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2022
15 Haziran

ÇARKLAR YAVAŞLIYOR
TÜİK verilerine göre Nisan 2022’de işsizlik 
yüzde 0,1 artarak yüzde 11,3 oldu. Bir önceki 
aya göre 65 bin kişi daha işsiz kaldı. Genç iş-
sizliği önceki aya göre küçük bir azalışla yüz-
de 20 oldu. Azalma yaz döneminde gençlerin 
turizm işletmelerinde iş bulabilmesi ve öğren-
cilerin de yaz döneminde yarı zamanlı işlerde 
çalışabilmesi ile açıklanıyor. Esas işsizlik ora-
nı olarak kabul edilen geniş tanımlı işsizlik, atıl 
işsizlik oranı yüzde 21,7 olarak açıklandı. Bura-
da yüzde 0,7’lik bir azalma var. 

İşsizlik oranlarıyla birlikte sanayi üretimi oran-
ları da açıklandı. Sanayi üretimi bir önceki aya 
göre değişmedi. Yani değişim yüzde sıfır oldu. 
Bir önceki ay yüzde 1,7 azalmıştı. Ama Nisan 
ayında yıllık üretimdeki artış yüzde 10,8. Sana-
yi üretiminin düşük kalması işsizlik oranlarıyla 
uyumlu. 

İstihdamdaki artış mevsimsel etkiyle ve tu-
rizm gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanıyor. 
İmalattaki düşüş kalıcı işsizliğin azalmadığını 
gösteriyor. Had safhaya ulaşmış pahalılık iş-
sizlikle birleşince geçim derdi felakete dönü-
yor. Ekonomide iflasa sürükleniyoruz.

GELİRE ENDEKSLİ SENET
AKP yönetimi hazinenin döviz ihtiyacını 
karşılamak için yollar arıyor. Şimdi de Gelire 
Endeksli Senet GES adı altında bir deneme 
yapıyor. Buna göre Kıyı Emniyeti Genel Mü-
dürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletme-
sinin bütçeye yıllık katkısını esas alan tahvil 
çıkarıyorlar. Buna göre en az aylık yüzde 
5,32; yıllık yüzde 23,04 bileşik faiz verilecek. 
Senetler 6 aylık olacak. 3 ayda bir yüzde 5,32 
üzerinden ödeme yapılacak. Bu iki kurumun 
bütçeye katkısı artarsa daha fazla ödeme 
yapılabilecek. Resmî faiz yüzde 14 iken Kur 
Korumalı Mevduat sistemi ile fiilen yüzde 
17’ye çıkarılmıştı. Şimdi bir kere daha arttırı-
larak yüzde 23,04’e çıkarılmış oluyor. Burada-
ki amaç altı aylığına dövizlerin bozdurularak 
TL. olarak hazineye geçmesi. 

Bu iki kurumun toplam getirisi 864 milyon lira. 
Yani yaklaşık 50 milyon dolar. Bu para çok az 
ama başka kurumların gelirleri ile de benzer 
senetler çıkarılacağı söyleniyor. Bu kadar yük-
sek enflasyon varken bu sistemin de tutması 
çok zor. Kur korumalı mevduat gibi başarısız-
lığa mahkûm.

HAFTALIK GÜNDEM
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Sızan kulis bilgilerine göre Merkez Bankası MB Baş-
kanı Şahap Kavcıoğlu ve Ekonomi Bakanı Nureddin 
Nebati kendi ekipleriyle, Erdoğan’a ekonomi ile ilgili 
ayrı ayrı sunumlar yapmış. MB kanadı paranın tüken-
diğini, döviz kontrolüne geçmek dışında bir yol kal-
madığını söylemiş. Buna göre döviz kamu bankaları 
aracılığıyla bozdurulabilecek. Böylece MB kontrolü-
ne geçmiş olacak. Döviz yalnızca devletten alınabi-
lecek ve alabilmek için gerekçe gösterilecek. Nebati 
ise GES projesini sunmuş. Erdoğan “Bir şans daha 
verelim, Nebati’nin önerisini uygulayın'' demiş. Ama 
bu projenin duyurulmasına ve desteklenmesine hiç 
elini atmadı. 

Başka bir bilgi; devlet sürekli para basmaya başla-
dı. Ödemeleri karşılıksız para basarak yapıyorlar. Bu 
enflasyonun artacağı, paranın değerinin daha hızlı 
düşeceği anlamına geliyor. 

Kredi kartları kullanımında sıkılaşmaya gidildi. Tak-
sit sayısı azaltıldı, asgari ödeme oranı arttırıldı. Kredi 
kartları ile tüketimin sürdürülmesi zorlaştırılıyor. 

Türkiye’nin risk primi 14 Haziran itibarıyla 835,55 
oldu. Bu iflas düzeyi demek. Ancak gözü pek tefeci-
ler paralarının ödenememesi riski ile para verebile-
cek demektir. Bu risk primi, dünya genelinde yüzde 
1 veya 1,5 ile borç bulunabilirken Türkiye’nin yüzde 9 
veya yüzde 10 ile borç bulabileceği anlamına geliyor. 
Bununla birlikte Amerikan MB’nın faizi 75 baz puan 

arttırdığını da eklemek gerek. Türkiye gibi ülkelerin 
borç para bulması daha da zorlaşacak demektir.

Diğer taraftan ihracata yönelik üretim yapan işletme-
lere resmî faizin iki puan altında (yüzde 12) destek-
leme kredisi dağıtarak üretimi ayakta tutmaya çalı-
şıyorlar. Krediden faydalanmak isteyen işletmeler 
elindeki dövizi MB’ye yatıracak. Aldığı kredi ile en az 
bir yıl boyunca döviz almayacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı geçen hafta yap-
tığı konuşmalarda tüm ücretlilerin yüzünü güldüre-
cek maaş artışları yapılacağını vaat etti. “Temmuz’da 
bütün maaşlara köklü artışlar yapacağız” diyorlar. 

İktidar iflasa doğru koşar adım sürüklenen ekono-
miyi toparlamak için harekete geçmiyor, oyalanıyor, 
oyalıyor. Döviz bulmak için kıvranırken bankalarda 
duran 200 milyar doları zorunlu olarak TL’ye çevir-
meye dönük adım atmıyor. Fakat bu arada ekonomik 
göstergeler çöküyor. 

Türkiye bir yol ayrımına doğru sürükleniyor. Kitlesel 
hak arama eylemleri, grevler, toplumsal krizin olası 
siyasi sarsıntıları kapıda. Diğer yandan kişisel açıdan 
yurttaşların giderek artan oranda kendini tükenmiş 
hissetmesi, bireysel çöküşler, intiharlar, toplumsal 
çürüme hızlanabilir. Toplumsal çürümeyi durdurmak 
için Ekonomik Yangını Söndürmek İçin Acil Eylem 
Programı etrafında birleşmek kritik bir önem taşıyor.

AKP OYALANIYOR

KAFTANCIOĞLU’NUN ÜYELİĞİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun üyeliği Yargıtay Başsavcılığı 
tarafından otomatik olarak düşürüldü. CHP yönetimi kararın kendileri için yok 
hükmünde olduğunu, Kaftancıoğlu’nun imza yetkisini başka bir üyeye devre-
derek fiilen başkanlığı sürdüreceğini ilan etti. Bu yasa dışı çalışmaya başladı-
ğını ilan etmek anlamına geliyor. CHP yönetimi bu konuyu bir demokrasi mü-
cadelesine döndürmeyi tercih etmeden, daha alt perdeden fiili direniş yolunu 
izliyor. Bu durum AKP’nin kullanabileceği bir zemin de yaratıyor.
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İMRALI YÜRÜYÜŞLERİ 
HDP’liler “İmralı’ya özgürlük, tecride 
son” diyerek yürüyüşler yaptılar. Top-
landıklara her yerde polis müdahale 
etti. Olaylar sırasında Demokratik 
Bölgeler Partisi DBP (HDP’nin yedek 
partisi) milletvekili polise yumruk attı. 
Bu olay büyüdü ve dokunulmazlığının 
kaldırılması için süreç başlatıldı. 

Bu dönemde niye böyle bir yürüyüş 
yapıldığına ilişkin birtakım gözlemler 
ve kulis bilgileri var. İlk olarak Erdo-
ğan, Van ziyaretinde yaptığı miting 
sırasında “Açılımı kim sona erdirdi 
diye hesap sorun şu HDP’den. Biz çok 
iyi işler yaptık, belli şeylere gelmiştik 
ki onlar bozdular” dedi. Bu konuşma 
HDP yönetiminde AKP'nin yeniden 
açılım yapmak zorunda kalacağı bek-
lentisini yükseltti. Buradan hareketle 
Öcalan’ın yeniden öne çıkarılacağını 
düşünerek teşvik edici bir hamle yapı-
lıyor olabilir. Barış Pehlivan Cumhuri-
yet’teki yazısında “HDP ne yapıyorsun 
sen? İmralı’ya değil, Edirne’ye yürü-
sene. Öcalan’ın ne söyleyeceği belli. 
AKP’ye yarayacak şeyler söyleyecek” 
diye bir uyarı yazısı yazdı. 

Açılım beklentisi ile sert polis müda-
halesi çelişiyor gibi görünebilir ama 
daha önce de açılım sürecinde, örne-
ğin ölüm oruçlarına başlayan millet-
vekillerinde olduğu gibi, Erdoğan’ın ve 
yönetimin çok sert müdahaleleri ve 
açıklamaları olmuştu. Öcalan açıkla-
ma yapıp olayları yatıştırmış ve “Mak-
bul barış elçisi” ilan edilmişti. Sonra-
sında bütün bu kavgaların danışıklı 
dövüş olarak tezgâhlandığı da ortaya 
çıkmıştı.

TURKEY/TÜRKİYE 
Açılım beklentileri üstüne Erdoğan’ın “Bundan sonra 
Turkey diye bir isim kullanmayacağız. Adımız bütün 
dillerde Türkiye olarak kullanılacak” dedi. Fakat bunu 
sunarken “Eskiden ne yazıyorlardı Turkish Airlines. 
Şimdi öyle olmayacak Türkiye Hava Yolları olacak” 
dedi. Bu açıklama üstüne ilk önce Akşener “Gördünüz 
mü yine Türk isimden vazgeçiyorlar. Yine açılım ya-
pacaklar” dedi. Başta Kemalist çevreler olmak üzere 
birçok kesimden tepkiler geldi. Daha sonra Erdoğan 
yaptığı bir açıklamada “Biz isim değiştiriyoruz. Artık 
Turkey değil Türkiye diyeceğiz. Hava yollarımızın adı 
da Türk Hava Yolları olacak” diyerek çark etti. Daha 
önceki Türkiye Hava Yolları ifadesi ile ilgili hiçbir açık-
lama yapmadı. Tepkilerden çekindiği düşünülebilir. 

Ne düşünerek yapılmış olursa olsun yabancı dillerde 
de Türkiye adının kullanılmaya başlaması açılım tar-
tışmalarının bir parçası oldu. Erdoğan bütün çaresiz-
liği ile ne yapabilirim diye bir arayışa girmiş durumda.

ANKARA’DA SEL
Ankara’yı yine sel bastı, dört insanımız yaşamını kay-
betti. Daha önce Melih Gökçek döneminde sel oldu-
ğunda çok tepki çekiyordu ama bu sefer fazla gün-
deme gelmedi. Sel, muhalif basında da esaslı bir yer 
bulamadı.

Ankara’da yaşanan sel, gücü yeterdi yetmezdi tartış-
ması bir tarafa, CHP’nin ne yazık ki yerel düzeyde bile 
düzeni değiştiremediğini gösteriyor. Bunun halkta ha-
yal kırıklığı yarattığını not edelim. Yerel yönetimlerde 
büyük umutlarla sağlanan değişimler henüz güçlü bir 
iktidar alternatifi yaratacak etkileri sağlayamadı. 
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EFES TATBİKATI
Tatbikat bu yıl çok gündeme geldi. Çünkü 
bu yıl, yarı resmî açıklamalarla tatbikatın 
amacı “Adalar nasıl işgal edilirin provası” 
olarak duyuruldu. Eskiden de çıkartma de-
nemeleri yapılan tatbikatın amacı ilk kez 
resmen bu kadar açık ifade edilmiş oldu. 
Tatbikat dolayısıyla Erdoğan Miçotakis’e 
çok ağır bir şekilde yüklendi. “Sen dede-
lerine başlarına ne geldi diye sor” dedi. 
37 ülkeden gözlemcinin katıldığı tatbikat 
hem teknik, hem de siyasi yönden başarılı 
sayıldı. 
Erdoğan bir yandan Amerika ile hem pa-
zarlık, hem çatışma durumunda; diğer 
yandan içeride ulusal birlik havası yarat-
mak üzere Yunanistan krizini tırmandırı-
yor. Küçük çaplı bir askerî gerginlik ya da 
çatışma seçimleri ertelemek ya da etkile-
mek üzere kullanılabilir diye düşünülebilir. 
Suriye’de yapılması planlanan operasyon 
için de aynı tezler savunulabilir. Ama Tür-
kiye’nin iki cephede birden çatışma konu-
muna geçmesi tehlikeli bir strateji olur.

NATO VETOSU
İsveç ve Finlandiya üzerindeki Türkiye vetosu sürüyor. 
Haziran ayının sonunda NATO’nun Madrid buluşması 
var. NATO’nun on yıllık strateji belgesi kabul edilecek. 
Amerika iki ülkenin buraya katılmalarına çok önem ve-
riyor.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 15 Haziranda Erdoğan 
ile görüştü. İsveç ve Finlandiya ziyaretleri sırasında “Ha-
yatın sonu değil. Madrid toplantısına katılamazsanız bir 
şey kaçmış olmaz. Biz sizi daha sonra alırız” dedi. Demek 
ki Türkiye’nin ikna edilemeyeceğini de düşünüyorlar. 
Finlandiya, “İsveç ile aynı anda NATO’ya girmezsek tek 
başımıza girmeyiz” dedi. Finlandiya ile Türkiye’nin uz-
laşması daha yakın bir olasılık olarak öne çıkıyor olabilir. 
Finlandiya bir yandan dayanışma gösteriyor, bir yandan 
da Rusya’ya karşı tek kalmak istemiyor olabilir. 
14 Haziranda Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya yani 
emperyalizmin Japonya haricindeki dört büyük temsil-
cisi Türkiye ile Brüksel’de yuvarlak masa toplantısı yap-
tılar. Bu normalin dışında büyük bir olay, sık görülen bir 
şey değil. Erdoğan bir yandan bu dört ülkenin birden bas-
kısı altında ama aynı anda hepsiyle pazarlık yürütmeyi 
de başarıyor. Toplantı konusunda bir sonuç açıklaması 
yapılmadı. Veto tartışmaları sürüyor.

TÜSİAD'ın 15 Haziranda yapılan Yüksek İstişare Top-
lantısında, yeni seçilen başkanları Orhan Turan tam 
muhalif parti lideri gibi hem de işbirlikçi bir ağızla 
konuştu. “İsveç Finlandiya konusunda tabii ki biz 
haklıyız ama doğru yöntemleri kullanmak lazım. 
Yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyada da Rusya’nın 
çok uzun süre tecrit edileceği belli olmuştur. Türkiye 
Batı ile uyumlu olmalıdır. O doğrultuda hareket et-
melidir” dedi. 
Erdoğan aynı gün çok ağır bir cevap verdi. “Yeni 
başkan, sen daha bu işleri bilmezsin. Bize nasıl akıl 
verirsin. Sen CHP ağzıyla konuşuyorsun. Böyle ko-
nuşacaksanız kapımızı çalmayın” dedi. “Biz ne yap-
tığımızı biliyoruz, sen bilmiyorsun. Sen onların (dı-
şarıdaki güçlerin) temsilcisi olabilirsin ama biz ne 
yaptığımızı biliyoruz” dedi.
Bu tartışma Toplumcu Kurtuluş Programının “Kom-

prador tekelci burjuvazi emperyalizmin Türkiye’de-
ki uzantısıdır, temsilcisidir” tezini haklı gösteriyor. 
TÜSİAD başkanı gerçekten muhalefet başkanı gibi 
birçok konuda eleştiri yaptı. “Bu ekonomi politika-
sı sürdürülemez. Enflasyon bu şekilde önlenemez. 
Büyüdük ama kalkınmadık. Fakirleştiren büyüme 
içindeyiz. Halka da kulak vermek lazım. Bu sürdürü-
lebilir bir durum değil. Bilimsel esaslarda yürütmek 
lazım ekonomiyi. Tarıma ağırlık vermemiz lazım. Ba-
tı’da net olarak yer almamız lazım.” gibi açıklamalar 
yaptı. Erdoğan'ın geniş halk yığınlarını yoksullaştı-
ran politikasını sözde eleştirirken asıl kaygısı emper-
yalist kampa sımsıkı bağlılığın zarar görmemesiydi. 
Erdoğan bunlara cevap olarak “Kapımızı çalmayın” 
demiş oldu. “Çalarsınız siz her zaman. Zaten o yüz-
den de durmadan başkanları değiştiriyorsunuz” diye 
yüklendi.

TÜSİAD İLE ATIŞMA
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ALEVİLİK TARTIŞMASI
İyi partili milletvekili Oral, “Be-
nim için fark etmez. Ben Kılıç-
daroğlu’nu tanırım, güvenirim 
ama Türkiye’de muhafazakâr 
kesimler var. Daha Müslüman 
diyebileceğimiz Sünni kesim 
için Alevilik bir sorundur. Be-
nim için sorun yok ama halk 
için sorun vardır. Siyaset ya-
parken bunu dikkate almak 
lazım” dedi. 

Akşener, Erdoğan’ın bunu 
kullanabileceğini düşünerek 
hemen ön aldı. “Hem Kılıçda-
roğlu’ndan, hem de incinen 
bütün Alevi vatandaşlarımız-
dan partim ve milletvekilimiz 
adına özür diliyorum. Bizde 
ayrımcılık yoktur” dedi. Ama 
Erdoğan hemen topa girdi. 
İzmir’den konuşurken “Senin 
meşrebine, mezhebine söz 
ediyor birileri. Biz senin hak-
kını koruruz. Senin farklı bir 
meşrebten mezhepten olman 
bizim için sorun değildir. Biz 
bütün mazlumların yanında-
yız. Seni de koruruz” dedi. 
Erdoğan daha önce de yaptığı 
gibi adını anmadan Kılıçda-
roğlu’nun Alevi kimliğine işa-
ret etmiş oldu. Bundan sonra 
Alevilerin hakkını korumak 
için yapılan her tartışma, aynı 
zamanda Kılıçdaroğlu’nun 
mezhep kimliğini vurgulamış 
olacak.

SEÇİM NE ZAMAN?
Seçimlerin ne zaman yapılabileceğine dair karışık işa-
retler hâlâ sürüyor. Erdoğan da, Bahçeli de zamanında 
olacağını söylüyor. Muhalefet Kasım’da seçim beklenti-
sini sürdürüyor. Ama Kasım’da seçim olasılığını azaltan 
açıklamala,r bu hafta daha öne geçmiş oldu. Erdoğan iki 
kere “Temmuzda vatandaşlarımızı rahatlatacağız ama 
enflasyonu ancak Şubat ve Martta düşürebileceğiz” 
dedi. Daha önce 3600 ek gösterge hakkının da Ocakta 
yürürlüğe girmesine karar vermişlerdi. Ama bütün tar-
tışmalar için en net işaret Temmuz ayındaki maaş artış-
larıyla belli olacak. Çok köklü bir artış yapılması seçimi 
erken yapacaklarına bir işaret olarak yorumlanabilir.

TAHIL KORİDORU
Türkiye, Ukrayna tahılının Karadeniz’de açılacak bir ko-
ridor aracılığıyla dünya pazarlarına açılmasını istiyordu. 
Rusya ve Ukrayna ile bu konuda görüşmeler yapıyorlar-
dı. İngilizler “Bir filo girsin Karadeniz’e, Ruslara da had-
lerini bildirerek tahılı alsın gelsin” diye öneride bulundu. 
Türkiye bu öneriyi reddetti. Rusya mayınların kaldırıl-
ması konusunda yardım edeceğini, tahıl koridorunun 
açılmasına engel olmayacaklarını, desteklediklerini 
açıkladı. Ukrayna’nın karar vermesi gerektiğini vurgu-
ladı. Rusya yalnızca sadece Ukrayna tahılı olmaz, aynı 
şekilde Rusya tahılı da Karadeniz'den taşınsın önerisini 
getirdi. Türkiye bu öneriyi kabul etti. Fakat Ukrayna ma-
yınların kaldırılmasına karşı çıktı. 
Amerika 14 Haziranda yaptığı açıklamada AB ile ortak 
karar alarak Romanya ve Polonya sınırına geçici silolar 
kuracaklarını, tahılları bu iki ülke üzerinden alacaklarını 
belirtti. Zelenski de “Rusya ile anlaşarak Karadeniz’den 
taşımayacağız. Baltık üzerinden göndereceğiz” dedi. 
Daha önce Putin en kestirme yolun Belarus üzerinden 
olduğunu söyleyerek oradan bir koridor açılmasını öner-
miş Ukrayna bunu da reddetmişti. Türkiye tekrar hamle 
yaparak pazarlıkları başlatmaya çalışıyor. Bu sorunun 
çözümünde pay sahibi olarak prestijini arttırmaya ça-
lışıyor.
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FRANSA’DA MECLİS SEÇİMLERİ
Fransa’da meclis seçimleri de iki turlu yapılıyor. 
Birinci tur seçimleri yüzde 47,5 katılım oranıyla 
yapıldı. Macron’un partisi ve ittifakı yüzde 25,75 
aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir araya 
gelemeyen ve dolayısıyla ikinci tura kalamayan 
Sol İttifak yüzde 25,66 aldı. Le Pen yüzde 18,75 
aldı. Bu birleşme Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde olsaydı Macron’un karşısına ikinci turda 
Sol ittifak kalabilirdi. Tabii ki ikinci turda ne ola-
cağı da önemli. Bu tabloda Le Pen’in tabanının 
solu desteklemesi de zor. 

Mélenchon önderliğindeki Sol İttifak’ın prog-
ramı ilk olarak milyonlarca kişiye iş sağlamak 
üzere kamu öncülüğünde istihdam politikası 
ilan edilmesi, ikinci olarak da 100 temel malın 
fiyatlarının derhâl dondurulması talebiyle öne 
çıkıyor. Türkiye’de önerilen ekonomik yangına 
karşı programlarla örtüşüyor.

IRAK’TA SULAR DURULMUYOR
Irak seçimlerini Mukteda el Sadr’ın partisi ka-
zanmıştı. Fakat seçimlerden sonra aylar geç-
mesine rağmen bir türlü hükümet kurulamadı. 
Sadr diğer Şii gruplarla anlaşamadığı için Sünni 
bir grup ve Barzani grubuyla anlaşıp hükumet 
kuracaklarını ilan etmişti. Fakat bu çalışmalar 
engellendi. Bunun üzerine Sadr milletvekillerini 
istifa ettirdi. Meclis başkanı da istifaları işle-
me koydu. Açıklanan başbakan adayı da çekil-
di. Kriz sürüyor. Sadr seçimi tekrar etmek için 
hamle yapmış oldu. 

Irak’taki Şii gruplar daha çok İran’a yakın fakat 
Sadr grubu şu anki politikasıyla Amerika ile iş-
ler çeviriyor. Sadr işgal günlerinden beri her tür-
lü yola girdi. Büyük ama tutarsız bir gücü var.

SAVAŞ DEVAM EDİYOR
Ukrayna savaşı hâlâ esas gündemi oluş-
turuyor. Savaş, Rusya’nın daha başarılı 
olduğu adım adım ilerlemeler şeklinde 
sürüyor. Severdonetsk kasabasında 
Azot fabrikası, Mariupol’deki gibi kuşat-
ma altına alındı. Paralı askerler sivilleri 
kalkan olarak kullanıyor. Ukrayna nasıl 
bir bedel ödemeli, diye tartışılıyor. Bu be-
deli en aza nasıl düşürürüz, diye tartışı-
yor Amerikalılar.

İngiltere’de Financial Times, “Rusya eko-
nomisini hafife aldık. Yaptırımlarla dize 
getirebileceğimizi sandık. Ama onlar yap-
tırımlardan güçlenerek çıkmaya başladı. 
Zaten petrol gelirleri, satılan petrol mikta-
rı azaldığı hâlde arttı” diye yazdı. 
Amerika, petrol ticareti için beş Rus ban-
kasına 24 Hazirana kadar tanıdığı mua-
fiyeti, altı ay daha uzatmaya karar verdi. 
Emperyalistler petrol açığını kapatamı-
yorlar.

Almanya Gazprom şubesine kayyum ata-
mıştı. Rusya’dan gaz almayı durduran 
Gazprom Almanya, başka yerlerden çok 
yüksek fiyata gaz alınca 5 milyar Avro za-
rar etti. Almanya hükümeti bu büyük zara-
rın karşılanması için bütçeden Gazprom’a 
para aktarılmasına karar verdi.

Özellikle Avrupa’da ama aynı zamanda 
Amerika'da da yaptırımlar nedeniyle bü-
yük zararlar oluşuyor. Halkın yoksullaş-
masına rağmen savaş politikalarını sür-
dürüyorlar.

Zelenski son bir kahramanlık açıklaması 
daha yaptı. “Kırım’ı da alacağız. Kimsenin 
kuşkusu olmasın” dedi.
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AB ile İngiltere arasındaki Kuzey İrlanda pro-
tokolünü, İngiltere tek yanlı olarak yasa çı-
kararak bozmaya hazırlanıyor. Bu protokole 
göre İngiltere malları, AB ile gümrük birliğini 
koruyan Kuzey İrlanda’ya gümrük ödeyerek gi-
rebiliyordu. Çok tartışmalı bir karar olmuştu. 
Ama artık İngiltere bunu sürdüremeyeceğine 
karar vermiş. AB, protokol bozulursa biz de 
başka yollardan misilleme yaparız diye uya-
rıyor. Emperyalistler bir yanda ABD etrafında 
birleşen bir görüntü verirken iç çelişkileri de 
tırmanıyor. 

İngiltere’nin uluslararası hukuka ne kadar 
düşman olduğu ve iki yüzlü olduğunu gös-
teren bir örnek olarak mültecilerin uçaklarla 
Ruanda’ya yollanması politikası öne çıkıyor. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM bu 
uygulamanın yürütmesini durdurdu. Iraklı bir 

sığınmacı “İşkence görme tehdidim var. Ora-
ya gönderirseniz işkence görmeye göndermiş 
olursunuz” diye itiraz etmiş. Uçağın kalkma-
sına bir saat kala AİHM durdurma kararı aldı. 
Bir yandan İngiltere’deki ilericiler, sol ve insan 
hakları savunucuları mültecilerin zorla Ruan-
da’ya gönderilmesi kararına karşı eylemler 
yapıyor. İngiltere ise bu insanlık dışı yöntemle 
kendi ülkesine sığınmayı cazip bir durum ol-
maktan çıkarmaya, kendi yarattıkları sorun-
ların sonuçlarını bağımlı ülkelerin üstüne yık-
maya çalışıyor.
Başbakan Johnson, Rusya’nın AİHM’den çe-
kilmesini hatırlatarak “Biz de AİHM’den ayrılı-
rız o zaman. Siz bizim egemenlik haklarımıza 
karışıyorsunuz” dedi. İngiltere’de yetkililer 
iptal kararının yalnızca bu uçuş için geçerli 
olduğunu söyleyerek yeni uçuşların hazırlan-
maya devam ettiğini açıkladılar.

İNGİLTERE


