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MILLETVEKILLIĞININ
DÜŞÜRÜLMESI VE
MECLIS’IN IŞLEVSIZLIĞI
AKP tarafından Meclis’in olağan gündeminde yokken sessiz sedasız 1 CHP’li
ve 2 HDP’li milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi adımı bir darbe girişimi gibi. Herkesten saklanarak Meclis
gündemine getirilen bu adım sonrası
tartışmalar daha da alevlendi. AKP’nin
iki yıldır bekleyen dosyaları ansızın
Meclis gündemine getirmesi bir dizi
spekülasyonu da beraberinde getirdi.
Kamuoyunda bekçilik yasası olarak
bilinen yasa önerisi Meclis gündeminde iken ve aynı zamanda seçim yasası
kamuoyunda tartışılırken 2 yıldır bekletilen dosyaların Meclis gündemine gelmesinin nedeni Berberoğlu’nun dosyasının Anayasa Mahkemesi’nden dönme
olasılığına karşı AKP’nin attığı adım
olduğu konuşuluyor. Bununla birlikte
seçim yasasında yapılmak istenen değişiklik öncesinde bu adımların atılması
da yine tartışılan başlıklardan bir tanesi.
ANAYASA MAHKEMESI ÖNCESI
ADIM MI?
CHP’li Berberoğlu’nun dosyası iki
yıldır Meclis Başkanlığında tutuluyor.
Fezleke Genel Kurul’da iki yıldır okunmamasına rağmen birden bire gündeme
gelmesinin nedenlerinden birisi Anayasa Mahkemesi’ne Berberoğlu tarafından
yapılan bireysel başvuru. Anayasa Mahkemesi’nde eğer Berberoğlu lehine bir
karar çıkarsa bütün yargı ve siyasi süreç
tersine dönecekti. Böyle bir olasılık karşısında Milletvekilliği’nin düşürülmesi
ve sonrasında Anayasa Mahkemesi’nin
kararı ne olursa olsun milletvekilliğini
düşürülmesinin artık geri döndürülemeyecek olması fezlekenin Meclis gündemine gelmesinin nedeni olarak söylenmektedir. Böylesi bir tabloda 2 HDP
milletvekilinin dosyalarının da Meclis’e
gelmesi de gündeme gelmiş oldu.

SEÇIM YASASINA HAZIRLIK MI?
Diğer tartışılan olası nedenlerden bir
tanesi de AKP’nin seçim yasasında
yapmak istediği değişiklikler nedeniyle
Meclis aritmetiğinde değişiklik hedefi.
HDP’den 2 ve CHP’den 1 milletvekilinin düşmesi Meclis sayısındaki aritmetik dengeleri pek değiştirmemekle
birlikte siyasi alan daraltmak maksadıyla gündeme getirildiğini ifade edenler
de bulunuyor.

MECLIS DEVRE DIŞI
3 milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi bir kez daha tek adam yönetiminde Meclis’in işlevini de yeniden
tartışma konusu yaptı. Neredeyse bütün
kararların Erdoğan tarafından alındığı
bir rejimde Meclis’in iradesi de ipotek
altına alınmış durumda. Seçimle işbaşına gelenleri, yargı sopası ve tek adam
kararıyla milletvekilliğinden düşürülmesi Parlamento’nun başkanlık rejimindeki rolünü de gözler önüne sermiş
bulunuyor.

Yargı AKP’nin siyasi sopasına, Meclis
KOMÜNİSTLER DİYOR Kİ:
AKP’nin tasdik kurumuna, valilikMECLIS’IN SADECE
ler AKP il başkanlıklarına, bürokrasi
ADI KALMIŞTIR!
AKP’nin parti teşkilatına ve elçilikler
AKP’nin makam verme aracına dönüş3 milletvekilinin Meclis’ten çıkarılması, türülmüştür.
tek adam rejiminin Meclis’i etkisiz hale
getirdiğinin başka bir somut örneğidir.
Böylesi bir rejimde Meclis’teki oturumlar demokrasicilik oyununa dönüşmüşOdalara ve barolara ayar veren, basını
tür.
muhalefet yaptı diye susturmaya çalışan, kendisi dışında herkesi “hain” ilan Emekçi halkımız ülkemizin geldiği yeri
eden bir istibdat rejiminde Meclis’in
iyi görmelidir: Ülkemizin kurtuluşu
bile etkisiz bir kurum haline getirilmeye Meclis’te demokrasicilik oyunuyla değil
çalışıldığı bir kez daha görülmüştür.
yeni bir Cumhuriyet mücadelesiyle
mümkündür!
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ÇAMLICA CAMII, TAKSIM CAMII DERKEN SIRA AYASOFYA’YA GELDI

YENIDEN FETHETMEK
AKP’YI KURTARIR MI?

AKP ve İslamcı ideoloji uzun yıllardır
ülkemizde sistematik bir gericileştirme politikası uyguluyor. Bu politikanın önemli
bir ayağını eğitimdeki bilimdışı uygulamalar oluştururken, diğer önemli bir ayağını
ise toplumsal alana yapılan müdahaleler
oluşturuyor. Özellikle İslamcı figürlerle tarihi öneme sahip alanların tahakküm altına
alınması, AKP’nin popülist politikalarının
bir parçası haline getirilmiş durumda.
Gerici vakıflara milyonlar aktaran AKP,
dindar nesil yetiştirmek için tarihsel gerçeklikleri çarpıtarak kendi tarih yazımını
oluşturmaya çalışıyor. Tüm bu gerici kuşatmaya rağmen, AKP’nin ideolojik söylemleri toplumda kayda değer bir heyecan
yaratmıyor. İdeolojik alanda sıkışma yaşayan AKP ise tarihsel simgelerin kudretli
geçmişleri üzerinden yaşadığı sıkışmayı
aşmaya çalışıyor. Selçuklu, Osmanlı ve
Cumhuriyet dönemlerinin tarihsel mirasları AKP’nin karikatürize ettiği simgelere
dönüştürülmüş durumda.
HAZIR BETONUN “IHTIŞAMI” VE
AKP’NIN SIMGESEL TERÖRÜ
AKP pragmatizmi, Siyasal İslam’ın ideolojik yönsüzlüğü ile birleştiğinde ortaya
kaba saba politik uygulamalar çıkıyor.
Ülkemizin simgesel alanlarının birçoğu
bu politikalara kurban edilmiş durumda.
İstanbul’un simgesel tepelerinden biri olan
Çamlıca Tepesi’ne ne yapılacak sorusunun cevabı AKP açısından çoktan belli:
Cami…
Peki, Türkiye’nin en önemli meydanı olan
Taksim Meydanı’na..?
AKP açısından cami dışında bir seçenek
bulunmuyor.
Yeni tamamlanan İstanbul Havalimanı’nın

hemen girişine ne yapıldı dersiniz?
Cami kondurmak dışında bir ufku bulunmayan AKP’den başka ne beklenebilir.
Son günlerde tartışmalarla yeniden gündeme gelen Ayasofya için de gündem aynı.
Yapımına 532 yılında başlanan ve bugün
üzerinde Bizans ve Osmanlı dönemlerinin
izlerini taşıyan Ayasofya Müzesi de aynı
popülizme kurban edilmek isteniyor.
Meselenin yalnızca cami yapılması olmadığını açıklamaya gerek yok diye düşünüyoruz. AKP her sıkışma anında tarihsel aidiyetlere ve simgelere sarılarak yol almaya
çalışıyor. Diğer yandan, AKP döneminde
yapılan camilerin mimari olarak, ne Selçuklu ne de Osmanlı mimari geleneğiyle
uzak yakın hiçbir ilgisi bulunmuyor. Hazır
beton marifetiyle yapılan camilerin en
büyüğünü ve en irisini yapmak, AKP açısından övünç duyulan bir mimari anlayış
olarak görülüyor.

Osmanlı ne varsa, simgesel tüm tarihlerin
“etinden sütünden” çokça faydalanılmış.
Gözden kaçan başka bir ayrıntı ise; Osmanlı’da birden fazla minaresi olan camileri yaptırma özgürlüğünün yalnızca Osmanlı padişahlarında ait olduğu gerçeğidir.
Altı minareli cami yaptırma rekorunun
Erdoğan’a ait olmasının nasıl bir mesaj
içerdiğini varın siz düşünün.

CAMILERI VE AYASOFYA’YI
YENIDEN FETHETMEK
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın İstanbul’un fetih gününü olan 29 Mayıs’ta,
“Şimdi vakit geldi. 29 Mayıs Cuma günü,
fethin sembolü olan o günde camilerin
fethini gerçekleştireceğiz inşallah.” cümlesiyle eski bir tartışma yeniden gündeme
geldi. “Yeniden fethetme”nin her şeyden
önce kaybedilenin yeniden fethedilmesi
motivasyonuna dayandığını belirtmek gerekiyor. Ayasofya’nın uzun yıllardır müze
ÇAMLICA TEPESI’NDE
olarak kullanılması İslamcı ideolojinin
REKOR DENEMESI
“Ayasofya cami olsun” siyasetiyle doğÇamlıca Tepesi, İstanbul’un ve Boğaz’ın
rudan ilişkili. Erbaş’ın fetihçiliğe atfının
en güzel noktalarından biri olarak bilinibu siyasal ve ideolojik temele dayandığını
yor. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi ancak bundan ibaret olmadığını biliyoruz.
AKP tarafından 2019 yılında işte bu tepe- İslamcılığın belli simgeler üzerinden yeniye yapıldı. Yapılan Çamlıca Camisi fazla- den üretilen bir AKP politikası olduğunu
ca büyük olmasının dışında, mimari ölçü- ve bunun zayıflayan AKP’nin sıkışmasına
leriyle de kimi mesajlar içeriyor. Örneğin, denk düştüğünü söylemeliyiz. AKP, “haşcaminin ana kubbesi 72 milleti temsilen 72 metli” simgelerden kendine çıkış ararken,
metre çapında yaptırılmış. Kubbe yüksek- büyüttüğü şey gerçeklikten öte büyük bir
liğinin 34 metre olması ise tesadüf değil;
balona dönüşmüş durumda.
İstanbul’un plaka koduna atıfta bulunulYeniden saray, yeniden fetih, yeniden
muş. Caminin altı minaresinden dördünün padişahlık hülyalarıyla yol almaya çalışanyüksekliği 107,1 metre, o da 1071 Malaz- lara tarihin öyle akmadığını hatırlatmakta
girt Savaşı’na gönderme için yapılmış.
fayda var. Tarih, geri ve eski olanı hortAKP’nin hiçbir şeyi boş geçmediğini
latarak değil, yeni ve daha ileri olan bir
kolayca anlamak mümkün; Selçuklu,
cumhuriyeti kurarak ilerleyecek.
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Emperyalizmin merkezindeki ABD’de gündem bir kez daha polis tarafından
katledilen bir siyahın ardından ırkçılık, ceza sistemi reformu ve kitlesel protestolar olurken özellikle liberallerin ırkçılık vurguları kapitalizmin bu cinayetin
ardında üstlendiği rolü görmemizi engellememesi gerekiyor.

NEFES
ALAMIYORUM!

GEORGE
FLOYD’U
IRKÇILIĞI
BESLEYEN
KAPİTALİZM
KATLETTİ

“Nefes alamıyorum!”

“
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“Annemi istiyorum!”
Üzerindeki diğer iki polis ve etraftaki
insanların haklı tepki ve uyarılarını geçiştirmeye çalışan üçüncü bir polis ile birlikte
boynuna diziyle bastıran Derek Chauvin
isimli polis memuru tarafından henüz hava
dahi kararmamışken Minneapolis gibi
büyük bir şehrin kalabalık bir caddesinde
öldürülen George Floyd’un son sözleriydi.
Bu hüzünlü sözler büyük bir soğukkanlılıkla ve göz göre göre işlenen bu cinayeti
daha da insanlık dışı kılıyor. Kuşkusuz
Floyd’un katledilmesi bu yüzden ABD
tarihinin en yaygın ve kitlesel protesto
eylemlerinden birini tetikledi. Protestolar ilk kez dünyanın çeşitli kentlerine de
uzanırken ABD’deki protestolarda 19 kişi
hayatını kaybetti, polis şiddeti nedeniyle
kimileri halen daha hayati tehlikeleri süren
yüzlerce kişi yaralandı ve 11 binden fazla
gözaltı yaşandı.
George Floyd her yıl ABD’de polis tarafından öldürülen yüzlerce kişiden biri. Bu
durum ABD’deki polis güçlerinin yetkileri
ve denetimi açısından bir soruna işaret
ediyor. Bu polis şiddetinin hedefinde 2035 yaş arası genç nüfus ağırlıklı olarak yer
alırken ırksal kıyaslamalar ise ikinci bir
soruna daha işaret ediyor.
The Guardian gazetesinin yaptığı bir incelemede 2016 yılında polis tarafından ateşli
silahla öldürülen 1.093 kişi incelendiğinde her bir milyon kişi için ölüm oranının
Amerikan Yerlileri için 10,13, siyahlar için
6,6, Orta ve Güney Amerika kökenliler
için 3,23, beyazlar için 2,9 ve Asyalılar
için 1,17 olduğu görülmüş. Benzer araştırmalarda beyazlarla kıyaslandığında siyahların polis tarafından öldürülme ihtimalinin 3-4 kat olduğu istikrarlı şekilde tespit
edilirken bu oran Orta ve Güney Amerika
kökenliler için 2-3 katı bulabiliyor.
SIYAHLARIN VE GÖÇMENLERIN
MAKUS TALIHI
“Hür dünyanın merkezi” sayılan ABD tarihine baktığımızda büyük ölçüde eğitimsiz
ve niteliksiz işgücünü oluşturan siyahlar
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ile göçmenlerin sistematik bir biçimde “dı- Bu dönemde siyahlar ve beyazların ayrı
şarıda” bırakılmaya çalışıldığını görmek
okullara gitmesi uygulamasına karşı açılan
zor değil.
davalar, 14 yaşındaki Emmett Till’in iki
beyaz tarafından vahşice öldürülmesinin
Köleliğin kaldırılması için bir iç savaşın
ardından yükselen tepkiler, Rosa Parks’ın
dahi yaşandığı ABD’de 6 Aralık 1865’te
otobüste bir beyaza yerini vermemesi, ayyürürlüğe giren 13. Değişiklik Maddesi ile rıştırma politikalarını yerinde protesto etköleliğin resmen sona erdirildiği söylenmek için yollara düşen “Özgürlük Gezginse de bir ceza biçimi olarak kölelik veya
leri” gibi pek çok mücadele ile 1960’lara
zorunlu çalışmanın istisna tutulması ile bir gelindiğinde daha politik hale gelmiş ve
büyük kapı açık bırakılıyordu. 1865’ten
örgütlenmiş bir siyah hareketi vardı.
sonra siyahlar günlük hayatta, haberlerde,
edebiyatta suç, kötülük ve vahşet ile birBu geniş hareketin çeşitli kolları arasında
likte resmedilmeye başlanacaktı.
Hristiyanlar içinden Martin Luther King,
Jr, Müslümanlar içinden Malcolm X gibi
Bu siyah imajı ile köleliğin kaldırıldığı
liderler çıkarken soldan ise Kara Panter
güney eyaletlerinde en basit kabahatlerPartisi örgütlenmişti.
den bile mahkum edilip hapse atılmaya
başlandı. Böylece siyahların çok fazla
Tüm mücadele boyunca sürekli olarak gösuç işlediği algısı işlenmeye başlanırken
zaltılar, tutuklamalar ve mahkumiyetlerle
Anayasa’nın mahkumiyet durumunda köle kriminalize edilmek istenen siyah hareketi
emeği veya zorunlu çalışmaya izin veren
1960’ların sonuna gelindiğinde doğrudan
istisna hükmünden de sonuna kadar yarar- bir devlet politikasının uzantısı olarak
lanılmaya başlandı.
liderlerinin suikastlar, ağır hapis cezaları
ve sürgünler gibi araçlarla ortadan kaldırılBu dönem aynı zamanda siyahların yaması ile karşı karşıya kaldı.
sal olarak mümkün olan her durumda ve
alanda, örneğin okullarda, işyerlerinde,
SUÇ ÖNLEME DIYEREK
sinemaya ve lokantaya gittiklerinde, toplu KATLETMEK
taşımada ve benzeri pek çok alanda ayrış- 1970’lerden itibaren siyahların “iki iletırmaya tabi tutulduğu bir dönemdi. Her ne ri bir geri” mücadelesi bu kez “yasa ve
kadar siyahlara oy hakkı verilmiş ve konut düzen” denilerek kesilmek istendi. Cumalanlarında ayrıştırma yasaklanmışsa da
huriyetçilerden Richard Nixon ile başlayıp
özellikle geceleri siyahların giremeyeceği Ronald Reagan ile devam eden ve Demok“gün batımı kentleri”nin ortaya çıkmasına ratların Güneyli Bill Clinton ile dahil olda engel olunmamıştı.
dukları suçu önleme retoriği ile görünürde
ayrımcı olmayan ama suçla mücadele adı
Bu dönem bir diğer özelliği de siyahları ve altında siyah olmayı bir kez daha krimidönem dönem diğer göçmenleri de hedef
nalize eden suç ve ceza politikası ortaya
alan linçlerdi. Herhangi bir suçla suçlanan çıkarıldı.
bir siyah beyaz yığınlar tarafından herhangi bir yargılama olmaksızın derhal cezaRichard Nixon’ın “yasa ve düzen” ve
landırılabiliyordu.
Reagan’ın “uyuşturucuyla savaş” söylemleri ile Clinton döneminde yasalaşan
Tüm bunları yapan güç ise o dönem Gü“zorunlu asgari cezalar”, “üç ceza kuralı”
ney eyaletlerinde etkin olan Demokrat
gibi uygulamalar ile dünya nüfusunun
Parti ile sıkı bağları olan Ku Klux Klan’dı. yirmide birine sahip ABD cezaevi nüfusuBu beyaz ırkçılığına dayanan örgüt siyah- nun ise dörtte birine sahip olacak şekilde
lara karşı terör estiriyordu. Bu ayrıştır50 binlerdeki cezaevi nüfusunu 40 yılda
macı politikalar nedeniyle siyahlar kuzey
yaklaşık 5’e katlayarak 2,5 milyona ulaşeyaletlerine kitlesel bir şekilde göç etmek tırdı. Bu sayılara şartlı tahliye ve denetim
zorunda da kaldı.
altındaki kişileri de eklediğiniz de her 35
ABD’li yetişkinden birinin ceza sistemine
Bu tarihi 1950’lerden itibaren başlayan
dahil edilmiş olduğunu görüyoruz. Ancak
“Medeni Haklar Mücadelesi Dönemi”
bu sistemin içerisinde her 3 siyah erkekten
izledi. Her biri filmlere de konu olan ve
1’inin 30 yaşına kadar bir kez hapse girebugün hala saygıyla anılan çok önemli
ceğini, nüfusun 8’de 1’ini oluşturan siyahliderlerin çıktığı bu dönemde siyahlar sivil ların cezaevi nüfusunun ise yüzde 40’ını
itaatsizlik eylemleri ile ayrıştırmacı polioluşturduğunu ekleyince gelinen nokta
tikalara karşı etkin bir direniş geliştirerek
daha açık gözler önüne seriliyor.
başladıkları süreçte politik taleplerini örgütlü bir şekilde yükseltmeyi sürdürdüler. Ayrıca örneğin ucuz uyuşturuculara zenginlerin kullandığı pahalı uyuşturuculara
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göre daha ağır cezalar verilmesi gibi dengesiz ve adaletsiz uygulamalar da yoksul
azınlıkları daha fazla etkiliyor. Bu bağlamda ağır ceza tehdidiyle hakim karşısına
çıkmadan suç ikrarı anlaşmalarıyla daha
hafif cezaları kabul eden yoksulların sayısının giderek artması da not edilmeli.
Bu yasaların üzerine polisin yaşamından
korkmasını bir öldürme nedeni sayan yargı
kararları ve polis memurlarını koruyan bir
idari yapı da eklendiğinde ABD polisinin
sınırsız yetkiye sahip ve denetimsiz olarak
dilediğini yapabildiği bir psikolojik ortam
da oluşuyor.
Bu durum ABD’deki polis şiddetinin bu
kadar artmasına ve bu arada ayrımcılığın
da artmasına neden olduğu görülüyor. Sonuçta araştırmalarda beyazlarla kıyaslandığında siyahların polis tarafından öldürülme ihtimalinin 3-4 kat olduğu istikrarlı
şekilde tespit ediliyor.
KAPITALIZM KAR EDIYOR
Ceza ve cezaevleri sisteminin bu hale
gelmesinin arkasında yatan asıl güç kaynağı ise ceza sistemi sayesinde elde edilen
büyük karlar. Bunun bir kaç kaynağı var.
Öncelikle özel cezaevlerinin doğrudan
tutuklu ve hükümlülerden para kazanması
hali söz konusu. Özel cezaevi şirketlerinin 10 milyar dolara yaklaşan bir ciroları
bulunuyor. Yüksek karlı bir sektör olarak
tanımlanan bu sektörde Çay Partisi’nin
finansörleri Koch Kardeşler gibi ABD sağının önemli isimleri ile ilişkili lobi gruplarının fazlasıyla kullanıldığı biliniyor.
Ancak daha önemlisi hükümlülerin ucuz
ve köle işgücü olarak kullanılması. Köleliğin yerini alan “hükümlü kiralaması”
uygulamasından bu yana değişen pek az
şey var. Cezaevlerindeki mahkumların
kullanıldığı işlerde on milyarlarca dolarlık karlar sağlanıyor. Bu karları sağlayan
şirketler arasında IBM, Victoria’s Secret,
Intel, Dell, Starbucks, BP, Nintendo, Walmart, Target, AT&T, Verizon, Eddie Bauer,
Boeing, Wendy’s, McDonald’s, JCPenney,
Koch Industries, Pfizer, American Airlines,
Bank of America, Procter&Gamble gibi
elektronik, bilişim, iletişim, haberleşme,
ulaşım, bankacılık, perakende, ilaç sektörleri akla gelebilecek her sektörden büyük
tekeller bulunuyor. Kimilerinin paketleme gibi işleri yaptırdığı kimilerinin çağrı
merkezi hizmetleri satın aldığı biliniyor.
Şirketlerin bu işleri normalde ödeyecekleri
ücretlerin yüzdelik kesirlerine yaptırması
söz konusu oluyor.
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MESELE “IRKÇILIK” DEĞIL
KAPITALIZM
Bu noktada meselenin “ırkçılık” olarak
tartışılmasının eksikliği hemen göze çarpıyor. Kuşkusuz ideolojik olarak ırkçılık
yoğun bir şekilde tahkim ediliyor. Beyaz
üstünlüğüne dair ırkçı görüşlerden beslenen ve onları besleyen “suç bilimi” tartışmaları ile siyahları ve diğer göçmenleri
hedef tahtasına oturtan bir kültürel ortam
yaratılmış durumda. Kaldı ki, ABD’nin
kuruluşundan itibaren beyaz, anglo-sakson
ve protestan bir kimlik üzerine inşa edildiği de biliniyor.

CUMHURIYETÇILER VE
DEMOKRATLARIN KAVGASI
George Floyd’dan önce 1992’de Los
Angeles’ta polis tarafından öldürülesiye
dövülen Rodney King, 1996’da St. Petersburg, Florida’da polis tarafından öldürülen 18 yaşındaki Tyron Lewis, 2001’de
Cincinnati’de polis tarafından öldürülen
19 yaşındaki Timothy Thomas, 2009’da
Oakland, Kaliforniya’da polis tarafından
öldürülen 22 yaşındaki Oscar Grant, 2014
ve 2015’te Ferguson, Missouri’de polis
tarafından öldürülen Michael Brown,
2015’te Baltimore, Maryland’de gözaltındaki Freddie Gray’in komaya girerek
Ancak meseleyi ırkçılık olarak ele almak
öldürülmesi sonrasında yaşanan büyük
bu ceza sisteminden elde edilen karları
isyanların bir yenisi olarak ABD gündemigizliyor. Bir yandan ceza sistemi sayesinde ni işgal ediyor.
elde edilen karlar diğer yandan niteliksiz
ve ucuz işgücü gereksiniminin karşılanBir tarafta Demokrat Parti özellikle Doması meseleyi liberalizmin tartışmayı çok nald Trump’a vurmak için bu protestoları
sevdiği ırkçılık ekseninin ötesine taşarak
kullanırken diğer taraftan Donald Trump
tartışmak gerektiğini gösteriyor.
kendisini seçtiren Çay Partisi kitlesini hoş
tutmak için siyahlara karşı “yasa ve düKaldı ki, Richard Nixon, Ronald Reagan
zen” söylemini yükseltmeyi tercih ediyor.
ve Bill Clinton döneminde yasaların “ırk” Cumhuriyetçiler içerisindeki en örgütlü
konuşulmadan ama belirgin hedeflerle
grup olan Çay Partisi’nin sınırlı olan gücüyapıldığı da geriye dönülüp bakıldığında
nün çarpan etkisiyle sonuçları belirlediği
kolaylıkla anlaşılıyor. Dolayısıyla mesele- düşünüldüğünde bu iki parti arasındaki
nin ırkçılıktan önce kapitalizm ile ilişkisi
didişmenin bir oyalamaya dönüşmesi işten
ortaya çıkarılmalı. Irkçılık boyutu hem bir değil.
katalizör hem de kapitalizmi maskeleyen
bir araç olarak değerlendirilmeli.
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Bugün küreselleşme yanlısı sermayenin
desteklediği Demokrat Parti’nin daha
korumacı politikaları isteyen sermayenin
desteklediği Cumhuriyetçi Parti arasındaki çekişmede meze haline getirilen ABD
ceza sistemi ve siyahlar başta olmak üzere
tüm göçmenlere karşı uygulanan ayrımcı
ve eşitsiz uygulamaların bir reforma tabi
tutulması ihtimali ve imkanları her zamankinden daha yüksek.
Ama Demokratlar ile Cumhuriyetçiler
arasında cisimleşen kavganın tarafları
açısından ABD’nin en yoksul, en eğitimsiz
kesimlerinin etkilendiği ve milyarlarca
dolar kar getiren bir sorunun çözülmesi
için gerçekten hevesli olanların sayısının
gözükenden daha az olduğu da görülmeli.
ABD’nin bu açıdan Demokrat Parti’nin
kuyruğuna takılmış sosyalistler ile maceraperest anarşistler arasında sıkışmış
olmasının da bu olumsuzlukları büyüttüğü
söylenebilir.
Merkezinde kapitalizmin çürümüşlüğünü gözler önüne seren George Floyd’un
katledilişini ırkçılıkla sınırlandırmadan
kapitalizmin bugün geldiği nokta olduğunu vurgulamaktan hiç vazgeçmemek
gerekiyor.

öne çıkanlar
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LİBYA’DA NELER OLUYOR:

SAHADA VE ULUSLARARASI POLİTİKADA GELİŞMELER

ERKIN ÖZTOK
2011 yılından beri iç savaşın yaşandığı Libya’da son bir haftada hem askeri sahada
hem de bu ülkeyle ilgili uluslararası politikada önemli gelişmeler yaşandı.
Nisan 2019’dan beri ülkenin başkenti
Trablus’u Ulusal Mutabakat Hükümeti(UMH)’nin elinden almak amacıyla,
başkente dönük saldırılarda bulunan Libya
Ulusal Ordusu(LUO)’nun bu girişimi yenilgiye uğradı. Bu yenilgiyi önceleyen ve
devamında oluşan uluslararası gelişmeler
ise Libya’nın geleceği için önemli ipuçları
sunuyor.
LIBYA’DA ASKERI SAHADA
NELER YAŞANDI?
Nisan 2019’da başkent Trablus’u ele geçirerek UMH hükümetine son vermek ve
iç savaşı bitirmek amacıyla harekat başlatan Hafter’e bağlı LUO güçleri, harekatın
daha ilk aylarında Trablus Uluslararası
Havalimanı’nı ve şehrin dış mahallerinden bazılarını ele geçirmişti. LUO’nun bu
başarılarından sonra Trablus çevresinde
süren savaş iki tarafın karşılıklı küçük
kazanımlarıyla uzun süre devam etti. Bu
süreçte Hafter liderliğindeki LUO güçleri
uçak ve hava savunma sistemi fazlalığı
sayesinde havada üstünlüğü kolayca elde
etti. UMH güçleri ise yavaşta olsa karada
da bir gerileme yaşadılar.
Bu savaşın kırılma noktası 5 Ocak 2020
tarihinde Türkiye’nin, UMH güçlerine
askeri destek vermeye dönük anlaşması
oldu. Bu anlaşmadan 1 gün sonra LUO

güçleri ülkenin en büyük şehirlerinden Sirte’yi ele geçirdi ve UMH iyice Libya’nın
kuzeybatısında sahil şeridine sıkıştırmış
oldu. Fakat bu büyük kazanım, Türkiye’nin silahlı insansız hava aracı(SİHA),
mühimmat, askeri ekipman, özel kuvvetler
ve Suriye’den taşıdığı cihatçıların savaşa
dahil olmasıyla etkisini kısa sürede yitirdi.
LUO’nun başkent çevresindeki ilerleyişi
durdu. Hava üstünlüğü ise SİHA’lar aracılığıyla UMH lehine değişti. Savaş bir pat
durumunda devam ederken geçtiğimiz ay
önemli gelişmeler yaşandı. Ülkenin en batısında, Tunus sınırına doğru olan kasabalardaki aşiretler taraf değiştirerek UMH’a
katıldı. Bunun peşi sıra UMH’ın ülkenin
batısındaki en büyük askeri üs olan Vatiya
Hava Üssü’ne dönük saldırıları başladı. 1
haftaya yakın saldırılar, saha hakimiyetini
kaybeden LUO’nun üsten çekilmesiyle
sonuçlandı. Bu UMH’ın uzun süre sonra
kazandığı büyük bir zaferdi. Peşi sıra üssün güneyinde bulunan bazı kasabalardaki
aşiretlerde UMH’a katıldı.

başkente dönük hava saldırılarında kullanılan hava üssünü de barındırıyordu.

Bu hafta içerisinde ise UMH güçleri,
LUO’ya bağlı birlikleri başkentin dış
mahallerinden çıkardı. Peşi sıra başkentin
çevresini güvenceye almaya girişen UMH
güçleri, ciddi bir dirençle karşılaşmadan
başkentin 60 kilometrelik uzağına kadar
ilerledi. Bu süreçte başkente dönük saldırılarda LUO güçlerinin kullandığı ana üsleri
barındıran Terhune ve Beni Velid şehirlerini de ele geçirdiler. Bunlardan Beni Velid

Trablus merkezli UMH’ı Türkiye, Katar
ve İtalya direkt desteklerken, ABD ise arabulucu pozisyonunda fakat UMH’a daha
yakın bir konum alıyordu. Tobruk merkezli LUO’yu ise Fransa, Mısır, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün ve Yunanistan direkt
desteklerken, Rusya ise arabulucu pozisyonunda fakat LUO’ya daha yakın bir konum alıyordu. Türkiye Ocak ayı itibariyle
UMH’a açıkça askeri desteğe başlarken,

UMH’ın bu kazanımları sırasında, LUO
güçlerinin ciddi bir direnç göstermeden
geri çekilmesi, Rus paralı askerlerden
oluşan Wagner güçlerinin cephe hattını
terkederek, doğudaki bölgelere çekilmesi
dikkatleri çekti. Bunda geriye çekilişte
ana etkenler arasında hava üstünlüğünün
kaybedilmesi, aşiretlerin taraf değiştirmesi, paralı askerlerin çekilmesi ve cephe
hattında yapılacak değişiklikler öne sürüldü. Fakat bu sebeplerin bu derece bir geri
çekiliş için yetersiz olduğu da görülüyor.
Geçtiğimiz gün LUO sözcüsü yaptığı açıklamada, başkentin 60 kilometre uzağına
çekilmeleri için yoğun uluslararası baskı
gördüklerini ifade etti.
LIBYA’YA DÖNÜK DIĞER ÜLKELERIN KONUMLARINDA NASIL BIR
DEĞIŞIKLIK OLDU?

Başkente dönük LUO’nun operasyonun
UMH, Türkiye’nin yoğun askeri desteğiy- başladığı günlerden beri iki taraftan birini
le kazandığı bu zaferlerden sonra ABD’nin direkt destekleyen, bir tarafı desteklese de
de daha açık desteğini almaya başladı.
arabulucu gibi davranan ülkeler belirgindi.
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Vatiya üssünün UMH kontrolüne geçmesi
ise bir dönüm noktası oldu. ABD, NATO
üzerinden UMH’a yakın olduğunu açıkladı. Bu UMH’a moral desteğinin yanında,
bölgede bazı aşiretlerin UMH yönünde
taraf değiştirmesini sağladı. Rusya ise
Hafter liderliğindeki LUO’nun kontrolündeki Cufra Hava Üssü’ne küçük bir
hava filosu göndererek, LUO tarafında
olduğunu açıkça belli etti. Aynı zamanda
bu hamle Rusya’nın Akdeniz sahasında
Suriye’den sonra bir ülkede daha askeriyle
var olacağını gösterdi.

LIBYA’DA YAŞANAN GELIŞMELERIN OLASI SONUÇLARI VE
GELECEĞE YANSIMASI
Libya’da askeri sahada yaşanan gelişmeler
rüzgarın UMH tarafından estiğini gösterse
de, Libya’da UMH’ın üstünlük sağladığını söylemek için henüz erken. Birincisi
LUO güçleri geçen birkaç haftalık süreçte topyekün bir yenilgi yaşamaktan çok,
kontrollü bir geri çekilme gerçekleştirmiş
durumda, diğer bir ifadeyle LUO askeri
olarak ciddi bir kayba uğramadı. İkincisi
UMH güçleri kazanımlarına rağmen halen
ülkenin kuzeybatısında nüfus bakımından
görece daha yoğun fakat küçük bir bölgeyi
elinde tutmakta. Üçüncü olarak ise UMH’ın uluslararası desteği, Hafter’i teslim
olmaya zorlayacak noktada değil.

Bu süreçte en ilginç hamle ise İtalya’dan
geldi. İtalyan La Repubblica gazetesi,

UMH’ın ülkede hakim duruma geçebilmesi için Petrol Hilali olarak adlandırılan

LUO’ya ise Mısır, BAE ve Ürdün askeri
destek vermekteydi. Rusya ise Wagner
Güçleri aracılığıyla LUO’ya dolaylı askeri
destek sağlamantaydı.

Uluslararası arenada ise ABD her ne kadar
UMH’a desteğini açıklasa da iki tarafla
da görüşme politikasına devam ediyor.
Geçtiğimiz gün, LUO’nun başkentin 60
kilometre uzağına çekilmesinden sonra ABD’nin Trablus Büyükelçiliği’nin
ateşkes çağrısı da bu durumu destekler
nitelikte. Diğer taraftan ise daha önce
bahsettiğimiz LUO sözcüsünün çekilmemiz için uluslararası baskı gördük
açıklamasınında bilhassa ABD’den gelen
baskıyı ifade ettiği gözükmekte. Rusya
ise ateşkes çağrılarında bulunmaya devam
ediyor. Diğer taraftan ise LUO’nun kontrolündeki bölgede kalıcı bir askeri üs elde
etmeyi amaçladığı görülüyor. ABD’nin,
Rusya’nın bu girişimini alıştığımız sopa
havuç yöntemiyle engellemeye çalıştığı
anlaşılıyor. İşin AB tarafında ise İtalya’nın
taraf değiştirdiğini gösteren görüntüsü bu
ülkelerinde Libya’da bir ateşkesi istediğini
gösteriyor. Mısır ve Körfez ülkelerinin ise
kesinlikle Libya’da bir Türkiye egemenliği
istemediği görülüyor. Herhangi bir ateşkesin sağlanamaması ve UMH’ın ilerlemesi
durumunda ise bu ülkelerin UMH’ı askeri
operasyonla durdurması olası gözüküyor.
Türkiye’nin ise ateşkes istemediği ve ülkenin tamamında UMH egemenliği istediği
son Serrac-Erdoğan görüşmesinde ifade
edildi.
Fransa’nın ve Körfez ülkelerinin UMH
içinde çatışmaları körükleme ve UMH’ın
bir iç çatışmaya sürüklenmesine sebep verebilecek bağlantıları bulunuyor. UMH’ın
cihatçılarla bazı aşiretlerin koalisyonundan
oluşması, bu tarafı kargaşaya sürüklemek
için diğer ülkelerin hamle yapmasını kolay
kılıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Libya Ulusal Mutabakat
Hükümeti Başbakanı Fayez El Serrac’ın
Ankara’da yaptıkları görüşmeyi manşetine
taşıyarak “Libya’nın patronu Erdoğan”
yorumunu yaptı. Bundan bir gün önce ise
İtalya Dışişleri Bakanı, Fransız mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, şimdiye kadar Libya sorununda karşı
tarafta yer aldıkları Fransa ile aynı çizgide
olduklarını açıkladı. Diğer taraftan ise
Libya’ya dönük silah ambargosunu sağlamak amacıyla AB tarafından yürütülen
İrini Operasyonuna daha fazla katkı sağlayacaklarını ifade etti. Bu operasyon hali
hazırda UMH’a giden silah yollarını kesmesi, fakat LUO’ya Mısır’dan doğru silah
akışını kapsamaması sebebiyle UMH’a
dönük bir ambargo olarak kabul ediliyor.
Bu gelişmeler, İtalya’nın Libya sorununda
LUO’ya daha yakın bir pozisyon alacağını
gösteriyor.

bölgeyi ve Cufra bölgesini ele geçirmesi
gerekmekte. Petrol İhlali ile UMH güçleri
arasında Sirte şehri yer alıyor. Bu şehrin ileri gelenlerinin şehri UMH’a teslim
etmek istediği iddia edilse de henüz bu
haberler netlik kazanmış değil. Sirte’nin
UMH’a geçmesi durumunda ise bu sefer
oldukça geniş bir bölge olan Petrol Hilali’nde UMH güçlerini zorlu bir operasyon
bekliyor. Cufra bölgesi ise bu bölgedeki
hava üssünde bulunduğu ifade edilen
Rus güçleri ile çatışma riski yaratmakta.
Böylesi bir çatışmanın ise UMH’a dönük
Rusya ve bazı körfez ülkelerinin yıkıcı
hava saldırılarını gündeme getirme olasılığı barındırıyor. Diğer taraftan LUO
bu bölgeyi yıllardır elinde tutuyor ve bu
bölgede güçlü durumda. UMH güçlerinin
ise sayıları onbinle ifade edilen Suriyeli
cihatçıların desteğiyle bile bu bölgelere
operasyon yapabilecek güçte olmadığı
gözükmekte.

Ülkenin tarihine baktığımızda ise ülkenin
doğusu ile batısı arasında ciddi çelişkiler
bulunmakta. İki bölge arasında coğrafi ve
tarihsel mesafeler bu iki bölgenin ulusal
birlik sağlamasında ciddi sorunlar yaratıyor. Bunun üstüne ülkenin aşiretler arasında paylaşılmış olması, önümüzde oldukça
kaotik bir tablo yaratıyor.
Uluslararası tablonun yanında halihazırda
ülkede bulunan iki tarafta, karşısındaki
tarafı elimine edebilecek bir askeri üstünlüğe sahip değil. Yakın gelecek için;
uluslararası baskınında devreye girmesiyle ülkenin kuzeybatısında UMH’ın,
kalanında ise LUO’nun hakim olduğu bir
ateşkesin sağlanması bir olasılık. Dönem
dönem çatışmalara sahne olacak olsa da
ülkenin ikiye bölünmüş bir yapıda olacağı
olasılığı. Daha çok LUO üzerinde yaşanacak olmakla birlikte iki tarafta da çeşitli
uluslararası güçlerin hakimiyet ve çıkar
çatışmalarına şahit olacağız.

öne çıkanlar
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İSRAIL’IN
ILHAK PLANI
VE HÜZÜNLÜ
PORTAKALLAR
ÜLKESI
mak için gelecek hafta İsrail’e yapacağı
ziyaret. Bu ‘uyarı’dan beklentiler yüksek
olsa da emperyalist Almanya’nın aslınFilistin tarihinin aynası olmayı en çok hak
da bu ilhak konusunda tutumu oldukça
eden isim hiç kuşkusuz, Mossad taranet. Zira 2019’un Aralık ayında İsrail’in
fından katledilene kadar geçen 36 yıllık
ilhak politikası Uluslararası Ceza Mahkısa hayatına onlarca şey sığdıran Gassan
kemesi’nin (UCM) gündemine girmiş,
Kanafani’dir. Yalnızca 13 yaşına kadar
UCM’nin önemli bağışçılarından Almanyaşadığı ve “Hüzünlü portakallar ülkesi”
ya, Filistin devletinin Mahkeme’nin “yargı
olarak tanımladığı Filistin’in kurtuluşunun
yetkisi dışında kaldığı” yönünde kanaat
sosyalizmden geçtiğini savunan Filistin
Tarihler 20 Mayıs’ı gösterdiğinde ise Filis- bildirerek İsrail’in yargılanmasına engel
Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) sözcütin Başkanı Mahmud Abbas Ramallah’da
olmuştu.
sü Kanafani’nin ne denli haklı olduğunu
yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD ile imFilistin davasının siyasal İslamcı Hamas
zaladıkları ve halihazırda geçerli olan tüm İSRAİL KOMÜNİST PARTİSİ VE
eliyle ne kadar gerilediğine bakarak ananlaşmaların geçersiz olduğunu ilan etmiş, FİLİSTİN HALK PARTİSİ’NDEN
lamak mümkün. Zira yalnızca emperyaAbbas, Filistin hükümetinin güvenlik
ORTAK AÇIKLAMA
lizmin ve sırtını sürekli sıvazladığı küçük
anlaşmaları da dahil bütün anlaşmalardan
Bu ilhakın karşında yer alanlar ise ilk önce
kardeşi Siyonist İsrail yönetiminin değil,
çekildiğini
bildirmişti.
Filistinli ve İsrailli komünistler olacaktı.
İhvan’ın da Filistin’in bugünkü durumda
İsrail Komünist Partisi ve Filistin Halk
günahı vardır.
Netanyahu, lideri olduğu Likud partisinin Partisi’nin ortak inisiyatifi ile 29 Aralık’ta
25 Mayıs’taki grup toplantısında yaptığı
yayımlanan çağrıda şu ifadeler yer alacak‘One minute’ şovunun ardından Türkiye
konuşmada,
Mavi-Beyaz
İttifakı
lideri
tı:
ve İsrail arasındaki ticaret hacminin yüzBenny Gantz ile birlikte imzaladıkları
de 52 arttığını, davamız dedikleri Mavi
koalisyon anlaşmasına uygun olarak Batı
“Söz konusu ABD politikası, Suriye ve
Marmara’yı 20 milyon dolar karşılığında
Yemen’de iflas eden emperyalist planların
sattıklarını düşünecek olursak AKP iktida- Şeria’nın bazı bölgelerine yönelik ilhak
planı
ile
ilgili
ilk
adımların
temmuzda
tam ortasında, aslında Israil’e uluslararası
rının Filistin meselesine bakışı da kardeşi
atılacağını belirtmişti.
şemsiye ve Amerika’nın bölgeden çıkışıHamas’ın bakışını özetler niteliktedir.
nın siyasi telafisi anlamına gelmektedir.
Bu politika, ulusal bağımsızlığı ve tarihsel
O yüzden İsrail ilhak planına karşı siyasal Ve nitekim Siyonist İsrail yönetimi, Filistin
devletinin
iki
parçasından
biri
olan
Batı
haklarını gerçekleştirmek için İsrail işgaliİslamcılar nezdinde yükseltilen seslerin
Şeria üzerindeki yasadığı İsrail yerleşimne karşı özgürleşmekte ısrar eden Filistin
çok da bir karşılığı bulunmamakta.
lerini resmileştirme ve Suriye’ye ait Golan halkını bu hedefinde destekleyen bölgesel
İLHAK İÇİN DÜĞMEYE BASILIYOR Tepelerine yerleşmeyi içeren plan doğrul- ve dünya üzerindeki devrimci ve ilerici
tusunda, 1 Haziran’da düğmeye basarak
güçler tarafından hezimete uğratılmaya
Şimdi hafızaları tazeleyerek, ilhak planıFilistinlilerin yaşadığı bölgelere şafak
mahkumdur.”
nın aşamalarına kısaca bir bakalım.
baskınları düzenlemeye başladı. İsrail
güçlerinin ilhak sırasında Filistinlilere ait
SONUÇ YERİNE
Bilindiği gibi ABD Başkanı Donald
zeytin
ağaçları
ve
üzüm
bağlarını
sökmesi,
Bugün bırakın Filistinlilerin mücadeleTrump’ın, İsrail Başbakanı Benyamin
Netanyahu ile 28 Ocak’ta Beyaz Saray’da evleri ve su kuyularını imha etmesi, tarım sini, Filistinlileri unutan bu dünyaya bir
başkaldırı ancak Filistin davasına solun,
düzenlediği basın toplantısında açıkladığı arazilerini istila etmesi de gelen bilgiler
arasında.
sosyalistlerin yeniden rengini çalması ile
sözde Ortadoğu barış planında, Batı Şemümkün. İlhakı bozacak olan da, Kanaria’daki İsrailli yerleşimlerinin ‘İsrail’in
fani’nin “Hüzünlü portakallar ülkesi”ni
toprağı’ olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv İlhak planına ilişkin yaşanan son dakika
gelişmesi
de
Almanya
Dışişleri
Bakanı
o yalnızlıktan çekip çıkartacak olan da,
yönetiminin Filistin’e ait Ürdün Vadisi
Heiko Maas’ın Tel Aviv yönetimini işgal
Filistin davasını muvaffak kılacak olan da
üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi madaltındaki
Batı
Şeria’da
yer
alan
bazı
bölgebu iradede.
deleri yer alıyordu.
leri tek taraflı ilhak planı hakkında uyar-

ALEV DOĞAN

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak
komisyon, planın ardından söz konusu
bölgelerin ‘ilhakı’ için Batı Şeria’da haritalandırma sürecine başlamış, Netanyahu,
koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs’ta Mecliste yaptığı konuşmada, Batı Şeria’daki İsrailli yerleşimlerini
‘ilhak’ etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.
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AKP’NIN SUYUNU ÇIKARDIĞI KAVRAMLAR

AKP’nin referans olarak kullandığı kavramların bir eleştirisi gerek. Bu kavramlar üzerinden kendisini meşrulaştıran, siyaset yapan ve algı operasyonlarını başarıyla yürüten bir AKP gerçeği karşımızda duruyor. Tam
anlamıyla ters yüz edilmiş bir gerçeklik durumu.
Bu haftaki Pusula’da bu konuyu ele almaya çalıştık. ‘Millet iradesi’, ‘vesayet rejimi’ ile ‘milli ve yerli’ kavramları üzerinden üç yazıyla karşınızdayız. “‘Vesayete karşı’ hepiniz oradaydınız…” üst başlığıyla Neşe Deniz Babacan tarafından yazılan yazımızın başlığı “Bu ittifak unutulmaz: AKP-FETÖ-liberaller”. İkinci yazımız Ali
Ateş tarafından kaleme alındı. ““Milli irade” deyip padişahçılık oynamak…” başlıklı yazımızı İlker Demirer
tarafından yazılan ““Yerli ve milli” dedikleri: AKP’nin emperyalizmle dansı” başlıklı yazımız takip ediyor.
İyi okumalar…

BU ITTIFAK UNUTULMAZ: AKP-FETÖ-LIBERALLER
Bugün AKP’nin “vesayet rejimine karşı mücadele” söyleminin köklerinin nerede olduğu çok iyi biliniyor. Bununla
AKP iktidarının temel söylemlerinden
birlikte ülkemizdeki yeni rejim, vesayete karşı mücadele
bir tanesi olan “vesayet rejimine karşı
mücadele”nin en temel sonucu bugünden adı altında kendi vesayetini kuruyor.
NEŞE DENIZ BABACAN

bakıldığında ülkemizdeki rejim değişikliği ile anlamlandırılabilir. O yüzden
bugünkü rejimin oluşum dinamikleri
açısından Tayyip Erdoğan ve AKP’nin
FETÖ ve liberaller ile yaptığı ittifakı,
bugün AKP muhalifi pozisyona geçen
Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül’ün süreçte aldıkları rolleri,
sürece kritik noktalarda dışarıdan destek
veren Kürt siyasi hareketini ve reformist
solu öncelikle saymak gerekiyor.

Başkanlık rejimi ile birlikte sermaye
iktidarının merkezileşme eğilimi bir noktaya doğru yol almaya başlarken, rejimin
“tek adam” karakterinin ağır basması ve
geçmişin AKP destekçisi bugünün muhalifi olan çevrelerin demokratizme sarılarak otoriterleşmeye karşı çıkmaları çok
da şaşırtıcı değil. Ancak “vesayete karşı
mücadele” adı altında kurulan yeni rejim
ülkemiz açısından gerçekten de bir vasi
tayini anlamına gelmiştir. Bunun müsebbipleri belli ve sonucunda ne kadar
vicdan azabı yaşadıklarını bilemiyoruz.
Ama diğer yandan vesayet odaklarına
karşı mücadele söylemi bugün Erdoğan
ve AKP için en temel söylem olmaya
devam ediyor bu açık.

mediklerini söyleyebiliriz. Bu açıdan bir
tutarlılıkları olduğu kesin. Bir de yüz yıl
önce ellerinde olmayan ama şans melekleri olan liberallerin kendilerine hediye
ettiği “vesayete karşı mücadele” paketi
var ve onlar açısından her niyete yenilen
bir muz olmayı sürdürüyor.
SALTANATÇILAR “VESAYETE
KARŞI”

1923’te ülkemizde Cumhuriyet’in kurulması önemli bir tarihsel ilerleme.
İlerlemeyi sadece biçimsel olarak ya
da toplumsal alandaki bazı dönüşümler
üzerinden tanımlamak ise yeterli değil.
O yüzden imparatorluğun yıkılmasının
sadece objektif bir olgu olmaktan çıkartılıp, saltanatın kaldırılması gibi politik
bir hamlenin yapılması ve devamında
Cumhuriyet’in ilan edilmesi aslında
padişahlık döneminin tek adam yönetimi
ve vesayetinin tasfiyesi anlamına geliyor.
Bunu hayata geçiren önderliğin bugünden bakıldığına tepeden inmeci vesayetçi bir rejim kurduklarını iddia eden
İslamcıların aslında saltanatı ve Osmanlı
İmparatorluğu’nu savunduklarını biliyoGüncel olarak da AKP’nin ve siyasal
ruz. Hatta, Erdoğan nezdinde “modern
İslamcıların Kemalizme karşı pozisbir padişahlık” hayalinin kurulduğunu
yonlarında söylemsel bazı düzeltmeler
görüyor ve hatta vakti zamanında bunun
dışında büyük bir farklılaşma olduğunu Ahmet Davutoğlu’nun teorizasyonuyla
söylemek mümkün değil. Bundan yüz yıl “yeni Osmanlıcılık” adıyla dış politika
önce hangi noktadalarsa o zemini terk et- açılımı olarak lanse edildiğini hatırlıyo-

ruz.
Ancak buradaki sorunu açık bir şekilde
ortaya koymak gerekiyor. Emperyalizme
karşı mücadele ederek ve saltanatı kaldırarak kendi maddi zeminini oluşturan
Cumhuriyet ve bunu hayata geçiren Kemalist önderliğin bugün hedef tahtasına
oturtularak, bahsedilen tarihsel ilerlemenin yok sayılması tam da yeni vesayet
rejiminin oluşması için yeni bir zemini
beraberinde getiriyor. Oysaki ortada
aleni bir çarpıtma olduğu açık. Gücünü
Tanrı’dan aldığı söylenen ve babadan
oğula geçen padişahlık yerine Cumhuriyet’in getirilmesini vesayet rejimi olarak
tarif edenler, bugün seçimle iktidara
gelerek ellerine geçirdikleri gücü halka
karşı kullanmaktan imtina etmiyorlar.
Marksizm açısından da ülkemizdeki
burjuva devrimi tarihsel bir ilerlemedir.
Üretici güçlerin gelişmesinin önünü açan
kapitalizmin iktidara gelişi elbette sınıf
savaşları için de yeni bir zemin anlamına geliyor. O yüzden, tarihe bu açıdan
bakanlar için kapitalizmin kutsanması
değil, sınıf savaşının ve devrimin koşullarının olgunlaşmasıdır esas olan. İşte
liberallerin ve İslamcıların Cumhuriyet’e
dönük vesayet rejimi suçlaması aynı
zamanda ülkemizdeki kapitalist sistemin
ve burjuva iktidarının da perdelenmesinden başka bir anlam taşımıyor. Perde
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arkasında çarkların döndürülmesi ise
kolaylaşıyor. Ve etiketi hemen yapıştırıveriyorlar: 1923’te açılan parantez artık
kapanmalı…

bir zorlamayla kurulduğu iddiası üzerinden Ekim Devrimi’nin eleştirilmesi tam
da bununla ilgilidir. Hatta devamında bu
çevreler tarafından Sovyetler Birliği’nin
kaçınılmaz olarak “bürokratikleştiği” ve
“VESAYET REJIMI”
insanlık için temel çelişkinin demokrasi
YIKILIRKEN…
güçleri ile “Stalin bürokrasisi” arasında
olduğunun söylenmesi şaşırtıcı görülLiberallerin temel yaklaşımı, “İttihatçımemelidir. İkinci boyut ise ülkemiz
lığın ve Kemalist tepeden inmeciliğin”
ile ilgilidir. Açık bir şekilde Sovyetler
Osmanlı’da var olan “çok kültürlü ve
Birliği’nde bürokrasi olarak tarif ediçok etnisiteli demokratik” ortamı bozdu- len şeyin ülkemizdeki karşılığı vesayet
ğu, bunun da vesayet rejiminin atası olrejimi olarak tarif edilmiştir. Kuruluduğudur. Onlara göre Türkiye’deki temel şunda Ekim Devrimi’nin etkisi olan ve
çelişki, demokrasi güçleri ile Kemalizm iki kutuplu dünya konjonktüründe emve uzantısı olan ordu arasında şekillenperyalist kampa tam boy entegrasyon
mekte, ülkemiz tarihindeki darbeler de
noktasına gelen Türkiye’nin bu açıdan
bu vesayet rejiminin somut tezahürleri
içeriden böylesi bir noktaya ittirilmesi
olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla
sermaye ve temsilcisi güçler açısından
“demokrasi güçlerinin” temel görevi
kaçınılmaz bir noktaya gelmişti. Ekim
“vesayetçi ve darbeci Kemalizme” karşı Devrimi’nin ülkemizin kuruluşundaki
mücadeledir. Ortada ne sınıf savaşımı ne izlerinin “vesayet rejiminin tasfiyesi”
kapitalizme karşı mücadele ne de gerçek adı altında ortadan kaldırılması içinse
anlamda bir eşitlik ve özgürlük arayışı
21. Yüzyıla girilmesi ve AKP’nin FETÖ
vardır.
ve liberallerin geniş bir koalisyonuyla
iktidara gelmesi gerekmiştir.
Bu bahsettiğimiz meselenin iki boyutu
olduğunun mutlak olarak ortaya koAhmet İnsel’in, 2010 yılı Mart ayında
nulması gerekir. Birincisi, liberaller ve
Birikim dergisinde çıkan “Vesayet Rejikarşı devrimciler açısından reel sosminin Sonu ve Sonrası” (*) yazısındaki
yalizmin hedefe konulması elzemdir.
şu ifadeleri bugünden bakıldığında da
Sovyetler Birliği’nin üretici güçlerin
şaşırtıcı değil:
yeterince gelişmediği bir ortamda iradi
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“Vesayet rejimine son vermeye uğraşan
etkili yegane siyasal güç bugün AKP.
Bu nedenle AKP’nin vesayet rejiminden
gerçek bir demokrasiye geçme konusundaki kararlılığını, hızla atılması gereken
adımları nasıl zamanladığını, bu adımları nasıl attığını veya ertelediğini, neleri
nasıl yapıp neleri yapmadığını sorgulamak, demokratik bir rejime geçiş perspektifi açısından ertelenemez bir sorumluluktur. Bugün parlamentoda güçlü bir
çoğunluğa sahip olan AKP’nin siyasal
hesaplarının, yaptığı hamlelerin zamanlamasının sorgulanması bugün vesayet
rejiminden ne yönde çıkacağımızı anlamaya yöneliktir.”
Liberallerin aptal olduğunu söylemek
daha büyük aptallık olur. İnsel yazısında “vesayet rejiminin çökertilmesinde”
Ergenekon ve Balyoz operasyonlarının
ne kadar önemli olduğunu ve bunlar
sayesinde büyük bir başarı kazanıldığını
söylüyor ve şöyle devam ediyor:
“Türkiye’de 1961’den itibaren daha kısmi biçimde, 1982’den itibaren ise hemen
hemen bütün kurumlarının eksiksiz var
olduğu dört dörtlük bir kurumsal vesayet
rejimi yürürlüktedir. Bu rejimde kurumsal vesayet, asli olarak TSK’ya, tali
olarak yüksek yargıya aittir.”
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“Direnişin son kalesi olarak geriye yargı
kurumu kalıyor. Vesayet ideolojisinin
çatırdaması, buna dayalı hegemonyanın
kırılmasının yargıda da çatlamalar yarattığını görüyoruz. Yargı artık o eski yekpare görünümü sergilemekte zorlanıyor.
Ferhat Sarıkaya’nın (**) memurluktan
atılması ve meslekten men edilmesine
kadar giden son derece ağır ve haksız
bir cezalandırmaya cüret edenler, bugün
aynı bütünlük tablosunu sergileyemiyor. Mithat Sancar(***), hegemonyanın
çatlamasının, yargıda da farklı tutumların ve bu sisteme itirazların dışa vurması sonucu olduğunu belirtiyor (Taraf,
25.2.2010). Bu nedenle yargı içi bir çatışma görüntüsü verenin aslında yargıda
çoğulculaşma olduğuna işaret ediyor. Bu
ise yüksek yargı bürokrasisinin iktidarını
sarsan bir gelişmedir ve hegemonyanın
yargı içinde de giderek boşa döndüğüne
işaret ediyor.”
2010 yılı ülkemiz açısından kritik bir tarih. Eylül ayında yapılan referandum sayesinde yüksek yargıya dönük AKP’nin
ve FETÖ’nün operasyon çekmesi mümkün hale gelmiş ve liberallerin açtığı
yolun taşları İslamcı klikler tarafından
döşenmişti.
Şimdi bugünden baktıklarında hayıflanıyorlar mı acaba diye düşünmek gerekir. “Vesayet karşıtlığı” adı altında
hayata geçirilen Ergenekon ve Balyoz
kumpaslarının ardındaki FETÖ’nün 15
Temmuz’da darbe girişiminde bulunmasını nasıl açıklayacaklar acaba? Ya da,
FETÖ’nün yargıya yerleşmesinin önünü
açan 12 Eylül 2010 referandumunda
gericilere verdikleri destek ile bugün
AKP’ye ve Erdoğan’a karşı zamanında
yargıdaki vesayetin en yüksek adresi
olarak gösterdikleri Anayasa Mahkemesi’nden medet ummalarını aynı zeminde
nasıl buluşturuyorlar?
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AKP VESAYETE KARŞI…
AKP iktidarı ve Erdoğan’da cisimleşen
pragmatizmin sonu bulunmuyor. “Vesayete karşı mücadele” söylemi adı altında
darbelere karşı mücadele ettiğini söyleyenler aslında darbelerin çocuğu olduklarını ve 12 Eylül’ün işçi sınıfına karşı
yapıldığını unutturmak için canla başla
çalışıyorlar. Bir de kendilerinin anti-komünist ve karşı devrimci geçmişlerini…
Eğer ki Türkiye kapitalizminin ve emperyalizmin ülkemiz üzerindeki “vesayet
rejiminden” bahsedilecekse, bugün “vesayet rejimine” karşı mücadele ettiğini
söyleyenler tam da onun içinden çıktılar.

dergiler/birikim/1/sayi-251-252-martnisan-2010/2429/vesayet-rejiminin-sonu-ve-sonrasi/6406
(**) Ferhat Sarıkaya: FETÖ’cü Eski
Cumhuriyet Savcısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü
Yücel Aşkın’a dönük “tarihi eser kaçakçılığı” ve Şemdinli’de yaşanan bombalama olayı üzerinden çete kurma iddiasıyla dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı
Yaşar Büyükanıt’a dönük soruşturmayı
yürüten Ferhat Sarıkaya 2006 yılında
HSYK tarafından meslekten uzaklaştırılmıştı. 2010 referandumu sonrasında FETÖ’nün HSYK yönetimini ele geçirmesi
sonrasında mesleğe dönüşü kabul edilen
Ülkemizde bir sermaye iktidarı var ve
Sarıkaya 15 Temmuz sonrasında yaptığı
bunun en büyük savunucusu ise AKP.
açıklamalar ile gündeme gelmişti. AnSermayenin emek düşmanı politikalarıkara’da görev yapan Sarıkaya, basına
nın üzerini örtmek için “vesayet karşıtverdiği demeçlerde itiraflarda bulunarak,
lığı”nı gündeme getirip, sermaye adına
hem Şemdinli hem de Van Yüzüncü Yıl
yeni türde bir vesayeti hayata geçirmek
Üniversitesi davalarında kullanıldığını
de ilginç bir şekilde AKP iktidarına nasöyledi. Basında çıkan haberler üzerine
sip olmuş görünüyor.
HSYK kendisini açığa aldı. 2018 yılı
Kasım ayında meslekten ihraç edildi.
AKP’nin vesayet karşıtlığının vardığı
Aynı yıl, FETÖ mensubu olmaktan
yerde ise Cumhuriyet’e karşı saltanatçı- tutuklanan Sarıkaya, ailesinin can gülık, halkın kendisini yönetme iradesine
venliği ve maddi sorunları nedeniyle
karşı tek adam yönetimi, eşitliğe karşı
Gülen Hareketi’nin dediklerini yapmak
sınırsız sömürü, emeğe karşı sermaye,
zorunda kaldığını beyan etmiştir. Mesişçiye karşı patron, özgürlüklere karşı
lekten ihraç edildiği dönemde de Gülen
baskılar ve yasaklar, laikliğe karşı siyaHareketi mensupları tarafından para
sal İslamcılık ve dinselleşme var. Bugü- desteği aldığını belirtmiş, çocuklarının
ne kadar sermaye sınıfı, FETÖ ve libeise Gülen Hareketi’nin Güney Afrika’daraller ile kol kola geldiler. Türkiye’de
ki okullarında okuduğunu söylemiştir.
yeni bir rejimin inşasına imza attılar.
Bu beyanatlarının yanı sıra, Şemdinli
Şimdi ise iktidarlarını korumak için yine iddianamesine Yaşar Büyükanıt’ın ismiyeni yeniden “vesayet karşıtlığına” sarıl- ni FETÖ’cü hakim ve polis müdürünün
maya ve kendi elleriyle tepemize çıkart- isteğiyle eklediğini ifade eden Sarıkaya,
tıkları FETÖ üzerinden darbe tehdidini
bunun Yaşar Büyükanıt’ın genelkurmay
gündeme getirmeye çalışıyorlar.
başkanı olmasının önüne geçilmesi ve
diğer generallere gözdağı verilmesi için
Evet, biz vesayete karşıyız. Sermayenin yapıldığını savunmuş ve bu itiraflarınve gericilerin siyasetteki ve devlet yödan sonra etkin pişmanlıktan yararlannetimindeki vesayetine, emperyalizmin
mak istemiştir.
askeriyle, üsleriyle, dolarlarıyla, NATO’yla kurduğu vesayete ve liberallerin (***) Mithat Sancar: HDP Eş Genel
sol üzerindeki vesayetine sonuna kadar
Başkanı. 23 Şubat 2020’de yapılan
karşıyız ve mücadele ederiz.
Kongre ile göreve gelmiştir.

Sorular çoğaltılabilir. Ancak vesayet ve
darbe söylemlerini dillerinden düşürmeyerek ülkemizi tek adam rejimine ve 15
Temmuz darbe girişimine sürükleyenlerin işledikleri suçlar nasıl unutulabilir?
Bunun bir kenara not edilmesi gerekiyor. (*) https://www.birikimdergisi.com/
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ALI ATEŞ
İşin tuhaf tarafı “milli irade” diyenlerin
saltanatçı olması. Demokrat Parti’den
bugüne ülkemizde merkez sağın ve genel
olarak sağın alamet-i farikası olarak
sürekli propaganda edilen “millet iradesi” kavramı, özünde büyük bir çelişkiyi haiz. Bu yazımızın meselesi tam da
“milli irade” diyen AKP’nin özünde tek
adamcı, saltanatçı, monarşi yanlısı bir
ideolojiyi temsil etmesi.
Tek başına muhafazakar ya da merkez
sağ olarak bilinen kesimler değil, aynı
zamanda liberal siyasetin de en büyük
çelişkisi, halk iradesi ya da başka bir
deyişle millet egemenliği kavramı ile
ilgili. Özellikle Türkiye’de İttihat Terakki-Kemalizm çizgisinin tepeden inmeci
ve halka rağmen kuruldukları bizatihi
liberalizmin en çok tekrar ettiği tezlerin
başında geliyor. Bir dizi yenilik girişiminin ya da devrimlerin gerici toplumsal
tabanda yaratmış olduğu tepkiyi halka
karşıtlık ya da halk iradesine karşı tepeden inme “aydın despotizmi” olarak
savunan liberalizm, bu iki çizgiyi darbecilik olarak okumaktadır.
Ve burada tutulan tez ise demokrasicilik üzerinden millet iradesi, çoğunluğun
tercihleri oluyor. Bu tartışmaların başka
bir boyutu ise “modernizm” tartışması
çerçevesinde dönüyor. Konuyu buraya
taşımadan ancak tarihselci bir ilerleme
çizgisinin zorunlu sonuçlarını ‘modernizm’ kavramı etrafında karşıya alan
bir tuhaf yaklaşım söz konusu. Sadece
ülkemizin liberallerine has değil, aynı
zamanda İslamcı ve muhafazakar kesimler de benzer nokta üzerinden Kemalizmi eleştiriyor; buradan modernizm
üzerinden kapitalizm karşıtlığına kadar
işi vardıran ama daha komiği ise kapının
Osmanlı’ya ya da dört halife dönemine
açılan sonuçlarına varıyorlar.
Özetle, modernizm kötü; Kemalizm,
kapitalizm, bunlar hep modernizmin
sonucu. “Ne güzel köyümüz vardı bizim”
yaklaşımı! Yani Osmanlıcılık, saltanatçılık, hilafetçiliğin övüldüğü çelişik bir
tablo karşımıza çıkıyor.
EGEMENLIK, MILLET, KRALLIK
En genel anlamıyla Cumhuriyet, özünde
feodalizmden kapitalizme geçiş süre-

cinin, burjuva devrimlerinin sonucu.
Tarihsel olarak ileri bir adım olarak
görüyoruz cumhuriyetleri. Feodalizmin
keskin sınıf ayrışması bir yandan gericiliği diğer yandan monarşik rejimleri
yaratmıştı. Kapitalizm, yeni bir iktisadi
gelişim aşaması olarak üretim ilişkilerini toptan değiştirdi. Cumhuriyet, işte
böylesi objektif gelişimin sonucu olarak
kapitalizmin siyasal yönetim biçimi olarak doğdu. Anayasa, parlamento, seçim
ve ifade özgürlüğü, hepsi burjuva devrimlerinin politik talepleri olarak ya da
burjuva devrimlerinin politik başlıkları
olarak karşımıza çıktı. Cumhuriyet ile
birlikte, iktidar feodal sınıftan kapitalist
sınıfa geçerken, siyasal erk yerini krallıktan parlamentoya bırakmıştır.

Bu taleplerin burjuva sınıf iktidarlarında
yaşama geçip geçmediği, burjuvazinin
sınıf diktatörlüğünde demokrasi tartışmalarını ya da burjuvazinin gericileşme sorunsalını bir yere koyarak devam
edelim. Buradaki bam teli, cumhuriyet
ile krallık arasında mutlak bir karşıtlık
bulunmasıdır.
Fransız Devrimi, 1789 yılında kralı
tahtından indirirken, egemenliği Tanrı
yetkisiyle yürüttüğünü iddia eden kralın
elinden alıp “halka” vermişti. Eşitlik,
özgürlük, kardeşlik hedefiyle yürüyen
devrim, egemenliğin krallarda değil
“halkta” olduğunu söylemiş ve hayata
geçirmiştir. Cumhuriyet, işte böylesi
bir tanımın ürünü olarak karşımızdadır:
Egemenliğin ve siyasi erkin vücut bul-
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duğu yer parlamento olmuş, yetkinin tek
elde toplanmaması için yazılı bir toplumsal sözleşme anayasa olarak doğmuş,
“halk” temsiliyetinin sağlanması için seçimler ve ifade özgürlüğü burjuva devrimlerinin ya da cumhuriyet kavramına
içkin olgular olarak gelişmiştir.
TÜRKIYE’NIN ILERI ADIMLARI
1908 ve 1923, Türkiye siyasi tarihinin
ileri adımları. Gecikmiş burjuva devrim sürecinin iki adımı olarak karşımıza çıkan bu tarihlerin iki öznesi İttihat
Terakki ve Kemalizm, bugün İslamcı,
muhafazakar ve liberal siyaset tarafından düşmanlıkla eşdeğer bir tutuma
maruz kalıyor. Tepeden inmecilik, halka rağmencilik, darbecilik suçlamaları
yapılıyor. Yani “milletin egemenliğini,
milletin iradesini” değil bir avuç seçkinin iradesini yansıttıkları iddia ediliyor.
Beyaz Türk, seçkincilik, vesayetçilik,
halka tepeden bakma gibi tanımlamalar
peşi sıra geliyor.
1908’de Meşrutiyet kurulur, Meclis-i
Mebusan oluşturulur, seçimlere gidilir,
anayasa ilan edilir. 1923’te Cumhuriyet
kurulur, kurumsallaşır. Bu iki tarih özünde iktidar değişikliği ile birlikte ülkede
rejim değişikliği anlamına da gelmiştir.
Padişahın yetkileri azaltılmış Cumhuriyet ile birlikte padişahlık makamı tasfiye
edilmiştir.
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Bu anlamıyla bugün Türkiye’nin burjuva
devrim süreci özünde saltanatçılığı ya da
monarşiyi kaldırmış, eksikli ya da tam,
eğri ya da düz anayasası olan, parlamentosu olan, seçme ve seçilme hakkını
getiren bir Cumhuriyet ile sonuçlanmıştır. Cumhuriyet’in ve değerlerinin sermaye sınıfı tarafından kemirilerek AKP
ile birlikte yıkılması başka bir yazının
konusu. Ama cumhuriyetçilik padişah
egemenliğinin sonu ise millet iradesi ya
da millet egemenliği kavramlarıyla cumhuriyet kavramı arasında bir illiyet bağı
bulunmaktadır.
MILLI IRADE DIYEN
PADIŞAHÇILIK OLUR MU?
Bu anlamıyla ülkemizde de tartışmalar
ters yüz edilmiş bir tuhaflık taşıyor. Aslında bunu bilerek yapıyorlar. Örneğin
İslamcılık siyaseti ya da örgütlenmesi
özünde tek adam kültü üzerine oturuyor.
İster bir tarikat ister bir İslamcı siyasi
hareket olsun tek adam kültü üzerine
oturan örgütlenmeler söz konusu olan.
Yine aynı şekilde hemen hemen merkez
sağın neredeyse bütününde tek adam
liderliği ve kültü yerleşmiş durumda.
Benzer bir biçimde Osmanlıya bakışta
da böyle. Osmanlıcılık, özünde saltanatçılık ve monarşi rejimi. Bugün İslamcı
ve muhafazakar hareket aslında monarşiyi temsil ediyor.

Ya da bugün AKP eliyle kurulan başkanlık rejimi. Tek adam yönetimine dayalı, modernize edilmiş bir padişahçılık
özentiliği…
Şimdi bir yandan millet iradesi ve milli
egemenlik deyip, diğer yandan tek adam
kültüne, ideolojisine ve siyasetine yaslanmak çelişki olsa gerek!
Menderes iktidara gelir gelmez uyguladığı siyaset, diktatörlüğü aratmayacak
örneklerle dolu. 1961 anayasası aslında
Menderes örneğinden yola çıkarak diktatörlüklerin önünü kapatmaya çalışan
önlemlerle doludur. Anayasa mahkemesinin kurulması, üniversitelerin özerkliği
gibi konular tam da bununla ilgilidir. Bu
gerçek AKP tarafından “milli iradeye
geçit vermeyen vesayet rejimi” olarak
sunulmuştur.
AKP, popülizmle kazandığı çoğunluğu,
“milli irade” kavramıyla propaganda
ederek aslında “millet egemenliği ve iradesinin” karşıtı olan tek adam yönetimi
kurmaktadır.
Tam da bu yüzden AKP ve gerici zihniyet, milli irade ve milli egemenlik kavramlarıyla aslında uyuşmayan bir siyasal
çizgiye sahip oldukları için en fazla
sarıldıkları kavramlar haline geliyor.

PUSULA

8 HAZİRAN 2020

“YERLI VE MILLI” DEDIKLERI:
AKP’NIN EMPERYALIZMLE DANSI
İLKER DEMIRER
“Yerli ve milli” söylemi son yıllarda
iktidar çevrelerince sıkça tekrar ediliyor. Savunma sanayindeki bir dizi gelişme “yerli ve milli” adıyla pazarlanırken, bu kervana ilaç sanayide katıldı.
“Yerli ve milli otomotiv” çağrısı uzun
yıllardır yapılırken, bu üretimlerin
hangilerinin hangi düzeyde gerçekten
yerli olup olmadığı da tartışma konusu
haline geldi.
Tartışmanın seceresi bir hayli kabarık.
Söz gelimi “milli tank” diye yıllardır
pazarlanan projesinin bir yandan Katar
ortaklı “yerli şebekeye” peşkeş çekilirken, öbür yandan motorlarının dahi Almanya’ya üretilmesi gündeme gelmişti.
[1] Benzer durum “yerli otomotiv” için
de geçerli. Yerli otomotiv olarak lanse
edilen ürünün tasarımından, yürüyen
aksamına kadar türlü kısımlarının yabancı menşeili oluşu bir hayli tartışma
konusu olmuştu.[2]
Katar ortaklı, Alman motorlu tank ya
da İtalyan tasarımlı, İngiliz prototipinde yerli otomotiv…
Tartışmanın bu kısmı önemli olmakla
birlikte “teknolojide diğer ülkelerden
destek almak iyi midir kötü müdür?”
tartışmasına saplanıp kalacağı için,
bağımlılık konusunu biraz açmak gerekiyor.
Bağımlılık ilişkileri nereden doğmaktadır?
Bağımlılık ilişkilerinin arkasında yatan
nedenler nelerdir ve sonuçları ne olur?
BAĞIMLILIK ILIŞKILERININ
TEORISI YA DA EMPERYALIZM
GERÇEĞI
Bu iki sorunun arkasında yatan temel
kalkış noktası emperyalist-kapitalist
sistemin doğasıdır. Kapitalist üretim
tarzının özel bir aşaması olarak emperyalizm, devasa bir tekeller düzeni
olarak; sermayenin yoğunlaşmasının
ve merkezileşmesinin bir sonucudur.
Bu durumun sonucu olarak sermaye
ihracı emperyalist merkezler lehine
çözülürken, diğer ülkelerin emperyalist

sisteme eklemlenmesi olgusunu açığa
çıkartır.

Emperyalist sistemde pazarların paylaşılması ve bu paylaşım için verilen
ekonomik, siyasi ve askeri savaşların,
sistemin doğasını teşkil ettiği iyi bilinen bir gerçek. Özellikle 20.yüzyılın
başında İngiltere, Fransa ve ona sonradan katılan Almanya gibi ülkelerin
merkezinde durduğu büyük bir paylaşım mücadelesi başlarken, ortaya çıkan
sömürge ülkeler kategorisi emperyalist sistemin doğrudan bir sonucuydu.
Ancak bir diğer ortaya çıkan sonuç ise
“bağımlı ülkeler” kategorisidir.
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ilişkilerin önemli bir dizi “toplumsal”
sonucu olduğunu düşünen 60’lı yıllar
“Bağımlılık Okulu” tezlerinden esinlenen bakış açısı bazı zorluklar yaşamaktadır bugün. Bir hayli iddialı olan
bu okulun tezlerinden “uluslararası
ticaret dengesizliklerine” odaklanan
Samir Amin’in daha gerçekçi olarak
ayrıştığı bu ekolün, geçici ilişkilerin
doğasını bir hayli statikleştirdiğini
düşünüyorum. [4]

Ancak bu dönemin ürettiği geçici
ilişkiler, kategorik olarak ele alınmak
zorunda. Emperyalizm çağının bir evresine ilişkin değil, emperyalist-kapitalist dönemin mali-sermayesinin ürünü
Bu bağımlı ülkeler kategorisi, Lenin’in olarak bir coğrafyada sürekli yeniden
de tespitiyle emperyalist-kapitalist
üretilirler. Bu nedenle, Türkiye benzeri
çağın mali tekellerinin sömürge poülkelerde farklı sermaye gruplarının
litikalarının sonucunda ortaya çıkan
eğilimleri dönemsel olarak yön değiş“geçici” ilişkilerdir. [3] Bu geçici
tirmekte, ancak mali sermayenin çıkarilişkiyi 20.yüzyılın başında tarif ederları baki kalmaktadır.
ken kullanılan Portekiz örneği oldukça
ilgi çekicidir. Kendisi de sömürgelere
YÜZEYIN ARDINDA YATANLAR
sahip olan Portekiz, yetersiz sermaye
VE TÜRKIYE
birikimi nedeniyle İngiliz mali-sermayesinin himayesi altında, diğer emper- Bugün “yerli ve milli” söyleminin aryalist güçlere karşı kendi sömürgeleri- kası kazındığında bu gerçek daha fazla
ni korumaktadır.
görülebilmektedir. Türkiye sermaye
sınıfının, uzun yıllar süren ekonomik
Burada küçük bir parantezi Marksist
gelişimi için ihtiyaç duyulan sermaye
teori içindeki farklı “bağımlılık” tezkaynağı ve üretim araçları büyük oranlerine ayırmak gerekiyor. Bu geçici
da emperyalist merkezlerden temin
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edilmeye devam edilmektedir. Bugün
dış açık olarak bilinen ithalat-ihracat
dengesizliğinin iki kaynağı bulunmaktadır: Türkiye’nin enerji ihtiyacı ve
üretim için ihtiyaç duyulan ara mallar.
Enerji kaynakları açısından ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Türkiye,
imalat sanayisindeki orta-düşük teknoloji ağırlığı nedeniyle makine ve kimya ürünleri sanayilerinde de ithalatçı
konumundadır. 2019 verilerine göre
ithalatın yüzde 80’i imalat sanayisine
dönük ara malı ihtiyacı kaynaklıdır.
[5] 2019 yılında yüksek kur artışı
nedeniyle düşen yatırım ihtiyacı, ara
malı ithalatı azaltmasına rağmen,
sadece kimya sanayinde bu miktar 10
milyar doların üzerindedir. İthalatta bu
sektörlerin büyük oranda temin noktası Almanya ve Çin olurken, enerji
kaynaklı yapılan alımlar ise Rusya ve
Körfez ülkeleri oldu.
Elbette, bağımlılık ilişkileri sadece
dış ticaret dengesiyle sınırlı değil. Bir
örnek sağlıkta yaşanan bağımlılık ilişkisi. . Bakan Koca’nın 2019’da itiraf
ettiği “sağlıkta bağımlıyız” açıklamasıyla birlikte yerli ilaç tekelleri, büyük
patent anlaşmaları yaparak yeni ürünler satın almaya ya da kopyalamaya
çalıştı. Gene de bu alanın ilaç tekelleri
lehine büyümesi, halkın ihtiyaçlarının
karşılanması anlamına gelmiyor. Büyük sanayi yatırımlarının büyük oranda yabancı ortaklarla birlikte yürüdüğü
bir ortamda, emekçi halkın ihtiyaçlarına dönük adımlar atılması zor gözüküyor.
MALI TEKELLER
Mali-sermayenin yarattığı kaynaşma,
Türkiye sermaye sınıfı için sadece
imalat sanayi üzerindeki bağımlılığı
arttırmıyor. Uluslararası mali-tekeller
bugün finansal piyasalar üzerinden de
büyük bir değer aktarımını sağlıyor.
Bir dönem çok tartışılan “dolarizasyon” olgusu, bankalar için bir gerçeklik haline gelmiş durumda. Salgın
nedeniyle azalan dolar mevduatlarına
rağmen, bugün mevduatların yarıya
yakını hala dolar pozisyonunda bulunuyor.
Sadece parasal olarak değil, uluslararası tekellerin borsa üzerinden sağladığı gelirler de dudak uçuklatan düzeylerde bulunuyor. BİST 100 endeksinin
salgın nedeniyle gerileyen büyüklük-

leri, yabancı varlıkları azalttı. Ancak
2020 Mayıs ayı sonu itibariyle yabancı
varlıkların ağırlığı BİST 100 endeksinin yüzde 53’ü düzeyinde bulunuyor.
[6] Yıllara göre bu büyüklükleri sağlayan merkezler değişse de İngiltere,
Katar ve ABD merkezli yatırımcılar
merkezi rol üstleniyor. AKP’nin SWAP
anlaşması için bu üç ülkeyi merkez
alması bu nedenle şaşmamak gerekiyor. [7]
Emperyalizmden kurtulmadan asla!
Dolayısıyla tüm bunlar, yerli ve milli
söyleminin, görünenin ardında yatan
ilişkileri saklamaya yetmediğini gösteriyor. İktidarın propaganda makinesi aracılığıyla kanıtlamaya çalıştığı
“üretim atağı” ardında yatan ilişkilerin
sonucu. Sermaye sınıfının ihtiyaçlarıyla belirlenen bu politikalar, emekçi
halkın çıkarlarını karşılamaktan uzak
kalırken, “Türkiye işçi sınıfının kaderi
bu politikalara mı bağlı?” sorusunu
ortaya atmaya neden oluyor.
Bize göre ise bu sorunun cevabı açık
ve net: Asla!
Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkının çıkarı, tüm bu bağımlılık ilişkilerini yeniden üretmeyi ortadan kaldıracak
bir düzenin kurulmasından geçiyor. Bu
nedenle emperyalizme karşı mücadele
işçi sınıfının kurtuluşu için bir zorunluluktur.
Notlar
[1] https://tr.euronews.
com/2020/01/21/milli-tank-altay-mo-

tor-sorunu-nasil-cozulecek
[2] https://odatv4.com/bu-arabanin-neresi-yerli-neresi-milli-30121919.html
[3] Lenin, Emperyalizm: Kapitalizmin
en yüksek aşaması, Sol Yayınları, 7.
Baskı, s.86-87
[4] Samir Amin’in ifadesiyle “uluslararası ilişkilerin asimetrisinden kaynaklı olan bağımlılık ilişkileri” tezi,
bir anlamda Ricardocu “karşılaştırmalı
üstünlükler teorisinin” Marksizme
yedirilme çabasıydı. Bir hayli yaratıcı
olan Amin, bu durumun sonucu olarak
bağımlı ülkelerin üretim düzeyinin
belirli bir noktada kalacağını öngörüyordu. Bu öngörü verili örneğimiz
için uyumsuz kalırken, Amin bir yerde
haklıydı, bağımlı ülkelerin burjuvazisini siyasal düzlemde emperyalizm
yeniden yapılandırma konusunda “mahir” bir güçtür.
[5] Ekonomik Rapor:2019, TÜRMOB
yayınları, s.34
[6] https://www.dunya.com/finans/
haberler/borsada-kucukler-buyuk-kazandirdi-haberi-471401
[7] Buna rağmen Türkiye’nin son
SWAP anlaşmasından öncesine kadar
bu işlemleri en büyük gerçekleştirdiği
ülke Çin’di. ABD’nin kapısının çalınıp
geri dönülmesinin ardından İngiltere
ve Katar’ın kapısını çalan Türkiye,
bu iki ülkenin mali tekellerine büyük
ayrıcalıklar sağlamak üzere anlaşmalar
yapmakta.
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