerisinde de “yenilik” tartışmalarının 

başlamasına neden olmuştur.  

2.AKP’nin İnşası ve Yeniden İnşası 

Milli Görüş hareketinin 28 Şubat ile birlikte aldığı ağır darbe, “gelenekçiler” ve “yenilikçiler” 

tartışmasının ortaya çıkmasını da doğurmuştur. Erbakan’ın 1970’lerdeki “devletçilik” ve “millicilik” 

temelli bir ekonomik-siyaset izlemesi, 1990’larda patlak veren küreselleşen emperyalizme gerekli 

entegrasyonu gerçekleştirememesi, Batı kapitalizmine “alternatif” model üretme girişimleri yeniden 

“modernleşme ve muhafazakar kalma” tartışmalarını tetiklemiştir. Abdullah Gül ve Recep Tayip 

Erdoğan’ın başını çektiği “yenilikçiler”, Fazilet Partisi genel başkanlık seçimlerini kaybedince, AKP’nin 

kuruluş macerası da başlamıştır.   

11 Eylül Saldırılarının gerçekleşmesi sonrasında Bush rejiminin, “terörizme karşı savaş” stratejisini ilan 

etmesi, dünyada ve buna bağlı olarak Ortadoğu’da yeni bir konjonktürün ortaya çıkmasına neden oldu. 

ABD emperyalizmi, kapitalist-emperyalist dünya sisteminde “süper güç” olmak, “jandarmalığını” 

devam ettirebilmek ve emperyalist üretim ilişkilerinin özgül bir çelişkisi32 olan İslamcı köktenciliğe karşı 

mücadele edebilmek için, “ılımlı İslamı” kendi projesinin etrafında toparlamak ve yeniden dizayn etmek 

istiyordu.   

2000’li yılların başında Türkiye’de yaşanan siyasi kriz, ekonomik krizin derinleşmesi ve Türk Lirası’nın 

değer kaybetmesi, faiz oranlarındaki yükseliş ve alım gücünün düşüşü, geniş halk kitleleri üzerinde 

derin etkilere neden olmuştu. 1980 sonrası kurulan merkez sağ ve “sol” partiler halk kitleleri üzerinde 

etkisini önemli oranda yitirmişti. Dünya Bankası’nın yüksek bürokratlarından olan Kemal Derviş’in 

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak Türkiye’ye getirilmesi, IMF’nin önerdiği ekonomik planın 

hayata geçirilmesi, halk kitlelerindeki memnuniyetsizliği daha da güçlendirdi. 

Türkiye’nin ekonomik krizden çıkması ve AKP’nin 2003-2011 yılları arasında izlemiş olduğu ekonomik 

“kalkınma” halk kitleleri nezdinde karşılık buldu. Rejimin ve önderi Recep Tayip Erdoğan’ın 

popülaritesinin yükselmesinde ekonomik “kalkınmanın” büyük payı oldu.  

AKP, Kemal Derviş döneminde uygulanan kararları devam ettirmekte ısrarcıydı. Kopenhag Kriterleri’ne 

uyum sağlama taahhütleri verdi. Bu kriterlerin ekonomik olanları, neo-liberal pazar üzerindeki devlet 

müdahalelerinin olmamasıdır. Sermaye birikiminin sağlanması ve GSMH’da yükselişin nedeni şuydu; 

“Birincisi, özelleştirme hız kazanmıştı. İkincisi, belediyeler ve KOBİ’ler eskisinden daha ademi 

merkeziyetçi ve rekabetçi, ekonomide önemli aktörler haline gelmişlerdi. Üçüncüsü dış ekonomik 

ilişkiler bağlamından hem ihracatın hem de ülkeye gelen yabancı yatırımın bölgesel çeşitliliği artmaya 

devam ediyordu.”33 Devletin KOBİ’leri teşvik edebilmesi ve canlanmış KOBİ’lerle düzenli sermaye 

akışının sağlanabilmesi için özelleştirmeler rejim açısından kilit bir ekonomik tutum olarak görüldü. 

2005-2006 yıllarında yapılan özelleştirmelerden elde edilen gelir, son yirmi yılda gerçekleştirilen 

özelleştirme gelirinin iki katına çıkmıştı. 

Yukarıda da anlattığımız üzere, emperyalizmin yükselen küreselleşmesi sonucunda üretimin dünya 

çapında esnekleşmesi, KOBİ’lerin rolünün daha da önem kazanmasına neden oldu. 

AKP iktidara geldikten sonra Avrupa Birliği’ne girebilmek için Kopenhag Kriterleri’ni kabul ettiğini ve 

kısa zamanda reformlara gideceğinin taahhüdünde bulundu. “İslami Demokratik” özelliklerin Avrupa 

Birliği ile uyumluluk gösterdiğini hatta yaptıkları nispi reformları “Avrupa Birliği istedi diye değil, 

 
32 Bu konuda derin bir analiz için bakınız; Bob Avakian, Tüm Tanrılardan Kurtulun, “Dinin ve Köktendinciliğin 
Yükselişi: Temel Bir Çelişkinin Garip Bir Dışa Vurumu” bölümü.  
33 Ayşe Buğra ve Osman Savaşkan, Türkiye’de Yeni Kapitalizm, Siyaset, Din ve İş Dünyası, İletişim Yayınları, 2014, 
S 113 



23 

 

demokratik bir ülke inşa etmek istiyoruz!” gibi söylemlerle “süslediler”. Böylece hem AB’nin uyum 

süreci için reformlar yerine getiriliyor ve AB’li sermaye gruplarının Türkiye’ye olan yatırımları, ithalat-

ihracatları yükseliyor, hem de içte 12 Eylül Anayasasına ve onun kurumlarına karşı olan “sol” liberal, 

liberal ve ilerici kamuoyu nezdinde bir “rızalık” yakalanmak isteniyordu. 

MÜSİAD, “devletin ekonomiye müdahalesini kısıtlamak ve devlet kaynaklarından “adil” bir yararlanma 

için “Anayasa Reformu ve Yönetimin Demokratikleştirilmesi” başlık bir rapor yayınlaması, “Avrupa 

Birliği’ne Uyum” süreci açısından önemli işarettir. MÜSİAD’ın içerisinde nispeten “demokrasi” 

yanlılarının -biz bunu burjuva demokrasisi olarak anlayalım- olabileceği mümkündür. Lakin burada 

ifadesini bulan “demokratik tavır”, uluslararası piyasada payını artırmak ve Türkiye pazarında güçlü ve 

belirleyici rol oynamak için, Erdoğan “demokrasi tramvayında” kah yer alır, kah bir çırpıda iner.34 

Diğer yandan, AKP, Milli Görüş hareketinden aldığı birikimi devam ettirdi. Elinde güçlü bir “İslam” 

kültürel silahı vardı. Özellikle yerellerde halk kitleleriyle olan ilişkilerini daha da geliştirdi. “Elitlere” karşı 

“biz” olan “halkı” temsil etmek için bu altın kuralı uyguladı. “Mağdur biz”, “ezilenlerin” gücü, AKP’nin 

başından beri itici gücü oldu. 28 Şubat mağduru, “inancını” yaşayamamış “halk” ve onun “yasaklı önderi 

Erdoğan” imajı… 

Burada “biz” ve “halk” tanımlamasına ilişkin Büke Koyuncu’nun şu önemli tespitine bakmakta fayda 

var; “Erdoğan’ın ‘biz’i tanımlayıcı önemli bir özelliğinin genelde ‘dindarlık’ olarak karşımıza çıkmasıdır. 

Kısacası ‘halk’ı tanımlayan ilk özellik mağduriyetken, bununla ilişkin ikinci özellik ise ‘dindarlıktır’”. 

Koyuncu’nun hangi nedenle “dindarlığı” tırnak içerisinde gösterdiğini bilemiyoruz. Yine de tırnak 

içerisinde olması yani bu “dindarlığın” temelinin ve kapsamının sürekli olarak inşa edilmesine -hem de 

daha köktenci biçimleriyle- vurgu yapmakta fayda var.  

AKP’nin kurucu belgeleri arasında yer alan Yalçın Akdoğan’ın “Muhafazakar Demokrasi”35 teorisiyle 

“muhafazakarlık” ve “demokrasi‘‘ yeniden tanımlamaya çalışılmıştır. Muhafazakarlık; “Din, gelenek ve 

ahlakın bir arada değerlendirilmesi, en önemli toplumsal kurum olarak ailenin merkezi bir önem 

taşıması, değişime kapalı olmayan ve özünü yitirmeden gelişmeye uyum sağlayan bir siyasi duruş” 

olarak nitelendirilmiştir. Açıkçası “din, gelenek ve ahlakın bir arada değerlendirilmesi”, en teokratik 

Cihatçı rejimler açısından da aynıdır, tüm bu unsurlar, dini gelenekler açısından birbirlerinden ayrı ele 

alınamaz. Zira AKP için de böyledir ve dinin merkezi rol oynadığı toplumlar ve “değiştiği” koşullarda, 

bunun en gerici biçimine -köktenci biçimine- dönüşmesinin güçlü dinamiği bulunmaktadır.  

Doktora tezi için saha çalışması yapan Sevinç Doğan, İstanbul’un Sanayi Mahallesi’nde AKP’nin kendi 

iktidarını mikro düzeyde dahi hakim kılabilmek için nasıl çalıştığına yönelik çarpıcı tespitler 

sunmaktadır: “Sanayi Mahallesi’nde resmi parti birimlerinden cemaat/tarikat oluşumlarına, sivil 

toplum kuruluşları adı altında örgütlenen dernek ve vakıflardan hemşeri dernekleri ve spor kulüplerine, 

mahalli bazda sözü geçen ve kalabalık gruplara hitap eden yerel önderlerden küçük çaplı meslek 

odalarına ya da yerel basın ve aydın çevrelerine kadar farklı siyasal aktörler vardır”.36  

AKP, devlet iktidarını kullanarak, kendi belediyelerini güçlendiriyor, belediyeler üzerinden kitlelere 

gidiyor, insanların “gündelik hayatlarına” müdahalelerde bulunuyor. Parti-Belediye yerel sermaye 

grupları, cemaatler için ise devlet gücüne erişimin “köprüsü” oluyor. Cemaatler ve yerel sermaye 

grupları (kimi zaman iç içe geçmiş cemaat-sermaye grupları) AKP belediyelerinin yarattığı “mikro 

iktidarlardan” devlet gücüne de erişiminin olanağını sağlıyor. Ve böylece devletin en üstünden en ufak 

mahalle birimine kadar bir örgütlülük sağlanarak toplumun yeniden inşası sağlanıyor.  

 
34 RTE açıklamalarında “Demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz. Bizim için amaç 
35 Muhafazakar Demokrasi, Yalçın Akdoğan, https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2633  
36 Mahalledeki AKP, Taban Mobilizasyonu ve Siyasal Yabancılaşma, Sevinç Doğan, İletişim Yayınları, 2017, S 63  

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2633
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“Hizmetlerin bir belediye başkanının yapması gereken zorunlu işlerden olduğunu belirtik. Sadece 

bunları vaat etmenin bir manasının olmadığının idrakiyle hareket ettik. Asıl olan, insanların beyinlerini 

özgürleştirmekti. Toplum yapısına katılımının asli hakkı olduğunu bilmekti. Her düzeyde hakkın ve 

adaletin tesis edilmesiydi”37  Sevinç Doğan’ın yapmış olduğu bu röportaj hakikaten de önemlidir. Zira 

“hizmet” sorununun esas olmadığını esas olanın “insanların beyinlerini özgürleştirmek” olduğu 

vurgusu, “özgürleşmenin” temelini ve yapısını İslamcı-Türkçü bir dünya görüşü oluşturmaktadır.   

Erdoğan, “Vesayet Rejimi” olarak adlandırdığı Kemalistlerin devlet gücü içerisinde birincil güç olma 

pozisyonundan elenmelerinin ardından, “milletin iradesi” önünde secdeye durulması gerektiğini 

söylemiştir. Bu söylemde açık bir mesaj vardır. İster seçimle olsun isterse seçimsiz, “millet iradesinin” 

AKP tarafından temsil edildiği iddia edilmektedir ve “secde” referansıyla İslami bir kavramın özel 

olarak kullanılması “iradenin” -biz buna rejim diyelim- yeni tutkalın merkezinin İslam olmasından 

ötürüdür. 

AKP’nin siyasi olarak yeni rejimi inşa etmesi gerek devlet gücü içerisinde gerekse İslamcı kitleler 

arasında “hizmet hareketi” olarak bilinen Gülen Cemaati olmadan düşünülemezdi. 

Fethullah Gülen, Said Nursi’nin “Bu zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarmak zamanıdır!” sözüne 

sahip çıkmış ve belirli bir tarikat örgütlenmesi yerine -kendi dini evlerin, kursların ve camilerin yerine- 

okullar, dershaneler, eğitim merkezleri, kültür merkezleri, yurtlar ve durumu iyi olmayan öğrencilere 

açılan evlerle örgütlenme sağlamıştır. Gülen’in 1980’lerden sonra İslamcı kesimler üzerindeki etkisi, 

köklü bir anti-komünist oluşu, 12 Eylül Askeri Faşist Darbesi tarafından da göz yumulması nedeniyle de 

güçlü olmuştur. Özellikle halkın çoğunluğunun Müslüman olduğu eski Sovyet ülkelerinde açtığı okullar 

Özal ve Demirel döneminde destek görmüş, böylece Gülen’in etkisi sadece Türkiye’deki siyasal 

İslamcılar arasında kalmamış, sınırları aşan bir nitelik kazanmıştır. Bu uluslararası popülerlik ve 

“girişimciliği”, Gülen’in Türkiye’de daha rahat örgütlenmesine olanaklar tanımıştır.  

 

Cemaat ile aralarındaki farklılıklara rağmen Erdoğan’ın çizgisi Gülen ile bir dönem kesişmiş (superpose) 

ve AKP’nin tek başına iktidar olmasında bu durum önemli rol oynamıştır. Bu kesişim dönemi Cemaat’in 

sadece belirli bir amaç doğrultusunda “partner” olmanın sınırlarını aşmaktadır. Bu dönemde belirli bir 

ortaklık olduğu açıkça görülmektedir. Gülen Cemaati’nin Siyasal İslamcılardan etkilenen kitleler 

arasındaki örgütlülük durumu, AKP’nin iktidarda kalabilmesi için seferber edilmiştir. Yine rejim 

değişikliğinde Cemaat kadrolarının oynadığı rol belirleyicidir. Gülen Cemaati “Işık Evlerinde” 

yetiştirdiği, kendi okullarında eğittiği ve yurtlarında ilişkilendiği gençleri çeşitli seviyelerde örgütlemiş 

(ya da etki alanı içerisinde tutabilmiş) buradan mezun olanlar devlet içerisindeki kadrolaşmaya göre 

pay edilmiştir. Polisten orduya, HSYK’dan Büyükelçiliklere kadar birçok devlet kurumunda Cemaatten 

örgütlenmiş (ya da etkisi altında olan) insan görev almaya başlamıştır. 2007-2009 yılları arasında TSK’ye 

-ve emekli üyelerine- Cemaat eliyle yapılan siyasi operasyonlarla Kemalistlerin devlet ve ordu 

 
37 Mahalledeki AKP, Taban Mobilizasyonu ve Siyasal Yabancılaşma, Sevinç Doğan, İletişim Yayınları, 2017, S41 
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içerisindeki gücü zayıflatılmış ve 1970 ve 80’lerde anti-komünist mücadele içerisinde yetişen “dini ve 

milli şuur sahibi” olanlar TSK’nin önderliğine getirilmiştir.  

AKP döneminde devlet ve kamu ilişkileri yeniden ve yeniden düzenlenmiştir. “Makul vatandaş” 

normları dışında kalan herkes doğrudan hedef gösterilmiştir. “Dinen caiz” olmayan ve “İslami koşullara 

uygun yaşamayan” herkes şeytanlaştırılmış, rejimin yarattığı yeni siyasi atmosfer insanların başlarına 

gelecek en ufak felaketi ise “kafirlikle” ilişkilendirmiştir. Günlük hayatta “mikro iktidar” uygulamaya 

çalışan rejim, “dinen haramdır” dediği alkolü yasaklamamış, ancak otomatik olarak şarap ve sert içkiler 

kategorisinde alınan vergilerle Türkiye’yi alkollü içecekler alanında Avrupa’nın en pahalı ülkesi haline 

getirmiştir. Devletin vergi gelirinin önemli bir kısmı (%40 civarı) ÖTV’lerden oluşmaktadır ve alkol 

tüketimindeki elde edilen ÖTV ortalama olarak yıllık 10 milyar liradır38. ÖTV, Avrupa Birliği uyum 

yasalarınca düzenlenmiş ve “gelir yerine sosyal fayda” elde etmeyi hedefleyen bir vergi sistemidir. 

Buradaki amaç lüks ve zararlı mallara ek vergiler uygulayarak, bu ürünlerin kısıtlanmasını sağlamaktır. 

AKP, insan sağlığı, zararın toplumsal etkisi vb. konularda adım atmakta pek de “hevesli” olmamakla 

birlikte, “yaşam tarzı”, “değerler”, “aile toplumu”, “kamusal nizam” gibi İslami kültürel kodlamalarla 

topluma kendi ideolojisini dayatmaktadır. Bugün Türkiye’nin 62 ilinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait 

mekanlarda içki yasağı uygulaması39 AKP’nin “kamusal nizamının” bir parçası olarak vuku bulmaktadır.  

Mizojininin güçlendirilmesinde kilit bir rol oynayan rejimin önderi Erdoğan, 2013 yılında “kızlı-erkekli” 

evlerde kalmaya yönelik “izin verilemez” olduğunu söylemiştir. Ardından yapılan eleştirilere “bu yaşam 

tarzına müdahale değildir” şeklinde açıklama getirmişti. Fakat şöyle de devam etmişti; “biz 

muhafazakar demokrat bir partiyiz”. Erdoğan kendine has üslubuyla “yeni kriterleri” “demokratik” bir 

biçimde belirlemişti; “Geleneksel değerlere” ve “Ahlaka” -ki bu siyasal İslamcılara göre dini esas alan 

bir ahlaktır- göre hareket edilecektir. “Anne babalar feryat ediyor” yani “kitlelerin istemlerini” -ki biz 

burada İslam hukukuna göre ahlak ve yaşam tarzı isteyen kitlelerini anlayalım- yerine getirmek için 

“demokratik” olarak seçilmiş parti gereklerini yapacaktır. Bu Erdoğan için yaşam tarzına müdahale 

değil, “muhafazakar demokrasiyle” yönetmenin gerekleridir! Kısacası “çoğunluğun” temsili olarak bu 

“demokratiktir”! Ama toplumsal yaşamın illa da “demokratik” olmasına gerek yoktur, zira İslam 

anlayışına “şirk düşülmemelidir”! 

3.Yeni Rejim ve “Milli Ekonomi” 

İslamcı sermayenin ekonomik örgütlenmesinin merkezlerinden olan MÜSİAD, 1990’da kurulduğunda 

sadece 12 firmadan müteşekkildi. Günümüzde ise MÜSİAD olarak, yurt içinde 89 şubesiyle, yurt dışında 

95 ülkede 225 irtibat noktasında, toplamda 11 bini aşkın üyesi, yaklaşık 60 bin şirketten oluşmaktadır.40 

Yankaya’nın verdiği rakamlara göre sayıları 2700 olan MÜSİAD işletmeleri, 2011 yılında milli gelirin 

%15’ni üretmektedir.41 Başka bir İslami sermaye grubu olan TUSKON’un üye sayısı MÜSİAD’a göre 

düşük olmakla birlikte, üyelerinin çoğunluğu KOBİ’lerden oluşmaktadır. Son on senede rejimin bir fiil 

KOBİ’lerin oluşturulması için verdiği desteklerle birlikte MÜSİAD’ın şirket sayısındaki devasa büyüme 

anlaşılmaktadır. KOBİ'ler Türkiye ekonomisinde, 2019 yılında “istihdamın %72,4'ünü, personel 

maliyetinin %51,8'ini, cironun %50,4'ünü, üretim değerinin %44,1'ini ve faktör maliyetiyle katma 

değerin %44'ünü oluşturduğunu”42 düşünürsek, MÜSİAD’ın ekonomide tuttuğu yerin ne kadar geniş 

olduğu anlaşılır. Tabi ki her KOBİ otomatik olarak İslamcı sermayeden sayılmamalıdır, lakin yine de 

KOBİ’lerin ezici çoğunluğu İslami sermaye tarafından teşvik edilmiş ve devlet teşvik fonlarından 

yararlanmıştır. 

 
38 https://teyit.org/alkol-dosyasi-i-alkol-yasaklari-vergiler-ve-tuketim  
39 Orhan Gökdemir, AKP’li Yıllarda Türkiye’nin Düzeni, Tekin Yayınları, 2018, s 63 
40 https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/tezgahlarda-istavrit-bollugu-surerken-gozler-hamside-41908250  
41 Dilek Yankaya,  Yeni İslami Burjuvazi, Türk Modeli, İletişim yayınları, S 18 
42 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kucuk-ve-Orta-Buyuklukteki-Girisim-Istatistikleri-2019-37548  

https://teyit.org/alkol-dosyasi-i-alkol-yasaklari-vergiler-ve-tuketim
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/tezgahlarda-istavrit-bollugu-surerken-gozler-hamside-41908250
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kucuk-ve-Orta-Buyuklukteki-Girisim-Istatistikleri-2019-37548
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İslamcı burjuvazi, Cumhuriyet tarihi boyunca kendini ahlaki bir konumda nitelendirmiş 

“muhafazakarlığını” ön plana çıkarmış ve “pazarın elitleştirmesine” karşı “yerli” ve “milli” olduğunu 

söylemiştir. Böylece kapitalist üretim ilişkileri içerisinde kendisini “farklı” konumlandırarak, “İslam’a 

bağlı işverenler” anlayışı pompalanmıştır.  

MÜSİAD’ın kurucu belgelerinde kullanılan "ahlaki kapitalizm" ve "Homo-İslamicus”43 

kavramsallaştırmaları, yükselen küreselleşen emperyalizm koşullarında “Anadolu Kaplanları” mitiyle 

oluşturulan “bölgesel” “yerli” ve “milli” kodlamalar, dini ve cemaatsel ilişkilerin sermaye 

örgütlenmesiyle iç içe geçme durumu, ailelerin çekirdek gücü olduğu ve etrafında çoğunluğunun dost-

akrabaların oluşturduğu “yöresel” ufak ve orta ölçekli sermaye örgütlenme biçimleri altında İslami 

burjuvazinin gelişimi sağlanmıştır. Çoğunluğu KOBİ olan ve yerel sermayeler tarafından oluşturulan ve 

Türkiye gibi sonradan gelişmekte olan ülkelerde aile, akraba ve arkadaş fertlerinin baz alındığı istihdam 

ve ekonomik teşvik modelleri, “piyasanın” sunduğu fırsatları yakalamaya olanak sunmuştur. Lakin 

İslamcı sermayenin büyümesinin bir diğer etkeni ise sermayeyi elinde tutan ve birikimini sağlayan 

burjuva sınıfına yeni dahil olanlarla, istihdam edilenler (emek gücünü satmaktan başka bir şeyleri 

olmayan proleter sınıf) arasındaki makasın açılmaması için “güven ilişkisini” tesis ederek kolektif bir 

“bilinç” inşa edilmesidir. İslami sermayenin gelişiminde de görüleceği üzere, “işveren ve emek gücü” 

denklemi “abi-kardeş” bağlamında enformel bir ilişki sağlanmıştır. İslamcı burjuvazi, gerek ülke içinde 

gerekse Batı’ya karşı kutlu davası için mücadele ederken, müminlerin ise “Allah’ın emri ve isteğiyle” bu 

“kutlu davayı” başarıya ulaştırması için çalışması gerekir. Bundan ötürüdür ki, İslamcı burjuva kliklerinin 

fabrikalarında ve işyerlerinde grevler daha az görülmektedir ve örgütlü işçi sayısı diğer sermaye 

gruplarına göre daha azdır. “Emeğin Tevekkülü başlıklı kitapta da dile getirildiği gibi, çalışma yaşamında 

sabır, sınav, şükür ve tevekkül gibi dini motiflerin rızaya dayalı bir hegemonya kurulmasını 

kolaylaştırdığı” görülmektedir.”44 Şayet işçiler örgütlü eyleme geçecek olursalar, “bölücülükle” ya da 

“Fetöcülük” ile suçlanarak bastırılır ve “kolektif bilinç” yeniden inşa edilir.  

Türkiye’de hizmet sektörünün GSMH'deki payı ve inşaat sektörünün hizmet sektörü içerisindeki rolü 

düşünülecek olursa, AKP’nin TOKİ’lere dair planlaması sadece ekonomik değildir. AKP TOKİ’lerle birlikte 

ikili bir strateji izlemiştir. Birincisi, AKP temel kitlelerden gelen insanların ev sahibi olma arzusunu 

karşılayarak temel kitleler üzerinde siyasi hakimiyetini perçinlemeye çalışmıştır. İkincisi ise TOKİ’lerle 

birlikte, hizmet sektörünün canlandırılması, ekonomideki döngünün hareketli tutulması ve tüm bunlara 

paralel olarak İslamcı Burjuvazinin (özellikle de yandaş olanların) “Kentsel Dönüşüm” üzerinden rantsal 

gelir sağlamasıdır.  

AKP döneminde Yap-İşlet-Devret (YİD) politikaları sadece hız kazanmakla kalmamış aynı zamanda bariz 

bir klientalist model izlemiştir. Devletin ve AKP belediyelerinin altyapı, yol, tünel ve köprü projelerinin 

 
43 İş Hayatında İslam İnsanı, Müsiad Araştırma Raporları 9, 
https://www.musiad.org.tr/uploads/yayinlar/arastirma-raporlari/pdf/is_hayatinda_islam_insani.pdf 
44 Meryem Koray, Aziz Çelik, Himmet, Fıtrat, Piyasa, AKP Döneminde Sosyal Politika, İletişim Yayınları,2017, s 39 

https://www.musiad.org.tr/uploads/yayinlar/arastirma-raporlari/pdf/is_hayatinda_islam_insani.pdf
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ezici bir çoğunluğu İslami sermayeye yönlendirilmiştir. YİD modeli özellikle 1980’lerden sonra 

Türkiye’nin yükselen küreselleşmiş emperyalist sisteme entegresi sonucunda hız kazanmıştı. Kamu 

ekonomisinin özel sektöre müdahalesinin azaltılması ve kamu projelerinin özel sektöre (biz bunu 

burjuva sınıf olarak okuyalım) açılarak, dış dünyayla rekabet edebilecek sermayenin güçlendirilmesi 

hedef alınıyordu. AKP iktidara gelmeden önce, kamu ihaleleri genellikle eski sermaye grupları 

tarafından “kazanılıyordu”. Lakin AKP’nin iktidar olması ve bunu süreç içerisinde pekiştirmesi işleri 

tamamen değiştirdi. 

Alt-yapı, yol, tünel, köprü vb. çalışmaları, hizmet sektörünün güçlü bir ayağını oluşturmaktadır. Özellikle 

2000’li yıllar ile birlikte Türkiye’nin Kemal Derviş ekonomi politikalarıyla kapitalist-emperyalist 

küreselleşmeye tam entegrasyonu, Türkiye’nin Avrupa’ya sınır olması ve karayolu, tren yolu ve deniz 

taşımacılığına uygun oluşu, ucuz işgücü ve esnek üretim için kayıt dışı istihdamın yüksek oluşu, asgari 

ücretin45 altında ücret alan işçilerin sayısının 9,7 milyon olması bu bağlamda düşünülmelidir. Bütün 

ücretli çalışanların yüzde 50’ye yakını bu kapsamdadır. Tüm ücretli çalışanların yüzde 64’ü ise (12,5 

milyon işçi) asgari ücretin altı ile asgari ücretin bir buçuk katı arasında bir ücret elde ediyor46 olması, 

Türkiye’nin ucuz işgücü ülkesine dönmesine ve özellikle de Avrupalı emperyalistlerin “tedarik zinciri” 

için önemli bir sahaya dönüşmesine neden olmuştur. Kapitalist-emperyalist “tedarik zincirlerinin” 

parçası olabilmek için ise ulaşım (lojistik) hayati önemdedir. Tüm bunlar, AKP’nin neredeyse tüm T.C. 

tarihi boyunca daha fazla yol, köprü ve tünel çalışmasının olmasını tetiklemiştir. AKP iktidarı boyunca 6 

bin 101 km olan bölünmüş yol, 26 bin 764 km'ye çıkarıldı. 1714 km olan otoyol uzunluğu da 2 bin 875 

km oldu. Bölünmüş yollarla bağlı il sayısı 6'dan 77'ye, karayolu tünel sayısı da 83'ten 367'ye yükseldi. 

Yine birçok projenin devam etmekte olduğu bilinmektedir. Bu devasa çalışmaların İslami sermayeye 

verilmesi -özelde ise AKP’nin yandaşı olanları- İslami sermayenin gelişmesinde önemli bir yeri teşkil 

etmektedir.  

2003-2007 arasında cirolarını en çok artıran şirketler MÜSİAD ve TUSKON’a47 ait şirketler olmuştur. 

İhale yasalarında 150’den fazla değişikliğin olması, ÇED raporlarının etkisinin kaldırılması ve imar 

planlarının değiştirilmesi gibi AKP iktidarı döneminde gerçekleştirilen birçok yasa, şimdiye kadar 

“İstanbul Sermayesi” olarak adlandırılan -bizlerin Kemalist Burjuvazi dediği- kliklerin yararlandığı 

ihaleleri yeni yükselmekte olan İslamcı burjuvazi için de olanaklı kılmıştır. Böylece AKP, kendi etrafında 

kümelenmiş sermaye güçlerine devlet olanaklarını pervasızca açmıştır. Rejimin izlediği klientalist 

ekonomik siyaset bazen öyle pespaye bir hal almıştır ki -Erdoğan’ın bir telefonuyla kredi verme ya da 

ihalesiz bir şekilde projelerin yandaş firmalara devri ve ardından göstermelik ihalelerin yapılması- 

rejimin etrafındaki sermaye güçlerini kayırma-besleme ekonomisine dönüşmüştür. CSN Türkiye’nin 

hazırladığı raporlara göre, inşaat sektöründe büyüyen ilk 5 firma MÜSİAD kökenlidir. 5 yandaş firmanın 

-kamuoyunda 5’li çete olarak da bilinirler- dünyada en fazla ihale alan ilk 10 şirket arasında yer alması48 

ve tüm bu “büyüme başarı hikayelerine” rağmen vergilerinin 10’larca defa silinmesi yukarıda da 

vurguladığımız üzere Türkiye’de klientalist ekonominin geldiği boyutu göstermektedir49.  

Meryem Koray ve Aziz Çelik klientalist siyasetin sadece “ekonomik” bir hal olmadığını söylemekle gayet 

haklıdırlar50. Zira bu kadar aleni bir kayırmacılık yapıldığında bunu “yasal” olarak meşrulaştırmak 

 
45 Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre net asgari ücret 2825,90 TL’dir yani, 282 dolardır 
(verilere en son giriş tarihi 14/11/2021)   https://www.csgb.gov.tr/asgari-ucret/asgari-ucret-2021/. 
46 DİSK, SALGIN GÜNLERİNDE ASGARİ ÜCRET GERÇEĞİ ARAŞTIRMASI 2021, http://arastirma.disk.org.tr/wp-
content/uploads/2020/12/2021-asgari-%C3%BCcret-son.pdf  
47 Üye sayısı MÜSİAD’dan çok olan Gülenci sermaye grubudur. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılmış, 
bünyesindeki şirketlerin bir kısmına “devlet” tarafından el koyulmuş, geriye kalanların önemli bir kısmı ise 
MÜSİAD ya da ASKON’la birleşmiştir. 
48 https://www.evrensel.net/haber/422022/dunyada-en-cok-kamu-ihalesi-alan-10-sirketten-5i-turkiyede  
49 https://www.evrensel.net/haber/422022/dunyada-en-cok-kamu-ihalesi-alan-10-sirketten-5i-turkiyede “ 
50 Bakınız; Meryem Koray, Aziz Çelik, Himmet, Fıtrat, Piyasa, AKP Döneminde Sosyal Politika, İletişim Yayınları 

http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2020/12/2021-asgari-%C3%BCcret-son.pdf
http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2020/12/2021-asgari-%C3%BCcret-son.pdf
https://www.evrensel.net/haber/422022/dunyada-en-cok-kamu-ihalesi-alan-10-sirketten-5i-turkiyede
https://www.evrensel.net/haber/422022/dunyada-en-cok-kamu-ihalesi-alan-10-sirketten-5i-turkiyede
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gerekir. Onca torba yasa, ihale yasası ve imar yasası değişiklikleri de bu “yasal meşrulaştırmanın” 

parçasıdır. Fakat mesele sadece “hukuki” de değildir. Bunun siyasi ayağı ise “yerli ve milli” olmasıdır. 

Rejim İslami Burjuvazinin gelişimini ve devletin bu gelişimde oynadığı rolü tabiri caizse “açık çeki”, “yerli 

ve milli” ideolojik okumayla hem meşrulaştırmakta, hem de toplumu yeniden kutuplaştırmakta ve 

kendi tabanını “yabancı sermayeye” karşı rejimin yanında olmaya ve destek vermeye çağırmaktadır. 

Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı ekonomik dönüşüm ve yükselen ve küreselleşen emperyalizme 

entegrasyonu binlerce hayata mal olmuştur. AKP’nin iktidara geldiğinden beri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

(İSİG) Meclisi verilerine göre son 19 yılda en az 26 bin 407 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiş olması, 

bizlere adeta bir iç savaş resmi sunuyor. Esnek çalıştırma ve bariz iş güvensizliği yüzünden önlenebilir 

kazalardan dolayı işçi ölümlerinde Avrupa birincisi olan Türkiye, “üretimin” ve “kalkınmanın” devam 

edebilmesi için şirketleri kayırıyor, hatta birçok davada da görüleceği üzere ölen işçi sorumlu tutarak 

tazminat davalarının açılmasını sağlıyor51. Böylece işçiler sindirilerek, güvencesiz bir şekilde 

çalıştırılmaya zorlanıyor. Halihazırdaki 2 milyondan az sendikalı işçi bulunması ve sendikal hakların 

kullanılamaması, toplu sözleşmelerin neredeyse gerçekleştirilememesi ve grevlerin düşüşü -şayet grev 

olursa da kısa sürede sonlanması- ve burada sıraladığımız diğer örnekler, Türkiye’nin yükselen 

küreselleşen emperyalizme entegresyonu ve bunun içerisinde “rekabet” edebilmesi açısından esnek 

işgücü “verimliliğini” artırmasının acımasız yüzüdür.  

4. 15 Temmuz Darbe Girişimi ve İslamcı-Türkçü Faşist Rejimin Konsolidasyonu 

Erdoğan’ın 2010’da Mavi Marmara olayıyla birlikte rejimin partneri olan Gülen Cemaati ile yaşadığı 

çelişkiler kamusal olarak gündeme geldi. Erdoğan’ın, Mavi Marmara gemisiyle “Gazze’ye İnsani 

Yardım” taşıma adı altında ABD’nin ve İsrail’in itilaflı olmasına rağmen “bölgesel güç” gösterisi yapmak 

ve böylece hem bölgede İslamcı tepkiyi tırmandırmak hem de ülke içerisinde kendi İslamcı kitlesini 

daha fazla güçlendirmek için harekete geçmesi Gülen Cemaati tarafından hoş karşılanmamıştı. Ve 

aslında yeni inşa edilen rejimin iki partnerinin itilaflı olduğunu da göstermişti. Fakat bu itilaflı olma 

durumu, salt “iki kliğin” ya da “iki kişinin” arasındaki basit bir anlaşmazlık durumu olarak görmemek 

gerekir. İslamcıların kendi aralarındaki itilaflı halleri, bu çalışmanın başında Bob Avakian’dan verdiğimiz 

“iki miadı dolmuşlar” tespiti temelinde gerçekleşmektedir. Batının İslamcılarla olan çelişkileri, 

İslamcıların Batı ile olan mücadelesi içerisinde nasıl bir İslam anlayışı ve nasıl bir toplum vizyonu 

tartışmalarını daha fazla kızıştırmıştır.  

Erdoğan-Gülen bir taraftan Türkiye’nin kapitalist-emperyalist dünya içerisinde yerini almasını 

istemeleri, diğer taraftan ise bu kapitalist ilişkilerin dinin, düşünüş ve yaşam biçimiyle tezatlık 

barındıran gelişimi, İslamcı güçlerin kendi aralarında, dünya arenası temelinde, “nasıl bir Türkiye, nasıl 

bir gelecek” tartışmalarında ayrışmalarına neden olmuştur. Özellikle de 2011’da başlayan Arap Baharı, 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da güç kazanan Cihatçı İslamcı örgütler, bir bütün olarak İslami dünyanın 

daha fazla radikalleşmesine neden olmuş, Erdoğan’ın “bölgesel hegemonya” arzuları ve bölgesel 

çelişkileriyle birlikte, Cihatçı güçlerle iş tutmuş, Türkiye’nin olanaklarını tanımıştır. Böylesi bir dinamik 

aynı zamanda Türkiye’deki İslamcıların kendi aralarındaki çelişkilerini kızıştırdığı gibi daha fazla 

radikalleşmesine de olanak tanımıştır.  

Ishak Baran’ın da söylediği üzere; “Darbe girişimi, emperyalizm ile İslamizm arasındaki daha kapsamlı 

bir çelişkinin ve emperyalist gelişmenin altında yatan derin dinamiğin bir yan etkisidir. Sonuçta 

Türkiye’deki siyasi düzenin çatlayıp parçalanması, içinde bulunulan durumun içerdiği çelişkilerin içerde 
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ve dışarda nasıl ele alınması gerektiği konusunda farklı güçleri birbirlerine karşı harekete geçme 

zorunda bırakmıştır ve çeşitli gruplar bu problemleri üste çıkmanın fırsatı olarak görmektedir.”52 

Darbe girişimi, İslamcı güçler arasındaki kıyasıya mücadelenin en üst seviyeye varmasına neden 

olmuştu. Bu girişim, hakim sınıfların temel çıkarı olan genel egemenliğin zedelenmesi ve bir boşluğun 

ortaya çıkmasına neden olacağından ötürü Kemalist burjuvazi ve onun siyasi temsilcileri tavırlarını 

“seçilmiş hükümetten” yana koymaya itti. Batılı güçler Erdoğan’ın “kendi başına” iş yapma arzusundan 

ve girişimlerinin bölgesel çelişkileri kızıştıracak bir noktaya getirmesinden çokça bıkmalarına rağmen, 

yaşadıkları birçok çelişkiye -örneğin Batılı emperyalistlerin Rus Emperyalizmiyle olan çelişkileri, İran 

teokratik-faşizmiyle olan çelişkileri ve bölgede Cihatçılarla olan diğer çelişkileri gibi- yeni bir çelişkinin 

açılmaması, Türkiye’nin -ki Türkiye bir NATO ülkesidir- Suriye ve Irak gibi destabilize olamamasından 

dolayı Erdoğan’ın arkasında gönülsüz olarak durmuşlardır.  

 

Erdoğan ise darbe girişiminden sonra artık eskisi gibi hareket edemezdi! Baran’ın söylediği üzere; 

“Devlet yapısı içinde darbe girişiminin ortaya çıkarttığı çatlaklar, Erdoğan’ın elinde, başındaki 

dertlerden kurtulmak için aynılarının daha fazlasına bel bağlayarak ileri doğru kaçma yolunu arama, 

yani devleti ve tüm siyasi sahayı ve kurumları yeniden yapılandırma takvimini daha hızlandırmaktan, 

kendi partisini bile yeni baştan ve daha sıkı şekillendirmekten başka pek bir alternatif bırakmamaktadır. 

İktidardaki mevzilenişini sağlamlaştırma, orduyu, güvenlik güçlerini, istihbarat teşkilatlarını, yargı 

mekanizmasını ve diğer hükümet kurumlarını, orta eğitim ve üniversite sistemlerini, kendi gündemine 

karşı çıkacak her türlü muhalefetten ‘temizleme’ konusunda kararlıdır -ki bu darbe ‘başkaldırısından’ 

kendisi “Allah’ın bir lütfu!” olarak bahsetmektedir- ve artık bunu yapabilecek durumdadır.”53  

“Allah’ın lütfu” Erdoğan’ın çelişkilerden kurtulması için bir fırsat tanırken, benzer ve daha beter 

çelişkilerin de güçlenmesine neden olmuştur. Erdoğan kendi partisi ve onu destekleyen siyasi güç 

çevresinde keskin değişikliklere gitmiş, AKP’nin kurucu kadrolarının tamamını neredeyse yönetim 

dışında bırakmış ve kendi dünya görüşü temelinde yeni bir kadrolaşmaya gitmiştir. Erdoğan, uzun 

zamandır izlediği faşist programını, faşist bir parti olan MHP’yi de yanına alarak tamamen pekiştirmiş 

ve İslamcı-Türkçü faşist program temelinde toplumu polarize etmeye başlamıştır. Bu polarizasyonu 

devlet içerisinde; adalet kurumlarında, poliste, orduda, yüksek eğitim alanında keskin bir bastırma 

siyaseti izlemiş binlerce insanı görevlerinden almış ve pek çoğunu tutuklamıştır. İslamcı-Türkçü faşist 

rejim, en geniş anlamıyla demokratik haklara saldırmış, KHK’lerle (Kanun Hükmünde Kararname) siyasi 

sahada faşist bir rüzgar estirmiştir. Paralel Devlet Yapılanması’na (rejimin Gülen Cemaati’ne verdiği ad) 

karşı mücadele altında, tüm demokratik ve ilerici kesimlere saldırmış ve birçok insan hakkında 

soruşturmalar başlatmış ve tutuklamalar gerçekleştirmiştir.  

 
52 İshak Baran, Türkiye’de Çelişkiler Patlama Noktasına Ulaştı, https://yenikomunizm.com/turkiye-celiskiler-
patlama-noktasina-ulasti/  
53 İshak Baran, Türkiye’de Çelişkiler Patlama Noktasına Ulaştı, https://yenikomunizm.com/turkiye-celiskiler-
patlama-noktasina-ulasti/ 

https://yenikomunizm.com/turkiye-celiskiler-patlama-noktasina-ulasti/
https://yenikomunizm.com/turkiye-celiskiler-patlama-noktasina-ulasti/
https://yenikomunizm.com/turkiye-celiskiler-patlama-noktasina-ulasti/
https://yenikomunizm.com/turkiye-celiskiler-patlama-noktasina-ulasti/
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“Darbe girişimi sonrasında ihraç edilen ve açığa alınan öğretmen sayısı 40.000’in üzerindedir. Şubat 

2016 atamalarıyla birlikte toplam öğretmen sayısının 930.205 olduğu düşünüldüğünde cemaat 

mensubu öğretmen sayısı tüm öğretmenler içinde azımsanmayacak bir sayı teşkil etmektedir.”54 Bunun 

manası şudur; eğer Gülen Cemaati’nin etkisi büyükse, Erdoğan’ın buralarda gerçekleştireceği 

“arındırma” operasyonu da büyük olacaktır. Zira öyle de olmuştur, Rejim’in bitmek tükenmeyen 

“Allah’ın lütfu” yalnızca Gülencilerle sınırlı kalmamış, diğer hakim sınıf klik temsilcileri de dahil olmak 

üzere Erdoğan’ın inşa etmek istediği rejime muhalif olabilecek tüm kesimlere kadar genişlemiştir.  

Erdoğan’ın intikamcı Türk şovenizmi, bu süreçte daha agresif bir nitelik kazanmış, içeride Kürtleri 

bastırmak için HDP’ye yönelik aleni baskı ve diktatörlük uygulamış, eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve 

Figen Yüksekdağ başta olmak üzere yüzlerce parti üyesi tutuklanmıştır. Rejim sadece tutuklamalar ve 

mahkemelerle HDP üzerinde baskı kurmakla yetinmemektedir. HDP’yi PKK’nin yanında 

konumlandırarak sözde “terörist” ilan etmekte, Türk şovenizmini körükleyerek HDP’nin siyasi sahadaki 

hareket kabiliyetini sınırlamaktadır. Hatırlamakta fayda var. İster Kemalist olsun iste Siyasal İslamcı, 

burjuvazinin yönetici sınıfları Kürtlere yönelik gerçekleştirdikleri saldırıları yalnızca Kürtlerle sınırlı 

tutmazlar. Kürtlere saldırılarını genel muhalefeti -diğer burjuva muhalifleri-, liberalleri, sol ve devrimci 

güçleri de bastırmanın da bir parçası olarak görürler. Böylece “itiraz” edenler, direnenler tekrardan 

baskı altına alınır; burjuva “muhalifler” ve liberaller ise sindirilerek yeni kutuplaşmanın bir parçası 

haline getirilmeye çalışılır.  

Kürt Ulusuna yönelik baskı, imha ve asimilasyon politikası, Rojava’ya gerçekleştirilen askeri 

operasyonlar ve ilhaklarla birlikte devam etmektedir. Rejim, bölgenin istikrarsızlığından da 

yararlanarak hem Kürtleri bastırmakta hem de kendi İslamcı ajandalarını Rojava ve Bakur üzerinden 

devam ettirmek istemektedir. Fakat burada yine de birincil amacın Kürt ulusunun bastırılması olduğu 

açık bir şekilde söylenmelidir.  

5. Diyanet ve İmam Hatipler 

Erdoğan’ın yeni rejimi inşa edebilmesi için “sivil” alana yeniden tahakküm etmesi ve kendi tabanını 

yeniden ideolojize etmesi kaçınılmazdı. Bunun için iktidara geldiği andan itibaren hem eğitim 

sisteminde hem de Diyanet yapısında bir dizi değişikliklere ve güçlendirmelere gitti. Erdoğan bu sürece 

önderlik ederken mottosu “dindar nesiller yetiştirmekti.”  

Birleştirici ideolojinin ne olduğunu Erdoğan’ın nasıl açıkladığına bakalım;  

“Türkiye’de darbeler dönemi geri gelmemek üzere kapanmıştır. Biz çeteler ve cunta karşısında sizler 

için dik durduk. Aynı şekilde sizler de dik duracaksınız. Ben dindar bir nesil yetiştirmek istediğimizi ifade 

ettim. Benim bu ifadelerimi aziz milletim çok iyi anladı ama statüko anlamak istemedi. Biz bu ülkede 

çok büyük çileler çektik. Biz milli manevi değerlerine bağlı bir dindar nesilden bahsediyoruz. Elitler 

kusura bakmasınlar, artık bu ülkede biz varız. Biz bu ülkenin öz çocukları, öz evlatlarıyız. Biz bunun için 

dindar nesil diyoruz.”55  

Erdoğan kendisinin içerisinden yetişip geldiği geleneğin çektiği tüm acıların boşa olmadığını ve tüm 

bunları altın tepside geri vermeyeceklerini söylüyor. Devam ediyor; “Artık bu ülkede biz varız!” Eskinin 

bittiğini söylüyor ve bir “öz” vurgusu yapıyor, ki bu “öz“ İslami bir rejim demektir. Erdoğan’a göre zaten 

kurucu rejim bu ülkeye “yabancı” bir dünya görüşüydü. O yüzden “özlük” üzerine kurulu “evlatların” 

yani “dindar nesillerin“ daha fazla yetişmesi gerekiyor! 

 
54 Elif Gençkal Eroler, Dindar Nesil Yetiştirmek: Türkiye’nin Eğitim Politikalarında Ulus ve Vatandaş İnşası, 
İletişim Yayınları, S 187  
55 “Tiyatroculara çok sert cevap” https://www.hurriyet.com.tr/gundem/tiyatroculara-cok-sert-cevap-20446179, 
erişim tarihi, 10/10/2021 
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Temmuz 2009’da AKP hükümetinin yayımladığı yönetmelikle imam hatip liseleri yalnızca meslek 

okulları statüsü kapsamından çıkarılarak, yüksek öğretim programlarına yönelik öğrenci yetiştirecek bir 

biçimle güncellenmiştir.56  Din Bilgisi olarak ifade edilen, aslında İslam dinini genç nesillere ve çocuklara 

öğretmekle mükellef olan “eğitim”, “Peygamber Efendimizin Hayatı” ismiyle seçmeli ders formatına 

sokulmuştur. Öte yandan okullardaki seçmeli derslerin hiçbir şekilde yeterli olmadığı düşünüldüğünde, 

bu ders zorunlu-seçmeli bir ders olarak alternatifsiz şekilde öğrencilere dayatılmakta ve Ehl-i Sünnet’e 

uygun kuşakların yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Din eğitiminde herhangi bir dinin öğrenilmesine 

kesinlikle izin verilmemektedir; esas kaynak olarak Kuran ve ayetleri referans gösterilmektedir. 

Din derslerinden öğretilenlerden yalnızca birkaç pasaja baktığımızda; “Alemdeki bütün varlıkları 

yaratan ve evreni düzene koyan Allah’tır… Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde 

yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına kader denir… Evrendeki fiziksel yasalar 

Allah’ın belirlediği kaderdir… Evrendeki biyolojik yasalar Allah’ın belirlediği kaderdir. Yağmurun 

oluşması, suyun insan için önemi ve dağların içerisinde depolanması, Allah’ın kudretinin 

işaretlerindendir”57 gibi açıklamalar görmekteyiz. Burada sadece ideoloji olarak dinin genç nesillere 

zorla öğretilmesinin dışında Eroler’in de işaret ettiği üzere, dinin bilimle eşleştirilmesi, bilimin 

anlaşılması için Allah’ın yasalarının ve “kudretinin” anlaşılması zorunlu kılınmaktadır. Aynı zamanda 

bilim için “zorunlu” olan din merkezli bakış açısı, ahlak içinde zorunlu sayılmaktadır.  

 

“2012’de zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmış ancak 4+4+4 formülü ile kız çocuklarının ilkokuldan sonra 

okulu terk etmelerinin (doğrusu bıraktırılmaların) yolu açılmıştır… AKP Muğla Milletvekili Ali Boğa, 

“Bütün okulları imam hatip yapma şansı elimize geçti!” açıklamasını yaparak yeni eğitim sisteminin esas 

gayesini dile getirmiştir. 2013’de TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, karma eğitimi büyük bir yanlış olarak 

değerlendirerek bu sorunun düzeltileceğini açıklamıştır”.58 Karma eğitimin “problem” olması, kadınlar 

üzerinde baskının artırılması faktörü ile kendini gösterir. Şayet karma eğitim devam edecekse, genç 

kadınların daha fazla baskı altına alınması ve “İslam ahlakına” göre terbiye edilmesi gerekir. Bu ise hali 

hazırda kadınlar üzerindeki baskıyı teokratik biçimde daha derinden perçinlemektedir.  

Rejim her fırsatta imam hatip okullarına sahip çıkmakla kalmamış, “esas eğitimin kalbi” olarak 

göstermeye de devam etmiştir. “Vatansever” ve “iman dolu” “ahlaklı” gençlerin yetiştirilmesi için imam 

hatipli olmak neredeyse zorunlu olarak görülmektedir;  

 
56 Elif Gençkal Eroler, Dindar Nesil Yetiştirmek: Türkiye’nin Eğitim Politikalarında Ulus ve Vatandaş İnşası, 
İletişim Yayınları, S 96 
57 Mehmet Akgül’den alıntı yapan, Elif Gençkal Eroler, Dindar Nesil Yetiştirmek: Türkiye’nin Eğitim 
Politikalarında Ulus ve Vatandaş İnşası, İletişim Yayınları, s. 248 
58 Sedef Erkmen, Türkiye’de Kürtaj, AKP ve Biyopolitika, İletişim Yayınları, 2020, s. 84 
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“İmam hatipliler ne yaptı? Ne yaptı imam hatipliler size de bu okulları kapattınız? Teröristler, anarşistler 

yetişmediği için mi kapattınız? İnsan sever insanlar, vatansever insanlar oldukları için mi kapattınız? 

Ben ve bakan arkadaşlarım bu okulların yeniden açılması nedeniyle heyecan içindeyiz.”59 

AKP döneminde, ders kitaplarında, tarikatlara yönelik övgüler artmış ve genç nesillerin tarikatlara 

sempati kazanması devlet eliyle teşvik edilmiştir; “Devletin kendisine yakın olsun olmasın ortaya çıkan 

tarikatlara müdahale etmemesi dini düşüncelerin ve ilimlerin gelişmesine zemin hazırlamıştır”60. 

“Ders” kitabı sadece bir önerme de bulunmuyor. Aynı zamanda “toplum barışının” sağlanması ve 

“yabancılaşan kesimler” arasında bir “köprü” rolü görmesi açısından tarikatların “birleştirici” rolünü 

işliyor.  

AKP’nin iktidara geldiğinden beri en göze çarpan özelliklerinden biri de camilerin ve Kuran kurslarının 

artışıdır. Camilerin yapımında tek hedef kendi tabanını güçlendirmek değildir. Sünni İslam’a “alternatif” 

olarak gördüğü Alevilerin yoğunlukta yaşadığı yerlerde de cami sayılarından yükseliş görülmektedir. 

Dersim’de 89 cami faaliyette olmasına rağmen, TÜİK’in 2009 raporlarına göre cami sayısı 116’dır. 

Camilerin “faal” olmamasına rağmen yapılmasının arkasındaki neden, rejimin İslamcı ve Türkçü 

ideolojisini toplumun tüm kesimlerin işlemesine yönelik stratejisinin bir parçası olarak görülmelidir.  

Diğer bir çarpıcı örnek ise AKP döneminde, “Kuran kurslarında” gözlemlenen asimetrik artıştır. AKP 

2002 yılında ilk iktidara geldiğinde 3 bin 699 olan “Kuran kursu” sayısı 2020 yılı itibariyle 15 bin 503’e 

yükselmiştir61. Yine 2002’de 68 bin 479 olan din görevlisi sayısı 2019 verilerine göre 70.6 artışla 116 bin 

854’e çıkmıştır.62 Tüm bu veriler, rejimin “dindar nesiller yetiştirmek” için nasıl bir girişim içerisinde 

olduğunun göstergesidir. Daha önceden de vurguladığımız üzere, “dindar nesiller yetiştirmek” 

öylesine “Allah inancı” kazanmış bireyler yetiştirmek değildir; AKP’nin önderlik ettiği İslamcı-Türkçü 

faşist ideoloji temelinde nesillerin yetiştirilmesi ve bu temelde toplumum parametrelerinin 

belirlenmesidir.  

Toplumsal parametreleri belirlemek yani siyasal üst yapının ideoloji ve düşünceler alanının toplumsal 

rızalığı/kabulünü yaratabilmek için rejim, “Diyanet’in faaliyetlerini camiler ve Kuran kursları idarelerinin 

ötesine taşımak için başka adımlar da attı. Örneğin hapishanelerde, huzurevlerinde ve hastanelerde 

Diyanet önemli bir aktör haline geldi. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ve Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) da aktif kurumsal ortağı oldu. SHÇEK ilgili yasada 

yapılan düzenlemelerle, din görevlilerini sosyal hizmet personeli olarak atamak ve SHÇEK’in 

Diyanet’le geniş çaplı iş birliğine gitmesini sağlamanın yolları açıldı63” (Vurgular bize aittir). Böylece 

Diyanet’in sözde kuruluş amacı olan “İmam yetiştirmekten” toplumsal alanda devletin “hizmet 

personeli” olarak aktif bir biçimde rejimin ideolojisini yayan ve bu ilişkiler ağı içerisinde elde ettiği 

“imtiyazlı” konumundan ötürü rejimin ideolojisini yeninden üreten bir merkeze kuruma 

dönüşmüştür.  

Diyanetin bu merkezi konumu ve rolü, toplumda karşılık bulması, siyasal İslam’ın “meşruluk” zeminini 

güçlendirmekle birlikte, Siyasal İslam’ın değişik grupları ile çelişkisini de güçlendirmiştir. Siyasal İslam 

yekpare bir kütleden oluşmadığı gibi kendi içerisinde de çok parçalı gruplardan müteşekkildir. İki miadı 

dolmuş olarak adlandırdığımız çelişkiye yani bir tarafta tarihsel olarak miadı dolmuş emperyalizm diğer 

tarafta ise miadı dolmuş köktenci İslam arasındaki çelişkiye her bir dini grup farklı tepki vermektedir. 

 
59 “İmam hatipler parlak günlerine dönüyor”, https://www.bursadabugun.com/haber/imam-hatipler-parlak-
gunlerine-donuyor-114515.html, erişim tarihi 10/10/2021 
60  Abdullah Gündoğdu, Orhan Üçler Bulduk, Liseli 1 Tarih Kitabı, Tutibay Yayınları, 1999, S 155 
61 https://stratejigelistirme.diyanet.gov.tr/sayfa/57/istatistikler  
62 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akp-doneminde-din-gorevlisi-atamalari-ogretmenleri-gecti-1703094  
63 Ayşe Buğra ve Osman Savaşkan, Türkiye’de Yeni Kapitalizm, Siyaset, Din ve İş Dünyası, İletişim Yayınları, S 
107-108 
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Kapitalist-emperyalist üretim ilişkilerinin siyasi arenada patlak veren bu özgül çelişki temelinde, İslamcı 

güçleri bir araya getirir ve hareket halinde olan bu birliğin maddi realiteye yönelik tutumlarında 

farklılıklar söz konusudur. Bu farklılıklar İslamcı güçleri farklı gruplar altında örgütlenmeye iter. 

Toplumda belirleyici kutubun siyasal İslamcı olması, siyasal İslamcı ve köktenci Cihatçı güçlerin 

örgütlenmesi için bir zemin hazırladığı gibi, yine aynı zemin onların İslam’ın değişik varyantlarını 

(örneğin Şeriat) savunması temelinde çelişkiler yaşamasına da neden olur. Bundan dolayı tarikatlar 

arasında AKP’nin devlet eliyle toplum üzerinde “bilumum” siyasal İslam tekelini elinde bulundurması 

durumu rahatsızlıklara neden olmaktadır. Özellikle de Diyanet’in oynadığı merkezi rol, çeşitli tarikatlar 

açısından genelde kısmi ve dolaylı64 olarak, kimileri açısından ise doğrudan65 eleştiri konusu haline 

gelmiştir. 

“Diyanet İşleri Başkanlığı teorik ve pratik olmak üzere iki görev üstlenmiştir; bir taraftan İslam’ın itikat, 

ibadet ve ahlak esasları ile işlerin gerek esaslarını yerine getirmek ve diğer taraftan da din konusunda 

toplumu aydınlatma görevi, dini anlamaya ve anladığı şekliyle dini topluma anlatmaya dayanır. Bu 

anlamda diyanet bir din anlayışı geliştirmekte (içtihat), bu anlayışa uygun olarak halkı aydınlatmakta 

(tebliğ) ve din hizmetlerini yerine getirmektedir.”66  

Yine Diyanet İşleri Başkanlığı’nın şu açıklaması çarpıcıdır; “Bazı batılılar bu çalışmaları, Ilımlı İslam 

Projesi’yle ilişkilendiriyorlar. Bizim Ilımlı İslam ile bir ilişkimiz yok. Bizim yaptığımız, İslam’da bir 

revizyon, bir devrim, bir reform değil. Bizim yaptığımız peygamber efendimizin hadislerini anlama ve 

21. yüzyıl insanıyla buluşturmadır.”67 Bu gayet açık değil mi? Diyanet, yeni rejimin ideolojisinin kalbi 

niteliğindedir. Diyanetin sınırları sadece bu ülke içerisinde kalmakla yetinmemekte aynı zamanda 

bütün Müslümanlar için rejimin “21. yüzyıl” ideolojik merkezinin temel hareket noktasıdır.  

6. İslam ve Yeni Mit: “Neo-Osmanlı” ve “Milli İrade” 

Hâkim sınıf saflarında yeni kurucu ideoloji gündeme geldiğinde hem tarihe hem de geleceğe dair yeni 

“anlatılar” da gündeme gelir. 

Bunlar kendi başına “efsane” tatları barındırsa da, yeni bir rejimin kuruluşunda sahanın belirlenmesi 

için ideolojik faktör olarak rol oynar. Osmanlı gibi 3 kıta fethedilmemiş olsa da “Neo-Osmanlının”, 

“Cihan Devleti” olmanın getirdiği motivasyon, kitlelerin -özellikle de milliyetçi kitlelerin- yeniden 

“terbiye” edilmesinde kilit önemdedir. Gerçekleşmesi daha “motive edici” olmakla birlikte -İslam 

Devleti’nin kısa süreli varlığının Cihatçılar üzerindeki etkisini düşünün- efsanenin gerçekleşme hayali -

Musollini’nin tabiriyle “latif bir rüya”- dahi siyasi sahada itici bir güç sağlayabilir. Bu ideolojik “kodlarla 

örülü” -genetik olarak değil ama ideolojik olarak- Siyasal İslamcıların kimi zaman “ümmeti” yani İslam 

alemini ön plana çıkarmakla birlikte, Türk şovenizminin tüm mitlerini -ister İslami olsun isterse değil- 

kullanmaktan geri kalmaz. Böylece ulus -yani Türk ulusu- yeniden inşa edilir; İslamcı-Türkçü bir ulus!  

Davutoğlu’nun 2001 yılında ilk baskısının yapıldığı ve süreç içerisinde AKP’nin dış politikasının genel 

hatları olan68 Stratejik Derinlik çalışması, “karşılıklı çıkar ilişkilerine dayalı” bir dış politikanın 

izleneceğini öngörüyordu. Yani “Türkiye artık bir aktör olarak rol oynayacaktı”. Stratejik Derinlik, Sovyet 

revizyonistlerinin bloğunun çöktüğü, emperyalist küreselleşmenin yükseldiği ve sömürünün 

yoğunlaştığı yeni bir konjonktürde “Türkiye’nin uluslararası alanda gücünü artırmaya odaklı, savunmacı 

 
64 https://www.ensonhaber.com/gundem/cubbeli-ahmet-cocuklarinizi-imam-hatip-ve-ilahiyata-gondermeyin  
65 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/alparslan-kuytul-lanet-olsun-bu-zulmunuze-akp-adini-zkp-yapsin-
901984  
66 Erkan Yar’dan aktaran İştar Gözaydın, Diyanet, Türkiye Cumhuriyeti’nde Dinin Tanzimi, İletişim Yayınları, S 123 
67 Aktaran İştar Gözaydın, Diyanet, Türkiye Cumhuriyeti’nde Dinin Tanzimi, İletişim Yayınları, S 157  
68 Davutoğlu, uzun süre Erdoğan’ın dışişleri danışmalığını yaptıktan sonra, Dışişleri Bakanlığı, AKP Genel 
Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunmuştur 
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değil proaktif, çok yönlü ve esnek bir siyasetin izlenmesini içerir. Bu proaktif siyasetle uluslararası 

etkileşim alanı genişletilirken, ülke tarihi ve özellikle Osmanlı mirasını göz önünde bulundurarak yeni 

yönelimlerin belirlenmesi” olarak tespit edilmiştir.  

Burada amaç oldukça açıktır, dünyanın içinden geçtiği konjonktüre bağlı olarak -emperyalistlerin kendi 

aralarındaki çelişkileri, emperyalistlerin Cihatçı köktencilerle olan çelişkileri ve emperyalistlerin 

bölgesel güçlerle olan çelişkileri- Türkiye’nin sahada yerini bulmak istemesidir. Lakin tüm bunları “kendi 

başına” değil, ancak yukarıda özetlediğimiz çelişkiler ve özellikle de emperyalistlerin kendi aralarındaki 

çelişkileri olanaklı kıldığı taktirde yapabilmektedir. Böylece Türkiye bölgesel bir aktör olabilmektedir.   

Türkiye’nin istediği rolü oynayabilmesinin içeride bir “milli” lidere bağlı olduğu Erdoğan’ın yöneliminde 

görülmektedir. “Şahsım” etrafında dönen açıklamalarla ve kendi “isteklerini” ön planda tutarak hem 

“isteklerin” inşası hem de önderliğinin inşası gerçekleştirilmektedir. Erdoğan’ın “Allah’ın vasıflarını” 

barındırdığı ve böylece onun önderliğine karşı gelmenin aslında “Allah’a şirk koşmak” olduğu iddiası 

yalnızca birkaç “tutkulu” takipçisinde değil, tabanı içinde de oldukça yaygın durumdadır. 

Erdoğan’ın “Saray aşkı”, Selçuklu-Osmanlı motifleriyle hazırlanmış (burada Selçuklular da aslında saray 

olmadığı, dolayısıyla böylesi bir motifin de olamayacağı tartışmalarına girmeyeceğiz) olduğu iddiasına 

biraz bakmakta fayda var. Günlük harcamasının 8 milyon liraya dayandığı, “İtibardan tasarruf olmaz” 

denilen AK Sarayın yapımında belirleyici motivasyon Osmanlı’nın devamlılığını temsil etme 

arzusudur. Erdoğan’ın kişisel olarak bu “kültürel mirasa” hayranlık beslediği doğrudur. Yine de Neo-

Osmanlıcılık kişisel bir “hanedan” olma arzusu değildir. Osmanlı’nın “kültürel sermayesi”, sadece 

Erdoğan ve AKP tarafından sahiplenilmiş olduğunun gösterilmesidir. Kemalistler, Cumhuriyet’in 

kuruluşunda ve sonrasında Osmanlı mazisini yeni bir okumayla kendi ideolojilerine eklemekten 

kaçınmamışlardır. Fakat tüm Cumhuriyet tarihi boyunca Siyasal İslamcılar, “modern Türkiye’nin” 

Osmanlı’dan koptuğunu ve Batı’ya yakınlaştığının propagandasını yapmışlardır. Burada “Osmanlı’dan 

kopma” diye ifade edilen ise esasta İslami değerlerden kopma olarak referans verilir. Yeni-Osmanlıcılık 

ise “stratejik derinlik” de bahsettiğimiz üzere, Türkiye’nin kapitalist-emperyalist üretim ilişkilerinde 

aktör olarak konumlandırılması için “bağımsız” olan ama “esneklik” barındıran siyasal yönelimi 

benimsemesinin dışında Osmanlı’nın ideolojik tutkalı olan İslam’a yeniden dönüş işaret edilmektedir. 

Yeni-Osmanlı, yeni “cihan devleti”, İslam’ın kurucu unsur olduğu devlet modelinin esas alınmasıdır. 

Fakat rejimin sınırlarını sadece Türkiye ile kısıtlı tutmak istemediği doğrudur. Selçuklu (Haçlı seferlerine 

karşı Müslüman dünya için savaşan Türkler) ve Osmanlı (İslam’ı 3 kıtaya yaymış Halifeliğin son devleti) 

“kültürel mirasının” kullanılması, Erdoğan’ın sürekli olarak İslam dünyası adına konuşması yine 

Müslüman alemine sürekli selamlar yollaması, sadece Türkiye’de değil genel olarak Müslüman 

coğrafyada da “söz” hakkı olduğu ve bu coğrafyayı “temsil” ettiğine dair bir perspektifinin olduğunu 

gösterir.  

Rejim “milli” ve “Yeni Osmanlıcı” paradigmanın yaratılması için günlük kültürel yaşamda açık bir şekilde 

faşizm uygulamaktadır; buna “kültürel faşizm” de denebilir. Devlet kanalları ve yandaş medyalarda 

milyonlarca liralık devasa Osmanlı ve Selçuklu dönemini anlatan “kahramanlık” dizileri halka izletiliyor. 

Bu dizilerdeki “kahramanlar” İslam diniyle bütünleşmiş ve “Türk cesaretini” dünyaya kanıtlayan bireyler 

olarak öne çıkartılmaktadır. Öte yandan “seküler” diziler ya da filmler yüzünden diğer kanallara devasa 

cezalar yağdırılmaktadır. Dizilerde içki içmek, öpüşmek gibi motiflerin işlenmesi “Türk inancına ve 

değerlerine aykırı” görülerek RTÜK tarafından devasa cezalar yağdırılmaktadır. RTÜK, yağdırdığı 

cezaları “erotizme karşı” “kadını koruma” olarak açıklama yaparken, çok eşliliğin -ki bu erkeğin tek eş 

olduğu çok eşliliktir- olduğu dizilerde, “kadını korumayı” unutmaktadır. Rejimin “kültürel faşizmi”, bir 

masaj sahnesini “değerlerimize karşı” olarak değerlendirmekte, fakat kadınların açıkça aşağılandığı ve 

bu aşağılanmanın normalleştirildiği “gelenekselliğe karşı olamayan” dizileri ise örnek modeller olarak 

öne sürmektedir.  
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İslami kültürün inşası ve yeniden inşası sadece yeni “eserler” ile değil, aynı zamanda dünya 

edebiyatından örneklerin deforme edilmesiyle de gerçekleşmektedir. Çocuklar için uyarlanan dünya 

klasikleri, çevirmenleri ya da yayınevleri belirtilmeden içeriklerine çeşitli dini motiflere eklenerek, 

çocuklara dini eğitim aşılanmaya çalışılmaktadır.  

AKP’nin iktidarı boyunca izlediği klientalist tutum -ki klientalizm kapitalist üretim ilişkilerine yabancı 

olmayan bir tutumdur- belirli bir süreden sonra yeni bir partikülariteye ulaştı. İhalesiz kamu kurumlarını 

açma, AKP döneminde asimetrik bir biçimde büyüyen sermaye odaklarını açıktan destekleme, 

borçlarını yapılandırma (hatta yapılandırmaları bile yeniden yapılandırma) ve vergi borçlarını affetme, 

Cumhurbaşkanlığı fonları tarafından destekleme gibi İslamcı burjuvalardan yana birçok aleni tavır 

gösterdi. Siyasal İslamı eleştiren medya kuruluşlarına ödenemeyecek vergi cezalarıyla saldırma, 

sindirme ve teslim alma politikaları güttü. Böylece bu medya kuruluşları Tasarruf Mevduat Sigorta 

Fonu’nun (TMSF) kontrolüne geçerek, kamu ihaleleriyle yandaş sermaye gruplarına yine devlet 

bankalarıyla peşkeş çekildi. Siyasi kamplaşmanın en üst boyutta yaşandığı Doğan Medya Grubu’nun, 

rejim tarafından gerçekleşen saldırılara boyun eğerek Demirören Grubu’na satılması çarpıcı bir 

örnektir. Demirören Grubu’nun, Doğan Medya’yı satın alması bir kamu bankası aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir. Kısacası, kendisine muhalefet eden ana akım medya ilk önce devlet eliyle iflasa 

zorlanır ve ardından yine devlet eliyle İslamcı burjuvaziye devredilir.   

Rejim eliyle gazete ve medya kuruluşlarının ezici çoğunluğunun İslamcı sermaye gruplarına geçmesi ve 

İslamcı-Türkçü faşist ideoloji temelinde basım ve yayının gerçekleşmesi, bir nevi Hitler’in “propaganda 

bakanlığı” dönemini hatırlatmaktadır. “Türkiye’de resmi tirajlara göre en çok satan 10 gazeteden 9’u, 

en çok izlenen 10 TV kanalından 9’u, en çok dinlenen 10 radyodan 7’si ya tamamen ya da kısmen 

iktidarın kontrolündeki sermaye gruplarının eline geçmiştir. Genel ve yerel medya sahipliğinin iktidar 

ile ilişkileri göz önünde tutulduğunda medya üzerinde AKP’nin kontrolü yüzde 95’e ulaşıyor.”69  

Rejim herhangi birini hedef aldığında, tüm basın ve medya kuruluşları adeta birbirleriyle yarışır biçimde 

hedef gösterilen kişiyi “düşman” olarak lanse etmektedir. Böylece halkta “biz” duygusunun sürekliliği 

sağlanmaktadır. Tam da bundan ötürü bağımsız gazeteciler ve rejim karşıtları, sosyal medya 

platformlarını kullanmakta, buralarda yayın yapmakta ve devlet tarafından fonlanan çoğu televizyon 

kanallarından daha fazla takip edilir konuma gelmektedir. Rejim sosyal medyayı kontrol altına 

alabilmek için bir başkanlık oluşturmak istemekte ve yeni yasal düzenlemeyle “yalan haber” yapan ya 

da yayan kişilere 2 ile 5 yıl arası hapis vermek istemektedir. Böylece her türden muhalefet -ister burjuva 

olsun isterse ilerici- sosyal medya alanında da kontrol altına alınmak istenmektedir. 

7. İslami Anayasa Tartışmaları, İslamcı Köktenciliğin Açık Yüzüdür 

Erdoğan’ın tartışmaya açtığı “İki tane ayyaşın yaptığı yasa muteber oluyor da dinin emrettiği bir yasa 

sizin için neden reddedilmesi gerekiyor?” anlayışı üzerinde durmak önemlidir. Zira burada yapılan 

 
69 https://haber.sol.org.tr/haber/medyada-akp-tekeli-iktidarin-sozcusu-basin-kuruluslari-11686  

https://haber.sol.org.tr/haber/medyada-akp-tekeli-iktidarin-sozcusu-basin-kuruluslari-11686


36 

 

eleştirinin öznesi öylesine seçilmediği kesin. Erdoğan’ın “iki ayyaş” olarak Kemalist Cumhuriyet’in 

kurucu liderleri olan Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İsmet İnönü’yü hedef göstermesi önemlidir. Bunun 

arka planında kurucu Anayasanın itibarsızlaştırılarak, kitleler nezdinde gözden düşürülerek “yenisinin” 

gerekliliği ön plana çıkartılmaya çalışılmaktadır. “Ayyaş” vurgusuyla sadece “itibarsızlaştırmakla” da 

kalmıyorlar, aynı zamanda eski rejimin önderlerinin “öteki” olduğu ve İslam anlayışına uymadığının altı 

bir kere daha çiziliyor; “Yabancı olanı bedenden atmak gerekir”. 

Fakat Erdoğan sadece “eleştirmekle” yetinmiyor ve devam ediyor; “dinin emrettiği yasa” nasıl olur da 

reddedilir? Bu sözde sorgulama, fakat aslında yeni toplumun harcı olan din sadece Erdoğan’ın siyasal 

yönelimi ile sınırlı değildir. Erdoğan’ın da dahil olduğu ve çoğu zaman onu da etkileyen İslamcı cenahın 

-ki bu cenah içerisinde köktenciler ve köktenci Cihatçılar oldukça güçlü akımlardır- varmak istediği 

toplum modelidir. İslamcılar “ton” farklılıklarına rağmen, İslam inancı temelinde bir toplum inşa etmek 

isterler ve “dış” dünyayı yorumlama halleri İslamcıların birbiriyle rekabeti körükledikçe İslamcı 

saflardaki radikalleşme daha fazla boy gösterir. Daha önceden de söylediğimiz üzere “Din, Allah 

inancına göre toplumun örgütlenmesi demektir. Din -ister Hristiyanlık olsun ister Yahudilik isterse 

İslam- Allah inancının örgütlü bir güç olarak tüm toplumsal ilişkileri (sosyal, ekonomik, kültürel vb.) 

örgütleme ve denetleme temel amacıyla hareket etmesidir. Dini kitaplar “kaynak” ya da “kişisel 

gelişim” kitapları değildir. Bu kitaplar sözde “öteki dünya” için bu dünyadaki bireylere nasıl olunması 

gerektiği ve insan ilişkilerini nasıl örgütlemesi gerektiğini; açıkçası nasıl bir insanlık topluluğu yapılması 

gerektiğini “farz” kılar, bu bir “tanrı buyruğudur”.70 

 

Şayet dini kurucu ideoloji olarak ele alacak olursak, onun sizi götürdüğü yere gidersiniz; “Kuran bir 

“Anayasadır”. Bir topluluğun ekonomik ilişkilerinden sosyal ilişkilerine, ceza sisteminden cinsel 

ilişkilerine kadar toplumun nasıl yaşaması gerektiği, bireylerin nasıl davranması gerektiğine dair 

“Allah’ın emirleridir”. Şayet bu emirlere uyulmadığı taktirde, inanan kişiler “Allah tarafından 

cezalandırılacaklarını” bilirler! İslam temelli bir toplum isteyenler için Kuran bir “vicdan özgürlüğü” 

değil, varılması gereken bir “kutlu davadır”71. 

Erdoğan’ın “ılımlı İslamdan” Kuran Anayasasına -ya da Kuran temelli bir Anayasaya- geçişinin tezatlık 

barındırdığını düşünmek, eğer dini ideoloji ve onun toplumsal konumuna dair gerçek bilimsel 

anlayıştan mahrum davranmak olmasa bile, açıkçası bir “naifliktir”. Şayet bir kere başlangıç noktamız 

“ılımlı” da olsa -ki ılımlı çok yuvarlama bir kavramdır- İslam’a dayalı bir toplum anlayışıysa, bu toplumun 

inşasını “kapalı bir küme” içerisinde değil koskoca bir dünya içerisinde gerçekleştirirsiniz.  

Dünya arenasının belirleyiciliği, onun sürekli hercümerç hali, bu siyasi atmosfere yeni unsurların ve yeni 

çelişkilerin eklenmesi, sizi sürekli tavır almaya ve bu dünya içerisinde “var olmaya” iter. Özellikle de 

Siyasal İslamın dünya üzerindeki güçlü etkisi, Cihatçı köktencilerin Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya kadar 

 
70 https://yenikomunizm.com/islami-anayasa-tartismalarin a-dair/  
71 https://yenikomunizm.com/islami-anayasa-tartismalarina-dair/ 
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uzanan silahlı örgütlenmeleri, Afganistan’da Taliban’ın yeniden “resmi” hükümet olması gibi yeni 

gelişmeler dünya ölçeğinde tüm İslamcılar üzerinde etki yapmaktadır. Batılı güçlerin İslamcıların 

yükselmesine yönelik, İslamafobi ve yabancı düşmanlığının güçlenmesi ve bunun Batı’da çok yaygın 

olması da İslamcıların dini olarak “alevlenmesine” ve “tutkularının” yükselmesine neden olan 

faktörlerden biridir. Bob Avakian’ın söylediği üzere; “Bu iki miadı dolmuşlar, birbirleriyle mücadele 

hâklindeyken, birbirlerini güçlendirirler” olgusu tamda bu karmaşıklık üzerinden cereyan etmektedir. 

İşte Erdoğan ve onun gibilerin, “ılımlı” ya da diğer varyant İslam anlayışları, hareket halindeki realiteye 

bağlı kalarak, yeniden ve yeniden inşa olmaktadır. Teokratik gericilerin ve bilcümle tüm İslamcıların 

birbiriyle olan rekabeti, “İslam’ı en iyi temsil” etme “kaygıları”, Kuran’ın harfiyen yerine getirilmesine 

kadar uzanır ve “Kuran Anayasası” -ya da Kuran temelli bir Anayasa- İslamcıların yeniden gündemi olur. 

Bu başından itibaren varılmak istenilen bir yer olmasa bile, hareket halinde maddi dünyanın güçlü 

itkileri sonucunda çıkılan bir yola dönüşebilir. 

Sonuç olarak İslami Anayasa tartışması, rejimin zayıf yanlarını kapatabilmesi için “suni bir gündem” 

değildir. Bilakis, kendi siyasi çizgisinin, günümüz dünya koşullarına bağlı olarak vardığı noktadır. Bu 

sonuca varması için hiçbir teleolojik neden olmamakla birlikte, bunun güçlü bir zemini olduğunu 

söylemek gerekir; bu zemin İslam temelli bir ideolojiyi baz alarak bir toplum inşa etme yönelimidir!  

Diğer bir önemli nokta ise, İslamcılar toplumu İslamcı -ve köktendinci- temelde kutuplaştırırken, 

hakim sınıfların muhalefet tarafı -ki önemli bir kısmı kendilerini liberal olarak tanımlar- İslamcıların 

“aslında gerçek inananlar” olmadıklarını söylemekte ve İslam eleştirisini “modern” zamanlara 

uymamakla eleştirmekle yetinmekteler. Kurucu Kemalist ideoloji gibi, İslamı kendi ön gördükleri 

toplumun -nispeten demokratik normlara uyan ve uluslararası ekonomik ve siyasi normları kabul 

eden toplum anlayışı- birleştirici unsuru olarak görmektedirler. Bu ise İslamcıların “gerçek İslam” ve 

“gerçek İslami toplum” tartışmalarını yürütmelerine zemin sunmaktadır. Hakim sınıfların muhalif 

kanatları, olası bir rejim değişikliğin sonrasında toplumu İslam ve Türklükle bir arada tutmak 

istedikçe, aslında İslamcıların -özellikle de köktencilerin- ve Türkçü faşistlerin çok daha güçlü bir 

şekilde geri dönmelerini sağlayacak koşulları yaratacaklardır.  

4.Bölüm: Rejimin Günümüzde İnsanlık İçin Açtığı Büyük Tehlikeler ve 

Devrimin Mümkünlüğü 

AKP’nin iktidarda olduğu döneme geri dönüp özetle baktığımızda, insanlık açısından derin ve büyük 

acıların yaşandığını görmekteyiz.  

Kürt Sorunu: Rejim ilk önce “demokratik açılımdan” “Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır” diyerek, 

Türk hâkim sınıflarının geleneksel bastırma ve inkâr ve imha politikalarını yeni biçimde hayata 

geçirmiştir. Daha önceden de söylediğimiz üzere “Hâkim ulus anlayışı, devletin kurucu unsurudur ve 

bu devletin yönetim biçimi -rejimi- ne olursa olsun, temel dayanaklarından biri de Kürt ulusunun 

baskı altına alınmasıdır. Zira, bu gerçekleşmediği takdirde hâkim sınıf ilişkilerinin çözülmesine neden 

olabilir.”72 

Kürt Ulusunun en demokratik talebini dahi “bölücülükle” nitelendiren rejim, iç siyasette başta HDP 

olmak üzere, tüm Kürt siyasal hareketi üzerinde kesif sindirme operasyonları gerçekleştirmektedir. 

HDP‘lilerin milletvekillikleri düşürülmüş, eşbaşkanları ve yöneticileri tutuklanmış ve neredeyse seçimler 

sonucunda kazandıkları bütün belediyelere kayyım atanmıştır. Bu biçimiyle “sömürge valiliği” 

 
72 https://yenikomunizm.com/makul-kurt-ve-kurt-ulusunun-baski-altina-alinmasi/#_edn2  

https://yenikomunizm.com/makul-kurt-ve-kurt-ulusunun-baski-altina-alinmasi/#_edn2
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dönemleri hatırlatılmaktadır. 2015’den bu yana 16 binden fazla HDP’li gözaltına alınmış ve 4 bine yakını 

tutuklanmıştır.73  

Rejim “hendek olayları” esnasında yüzlerce genci öldürmüş, yine binlercesini yaşadıkları yerlerden 

zorla göçe tabi tutarak Kürt kitlelerinin devlete olan direncini kırmak istemiştir. TSK, Türkiye tarihinde 

Dersim Katliamından sonra hiç olmayan, konvosyonel bir tarzda ve iç savaşı andıran biçimde tank 

atışları eşliğinde şehirlere saldırmıştır. Bu saldırıları, Rojava ve Bakur’da Cihatçı milisler eşliğinde TSK 

operasyonları ve ilhakları izlemiştir. Cihatçılara karşı direnen Kürtler, TSK’nin yeni yetme İslamcı-Türkçü 

faşistleri ve onların yanında konumlanmış Cihatçı köktencilerin caniyane saldırılarına uluslararası 

kamuoyu nezdinde adeta terk edilmiştir. Rejim, bölgenin güvenlik hatlarının destabilize olması, 

bölgesel gericiliklerin birbiriyle olan anlaşmazlıkları ve emperyalistler arasındaki çelişkilerden de 

yararlanarak Rojava ve Bakur’da çok büyük bir alan tutmakta, özcesi ilhak etmektedir. Bu ilhakın temel 

nedeni Kürt güçlerini ve genelde Kürtleri baskı altına almak ve kontrol sınırları içerisine hapsetmek 

olmakla birlikte Suriye rejimiyle olan çelişkileri de bu süreçte önemli bir faktördür.  

Rejim bir kere konsolide olduktan sonra, Türk şovenizmiyle İslamcı gericilik öyle bir birleşmiştir ki, ister 

“sivil” olsun74 isterse resmi75 sokak ortasında Kürt öldürmek gündelik bir durum halini almıştır. Rejimin 

şovenist temelde toplumu kutuplaştırması Kürtlerin tepkilerinin büyümesine neden olmakla birlikte, 

bu tepkilerin faşist saldırılarla bastırılması da beraberinde gelmiştir. Şayet Kürtler ne olduklarından -

yani Kürtlüklerinden- vazgeçerlerse, en azından uzlaşır biçimde hareket ederlerse, bu durumda rejim 

için hedef olmaktan çıkabilirler. 

Kadın Sorunu: Rejim için kadın demek ilk önce “anne” demektir. “Kutsal” bir görevi vardır; “en az 3 

çocuk” doğurması gerekir. Madem ki “Cennet annenin ayakları altındadır”, o halde “kutsal değerlerin” 

sürekliliği için aile ve kadın birlikte ele alınır. Kadının bir “ahlakı olması gerekir”, kamuya açık yerlerde 

“kahkaha atmamalıdır”. Evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmemeli ve evlilik esnasında ise kocanın tüm cinsel 

beklentilerini karşılamakla mükellef olmalıdır. Kadın “çalışabilir” ama annelik ve “kadınlık görevlerini” 

asla aksatmamalıdır. O yuvayı yapandır ve ona sadık olmalıdır. Kadınlı erkekli ortamlardan kaçınmalıdır. 

“Yaradılışı gereği” erkek ile eşit değildir, kendisini erkeğin merhametine bırakması gerekir. Aile reisinin 

emirlerinden çıkmaması, “erkeği kızdırmaması” gerekir. Rejimin “makul Kadını” Müslümandır, fakat 

sadece Müslüman da değildir, kökleri Selçuklu’da Osmanlı’da olan “yüce Türk kültürünü” nesilden 

nesle taşımakla görevlidir!  

Kadınlar rejimin ağır baskı aygıtlarını en fazla ve en derinden hisseden kesimlerdendir.  Şayet kadınlar 

“isyan” ederlerse, patriarkanın bu dini biçimi onu bastırmayı hak görür. AKP döneminde kadın 

cinayetleri asimetrik bir şekilde yükselmiş ve kadına karşı şiddet kamusal alanda tavan yapmıştır. 

Şiddeti uygulayanlar ise sözde tahrik unsurları gözetilerek “ceza indiriminden” yararlanmakta ya da 

hiçbir ceza almadan salınmaktadırlar.  

 
73 Daha detaylı bilgi edinmek için bakınız; https://hdp.org.tr/Images/UserFiles/Documents/Editor/2020/2020-
insan-haklari-raporu.pdf  
74 Sivil faşistler tarafından Kürt işçilerine yönelik faşist linç girişimlerini anlamak için bakınız: 
https://yenikomunizm.com/fasizm-ve-linc-kulturu-tum-bunlarin-olmadigi-bir-dunya-icin-gercek-kurtulus/  
75 21 Mart 2017 Newroz’unda, polis sokak ortasında Kemal Kurkut’u göz göre göre kurşunladı. Kemal’in 
katliamına yürekleri dağlayan 8 fotoğraf karesi tanıklık etti! https://yenikomunizm.com/makul-kurt-ve-kurt-
ulusunun-baski-altina-alinmasi/  

https://hdp.org.tr/Images/UserFiles/Documents/Editor/2020/2020-insan-haklari-raporu.pdf
https://hdp.org.tr/Images/UserFiles/Documents/Editor/2020/2020-insan-haklari-raporu.pdf
https://yenikomunizm.com/fasizm-ve-linc-kulturu-tum-bunlarin-olmadigi-bir-dunya-icin-gercek-kurtulus/
https://yenikomunizm.com/makul-kurt-ve-kurt-ulusunun-baski-altina-alinmasi/
https://yenikomunizm.com/makul-kurt-ve-kurt-ulusunun-baski-altina-alinmasi/


39 

 

 

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesiyle kadınlara “yerlerini” gösteren rejimin izlediği patriyarkal çizgi 

İslamcı anlayışından beslenmektedir. İslam’a göre “kadının fıtratının ayrı olması ve erkekle eşit 

olamayacağı” hususu, toplumsal cinsiyet rollerini sorgulatan en ufak sivil hakkın dahi bastırılması 

anlamına gelir. Rejim, liberalizmden alıntı kadın sorununda “fırsat eşitliği” gibi kavramlar kullanarak, 

kadın üzerindeki baskının toplumsal cinsiyet rolleri ve bunun temelindeki patriarkal ilişkilerden 

uzaklaştırmayı hedefler. Böylece rejim için kadına yönelik şiddeti bireysel ya da “aile içi”dir. “Şiddet 

mevzusunu ev içi ile sınırlandırarak ailenin korunması yönünde politika izlemektedir”76. Böylece kadının 

toplumsal rolü sadece şiddete maruz kalırken değil, kaldıktan sonra da rejim tarafından konfirme 

edilmektedir.  

Rejim kadınların teokratik-patriarkal biçimde bastırılmasını sürdürürken, LGBTİQ+ bireyleri de bu 

bastırmanın parçası olarak görmektedir. Eşcinsellik “sapkınlık” ama her şeyden önce “dine aykırı” 

olarak değerlendirilmektedir. Eşcinsel bireyler siyasal ve kamusal alanda hedef haline 

dönüştürülmektedir. Trans bireyler katledilmekte, genel olarak LGBTİQ+ bireyler diğer muhalif 

kesimleri de bastırmak için “şeytanlaştırılmış özneler” olarak hedef haline getirilmektedir. Böylece hem 

toplumun ilericileri bastırılıyor ve izole ediliyor, hem de LGBTİQ+ bireylere “dinin emrettiği” şekilde 

saldırılar sürdürülüyor!  

Göçmenler: Kapitalist-emperyalist sistemin dünya çapında işleyişi sonucunda ortaya çıkan savaşlar, 

açlık ve yoksulluk, ulusların birbirlerini boğazlaması, ezilen ulusların ve azınlıkların yaşadığı güvensizlik, 

çeşitli dini köktenci akımların yükselişi ve mezhep çatışmalarının derinleşmesi, gezegenin iklim kriziyle 

yüz yüze olması sonucunda ortaya çıkan doğa felaketleriyle birlikte milyonlarca insanın yerlerinden 

edilmesi… Tüm bunlar ve daha sayamadıklarımız insanları yerlerinden ederek, binlerce kilometrelik 

yolları ölüm pahasına hayatta kalabilmek için göç etmeye zorluyor.  

Rejimin bölgesel çatışmalarda kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi, savaşların derinleşerek 

milyonlarca insanın Suriye’den, Libya’dan, Afganistan’dan göç etmesine neden olan siyasetin parçası 

olmuştur. Milyonlarca insanın Türkiye’ye göç etmesi, bu insanların hem Batıya karşı “siyasi koz” olarak 

kullanılmasına ve araçsallaştırılmasına hem de “ekonomik krizi atlatabilmek için ucuz iş gücü” olarak 

görülmesine neden olmaktadır77. Milyonlarca insanın en temel yaşam hakları, “Türkiye’nin çıkarlarına” 

denk geldiği sürece ya kısmen tanınmakta ya da tanınırmış gibi yapılmaktadır. Suriye’den, 

Afganistan’dan, Kuzey Afrika’dan ve diğer ülkelerden gelen göçmenler, sadece yaşadıkları savaşların ve 

başka felaketlerin ağır izleri ve etkileriyle yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda Rejimin Türk şovenizmini 

güçlendirmesi sonucunda ortaya çıkan zehirli siyasi atmosferden de ölümcül derecede etkileniyor. 

 
76 Sedef Erkmen, Türkiye’de Kürtaj, AKP ve Biyopolitika, İletişim Yayınları, S 77 
77 Özellikle de çocuk işçilik istismara daha açık olması nedeniyle tercih edilmektedir. Türkiye’den 700’binden 
fazla göçmen çocuk işçi çalıştırılmaktadır; Mülteci çocuklar ve çocuk işçiliği | Independent Türkçe 
(indyturk.com) 

https://www.indyturk.com/node/376211/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/m%C3%BClteci-%C3%A7ocuklar-ve-%C3%A7ocuk-i%C5%9F%C3%A7ili%C4%9Fi
https://www.indyturk.com/node/376211/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/m%C3%BClteci-%C3%A7ocuklar-ve-%C3%A7ocuk-i%C5%9F%C3%A7ili%C4%9Fi
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Göçmenler -özellikle de Suriyeliler ve Afganlar- toplum dışı bırakılıyor, siyasal ve kamusal alanda 

şeytanlaştırılıyor hedef haline getiriliyor, günlük saldırılara maruz kalıyor, evleri yağmalanarak linç 

girişimlerine maruz kalıyorlar. 

Ekolojik Talan: Rejim kendi varlık nedenleri güçlendirmek ve sistemin devam etmesini sağlayabilmek 

için sadece insanları acımasızca bastırmak ve sömürmekle yetinmiyor. Tıpkı büyük emperyalistler ve 

diğer gerici güçler gibi doğayı dışsallaştırıyor, kapitalist-emperyalist dünya sisteminin doğaya ve diğer 

canlılara karşı girişmiş olduğu savaş önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Rejim kendi kapitalist hırslarını 

gerçekleştirmek ve diğer kapitalist güçlerle rekabet edebilmek için, “ucuz işgücü cennetini” yaratmakla 

yetinmiyor, üretimin gerçekleşmesi için gerekli hammaddelerin ve enerjinin çıkarılmasında ve doğaya 

geri dönüşünde “kapitalist kârı” düşünerek hareket ediyor ve bunun “çıktılarını” doğaya ve üzerinde 

yaşayan tüm canlılara ödetiyor.  

Rejimin yıllar boyu inşa ettiği ve pekiştirdiği sistemin sömürü ve baskı biçimleri insanları eziyor, 

parçalıyor ve çoğu zaman tarif edilmesi zor caniliklere maruz bırakıyor. Rejim tüm suçlarını 

gerçekleştirirken sadece toplumda bulunan muhaliflere ve ilericilere saldırmakla da yetinmiyor. 

Kendisinden olmayan hâkim sınıf yöneticilerini “düşman” unsur ilan ederek, “burjuva sınıfının genel 

çıkarlarını” tehlikeye atabilecek sınırlara kadar zorluyor.  

Toplumun bütününde, rejimin işleyişine ve ağır suçlarına yönelik itirazlar ve direnişler büyüyor. Sadece 

“alışagelmiş” Kürtler ve “solculardan” müteşekkil bir kamusal muhalefetin dışında, orta sınıflardan ve 

temel kitlelerden insanlar kesif sömürü ve baskıya karşı seslerini yükseltmeye başlamış durumdadır.  

İslamcı-Türkçü faşist rejimin yarattığı siyasal atmosfer ve bölgesel gerici hırsları rejimin kendi tabanını 

konsolide etmesini sağlamakla birlikte, rejimin ortadan kalkmasının da mümkünlüğünü doğuruyor. 

Erdoğan’ın ağzını her açtığında “dünya lideri” pozuna bürünerek “haddini bildirme” efelikleri, rejimin 

bölgesel ve uluslararası çelişkilerinin derinleşmesine, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik olarak izole 

olmasına ve İslamcı burjuva kliklerin kendi aralarındaki birliğin zayıflamasına ve iç çelişkilerinin 

kızgınlaşmasına neden oluyor. 
Rejimin, önü kesilemeyen ekonomik krize rağmen “çılgın projeleri”, toplumsal kabarışı hiçe sayan 

küstahlıkları, ekonomik sorunlara meselelere yönelik irrasyonel izahatları, kendi tabanından bir kesimin 

öfkelenmesine ve “kararsız” hale gelmesine neden olmaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, 

AKP’nin yeniden inşa sürecinin dışında kalan kadroların başka partiler kurması, Rejimin önderi 

Erdoğan’ın kitleler üzerindeki prestijine rağmen, AKP kitlesinden bu partilere geçişin yanı sıra, derin 

uğultuların ortaya çıkmasını da sağlamış durumdadır. 

Rejimin, 15 Temmuz sonrasında faşist paramiliter ve mafya yapılanmalarıyla ün salmış MHP’yle iş 

tutması basit bir siyasi tercih değil, zorunluluk olarak ortaya çıkmıştı. Gelinen aşamada AKP’nin MHP’ye 

dair zorluklarının keskinleşmesi, hem MHP’ye ihtiyacı olması hem de onunla olan çelişkileri, devlet 

bürokrasisinden, polise ve orduya kadar birçok alanda MHP kökenli ya da MHP’ye yakın kadroların 

görevlendirilmesi, külhanbeyi tavırlarıyla omuz atarak “racon kesen” “dayılıklarına” rağmen Süleyman 

Soylu’nun görevde kalması gibi zorlukları, AKP’nin artık “dizginleri tutamadığı” imajını, kendi kitlesine 

de vermektedir.  

Rejim, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerini kaybetmesi, son 2 yıldır 

hem uluslararası alanda hem bölgesel anlamda aldığı gerilemeler ve Türkiye’nin giderek yalnızlaşması 

durumu, iç siyasette ön görülen projelerin gerçekleştirilememesi ve Nazi döneminin “propaganda 

bakanlığı” aldatmacaları ve karaçalmalarıyla işleri yürütme halleri, AKP-MHP ittifakın birbirlerinden 

farklı açıklamalarda bulunması ve AKP kadrolarının “günlük” değişen siyasi-ekonomik “stratejiye” 

hakim olamamaların yarattığı hava, siyasi ve psikolojik üstünlüğü burjuvazinin diğer kliklerine -yeni 

tipte Kemalistlere ve rejime muhalif olan diğer İslamcılara- kaptırmasına yol açmıştır. Üstünlüğünü 
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kaybeden rejim, her alanda daha baskın ve çirkin saldırmaya koyulmuştur. Rejim, İstanbul 

Sözleşmesi’nden çıkarak Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerin en demokratik taleplerini polis copları 

ve “yargılama” süreciyle bastırmaya çalışmış, sosyal medyanın “kendine has” alanına müdahalelerini 

sıklaştırmış, gazetecilere yönelik “hukuksal” süreçleri yoğunlaştırmış, özcesi kendisi gibi olmayan 

herkesi düşman unsur olarak ilan etmiştir. 

Rejimin toplumu İslamcı-Türkçü faşist dünya görüşü temelinde yeniden polarize etmesi, “kendi 

tabanını” tutmaya yönelik olmakla birlikte, “karşı cephenin” de güçlenmesine ve “birlik” oluşturmasına 

olanak ve zemin sunmaktadır. Burjuva muhalefet hiç olmadığı kadar “birlik” ve ittifak içerisindedir, ve 

rejimin güç kaybetmesini ve psikolojik üstünlüğü ele geçirmesini de fırsat bilerek “rejim sonrası geçiş” 

ve “Yeni Anayasa” tartışmalarını başlatmışlardır. 

Hakim sınıflar arasında ve toplumda hissedilen derin siyasi krizin bir devrimci durumun yaratılması için 

neden önemli olduğu -işlerin kendi başına bir devrimci duruma varmayacağını ama devrimci durum için 

gerekli mümkünlüğün koparılıp çıkartılması için olanakları tanıdığı- bir kez daha Bob Avakian’dan 

okuyalım; 

“Bu nadir durum, bu sistemin halk kitleleri üzerindeki hakimiyetini kırmak için daha güçlü bir temel ve 

daha büyük açılımlar sağlar. Şunu derinlemesine anlamak son derece önemlidir: Bu durum geliştikçe 

ve egemen sınıf giderek eski şekilde yönetemez hale geldikçe, toplum ve toplumun farklı kesimlerinden 

halk kitleleri için günlük yaşam, toplumda işlerin “normal” seyrinin sık sık “bozulması” ile giderek daha 

da huzursuz ve kaotik hale gelebilir.”  

“Ve toplumun “normal seyri” şeyleri bir arada tutmakta başarısız oldukça -toplum giderek 

parçalandıkça- bu durum insanların “işlerin her zaman olduğu gibi” olmasının aslında tek yol olduğu 

şeklindeki inançlarını da sarsabilir. İnsanları sorgulamaya daha açık hale getirebilir, işlerin nasıl olduğu 

ve bu şekilde kalmaları gerekip gerekmediği noktasında gerçek anlamda insanları sorgulamak 

durumunda bırakabilir. Ve eğer devrimci güçler, neler olup bittiğine ve neden olduğuna dair daha derin 

gerçekliğe ışık tutarak, aslında bu şekilde yaşamanın bir alternatifi OLDUĞUNU ortaya koyarak halk 

içinde açığa çıkarlarsa bunun gerçekleşmesi daha olasıdır.”78 

Rejimin işleyişi ve onun dehşet suçları, onun zorlukları, sadece bu rejimin devam etmesi için değil, aynı 

zamanda rejimin ortadan kaldırılmasının da mümkünlüğünü sağlamaktadır. İnsanlar şimdilerde “AKP 

öncesine geri dönüş” olgusunu tartışıyorlar. Şayet rejim bir sonraki seçimlerde ciddi şekilde yenilirse 

ve kendi aralarındaki birliktelikte büyük çatlaklar peyda olursa, burjuvazinin nispeten liberal olan 

klikleri ve etrafında kümelenmiş diğer klikler bir geçici rejim için konsensüs sağlayabilecek 

durumdadırlar. Fakat ne “eskiye geri dönüş” TAMAMEN mümkündür, ne de böylesi bir geri dönüş 

gerçekten arzulanabilir bir şeydir!  

Bob Avakian’ın da söylediği üzere; “Bütün bunlarla, acilen ihtiyaç duyulan, mümkün olan -ve tüm 

bunların gerçekten olumlu bir sonucu olması için aktif olarak, yorulmadan çalışılması gereken şey- bir 

bütün olarak ülkede temelde farklı bir hizalanmadır: Devrim için elverişli ve gerekli güçleri öne 

çıkaracak bir Yeniden Kutuplaştırmadır. Bu sistemi devirmek ve kökten farklı ve çok daha iyi bir sistemi 

meydana getirmek için gerçek bir devrime yönelik yeniden kutuplaştırma”.79 

 
78 Bob Avakian, Felaket Bir Şey Ya da Gerçekten Özgürleştirici Bir Şey: Derin Kriz, Derinleşen Bölünmeler, 
Yaklaşan İç Savaş Olasılığı – Ve Acilen İhtiyaç Duyulan Devrim, https://yenikomunizm.com/felaket-bir-sey-ya-
da-gercekten-ozgurlestirici-bir-sey-derin-kriz-derinlesen-bolunmeler-yaklasan-ic-savas-olasiligi-ve-acilen-
ihtiyac-duyulan-devrim/  
79 Bob Avakian, Felaket Bir Şey Ya da Gerçekten Özgürleştirici Bir Şey: Derin Kriz, Derinleşen Bölünmeler, 
Yaklaşan İç Savaş Olasılığı – Ve Acilen İhtiyaç Duyulan Devrim, https://yenikomunizm.com/felaket-bir-sey-ya-

https://yenikomunizm.com/felaket-bir-sey-ya-da-gercekten-ozgurlestirici-bir-sey-derin-kriz-derinlesen-bolunmeler-yaklasan-ic-savas-olasiligi-ve-acilen-ihtiyac-duyulan-devrim/
https://yenikomunizm.com/felaket-bir-sey-ya-da-gercekten-ozgurlestirici-bir-sey-derin-kriz-derinlesen-bolunmeler-yaklasan-ic-savas-olasiligi-ve-acilen-ihtiyac-duyulan-devrim/
https://yenikomunizm.com/felaket-bir-sey-ya-da-gercekten-ozgurlestirici-bir-sey-derin-kriz-derinlesen-bolunmeler-yaklasan-ic-savas-olasiligi-ve-acilen-ihtiyac-duyulan-devrim/
https://yenikomunizm.com/felaket-bir-sey-ya-da-gercekten-ozgurlestirici-bir-sey-derin-kriz-derinlesen-bolunmeler-yaklasan-ic-savas-olasiligi-ve-acilen-ihtiyac-duyulan-devrim/
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Eskiye geri dönüş tamamen mümkün değildir, zira İslam ve onun çeşitli varyantları, hakim sınıfların 

muhalif kanatlarının da belirleyici güçlerinden bir haline dönüşmüştür. Burjuva muhalefete önderlik 

eden CHP, nispeten “liberal” ve “burjuva demokratik” bir sistem öngörüsünü İslam’ın “liberal” bir 

dayanağını da barındırarak gerçekleştirmek istemektedir. Laiklik, CHP’nin hala kurucu ilkesi olmakla 

birlikte, yeni koşullar altında hibrit bir biçim almıştır. Devlet işleri ve din işleri ayrı tutulduğu, nispeten 

burjuva demokratik süreçlerin ve normların işletildiği, ama bunu “Müslüman bir ülke”, “inançlı bir 

millet” ve “ahlaklı bir halk” olarak yapmak istemektedirler. Bir kez daha altını çizmek gerekiyor: İslamcı-

Türkçü faşist rejimin kutuplaştırdığı temelde nispeten burjuva liberal bir rejim inşa etmek, İslamcı-

Türkçü faşist güçlerin daha da fazla güçlenerek geri dönmelerine zemin hazırlayacaktır. Diğer yandan, 

İslamcılarla “gerçek Müslüman” tartışmasının büyümesi, İslamcılığın değişik varyantlarının -Cihatçı 

salafizm de dahil- büyüyüp güçlenmesini mümkün hale getirir. 

Hâkim sınıfların muhalif kanatları -ki bu kliklerin lokomotifi CHP’dir- orta sınıflardan, aydın ve 

ilericilerden gelen tepkiyi kendi bünyesinde örgütleyerek, “Demokratik Cumhuriyet” modelini ileri 

sürmektedir. Hâkim sınıf kampında olmamakla birlikte sosyal demokratik normların parçası olarak HDP 

de bu tartışmayı aynı saiklerle olmasa da yine benzer amaçlarla bir parçası olarak, ilericileri, “solcuları” 

ve hatta kimi sözde devrimcileri “demokratik cumhuriyet” tartışmalarının peşine takmış durumdadır.  

Bob Avakian’ın “Bu Devrimin Mümkün Olduğu Nadir Bir Zamandır – Niçin Böyle ve Bu Nadir Fırsattan 

Nasıl Yararlanmak Gerek?” başlıklı makalesinde vurguladığı temel hakikatler, şiddete maruz kalanlar 

ve sistemin kurumlarının farklı oluşları gibi hususlarda bazı özgüllükler barındırmakla birlikte 

Türkiye/Kuzey Kürdistan dahil olmak üzere günümüzde tüm ülkeler için de geçerlidir;  

“Siyasi yönetim sistemi olarak bu ülkede var olan “demokrasi”, bu sistem ve onu yönetenler açısından 

bir demokrasidir ve her zaman da öyle olmuştur. Bu kapitalist “demokrasi”, bu ülkede gerçekten hüküm 

süren şey için yani kapitalist sınıfın diktatörlüğü için, kendi siyasi iktidarları ve polisin özellikle Siyahi, 

Melez ve Yerli halkı defalarca katletmesi gibi resmi (sözde “meşru”) güç ve şiddet üzerindeki 

egemenlikleri için bir örtü ve bir araçtır. 

Kapitalistler, bu ülkedeki seçim sistemini ve diğer tüm egemen kurumları kontrol etmektedir. Bu sistem 

altında Demokratlar veya Cumhuriyetçiler için oy vermek, bu kapitalizm-emperyalizm sisteminin 

temsilcileri olan egemen sınıf partilerine, insanlık açısından korkunç maliyete ve hatta bunun insanlığın 

varlığına yönelik gerçek tehdidine rağmen bu sistemi devam ettirmeye kararlı olanlara oy vermektir. 

Bu politikacılar her ne vaat ederlerse etsinler -ve bu sistemde insanlar her şeyi daha “adil” veya “eşit” 

hale getirmek için hangi planları yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar- bunların hiçbiri, bu sistemin temel 

doğasını ve doğası gereği işleyişini değiştiremez. 

Bu sistemde yerleşik olan sömürü ve baskı ilişkileri; kongre-başkanlık, mahkemeler, özellikle de polis 

ve ordu gibi resmi iktidar ve şiddet kurumları aracılığıyla uygulanmaktadır. 

Yalnızca bir devrim -bu resmi şiddet ve iktidar kurumlarını nihai olarak yenilgiye uğratmak, dağıtmak, 

sömürü ve baskıyı ortadan kaldırma hedefiyle kökten farklı bir ekonomik ve politik sistem meydana 

getirmek için yapılacak gerçek bir devrim- ancak böyle bir devrim, tüm bunlarla gerçekten halk 

kitlelerinin ve tüm insanlığın çıkarına olacak şekilde başa çıkabilir.”80 

 
da-gercekten-ozgurlestirici-bir-sey-derin-kriz-derinlesen-bolunmeler-yaklasan-ic-savas-olasiligi-ve-acilen-
ihtiyac-duyulan-devrim/  
80 Bob Avakian, Bu Devrimin Mümkün Olduğu Nadir Bir Zamandır – Niçin Böyle ve Bu Nadir Fırsattan Nasıl 
Yararlanmak Gerek? https://yenikomunizm.com/bu-devrimin-mumkun-oldugu-nadir-bir-zamandir-nicin-boyle-
ve-bu-nadir-firsattan-nasil-yararlanmak-gerek/  
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Rejime ve işleyişi sonucunda ortaya çıkan dehşetlere yönelik insanların tepki duyması, direniş 

göstermesi çok önemlidir ve pozitiftir. Bununla birlikte toplumda biriken öfkenin sadece bu rejime ve 

sonuçlarına değil, aynı zamanda bu rejimi ortaya çıkaran kapitalist sisteme yönelmesi gerekmektedir. 

İnsanların ölümcül “seçimler” sürecinden çıkması ve insanlığın karşı karşıya kaldığı tüm gereksiz 

ızdıraplardan kurtulabilmesi için Bob Avakian’ın ifade ettiği gerçek bir devrimi haritaya koymaları ve 

gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Böylesi bir devrimin temelleri ve temel bir yol haritası mevcuttur!  

 

İnsanların yalnızca “gerçeklikle yüzleşme” cüretini değil, aynı zamanda gerçekliğin karmaşık yapısını 

daha derinden anlamaları ve objektif realiteyi dönüştürebilmeleri için bilime ve bilimsel yöntem ve 

yaklaşıma kritik düzeyde ihtiyaçları var. İnsanlığın dünya çapında özgürleşmesi, doğanın talan 

edilmesinin ve yakıcı bir şekilde yaşanılan varoluşsal krize sürüklenmenin engellenmesi için insanlığın 

devrim bilimine, komünizme, yeni komünizme ihtiyaçları var. Bob Avakian’ın inşa ve önderlik ettiği yeni 

komünizm, insanlığın bir cümle içerisinde bulunduğu dehşetlere son vermek için devrim yapabilmenin 

bilimini, stratejisini ve önderliğini bizlere sunmaktadır.  

Ezilen halk kitlelerinin, dünyanın halinden ve gidişatından rahatsız olan tüm toplumsal tabakaların 

sadece bu sistemin caniliklerine ve çirkinliklerine direniş göstererek üstesinden geleceğini düşünmek 

bunu arzulayan tüm insanların azrularını ve çabalarını heba etmekten başka birşeye yaramayacaktır.  

İslamcı-Türkçü faşist rejime bu ülkede son verebilmenin pozitif dönüşleri olması mümkündür. Fakat 

kesin olan şey, böylesi bir rejime onu üreten sistemle birlikte son vermek ve evet, tüm bunları 

sömürünün, baskının ve gereksiz sınıfsal bölünmelerin olmadığı bir dünya vizyonuyla, komünizm 

hedefiyle örülü gerçek bir devrimle kurulacak Sosyalist Cumhuriyet ile son verebilmek gerekmektedir. 

Bu yalnızca Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki halklar ve ezilen kitleler açısından değil, tüm dünyada insanlık 

açısından büyük itkilere ve gerçek kurtuluşun yeniden yeşermesi için bir zemin de sağlanmış olacaktır. 

Nasıl ki Ekim Devrimi ve Çin Devrimi komünist tarihimizde insanlık için yeni ufuklar açmış ve umutların 

yeşermesine neden olmuşsa, komünist tarihimizin birinci dalgasının sentezini gerçekleştiren, fakat aynı 

zamanda insanlığın diğer tecrübelerinden de öğrenen yeni komünizm temelli bir devrim, pusulasız 

kalmış ve gericiliğin çeşitli biçimlerine saplanmış insanlığa gerçek manasını verebilir. Bugün yakıcı ve 

acil olarak ihtiyaç duyduğumuz şey, daha güçlü ve daha bilimsel bir zeminde, yeniden bu gezegen için, 

üzerindeki tüm canlı türleri için ve insanlık için Bob Avakian’ın yeni komünizmini analiz etmek ve bu 

temelde gerçek bir devrim hareketini inşa etmektir! 
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