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2002’de seçim kazanıp hükümet kurduklarında, Adalet ve Kalkınma Parti-
si(AKP)’nin hükümet olabileceği ama iktidar olamayacağından bahsetmek, ge-
rek ana akım medyada gerekse de kimi sol çevrelerde modaydı. Fakat bu dönem 

boyunca liberallerin ideolojik, Amerikan destekli Gülen Cemaati’nin (hükümetin 
deyimiyle FETÖ) ise operasyonel desteğiyle AKP iktidar olmayı becerdi. Bu başa-
rılarının simgesel doruğu 2010 Referandumuydu. Bu tarihten sonra, özellikle 2011 
yılından itibaren önce liberallerle sonrasında ise Gülen Cemaati ile olan ittifakını 
bitiren AKP, kendisi de liderinin siyasi kariyeri dışında anlamı olan bir siyasal aktör 
olma özelliğini kaybetti. Doksanlarda çöken siyasi aktörlerin yerine yükselen bu si-
yasal aparat, gerek FETÖ ile kontrgerilla artıklarına karşı yürütülen operasyonlardan 
gerekse de FETÖ ile bir darbe girişimini de içeren fırtınalı boşanmalarından dolayı 
istikrarsızlaşan siyaset ortamında, Recep Tayyip Erdoğan kişiliğinde cisimleşen reisçi 
bir eğilim tarafından içi boş kabuğa dönüştürüldü. Bu kabuk Devlet Bahçeli’nin 
kontrolündeki taşralı milliyetçilik ve doksanlardan arta kalan, bazı ticari işleri de 
olan kontrgerilla unsurlarıyla birlikte Cumhur İttifakı haline geldi. Bu reisçi iktidar, 
1908’den beri gelen tüm bir “ulus” inşası ve kapitalistleşme tarihinin aktörlerinin 
biriken cerahatinin, zorunlu tek sonucu olmasa da, sonuçta ortaya çıkan hâsılasıdır.

Reisçilik neredeyse iki asırlık Osmanlı Türk modernleşme sürecinin tüm sağcı un-
surlarının simgesel bir toplamıdır. Tam da bu yüzden solda genel olarak normatif bir 
olumsuzlamayla bir rejim değişikliği tartışması yapılıyor. Kimileri burjuvaziye eski 
rejimden kalanları kendilerinin kuşkusuz kızıl bir dekor içinde kurtarabileceğini vaat 
ederken, kimi başkaları ise rejimin faşizan öğelerine işaret edip sınıflar üstü siyasal 
ittifaklar kurmak peşinde. Hakiki liberal demokrasiye dönüş için Batının desteğine 
bel bağlayanlar da olabilir. Bizler bu tartışmayı ‘yeni rejime dair ne diyeceğiz’ diye 
değil, hükmünü yeni bir rejim aracılığıyla sürdüren iktidar karşısındaki konumu-
muzu tespit etme ve mücadelemizi şekillendirme amacıyla yapıyoruz. Ne de olsa her 
politik dönemeçte siyasal strateji ve buna bağlı taktikleri yeniden üretmek gerekir. 
Sonuçta demokrasi ve diktatörlüğü liberal olmadığımız için kendi içinde değerler 
olarak değil, kapitalist toplumsal formasyonu idare etmenin biçimleri olarak görü-
rüz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir dönemi açık bir biçimde kapanmıştır, üstelik bu küresel 
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olarak son derece istikrarsız ve değişken bir ortamda gerçekleşmektedir. Cumhuriyet 
bir devlet biçimidir. Monarşiden farklı olarak belirleyici özelliği, yürütmenin seçimle 
gelmesidir. Egemen sınıf adına kararları bir kişi değil, seçilmiş bir grup (parlamento) 
verir. Bunun monarşiye üstünlüğü, burjuvazinin farklı kesimlerini karar süreçlerine 
katmak ve uzlaşarak kolektif egemenliklerini sürdürmelerini sağlamaktır. Bu neden-
le cumhuriyet, kapitalizme en uygun devlet biçimidir. Kendi “burjuva devrimini” 
gerçekleştirdiği 1908’den beri birkaç kez olduğu gibi sermaye devleti, bu defa varlık 
yokluk sorunu içinde, rejim değiştirmektedir. Bir ülkenin rejimi o ülkenin emper-
yalist hiyerarşideki yeri, hangi sermaye sınıfı fraksiyonunun ya da sermaye sınıfı 
fraksiyonları arası ittifakın etkin olduğu, işçi sınıfı hareketinin göreli gücü, ülkenin 
tarihinden getirdiği ulusal sorun ve benzeri meselelerin toplumsal sonuçları gibi 
unsurları olan karışık bir matrisin içinde oluşur. Bunlara dair verilere sahip olmadan 
spekülasyon yapmamak gerekir. Bununla birlikte ham ve basit bir biçimde de olsa 
bunlara dair kaba bir akıl yürütme yapabiliriz.

Rejim devletin yönetim biçimidir. Bu anlamıyla rejim, devletin üstünde/dışında bir 
olgu ya da özel bir biçimi değil; onun bir parçasıdır. Bilindiği üzere devlet; parlamen-
to, yargı, hükümet ve benzeri çeşitli kurumlardan oluşuyor. Rejim, bunların belli bir 
önem sırası ve dizilişe göre işletilmesidir. Elbette, bunun toplumdan rıza almış bir 
işleteni olmalıdır. Bu nokta kimi zaman atlanır toplumun etkin kesimlerinin bir kıs-
mında rıza üretemeyen hiçbir iktidar kalıcı olamaz. Meşhur özdeyişin de ifade ettiği 
gibi süngüyle her şeyi yapabilirsiniz ama üstüne oturamazsınız. Rıza üretimi siyasal 
rejimin işleyişi için zor gücünün karşıtı değil diyalektik ikizidir.

Devlet yalnızca egemen sınıfın baskı aracı değil, aynı zamanda onun kolektif çı-
karları adına hareket eden, dolayısıyla egemen sınıfı örgütleyen ve yönlendiren bir 
yapıdır. Devlet varlığını sürdürebilmek için egemeni koruyup kolluyor ve onlar da 
sömürü ortamının istikrarı için devleti destekliyor. Bu sırada devlet ezilenlere karşı 
oynadığı “bağımsız güç” rolünü, zaman zaman egemenlere karşı da oynuyor. Çünkü 
egemen sınıfın; kendisi, toplum ve devletle ilgili düzenlemeleri yine devlet aracılı-
ğıyla talep etmek ve yerine getirmek dışında bir olanağı yoktur. Buna karşılık, zaten 
toplumu düzenleme görevi de olan devletin, benzer işleri kendiliğinden yapması 
mümkün. Dahası, farklı devlet aygıtları (yanı sıra devlet içi çete ve cuntalar) bu tür 
müdahaleleri “devletin ve düzenin selâmeti” adına her zaman yapabilir. 

İşte resmî ideoloji, devlet içinde bu tür çok parçalılıklar yaşanmaması ve kadroları 
bir arada tutmak için gereklidir. Anayasa, bu bütünlüğün hukuksal tanımını verir. 
Yurttaşlar açısından değil ama egemen sınıf ve farklı devlet güçleri açısından resmî 
ideoloji temelinde anayasa, yol göstericidir. Bu işleyişin fiili sürdürücüsü ise elbette 
devletin çelik çekirdeği olan silahlı güçlerdir. Rejim, bu karmaşık işleyişin belli bir 
anda ulaştığı kararlı dengedir. Dayanağı, devletin hayatî parçalarının belli bir yöne-
tim biçimi altında bu dengeye güçlü bir onay ve destek vermesidir.

Türkiye’de ortaya çıkan yeni rejimi adlandırırken solda en sık ve en harcıâlem kulla-
nılan ifadeler saray ve tek adamdır. Tek adam rejimleri diktatörlüklerdir ve yersiz bir 
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ceza soruşturmasına uğramamak için insanların diktatörlük değil de tek adam rejimi 
ifadesini kullandığı ortadadır. Yeni rejim, Erdoğan’ın kafasından çıkmadı, gerici 
Cumhuriyetin rahminde büyüdü ve yine onun belirleyicisi olduğu bir konjonktürde 
dünyaya geldi. Bu önemli, çünkü Erdoğan karşıtları arasındaki yaygın kanı Erdo-
ğan’ın devleti ele geçirdiğidir. Bu da onları, devleti Erdoğan’ın elinden kurtarmaya 
itiyor. Bu yanlış ve sınıfsal muhtevası olmayan bir siyasal stratejidir.

Erdoğan iktidarı somutunda devlet-rejim ilişkisini doğru anlamak, politik ve ideo-
lojik bir dizi ayrımı yapabilmemize olanak sağlıyor. Lenin, 1908’de II. Meşrutiyet’in 
ilânıyla iktidarın padişahtan parlamentoya geçmesini demokratik devrim olarak ni-
telendirmişti. Elbette bahsettiği siyasal devrimdi ve Avrupa’daki burjuva devrimleri-
ne benzer bir demokratikleşmenin emperyalizm döneminde artık mümkün olmadı-
ğını da belirtiyordu. 1908 Devrimi’nden, 1923’e kadar geçen inişli çıkışlı süreçte önce 
devrimde payı olan Türk ve Müslüman olmayan unsurlar elendi sonra ise İttihatçılar 
kendi aralarında hesaplaştı ve Türkiye Cumhuriyeti, Kemalist öznenin gerici dikta-
törlüğü olarak kuruldu. Kendini sürekli Kürt halkını, komünistleri ve azınlıkları siya-
set sahnesi dışında tutmak üzere kurguladı ve tahkim etti.

Diktatörlük pek çok biçimde ortaya çıkabilir, bu bakımdan yetersiz bir tanımlama 
sayılabilir ama şu anki amacımız açısından yeterlidir. Diktatörlük bir siyasi hizbin ya 
da cuntanın ve onun temsilcisinin yönetimi zorla ele geçirmesi sonucu oluşabileceği 
gibi bizzat rejimin eski sahipleri tarafından birine bir nevi altın tepside sunulabilir. 
Nitekim sözcüğün kaynaklandığı Cumhuriyet dönemi Roma’sında diktatörlük yasal 
bir kurumdur ve Senato’nun ağır bir siyasi krizin hızlı ve etkin çözümü gerektiğinde 
tüm yetkilerini belli bir süre için bir kişiye devretmesi anlamına gelir. Türkiye Cum-
huriyeti’nin kuruluş aşamasında Sakarya Savaşı öncesinde Mustafa Kemal’e TBMM 
de benzer bir yetkiyi vermiş ve Kemalist hizip bu yetkinin sağladığı olanaklara ve 
Sakarya’da kazandığı zafere dayanarak takip eden dönemde yeni anayasal rejimi 
oluşturabilmiştir. Bu rejimi oluştururken karşısındaki esas siyasi muarız da Mecliste-
ki İttihatçı kökenli yani 1908 Devrimi’nin bakiyesi olan diğer hiziplerdir. Monarşinin 
defteri 24 Nisan 1909’da, Yıldız Sarayı Hareket Ordusuna teslim olduğunda zaten 
dürülmüştür.

Bu durumda yanıtlanması gereken soru şudur: Erdoğan bu yetkiyi nasıl elde etmiştir, 
onun Sakarya’sı nedir? Kuşkusuz, Erdoğan ve içinden çıktığı İslamcı hareket birinci 
cumhuriyeti noktalayacak bir biçimde iktidara gelmeyi ya da iktidar odakları içinde 
etkili olup bir siyasi tasfiye gerçekleştirmeyi uzun süredir hedeflemekte ve bu doğ-
rultuda çalışmakta ve örgütlenmekteydi. Fakat son tahlilde kabul etmek gerekir ki 15 
Temmuz’un açıkça ortaya koyduğu gibi birinci Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumları o 
tarihe gelindiğinde bütünüyle köhnemişti ve herhangi bir siyasi düzenin sadece zora 
dayanmadan devam edebilmesine olanak sağlayacak ortam hızla ortadan kalkmak-
taydı. Üstelik bu çürüme yeni oluşmamıştı, 12 Eylül darbesinden beri ağır tempolu 
olsa da ülke sathına yayılmaktaydı, doksanlarda ise neredeyse geri döndürülemez bir 
hal almıştır.
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Altmışların ve yetmişlerin hızlı toplumsal hareketliliğini bastırmak için 12 Mart’ta 
başaramadığını, egemen sınıf 12 Eylül darbesiyle yeni bir konjonktür yaratarak 
başarmayı denedi. Yukarıdan aşağı oluşturduğu devlet destekli kapitalizmin sigortası 
olan kalkınmacı, aydınlanmacı devlete egemenler bu darbeyle kendi elleriyle son 
vermiş oldu. 12 Eylül darbecileri de iktidarı gasp edişlerini kendi denetimleri altında 
belirlenmiş “danışma meclisine” onaylatarak, bir cumhuriyet komedisi sahnelemiş-
lerdi. Frak giyip klasik müzik eşliğinde koltuklarına otururken, cumhuriyetin kapi-
talizm açısından taşıdığı faziletlerin farkında olduklarını dünyaya göstermeye çalışır 
gibiydiler. Yeni bir rejim oluşturup Türkiye Cumhuriyeti’ni burjuvazi açısından daha 
kullanışlı hale getirdikten sonra sahneden çekildiler. Böylece pratik bakımdan ege-
men sınıf Türkiye Cumhuriyeti olarak bilinen sermaye devletinin amacını tüketmiş 
oldu. O dönemde resmî ideoloji olan Kemalizm yerine, liberalizm-ılımlı İslam karışı-
mı Atatürkçülüğü koyarak bu durumu ilân etti. Bu durumun işaret ettiği ağır siyasal 
meşruiyet krizi kentlere göç ve kentsel rantın bir yağma biçiminde kısmen de olsa alt 
gelir gruplarına açılarak bir süreliğine görünmez kılındı.

Yeni oluşan Atatürkçü ve piyasacı devlet İslamcılara bazı şartlarda yol verirken, baskı 
aygıtını özellikle Kürt Özgürlük Hareketine yöneltti ve onu kullandığı tüm kirli 
taktiklere rağmen önleyememekle siyaseten yenildi. Doksanlar bu çürümenin olanca 
açıklığıyla yaşandığı dönemdir. Susurluk kazasını ve ona karşı tepkinin 28 Şubat’a 
altlık yapılması sorunu çözmekten ziyade ağırlaştırmıştır. Bu çürümüş yapı ülkenin 
en gelişmiş kesimini vuran 1999 depreminde enkaz altında kaldı. 2002 seçimleri so-
nuçları itibarı ile bu durumun ifadesidir. Erdoğan, 2002’den itibaren (içinden çıktığı 
İslamcı hareket değil sadece Erdoğan) bu bağlamda egemenlerin muhtaç olduğu 
siyasi düzen için bir rıza ve meşruiyet kaynağı olarak kendisi ile boy ölçüşebilecek bir 
rakibi olmadan kendini inşa etmiş bulunmaktadır. Bu süreçte pek çok farklı ittifaka 
yaslanmış, yola birlikte çıktığı insanların pek çoğunu kapıya koymuştur. Dolayısıyla 
bu yetki alternatif yokluğunda kendisine bahşedilmiştir, o da tıpkı Napolyon’un tacı 
Papanın elinden alıp kendi başına koyması gibi kendisini diktatörleştirmiştir. Onun 
bir Sakarya’sı yoktur, sürekli ileriye kaçma huyu ve kifayetsiz muarızları vardır. O 
yüzden iktidarının reklamı yapıldığı kadar sağlam olmamasına da şaşmamak gerekir.

Böylece yanıtlanması gereken bir ikinci soru daha öne sürmüş olduk: Neden Erdo-
ğan? Kemalist cumhuriyet tesisinden itibaren kendi varlığını tahkim için bir yandan 
batıcı kurumlar inşa ederken bir yandan da Anadolu halkının Türkçe konuşan Sünni 
kesimine dönük bir millet fantezisini eğitim sistemi, diyanet ve askerlik kurumunu 
kullanarak pompalamıştır. 12 Eylül’den sonra Türk - İslam sentezi adı altında bu 
ideolojik reçetede dini ağırlık giderek artmıştır. Aynı zamanda gene 12 Eylül sonrası 
neoliberal sermaye birikim rejimine uygun bir biçimde, parasallaşmanın toplumsal 
ilişkilerin tüm katmanlarına sızdığı bir tüketim toplumu oluşturmak yolunda adım-
lar atılmaya başlanmıştır. Özal hükümetleri özellikle otuzlardan kalma eski moda 
ağır sanayiye dayalı kalkınmacı ideolojiye karşı neredeyse bir ideolojik seferberlik 
ilan etmiştir. Türkiye bu süreç sonunda, giderek şehirleşen, katma değeri düşük sana-
yi üretimine Avrupa ile yakınlığı dolayısıyla bağlı, acılarını ise yaygın tarikat cemaat 
ağlarıyla toplumun her zerresine nüfus eden dinle dindiren bir toplum olmuştur. 
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Kuşkusuz, sonuçta ortaya çıkan bu eğilim ve siyasi tercihler sermayenin neoliberal 
küreselleşme politikalarıyla uyumludur ve onlar tarafından koşullandırılmıştır.

Erdoğan bu toplumun bir anlamda kişileşmiş halidir. Tam da bu yüzden Erdoğan 
toplumun en az üçte birinin plebisiter bir biçimde rızasına sahip bir siyasi liderdir, 
reisçilik ve bir kişi kültü etrafında oluşan bir ideoloji sağlam bir biçimde kurulmuş-
tur. Üstelik uzun süredir iktidarda olmasının getirdiği avantajla seçimler olduğunda 
oyunu yüzde ellilere çıkarabilen tek siyasi kişiliktir (ya da 2019, 23 Haziran’ına kadar 
öyleydi). Bu bakımdan, çürümüş eski rejimi yeniden düzenlemeye muktedir siyasi 
sermayeye sahip tek politik kişilik olarak kendisini uzun süredir gerek sermaye sını-
fına gerek geleneksel tabanına gerekse de doksanlardan kalma kontrgerilla artıkları-
na dayatabilmekteydi. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi tarihinin ve küresel 
kapitalizmin eğilimlerine koşulsuz bağımlılığının yarattığı bir sonuçtur. Çizmeyi 
aşana kadar kendini ciddi bir dirençle karşılaşmadan hem ülke içinde egemenlere 
hem de küresel güç odaklarına dayatabilmiştir. İçine yeni girilen küresel emperya-
list rekabet ortamı da bu dayatmayı normalde olabileceğinden daha uzun ömürlü 
kılmaktadır.

Erdoğan’ın sivil diktatörlüğü bir anlamda Türkiye sermaye sınıfı açısından yeni bir 
şey değildir. Onlar birinci Cumhuriyette de asker kökenli bir pretoryen muhafızlar 
kastının arkasına saklanarak ülkeyi sömürüyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran 
Osmanlı paşalarının yokluğunda yerli ve milli sermaye sınıfının halk katmanları 
nezdinde hiçbir siyasi meşruiyeti yoktu. Büyük oranda devlet sayesinde azınlık mal-
larına çökmüş ve sermaye açığını devlet kaynaklarına ayrıcalıklı erişimle gidermiş 
bu sınıfa, Türkiye tarihi boyunca pek çok Marksist ya da Marksizm’den etkilenmiş 
kuramcı tarafından asalak yakıştırması yapılması boşuna değildir. NATO üyeliği 
sonrası asker kökenli pretoryen muhafız kast dönüşmeye başlamış ve yerli ne özelliği 
varsa kaybetmiştir. Ortaya çıkan kontrgerilla mekanizması eski paşaların karika-
türüne dönüştükçe rıza üretme noktasında çıkmaza girilmiştir. Doksanlı yıllardaki 
kanlı Kürt savaşının da bu noktadaki çürütücü etkisi göz ardı edilemez. Türkiye’nin 
en batıya açık bölgesinde yaşanan ‘99 Depremi karşısındaki çaresizlik ve ardından 
gelen ekonomik kriz, bu çürümüş Cumhuriyetin makyajını dökmüş, 15 Temmuz 
ise tabutuna son çiviyi çakmıştır. O tarihten itibaren sermaye sınıfı toplumdaki her 
gelir grubundan destek alabilen, özellikle Sünni - Türk kimliğini büyük oranda kendi 
etrafında bloklayabilen Erdoğan’ın arkasına saklanmaktaydı.

Kuşkusuz Erdoğan’a desteğin kültürel kimlik açısından bu homojenliği sermaye sınıfı 
açısından bir sorun oluşturuyordu. Erdoğan’ın kendi iktidarının çeşitli ekonomik ve 
diplomatik tehditler karşısında sağlamlığı ve içinden çıktığı sağ muhafazakâr dinci 
hareketi kendi karizmasıyla yönlendirerek vurucu güç olarak kullanabilmesi için el-
zem olan bu toplumsal saflaşma, kendisine karşı 2011’den beri çok canlı bir toplum-
sal tepkinin sürdürülebilmesine yol açmıştır. Siyasi alternatif ve önderlik olmadığı 
koşullarda Kürt Özgürlük Hareketi’nin destekçilerinden kentli beyaz yakalılara, ora-
dan da Batıcı seküler milliyetçi kesimlere uzanan bu heterojen toplumsal tepki, tabii 
ki ciddiye alınabilir siyasi bir muhalefet oluşturamamaktaydı. Ekonomik kriz derin-
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leştikçe Erdoğan’ın iktidarının sürmesinin sigortası da bu muhalefetsizlik haliydi.

Erdoğan’ın toplumsal desteğinin kültürel homojenliği, bir vadede sorun oluşturacak 
olsa da uzun bir süre için güçlü ve istikrarlı bir destek sağlayabildiği ölçüde önemliy-
di. Burada “reis” kavramı etken olmuştur ve hala da etkilidir. Führerprinzip, Türkçe-
ye “Reis millettir, millet Reis’tir” formülüyle basitçe çevrilebilir. Bu unsurun yeni re-
jimin inşası açısından faydası sarihtir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir türlü çözemediği 
millet tanımı (anayasal vatandaşlıktan şoven ve dışlayıcı milliyetçiliğe kadar hangisi 
uygunsa onun kullanıldığı), “Reis’e oy veren, millettir” anlayışıyla yeni anayasasızlık 
düzenine siyasal meşruiyet sağlayarak siyasal kurumların sıfırdan inşasına olanak 
sağlamakta, Reis’in elini ise ekonomi ve diplomaside, hatta içeride siyasi müttefik 
arayışında epey rahatlatmaktadır. Bu durumun yarattığı anayasasızlaşma ise ülkenin 
batılı değerleri en çok benimsemiş kesimlerini bu rejimden uzaklaştırmaktadır.

Kuşkusuz bu sivil diktatörlüğün, faşizmin alet kutusundan aldığı führerprinzip gibi 
kavramların varlığı ve bazı başka uygulamalar faşizme dair tartışmaları yeni reji-
min tanımlanmasında gündeme getirmektedir. Burada, faşizme karşı birleşik cephe 
taktiklerine referansla CHP ile ilişkilenmeye dair bir niyet de sezilmektedir. Sol, 
iktidarın değişik siyasi tasarruflarını “faşizm” olarak nitelendirip “kötüye karşı, daha 
az kötüyü destekleme” zihniyetiyle faşizme karşı cumhuriyetçilikten yana olmakta-
dır. Ülke solunda eskiden beri, Türkiye Cumhuriyeti’nin sürekli olarak yükselen bir 
faşizme yataklık ettiği yaygın bir kanaattir. Eğer durum böyle ise bağrında faşizmi 
besleyen bir devleti bir an önce yıkmaya çalışmak gerekir. Fakat sol, tersini yaparak 
“faşizme karşı birleşik cephe” gerekçesiyle cumhuriyetten ve cumhuriyetçilerden 
yana davranıyor. Dolayısıyla keskin bir dille iktidar eleştirileri yaparak her şeye 
“faşizm” demek daima radikallik işareti değildir, düzen muhalefetine yanaşma arzusu 
anlamına da gelebilir.

Klasik faşizm tartışmalarına girmeden, Türkiye’de yasal olarak bağımsız işçi örgütleri 
kurmanın hala mümkün olduğunu, seçim yapmanın iktidarın esas meşruiyet kayna-
ğı olduğunu, muhalif siyasi partilerin varlığının büyük baskılara rağmen hala geçerli 
olduğunu unutmamak gerekir. Bununla birlikte, 2008 ile başlayan durgunluğun tıpkı 
29 Buhranı gibi faşizm için gerekli küresel koşulu oluşturduğunun altı çizilmeli. Biz 
de bir siyasal hakikati vurgulamak için führerprinzip örneğinde olduğu gibi Saray re-
jiminin de faşizan unsurları barındırdığını ifade ettik. Fakat her zaman İslami faşizm, 
açık faşizm ve benzeri tespitlere mesafeli durduk. Zira, Erdoğan ve etrafı İslamcılığı, 
giderek mafyanın Katolikliği kullandığı gibi ve o sınırda kullanmaya yatkın bir hale 
gelmekteydi. Bunda da şaşılacak bir şey yoktur. Kemal Derviş’in bıraktığı yerden, 
o doğrultuda ekonomiyi yöneten ve bütün zenginliğini küresel kapitalizmle tam ve 
kesintisiz bir bağlantıyla sağlayan bir hareketti, AKP. 

Bu tespitin geçerliliği, sadece Reis ve yakın çevresiyle sınırlı da değildir. 90’lardan 
itibaren dünyanın içine girdiği neoliberal küreselleşmenin alâmetifarikası, üretim ve 
tüketimin küresel ölçekte emperyalist merkezler tarafından planlanmasıdır. “Ana-
dolu’da Küresel Fabrika” da bu bağlamda yaratılmıştır. Küçük Anadolu kasabaları 
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küresel meta zincirlerinin bir parçası haline gelmiştir. Halkımız daha da proleterleş-
miş ve büyük oranda kendine özgü biçimlerle de (örneğin Türkçe Rap müziğin son 
yıllardaki yaygınlığı) kentlileşmiştir. Dolayısıyla bu dönüşümün kaymağını yiyen 
muhafazakâr Anadolu sermayesinin artık Erbakan Hoca’nın öğretilerine ilgi duy-
ması mümkün değildir. Bu canlı tüketim toplumunu ve farklılaşmış sermaye sınıfı 
fraksiyonlarını, hele de iktisadi durgunluk koşullarında, plebisiter yöntemle ilânihaye 
yönetmek de mümkün değildir. Bunu ancak savaş bir oranda sağlayabilirdi, o da 
Kürt meselesi ve özellikle Suriye örneğiyle denenmiştir ve bugün görüldüğü üzere 
inceldiği yerden de (mahalli idareler seçiminde ve İstanbul’da yenilenen seçimde) 
spektaküler bir biçimde kopmuştur.

Tarihte faşist rejimlerin, belli küresel buhran konjonktürlerinde ortaya çıktığına dair 
bazı tezler Türkiye solunda da dile getirildi. 1929 sonrası Avrupa’da da Yunanistan’da-
ki Metaksas diktatörlüğü gibi otoriter rejimler, faşizmin kitabından kimi uygulama-
ları kendilerine adapte etmişlerdi. 2008 finansal krizinden beri ortaya çıkan çalkantılı 
dönemde de sağcı toplumsal yükselişlerin örneklerini her yerde görüyoruz. Dünyada 
yükselen otoriterleşmenin, liberal siyaset felsefesinin toplumsal yaşamda en etkin 
olduğu ülkelerde bile gündem olduğu düşünülürse Türkiye’deki sivil diktatörlüğün 
faşizan unsurları olması şaşılacak bir durum değildir. Fakat bu, onu faşist bir rejim 
yapmaz. Nitekim son mahalli idareler seçiminde yapabildikleri sadece, çok küçük 
farkla biten İstanbul seçimini tekrar etmek olmuştur. Orada da boylarının ölçüsünü 
almışlardır. Sandık, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının kutsalıdır ve tüm hamaset 
cürufu ortadan kalktığı anda onları millet yapan tek maddi unsurdur.

Faşizan sivil diktatörlük, tüm yetersizliklerine rağmen Saray idaresini ana hatlarıy-
la betimleme açısından yeterli bir kavram olarak değerlendirilebilir. Biz, Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin zor gücünün, bölgenin en ileri halk hareketlerinden Kürt 
Özgürlük Hareketi’ni baskı altında tutacak biçimde yapılandırıldığını ve yetkinlik ile 
kapasite düzeyinin bu yüzden çok yüksek olduğunu biliyoruz. Sonuçta bu anın po-
litik durumunu adlandırmaya dair niyetin esas nedeni, onunla mücadeleye dair bir 
programatik ilkeler zeminine ulaşmayı kolaylaştırmasıdır. Mahalli idareler seçiminin 
ardından ortaya çıkan durum bu faşizan sivil diktatörlüğün en kötüsünün geride 
kaldığını ortaya koyuyor. Bu tespit Erdoğan ve etrafındaki yapının kendi kendini 
ortadan kaldıracağı anlamına kesinlikle gelmez. 

Sermaye sınıfının Erdoğan’dan başka bir seçeneği olmadan yeni rejimin inşa süreci-
ni geçirmesi beklenemezdi. Türkiye’de rejim değişikliği sürecinde egemenlerin tüm 
kozlarını aynı heybede tutması akıl dışı olurdu. Bu bağlamda referandum sürecinden 
beri Millet İttifakı başlığı altında geliştirilmeye çalışılan alternatif ortadadır. Bunu 
görmek istemeyen solun bir kesimi CHP’yi buradan koparmayı makul bir hedef gibi 
görüyor. Bu ne gerçekçi bir siyasettir ne de sınıf siyaseti. Sermaye sınıfı önümüzdeki 
yıl boyunca kendi alternatifini öyle ya da böyle inşa edecektir. Bu alternatif herhalde 
Millet İttifakı’ndan ibaret kalmaz, eski AKP kadrolarından kırparak bir “yıldız” yap-
mak da mümkündür. Bu gelişmelere gereğinden fazla odaklanmak bizim açımızdan 
gereksizdir.
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Kavranması gereken temel mesele şudur; 15 Temmuz’da açığa çıkan Türkiye’deki 
sermaye devletinin sorunu, cumhuriyetin tarihsel serüveninin onu getirdiği yer bir 
demokrasi ya da diktatörlük, bir faşizm ya da özgürlük sorunu değildir. Sermaye 
devleti için rıza üretebilecek bir siyasal rejimin inşası sorunudur ve bu sorun kapi-
talist üretim biçiminin küresel çevrimsel krizlerinin biriyle çakışmıştır. Erdoğan’ın 
buna bir çözüm önerisi vardır, fakat tek düzen içi çözüm önerisi ona ait değildir. 
Kapitalistleşmeyi neoliberal küreselleşme döneminde iliklerine kadar yaşayan bir 
ülkede tersi de mümkün değildir. Referandumdan mahalli idareler seçimine giden 
süreçte düzenin diğer çözüm alternatifleri de siyasal olarak inşa edilmektedir.

Burada kamuoyunu, cambaza bak diyerek oyalamamak gerekir. Sermaye sınıfı, 
Erdoğan’ın önerisiyle ya da başka bir siyasal alternatifle, Türkiye’de sermaye düze-
ninin rıza devşirerek yönetme sorununu halletmeye çalışacaktır. Esas olan baştan 
beri vurguladığımız Türkiye’nin geçirmekte olduğu yapısal dönüşümdür. İşçileşme 
ve şehirleşme yeni bir sosyolojiyi Türkiye’de ortaya çıkarıyor, bilindik siyasal para-
metre ve ayrımlar bir süre sonra anlamsızlaşacaktır. Eski Türkiye kaynaklı tespit ve 
referanslara sıkı sıkıya bağlı sol, giderek toplumsal karşılığını kaybetmektedir. Sonuç, 
ya komünistçi ya da türbedar kimlik siyaseti yahut HDP ile CHP’den birinin arka-
sına saklanmaktır. Nitekim Saray baskıcılığının en üst noktalara vardığı ve fırsatını 
bulanın kapağı yurt dışına attığı dönemde Anadolu’nun en muhafazakâr bölgelerin-
de bile gerçekleşen emekçi direnişleri ve fiili hak arama mücadeleleri, Türkiye nereye 
gidiyor diye hayıflanıp faşizm geliyor yangını yapmak yerine buralara odaklanmak 
gerektiğini gösteriyor. Siyasetimizin İlkelerini bu tespit ışığında belirlemeliyiz.

Kuşkusuz, Türkiye’nin yaşadığı siyasi değişiklik ve dönüşümlerin önemli bir unsuru 
da emperyalist güç dengesinin son dönemde, özellikle 2008 krizinden beri, küresel 
olarak geçirdiği dalgalanmalardır. Doksanlardan itibaren tek kutupluluk başlığı altın-
da dünyayı şekillendirmeye çalışan Amerikan ‘imparatorluk’ hülyaları kimi ülke-
lerde siyasi dönüşümleri tetiklediği gibi kimi coğrafyalarda da küresel egemenlerin 
hâkimiyet çabalarına şiddetle karşılık veren çok farklı programatik yönelimlere sahip 
halk muhalefetlerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Bir yandan Çin Halk Cumhuriye-
ti’nin Dünya Ticaret Örgütü’ne 2001 yılındaki kabulünden beri hızla gelişen imalat 
sanayindeki yükselişinin sonucu olarak artan küresel etkisi, öte yandan Rusya’nın 
askeri gücünü kendi etki bölgesinin ötesinde artık Suriye’de de sahaya sürmesi… Bu 
gelişmelerin hepsi küresel emperyalist düzende çalkantılar yarattı. Son olarak Beyaz 
Saray’da bugün Trump’ın kişiliğinde simgelenen, geleneksel olmayan yönetim Batı 
kampında Avrupa ve ABD arasında gerginlik yaratmışa benziyor.

Bu çalkantılı küresel ortamda geleneksel olmayan pozisyonda politika tercihleri 
yapmaktan çekinmeyen siyasi aktörler Soğuk Savaş döneminde ve hemen sonrasında 
alışık olunmayan sonuçlar alabiliyor. Herhalde bu tip örnekler arasında Türkiye ilk 
akla gelenlerden biridir. Geleneksel ittifaklarının ötesinde hamleler yapmayı dene-
yen, bunlar özellikle Türkiye’deki hâkim konsensüsün kırmızı çizgisi olan Kürtlerin 
bölgede herhangi bir siyasi statü elde etmesini engelleme noktasında negatif sonuçla-
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rı tetikleyince hemen geleneksel pozisyonuna dönmek yerine, bu yenilgiyi kabullen-
mek anlamına geleceği için daha da cüretkâr dış politika hamleleri yapan Erdoğan, 
bu yeni dönemin sağladığı otonomiyi sonuna kadar zorlamak istediğini gösteriyor. 
Tersine, tüm öngörülere rağmen hem ABD hem Rusya ile bir düzeyde iş tutmayı 
bu sayede sürdürebiliyor. Uzun vadede bunun devamının mümkün olmadığı iddia 
edilebilir ama gündelik iktidar hele de kriz dönemlerinde asla uzun vadeli düşünme-
yecektir. Türkiye, sürdürebildiği kadar hem Astana’da hem de Batı kampında bulun-
maya devam edecektir. Böylece kazandığı zaman da her iki düşmanından, hem Kürt 
Özgürlük Hareketi’nden hem de Türkiye’nin istediği biçimde iç siyasetini değiştirme-
yen Suriye’deki Baas inatçılığından kurtulmasına yol açacak bir fırsatı gözlemektedir. 
Tek adam artık kendi hayal dünyasında ve beslediği tekfirciler arasında “ihvancılı-
ğın” da halifesidir.

Kimi ulusalcı çevreler, Erdoğan’a karşı tepkili halk kesimlerini hizaya sokmak için 
yukarıda tanımlanan siyasetin antiemperyalist olduğunu iddia ediyorlar. Esas moti-
vasyon kaynağı, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel Kürt husumeti olan Batı düşman-
lığı ve mezhepçilikle bezenmiş fırsatçılığın antiemperyalizmle herhangi bir ilişkisi 
olamayacağını anlatmak, kuşkusuz anlamsız olacaktır. Erdoğan’ın Türkiye Cumhuri-
yeti’nin geleneksel ittifak yapılanmasından söylem düzeyinde koptuğu kadar gerçekte 
kopamayacağını son aylar zaten gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti (hatta öncesinde 19. 
asır Osmanlısı bile) geleneksel olarak Batı ile mesafelendiği her dönemde Rusya ile 
yakınlaşmıştır. Bu emperyalist rekabet ortamında Erdoğan bu yakınlaşmayı Batı 
kampı ve Rusya arasında, Türkiye için sıfır toplamlı bir oyun olmaktan çıkarmıştır. 
Üstelik Avrupa Birliği merkez ülkelerinin riyakâr göçmen siyaseti sayesinde Erdo-
ğan, Batı ittifakının Trump’tan rahatsız kanadıyla ortak bir zeminde bulmuş oldu. 
Kendini kandırmak isteyenler dışında kimse Erdoğan rejiminin antiemperyalist 
olduğunu iddia edemez.

Türkiye bu ortamda Suriye’nin kuzeyinde, orayı kısa vadede boşaltmayı planlama-
dığını her adımda gösteren işgal sahaları elde etmiş, Afrika’nın özellikle Müslüman 
ülkelerinde eski dönemde tahayyül dahi edilemeyecek siyasi ve iktisadi ilişkiler tesis 
etmiştir. TİKA, bugün paralel bir istihbarat örgütü olarak, Türkiye’nin emperyal ni-
yetleri olan bölge siyasetinin taşıyıcısı olan devleti tanımlayan siyasal kurumlarından 
biri olmuştur. Bu gelişmeler sadece Erdoğan’ın ‘ideolojisi’ ile ilgili değildir, Türkiye’de 
yukarıda vurguladığımız toplumsal ve ekonomik dönüşüm sonrası sermaye sınıfının 
da temel tercihidir. Türkiye bu dış siyasetiyle bölgenin ilerici ve/veya antiemperyalist 
hiçbir politik hareketinin açık veya örtülü müttefiki değildir, tam tersine ya şimdiki 
ya da müstakbel düşmanıdır.

Emperyalizmin içsel bir olgu olduğu bu dönemde, vatanseverlik örtüsü altında mil-
liyetçilik, emperyalizmle uzlaşma siyasetidir. Şovenizme karşı net bir tavır almadan, 
kendi egemen sınıfınıza karşı mücadele etmeden antiemperyalist olunamayacağını 
yüksek sesle ifade etmeliyiz. Kendi sermaye devletimizi desteklerken, dolayısıyla 
genişlemeci yerli sermayenin emperyalist hiyerarşide kendisinin altında yer alan ül-
keleri sömürmesinin yolunu açmasını alkışlarken, antiemperyalist olduğumuzu iddia 
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edemeyiz. Bugün Türkiye, Somali’de tıpkı eskiden Kore’de yaptığı gibi (fakat bu defa 
ekonomik getiri de elde ederek) Batı ittifakı için tetikçilik yapıyor. Suriye’de mezhep-
çiliği kışkırtırken oradaki sanayi sermayesini çoktan yağmaladı. Bir yandan da Irak 
Kürdistan’ına sermaye ihraç ediyor, daha önce buna benzer bir ilişkiyi Sudan halkı-
nın devirdiği çürümüş rejimle de kurmuştu. Tam da bu yüzden İstanbul sokakları, 
Londra ve New York gibi yetmiş iki milletten insana ev sahipliği yapıyor. Amerika’ya 
sallayıp Türkiye’nin arkasında durmanın adı milliyetçiliktir, antiemperyalizm değil. 
Türkiye’de antiemperyalist ancak hükümetin bölge siyasetine karşı etkili bir muha-
lefet gerçekleştirerek olunabilir. CHP ve benzerlerinin ise böyle bir eğilimi olmadığı 
açıktır.

Erdoğan’ın siyasal düzendeki ağırlığının azalmasına yol açabilecek hamleleri güç-
lendirmek, bu arada da sınıf muhtevası karışık ittifaklara dair tedbirli ve mesafeli 
olmak, daha da önemlisi, Erdoğan’ın siyasal çekiciliğine kapılan emekçi ve ezilenleri 
sahip oldukları çaresizlik hissinden kurtaracak ve onları muktedir kılacak politik ve 
toplumsal mücadeleleri büyütmek, böylece kendi çıkarlarına zıt siyasal akımların 
destekçileri olmalarını engellemek, Türk milliyetçiliği, yayılmacılığı ve şovenizme 
karşı kesinlikle uzlaşmaz bir tutum içinde olmak… Bu programatik prensipleri, bu-
radaki analiz doğrultusunda tümüyle sahipleniyoruz. Buna karşılık solculuğu hayat 
tarzına, etnik ve dini aidiyetlere ya da yetmiş öncesinden kalma geleneklere bağlı bir 
kimlik siyasetine indirgeyen eğilimler ile aramıza kalın bir çizgi çekiyoruz. Bugün 
eksik olan şey AKP iktidarının, ucuz döviz düşük kredi balonlarını mümkün kılan 
küresel iktisadi konjonktürün de etkisiyle kendi tarafına çektiği emekçi kitlelere 
hitap edebilecek, onlara bir yaşam tarzı siyaseti dayatmadan onların çıkarlarını sa-
vunacak (zaten tersi bir yöntemle sonuç almak mümkün değildir) kitlesel ve popüler 
bir siyasal odaktır.

İktidar her zaman namlunun ucundadır. Reis’in ne namlusu ne de sırtını dayadığı 
namluları yönetebilecek aklı var. Buna rağmen bir milis gücü oluşturmaya çalışıldığı-
na dair fiili hazırlıklar ve onları katbekat aşan bir şayia var. Reis esas olarak güvenil-
mez dostlarının bir türlü vazgeçemediği cumhuriyetin görüntüsünü kurtarmak için 
kullanılan bir figür, kendisi de bu kullanıma dünden razı. Düşmesi ise gerçeklerin 
ortaya çıkışını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle muhalefetin meşru ve ortak hedefidir. 
Politik hedefimiz Erdoğan rejimidir ama bunu cumhuriyeti ya da onun şu ya da bu 
yönünü kurtarmak için hedeflemiyoruz. Proletarya devrimciliğinin gereği olarak 
siyasal iktidara karşı konumlanıyoruz. Devrim amacımızı yitirmemek ve başkalarına 
akıl verir duruma düşmemek için her zaman uygun bir politik pratiğe katılma, yoksa 
da bunu hazırlama ve sürdürme gayreti içinde olacağız. Siyasal teori bu anlamda 
doğru yerde konumlanıp buna göre politik tutum ve tavır geliştirmemizi sağlaya-
caktır. İçinden geçtiğimiz siyasal konjonktürü ve bu konjonktürdeki siyasal rejimi 
anlamlandırma çabamızın başarısı, ortaya çıkan sonucun ne kadar insanı etkilediği 
ve saflarımıza katılmalarına yol açtığıyla değil, iktidar karşısında doğru mücadele 
hattında kalmamızı sağlamasıyla ölçülür. Bugün sosyalizm idealini yeniden güncel 
kılmalı, proletarya devrimciliğini halk arasında gerçek bir hareket olarak örgütleme-
liyiz. Devrime odaklanarak mücadeleye devam etmenin başka ölçütü yoktur.
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ve ezilenleri sahip oldukları çaresizlik hissinden kurtaracak ve onları muktedir 
kılacak politik ve toplumsal mücadeleleri büyütmek, böylece kendi çıkarlarına 

zıt siyasal akımların destekçileri olmalarını engellemek, Türk milliyetçiliği, 
yayılmacılığı ve şovenizme karşı kesinlikle uzlaşmaz bir tutum içinde olmak… Bu 
programatik prensipleri, buradaki analiz doğrultusunda tümüyle sahipleniyoruz. 

Reis esas olarak güvenilmez dostlarının bir türlü vazgeçemediği cumhuriyetin 
görüntüsünü kurtarmak için kullanılan bir figür, kendisi de bu kullanıma dünden

razı. Düşmesi ise gerçeklerin ortaya çıkışını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle 
muhalefetin meşru ve ortak hedefidir. Politik hedefimiz Erdoğan rejimidir ama 

bunu cumhuriyeti ya da onun şu ya da bu yönünü kurtarmak için hedeflemiyoruz. 
Proletarya devrimciliğinin gereği olarak siyasal iktidara karşı konumlanıyoruz. 

“
“


