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Merkez Bankası MB, Para Politikası Kurulu 
faizi sabit tuttu. Karar ekonomi politikasında 
esaslı bir değişiklik yapılmayacağı anlamına 
geliyor.

Döviz konusunda sıkışan iktidarın bir yandan 
Körfez ülkelerinden yatırım çekme, diğer yan-
dan Çin ile kredi anlaşmaları yapma beklenti-
leri olduğu görülüyor. Çin ile ekonomik ilişki-
leri geliştirmek için siyasi adımlar da atılabilir 
diye dış basında haberler var. Ne kadar ger-
çeği yansıtır bilinmez ama Türkiye’nin Brezil-
ya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın 
oluşturduğu BRICS grubuna dahil olması 
mümkün diyorlar. Dış politikaya bakıldığında 
Amerika’nın Türkiye’yi düşman olarak gördü-
ğü ortada. Erdoğan ve diğer yöneticilerin de 
bu gerçeğe ikna olduğu görülüyor. Türkiye 
Amerika’yı düşman kuvvet olarak gördüğünü 
belli eden dış politika adımları atıyor. Dolayı-
sıyla BRICS’e katılmak olasılığı yok denemez.

AKP'nin bunların dışında da en büyük umudu 
bu yıl patlama yapması beklenen turizmde. 
Ukrayna Savaşında uygulanan tarafsızlık po-
litikası ile Rusya’dan turistler yine gelmeye 
başladı. Bu akılcı politikanın başka ticari ola-

nakları yaratması da bekleniyor. Ama bu ka-
dar zor durumdaki bir ekonomi için hâlâ köklü 
bir tedbir alınmıyor. AKP geçici yollarla oyala-
nıyor ve oyalıyor.

Temmuz ayına çok az kaldı. Memurlar, emekli-
ler ve kamu işçilerinin maaşlarında enflasyon 
artışları yapılacak. Bu artışların üzerine baş-
ka telafi edici artışların yapılması bekleniyor. 
TÜİK enflasyon oranlarını 4 Temmuz’da açık-
layacak. Özellikle asgari ücrette artış beklen-
tisi iktidar medyasında da artıyor. Erdoğan’ın 
Temmuz’da büyük sürprizler açıklayacağı yö-
nünde haberler veriliyor. Çok yüksek artışların 
seçime yönelik hazırlık anlamına geleceğini, 
erken seçim olasılığını arttıracağını anımsa-
tıyoruz.

Kiralar ile ilgili düzenlemeler yapılmış, artışlar 
yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Ama bu kararın 
nasıl uygulanacağı ya da uygulanıp uygulan-
madığı belirsiz. Kiracılar örgütsüz, herkes 
kendi başına işini halletmeye çalışıyor. Tica-
rethane kiralarında da sınırlama getirilmesi 
beklentisi özellikle esnafta çok arttı. Ev ve 
işyeri kiraları ile ilgili büyük sorunlar çözülme-
den kalmış gibi görünüyor

HAFTALIK GÜNDEM

BIÇAK KEMİKTE
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SERMAYENİN KİRASI
ERTELENİYOR
Kiralarla ilgili büyük sorunlar ya-
şanırken Cengiz ve Kalyon hol-
dinglerin elinde olan İstanbul Ha-
vaalanı İGA’nın devlete vermesi 
gereken kiraları ertelendi. 2019, 
2020, 2021 yıllarının toplamda 1 
milyar 195 milyon Avro tutarında-
ki kira bedelinin alınması 2043 
yılına ertelendi. Bu tarih kiralama 
süresinin sonuna denk geliyor. 
Zaten mantıksız bir yatırım olan 
İGA, pandemi döneminde büyük 
zarar etmiş, bu yüzden holding-
ler zor duruma düşmüştü. Bü-
yük olasılıkla kiralanan dönem 
sonunda toplam kârdan öden-
mesi gibi bir kolaylık getirdiler. 
Süre sonunda bu paranın ödenip 
ödenmediğinin takip edilmesi 
gerekiyor.

Bu arada devletin yana yakıla 
döviz aradığını hatırlatalım. Bu 
koşullarda yandaşlarına, büyük 
sermayeye kolaylıklar sağlayan 
AKP, konut kiralarına, işyeri ki-
ralarına güç yetiremeyen halkı 
umursamıyor.

İFLASLAR GELİYOR
Büyük elektrik firmalarına malzeme sağlayan tedarikçi 
firma Yılmaz Elektrik iflas etti. Büyük bir tedarikçi olan 
firma devletten alacaklarını alamayınca iflasa sürüklen-
mişti. Aylar önce konkordato kararı ile iflası ertelenmiş-
ti. Zaman içinde başka firmalardan da alacaklarını ala-
mamış. Mahkeme bu sefer iflasına karar verince şirket 
yetkilileri için de sürpriz olmuş. Şirket karara itiraz ede-
ceklerini açıkladı. Zaten firmanın bütün varlıkları satılsa 
bile borçların ne kadarını karşılayacağı belirsiz. Yılmaz 
Elektrik’ten alacaklı olan birçok firma da zor duruma 
düşebilir, iflasa sürüklenebilir.

Yılmaz Elektrik, elektrik altyapısı alanındaki en büyük 
firma. Elektrik üretimi ve dağıtımı işlerini yürütüyor, bu 
alanda tedarik sağlıyor. Yandaş şirketlerin elektrik üreti-
mi ve dağıtımı işleri esas olarak bu firma ile yürütülüyor. 
Devletin elindeki işler içinde de büyük paya sahip.

Devlet birçok alanda olduğu gibi elektrik alanında da 
müteahhitlerin alacaklarını ödemeyi ertelemeye baş-
ladı. Merkezi bütçenin döndürülmesi zorlaşıyor. Bu 
durum sermayesinin çok üstünde yatırımlarla büyük 
vurgunlar yapmaya alışmış ihaleciler için büyük risk. 
Çünkü bu firmalar devletten alacaklarında sorun çıkma-
yacağını düşünerek boylarından büyük işlere giriyorlar. 
Ödemeler aksadığı anda telafi edecek bir güçleri yok. 
“Kaldıraçlı yatırım” denilen modelde en ufak aksamalar 
bile birbirine çek, senet, kredi ve taksitlerle bağlı üre-
tim-tedarik sisteminde zincirleme sorunlara yol açıyor. 
Sistemde büyük bir firmanın iflası da zincirleme iflas-
lara neden olurken ekonominin tamamen felce sürük-
lenmesine yol açabilir. Zaten şu sıralarda açılan devlet 
ihalelerine kimsenin girmediği, çekindiği yönünde göz-
lemler de yapılıyor

MbS ZİYARETİ
Suudi Veliahtı Muhammed Bin Salman, Kaşıkçı cinayetinden bu yana ilk resmî ziyaretini 
Ürdün, Mısır ve Türkiye’ye yaptı. İktidarın MbS ziyaretinden swap kolaylığı sağlayacak 
anlaşmaların sağlanması, yeni yatırımlar yapılması gibi beklentileri var. MbS, ziyaretin-
den önce Türkiye’den ithalat yasağını ve turizm amaçlı ziyaret yasaklarını da kaldırdı.
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SORUMSUZ VE MACERACI
Kılıçdaroğlu, MbS ziyareti için Erdoğan’a yüklendi. “Erdoğan yarın Cemal Kaşıkçı cina-
yetinin emrini veren katille kucaklaşacak. Para için, bir avuç dolar için, bir avuç sent 
için katille kucaklaşacak” diye yüklendi. Bu ifadeler Türkiye’yi yönetecek birisi için çok 
ağır ve sorumsuz açıklamalar. Kendisini bu kadar ağır bir şekilde bağlayan açıklama-
lar yapması halka güven vermez. Ülkelerin ve liderlerin politikalarını eleştirirken dış 
politikanın ve ekonominin gerektiği hamleleri yapacak bir esnekliği koruması gerekir.

CHP genel merkezine pankart asılarak Erdoğan’a on soru yöneltildi. Ama sorular için-
de öyle konular var ki CHP’nin bugüne kadar savunduğu bütün dış politika tezleriyle 
çelişiyor.
Bir soruda “33 şehidimizin katilinin kapısına gittin” diyerek isim vermeden Putin’i it-
ham ediyor, Suriye’yi hedef gösteriyor. Bu açıklaması hem gerçeği yansıtmıyor, hem 
de Erdoğan’ın ABD ile uzlaşmaya çalışırken yaptığı hileli işleri gizliyor. Bahar Kalkanı 
denilen 4. operasyonda Erdoğan Suriye, Rusya, İran ve Türkiye arasındaki anlaşmala-
ra aykırı bir şekilde M4 karayolunun güneyini işgale yönelmiş, yaratılan provokasyon 
ortamında 33 askerimizin ölümüne neden olmuştu. O dönemde ve sonrasında Erdo-
ğan’ın politikalarına karşı ordu içinde de büyük huzursuzluk olmuştu. Suriye için de, 
Türkiye için de büyük yıkımlara neden olan çatışmalar toptan bir savaş tehlikesinin 
kıyısından dönmüştü. Rusya’nın araya girmesiyle sağlanan ateşkes ile Türkiye ve Su-
riye bütünüyle felakete sürüklenmekten kurtulmuştu.

Esad’a, Putin’e katil diyerek, bu ülkeleri düşman ilan ederek Suriye ile nasıl barış anlaş-
ması yapılacak? Türkiye ile Suriye, Rusya ve İran’ın arasını bozacak her türlü politika 
ve söylem NATO politikasına hizmet etmektir. Amerikan emperyalizminin dümen su-
yunda felakete sürüklenmektir.

Pankarttaki başka bir sıkıntı da NATO üzerinden yapılan tartışma. “Ben NATO gerekli 
diyorum. Ama siz NATO’ya karşı atıp tutuyorsunuz. NATO’da kalalım ama ülkedeki 
yabancı askerleri gönderelim. Getirin teklifi onaylayalım” dediler. Tam bir demagoji. 
Gerçeği eğip büküp NATO’cu politikada ısrar ederken ulusalcı bir görüntü yaratmaya 
çalışıyorlar.

Geçen haftaki değerlendirmemizde Kılıçdaroğlu’nun, ne kadar emperyalistlerle uz-
laşmaya çalışsa da, ne kadar teslimiyetçi bir çizgiyi savunsa da kendini beğendire-
mediğini söylemiştik. Kılıçdaroğu’nun ortak adaylığına karşı kampanya başlatıldığını, 
Akşener’in CHP tabanına hitap ederek Kılıçdaroğlu’nun önünü kesmeye çalıştığını 
açıklamıştık. Fakat Kılıçdaroğlu bu işaretlere göre kendini toparlayacağına, CHP’nin 
kurucu değerlerini savunmaya yöneleceğine bir kat daha derinden teslim olma yolunu 
seçmiş görünüyor. Ama ne yaparsa yapsın emperyalistlere kendini beğendirmesi zor. 
Emperyalistler sağcı gerici partilerin inisiyatifini güçlendirmek istiyorlar.
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MEMLEKET
PARTİSİNDE
NELER OLUYOR
Partinin üst yönetiminden 
parti sözcüsü, genel sek-
reter, MYK üyelerinden altı 
kişi istifa etti. Bu önemli bir 
gelişme. Muharrem İnce 
dışında, neredeyse tanın-
mış isim kalmadı. Burada 
CHP’nin de bir çalışması 
olduğunu not etmek ge-
rekir. Açıklamalarda bu 
yönde işaretler var. İstifa 
edenler “Muhalefete muha-
lefet eder duruma düştük. 
Küçük olsun, benim olsun 
mantığını aşmak gerekir” 
diyor. İnce’nin en güvendiği 
isimler onu terk etmiş oldu. 
İnce yaptığı açıklamada 
“Kongreye gideceğiz. Bun-
lar kuruluş sancıları” dedi.

İstifaların arkasındaki baş-
ka bir neden de Bahçeli 
ile İnce görüşmesi olabilir. 
İnce’nin tarım programını 
sunmak üzere yaptığı zi-
yaret sırasında Bahçeli’nin 
“Sen yurtseversin. Bize 
katıl” dediği sızmıştı. Bu et-
ken CHP çalışmasını kuv-
vetlendirmiş olabilir.

Muharrem İnce ağır bir 
darbe aldı. Düzelmesi an-
cak 6’lı masanın Abdullah 
Gül gibi ya da açık sağcı 
olduğu belli birisini (ikinci 
Ekmeleddin vakası olursa) 
aday gösterirse mümkün.

LİBYA TEZKERESİ
İyi Parti Libya tezkeresinde çark ederek evet oyu verdi. Ön-
cesinde CHP, İyi parti ve HDP hayır oyu vermişti. Bu sefer 
İyi partinin yapılan eleştirilere dayanamadığı görüldü. Evet 
oyunu savunurken “O zaman askerlerimizin hayatı tehlike-
deydi. Şimdi bu risk kalktı” diyerek gerçeği asla yansıtma-
yan bir gerekçe sundular. Libya’da şu an taraflar geçişken 
bir yapıya sahip, istikrar henüz sağlanamadı. Türkiye’nin 
Libya’daki konumu da ülkede istikrarın sağlanmasına hiz-
met etmiyor. Erdoğan kendine yakın grupları destekleyip 
orada bir etki alanı yaratmaya çalışıyor. Provokasyona açık 
bir çizgi izliyor. Başta Mısır olmak üzere bölge ülkeleriyle 
rekabet durumunda kalıyor.
Şu an CHP ve HDP dışında tezkereye hayır oyu veren kal-
mamış oldu. Yakında Suriye tezkeresi de gelecek. İyi parti 
ve CHP tutumlarındaki ayrışmayı not etmek gerekir. Ortak 
adayı belirlemede gündeme gelebilecek farklar da oluştu-
ruluyor olabilir. Türkiye’nin ulusal çıkarlarını savunur gö-
rünmek, HDP’den ayrışmak ve modern, Batıcı, laik bir çizgi-
yi savunmak CHP tabanı için de kıymetli bir tutum oluyor.

NATO VETOSU
İsveç ve Finlandiya vetosu devam ediyor. 29-30 Haziran’da NATO’nun 
Madrid Zirvesi olacak. 2030 stratejik belgesi kabul edilecek. İki ülkenin 
üyeliğinin bu zirveye yetişmesi için çalışıyorlar. Durmadan görüşmeler 
yapıyorlar ama galiba yetişmeyecek. Dış basında zirveye yetişmese 
de hayatın sonu değil şeklinde haberler çıkıyor. Madrid’e yetişmese 
de Eylül ayındaki toplantıya yetişir, diyorlar. İsveç cumhurbaşkanı da 
“Madrid’e yetişmeyecek galiba üyeliğimiz, Eylül’e kalabilir” diye demeç 
vermişti. Sonrasında “Görüşmeler iyi gidiyor, yetişebilir.” diye umutlu 
konuştu. Türkiye, vetosunu ve pazarlıkları sürdürüyor. Türkiye iki ülke-
nin önerilerini yetersiz bulup, ayrı bir belgede taleplerini yazılı olarak 
ileterek bu adımlar atılırsa üyelik vetosunu kaldırırız, dedi.
Erdoğan geçen hafta 5’li masa kurulmasını sağlamıştı. Amerika, Al-
manya, İngiltere, Fransa temsilcileri ile Türkiye temsilcileri toplu gö-
rüşmüştü. Amerika görüşmelere dolaylı olarak katılıyor ama henüz 
doğrudan Biden aramıyor ya da görüşmeye çağırmıyor.
Başlarda Türkiye hemen ikna edilir gibi yorumlar varken durum gi-
derek çıkmaza giriyor. İktidarın sürekli uzlaşma arayışlarına rağmen 
Türkiye kendisini korumak için doğrudan karşı çıkmaya başlayan bir 
çizgiyi hayata geçirmeye başlamış oluyor.
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BAHÇELİ
NATO’YA YÜKLENİYOR
Bahçeli, veto sürecini ve Ukray-
na’daki gelişmeleri değerlendirdiği 
konuşmasında “NATO sorumsuz, 
insanlığı, ülkeleri ve halkları dü-
şünmüyor” dedi. Bu tezin kanıtı 
olarak NATO Genel Sekreteri Stol-
tenberg’in, savaş yıllarca sürebilir, 
açıklamasını gösterdi. “Bu kendi 
niyet beyanı mıdır yoksa bir tespit 
mi? Niyet beyanına benziyor ve bu 
kötülüktür. Halkları düşünmüyor. 
İnsanlar aç kalabilir. Gıda mesele-
sinde Türkiye girişimde bulundu. 
Bu girişimi de baltalıyorlar” dedi.
Macron, Romanya üzerinden hu-
bubat ticareti başlasın diye öner-
mişti. Bahçeli onu da eleştirdi. 
Bahçeli’nin konuşmasında “halk-
lar” vurgusu ilk kez öne çıktı.

Bahçeli NATO eleştirilerini sürdü-
rüyor. Dış politika için NATO’ya 
karşı bölge halklarıyla, İslamcılık 
ya da Türkçülük temelinde olsa da, 
dayanışmayı sağlamaya dönük bir 
çizgiyi savunmaya başlıyor.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
Yoklama kaçağı ve bakaya kalanların da bedelli askerlik 
yapabilmelerini sağlayacak af yasası mecliste görüşü-
lürken, Genelkurmay Başkanı’nın yaş haddini uzatan bir 
öneri sürpriz bir şekilde yasaya sokuldu. Bu öneriye göre 
“Genelkurmay Başkanı’nın yaş haddi 67’den, cumhur-
başkanının isteği hâlinde birer yıllık sürelerle 72’ye kadar 
yükseltilebilir” deniliyor. Bu önerinin Hulusi Akar’dan gel-
diği, Akar’ın “Ben Yaşar Güler ile çok iyi anlaşıyorum. De-
ğişmesini istemiyorum” demesiyle olduğu belli. Erdoğan 
açısından da kolaycı, akılcı bir çözüm gibi duran Genel-
kurmay Başkanlığının görevinin uzatılması sorunlara yol 
açabilir. Çok uyumlu bir ekibi korumak başta rahatlatıcı 
gibi görünse de alt kademelerden gelen komutanları hu-
zursuz eder.
Bu karar devlet içi ittifak açısından önemli. Erdoğan ve 
Akar’ın temsil ettiği çizgide işbirliğine devam kararı al-
mış oldular.

Canan Kaftancıoğlu’nun Yargıtay tarafından üye-
liğinin düşürülmesine karşı emekli Yargıtay üye-
si Ahmet Yaver Aktan ve sonrasında Ömer Faruk 
Eminağaoğlu yazılar yazdılar. CHP onların yazıları 
doğrultusunda Yargıtay’a itiraz yazısı yazdı. CHP 
dilekçesinde Yargıtay’a “Sizin üyeliği doğrudan dü-
şürme yetkiniz yok. Bize yazı göndererek, üyeliği 
kaybeden kişinin üyeliğini düşürmemizi istemeniz 
gerekiyor. Eğer bu karara uymazsak Anayasa Mah-
kemesine başvurmak zorundasınız. Doğrudan hâ-
kim yetkisini kullanarak üyeliği düşüremezsiniz” 
dedi. CHP hukuki olarak doğru bir adım atmış oldu.

Bu konuda yetkili organ Anayasa Mahkemesi ve 
onun karar alması gerekiyor. Eskiden Yargıtay 
kararlara uymayan partileri kapatabiliyordu. Ama 
2010 yılındaki düzenlemelerle bu konulardaki yap-
tırımlar kaldırıldı. O yüzden partiler hazine yardı-
mından yoksun kalma gibi daha alt düzey yaptırım-
lara razı olarak belirli konularda ısrar edebiliyorlar.

Yargıtay bu dilekçeye karşı hukuku çiğnemekte 
ısrar ederse Danıştay’a başvuru hakkı var. Oradan 
da sonuç alınmazsa AYM ve AİHM’e de itiraz edi-
lebilir.

KAFTANCIOĞLU

SANSÜR YASASI
Sosyal medya düzenlemesi, sansür yasası olarak 
geldiği için büyük tepki aldı. AKP tepkileri zamana 
yaymayı tercih ederek son anda görüşmeyi ertele-
meyi önerdi. Konuyu yakından takip etmek gerekiyor.
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BÜYÜK TAKIMLARIN FETÖ AŞKI
Galatasaray antrenör olarak Okan Buruk 
ile anlaşmaya karar verdi. Okan Buruk, 
Emre Belezoğlu ve Hakan Şükür gibi FE-
TÖ’cü olarak biliniyor. Okan Buruk, sav-
cılığa gitmiş, ifade vermiş ve Erdoğan ile 
arayı düzeltmişti. Ama burada açıklama 
gerektiren bir durum var. Büyük takımla-
rın hepsi FETÖ’cü olarak bilinen çevreler 
ile çok yakın ilişkilere sahip. Ali Koç da 
Emre’yi tutmak için çok gayret etmişti.

HARP OKULU DAVASI
72 Harp Okulu öğrencisi 15 Temmuz NATO-FETÖ 
darbesine katıldıkları gerekçesi ile müebbet hap-
se mahkûm edilmişti. Yargıtay, bu kararı bozdu 
ve tahliyeler başladı. Çünkü tahliye kararını Yar-
gıtay kendi verdi, mahkemeye bırakmadı.

Basında ve muhalefette bu öğrencilerin masum 
oldukları, emre uydukları, zaten darbe günü tra-
fikte mahsur kalarak tam olarak darbe sürecine 
katılamadıkları yönünde propagandalar yürütül-
müştü. Fakat bu propagandalar, Harp Okuluna 
yıllarca yalnız FETÖ’cülerin alındığı, kazara Harp 
Okuluna giren FÖTÖ’cü olmayan öğrencilerin iş-
kence ve mobbing yoluyla okuldan uzaklaştırıl-
dığı gerçeği ile uyuşmuyor. Bu propagandalarla 
FETÖ’nün yıllarca insanlarımızın emeklerini, ha-
yallerini çalarak hile ve cevapları sızdırma yoluy-
la devlet kademelerini ele geçirme yolunu izledi-
ğini unutturuyorlar.

Bu karar, büyük futbol takımlarının FETÖ’cü aşkı, 
ticarette ve belirli devlet kademelerinde “eski” 
FETÖ’cülerin öne çıkması ya da konumlarını ko-
rumaları ile birleşince daha da "izaha muhtaç" bir 
tablo ortaya çıkıyor. FETÖ’cülerin çalışmayı sür-
dürdüklerini tespit edebiliriz. İktidar seçim hazır-
lıkları çerçevesinde FETÖ’cü kesimlerin tepkisini 
azaltmak, Amerika’ya mavi boncuk vermek için 
uzlaşma adımları atıyor da olabilir. Ama her du-
rumda bu tür bir tablo ulusal güvenlik ve demok-
rasimizin geleceği için tehdittir.

KOLOMBİYA’DA SOL KAZANDI
Seçimleri sol cephenin adayı Guvtavo Pet-
ro yüzde 50,51 oyla kıl payı kazandı. Biden 
ile telefon görüşmesi yaptı. Diğer yandan 
Venezuela’yı tanıyacağını söyledi. Silahlı 
mücadeleyi sürdüren sol gruplarla görüş-
meyi başlatalım, dedi. Yakında barış gö-
rüşmeleri başlayabilir.
Kolombiya tarihinde ilk defa, kendisine sol 
diyen bir aday seçimleri kazanmış oldu. 
Amerika basınında Kolombiya ordusunun 
huzursuz olduğu, Venezuela’ya fazla taviz 
verileceği yönünde kaygılar olduğu yazılı-
yor. Kolombiya tarihsel olarak Amerika’nın 
Latin Amerika’daki operasyon üssü, faşist 
yönetimler altında yönetilen bir ülkeydi.

İMF KARSITI GÖSTERİLER
Ekvador’da İMF karşıtı gösteriler etkili oldu. Hükümet sıkıyönetim ilan etti. Ama diğer 
yandan halkın taleplerinin bir kısmını kabul etti. Sri Lanka da İMF ile anlaşmıştı. Orada 
da gösteriler etkili bir şekilde sürüyor. Sri Lanka Başbakanı yaptığı açıklamada “Eko-
nomimiz çökmüştür” dedi. Halkın taleplerinin ekonominin toparlanması ile yapılacağı 
yönünde işaret veriyor. Belli ki dünya genelinde İMF karşıtı gösteriler dönemi geliyor.
(https://yenidunya.org/yazi/19686/ekvador-halkindan-selam-var)
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İSRAİL
Netanyahu’nun partisini dışarıda bırakarak 
kurulan koalisyon hükümeti iç uyumu sağ-
layamadı. Pahalılık ve ekonomik sıkıntılar 
büyük tepkilere neden oluyor. Anketlere 
göre Netanyahu’nun oy oranı da artmaya 
başlamış. Netanyahu güven oylaması iste-
yip hükümeti düşürmeye hazırlanıyordu. Bu 
gerçekleşirse İsrail kanunlarına göre seçi-
me güven oylamasını isteyen partilerin ku-
racağı hükümetle gidiliyor. Koalisyon, bun-
dan çekinerek kendi seçim kararlarını almış.

Netanyahu Filistin ve savaş politikaları ba-
kımından İsrail’deki aşırıcı şahin kanadı 
temsil ediyor. Obama ve Biden ile arası bo-
zulmuş, Trump ile arasını iyi tutmuştu. İsrail 
politikaları bu sürecin sonunda nasıl değişe-
cek izlemek gerekir.

FRANSA
Meclis seçimlerinin ikinci turu da yapıldı. Macron taraf-
tarları 245; sol cephe lideri Mélenchon 133; Le Pen 89 
milletvekili; diğer sağcı partiler, Cumhuriyetçi Parti en 
güçlüleri olmak üzere, 64 milletvekili; Mélenchon dışın-
daki sol ve sosyalist gruplar 13 milletvekili kazandı.
Mélenchon, başbakan olamadı, ana muhalefet lideri ola-
rak kaldı. Le Pen çok büyük bir sıçrama gösterdi. 8 millet-
vekili varken bu sefer 89 milletvekili çıkardı. Mélenchon, 
Macron taraftarlarının sol cephenin kazanması olası 
yerlerde Le Pen’i desteklediğini söylüyor. Merkez sağ ve 
aşırı sağ, sol cepheye karşı birleşmiş. Macron başbakan-
lık için Le Pen dışındaki sağcı partilerle koalisyon kurup 
çoğunluğu elde edebilir. Solun ana muhalefet durumu-
na gelişi iyi bir gelişme ama yetersiz. Seçimlere katılım 
oranı yüzde 46’da kaldı. Halk seçimlere ilgi göstermiyor. 
Umutsuzluk havası da etkin olabilir, halkın meclisten 
umudu kesip sokakta sözünü söyleyeceği bir dönem de 
gelebilir.

Julian Assange’ın Amerika’ya iadesi kararını 
İngiliz İçişleri Bakanı, gönül rahatlığıyla imza-
lıyorum, dedi. Utanç verici bir karar. Assange 
tamamen araştırmacı gazetecilik ilkelerine 
göre yayın yapmış ve Amerika’nın savaş suç-
larını ortaya çıkarmıştı. Ortaya çıkardığı belge 
ve bilgilerin doğruluğu Amerika tarafından bile 
kabul edilmişti. Buna rağmen böyle bir kararın 
verilmesi İngiliz demokrasisinin nasıl bir sahte-
lik üzerine kurulduğunu, demokrasi düşmanı, 
hukuk düşmanı bir düzenleri olduğunu gözler 
önüne seriyor.
Karara karşı itiraz yolları açık. Üst mahkeme de 
benzer bir karar verirse AİHM’e de itiraz edile-
cek. Fakat İçişleri bakanı yeni bir açıklama ya-
parak "Ulusal güvenliği ilgilendiren durumlarda 
AİHM kararları uygulanmayabilir” diye bir ka-
nun teklifi hazırladıklarını duyurdu. Ruanda’ya 
gönderilen mülteciler ile ilgili AİHM’in durdur-
ma kararına karşı hazırlık yapıyorlar. Ama yasa-

yı genişletmek mümkün. İngiltere uluslararası 
hukuku da ayaklar altına almak konusunda ıs-
rarcı.
İngiltere’de demiryolu işçileri önce bir günlük 
uyarı grevi yaptı, sonra iki gün grev yaptılar. 40 
bin işçiyi ilgilendiren grevde bir yandan da gö-
rüşmeler sürüyor. Uzun yıllar sonra ilk büyük 
grev bu. Sosyal ve ekonomik açıdan merkez 
emperyalist ülkelerde de sıkışma başlıyor.
İngiltere’de genelkurmay başkanı değişti. Yeni 
Genelkurmay Başkanı Patrik Sanders (Sör un-
vanı da varmış) orduya yayınladığı bildiride 
“Rusya’nın saldırgan eylemleri sonucunda yeni 
bir durum ortaya çıkmıştır. Ordumuz Avrupa’da 
Rusya’ya karşı bir kara savaşına hazırlanmalı-
dır. Benim görevim bu olacaktır. Rusya’yı Av-
rupa’da yenmeye hazırlanmalıyız" dedi. Savaş 
İngiltere’yi savunmak için değil, Avrupa toprak-
larında olacak. Savaş kışkırtıcılığında yeni bir 
aşama.

BARBAR İNGİLTERE
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Severedonetks kasabası büyük oranda fa-
şistlerden temizlendi ama Azot fabrikasında-
ki kuşatma sürüyor. Savaşta ufak ilerlemeler 
sürüyor.

Savaşa ve yaptırımlara bağlı bir gelişme 
olarak 21 Haziran’da Litvanya, Kaliningrad 
şehrine ambargo uygulamaya başladığını 
açıkladı. Kaliningrad, Litvanya’nın Baltık de-
nizi kıyısında, Rusya ana karası ile bağlantısı 
olmayan bir şehir. İkinci dünya savaşı ve Sov-
yetler Birliği dağıldıktan sonraki tüm kurucu 
anlaşmalarla Rusya toprağı olarak kabul edil-
mişti. Yine bu anlaşmalara göre Rusya’nın 
kara yoluyla bağlantı kurmasının hiçbir şe-
kilde engellenemeyeceği kabul edilmişti. Bu 
açık bir şekilde Rusya’yı kışkırtma girişimidir.

Rusya yaptığı açıklamalarla bu ablukaya çok 
sert tepki gösterdi. Litvanya halkının da Rus-
ya’nın alacağı tedbirlerden olumsuz etkilene-
ceğini hatırlattı. Litvanya kararın kendileri ta-
rafından alınmadığını, AB yaptırımlarına göre 
yasaklı malların Rusya’dan kendi toprakları-
na geçmesine izin vermediklerini söyledi. Bu 
açıklama tamamen uydurma. Rusya bu mal-
ları Litvanya ya da başka bir ülkeye sokmu-
yor. Anlaşmalarla garanti altına alınmış hak-
larına dayanarak kendi şehrine gönderiyor. 
Litvanya’dan transit geçiş hakkını kullanmak 
istiyor.

AB ve ABD tarafı yaptıkları açıklamalarla Lit-
vanya’yı destekliyor. Litvanya’nın yaptırım 
kararlarını uyguladığını savunuyor. Litvanya 
Ukrayna örneğinde olduğu gibi Rusya’nın 

karşısına paralı asker olarak sürülmek iste-
niyor. Rusya ilk olarak Litvanya’ya karşı de-
niz ablukası başlatabileceği yönünde bilgiler 
sızdırdı. Litvanya’nın Rusya’ya karşı mayın 
eşeği rolünü reddetmesini, iki halkı birbirine 
düşman edecek politikalardan uzak durması-
nı umuyoruz.

Polonya tekrar Batı Ukrayna üzerinde uçuşa 
yasak bölge ilan edilmesini önerdi. Rus füze-
lerini durduralım dedi. Söylemesi kolay ama 
bu aşamada olanaksız hayaller.

Türkiye’den askerî bir heyet Rusya’ya resmî 
ziyarette bulundu. Görüşmeler olumlu geç-
miş. Karadeniz’de tahıl koridoru açılması için 
BM, Ukrayna, Rusya ve Türkiye arasındaki 
görüşmeleri Türkiye’de yapmaya karar ver-
mişler. Görüşmeler sonrasında Türkiye’ye ait 
bir gemiye izin verildi.

Rusya içinde bir yandan burjuvazinin, kapita-
listlerin kendi çıkarlarını korumak için diğer 
yandan solcuların, yurtseverlerin ve komü-
nistlerin toplumcu ekonomi talepleri arasın-
daki mücadele sürüyor.

Almanya’da Yeşiller Partisinin iktidar olduğu 
koalisyon hükümeti Rusya gazına bağımlılığı 
azaltmak için kömüre dönme kararı aldi. Bun-
dan başka kapatılan nükleer santralleri açma 
kararı da aldılar. Avrupalı siyasetçilerin ne 
demokratlığı, ne çevreciliği gerçek. Bu mas-
keler arkasına saklanarak savaş kışkırtıcılığı, 
demokrasi düşmanlığı ve çevrenin yağma-
lanması politikalarını sürdürüyorlar.

UKRAYNA SAVAŞI


