DAYANIŞMA
FORUMU
ARALIK 2021 | SAYI 3

SERMAYENİN TEMSİLCİSİ
OLARAK AKP
SÖYLEŞİ • Oğuz OYAN “Akp’ni�n Sınıfı: Sermaye Bi�ri�ki�m
Süreçleri� Kapsamında AKP”
Hüseyin ÖZEL • Rant Kapitalizmi
Kadir SEV • Sermayenin Hizmetinde 20 Yıl
Orhan GÖKDEMİR • Din, Sermaye, Kapitalizm
DAYANIŞMA MECLİSİ ORTAK YAYIN ORGANIDIR

http://dayanismameclisi.org/index.php/dayanisma-forumu/

SUNUŞ
ERHAN NALÇACI
Dayanışma Forumu’nun 3. sayısını paylaşmanın
kıvancını yaşıyoruz. Umarız karşılamakta
olduğumuz yeni yılda Dayanışma Meclisi’nin
ürünü olan çok daha fazla fikri, çalışmayı emekçi
halkımızla paylaşma imkânı bulacağız.
Dayanışma Meclisi Kasım ayında yaptığı toplantıda
sol bir odak yaratmak üzere sosyalist partiler
arasında süren ittifak görüşmelerini takip kararı
aldı ve sonrasında EMEP, Sol Parti ve TKP’ye
ziyaretler gerçekleştirdi.
İktidar bloğunun karşısında giderek güçlenen
bir muhalefet varken bir üçüncü cepheye
gerçekten gerek var mı? Erdoğan ve AKP’nin en
geç 2023’te yapılacak seçimlerde gitme olasılığı
kuvvetlenirken ve muhalefet cephesi “güçlü
parlamento” gibi bir demokratikleşme hedefi ile
siyaset yaparken farklı bir siyasi odak bu sürece
zarar verebilir mi?
İşte tam bu noktada AKP’nin bir sınıfı var mıydı ve
bu sınıf neydi sorusu önem kazanıyor. Dayanışma
Forumu da bu kez bu soruya odaklanıyor.
Egemen sınıfla siyaset arasındaki ilişkiler
sanıldığından karışıktır, günümüzde egemen sınıf
olan sermaye sınıfının siyaseti belirlemesi tüm bu
karmaşık ilişkilerin bir soyutlaması olarak karşımıza
çıkar.
Örneğin, siyasilerin köken olarak sermaye
sınıfından olması gerekmez. AKP kadrolarının
satışlardan aldıkları komisyonlarla ölçüsüz bir
şekilde zenginleşmelerine ve şimdi sermaye
sınıfının üyeleri olduklarına bakmayalım, 1990’lı
yıllarda çoğu köy sınıflarından, küçük burjuvaziden,
hatta lümpen proletaryadan geliyordu.
O zaman bir siyasi partinin sınıf belirlenimi için, yani
hangi sınıfın hizmetinde olduğunu anlamak için
nereye bakmalıyız?
Bakmamız gereken iki şey var, biri siyasi programı,
ikincisi ne yaptıkları, başka bir deyiş ile icraatları.
AKP’nin programı muhakkak sermaye sınıfına
aittir ama özellikle son 20 yılda yaptıklarına
bakmak hiçbir şüphe bırakmayacaktır: Yağmaya
varan bir özelleştirme ve piyasalaştırma, emeğin
örgütlülüğünün dağıtılması ve yüksek sömürü
oranlı bir emek rejiminin yaratılması, sermayenin
önündeki hemen bütün yargı ve yasama

engellerinin kaldırılması…
Zaten adı üzerinde AKP teknik tabiriyle Türkiye’nin
sermaye birikim tarzını değiştirdi, koşulsuz bir
sermaye diktatörlüğüne kapıyı açtı.
Ya AKP’nin halkın dini inançlarını suiistimal etmesi,
laikliğe yapılan saldırı. Bu özelliğin de sermaye
sınıfının programında olduğunu söylemeliyiz.
Emekçi sınıfların kazanımlarına bu kadar yoğun
bir saldırı aynı zamanda emekçi sınıfların aklına
saldırıyla gider tarihte her zaman.
Millet Cephesi hangi sınıfın programına sahip diye
sorabiliriz şimdi.
Programın ne özelleştirmelere, ne yüksek sömürü
oranına, ne piyasalaşmaya, ne dinin suiistimaline,
ne emperyalizme karşı olmadığını biliyoruz. Güçlü
parlamento ve düşük profilli Cumhurbaşkanlığı
hedefi özle alakalı olmayan ve sermayenin bir
ortalığa çeki düzen verme programı olarak
gözüküyor.
Ayrıca şuna bakmalıyız, geçen yüzyılda
sermayenin farklı kesimlerinin farklı siyasi
temsilcileri olabiliyordu. Mali sermaye, sanayi
sermayesi, küçük burjuvazi, toprak ağaları
vb. Ama şimdi Türkiye’de ve dünyanın büyük
bölmesinde tekelci sermaye siyasi arenayı
dümdüz etti ve bütün sermaye kesimlerinin
çıkarlarını kendine bağladı. Bu nedenle Cumhur
Cephesi ile Millet Cephesi’nin arka planında farklı
sermaye kesimlerinin çıkarlarını aramak da boşuna
olacaktır. Bu, sermaye sınıfı içinde hiçbir çıkar farkı
olmadığını bize göstermez kuşkusuz ama bunlar
tali kalıyor ve siyasetlerin önüne ortak bir sermaye
programı konmuş durumda.
Ayrıca bu çıkarların oldukça kozmopolit olduğunu
da ilave edelim, tekelci sermaye uluslararası
sermaye ile büyük ölçüde bütünleşmiştir ve
sermaye sınıfının ajandasından yurtseverliğin
çıkarılmasının üzerinden bir asır geçmiştir.
Bu tanımladığımız koşullarda emekçi sınıfların
programına sahip ve bu programla uyumlu bir
siyasi cephe, bir ittifak, bir odak yaratmak çok
yaşamsal gözüküyor. Programında kamulaştırma,
laiklik, emeğin sömürülmesine karşı koyma,
yurtseverlik ve dünya emekçi sınıfları ile
dayanışma olan bir program bu ülkenin bir
geleceği olacaksa zorunlu şarttır.
Dayanışma Forumu’nun bu sayısında Dayanışma
Meclisi’nin beş üyesinin bu konuyu etraflıca açan
yazılarını bulacaksınız.
Yeni yılın emekçi sınıfların örgütlülüğünü, birliğini
ve mücadele azmini artırması dileğiyle…
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SÖYLEŞİ

OĞUZ OYAN İLE SÖYLEŞİ
“AKP’NİN SINIFI: SERMAYE BİRİKİM
SÜREÇLERİ KAPSAMINDA AKP”

Dayanışma Forumu’nun ikinci sayısı
“Özelleştirme ve Yağma Ekonomisi”
üzerineydi. Bu sayıda ise “AKP’nin sınıfı:
Sermaye birikim süreçleri kapsamında AKP”
başlığı altında AKP’nin sermaye sınıfı ile
olan ilişkisine odaklanılıyor. Türkiye gibi geç
kapitalistleşen ülkelerde devletin ve siyasi
iktidarların sermaye sınıfının egemenliğini
sürdürme işlevinin yanı sıra devletin sermaye
sınıfı yaratma işlevi de önem taşıyor. Türkiye
kapitalizminin sermaye birikim sürecinde;
sermaye sınıfının çıkarları doğrultusunda
politikalar oluşturma, yeni sermaye sınıfı
yaratma, bazı sermaye gruplarıyla özel olarak
ilişkilenme pratiği Cumhuriyetin başlangıç
döneminden günümüze kadar tüm siyasi
iktidarlar gibi AKP tarafından da sürdürülüyor.
Bu kapsamda AKP’nin sermaye sınıfı ile
ilişkilenme süreci için neler söylenebilir?
Siyasi İslamcı hareket Türkiye’de tarih
sahnesine iktidar ortağı olarak üç kez çıktı.
Bunlardan birincisi, 1973-74’teki CHP-MSP
koalisyonu ve devamında da AP-MSP-MHP
koalisyonu (Milliyetçi Cephe) hükümetlerinin
küçük ortağı biçimlerindeydi. Bu süreçten
siyasal İslamcı hareket yararlı çıkacaktı.

Bir kere, 1970’ler öncesinde merkez sağ
siyasetlerin gölgesinde varlık göstermeye
çalışan bir siyasetten, kendi kanatlarıyla
uçabilen bir siyasete dönüşebilmeyi başardı.
Bunda, merkez sol ile ittifak kurabilmesinin
de payı oldu ve sermayenin doğrudan
temsilcisi merkez sağa karşı pazarlıklarında
el yükseltmesini sağladı. İkincisi, siyasi
İslamcı hareket bu iki farklı koalisyon içinde
de kendini siyasetin olağan bir aktörü olarak
meşrulaştırma fırsatını elde etti ve bunu
sonuna kadar kullandı. Gerçi birinciden
ikinciye doğru kendi İslamcı çizgisini daha
fazla vurgulama imkânı elde etti. Daha
önemlisi, ilerici güçlere karşı faşist bir
cepheleşmede hiç rahatsızlık duymadan
yer alabileceğini de göstermiş oldu. Öyle ki,
12 Eylülün faşist askeri yönetimi, yeşil kuşak
peşindeki ABD’nin de telkinleriyle, siyasal
İslamcı hareketin 1970’lerdeki “uzlaşmacı bir
düzen-içi hareket” olma tavrının bir model
olarak geleceğe de taşınabileceği üzerine
1980’lerde yatırım yapmaktan geri durmadı.
Siyasi İslamcı hareketin ikinci iktidar deneyimi
1994 yerel seçimler başarısıyla başladı ve
Refah Partisi’nin 1995 genel seçimlerinden
birinci parti çıkması üzerine 1996-97’de
İslamcıların hükümetin büyük ortağı olduğu
RP-DYP koalisyonuyla devam etti. Bir yandan
28 Şubat tarihli Milli Güvenlik Kurulu Kararları,
diğer yandan ilgili partiler arasında koalisyon
liderliğinin değişmesine ilişkin protokol, bu
arada da sermayenin RP’nin “Adil Düzen”
programına karşı duyduğu rahatsızlık
nedenleriyle bu koalisyon birkaç ay sonra
iktidardan düşecekti. Buna karşın, hem RP’nin
(ve sonradan Fazilet Partisi’nin) tekrarlanan
yerel seçimler başarısı, hem RP-DYP koalisyon
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deneyiminin 28 Şubat ile RP’nin kapatılması
üzerinden bir “mağduriyet” öyküsüne
dönüştürülmesi, hem de 2001 krizinin
faturasının DSP-MHP-ANAP koalisyonuna
yıkılması, 2001’de sahneye “milli görüş
gömleğini çıkardık” diyerek iç ve dış destekleri
de arkasına alan AKP’nin iktidara taşınmasını
olağanüstü kolaylaştırılmış olacaktır.
Siyasi İslamcı hareketin üçüncü ve kalıcı
iktidar deneyimi, 2002’den itibaren AKP
aracılığıyla cisimlenecektir. AKP-sermaye
ilişkileri de üç aşamadan geçecektir. Birinci
dönemde, AKP, başlangıçtan itibaren
RP’nin sermayenin tepkilerini çeken “Adil
Düzen” programını tamamen reddetmekle
kalmayacak, ultra-liberal ve ultra-AB’ci/
NATO’cu bir çizgiyi sahiplenerek siyaset
sahnesinde yer tutacaktır. Siyasi İslamcı
hareketin yeni temsilcisi olarak AKP, 1970’lerin
ve 1990’ların derslerinden öğrenebildiği kadar
öğrenmiştir. Kendi sermayesini yaratırken
sadece din eksenine bağlı kalmayacak,
sermayenin bütününü yanında tutmaya
çalışacaktır. Emperyalizmin kuşkuyla
karşıladığı Erbakan tarzı bağımsız/bağlantısız
ülke iddialarına son verecek, sistemin
hegemon ülkesiyle iyi geçinmeye hatta onun
-göstermelik de olsa- “stratejik ortağı” olarak
görünmeye birincil önceliği verecektir.
İktidara yerleşebildiği ölçüde de, artık siyaset
yolunun tıkanmasına izin vermeyecek
şekilde yargıya ve orduya hâkim olmayı diğer
öncelikli meselesi yapacaktır. Gerçi 2008
yılında gene “laiklik karşıtı eylemlerin odağı
olmak” suçlamasıyla Anayasa Mahkemesi
tarafından kapatılmanın eşiğinden dönecektir
ama bundan sonraki süreçte yargı ve Türk
Silahlı Kuvvetleri üzerinde hâkimiyet kurma
operasyonlarına hız verecektir. Fethullahçı
hareket bu stratejide temel payandasını
oluşturacak, ona verdiği ödünler bu süreçte
katlanacak, gene de “cemaatin” taleplerinin
arkası kesilmeyecektir. AKP, iktidar sürecinin
ilk 7 yılında içerde ve dışarda sermayenin,
siyasi liberallerin, sermayenin medyasının
tam desteğini alacaktır. Dönem büyük
özelleştirmeler ve büyük rant aktarımları
dönemidir. AKP-cemaat-tarikatlar koalisyonu,
sermayenin olduğu kadar Batı’nın da göz
bebeğidir. Çıkar çatışmaları başlayana kadar

veya kendi eteklerinde yeni bir sermaye sınıfı
yaratma çabalarını yoğunlaştırmasına kadar
aradan su sızmayacaktır.
AKP-sermaye ilişkilerinin ikinci dönemi,
AKP’nin 2010/2011’den itibaren seçim
başarılarının da etkisiyle hem kendine olan
güveninin aşırı arttığı, hem fiili koalisyon
ortaklarının ekonomik ve siyasi paylaşım
baskılarına direnebilecek gücü kendinde
görmeye başladığı dönemdir. Kendi sermaye
gruplarını oluşturmaya başlamasının da
etkisiyle sermayenin bazı bölümleriyle, bu
arada FETO’cu sermayeyle arasına mesafeler
girecektir. 2013’teki Haziran Direnişi, siyasal
İslamcı hareketin beklemediği ve algılamakta
zorlandığı bir toplumsal tepki birikiminin
dışa vurması olacaktır; buna karşılık, 17-25
Aralık 2013’te, iktidarın yolsuzluk ağlarına
Fethullahçıların yaptığı operasyon, AKP tarzı
ilkesiz ve etik değersiz siyasetlerin alışkın
olduğu bir iç hesaplaşma türüdür. Gene
de 17-25 operasyonu, siyasi İslamın iktidar
sürecinde yeni bir dönemin habercisi olacaktır.
Bu iç-çatışmalı dönem, AKP’nin/Erdoğan’ın
“Allah’ın lütfu” olarak görüp önünü açacağı
15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimine kadar
uzanacaktır. Hesaplaşmanın (bu arada bazı
kademelerle yeniden ittifaklaşmanın) bugün
bile son bulduğu söylenemez. AKP-sermaye
ilişkileri bu dönemde inişli-çıkışlıdır ama
hâlâ iktidara destekler güçlüdür. Bunda,
sermayenin bildik çıkar hesapları yanında
iktidar sopasının giderek uzamasının, iktidarın
bir İslamo-neofaşist nitelik kazanmasının da
etkileri bulunmaktadır.
AKP-sermaye ilişkilerinde üçüncü dönem
2017 sonrasından başlatılabilir. Başkancı
rejimin Anayasal dayanaklarının oluşturulduğu
bu dönemde, sermayenin iktidara olan
desteği parçalı bir yapıya evrilmiştir. İktidarın
ve tek bir siyasi karar alıcının aşırı güçlenmesi
ve dinci bir rejim oluşturmada sınır tanımaz
bir çizgiye savrulması, siyasal istikrara ve özel
yaşam tarzlarına bir tehdit olarak daha fazla
algılanmaya başlanmıştır. Sistemin pervasız
sömürü ilişkilerini garanti etmesine rağmen
iktidarın yaydığı negatif enerjiler irili ufaklı
birçok sermaye kesimini tedirgin etmektedir.
Dışarıya sermaye taşınması bu dönemde hız
kazanmış ve iktidarın en yakınındaki sermaye
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kesimlerini dahi içine almıştır. Bu dönemde
ekonomi yönetiminin iyice irrasyonel bir yapı
kazanması da sermayenin güvenini sarsan
önemli bir etken olmuştur. AKP’nin seçmen
tabanını yitirmeye başlaması da bu sürece
koşut olarak çalışmaktadır.
Sermaye sınıfı, tanım gereği, seçeneksiz
kalmak istemez. Gelinen koşullarda, kendine
yeni bir siyasi iktidar seçeneği oluşturmanın
da hesaplarını yapmaya başlamıştır. Ayrıca,
neoliberal politikaları daha istikrarlı bir çizgide
sürdürebilecek bir iktidar alternatifi artık tercih
konusu da olabilecektir. Bu seçeneğin de,
AKP’den türeyen iki partinin de desteğini alan
Millet İttifakı ile pekâlâ oluşturulabileceği
mutlaka hesaplanmaktadır. Yapılan hesap,
bu çok parçalı siyasi yapının, merkez sağ
ideolojili bir çoğunluğa dönüştürülerek daha
istikrarlı ve sermaye açısından daha güvenilir
kılınmasıdır.

Sermayenin genel programını oluşturan
neoliberal politikaları eksiksiz ve güçlü bir
şekilde uygulayan AKP, sermayenin farklı
kanatları arasında tarafsız kalmayı öngören
neoliberal politikaları ise uygulamadı, bu
amaçla oluşturulan üst kurulları işlevsiz
kıldı, sermaye kesimleri arasında kuralsız
uygulamalara gitti. Bu kapsamda AKP’nin
sermaye kesimleri arasındaki ilişkilerindeki
farklı uygulamaları nasıl değerlendirmek
gerekir?
AKP, kendi takiyyeci karakteriyle uyumlu
olarak, başlangıçta neoliberal kurumsal
şekillenmeyi benimser gözüktü. Ancak
“bağımsız üst kurullar” denilen görece
özerk düzenleyici ve denetleyici kurullar,
iplerin daha fazla sermayenin, uluslararası

sermayenin, uluslararası finans kuruluşlarının
elinde olması anlamına gelmekteydi. Bu,
iktidarın kendi sermayesini yaratmanın
ve istediği biçimde ve hızda bir yolsuzluk
ekonomisi oluşturmanın önünde büyük
bir engeldi. Bu yüzden, Fethullahçılarla yol
ayrımının çok öncesinde, esasen Fethullahçı
sermayenin de bu yöndeki talepleri
doğrultusunda, bu “bağımsız kurullar” denilen
ayakbağlarından kurtuldu, sistem içinde
tuttuklarını da rant yollarını denetlemenin,
yüksek maaşlı arpalıklar oluşturmanın
araçlarına dönüştürdü. IMF ile sürdürülen
standby programının resmen sona erdiği
Mayıs 2008’den sonra da, Babacan’lı dönem
olan 2015’e kadar da IMF reçeteleriyle uyumlu
kalınacaktı ama, “bağımsız kurullar”a sadık
kalınmasının bir gerekçesi de kalmamıştı.
“Bağımsız üst kurullar”, bir bakıma iktidarın
sermaye ile ilişkilerini neoliberal kurallara
bağlamanın araçlarıydı. Başka deyişle, farklı
sermaye kesimleriyle köklü biçimde farklı
ilişkiler geliştirilmesinin önünü tıkayabilecek
mekanizmaların/kuralların oluşturulması
anlamındaydı. AKP türü tüm rant kanallarını
merkezileştirme ve ayrımcılıklarla kendi
sermayesini yaratma peşindeki bir iktidar
örneğinde bunun sürdürülmesi mümkün
değildi. Nitekim 2017 sonrasında önü
tamamen açılan Tayyip usulü “başkancı
rejim”in niteliğine bakılırsa, bunun neden
sürdürülemez olduğu da daha iyi anlaşılır.
Sermayenin AKP’den yakınmaları sadece
bağımsız üst kurullarla sınırlı değildir.
Çünkü AKP döneminde ekonominin AKP
öncesinden gelen, veri üreten, düzenleme
yapan, planlama yapan kurumları açısından
da önemli güvensizlikler birikti. TCMB’nın
karar özerkliğini artık sınırlı ölçeklerde bile
koruyamaması; TÜİK’in güvenilirlik kaybı
yaşaması; BDDK ve TMSF’nin işlevlerini
rahatça yerine getirememeleri; geriye
çekilmiş bir DPT’ye bile tahammül edilemeyip
tasfiye edilmesi bunlardan bazılarıdır. Erdoğan
için, kendisine doğrudan bağlı olmayan
hiçbir kurumun anlamı kalmamıştır. Ama bu
durumda bu kurumların da işlev ve anlamları
kalmamaktadır.
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Emperyalizmin temel özelliklerinden olan
finans kapitalin ve sermaye ihracının boyutları
her geçen gün artmakta, buna bağlı olarak
Türkiye’de de sermaye hareketlerindeki artışın
sonuçları AKP döneminde güçlü bir şekilde
yaşanmakta. AKP döneminde uluslararası
sermayenin varlık edinimlerinin önemli ölçüde
arttığı, servet mülkiyetinin önemli boyutlarda
yabancılaştığı görülüyor. Bu perspektiften
bakıldığında AKP’nin uluslararası sermaye ile
olan ilişkileri için neler söylenebilir?
Uluslararası sermaye AKP döneminde
Türkiye’ye daha fazla yerleşmiştir. Bu tür
sermayeye sunulan fırsatların artması
kuşkusuz bu eğilimde önemli bir rol
oynamıştır. AKP döneminde uluslararası
sermayenin Türkiye’de varlık edinimleri
artmış, servet mülkiyeti önemli boyutlarda
yabancılaşmıştır. Servet mülkiyetinde artan
yabancılaşma, hem kendi başına, hem de
ekonomiye kırılganlık taşıyan özellikleri
nedeniyle ciddi bir yapısal bozulma olarak
görülmelidir. Bu arada AKP dönemine daha
fazla özgü olan iki gelişme yaşanmıştır.
Bunlardan ilki, AKP Türkiye’sinde yabancılara
taşınmaz satışlarında yeni bir ivme yakalanmış
olmasıdır. Karşılıklılık (mütekabiliyet) ilkesine
dayanmaksızın bu hakkın yabancı ülke
vatandaşlarına/şirketlerine tanınması,
işlem hacmini büyütücü etki yapmıştır.
Ayrıca, mülkiyet satışları üzerinden TC
vatandaşlığı hakkının verilmesinin de son
zamanlarda yabancıların (özellikle de
çevre ülkeleri vatandaşlarının) Türkiye’de
mülkiyet edinimlerinde belirli etkileri olmaya
başlamıştır.
İkinci gelişme ise, Arap sermayesinin
Türkiye’ye eskiden olduğundan daha fazla
yönelmesidir. Bunun iktidarın beklediği
ölçülerde olmadığı açıktır, çünkü mezhepçi
politikalara dayalı Ortadoğu siyaseti giderek
caydırıcı bir rol oynamıştır. Bununla birlikte,
Suriye’den Türkiye’ye olan göç akımları
sadece yoksulları değil görece varlıklı
kesimleri ve bunların servet birikimlerini
de taşımıştır. Öte yandan Katar sermayesi,
Saray rejimi ile olan yakın ilişkileri üzerinden,
Türkiye’ye ilgisini sürdürmektedir. Bunun
Türkiye’den Katar’a sermaye çıkışlarını
dengeleyip dengelemediği ise belirsizdir.

Bu arada Türkiye’ye doğrudan yabancı
sermaye girişlerinde artışın yanında mutlaka
hesaba katılması gereken yeni eğilim,
Türkiye’den dışarıya yönelen sermaye
çıkışları/yatırımları akımıdır. Bu ikincisinin de
giderek büyüme eğiliminde olduğu, böylece
yerli-yabancı sermaye ilişkilerinin daha
karmaşık bir yapıya büründüğü de göz önüne
alınmalıdır.
Neoliberalizm Dünyada uzun süredir daha
otoriter devlet politikaları ile yoluna devam
ediyor. Kuvvetler ayrılığının fiilen ortadan
kaldırılarak yürütme erkinin güçlendirilmesi,
daha hızlı karar alma mekanizmalarının
oluşturulması bu politikanın bir parçası. Yargı,
yasama gibi diğer erklerin geri planda kaldığı
bu durumda yürütmenin tek başına aldığı
hızlı karar alma süreci sermayenin çıkarlarına
yönelik kararların alınması kolaylaştırıyor,
sermaye kesimleri arasında farklı tercihlerin
yapılma imkânını artırıyor. Bu konuda neler
söylemek istersiniz?
Kapitalizm ile demokrasi birlikteliği, son
40 yıldır da neoliberalizm ile demokrasi
evliliği zaten dünyanın sınırlı coğrafyalarında
geçerliydi. Bugün artık o coğrafyalarda da
gedikler açılmaya başladı. Sistemin lokomotif
devleti ABD, giderek kendi sınırları içinde bir
polis devletine dönüşmüş durumda. Kendi
sınırları dışında zaten hiçbir ülkenin erkler
ayrılığı ilkesine saygı göstermediği, her
düzeyde müdahalelerde bulunduğu biliniyor.
AB’nin Macaristan ve Polonya gibi çevre
ülkelerinde otoriter rejimler çoktan işbaşında.
AB’nin daha demokratik ülkelerinde de
daha otoriter yasalar/düzenlemeler devreye
girebiliyor; yabancı düşmanlığı üzerinden
faşist siyasetler yükselebiliyor.
Yasama-yürütme arasındaki erkler ayrılığı
zaten Batı’nın “geleneksel” demokrasilerinde
bile büyük ölçüde aşınmış bulunuyordu.
Henüz yürütme-yargı alanına aynı ölçüde
yansımış olmayabilir; ama yürütmenin yargıyı
hiç etkilemediği ülke örneği de gösterilemez.
Dünyanın yükselen hegemonya adaylarında,
dünya nüfusunun yüzde 40’ını temsil eden
Çin’de, Hindistan’da, Rusya’da demokratik
eğilimlerin güçlendiğinden ise bahsedilemez.
Meselenin özünde şu vardır: Neoliberal
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düzenleme rejimi, sınırsız sömürü rejimi
demektir. Bunun demokrasi koşullarında
daha fazla sürdürülebilmesinin olanakları
tükenmektedir. Emek kesiminden yükselen
tepkilerin baskılanması, bu kesimlerin
demokratik haklarının geriletilmesi, sistemin
gündeminin ilk sırasındadır. O halde, otoriter
rejimlerin yaygınlaşması için koşullar hazırdır.
Bu arada, yüzyıllık sömürü tarihinin bir
sonucu olarak azgelişmiş ülkelerden gelişmiş
ülkelerin sınırlarına yığılan kitlelerin basıncı da
bir başka bahane üretmektedir.
Karar süreçlerinin merkezileştirilmesi ve
seyreltilmesi, Türkiye’de olduğu gibi giderek
monolitik baskı rejimlerinin, neofaşist
rejimlerin ortaya çıkmasına neden olur. Ancak
bunun sermaye sınıfının ortak tercihine
dönüştüğünü söylemek bugün için erkendir.
Eğer sosyalizm gerçek bir seçenek olarak
ortaya çıkarsa, tarihte örnekleri görüldüğü
gibi, sermayenin neofaşist rejimler tercihi her
yerde baskın hale gelebilecektir.
AKP sermaye sınıfına yayılmacı bir perspektif
mi sundu yoksa sermaye sınıfı mı AKP’yi
Ortadoğu’ya, Afrika’ya, vs. taşıdı?

Türkiye burjuvazisinin sınıf perspektiflerinin
iktidarların dış politika tercihlerinin her
ayrıntısı üzerinde birebir bir belirleyiciliğe
sahip olduğu gibi abartılı bir değerlendirme
içinde değilsek, bu soruyu, siyaset-egemen
sınıf düzleminde “duruma göre farklılaşan
etkiler ve karşılıklı belirlenmelerin oluşabildiği”
üzerinden yanıtlamak mümkündür. Bu
arada, siyasi iktidarların temel dış politika
tercihlerinde siyaset düzlemi ile sermaye
düzlemi arasındaki örtüşme çok güçlü ve
sermaye sınıfının tüm katmanlarının ortak
desteği söz konusu olurken, daha tâli dış

politika kararlarında -özellikle de bunlar temel
dış politika tercihleriyle çelişiyorsa- iktidarların
aynı ölçüde destek bulamadığı birçok durum
ortaya çıkabilmektedir. Bunun da, siyaset-sınıf
ilişkilerinin dinamik karakteri üzerinden bir
açıklaması yapılabilir.
1974’teki Kıbrıs harekâtları ve sonrasında
yaşananlar tam da buna iyi bir örnektir. Türkiye
burjuvazisi hiçbir zaman Türkiye’nin (CHPMSP Koalisyon Hükümetinin) Kıbrıs’a askeri
bir çıkarma yapmasını ve bunun Türkiye’nin
ABD-Avrupa-NATO ilişkilerine uzun dönemli
zararlar vermesini onaylamamıştır. (1970’lerde
TÜSİAD çevrelerindeki Ecevit alerjisinin bir
bölümü de buradan gelir). İkinci bir neden
de, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin, Türkiye
cesametinde bir ülkede gerçekleşen sermaye
birikim süreçleri bakımından tamamen
ihmal edilebilir bir durumda olmasıdır. Başka
bir açıdan, Türkiye burjuvazisi, Kıbrıs için
ödenen bedellerin (başlangıçta ambargolar,
sonrasında AB üzerinden çeşitli yaptırımlar,
adaylık müzakerelerinde çeşitli başlıkların
açılmasına getirilen kısıtlamalar, vs.) Kıbrıs’tan
“sağlanabilecek” doğrudan ekonomik
faydalar yanında çok fazla olduğunu
değerlendirmiştir. Bu burjuvazinin, Kıbrıs’ın
ve KKTC’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz
politikasında oynadığı/oynayacağı stratejik
rol üzerinden düşünerek bunu fayda-maliyet
değerlendirmesi içine almadığı da açıktır.
Nitekim, AKP’nin “Kıbrıs müzakerelerinde hep
bir adım önde olmak” diye tarif ettiği “sürekli
ödün veren taraf olarak uzlaşmayı hızlandırma
stratejisi” Türkiye burjuvazisinin hemen her
katmanının desteğini almış ve Annan Planı
bu çerçevede hararetle desteklenmiş, bu
Planın reddedilmesi sonrasında da müzakere
süreçlerinin devamı talep edilmiştir. AKP,
2016’ya kadar sürdürdüğü bu politikalardan
sonuç alamayınca, Kıbrıs’ın stratejik önemi
de kendini dayatınca, “iki devletli” çözüme
yönelmeye başlamıştır. Türkiye sermayesinin
çoğunluk bloğunun bunu iyi bir gözle
görmediğine emin olabilirsiniz.
AKP dönemindeki dış politika maceraları
konusunda da benzer temellerden hareket
ederek tahlil yapılabilir. Türkiye’nin NATO/Batı
ekseninde kalmasına birincil önceliği veren
sermaye sınıfının, Suriye, Libya, Kafkasya,
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Karadeniz ve Akdeniz meselelerine de bu
gözle baktığı değerlendirilebilir. Sermayenin
Libya’da öteden beri önemli ekonomik
bağlantıları olduğu için, Türkiye’nin bu ülkede
-Batı ile önemli çatışma alanları yaratmadanvarlık göstermesi arzu edilir. Afrika ülkeleriyle
THY’nin de katkısıyla kurulan bağlantılar,
sermaye açısından önemli değerlenme
alanlarının kazanılması olarak görülür ve
desteklenir. Sermayenin önemli bileşenleri,
Rusya-Çin eksenine kayma olasılığının
doğurduğu kaygılar bakımından AKP’nin
Karadeniz, Kırım ve Ukrayna politikalarına
da NATO’cu safta kalarak (çatışmalara
angaje olunmaması ve Rusya ile köprülerin
atılmaması kaydıyla) genelde destek vermeyi
tercih ederler. Türkiye burjuvazisi, Ermenistan
ile ekonomik ilişkileri geliştirmek ister, bu
bağlamda son çatışmalarda Azerbaycan’ın
üstün gelmesi ve sorunun böylece daha
yönetilebilir bir hale gelmesine katkısı olan
dış politika tercihine onay verdiği ama artık
“çözüm” istediği söylenebilir. Orta Asya’da
Türkiye’nin varlık göstermesi sermayenin
çeşitli katmanlarının tercihleri arasına çoktan
girmiştir. Suriye sorunu ise, ucuz işgücü
sağlama yararının tüketilmesi, belirsizliklerin
ise aşırıya gitmesi ve İdlib düğümünün
Türkiye’yi tedhiş hareketlerinin (ve ABDRusya husumetinin) daha fazla içine çekmesi
nedeniyle, artık mutlaka sonuçlandırılması
gereken bir maceradır. Suriye’nin kuzeyinde,
Irak’ta olduğu gibi, bir Kürt siyasi oluşumunun
kurulması ise sermaye açısından bir sorun
alanı teşkil etmez; tam tersine, böyle
bir nedenle ABD ile sürtüşme halinin
devamından kaygı duyar.
Sermaye, yapısı gereği fırsatçıdır; AKP de
fırsatçı bir siyasi harekettir ama mezhepçi
ayakbağları da vardır; bu da sermaye ile
AKP’nin dış politikada her zaman buluşmasına
olanak vermez. Bu nedenle, dış politika
tercihleri konusunda dinci siyaset ile sermaye
sınıfının perspektifleri uyumlu olabileceği gibi
çatışmalı da olabilmektedir. Ama sermayenin
ağırlığını koyacağı çizginin, bugünkü
konjonktürde, AKP dış politikasının Türkiye’nin
temel dış politika tercihlerine (NATO/Batı
eksenine) çekilmeye zorlanması olacağını
söylemek yanlış olmaz. Bugünkü siyaset
denkleminde bir iktidar değişimi olasılığının

da aynı yönde çalışacak dinamikleri
destekleyeceği beklenmektedir.
AKP, iktidara yakın bir sermaye grubu
oluştururken tüm sermayeyi de ihya etti.
Örneğin TÜSİAD 20 yılda 20 kat büyüdü. AKP
ise bu kesimle sanki gerilimli bir ilişki içinde
gibi görünmeyi de başardı. Bu nasıl oldu?
AKP’nin iktidar döneminin ilk 10 yılında
TÜSİAD’ın temsil ettiği bütün sermaye
çevreleri ihya oldu. Özelleştirmelerin de
bunda önemli bir katkısı oldu. Daha sonra,
ihale süreçlerinin iktidar tarafından seçmeci
bir biçimde kullanılması sonucunda gene
TÜSİAD üyesi olan bazı sermaye grupları öne
çıkarıldı, palazlandırıldı, muhtemelen Saray’la
doğrudan çıkar ortaklıkları içinde büyütüldü.
Beşli, onlu “çetelerin” hepsinin de TÜSİAD
üyesi olduğu unutulmamalı.
Bu, devletin ihale süreçleri dışında tutulanların
da mutlaka kaybetmesi anlamına gelmedi
elbette. Sermaye kendine, devletin dışında
da farklı değerlenme alanları yaratabiliyordu
artık. Sermaye yönlü devlet yapılanmasının
genel regülasyon mekanizmaları da buna
uygun koşulları genelde sağlıyordu.
Bununla birlikte TÜSİAD, büyük sermayenin
kurumsal üst örgütü olarak, daha istikrarlı,
daha güvenilir (özellikle hukuk güvenliğine
sahip) ve daha yansız bir düzenleme rejiminin
geçerli olmasını savunmak durumundadır. Bu
arada, özel yaşamlara müdahalelerin artması
toplumun önemli bir kesimi gibi bazı TÜSİAD
çevrelerinde de rahatsızlıklara kuşkusuz
yol açmaktadır. Daha önemlisi, sermayenin
güvenli birikim koşullarında hem ekonomik
hem siyasi bazı sorunların/kuşkuların ortaya
çıkması da, sadece TÜSİAD açısından değil
MÜSİAD açısından da güven sarsıcıdır.
Sermayenin bütün kesimlerinin dışarıya
sermaye transferlerini artırması veya bazı
faaliyet alanlarını yurt dışına taşıması, giderek
büyüyen bu güvensizliğin sonucudur. Burada
TÜSİAD’ın bazı tepkileri daha fazla dillendiren
bir kurum olarak zaman zaman öne çıkması,
gerilimli ilişkilerin merkezindeymiş gibi bir
görüntü yaratabilmektedir. Aslında bunlar,
iktidarın güç kaybının da bir sonucudur.
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Bu saptamalar, sermayenin fırsatçı ve
yıkıcı rekabetlere yatkın karakterini
göz ardı etmemize yol açmaz. Hele de
Türkiye burjuvazisini çok ilkeli bir konuma
yerleştirmeye bizi hiç götürmez. Hatta
Türkiye’nin köklü büyük sermayesinin
dahi, çoğunlukla abartıldığının aksine,
rafine bir burjuva kültürünü ve “ahlakını”
temsil etmediğini görmemize engel
olmaz. TÜSİAD’ın uzun süre bu iktidarın
palazlanmasına verdiği desteği mazur
görmemize de yol açmaz.
19 Ekim’de TÜSİAD “Yeni bir Anlayışla
Geleceği İnşa” başlıklı kapsamlı bir rapor
yayınladı. Burada sermayenin belirli bir
programı ortaya çıkmaktadır. Bu program
neden tam da şimdi ortaya çıkarılmaktadır?
Bu programın çerçevesi nasıl çizilebilir ve
hangi yönlerden eleştirilebilir? 1

TÜSİAD 2021’de 50. kuruluş yılını da kutluyor.
Bu 50 yılın ilk 10 yılında “iktidarlar düşüren”
TÜSİAD, iktidarın siyasi İslamcı harekete
geçtiği son 19 yılda dilsiz maymunu oynuyor.
Zaman zaman çıkışlar yapmadı değil, ama
hepsi hayli ürkek ve devamı gelmeyen saman
alevleri gibiydi. Şimdiki ne ölçüde farklı?
Şimdikinin temel farkı şurada: AKP döneminin
sonuna gelindiğinin bütün işaretleri alınıyor.
AKP, iktidarı suhuletle teslim etmeme
konusunda bazı hazırlıklar içindeymiş gibi
gözükse de böyle. Çünkü 19 yıldır ilk kez
AKP’nin karşısında iktidara gelme potansiyeli
olan bir siyasi seçenek oluşmuş durumda. Son
aylarda halkın öfkesinin artık durdurulamaz
düzeylere gelmesi de muhalif ittifakın oy
tabanını hızla genişletiyor. TÜSİAD’ın bu
durumdan vazife çıkarmaması herhalde

düşünülemezdi.
Sermaye sınıfı, doğası gereği fırsatçıdır ve
çıkar odaklıdır. Buradaki fırsatlar ve çıkarlar
nerededir?
Birincisi, TÜSİAD, siyasi İslamcı iktidarın
zayıfladığı ve gidici olduğu bir konjonktürde,
belirli bir eleştirel konumu benimseyerek hem
iktidarla şimdiye kadar sürdürdüğü sıkıfıkı
bağlarının yükünden bir ölçüde kurtulmayı
amaçlamakta, hem de yeni iktidar seçeneğine
göz kırpmaktadır. Geçmiş günahlarından
arınamasa da, yeni dönemin de makbul
muhatabı olmayı sürdürmek istemektedir.
İkincisi, “göz kırpma”nın ötesine geçerek,
iktidara talip olan siyasi seçeneğe kendi
gelecek projesi üzerinden belirli bir ayar
vermeyi de ihmal etmek istememektedir.
Aslında şu zamana kadar oluşan Millet İttifakı
artı AKP türevi iki partiden oluşan cephe,
bugün gelinen toplu durumda, TÜSİAD’ın
beklentilerini karşılamaktadır. Bu cephenin
IMF güdümlü bir neoliberal programa
sadakati, AKP’nin aşınan ve yalpalayan
sadakatinden daha güvenli gözükmektedir.
Yeni oluşan siyasi seçenek, neoliberal eksenli
bir merkez sağ seçenektir. TÜSİAD, yeni
iktidar seçeneğine “ortak programınız işte bu
olmalı” mesajını güçlü bir biçimde vererek, son
ayarları yapmaya çalışmaktadır.
Üçüncüsü, TÜSİAD toplumda yükselen
tepki dalgasını kontrolü altında tutmak, bu
tepkiyi yumuşatarak kendi arkasına almak
istemekte; her durumda bu tepkilerin
kontrolünü tamamen Millet İttifakına bırakmak
istememektedir. Başka bir açıdan da, TÜSİAD
halkın tepkilerinin siyasi iktidardan kendisine
yani sermayeye yönelmesi gibi bir olasılığı
baştan defetmek ister. Halkın, sermayenin
iktidarı olan siyasi iktidarlar ile sermayenin
kendisi arasındaki güçlü bağlantıları
görebilecek bir bilgi/bilinç seviyesine
gelmemiş olmasının rahatlığıyla hareket eder.
Şimdiye kadar AKP lehine olan tek fark, emek
üzerine kurduğu faşist baskılardı; bunun
yeni iktidar döneminde aynen korunması

1Bu soruya verilen yanıt, Oğuz Oyan’ın 21 Ekim’de soL Haber’de “Patronların raporu: Türkiye’nin değil TÜSİAD’ın geleceğinin inşası” başlığıyla
yazdığı Görüş yazısında yer almıştır: https://haber.sol.org.tr/haber/gorus-patronlarin-raporu-turkiyenin-degil-tusiadin-geleceginin-insasi-316509
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düşünülemez. Ama zaten TÜSİAD’da temsil
edilen büyük sermaye de burada kısmi bir
gevşemenin zamanı geldiğine ikna olmuş
olabilir. Nasıl olsa, yeni iktidarın yüzünün
sermayeden emeğe dönme olasılığı baştan
itibaren devre dışıdır. Dolayısıyla, iktidarın
fazla uzun sopalı olmasına şimdilik gerek
kalmamıştır. Zaten AKP düzeni giderek
sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır.
Dördüncüsü, TÜSİAD bu raporuyla diğer
sermaye gruplarına da mesaj vermek ve
gelecek benden sorulur demek istemektedir.
Bunu, AKP döneminde gücü artan TOBB
ve MÜSİAD gibi sermaye örgütlenmelerine
karşı bir çıkış olarak da görmek mümkündür.
Örneğin TCMB’nın politika faizini 2 puan
indirerek tüm beklentilerin ötesine geçen
iktidarın, burada esas olarak TOBB ve
MÜSİAD ile birlikte ama TÜSİAD ile farklı
çizgide konumlandığı söylenebilir. İktidarın
21 Ekim’deki faiz darbesinin TÜSİAD’ın 19
Ekim’de açıklanan havalı raporuna da bir yanıt
olmadığını kim söyleyebilir?
Peki, TÜSİAD programının çerçevesi nedir?

“Yeni bir anlayışla Geleceği İnşa; İnsan,
Bilim, Kurumlar” başlığını taşıyan bu TÜSİAD
raporunun çizdiği çerçeve tam olarak nedir?
Rapor, refahın günümüzde maddi olmayan
kaynaklarca belirlendiğini; gelişmiş ülkelerde
kalkınmanın olmazsa olmaz üç temel
unsurunu “insani gelişme ve yetkinleşme”,
“bilim, teknoloji ve inovasyon” ile “siyasal,
ekonomik, toplumsal kurum ve kurallar”ın
oluşturduğunu ve bunlarda sağlanacak
gelişmeyle geleceğin inşa edilebileceğini
saptayarak başlıyor.

Bu üç unsur bakımından yerinde saymanın
veya gelişmenin Türkiye’de kişi başına gelir
artışında nasıl bir etki yapacağının ikili bir
senaryo üzerinden çalışılması da ihmal
edilmemiş. Kişi başına GSYH’nın başlangıç
değerinin 9.000 dolar olarak alındığı analize
göre, “şu andaki eğilimlerin aynı kalması
(üretimdeki sermaye yapısında, kurumsal
yapı ve beşeri sermaye yapısında, ihracattaki
orta ve yüksek teknolojili ürünlerin oranında
değişme olmaması) durumunda 20 yıl sonra
kişi başı GSYH 14.000 dolar (2010 sabit dolar
değeri) oluyor. İnsani gelişme ve yetkinleşmede,
bilim, teknoloji ve inovasyonda, kurumlar ve
kurallarda ilerlemenin katkısı ile 20 yıllık bir
zaman dilimi içinde kişi başı gelirimiz yaklaşık
30.000 dolara çıkıyor.”
Şimdi ister istemez spekülatif karakterdeki
bu gelecek projeksiyonunu bir yana bırakıp,
TÜSİAD’ın benzer unsurlar bakımından 20002020 dönemine nasıl baktığını görelim. Ona
göre “kurumsal yapının güçlendirildiği dönem”,
2000-2008 dönemidir. “Kurumsal yapıdaki
iyileşmelerin korunduğu dönem” olarak alınan
dönem ise, 2009-2013 dönemidir. Nihayet
2013/2015 sonrasındaki dönem, “kurumsal
yapının gerileme işaretleri gösterdiği
dönem”dir.
Şimdi hatırlatalım: 2000-2008 dönemi, IMF
programının geçerli olduğu dönemdir. Aslında
bu dönem, 1998’de IMF ile yapılan Yakın
İzleme düzenlemesinden itibaren de alınabilir.
Durgunluk/koruma dönemi ise, IMF olmadan
IMF programının uygulandığı dönemdir.
Bunu 2015’e kadar götürmek de mümkündür
ki TÜSİAD’ın grafiği de bunu ima ediyor.
Bu, Ali Babacan ile Mehmet Şimşek’in hâlâ
ekonominin yönetiminde olduğu dönemdir.
2015 sonrası ise, AKP’nin biraz başınabuyruk
davrandığı, saplantılı bir faiz-enflasyon ilişkisi
kurduğu, TCMB ve denetleyici/düzenleyici
kurumlara sık sık müdahale ettiği dönemdir.
Böyle bir dönemlendirmeye kim itiraz
edebilir? Babacan’ın veya Davutoğlu’nun
partisi mi? K. Derviş çizgisini hiç terketmeyen
CHP mi? Vergilemede köhnemiş ve
yanlışlanmış bir “arz yönlü iktisat” politikasına
(Özal ve Temizel gibi) bağlı kalıp sermayenin
dolaysız vergi oranlarını indirmeyi yenilikçi
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politika sanan İYİP mi? Aslında TÜSİAD,
daha ziyade 2015 sonrasındaki dönemdeki
uygulamalara karşı eleştireldir. Öncesiyle
bir sorunu yoktur. Esasen iktidar-TÜSİAD
ilişkileri, yukarıdaki üçlü dönemlendirmenin
ilkinde tam uyumu yansıtır; ikincisinde
uyumda bozulmalar başlamıştır ama büyük
sermayenin genel şikâyetine yol açacak kadar
değil. (Akademik özgürlükler endeksindeki
gerilemenin ise ilk dönemden sonra başladığı
tespit edilmektedir). Üçüncü dönem ise,
yukarıda sayılan nedenlere ilaveten iktidarın
kendine yakın sermaye gruplarına - ki bunların
çoğu da TÜSİAD üyesidir- daha pervasız bir
biçimde rant aktardığı bir dönemdir.
Tekrar TÜSİAD’ın üç unsuruna dönersek,
bunlarda “eşanlı ve eşgüdümlü adımlar
atılarak dört hedefe varılabileceği” ileri
sürülmektedir. Bu dört hedef şunlardır:
-Gelişmiş bir Türkiye; -Saygın bir Türkiye; Adil bir Türkiye; -Çevreci bir Türkiye.
Bunlardan birincisi, makroekonomik
dengelere ve istihdam yaratabilen bir
büyümeye sahip, kişi başına gelirlerin
sürekli yükseltilebildiği bir ekonomiyi
hedeflemektedir. Burada 1960-2020 grafiği
verildiğinde, Türkiye’de kişi başına gelirin
2013’te yüksek bir noktaya taşınması
başarı, sonrası ise başarısızlık olarak
tanımlanmaktadır. AKP döneminde 2013’e
kadar ivmenin yukarı doğru olmasının arka
planı ise açıklanmamaktadır. Oysa, 2009
hariç, TL’nin aşırı değerli tutulduğu 2002-2013
döneminde dolar temelindeki GSYH aşırı
şişirilmiştir; GSYH verilerinde yapılan yukarı
yönlü düzeltme de bunda pay sahibidir. Son
yıllarda TL’nin değer yitirmesi ise, bu defa
tam tersine, TL cinsinden sabit fiyatlarla
büyüme olan yıllarda bile dolar cinsinden
geriye gidişlere yol açabilmektedir. Demek
ki, tek neden veya asıl neden, 2013/2015
sonrasındaki TÜSİAD’ın “kurumsuzlaştırma”
dediği etkenler değildir.
TÜSİAD’ın makroekonomik istikrar
çerçevesinde önerdiği “dış ticaret açığı
kapatılmalı” hedefi ise önemli sayılabilir.
Bunun için teknoloji ve inovasyon geliştirilerek
ithal girdilere ve yatırım mallarına bağımlılığın
azaltılması, ihracatta yüksek teknoloji ürünlere

ve tüm sektörlerde verimlilik artışına yol
açılması, KOBİ dönüşümünün sağlanması
iyi güzel de bunların hangi tür ekonomimaliye politikaları ve planlama perspektifine
oturtulacağı belirsiz. Sahi DPT kapatılırken
TÜSİAD’dan herhangi bir eleştiri duyan oldu
mu?
“Saygın bir Türkiye” hedefi ise, “uluslararası
alanda diplomasi ve işbirliğiyle rol model olan
AB entegrasyonu başka olmak üzere Batı
dünyası ile ilişkilerini güçlendiren, uluslararası
hukuka ve sözleşmelere bağlı” bir ülkeyi
tarif etmektedir. Bu hedefler, Türkiye’yi Batı
dünyası ile kurduğu ilişkiler demeti dışına
çıkmamaya davet eden, AB ve ABD ile
ilişkilerin geliştirilmesini öneren, NATO gibi
saldırgan askeri ittifaklara sadakatini ima eden,
“Ortadoğu, Afrika, Orta Asya’da etkili ve saygın
bir güç olma potansiyeli yüksek” Türkiye’nin
bu bağlarını güçlendirmesini tavsiye
eden bir ‘saygınlık çerçevesi’ çizmektedir.
Emperyalizmin gölgesinde ve yörüngesinde
saygınlık arayan bu proje, Türkiye halkının
gerçek çıkarları açısından tam tersini ifade
etmektedir.
Adil bir Türkiye, “gelir adaletini tesis eden,
bölgesel farklılıkları gideren, toplumsal
cinsiyet eşitliğini sağlayan, din, dil, mezhep,
ırk, köken ayrımı olmadan herkesin eşit
ve özgür yaşadığı, toplumda hiçbir kesimi
kalkınma sürecinde geride bırakmayan” bir
Türkiye olarak tanımlanmaktadır. Güzel sözler
hepsi. Peki ama, özellikle AKP döneminde
gelir ve servet bölüşümünün sürekli
sermaye lehine bozulmasını ne yapacağız?
Bu bozulmayı düzeltebilmek için, sermaye
gelirlerinin toplanarak artan oranlı bir gelir
vergisi tarifesine tabi tutulması esası olan
“üniter vergileme yapısı” kurulabilecek mi;
sisteme ciddi ve sürekli bir servet vergisi
getirilebilecek mi; kentsel rantlara kamu adına
el konulabilecek mi?
Peki, laiklik, TÜSİAD başkanı Kaslowski’nin
basın açıklamasında tanımladığı gibi, sadece
din ve vicdan özgürlüğünün güvencesinden
mi ibaret? Din ve devlet işleri ayırımına ne
oldu? Niçin bunu yüksek sesle söylemeye
cesaretiniz yok? Peki, kamu alanları dışında,
eğitim ve yargı dışında, toplumdaki,
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işyerlerindeki, günlük yaşamdaki dincileştirme
faaliyetleri ne olacak? Din istismarı üzerinden
emek sömürüsünü nereye koyacağız?
Adil bir Türkiye, sendikal örgütlenmenin
önüne set çekilerek mi sağlanacak? Öyle
basın toplantısında ‘eksik kalmasın’ diye
sendikal haklar lafını etmekle geçmiş ve
güncel günahlarınızdan arınabileceğinizi kim
söylüyor? ‘Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz’.
Hele de 12 Eylül dönemine ve 2010 Anayasa
değişikliklerine övgüler düzen bir TÜSİAD
ile emekçilerin aynı hatta yürümesi mümkün
olabilir mi?
Çevreci bir Türkiye hedefi güzel de, şimdiye
kadar neredeydiniz? Bundan sonra samimi
olacağınıza nasıl güveneceğiz? Çevreyi en
çok kirletenlerin, akarsuları, gölleri, denizleri
kimyasal madde çukurlarına dönüştürenlerin,
atmosferi solunamaz duruma getirenlerin,
ormanları madenlere feda edenlerin
bundan sonra insan ve çevre haklarına
saygılı olacağını, olmazlarsa kendi örgütleri
olan TÜSİAD’ın bile tepelerine çökeceğini
söyleyebiliyor musunuz?

cesareti gösterilememiştir. O kadar ki,
içlerinden iki üyeye yönelik simgesel
saldırılara karşı tam suskunluk hali egemen
olmuştur. Aydın Doğan’a 10 yıl öncesinden
gelen vergi saldırısı, yakın zamanda ise onun
bütün medya grubunun iktidarın fonlamasıyla
bir başka yandaş gruba aktarılmasına TÜSİAD
sessiz kalmıştır. Daha ağır bir saldırı, Gezi’yi
kriminalize ederek sorumluluğunu mesnetsiz
suçlamalarla Osman Kavala’ ya yüklemek
olmuş, Kavala 4 yıldır özgürlüğünden mahrum
bırakılmış, dünya ayağa kalkmış ama TÜSİAD
yönetimi kendi üyesi lehine tek bir çağrı
bile yapmamıştır. Son raporlarında hukuka
ve adalete gönderme yaparak durumu
kurtardıklarını düşünüyor olabilirler ama bu
boşa bir avuntudur.
TÜSİAD bu raporuyla, geleceğin Türkiye’si
inşa edilirken bunun kendi varoluş ve gelişme
koşullarını bütünleyen bir çerçevede olmasını
güvenceye almak ve ülkenin bugününde ve
geleceğinde daha fazla söz sahibi olmayı
istemektedir. Türkiye’nin değil TÜSİAD’ın
geleceğini inşa etmek istemektedir.
Ama meydan boş değildir. Emek kesiminin
farklı bir gelecek projesi vardır. Emeğin
gelecek projesi, TÜSİAD’ın ve sermayenin
diğer örgütlerinin gelecek projelerinin yoldan
ayıklanmasıyla ilerleyecektir.

2015 sonrasında ekonomik çalkantılar,
ekonomik göstergelerdeki oynaklıklar
büyümüş, hukuk güvenliği aşınmış, yabancı
sermaye girişleri ve büyük sermayenin dış
ortaklıkları tavsamıştır; TÜSİAD’ın ekonomi
yönetiminde muhatap kabul edebileceği
simalar elenmiş, Saray merkezli kararlar
fazlasıyla belirleyici olmuştur; özetle
ekonomik politikaların öngörülebilirliği
zayıflamış, TÜSİAD çevrelerinin gidişata tam
hâkim olamadığı bir konjonktüre girilmiştir.
TÜSİAD içinden bu dönemde homurtular
artmıştır ama bunları yüksek sese dönüştürme
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RANT KAPİTALİZMİ
HÜSEYİN ÖZEL1

Prolog
Sabri Ülgener, Osmanlıda 17 – 19. yüzyıllar
arasında geçerli olduğunu ileri sürdüğü “Rant
Kapitalizmi” kavramını, “Ortaçağ zihniyetini”
temel alan, taşrada “valisinden defterdarına
ve türlü tarikatlara kadar maddi, manevi
nüfuz sahiplerinin, geniş bir yanaşma
halkası ile çevrelenmiş olarak, yörenin rant
ve gelir kaynakları üzerine abandıkları yarı
asiatik – feodal bir konak ve malikane düzeni”
ile nitelenen, buna karşılık merkezde de
bürokratik yönetici sınıfın etrafında kümelenip
iktisadi etkinliklerini siyasi otoritenin
kaprislerine bağlayan üreticiler sınıfından
oluşan bir düzen olarak tanımlıyor.2 Bu
tanımlamanın Osmanlıyı anlatıp anlatmadığı
bir yana, bugünlerde, AKP’nin yürüttüğü
sermaye birikimi “modelini” andırdığı çok
açık. Özellikle son birkaç yıldan beri, siyasi

otoritenin “kaprislerinin” hala üretim, ticaret
ve bölüşüm süreçlerini etkilediğini, bu
“modelin” esas olarak kamu kaynaklarının
yağmalanması ile sürdürülebildiğini
gözlemek ilginç. Aslında AKP döneminin,
bu bakımdan önceki dönemlerden çok
da farklı olmadığını söyleyebiliriz, çünkü
Cumhuriyet tarihinin her döneminde,
sermaye birikiminin temel kaynaklarından
birisi, devletin kendisi olmuştur. Devlet
aygıtının (ya da kimi kesim ya da kurumlarının)
kontrol edilmesi yoluyla sermaye birikim
sürecinde köşebaşlarının tutulması çabaları,
ülkemizin birikim sürecinin önemli bir özelliği.
AKP iktidarının bu bakımdan önemli bir
farkı, bu süreci sürdürebilmek için gerekli
kaynakların dışarıdan ucuz bir biçimde
sağlandığı, genişleyen bir küresel ekonomik
konjonktür içinde gerçekleşmiş olması. Kamu
kurumlarının ve özellikle yerel yönetimlerin

1
Yaptıkları yorum, öneri ve düzeltmeler için Suat Özeren, Sinan Sönmez ve Aziz Konukman hocalarıma çok teşekkür ederim.
2
Sabri Ülgener, Makaleler¸ Yay. Haz.: Ahmet Güner Sayar, İstanbul, Der’in Yayınları, 2006, s. 36.
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kontrol edilmesi, özellikle kamu kaynakların
dağıtımı bakımından temel bir öneme sahip
görünmektedir. Bu nedenle, 2008’den itibaren
dünya ekonomisinde kendisini gösteren
durgunluk, dış kaynaklara erişimi giderek
daha maliyetli hale getirmiş, bu da bölüşüm
süreçlerinin kontrolünü giderek zorlaştırmış ve
AKP’nin altını oyan bir sürecin önünü açmıştır.
Daralan finansman olanakları, “özelleştirme”
adı altında kamu girişimlerinin haraç mezat
satılmasını da hızlandırdı. Bu yüzden artık AKP
iktidarının sonunun geldiğini söylemek de
mümkün görünüyor.
Yine de böyle bir öykü tek başına,
ülkemizdeki kapitalist sermaye birikim
sürecinin temel yapısal özelliklerini bir
bütün olarak tanımlamakta yetersizdir. Bu
yüzden, AKP’nin sermaye birikim modelini
el alırken aslında dünya ekonomisinin
90’lardan bu yana yaşadığı “neoliberal
dönüşümü” de dikkate almak gereklidir. AKP
iktidarı, bu dönüşümün dışında kalmamış,
aslında 12 Eylül’den başlayarak Türkiye’de
de uygulamaya konan bu dönüşümün
en son ve en önemli aktörlerinden birisi
olmuştur. Son yıllarda giderek daha
otoriter hale gelmiş görünmesine karşın,
Türkiye’de politik süreçlerin de neoliberal
dönüşüme uygun bir olarak biçimlendiği,
temel neoliberal politikaların, İslamcı bir
“sos” eklenerek uygulandığını görmek
önemlidir. Bu yüzden dünya ekonomisindeki
bu neoliberal dönüşümü anlamadan AKP
sermaye birikim “modelini” değerlendirmek
mümkün görünmemektedir. Bu yazıda da
önce bu dönüşüm ele alınacak, sonra bu
dönüşümün Türkiye’deki gerçekleşme biçimi
ve yansımaları değerlendirilecektir.

Neoliberal “Küresel” Düzen
1980’lerden başlayarak kendini gösteren
neoliberal dönemdeki temel çabanın,
toplumun kendisinin “piyasanın içine
yerleştirilmesi”3 ya da toplumun bir bütün
olarak sermayenin boyunduruğun altına
alınması çabası olduğunu söylemek yanlış
olmaz. Kapitalizmin 19. yüzyıldaki liberal
dönemi ile 20. yüzyıl başındaki Refah
Devleti dönemlerinin ikisinde de sistemin
işleyebilmesi için ekonomik (piyasa) alan ile
politik alan (“toplumun geri kalanı”) arasındaki
kurumsal ayrılığın, ne pahasına olursa olsun
korunması gerektiği düşüncesi temel bir ilke
olduğu halde, bu iki alan arasındaki gerilim
ile bunların sınıf mücadeleleri biçimindeki
yansımaları, iki “çözüm” ya da “düzenleme”nin
de4 başarısızlığına yol açmıştı. Bu durumda
en radikal “çözüm”, toplumun her alanının
piyasa tarafından kontrolünün sağlanması,
böylelikle de sermayenin dikte ettiği ilkelerin
insan varoluşunu belirlemesi sürecinin daha
da ilerletilmesi (“yönetişim” ilkesiyle tutarlı
biçimde) olacaktı. Bunun için de insanların,
Aristoteles’in deyişiyle “politik hayvan” ya
da sosyal varlıklar olma özellikleri yerini,
iktisatçıların ünlü homo oeconomicus’una, yani
çıkar güdüsüyle davranan, kendi çıkarlarını
maksimize etmeye çalışan bireye bırakmak
zorundaydı. Hem “eğitim” ya da ideolojik
dönüşüm,5 hem de örtük ya da açık şiddete
başvurmak,6 neoliberalizmin topluma
yerleştirilmesi bakımından oldukça önemli
olmuştur.
1970’lerde, Bretton Woods sisteminin
çöküşüyle hızlanan uluslararası sermaye
akımları ve ticaret, giderek artan bir
ivme kazanarak “küreselleşme”nin ikinci
dalgasına7 ya da daha iyi bir adlandırmayla,

3

Hüseyin Özel, “Toplumu Piyasaya Yerleştirmek,” Burak Gürbüz, Hüseyin Özel ve Metin Sarfati (ed.), Liberalizmi Yeniden Düşünmek, Ankara: Efil Yayınevi, içinde, s. 17-48
4
“Düzenleme” (regülasyon) terimi burada, Fransız “Düzenleme” okulunun görüşlerinin benimsendiğini göstermemekte, daha
çok bir eğretileme olarak kullanılmaktadır.
5
Örneğin, Bayan Thatcher’ın ünlü “TINA -There Is No Alternative”, (“Başka bir Alternatif Yok”) ilkesinin neoliberal “motto” haline
getirilmesi gibi.
6
Bu konuda bkz. Hüseyin Özel, “‘Neoliberal Violence’ – An Attempt to Embed Society in the Market,” Karl Polanyi’s Vision of a
Socialist Transformation, Michael Brie and Claus Thomasberger (ed.), Black Rose Books, 2018 içinde, s. 110-24.
7
19. yüzyıldaki “birinci” dalgaya atfen.
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“neoliberal küreselleşmeye”8 yol açtı. Bu
küreselleşmenin altyapısı, 1989’da John
Williamson tarafından adı konan ünlü
“Washington Uzlaşısı” ile oluşturulmuştu.
Bu “Uzlaşıda” öngörülen, bütçe açıklarının
azaltılması, politik gerekçelerle yapılan
harcamaların kısıtlanması, vergi sisteminin
reformu, finansal kesimin faiz oranlarının
belirlenmesini tümüyle piyasaya bırakacak
biçimde liberalleştirilmesi, “rekabetçi”
döviz kurlarının benimsenmesi, yabancı
doğrudan yatırımların önündeki engellerin
kaldırılması, uluslararası ticaret kısıtlamalarının
azaltılması, özelleştirme, rekabeti engelleyen
politikaların terkedilmesi, mülkiyet haklarının
korunması önlemleri, yeni bir birikim
rejiminin kurulduğu anlamına geliyordu.9
Refah Devletinin çöküşünü niteleyen
bu yeni, “Post-Fordist” birikim rejiminin
kuruluşunun tamamlanması, “Genişletilmiş
Washington Uzlaşısı” ile biçimlendirilen
“yönetişim” ilkesinin yerleştirilmesi ve merkezi
planlamaya dayanan ekonomilerin çöküşüyle
tamamlanacaktı.10
Refah Devletinin yokoluşuyla elele giden
bir başka süreç de, fiber-optik ve bilgi
işlem gibi enformasyon teknolojilerinde
‘70lerde ortaya çıkmaya başlayan yenilikler
sonucunda kolaylaşan kısa ve orta vadeli
fon akımlarındaki hızlanmanın, artık tam
anlamıyla küresel ölçekte bir para ve sermaye
piyasaları ağının varlığından sözetmeyi
de olanaklı kılmaya başlamasıdır. Bütün
bu eğilimler, ekonominin işleyişinde bilgiişlem ve enformasyon teknolojilerinin
ağırlığının arttığı, devletlerin tümüyle küresel
fon akımlarının gerekleri doğrultusunda
davranmak zorunda kaldığı, bu yüzden de
kendi iktisat politikalarını belirleme güçlerinin
büyük ölçüde aşındığı, hatta kimilerine
göre ulus-devlet çağının sonunun geldiğini
gösteren bir “sanayi-sonrası”, “Post-Fordist”

distopyayı niteliyordu. Bu distopyada, özellikle
emeçilerle (ve genel olarak toplumun daha
yoksul kesimleriyle) yapılan, tam istihdam ve
kapsamlı bir toplumsal güvenlik biçimindeki
“toplumsal sözleşme”ye de artık yer yoktu.11
Bu koşullar altında ulus-devlet, çalışanları
tam da dünya ekonomisinin küreselleşme
döneminde bir korunak olarak devlete en
çok gereksindikleri bir zamanda terketmiş
görünmektedir. Bu “toplumsal sözleşme”nin
bozulmasıyla, “sanayi sonrası” bir toplumda
yaşama olanağına ilişkin iyimserlik artık
yerini, sıradan insanların iktisadi ve toplumsal
güvencelerine ilişkin giderek artan bir
kötümserliğe bırakmıştır. Özellikle “esnek
üretim ve istihdam”ın yaygınlaşmasıyla,
güvencesiz bir yaşam toplumun daha geniş
kesimlerini tehdit eder hale gelmiştir.12
Uluslararası düzeyde ise, bu yeni küresel
kurumsal matrisin ilk göze çarpan özelliği,
“sistemsizliğin” ya da uluslararası düzeyde
de tıpkı ulusal düzeyde olduğu gibi,
“deregülasyonun” yaygınlığıdır. Şu anda ne
uluslararası finansal sermaye akımlarının
ne de uluslararası politik ilişkilerin,
gözetim ve kontrol altında tutulduğu
sistemler sözkonusudur. ‘70’lerdeki
Bretton Woods sisteminin, ‘90’lardaki
Soğuk Savaş “sisteminin” çöküşünden bu
yana, her iki alandaki yeniden yapılanma
girişimleri, uluslararası işbirliğinin olanaklı
olmaması yüzünden başarısızlığa uğramış
görünmektedir.
Bu “düzenlemede”, ulusal düzeyde “neoliberal
devlet” piyasaya müdahale etmeden, onun
işlemesi için gerekli çerçeveyi çizmekte
(rekabetin korunması, deregülasyon,
özelleştirme vs.), uluslararası düzeyde de
sınırlanmamış finansal sermaye akımlarının
işleyişi bakımından özellikle Uluslararası
Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret

8

Fikret Şenses, “Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı, Engel mi?”,ERC Working Paper in Economics 04/09,
https://erc.metu.edu.tr/en/system/files/menu/series04/0409.pdf.
9
Douglas A. Irwin ve Oliver Ward, “What is the “Washington Consensus?” https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/what-washington-consensus.
10
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Aziz Konukman, “Türkiye’de Sermaye Birikimi Çerçevesinde Yeni Rejim’in İnşa Süreci”, H. T.
Benli, E. Hacısalihoğlu, D. Kutlu ve G. Savul (ed.), Sosyal Politika ve İktisat Yazıları: Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu’ya Armağan, Ankara:
Mülkiyeliler Birliği Yayınları, 2020 içinde.
11
Ethan B.Kaptstein, “Workers and The World Economy,” Foreign Affairs, cilt 75, sayı 3, Mayıs-Haziran, 1996.
12
Bugünlerde, Pandeminin ortaya çıkışının bu süreci daha da hızlandırdığına tanık oluyoruz.
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Örgütü, iktisadi ve politik kurumlar arasındaki
aracılık yoluyla “küreselleşme” sürecinin
sorunsuz biçimde sürdürülmesini sağlamaya
çalışmaktadır. Ancak bu tabloya ilişkin
olarak dikkat edilmesi gereken ilk nokta,
uluslararası düzeyde yerleşmiş bir sistemin
bulunmadığı, yakın gelecekte de böyle bir
sistemin kurulmasının çok güç olacağıdır.
Politik alanda, “Doğu”nun çöküşü, önemli
bir boşluk yaratmıştır; bu boşluk A.B.D. ile,
özellikle bugünlerde Rusya ve Çin tarafından
doldurulmaya çalışılıyor ise de Ortadoğu’nun
son durumu da dikkate alındığında, bunun
gerçekleşmesinin zor olduğu söylenebilir.
Dolayısıyla şu andaki temel sorunlardan birisi,
uluslararası düzeyde yaşayabilir, istikrarlı
bir politik sistemin oluşturulmasıdır. Böyle
bir sistem kurulmadan, etkin bir uluslararası
para sisteminin oluşturulması da pek olanaklı
görünmemektedir. İkinci olarak, böylesi
bir “sistemsizlik” durumunda da, kurumsal
alanlar içerisinde ve arasındaki gerilimler
kendini göstermektedir. Piyasa kurumunu
niteleyen en önemli gerilim, periyodik kriz
yaratma eğilimi bir yana bırakılsa bile, hem
ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde
kendisini duyuran ve giderek ağırlaşan
yoksulluk sorunudur. Neoliberal saldırının
sonucu olan ve tümüyle “hayırseverlik”
duyguları ile çözülmesi beklenen yoksulluk
sorununun piyasanın istikrarını bozma
potansiyeli her zaman vardır. Bunun nedeni,
yoksulluğun, yaratılmasında etkili olduğu
bir başka tür “meşruiyet krizinin” ortaya
çıkmasında etkili olduğudur.13 Piyasa
sisteminin bireyin öteki bireylerle eşit olması
ve kendi “gücüne” dayanması gerektiğini
vurgulayan modern kimlik kavramına karşın,
sistemin işleyişi sonucunda kişi kendisini
giderek daha güçsüz bulmakta ve piyasa
alanındaki öteki bireylerle eşit olmadığını
(özellikle yoksulluk bakımından) görmektedir;
bu da sistemin kendisini yeniden üretirken
meşruiyetini sağlama konusunda sıkıntılar
ortaya çıkarmaktadır, çünkü sistem artık kendi
koyduğu idealleri yerine getirememektedir.
Özellikle bir ideal olarak eşitlik düşüncesi ile

piyasadan kaynaklanan gerçek eşitsizlikler
arasındaki gerilimler, sistemin istikrarını
tehlikeye atan temel bir eğilim olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu durum, bireylerin olduğu
kadar ülkelerin ve halkların yaşadığı bir sorun
da olduğundan, uluslararası iktisadi sistemin
ve giderek politik sistemin de meşruiyetinin
korunmasını güçleştiren bir rol oynayabilir.
Politik düzlemde, bir yandan ulus-devletin
gücündeki aşınma, öte yandan da “yerellikler”
üzerindeki vurguyla birlikte ortaya çıkan
“çokkültürlülük”, “cemaatçilik” ya da “kimlik
siyaseti” yaklaşımlarının, Aydınlanmanın
“insanlığın birliği” düşüncesini ortadan
kaldıracak biçimde yerleşmesi bir başka
çelişkili eğilimi ortaya çıkarmaktadır. Piyasa
sisteminde bireyler, giderek artan biçimde
parçalanmış, yalıtılmış ve “post-modern”
atomlar haline geliyorlar. Böyle bir durumda
belki de insanların aynı zamanda toplumsal
varlıklar oldukları gerçeğinin doğal bir sonucu,
refah devletinin yerine geçirilmeye çalışılan,
yeni türden “kalpsiz dünyadaki sığınaklar”14
oluşturulmaya çalışılmasıydı; insanlar
yaşadıkları parçalanmışlık ve yalıtılmışlıkla
başedebilmek için, hala kendi insanlıklarını,
Gemeinscaft-benzeri “topluluklar” oluşturarak
hem kendi kimliklerini tanımlamaya hem
de bir “toplumsal” varlık olarak kendi
bağlanmışlıklarını duyumsama yoluyla öne
çıkarmaya çalışmaktadırlar. Azınlıklar ve
hatta dinsel topluluklar üzerinde giderek
artan vurgu, böylesine bir çabayı, “güvenli
sığınaklar” bulma çabasını en azından kısmen
yansıtıyor diye değerlendirilebilir. Özellikle
piyasa içerisinde kendisini çaresiz hisseden
insanların kendi insanlıklarını, kimi etnik, dinsel
ya da başka türden “cemaatler” oluşturarak
duyumsamaya çalışmaları doğal görünmelidir.
Böyle bir çaba, hem kişilerin kendi kimliklerini
tanımlamalarında hem de bir “toplumsal”
varlık olarak kendi bağlanmışlıklarını
duyumsamalarını sağlamada ideal bir
yol gibi görünmektedir. Etnik ya da başka
türden azınlıklar ve hatta dinsel cemaatler
üzerinde giderek artan vurgu, böylesine bir

13

Charles Taylor, “Legitimation Crisis?”in Philosophy and the Human Sciences, (vol. 2 of) Philosophical Papers, Cambridge:
Cambridge University Press, 1985, s. 248-288.
14
Ya da, çeviriye bağlı olarak, “kalpsiz dünyadaki “kalpler”. Karl Marx, Early Writings, R. Livingstone (çev.), Harmondsworth:
Penguin, 1975, s. 244.
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çabayı, “güvenli sığınaklar” bulma çabasını
en azından kısmen yansıtıyor diye görülebilir.
Bunun da önemli bir sonucu giderek artan
“çokkültürlülük” ya da “çokkültürcülük” (ya
da “tanınma politikası – recognition politics)
vurgusudur.
Yine de, bu türden cemaatlerin ikili bir
işlevi olduğu, unutulmamalıdır; bir yandan
bunlar, insanların piyasa ilişkileri arasında
aşınmaya uğradığını düşündükleri kimi “insani”
ve ahlaki değerlerini (özellikle toplumsal
varlıklar olarak) yeniden duyumsama ve
ifade yollarını açarken öte yandan da belirli
cemaatlerin, piyasaya giriş engelleri yaratmak
yoluyla, piyasa güçlerini artırabilmektedir.
Bu eğilim, 90’lardan bu yana, yalnızca
Türkiye’de değil, bütün dünyada daha çok
görünür hale gelmiştir. Bu eğilim ilk bakışta,
daha çok Weberci anlayışların vurguladığı,
kapitalizmin “rasyonel” boyutuna, yani
kapitalist ilişkilerin geleneksel toplumsal
yapıların çözülmesine yol açarak, “cemaat”
tipi bir toplumsal organizasyondan “cemiyet”
tipi bir organizasyona geçileceği anlayışına
ters görünse de, aslında kapitalizmin farklı
sosyal ve kültürel artalanlarda işleyebilecek
esnekliğe sahip olduğunu göstermektedir.
Sermaye birikimi, geçmişten devraldığı
“kapitalizm-öncesi” yapıları da kullanmaktan
kaçınmamaktadır. “Küresel” ekonomi
içerisindeki “modernite” öncesi yapıların
piyasa ilişkilerine eklemlenmesi, aslında
sermayenin “gerçek boyunduruğunun”,15
daha önceki dönemlere kıyasla hiç olmadığı
kadar arttığının da göstergesidir. Öyle ki
artık, daha önceleri kapitalizmle eşleşmesi
mümkün olmayan ilişkilerin de piyasanın
yerleşmesi, genişlemesi ve derinleşmesini
taşıyan araçlar haline gelmiş olması kimseyi
şaşırtmıyor. Dolayısıyla, “yerelliğe” ağırlık
veren ilişki ve kurumların küreselleşme
eğilimiyle çatışma içinde olması gerekmez
15

çünkü̈ küreselleşme giderek farklı türden
(farklı bakış açılarına, geleneklere vs. sahip
olan) insanları daha fazla bir araya getiriyor. Bu
tür etkileşimler yeni kazanç fırsatları açmakta,
hatta yerel sermaye odaklarının (ya da “sosyal
ağların”) uluslararası, küresel kapitalizme
eklemlenmesi sonucunu da vermektedir.
Kuşkusuz, yerel eğilimlerin küresel
kapitalizme eklemlenmesinin önemli
bir boyutu, finansallaşma süreci. Bu
süreç, görece ucuz fonların kullanımını
kolaylaştırmakta, böylelikle de sermaye
birikiminin itici güçlerinden birisi haline
gelmektedir. Bu yüzden, kapitalizmin
neoliberal dönüşümünün, birbirinin içine
geçmiş üç ayağından, yani finansal, ideolojik
ve toplumsal boyutlarından sözetmeden
“küreselleşme” sürecinin ve krizinin
tam bir açıklamasını yapmak mümkün
görünmemektedir. Her üç boyut birlikte
ele alındığında, bu sürecin ilk göze çarpan
özelliği, yeni bir kurumsal dönüşümün
önünü açacak yeni bir “tekno-ekonomik
paradigma”nın,16 özellikle finansal fon
akımlarının artışına olanak vermesiyle birlikte
“sermayenin gerçek boyunduruğunun”
yerkürenin geneline yayılmasının artık önceki
dönemlere göre çok kolaylaştırmış olmasıdır.
Bu genişleme ve derinleşme, varoluşunu artık
ulus-devlete göre değil, daha çok küresel
finans akımlarına göre biçimlendirmeye
çalışan “yerel” eğilimlerin ya da “cemaatlerin”,
buna bağlı olarak da “post-modern” anlayışlar
ile “kimlik siyasetlerinin” ağırlık kazanmasını da
kolaylaştırmış görünüyor.17
“Neoliberal” organizasyonun, iktisadi ilkeleri
bütün topluma yayması, hatta toplumun ya
da politik alanın bütünüyle iktisadi ilkelere
göre organizasyonu olabilir. Başka deyişle,
kabaca, kendi kendini düzenleyen piyasa,
“yapısal reformlar” ve deregülasyon, “STK”ların

Sermayenin “formel” boyunduruğuna karşı olarak, “gerçek boyunduruk” (real subsumption) kavramı, Marx’ın bir elyazmasında kullandığı kavramdır. Bkz. Karl Marx, “The Process of Production of Capital,” Draft Chapter 6 of Capital Results of the Direct
Production Process,” https://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/economic/introduction.htm.
16
Yenilik biçimleri ile “tekno-ekonomik paradigma kavramı için bkz. Dosi G., C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg ve L. Soete
(ed.) Technical Change and Economic Theory, London: Francis Pinter and New York: Columbia University Press, 1988, s. 45-47.
17
Bu yeni yapılanmada, ulus devletin yerini giderek, herbirisi kendi egemenlik alanına sahip ve politik merkezden büyük
ölçüde bağımsız politik birliklerden oluşan bir yeni “Ortaçağcılığa” bırakacağı, zaman zaman dile getirilmektedir. Bkz. Philip
Cerny, “Neomedievalism, Civil War, and the New Security Dilemma: Globalization as Durable Disorder.” Civil Wars, cilt 1, no. 1,
1998, s. 36-64. Yine de bu yapılanmada bile anahtar unsur, kendi egemenlik alanı ve hukuku olsa bile, bu türden yerel cemaatlerin de küresel ekonomiye eklemlenme zorunluluğudur.
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ön plana olması, yani liberalizmin öngördüğü
politik ve iktisadi yapıların yerleştirilmesi az
çok tamamlanmış görünmektedir.
Bununla birlikte, daha yerel düzeyde, 2008
krizinin ardından,18 ağırlığını daha fazla
hissettiren önemli bir gelişme, dünyanın çeşitli
ülkelerinde, hatta Batı “demokrasilerinde”
bile, yitirdiği gücü geri kazanmak için,
özellikle bu türden “cemaatçilik” akımlarını
kullanan ve popülizme yaslanan ulus
devletlerin ya da en azından hükümetlerin
yaygınlaşmasıdır. Bu tür (çoğunlukla sağ)
popülist hükümetler, genel olarak “iş alemi” ile
sıkı bir ilişki içinde olduklarından19 genellikle
neoliberal politikalara yönelik bir muhalefet
sergilemeleri beklenmemekte, tam tersine
bu politikaların uygulanmasının vazgeçilmez
araçları olma rolünü yüklenmektedir. Bu
özellikle ilginç, çünkü genelde popülist
bir hükümetten beklenen, en azından
piyasanın yıkıcı etkilerine karşı toplumu
korumak olmalıdır. Bunun temel nedeni, ünlü
“meşruiyet” krizi” tartışmasında bulunabilir.20
Bu yaklaşıma göre, kapitalist bir toplumda
devletin, iki önemli işlevi, “sermaye birikimi” ve
“meşruiyet” işlevleri arasında, özellikle Refah
Devleti düzenlemesi sırasında giderek artan
bir gerilimin varolduğu söylenebilir. Kapitalist
devlet, hem sermaye birikimini hem de
toplumsal uyumu gerçekleştirmek zorundadır.
Bir yandan sermaye birikimini gerçekleştirmek
için kapitalist üretim ilişkilerini özendirir
ve desteklerken, öte yandan da toplumun
gözündeki meşruiyetinin bu önlemler
tarafından aşınmasını engellemek, devletin
temel sorunlarından birisidir.21
Bir başka deyişle, kapitalizmde devlet ya
da genel olarak bürokrasi ikili bir rol oynar.
18

Bir yandan yönetici ya da egemen sınıf ve
kesimlerin isteklerini gerçekleştirirken, öte
yandan da bütün toplumu temsil etme
savında olduğundan, bütün vatandaşlarının
refahını dikkate almak zorundadır. Bu
durumda toplumsal “çıkarları” gözetmek, yani
toplumu piyasanın yıkıcı etkilerinden korumak
için devlet gelir dağılımına ilişkin sosyal
güvenlik gibi konularda piyasaya müdahale
ederken, aynı zamanda da kendi varlığının
piyasaya bağımlı olması yüzünden piyasanın
işlemesi ve sermaye birikiminin kesintisiz
sürdürülebilmesi için gerekli önlemleri de
almak durumundadır; bu ise bu iki hedef
arasında gerilim ve çatışmaların olması
sonucunu doğurmaktadır.22 Refah devletinin
sonunu getiren de işte bu “meşruiyet krizi”
olmuştur.
Buna karşılık refah devletinin çöküşü ardından
gelen “küresel” çağda ise, artık temel amaç,
ne pahasına olursa olsun sermaye birikim
sürecinin kesintisiz olarak sürmesini sağlamak
ve, ünlü “Washington Uzlaşısının” benimsediği
gibi, sermaye birikiminin yoksulluğu da
azaltacağını varsaymaktır. Ancak yoksulluğun
kendiliğinden, piyasa müdahalesi olmadan
azalmıyor olduğu gerçeği, bir kez daha
sözkonusu meşruiyet krizinin şiddetlenmesine
yol açabilmektedir. Bu meşruiyet krizinin
çözümü ise neoliberal politikalardan
vazgeçmeden, çoğunlukla “ideolojik” eğitim,
gerekli olduğunda da “şiddet” kullanımı
ya da tehdidi yoluyla neoliberalizmini
“doğallaştırılmasıdır”.
Neoliberalizmin başlangıcındaki “demokratik”
ve “özgürlükçü” eğilimleri vurgulayan23
“Washington Uzlaşısı’nın” ardından, “PostWashington Uzlaşısı” ve bugünlerde özellikle

2008 krizinin iktisadi ve sosyal boyutuna ilişkin bir analiz için, bkz. Gökçer Özgür and Hüseyin Özel, “Double Movement, Globalization, and the Crisis,” American Journal of Economics and Sociology, cilt 72, no. 4, Ekim 2013, s. 892–916.
19
Popülizm ile özellikle sağ ve sol popülizm ayrımı konusunda önemli bir kaynak için bkz. Mustafa Kutlay ve Ziya Öniş, “Sağ
Popülizmin Ekonomi Politiği Üzerine,” İktisat ve Toplum Mayıs 2020, sayı: 115, s. 34-40. Daha kapsamlı bir biçimi için bkz. Ziya
Öniş ve Mustafa Kutlay, “The Global Political Economy of Right-Wing Populism: Deconstruction the Paradox,” The International
Spectator, cilt 55, 2020 - Issue 2: Special Issue: The GCC in Crisis: Explorations of ‘Normlessness’ in Gulf Regionalism. Guest
Editors: Larbi Sadiki and Layla Saleh,
20
Jürgen Habermas, Legitimation Crisis, Boston: Beacon Press, 1975.
21
James O’Connor, The Fiscal Crisis of the State, New York: St. Martin’s Press, 1973, s. 6.
22
Claus Offe, Contradictions of the Welfare State, edited by John Keane, Cambridge, Mass.: The MIT Press. 1984.
23
Kuşkusuz, “Özgür Dünyaya” karşı “Demirperde” biçiminde sunulan bu vurgunun, Soğuk Savaşın bir aracı olarak kullanıldığını
unutmamak gerekir.
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Çin örneği gözönüne alınarak ortaya atılan
“Beijing Uzlaşısı”,24 daha az demokratik, hatta
tümüyle otoriter bir politik sistem altında
da inovasyonların sürdürülebileceğini,
başka deyişle, kapitalist birikimin ille de Batı
tipi geleneksel parlementer demokrasiyi
gerektirmeyebileceğini göstermektedir.
Bu durumda hem otoriter hem de sağ
popülist hükümetler, neoliberal politikaların
yürütülmesi için ideal bir pozisyonda
olacaktır. Popülizm özellikle yoksulların ve
neoliberal politikalardan olumsuz yönde
etkilenen kesimlerin politik muhalefetini,
“rıza” üretme yoluyla engelleyebilirken,
gerektiğinde her türlü muhalefetin önünü
kesebilecek ve neoliberal politikaların
sorunsuzca uygulanmasını sağlayacak
araçları sağlayacaktır. Bu yüzden pandeminin
hemen öncesinde giderek yaygınlaşan, hatta
pandemiyi bu tür uygulamalar için bir fırsat
diye gören, eğilimlerin daha da yaygınlaşması
beklenebilir. Tarihin de gösterdiği gibi, faşizm,
kapitalizmin işleyişinin garanti altına alınmasını
sağlayan “çözümlerden” birisi olduğundan,25
neoliberalizm için de otoriterlik ve faşizmin,
en azından toplumsal muhalefetin baskı
altına alınabilmesi için her zaman el altında
tutulması gereken bir “seçenek” olduğu
söylenebilir. Özellikle cemaatçi eğilimlerin
yaygınlaşması ve sağ popülist politika ve
eğilimlerin giderek daha fazla vurgulanması,
faşizmin artık geride kaldığı anlamına
gelmeyebilir; Batı dünyası için bile.
Aslında şiddet, faşizme kadar varmasa da,
kapitalist sistemin her zaman başvurduğu
kullanışlı bir araç olmuştur.26 Her şeyden önce
sistemin dayandığı toplum anlayışını en iyi dile

getiren, Hobbes’cu sosyal kontrat “anlatısında”,
hoş olmasa da, kendi çıkarları için bireylerin
(Homo Oeconomicus’un) şiddete başvurmasını
engelleyecek bir etkenin bulunmadığını
ileri sürmektedir. Devlet, zaten bu eğilimi
önlemek için oluşturulur; şiddeti önlemenin
en etkili yolu da devlet şiddetini kullanmaktır.
Devlet, yalnızca bireyler arasındaki şiddeti
önlemekle kalmaz; hatta, kapitalizmin
kurumlaşması bakımından da en kullanışlı
örgüttür. Bu bakımdan Karl Polanyi’nin, “liberal
iktisadi düzen ilk İngiliz politik iktisatçılar
tarafından tasarlandı; devletin gücüyle
kurumlaştırıldı”27 sözünün bugün de geçerli
olduğunu söylemek yanlış olmaz; yani, tıpkı
19. yüzyıldaki gibi, neoliberal dönüşümün
de uygulanabilmesi, devletin kaynakları ve
gücünün kullanılmasına bağlı. Bu gereklilik,
toplumun dönüştürülmesi (ideolojik ya da
başka türlü) için son derece önemlidir.28
Piyasa ‘reformlarının’ uygulanması, sosyal
güvenlik sisteminin az çok tasfiye edilmesi,
toplumsal muhalefetin bir biçimde
“ehlileştirilmesi” için devlete her zaman gerek
vardır, çünkü “yapısal reformlar” her zaman
muhalefet yaratır; bu muhalefetin de bir
biçimde susturulması gerekir. Ayrıca, ideal
Homo Oeconomicus’ un yaratılması, bireylerin
“politik bütünün sorumlu bir birimi olarak
işlev görmesini engellemek için tasarlanan
bir yeniden eğitimi”29 de gerektirmektedir.
Bu türden bir “yeniden eğitim”, ideolojik
araçların yanı sıra, tahakküm yoluyla da
gerçekleştirilmektedir. Neoliberalizmin
“kaybedenleri”, yani çoğunlukla emekçi
sınıflar, ellerindeki her türlü araçla, sermayenin
boyunduruğuna karşı çıkmaya çalışsalar
bile, giderek artan güvencesizlik ve şiddetin
bilinçli bir biçimde kullanılması onları başarıya

24

Bu konuda bkz. Ziya Öniş, “Turkey under the challenge of state capitalism: the political economy of the late AKP era,” Southeast European and Black Sea Studies, 2019, s. 1-25; ayrıca, Ziya Öniş ve Alper Şükrü Gençer, “Democratic BRICS as role models
in a shifting global order: inherent dilemmas and the challenges ahead,” Third World Quarterly, 2018, cilt 39, no. 9, 2018, s. 1-21.
25
Örneğin Nasyonal Sosyalizmin kapitalist sermaye birikimi bakımından oynadığı rol için, bkz. Franz Neumann, Behemoth: The
Structure and Practice of National Socialism, 1933-1944, New York: Octagon Books, 1944, 1963 (2. Baskı).
26
Bkz. Hüseyin Özel, “‘Neoliberal Violence’ – An Attempt to Embed Society in the Market,” a.g.e.
27
Kari Polanyi-Lewitt, “Towards Alternatives: Re-Reading the Great Transformation,” Monthly Review, cilt 47, no. 2, Haziran 1995,
s. 10-11.
28
Kapitalizmin tarihi boyunca şiddeti araçsallaştırma biçimleri konusunda kapsamlı bir tartışma için bkz. Sultan Şahin, Çağın
Devleti ve Şiddet, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Hakları Anabilim Dalı, yayınlanmamış doktora
tezi, 2019.
29
Karl Polanyi, Great Transformation, a.g.e., s. 237.
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ulaşmaktan alıkoymaktadır.
Bu bakımdan dikkate almamız gereken bir
başka tehlike, emekçi sınıfların sermayenin
boyunduruğundan hoşnut olmamalarının,
paradoksal görünse de, yabancı düşmanlığı
ve ırkçılığı besleyecek biçimde kendisini dile
getirmesi, bunun da faşizmin önünü açmak
için kullanılabilecek olması. Bu bakımdan,
aslında bugünlerde yaşadıklarımızın,
dünyada 1930’lardaki durumdan çok
da uzak olmadığı söylenebilir. Özellikle
yerelleşme ve cemaatlerin öne çıkarılma
eğiliminin güçlenmesi, “öteki” sorununun
her zamankinden daha fazla dile getirilir
hale gelmesi, farklı grup, kesim, sınıf ya da
cemaatler arasındaki çatışma potansiyellerinin
yükselmesi, giderek ulus-devletin gücünü
yeniden kazanmak için popülist ve otoriter
eğilimleri beslemesi, geleceğe yönelik olarak
iyimser olmayı zorlaştırıyor. 2008 krizinin
ardından, durgunluğun aşılması konusundaki
kötümserlik, bu eğilimlerin artarak
yaygınlaşmasına da yol açacak görünüyor.
“De te fabula narratur”30
Türkiye’nin son yirmibeş yılda yaşadığı
dönüşümlere bakıldığında, belki de
siyasal İslamcı tonun dışında, aslında
yukarıda anlatılan gelişmelerin ortaya
çıkardığından farklı bir resmi ortaya
çıkarmadığını söyleyebiliriz. Türkiye’deki
gelişmelerin temelinde, “küreselleşme”
(ve Post-Modernite) dönemindeki küresel
eğilimlerle yerel eğilimler ile güçlerin
birbiriyle çakışması, birbirini desteklemesi
sürecinin yattığını söylemek yanlış olmaz. Bu
süreçler, yinelemek gerekirse, satırbaşları
olarak, uluslararası ölçekte refah devletinin
çöküşü (ve ulus devletin güçten düşmesi),
Post-Fordizm, neoliberal dönüşüm,
partikülarizm, cemaatçilik ve “çokkültürlülük/
çokkültürcülük” süreçleri (ya da genel olarak
“Post-Modern durum”) ile ulusal ölçekte
yaşanan (“refah?” devletinin yaşadığı)
ekonomik sorunlar, yaşanan göç olgusu ve
genel olarak “taşranın” (ve dolayısıyla “kentin”)
yaşadığı ekonomik ve toplumsal dönüşümler
ile bunun sonucunda gerçekleştiğini
30

düşündüğümüz “zihniyet” dönüşümü olarak
sıralanabilir.
Siyasal İslamın 1980’lerden bu yana
güç kazanarak politikada egemen hale
gelmesi, bu konudaki 12 Eylül rejiminin ve
ardından gelenlerin desteklerinin yanısıra,
hatta onlardan daha fazla, sözü edilen bu
gelişmelerle de ilişkili görünmektedir. Bir
yandan partikülarist ideoloji ve ilişkilerin ağırlık
kazanması, öte yandan da bu ilişkilerin giderek
küresel kapitalizmin ve finansal süreçlerine
eklemlenmesi sonucunda ekonomik
güç de elde ediyor olmaları, sermayenin
boyunduruğunun artırılmasını kolaylaştıran bir
rol oynamış görünüyor. Bu yeni “ideolojinin”,
kimi bakımlardan eski, modernist nitelikteki
(“çağdaşlaşma” vs.) bir ideolojiden çok daha
üstün olduğu tartışma götürmez. Hem iktisadi
etkinliklerin önünü açan (kimi ufak tefek
jargon değişiklikleriyle; örneğin artık “faiz”
yerine “kar payı” demek mümkün), hem de
“mazlum” bir söyleme sahip olan (“komşumuz
açken tok yatamayız”; “ezilenlerin yanında
olmak gerekir”, vs.) bu yeni ideoloji, ister
istemez dünya tasarımının da değişmesine yol
açıyor görünmektedir. Burada, her ne kadar
yaşananlar bizlere çok tanıdık geliyorsa da,
bir kez daha, bunun daha genel, “küresel” bir
süreç olduğunu unutmamak gerekir.
Bu yazının benimsediği bir bakış açısı, böyle
bir çerçevenin Türkiye’de özellikle son yirmi
yılda yaşanan değişmeleri de anlamakta
yararlı olabileceğidir. “Sosyal devletin” ölümü,
post-modern eğilimler, yeni, Aydınlanma
karşıtı söylemler hepimizin bildiği şeyler.
Belki de bunlara eklenmesi gereken bir
başka nokta, yıllardır sosyologların (ve kimi
iktisatçıların) sürekli üzerinde durduğu, göç
olgusu. Bu da sadece iktisadi değil, aynı
zamanda kültürel ve özellikle bugünlerde
daha açık gördüğümüz gibi politik içermeleri
olan bir süreç. Köyden (ya da genel olarak
“taşradan”) kente göç edenler, başka
seçenekleri olmayan ve ne pahasına olursa
olsun kentte (piyasanın gelişiminin kentlerde
daha fazla olduğu varsayımıyla) ve iktisadi
hayatta tutunmak zorunda olan insanlardı.
Kültürel olarak da, kent kültürüne (ya da belki

“Öykü seni anlatıyor” (Marx’tan esinle)
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de “Aydınlanma” kültürüne) yabancı olan bu
insanların mücadelesi, Türkiye’nin son kırk
yılına (belki de daha öncesini) damgasını
vuran bir süreçti. Bu dönemde, “taşradan”
gelen insanların kentteki iktisadi etkinliklerde
ağırlıklarının giderek arttığını söylemek yanlış
olmayacaktır.
Bu süreci açıklayabilmek için iktisadi
bakımdan önemli üç olguyu, daha doğrusu
sermaye birikiminin üç önemli kaynağını
dikkate almak gerekiyor. İlk olarak,
Cumhuriyet tarihin her döneminde sermaye
birikiminin temel kaynaklarından birisinin
devlet olduğu, devlet aygıtının (ya da kimi
kesim ya da kurumlarının) kontrol edilmesinin
sermaye birikiminizi garantiye almak için
gerekli olduğunu unutmamak gerekir. İkinci
olarak, sanayi ve ticaretteki onca gelişmelere
rağmen hala önemli bir kaynağın toprak ve
üzerinden yapılan olduğunu gözden ırak
tutmamalıyız. Bugün bile büyük şirketlerin
önemli kazanç kaynaklarından birisinin,
arazi spekülasyonu ve inşaat olduğu
gözlenmektedir (Buğra, 2003). Üçüncüsü de
daha “iktisadi” görünen etkinlikler yani ticaret
ve sanayi (daha çok da ticaret ve finansal
etkinlikler). Bu durumda sermaye birikiminizi
gerçekleştirmenin (tek tek kişiler bazında
değil, grup bazında) basit ama garantili bir
yolu, devletin kaynaklarını (iktisadi ve politik)
kullanarak toprak spekülasyonu ve özellikle
ticaret ve finansal etkinlikler. Bunun da en
emin yollarından birisi, yerel yönetimlerin
politik gücünün artırılarak iktisadi etkinlikleri
kontrol etme yeteneğinin artırılması yoluyla
başarı ve güç kazanmak.
Daha önceleri devlet aygıtı içinde yer
almak için önemli bir eğitim (sadece
formel eğitim anlamında değil, tecrübe
ve iş üzerinde eğitim (training) sürecinden
geçmek gerekirken artık yerel yönetimler
yoluyla bu tür meşakkatli süreçlerden
geçmeden kaynakların kontrolünü elde
tutmak daha kolay görünüyor. Bunun
yanında, küreselleşmenin nimetlerinden
(ticaretin ve ihracatın gelişmesinin yanında,
31
32

özellikle 1990’lar ve 2000’lerin ilk on yılında
ağırlıklı olan uluslararası fon akımları –“sıcak
para”– gibi) yararlanarak elde edilen finansal
kaynaklar, kullanılan temel mekanizmasının
yerel yönetimlerin imar sürecini kontrol
etme güçleri olduğu bir arazi spekülasyonu,
inşaat sektörünün gelişimi, gibi kanallar hem
ekonomiyi hem de politik yaşamı büyük
ölçüde etkilemiş görünmektedir. Bunlara
bir de emekçi sınıf ve kesimlerin baskı altına
alınmasını sağlayan otoriterleşmeyi eklersek,
Türkiye’deki sermaye birikimi sürecini anlamak
daha kolay görünüyor.
Aziz Konukman, yeni sermaye birikim rejiminin
inşasını anlattığı çok önemli bir yazısında,31
Türkiye’deki neoliberal otoriter devletin
oluşumunda tanımlayıcı olan üç evreden
sözediyor: 1980’lerden 90’ların sonuna kadar
süren, Washington Uzlaşısı ya da devletin
“küçülmesini” hedefleyen ve devlet gücüyle
uygulamaya konan “birinci kuşak reformlar”,
ikinci olarak neoliberal dönüşümlerin
kurumsallaştırıldığı, “kurumsalcı” PostWashington Uzlaşısı ve son olarak da, yapılan
ve gelecekte yapılacak olan reformlara
anayasal güvence sağlayacak Anayasa
değişikliği yoluyla neoliberal otoriter devletin
oluşumunun tamamlandığı evre. 12 Eylül’ün
ardından, 1990’ların sonuna kadar kamu
ekonomisinin doğrudan başbakana bağlı
olarak çalışan bağımsız kurullar aracılığıyla
yürütüldüğü ilk dönemde, kamu ekonomisi
yönetimi merkezileştirilmişti. İkinci evrede,
deregülasyondan çark edilerek devletin
“piyasa dostu” reformları yürüten temel
düzenleyici olduğu “yönetişim” düşüncesi
ön plana geçmişti. Konukman’ın deyişiyle,
“bütün iktidar sermayeye” şiarının egemen
olduğu bu dönemde, bir yandan devletin
kurumları neoliberal hale gelirken, öte
yandan bu kurumların sermayenin
değişik kesimleriyle bütünleştirilmesi
gerçekleştirilmişti.32 Bunların devamında
da, “esnek ve güvencesiz” bir istihdamın
çerçevesini çizen KHK değişiklikleriyle kamu
hizmetlerinin ticarileşmesi, hizmet alımlarının
yaygınlaştırılması vs. gibi değişiklikler, aslında

Aziz Konukman, “Türkiye’de Sermaye Birikimi Çerçevesinde Yeni Rejim’in İnşa Süreci, a.g.e.

Aziz Konukman, “Türkiye’de Sermaye Birikimi Çerçevesinde Yeni Rejim’in İnşa Süreci”, H. T. Benli, E. Hacısalihoğlu, D. Kutlu ve
G. Savul (ed.), Sosyal Politika ve İktisat Yazıları: Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu’ya Armağan, Ankara: Mülkiyeliler Birliği Yayınları, 2020
içinde.
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sermayenin boyunduruğunun devlet eliyle
yaratıldığı bir dönüşümün son aşamalarıydı.
Üçüncü evrede, özellikle 15 Temmuz’un
ardından yaşanan olağanüstü dönemde,
sermayenin yağması ve egemenliği giderek
artacaktı. Bugünlerde yaşanan pandemi
de, aslında neredeyse hepsi emekçi
sınıfların aleyhine olan “önlemlerin” daha da
ağırlaştırılmasına yol açmıştır. Bu bakımdan
pandeminin aslında AKP için bir “fırsat”
olduğunu söylemek mümkündür. Olağanüstü
koşullar kılıfı altında, bütün önlemler, herhangi
bir tartışma ya da muhalefet sözkonusu
olmadan görece daha kolay biçimde
uygulamaya konabilmiştir. Bunun yanında
Türkiye Varlık Fonu yoluyla kamu kaynaklarının
doğrudan kontrolü ve yağmalanması
süreci daha kolay yürütülebilecekti. Bu son
adımın, maliyeti giderek artan dış kaynakları
edinme zorluğunun yarattığı, özellikle
inşaattaki durgunluktan kaynaklanan
ekonomik gerilemeyle mücadele etme
amacını güttüğünü söylemek mümkünse
de, kaynakların kontrolü ve yağmalanması
sürecinin merkezileştirilmesinin, AKP,
dolayısıyla da sermaye için yaşamsal öneme
sahip olduğunu da unutmamak gerek.
Görüldüğü gibi bu anlattığım bu öyküde,
siyasal İslam ile otoriter, tek adam yönetiminin
kurumsallaşması sürecine çok fazla ağırlık
vermedim. Bu gelişmeler, sistemin temellerini
değiştirmekten çok, neoliberal dönüşümünün
daha kolay gerçekleştirilmesi için kullanılan
ideolojik ve politik araçlar olarak görülmeli.
Siyasal İslam, yukarıda Sabri Ülgener’in
sözünü ettiği “rant ve gelir kaynaklarına
abanma” süreci içerisinde kimlere (aslında
“yanaşmalara” demek de yanlış olmaz)
ayrıcalık yapılacağını belirlemenin, aynı
zamanda da emekçi sınıflar için “zincirlerin
üzerinde açan hayali çiçekler” ya da “kalpsiz
dünyadaki sığınaklar” sağlamanın ötesinde,
çok da “kendine özgü” görünmüyor; çünkü asıl
dert, neoliberal dönüşümlerin kayıtsız şartsız
tamamlanması.33

Epilog
Mart 2020’den itibaren ülkemizde de
ağırlığını duyuran ve pandemi düzeyine
erişen Covid-19, iktisadi, sosyal ve bireysel
boyutlarda önemli kayıplara yol açtı. Yerleşik
iktisatçılar genel olarak bu durumun bir “şok”
ya da “arızi” bir durum olduğu konusunda
hemfikir görünüyorlar. Sanki “işler” sorunsuz
giderken birdenbire bu pandemi çıktı
ve yaşadığımız sorunlara yol açtı. Ancak
pandemiden önce de küresel sistemin
durgunluk, yoksulluk ve eşitsizliklerin artışı gibi
sorunları, hatta kriz beklentileri vardı. Pandemi
bütün bunların üzerine, deyim yerindeyse,
tuz biber ekti. Ancak pandeminin aslında
zaten varolan iktisadi ve sosyal eğilimleri
güçlendirmenin ötesinde ekstra sorunlara yol
açmadığını, daha çok aslında zaten yaşıyor
olduğumuz sorunları daha hızlandırdığını ya
da pandemiyle yaşadıklarımızın bir tür “ön
gösterim” (preview) olduğunu düşünmek
daha doğru görünüyor. Kuşkusuz bu düşünce,
pandeminin hem sağlık sisteminde hem de
giderek ekonomi üzerinde yarattığı baskı ve
yükleri küçük görmek anlamına gelmiyor;
yine de pandemi olmasaydı bile insanlığın,
bu sorunlarla bir biçimde yüzyüze kalacağı.
Dolayısıyla asıl soru, bütün bunların temelinde
ne olduğu.
Bu yazıda vurgulanan da, asıl sorunun,
‘80’lerde başlayan, 90’larda hız kazanan, 2008
kriziyle başarısızlığı açığa çıksa da hala “tam
gaz” sürdürülen “neoliberal dönüşüm”ün,
dolayısıyla da kapitalizmin başarısızlığının,
pandemiyle birlikte daha görünür hale
gelmiş olması. Pandeminin kapitalizmin
sermaye birikim sürecinin yaşadığı gerilim ve
çelişkilerin nedeni olmadığı, yalnızca bunları
daha “görünür” kıldığı bir gerçek. Bu yüzden,
birikim rejiminin, pandemi ya da hatta siyasal
İslam gibi “arızi” boyutundan çok “yapısal”
nitelikleri üzerinde durmak, toplumsal
muhalefetin örgütlenmesi bakımından da
önemli görünüyor. Önümüzdeki günlerin
giderek daha sancılı geçeceğini söylemek

33

Kuşkusuz bu saptama, siyasal İslam’ın öneminin göz ardı edilebileceği anlamına gelmiyor; özellikle laiklik ilkesinin altının
oyulması, bütün bir Aydınlanma projesinin saldırı altında olması, bu iktidarın yol açtığı önemli kayıplar. Burada vurgulanan
yalnızca, sermaye birikim süreci bakımından bu eğilimlerin, neoliberal dönüşümleri kolaylaştırmak için kullanılıyor olması. Bu
bakımdan örneğin Hindistan’da Hinduizm’in benzer bir politik rejim için kullanılıyor olmasından daha farklı görünmüyor.
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yanlış olmaz. Ne yazık ki, insanlık için
“barbarlık” günlerinin henüz bitmediğini
söylemek için yeterince neden var görünüyor.
Bu yüzden önemli bir mücadele alanı, bu
başarısızlığın ortaya dökülerek alternatiflerin
tartışılmasının sağlanması. Yoksa, bugünlerde
“iş alemi” ile “muhalefetin”, sanki bir alternatif
sunuyorlarmış gibi, otoriter eğilimleri ve
“demokrasi eksikliğini” temel sorun olarak
sunma vodvilini, hep birlikte seyretmeye
devam ederiz.
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SERMAYENİN HİZMETİNDE
20 YIL
KADİR SEV

Türkiye, 2001-2002 yıllarında, Dünya Bankası
Patentli “Güçlü Ekonomiye Geçiş” programının
hedefi oldu. Kemal Derviş adıyla anılan bu
kısacık dönemde, 1980’lerden beridir ağır
aksak sürdürülen, devletin emperyalist isterler
doğrultusunda dönüştürülmesi sürecine hız
kazandıracak yasal ve yönetsel düzenlemeler
yapıldı.
Bayrağı 2002 yılında devralan AKP, masada,
tekellerin kâr güdülerine duyarlı politikalar
üretilmesini sağlamak üzere kurulmuş Yatırım
Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu
(YOİKK); Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)
adlı bir satış ofisi; gelişkin bir teşvik mevzuatı
ve kaynakların özel sermaye elinde çok daha
etkin ve verimli kullanılacağına ikna edilmiş bir
toplum buldu.

Kapitalist düzende yatırım ortamının
iyileştirilmesi iktidarların temel görevlerinden
birisidir. Ortam iyileştirildikçe sermayenin
“risk iştahının” açılacağı; daha çok yatırım
yapacakları ve ülkenin daha hızlı kalkınacağı
söylenir.
AKP İktidarları, masalarına konulan
fırsatları, alabildiğine zenginleştirip
çeşitlendirerek kullandı. İkna ve baskı
araçlarını güçlendirmeyi ihmal etmedi ve bu
sayede hegemonyasını sürdürebildi, aşılmaz
sorunlarla karşılaşmadı. Ve bugüne değin
sermayenin iştahını doyurmayı başardı.
Tekeller de desteğini esirgemedi, AKP
kadrolarının acemiliklerini, aralarındaki çıkar
yarışlarını ve yolsuzlukları görmezden geldi.
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Elini zayıflatacak eleştirilerden kaçındı.
Bu yazıda AKP’nin sermayenin
hizmetindeki performansı; YOİKK, ÖİB ve
yatırımların özendirilmesi başlıkları altında
değerlendirilmeye çalışılmıştır.
YOİKK: Yatırım Ortamını İyileştirme
Koordinasyon Kurulu
YOİKK, 2001 yılında, Bakanlar Kurulu
Prensip Kararı adı verilen ve yasal bir yetkiye
dayanmaksızın çıkarılan, üstelik resmi
gazetede yayımlanmayıp gizli tutulan bir
düzenlemeyle kurulmuştu.
Ekonomiyle ilgili bakanlıkların müsteşarları
ile üst düzey bürokratlarının, yerli ve yabancı
tekellerin tepe yöneticileriyle karşılıklı oturup,
yatırım ortamını iyileştirmek için yapılması
gerekenlerin tartışıldığı, öneriler geliştirildiği
bir platform olarak tasarlanmıştı. Çalışma
gruplarında yasa ve ikincil düzenleme
taslakları hazırlanıp bilgi ve gereği yapılmak
üzere iktidarlara iletilecekti.
Kurulda kamu kesimini sadece bürokratların
temsil etmesinin sakıncaları görülmüş olmalı
ki 2012 yılında üyelik düzeyi müsteşarlıktan
bakanlığa yükseltildi. Böylelikle tekellerin
üst düzey yetkililerinin doğrudan siyasal
kişiliklerle muhatap olacağı ortam sağlandı.
Kurulun çalışma yöntemi, üyelerinin
bileşimini düzenleyen kuralları, sermayenin
taleplerine duyarlılığın artırılmasını sağlayacak
anlayışlarla 2012, 2014, 2016 ve 2019 yıllarında
değiştirildi.
YOİKK sayesinde bugün, tekellerin ve
sermaye örgütlerinin taleplerinin alınması,
işlenmesi; mevzuat taslakları hazırlanıp,
ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı (CB)
Ofislerine, yasamaya ve bürokrasiye iletilmesi;
talimatlara uyulup uyulmadığının izlenmesi,
gibi bir dizi görev çok daha etkili biçimde
yönetilebiliyor.
Kurulun tepe noktasında “YOİKK Platformu”
var. Platform, YOİKK Kurulu, Yatırım Danışma
Konseyi, Yönlendirme Komitesi ve gerektiği
sayıda kurulacak teknik komiteler ile çalışma

gruplarından oluşuyor. Sekretarya hizmetlerini
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı örgüt yapısı
içinde yer alan Teşvik Uygulama Yabancı
Sermaye Genel Müdürlüğü ile CB Yatırım Ofisi
ortaklaşa yürütüyor.
YOİKK Kurulunun başkanı, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı. Üye bileşimi ise şöyle: CB Yatırım
Ofisi ile CB Strateji ve Bütçe Başkanları; 8
Bakan; TOBB; TÜSİAD; MÜSİAD; YASED;
DEİK; TİM başkanları. Kurula üye olma kapısı
kapatılmamış; yerli ya da yabancı yatırımcıları
yeterli ölçüde temsil eden STK’lar en az 20 yıl
geçmişleri varsa Cumhurbaşkanı onayıyla üye
yapılabiliyor.
Yatırım Danışma Konseyi, YOİKK İnternet
sitesinde şu sözlerle tanıtılıyor; “Türk Hükümeti
ve Dünya Bankası işbirliğiyle ve dünyanın önde
gelen çok uluslu şirket yöneticilerinin katılımıyla
oluşturulan bir platformdur.” Platformdan,
yatırımların önündeki engellerin temizlenmesi,
Türkiye’nin uluslararası alanda imajının
güçlendirilmesini sağlayacak ilişkilerin
geliştirilmesi ve tekellerin taleplerinin alınması
gibi hizmetler bekleniyor.
YOİKK’e üye kurum ve kuruluşların ikinci
derecedeki yetkililerinden oluşturulan
Yönlendirme Komitesi; teknik komiteler
ve çalışma gruplarının faaliyetlerini izliyor,
raporlarını değerlendiriyor, yönlendiriyor,
çalışmalarını hızlandıracak önlemler alıyor.
YOİKK, 20 yıl Türkiye’de yatırım ortamının
iyileştirilmesi için çalıştı. Çoğu yasa ya da
yönetmeliğe dönüştürülen öneriler sundu.
Plan, program ve bütçelerin hazırlanmasında
kuluçka görevi yaptı. Bunların yanı sıra kardeş
kuruluş olan Başbakanlık Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı da “Türkiye’de yatırım yapmak
için 10 neden” adlı tanıtım kampanyaları
düzenledi. Yabancı yatırımcılara yıllarca,
ucuz emek, yatırım yeri tahsisi, bürokratik
işlemlerde hız ve kolaylık, bedava altyapı,
finansmana ulaşma, ruhsat alma kolaylığı,
kazandıklarını ülke dışına çıkarmalarının
önünde hiçbir engel konulmayacağına dair
güvenceler verildi.
Bunların yatırımlara katkı düzeyini ölçemeyiz.
Ama iş yapma kolaylığı endeksindeki yerimizin
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yükseltilmesindeki başarısını görmezden
gelmeyelim. İş Yapma Kolaylığı Endeksi’ni
Dünya Bankası düzenliyor. Ülkelerin,
yatırımcılara sağladığı olanaklar, fırsatlar,
güvenceler, değerlendirilip notlar veriliyor.
Türkiye 2006 yılında, 190 ülkenin yarıştırıldığı
en kolay iş yapılan ülkeler arasında 93.
sıradaydı, 2020 yılına gelindiğinde ise 60
ülkenin önüne geçmiş ve 33. olmuştu.
2018 sonrasında YOİKK ve Cumhurbaşkanlığı
Ofisleri
2018’de kurulan yeni düzende yukarıda
sıralanan görevleri yapmak üzere
Cumhurbaşkanına doğrudan bağlı ofisler
kuruldu: Yatırım; Kalkınma; Finans; Dijital
dönüşüm ve İnsan Kaynakları. AKP’li
milletvekillerinin Meclise verdikleri yasa
tekliflerinin çoğu artık bu ofislerde hazırlanıyor.
Görevleri CB Ofislerine verildi ama yerliyabancı sermaye örgütleriyle, Devletin
üst düzey yetkililerini bir platformda
buluşturabilme yeteneği dikkate alınarak
YOİKK kaldırılmadı. Cumhurbaşkanı yardımcısı
YOİKK başkanı, CB Yatırım Ofisi ile Strateji
ve Bütçe Başkanları da Kurul üyesi oldukları
için yetki, eşgüdüm ve iletişim sorunları
yaşanmıyor.

arasında 71 milyar dolar tutarında kamu varlığı
satıldı. Bu paranın 50 milyar doları, karşılığı
Türk lirası olarak, elde edildikleri yılların
bütçelerine aktarıldı.
Özelleştirme İdaresi’nin yukarıdaki hesabı
kendi muhasebesine uygun. Ama bizim
hesabımızla uyuşmuyor. Yıllar önce
satılmış ya da satılmak üzere hazırlanan
Kamu İşletmelerine milyarlarca lira yatırım
harcaması yapıldı ve artarak sürdürülüyor.
2021 yatırım programından bu durumda olan
işletmeler için 340 milyar liranın üzerinde
proje stoku olduğu anlaşılıyor.
Bunlar ÖİB’nin hesaplarında görünmüyor.
Yatırım programlarında yer verildiği için kamu
yatırımı sanıyoruz. Düzgün bir hesap yapmak
istiyorsak eğer; muhasebe defteri edinmeli
ve bütün bunları “sermayeye tanınan çıkarlar”
hesabına “alacağımız” olarak işlemeliyiz.
Şimdilik şu üç işletmenin hesabını tutsak
yeter: 2021-2023 arasında Varlık Fonu’na
devredilerek yağmaya verilen TPAO’nun
projeleri için, 24 milyar; BOTAŞ’ın projeleri
için, 17 milyar; parçalanıp üç anonim şirket
olarak yeniden yapılandırılan TCDD’nin henüz
özelleştirilemeyen birimleri için, 40 milyar lira
harcanacak. Bunları topladığımızda 81 milyar
lira ediyor.

Özelleştirme İdaresi
Yatırım Teşvikleri (Özendirme Önlemleri)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 1994
yılında 4046 sayılı Yasayla kurulmuştu.
Görevi, kamu işletmelerini, taşınmazlarını ve
imtiyazları satmaktı. AKP iktidar olduğunda
ÖİB daha henüz çok az pratik yapabilmişti.
Yıllar içinde deneyimi arttı, uzmanlaştı,
yeni yetkilerle donatıldı ve güçlendirildi.
Devredilen işletmelerin hazır olanlarını
satıyor; olmayanları ise hazırlamak için
yatırımlar yapıyor; CB onayıyla parçalayıp
birkaç anonim şirkete dönüştürüyor. İmar
yetkisi bile var. Kentlerde, kırlarda devredilen
taşınmazları, park, bahçe, yeşil alan, otlak,
mera demeksizin, imar durumlarını değiştirip
satıyor.
Özelleştirme İdaresi, günümüzdeki ününü,
kamu varlıklarını yağmalatmaktaki rolüyle
kazandı. Dillere destan ihalelerle 1986-2021

Yatırımların özendirilmesine ilişkin
düzenlemeler 2012 yılında, kamu-özel işbirliği
uygulamalarından edinilen deneyimler
ışığında elden geçirildi, yenilendi. Sisteme
2016 yılında yeni özendiriciler eklendi. Ve
şirket yöneticileri ile devletin karşılıklı oturup
ne tür destekler verileceğine birlikte karar
verdikleri bir yöntem geliştirdiler.
Yatırımlar “Genel, Bölgesel, Öncelikli ve
Stratejik” adları altında gruplara ayrıldı.
Her birinin özelliğine uygun özendiriciler
öngörüldü. 2016 yılında ise çok daha kapsamlı
bir biçime dönüştürüldü. Kimi yatırımların
maliyeti sıfırlandı.
Yatırımın niteliğine göre değişmekle birlikte
esas olarak şu çıkarların sağlanacağı bir
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özendirme sistemi kuruldu. 49 yıla kadar
ücretsiz Hazine taşınmazı tahsis edilecek;
Kurumlar, Gümrük Vergileri, gelir vergisi
stopajı ile KDV’den bağışık tutulacaklar; kredi
faizleri ile işçi ve işveren sigorta primlerinin ya
hepsi ya bir bölümü Devletçe karşılanacak.
Proje bazlı yatırım yapanlar, izin, tahsis,
ruhsat, lisans, tescil gibi “bürokratik işlerle”
uğraştırılmayacak. Dahası var; kullandığı enerji
faturasının belirli bir oranı devlet tarafından
karşılanacak; yolunu, suyunu, enerji hattını
devlet getirecek. Şirket, finans sorunuyla
karşılaştığında projeye ortak olup katkı
sunacak. Sıralamakla bitmez! 678 sayılı OHAL
Kararnamesi ile proje bazlı yatırımlar için alım
garantisi bile verildi.
Özendiricilerin Bütçeye Maliyeti
Özendiricilerin bütçeye yükünü, net olarak
hesaplayacak bilgilere ulaşmak kolay değil.
Verilere ulaşsak bile özendiricilerin bir
bölümünün bütçe ile ilgisi olmadığı için hesap
eksik kalır.
Yalnızca belirli ipuçlarını yorumlayıp
kabaca bir görüş oluşturabiliriz. Bütçe ile
ilgi kurulamayacak özendiricilere bir örnek
vereyim: tahsis edilen hazine taşınmazlarının
tutarı bütçelerde yok. Ama CB 2020 ve 2021
yılı Programlarının 321.5 sayılı tedbirinde
şunlar yazıyor: “Yatırım teşvik uygulamaları
kapsamında yatırım teşvik belgesine
sahip yatırımcılara arz edilmek üzere ilana
çıkarılacak 20 milyon m² hazine taşınmazı için
çalışmalar yapılacaktır.” Bütün bilgi bu kadar
olsa işin boyutunu görebiliyoruz.

göre 2022 yılında 336 milyar lira vergiden
vazgeçilecek. Bu tutarın hepsini elbette
patronlara destek hanesine yazamayız. Ama
geçtiğimiz yıllar bütçe yasa tekliflerindeki şu
tahminleri gözden kaçırmayalım. 2016 yılında
tahmin edilen tutar 29 milyar lira. Teşvik
sisteminin yürürlüğe girdiği 2017 yılında,
102 milyar liraya yükseltilmiş. 2020 ve 2021
yılı bütçelerindeki tutarlarda büyük ölçüde
pandeminin payı vardır ama onları da yazalım:
2020 yılında 195 milyar; 2021 yılında 230 milyar
lira.
Kamu kurumlarının internet sitelerinde
yayımlanan dokümanları gözden
geçirildiğinde dağınık da olsa bilgilere
rastlanabiliyor. Sözgelişi Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı 2019 ve 2020 yılı faaliyet
raporlarında 2019’da 450 milyon, 2020’de 606
milyon lira faiz desteği verildiği ve SGK’na
istihdam desteği olarak 2019’da 1 milyar 100
milyon, 2020’de ise 1 milyar 128 milyon lira
aktarıldığı belirtiliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan
Bütçe İstatistik Verileri’nden ise 2021 OcakHaziran arasında işverenlere prim teşvik
karşılığı olarak bütçeden SGK’na 15 milyar lira
ödendiğini öğreniyoruz.
Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında ise
prim teşvikleri kapsamında merkezi yönetim
bütçesinden SGK’ya 2018 yılında 20,3 milyar;
2019’da 22,3 milyar lira aktarıldığı, 2020
yılında 22,9 milyar lira olabileceği bilgilerine
rastlıyoruz.
Yatırım teşvik belgelerinin yıllar içindeki seyri

Vergi Harcamaları
Vergi harcaması terimi; “devletlerin ekonomik
ve sosyal amaçlarla vazgeçtiği, gelir toplamını
azaltan, standart vergi sisteminden ayrılan
ayrıcalıklar veya istisna ve muafiyetler” olarak
tanımlanıyor.
Bütçe Yasalarına eklenen “Vergi Harcamaları”
listelerini yorumladığımızda kabaca da olsa
teşviklerin bütçelere olan yüküne ilişkin görüş
oluşturabiliriz.
2022 yılı Bütçe Yasa Teklifine ekli cetvellere

Aşağıdaki çizelgede 2017-2021/ Ağustos
arasında verilen yatırım teşvik belgelerine
ilişkin bilgiler verilmektedir.
Çizelgedeki bilgilerden yola çıkarak kısa
değerlendirmeler yapalım: 2017-2019 arasında
verilen teşvik belgesi sayıları 5 bin ile 7 bin
arasında salınıyor. 2020 yılında ise birdenbire
10 bin 450’ye yükselmiş. 2021 yılının ilk 8
ayında ise 7 bin 720 olduğuna bakılırsa yıl
sonunda10 bin dolayında gerçekleşeceği
düşünülebilir. Proje tutarlarında da benzer
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bir yükselme eğilimi dikkat çekiyor: Daha
öncesinde 177-209 milyar lira arasında
salınırken 2020 yılında 262 bin 666 liraya
yükselmiş.
Salgın etkisinin zirvede olduğu yıllarda proje
sayısı ve yatırım tutarları artmış. Bu durumu
ekonomik gelişmelerle açıklayamayız.
AKP saltanatı sallanmaya başladı, ulufeler
dağıtarak süre kazanmaya çalışıyor desek
yanlış olmaz.
Bu süre içinde, yabancı yatırımların tutarı ve
yerli yatırımlara oranı da azalmış. 2017’deki 98

Son sözler
AKP, 20 yılını sermayenin hizmetinde geçirdi.
Son yıllara değin de hizmette kusur etmedi.
Ama artık tükendiği anlaşılıyor. İçte ve dışta
itibar ve güven yitirdi. Yüksek seslerle Tayyip
Erdoğan sonrası dillendiriliyor. TÜSİAD
başkanı, açıkladıkları rapordan iki ay önce
de “yeni hikâyelere ihtiyacımız var” demişti.

milyar lira, 2020’de 21 milyar liraya; 2017’deki
%46,67 olan oranı, 2020’de %8’e düşmüş.
Yatırım teşvik belgesi almak çok kolay. Öyle
anlamlı, stratejik önemde projelere verildiğini
düşünmeyin. Küçük bir örnek verelim, ulufe
dağıtılıyor değerlendirmesine de güç katmış
oluruz. 2020 yılının Temmuz ayında bir şirkete
1.250 ton çiğ köfte üretmesi için belge verildi.
24 milyon lira tutarında yatırım yapacak;
üç yıl sigorta primi işveren payı devletçe
karşılanacak; %55 vergi indirimi ile KDV
bağışıklığından yararlandırılacak.

AKP’nin kadrolu destekçisi TOBB Başkanı bile
tedirgin olduğunu söylemekten çekinmiyor.
AKP’nin son günlerinin yaklaştığını görüyoruz.
Üzülmeyiz elbette. Ama ülkeyi kurtarmaya
soyunanları boş bırakmasak; bir de AKP’den
kurtulduğumuza çok sevinip bütün enerjimizi
toprağa boşaltmasak iyi olur. Ne dersiniz?
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DİN, SERMAYE, KAPİTALİZM
ORHAN GÖKDEMİR
Bu din sanki kapitalizme uyum sağlamak üzere kurgulanmış gibidir. Haliyle Kuran’da sosyalizm
veya sınıfsız toplum yoktur. Zenginler ve yoksullar her zaman olacaktır, Allah’ın taktiridir.
Özel mülkiyet iyidir, miras meşrudur. Eşitliği ancak “infak” ve “zekât” ile sağlamaya çalışır
Kuran. İmkansızdır. Sadece İslamiyet’te değil dinler tarihinde devrim veya eşitlik bulamazsınız.
Marksizm’i oralarda aramak ise trajik bir sapkınlıktır.]

Muhammed’in İslam’ı tebliğ etmeye başladığı
VII. yüzyılda Hicaz bölgesinde de kölelik
vardı. Öyle iş olsun diye değil, iktisadi yapının
dayanaklarından biri olduğu için. Köle emeği
kabile düzeninin taşıyıcı parçalarından
biriydi. Haliyle yeni din, köleliği kaldırmayı
aklından bile geçirmedi. Sadece yeni duruma
göre düzenledi. Zamanın zembereği köleci
toplumdan feodalizme doğru ilerliyordu.
Köleliği bu yeni duruma uyarlamak
gerekiyordu. İslam’daki ilk “devrim” budur…
Sonra yeni din kabilelerin birleşmesine vesile
oldu, devlet ortaya çıktı. Devletler ise yeni

dini bir fetih ideolojisine -cihat- dönüştürdü.
Savaş köleliğin “meşru” kaynağı haline geldi
ve kölecilik ilerledi. Savaş sonunda esir edilen
erkek ve kadınlar ganimetti, kölelere ve
cariyelere dönüştürüldüler.
Haliyle “İslam dünyası”nda bu konuda hayli
kabarık bir literatür var. Türkçede köle, kul,
bende, halayık, esir, kadın köle için cariye,
odalık; Farsçada bende, gulam, kadın köle
için keniz; Arapçada abd, rakik, memluk,
kınn, gulam, rakabe, vasif, milkü’l-yemîn ve
kadın köleler için memluke, vasife, cariye,
eme ve gurre... “Köle iman ve namaz,
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oruç gibi malî yönü bulunmayan şahsî
nitelikteki dinî mükellefiyetler açısından hür
insandan farksızken hukukî, sosyal ve iktisadî
bakımlardan farklıdır. Her şeyden önce o hukukî
işlemlere konu olması bakımından ‘mal’ kabul
edilir; hür insanlardan farklı bir statüde edâ (fiil)
ehliyetinden tamamen, vücûb (hak) ehliyetinden
kısmen mahrum tutulur.” Diyanet’in “İslam
Ansiklopedisi”nden aktardım. Soru ortada;
“mal”ın dini olur mu? Burada söylenenlere
göre olabiliyor. Fakat görüldüğü gibi dini olsa
bile mal maldır.
Özetle, “Müslüman” köle yapılmaz ama
kölenin Müslüman yapılmasına engel değildir
bu. Böylece ortaya köle Müslümanlar
çıkar ki çok yaygın olduğunu biliyoruz. İlk
Müslümanlar arasında pek çok köle vardı.
“Peygamber’in müezzini” Bilâl-i Habeşî Afrikalı
bir köleydi. Köleler arasında Rum ve Farsi
kökenli olanlar vardı ama Araplar da vardı.
Peygamberin kölesi Zeyd bin Hârise Arap’tı.
Yalnızca İslamiyet değil, diğer “İbrahimi”
dinler de açıkça kölecidir. Hıristiyanlık bu
tartışmadan “Sezar’ın hakkını Sezar’a” vererek
kaçıp kurtulmuştur. Eski Ahit’e göre ise kişinin
borcuna mukabil kendisini köle olarak satması
mümkündür. Ayrıca alacaklılar, borçlarını
ödemeden ölen kimsenin başka malı yoksa
çocuklarını köle olarak alabilirler. Tahmin
edebileceğiniz gibi bir kimsenin öz kızını
satabilmesi de mümkündür. Satarlar. Hicaz’da
efendinin cariyesini fuhşa zorlayarak bu yolla
para kazanabilmesi mümkündü. Büyük olasılık
kadınları satma bölgenin eski geleneklerinden
biriydi. İçinde ahlak aramak boşa çabadır.
Varsılların Asrı Saadeti
Buna karşın dini literatüre göre insanların
alınıp satılabildiği bu çağ bir asrı saadet
çağıdır. Rivayet o ki, peygamber “insanların
en hayırlısı benim asrımda yaşayanlardır”
buyurmuş. Buyruk uyarınca Milattan Sonra
VII. yüzyıl Arabistan’ı bir kayıp cennet olarak
anılmaktadır, asr-ı saadettir.
Nedir asrın özelliği? Kölecilikten, kabile
toplumundan feodalizme geçiş. Kurallar,
ölçekler değişmektedir. Köleciliğe sınır
getirilmiştir, kadınlar alınıp satılan bir mal

olmaktan cariyeliğe, çok eşliliğe evirilmişlerdir.
Kabile devlete dönüşmeye başlamıştır.
Fakat nihayetinde her şey o asırlarda Arap
çölünde nasıl olabilirse öyledir. İlahiyatçı
Arif Tekin’in “Bilinmeyen Yönleriyle Hz.
Muhammed’in Ölümü” adlı kitabına göre
saadetin sebebi olarak gösterilen peygamber
iktidar hırsı yüzünden kendi yakın çevresi
tarafından defalarca suikasta uğramış,
cinayete kurban gitmiştir. Hayber’de
zehirlenmiş, Tebük’te suikasta uğramış,
girişimler veda haccı dönüşünde tekrarlanmış,
hasta yatağındayken ilaç yerine zehir
verilmiştir. Öldüğünde cesedi günlerce
ortalıkta kalmış, sonunda insafa gelen bir
avuç Müslüman tarafından lütfen toprağa
verilmiştir. O sırada en yakınları çardak
altında toplanıp mirasın nasıl paylaşılacağını
müzakere etmektedirler.
Arkasından gelen halifelerden de eceliyle,
yatağında ölen yoktur. Ebubekir cinayete
kurban gitmiş, Osman Müslümanlar tarafından
linç edilmiştir. Ali ve Ömer de benzer bir
akıbeti paylaşmıştır. Neden? Çünkü dinle
birlikte ortaya paylaşılacak yeni bir iktidar
odağı ve el değiştirecek yeni servetler
çıkmıştır. Nihayetinde din savaşı gibi görünen
ne varsa hepsi maddi paylaşım savaşıdır.
Varsa bir saadet, o paylaşımdan en büyük payı
alanlarındır.
Muhammed’in vefatından sonra, İslam
dünyasını seçimle gelen devlet başkanları
yönetti. Daha Halife Ömer zamanında
Müslümanlar arasında hızlı bir zenginleşme
ve lüks bir yaşam göze çarpıyordu. Ömer’in
bir suikasta kurban gitmesinin ardından
koltuğu devralan Osman, peygamberin
düşmanı Emevi kabilesindendi. İslam’a en çok
direnenler böylece İslam dünyasının muktediri
oldular.
Halife Ali’yi öldürerek iktidar koltuğuna oturan
kâtip Muaviye, halifeliğini tanımayanları sert
bir biçimde bastırdı ve iç karışıklıklara son
verdi. Halifeliği askeri birlikler tarafından ilan
edilmişti; böylece ismen var olan bu kurumu
yeniden bir kurum haline getirdi. Ardından yeni
fetihlere girişti. Bu, devlettir. Halifelik merkezini
Mekke’den Şam’a taşıdığını biliyoruz; pek çok
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mabet yaptırdığını da. Başkent değişmişse,
din de değişmiştir diyebiliriz. Mekke karşısında
Şam, iktidarın artık dinden değil, güçten
geldiğinin işaretiydi. Nitekim Muaviye’nin
ölümünün ardından çıkan iç karışıklıklar
sırasında Yezid’in birlikleri Mekke’yi kuşatarak
mancınıklarla taşa tuttu. Hacer-i Esved isabet
alarak parçalandı: Kâbe yıkıldı.
Emeviler dine yaslanarak bir Arap devleti
kurdular. İktidar alanlarını genişletmeyi
İslam kurallarını yerine getirmekle
özdeşleştirmişlerdi. Dini kurallara pek
uymadıklarını ve pek az Müslüman
göründüklerini biliyoruz. Dönemlerinde saadet
vardır ama din yoktur.
Sonra peygamberin amcası Abbas Bin
Abdülmuttalip’in soyundan gelen Abbasiler,
Emevi yönetimine karşı ayaklanarak
750’de halifeliği ve iktidarı ele geçirdiler.
Emevi şeflerinden seksen tanesi bir ziyafet
bahanesiyle bir araya getirilip öldürüldü. Bu
tarihten başlayarak Abbasiler 1258’e kadar
İslam dünyasının büyük bölümüne egemen
oldu.
Abbasi Devleti, Harun Reşid döneminde
en geniş sınırlarına ulaştı. Harun Reşid,
Binbir Gece Masalları’na konu olan görkemli
saltanatını Bermeki ailesine borçluydu. Bu
aileden Bermeki Yahya ve iki oğlu, vezir
olarak Abbasi Devleti’ni 17 yıl boyunca fiilen
yönetti. Yahya, içkiyi ve âlemi çok severdi.
Yedi karısı, birçok cariyesi, on bir oğlu ve on
yedi kızı vardı. Cömertti, şiiri severdi, şairlere
paralar dağıtırdı. Dönemi İslam’ın lale devriydi.
Abbasilerin son döneminde Türkler, devletin
silahlı kuvvetlerinde Arapların yerini almaya
başlamıştı. Halifelik, din, iktidar, her şey artık
onların kontrolündeydi. Kendi iktidarlarıyla,
dinin iktidarını birleştirdiler. Hangisinin daha
dünyevi olduğu hala tartışmalıdır. Özetle
Abbasi döneminde de saadet bol ve fakat din
pek azdı.

varsıllar için, şeriat yoksul kalabalıklar içindir.
Ezilenler Nasıl Kurtulur?
İnançta her kümelenmenin toplumsal
bir karşılığı var. Yeni gelenler iktisadi
olarak güçlendikçe itikadî olarak da
güçlenmektedir. Vergiden vareste tutulma,
inancın haklılığından daha yönlendiricidir.
Gerçekte kimse öteki dünyadaki cennet için
bu dünyanın nimetlerinden vazgeçmeye
yanaşmaz. Din bu ilişkilerden azade
değildir. Alman İdeolojisi’nde denildiği gibi,
“Kendisinden önce egemen olan sınıfın yerini
alan yer yeni sınıf, kendi amaçlarına ulaşmak
için de olsa, kendi çıkarını, toplumun bütün
üyelerinin ortak çıkarı olarak göstermek
zorundadır… Bu sınıf, kendi düşüncelerine
evrensellik biçimi vermek ve onları, tek
mantıklı, evrensel olarak tek geçerli düşünceler
olarak göstermek zorundadır.” Egemen
sınıfın düşünceleri, bütün çağlarda egemen
düşüncelerdir…
Tarihte dinler tarafından yeniden toplanmaya
çağrılan ezilenler, eski dini çağrılardan kalan
adları taşıyorlardı. Çağrıya uyup yeniden
toplanıyorlardı çünkü Eflatun’un dediği gibi
gerek kendileri ve gerek çocukları, birçok
nesiller boyunca, yaşamak için gerekli olan
şeylerden mahrum kaldıklarından, bütün
işleri güçleri, bütün konuşmaları da yalnız
bu ihtiyaçlardan ibaretti. Kendilerinden
önce, geçmiş zamanlarda olup bitenlere
ilgi duymuyorlardı. Toplanıyorlarsa eğer, acı
çektiklerinden ve bu acıdan kurtulmanın
başka bir yolunu bilmediklerindendi.
Haliyle dinlerin onlara söyleyecekleri pek az
yeni şey vardı. Çünkü kimse karnını inançla
veya dinle doyuramıyordu. Onların kurtuluş
için inanmanın değil bölüşmenin yolunu
bulmaya ihtiyaçları vardı.

Dinler devrim özürlüdür; İstese bile köklü
devrim yapamaz ve sırf bu nedenle egemen
Dine dayanarak devlet oldular, önlerine çıkan
sınıfın sopasına dönüşür. Ezilenler toplanır,
bütün toprakları yağmaladılar ve serveti
tanrılardan medet umar, çaresizliklerine geçici
çoğalttılar. Böylece saraylarında müthiş
cevaplar bulurlar, sonra döngü yeniden başlar.
bir saadet ortaya çıktı. Dini hiçbir kurala
Din, “ezilen insanların iç çekişleridir” evet ama
aldırmaksızın, sınırsız sorumsuz bir varsıl hayatı aynı zamanda ezilenlerin afyonudur.
sürdüler. Kısa İslam tarihidir. Böyledir, saadet
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Dinde pek çok “devrim” teşhis edilmesine
karşın, devrimini yapamamış bir tarihle
karşılaşıyoruz böylece. Büyük bir hızla
kendisinin üstüne çöken bir tarihtir bu.
Çok açıktı ve çok bulanıklaştırdılar,
sorumluluğu dine sosyal bir işlev yüklemeye
çalışanların omuzlarındadır. Kuran özel
mülkiyete karşı değildir. Toplumsal
eşitsizlikleri mesele etmez, hatta tavsiye eder
ama bunun yanında ilahi hüküm karşısında
servetin faydasızlığını vazetmekten de geri
durmaz. Kölelik gibi ücretli çalışmaya da
bir itirazı yoktur, ikisinde de çalıştırana veya
mülk sahibine merhametli ve hakkaniyetli
davranmasını öğütler. Ticaret, kazanç peşinde
koşmak neredeyse kutsaldır, tabii bu işleri
de dürüstçe yapan Allah katında makbul
kullardandır. Muktedire toplanan vergilerin
ve bağışların bir kısmını yoksullara dağıtmayı
öğütler. Zengine de malının küçük bir
miktarını, zenginleşmesine halel getirmeyecek
bir miktardır bu, muhtaç olanlara vermesini
emreder. Sonuçta hepsi sadakadır. Merhamet
gibi sadaka da varsılların ve yoksulların,
ezenlerin ve ezilenlerin varlığını varsayar.
İslamiyet veya Hıristiyanlık, dinde kölelik hep
var. Dinler tarihinde buna karşı bir devrim
bulma, Türkiye’nin laik döneminin ürünüdür.
Öyle olmasını umdular, abarttılar. İsa’nın veya
Muhammed’in kölelikten çıkışta, ilerletici rolü
çok abartılıdır. Evet, efendilerden kölelerine
merhamet göstermelerini dilemişlerdir;
merhamet muktedirin meziyetidir.
“İlerleme” iddiasında şöyle bir doğruluk payı
var: Arap soyluları Bedevilere boyun eğdirmek
ve kabileleri birleştirmek için bu yeni dini
kullanışlı bulmuştu. “İlerlemek” için birleşmeye
ihtiyaçları vardı. Peygamberin Arapların
aralarındaki ihtilafları çözmeye ve tek bir din
altında birleşmeye çağırması bu ihtiyaca
denk geldi. İslam, adı üstünde “teslim olan”
anlamına geliyordu. Yeni din özel mülkiyeti
kutsuyor, zenginliği koruyordu. Yoksulların
payına düşen ise sadece sabırdı.
Buna karşılık iki dinin de devletle özdeşleştiği
yüzyıllar boyunca kölelik ortadan kalkmamış,
tam tersine varlığı gelişerek sürmüştü.
Karşılaştıkları halkları köleleştirerek

ilerlediler. İslam’da köle “memluk”tür, yani
mülktür, sahibinin malıdır. Sahibi o mala iyi
davranmalıdır, çünkü köle değerli bir maldır.
Azad edilmiş köleler olsa bile bu, her köle
sahibine vergi değildir.
Hıristiyanlık ise köleliğe karşı hiçbir
itirazda bulunmadığı gibi, erkek ve kadın,
bütün kölelerin sahiplerine mutlak itaatini
vazetmiştir. Kilise de kölelerin hizmetinden
yararlanmaktan geri durmamıştır. Bu din,
kölelerden merhameti bile esirgemiştir.
Araplar yeni dinin yardımıyla bir devlete
dönüşüp başka halkları işgale girişince, önde
gelenleri köle zengini olmuştu. Bir şehir
fethedildiğinde ele geçen bütün erkekler,
kadınlar ve çocuklar esir alınır, ganimet
aralarında İslam hukukuna göre taksim edilir,
efendiler paylarına düşenlerin boyunlarına ip
geçirerek sürüyerek götürürlerdi. Aralarında
köle sürüsü binlerle ifade edilenler vardı.
İslam ve Kapitalizm
Kapitalizm İslam’ın doğuşundan yaklaşık bin
sene sonra Avrupa’da ortaya çıktı. Haliyle
bu karşılaştırma geçmişten daha çok yakın
zamana değin bir değerlendirmeye dayanıyor.
Dönüşümü daha çok Hıristiyanlığın ilkeleri
ile kapitalizmin karşılaşmasından biliyoruz.
Kuşkusuz bunlar birbirleriyle uyuşmuyordu.
Dinde reform gerekiyordu. Luther ve Calvin bu
görevi üstlendiler. Dinin ilk çağlara dayanan
sade yaşam öğütleyen, faizi, biriktirmeyi
yasaklayan ilkeleri değiştirildi, kazanç,
zenginleşme dinin gereği gibi sunuldu.
Hıristiyanlık kapitalizme uyum sağlamaya
başlamıştı.
Tabii, dinin kapitalizme uyumunu sadece
reforma bağlayamayız, devrim de var.
Fransız devriminde Katolik Kilisesinin
topraklarına el koyup papazlarının kellelerini
uçurdular. Bu kurumlaşmış dini hem devrime
hem kapitalizme uydurma girişimidir.
Uydurulmuştur.
İslam’da ise başka türlü bir dönüşüm ortaya
çıktı. Dinde reform istemek dinden çıkmak
anlamına geliyordu, onlar da kuralların
arkasından dolanma yolunu seçti. Kapitalizmin
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işleyiş kuralları İslami bir renge boyandı. Faiz,
rant, sömürü yasaktı ama “Sukuk”, “Müzaara”,
“Musakat” serbestti. “Faizsiz bankacılık” büyük
icattır. Mülkiyeti ve tabii zenginliği garanti
almanın yolu “vakıf”tan geçiyordu. Böyle böyle
ikiyüzlülüğe dayalı yeni bir inanç sistemi icat
edilmişti. Çok açık kapitalizmin dışında bir
“İslami iktisat” yoktur.
Tarihçi Maxime Rodinson, “Kutsal metinleri
ekonomik faaliyetleri desteklemeyen
bazı dinler vardır. Ancak bu durum, genel
itibariyle ticari faaliyetlerden yana bir tutum
sergileyen ve bunu sadece hileli uygulamaları
yasaklayarak ve belirli dini bayramlarda ticaret
yapılmamasını emrederek sınırlayan Kur’an için
geçerli değildir” diyor. Bu din sanki kapitalizme
uyum sağlamak üzere kurgulanmış gibidir.
Haliyle Kuran’da sosyalizm veya sınıfsız
toplum yoktur. Zenginler ve yoksullar her
zaman olacaktır, Allah’ın taktiridir. Özel
mülkiyet iyidir, miras meşrudur. Eşitliği ancak
“infak” ve “zekât” ile sağlamaya çalışır Kuran.
İmkansızdır.
Sadece İslamiyet’te değil dinler tarihinde
devrim veya eşitlik bulamazsınız. Marksizm’in
esinini oralarda aramak ise trajik bir sapkınlıktır.
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