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2022
20 Temmuz

Uzun dönemdir erken seçim beklentilerine dönük 
tartışma sürüyordu. Erdoğan/AKP yönetimi bir 
yandan erken seçime kapı aralayacak söylem ve 
politikalar yürütürken, diğer yandan seçimlerin 
zamanında yapılacağını söylüyordu. Bu tartış-
malarda Temmuz ayına ilişkin ücretlilerin maaş 
artışlarının önemli bir işaret olacağını belirtmiş-
tik. 
Artan enflasyon karşısında kitle desteğini yitir-
meye başlayan iktidar, bunu telafi edecek adım-
lar atmak zorunda kalsa da beklentileri karşıla-
yamadı. Yapılan ücret artışları daha ilk aydan 
itibaren anlamını yitirdi. 
Yıllar sonra asgari ücrette yıllık artışların dışında 
6 ay sonra ikinci bir artış yapıldı. Ama hem asgari 
ücret, hem memur ve emeklilerin maaşlarındaki 
artış enflasyonun gerisinde kaldı. Yaz aylarının 
getirdiği mevsimsel rahatlama ve maaşlara yapı-
lan ücret artışlarına rağmen mevcut tablo erken 
seçime gitmeye yetecek bir sonuç vermedi.
Yetersiz maaş artışları ile Erdoğan’ın seçimin 
zamanında yapılacağına ilişkin açıklamaları bir-
leşince erken seçim olasılığının en azından Ocak 
sonrasına ertelendiği söylemek olası. Hükümete 
yakın çevreler ve iktidar temsilcileri hâlâ Ocak 
ayından sonra enflasyonun kontrol altına alına-
cağını söylüyor. Erdoğan ise “Ücretlileri esas ola-
rak Ocak ayında rahatlatacağız” diyor.

İFLASIN SINIRINDA

Para konusunda sıkışma giderek artıyor. Mer-
kez Bankası MB’nin elinde günlük harcamalar 
için tamamı borç olan bir milyar dolar civarında 
nakit döviz kaldı. Brüt olarak günlük harcama-
lar için borç 55 milyar dolar civarında. 
20 Temmuz'da toplanan para piyasaları kurulu 
faizi sabit tuttu. Diğer yandan bu kararla çeli-
şecek şekilde dolar satarak döviz fiyatlarını 
bastırmaya devam ediyor. Ekonomi Bakanının 
Gelire Endeksli Senet GES projesi de bir işe 
yaramadı. Bu yüzden dövizde sınırlı kontrole 
geçmeye dönük önemli bir adım atıldı. Elinde-
ki dövizin karşılığı 15 milyon liraya ulaşan (900 
bin ya da 1 milyon dolar civarı) şirketlere kredi 
verilmeyecek. 
Bu şirketler ellerindeki dövizi MB’ye satarsa 
kredi alabilecek ve aldıkları krediyi dövize çe-
viremeyecek. Serbest piyasaya müdahale an-
lamına gelen bu karar Amerikancılar, liberaller 
tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Bunun 
üzerine şirketlerin mali yapısı ile ilgili raporla-
rın bağımsız uzmanlar tarafından hazırlanması 
zorunluluğunu kaldırdılar. Şirketlerin raporları 
kendi Mali Müşavirleri tarafından hazırlana-
bilecek. Yani hile yapılmasının yolunu açtılar. 
Yetersizliğine rağmen işe yarayacak bir uygula-
mayı sulandırıp etkisiz hâle getirdiler.
İktidarın bütün dövizi kontrol altına almadan ya 
da dışarıdan büyük bir kredi bulmadan bu nok-
tadan çıkışı yok. 

ERKEN SEÇİM UZAK

HAFTALIK GÜNDEM
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KYK BURSLARI
İç politikada en çok 
konuşulan konuların 
başında KYK kredileri-
nin faizlerinin silinme-
si yer aldı. Muhalefet 
uzun zamandır sorunu 
dile getiriyordu. Yakla-
şık 3 milyon kişiyi ilgi-
lendiren sorun, etkili 
olmaya başlayınca Er-
doğan panikle faizleri 
affetti.
Bu sınırlı bir kazanım-
dır, yetmez. Ücretsiz 
eğitimin göstermelik 
de olsa anayasal bir 
hak olduğu ülkemizde 
öğrencilerin borçlan-
dırılması büyük bir ka-
yıptır, toplumumuzun 
ayıbıdır. Tüm kredilerin 
bursa çevrilmesini sa-
vunmamız ve kazan-
mamız gerekir. 
Kredi faizlerinin silin-
mesinin yaratacağı 
etki ne kadar iktidara 
yarar belli değil. Karar 
açıklanır açıklanmaz 
Kılıçdaroğlu sosyal 
medyada en çok oku-
nan gündem oldu. 
Herkes Kılıçdaroğlu’na 
teşekkür etti. O da EYT 
ile ilgili düzenleme için 
kampanya başlataca-
ğının işaretini verdi. 

15 TEMMUZ
Erdoğan'ın Saraçhane meydanında 15 Temmuz anması için düzenlediği 
mitinge katılım çok azdı, coşku düşüktü, başarısız oldu. Ama Bahçeli ko-
nuşmasında “Bir siyasi parti lideri olarak söylemem tuhaf gelebilir ama 
hepinize söylüyorum Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tanıyın, anlayın ve an-
latın” diye açık çek verdi. 
15 Temmuz bugün kısır siyasi tartışmalarda önemi yeterince kavranama-
yan bir halk savunması. Erdoğan/AKP yönetimi 15 Temmuz savunmasını 
kendi dar çıkarları için Gezi Direnişinin karşısında konumlandırarak se-
çim oyunları için kullanıyor. Ulusal birliği, kültürel bölünmeyi sürdürerek 
tehlikeye atıyor. Ana muhalefet partileri de bu oyuna yatkın bir kamplaş-
ma içine sürükleniyor. Gezi direnişi ve 15 Temmuz birbirini tamamlayan 
iki büyük halk hareketi olarak tarihteki yerini alacaktır.
https://yenidunya.org/yazi/19747/2013-geziden-15-temmuz-2016-fetoye

UKRAYNA SAVAŞI
Ukrayna uluslararası gündemdeki yerini koruyor. Rusya strate-
jik üstünlüğüne dayanarak çok yavaş ama sağlam bir şekilde 
ilerliyor. Luhansk bölgesinin idari sınırlarına ulaşıldı, Donetsk 
bölgesinde kalan geniş alanlara yönelik adımlar devam ediyor. 
Harkov, Herson yörelerinde daha önce başlayan operasyonlar 
da sürüyor. Odessa bölgesinde de askerî harekâtlar başladı.
Lavrov 20 Temmuz’da “Ukrayna yönetiminin tavrına göre biz he-
deflerimizi genişletiyoruz. Sadece Donetsk ve Luhansk ile sınırlı 
kalmayacak. Onlar savaşı genişlettikçe biz de genişleteceğiz” 
dedi.
Rusya uzun vadeli ve genişleyecek bir savaşa hazır olduğu iz-
lenimini veriyor. Adım adım sağlam ilerliyor. Emperyalistlerin 
Ukrayna’ya son teknoloji ürünü silah destekleri sürüyor. Rusya 
da bu silahları vurmaya çalışıyor. Silah destekleri Ukrayna’nın 
savaşı kazanmasına bir türlü yetmiyor. 
Emperyalistlerin Rusya’da gerçekleşmesini umut ettikleri iç kar-
gaşa ve yönetimde bölünme şu an Ukrayna’da gerçekleşiyor. Ze-
lenski, kendisine en yakın olan devlet görevlilerinden istihbarat 
sorumlusunu ve başsavcıyı görevden aldı. İstihbarat sorumlusu 
aynı zamanda Zelenski’nin çocukluk arkadaşı. Görevden alma-
lara gerekçe olarak bu iki kurumda çok fazla vatan haini çıkı-
yor, bu kabul edilemez, diye açıklama getirdiler. Ukrayna’da hem 
ordu içinde, hem de yönetim içinde ciddi bölünmeler görülüyor.
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EMPERYALİST KAMPTA ÇATIRTILAR
AB, Rusya’ya karşı 7. yaptırım paketini hazırlıyor, ama bu sözde 
yaptırım paketinde bir sürpriz var. Diğer 6 pakette kendilerine aşırı 
zarar verdiğini düşündükleri şeyleri de düzelteceklerini açıkladılar. 
Yani yaptırımları geri sarmaya başlayacaklar. Bu kırılmanın başla-
dığına işaret.

Dünya çapında da en savaş yanlısı hükümetler düşüyor, ülkeleri 
sorun yaşıyor.
Amerika’dan bile daha saldırgan olan İngiltere’deki Johnson hükü-
meti düştü.
Estonya hükümeti de düştü.
Fransa ve Almanya savaşta başı çekmiyor ama ikisinde de çalkan-
tı var. Almanya’da hükümet krizi çıkma olasılığı yüksek.
İtalya’da hükümet krizi sürüyor. Rusya’ya karşı getirilen ambargo-
ların yarattığı sorunları telafi edecek düzenlemeleri yeterli bulma-
yan daha sol eğilimli Beş Yıldız grubu, desteğini çekti. Hükümet is-
tifa etti. Cumhurbaşkanı kabul etmedi. Daha sonra hükümet ikinci 
kez istifa etti. Yeni hükümet kurulana kadar görevde kalacak.
Yunanistan da siyasi açıdan sallantılı bir döneme girdi.

En Amerikancı ve en savaş yanlısı parti olan Almanya Yeşiller 
Partisi, Rusya’ya karşı yaptırımların etkili olması için Almanya ve 
Avrupa genelinde nükleer santrallere ve kömür gibi karbon temel-
li yakıtlara yönelme politikasını savunmaya başladı. Bu çizgiyle, 
çevreci ideolojinin partisi olarak kendini tanımlayan Yeşiller, kendi 
varlık gerekçelerini inkâr etmiş oldular. Siyasi olarak uçuruma sü-
rükleniyorlar.

Başka bir açıdan da Japonya’da, perde arkasındaki başbakan Abe 
vurularak öldürüldü. Abe daha önce eşinin yaptığı yolsuzluklar 
nedeniyle istifa etmişti ama perde arkasından hükümeti o yöne-
tiyordu. Abe ve partisi, Moon tarikatının siyasi temsilcisidir. Bu 
tarikat Türkiye’deki FETÖ ile benzer, proje tarikatlardan. Suikastta 
karmaşık şeyler çıkabilir, birçok iddia var. Suikasttan sonra partisi 
seçimi daha da yüksek bir farkla kazandı. Ama siyasi olarak kriz 
içine düşebilirler. Abe’nin en savaş yanlısı, en Rusya ve Çin düşma-
nı çizgisi ne kadar sürecek gözlemlemek gerek.
Sonuç olarak ilk başlardaki hava dağılıyor. Kurt kanununa göre 
başkurt olan Amerika uluyunca diğerleri de ulumaya başladılar. 
Fakat bu uluma dönemi sona ermeye başladı. En çok uluyanlar 
kendi iç dünyalarına dönmek zorunda kalıyorlar.

ZAVALLI ZELENSKİ
Zelenski’nin komedyen-
lik yaptığı dönemdeki 
videoları servis ediliyor. 
Bu hicivlerinde Zelenski, 
Ukrayna’nın zenginlerin 
av sahasına dönmesini, 
Amerikan müdahalesi-
ni, Nazi Banderacılarını, 
Rusça’nın yasaklanma-
sını eleştiriyor.
Rusya dostluğu, ilericilik 
savunusu temelinde bir 
çizgiyi işlemiş, bu çizgiyi 
seçim kampanyasında 
da sürdürmüştü.
Hem televizyon prog-
ramı sırasında, hem de 
seçim kampanyasında 
bugün yaptığı ne varsa 
Banderacıların hedefleri 
diye eleştirmiş. Psikolo-
jik savaşta önemli bir et-
ken olarak Rusya’ya ya-
kın hesaplar bu konuyu 
propaganda ediyor.
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DİRENİŞ CEPHESİ
Çin’i Rusya’dan koparma girişimlerinin tümü 
çöktü, Çin sağlam durmaya devam ediyor. Rus-
ya’yı destekleyen söylem ve politikalarını hem 
dış politikada, hem de iç politikada artırıyor. 

Hindistan birçok konuda ikili davranıyor. Çin ile 
arasında tarihsel sorunlar var. Hindistan Rus-
ya’ya karşı yaptırımlara katılmadı. Batılı şirket-
lerin Rusya’da boşalttığı alanlara en fazla giren 
Hindistanlı şirketler oldu. Türkiye ve İran da 
benzer adımlar atıyor.

Rusya ve İran arasında 20 Temmuz’da üçlü 
zirvede (Türkiye-Rusya-İran) imzalanan, İran 
tarihinin en büyük ortak yatırım anlaşması 
imzalandı. Rusya tek parçada 40 milyar dolar-
lık yatırım yapacak. İran da Rusya’ya insansız 
hava araçları verecek ve bu konuda Rusya’ya 
yatırım yapacak. İran daha önce de Çin ile ben-
zer bir karşılıklı yatırım anlaşması imzalamıştı, 
ilişkiler çok yönlü bir şekilde gelişiyor. 

Bu gelişmelerle birlikte BRICS (Brezilya, Rusya, 
Hindistan, Çin, Güney Afrika) ülkeleri toplantısı 
oldu. Arjantin ve İran, BRICS’e resmen başvur-
du. Putin toplantıda yaptığı konuşmada Türki-
ye, Mısır, Suudi Arabistan’ın adını geçirerek bu 
ülkelerin BRICS’e ilgi duyduğunu söyledi. Bu 
ilgi ne kadar somut adımlara dönüşür belirsiz 
ama yeni genişlemeler kapıda görünüyor. 

Üçlü zirve ile ilgili yaptığı konuşmada Erdoğan, 
“Sayın Putin bize olağanüstü birçok tekliflerde 
bulundu” dedi. Teklifleri açmadı, ama var olan 
alanlarda herhangi bir gevşeme olmadan yeni 
alanlarda işbirliği teklifleri yapıldığı belli.
Rusya ile ilişkiler Türkiye’nin, Finlandiya ve İs-
veç’in NATO’ya üyeliğine yol vermesine rağmen 
gelişiyor. Çünkü Rusya, NATO sürecini Türki-
ye’nin tek başına zaten durduramayacağını ön-
görüyor.

NATO VETOSU
Türkiye NATO’daki vetosunu kaldırmaya karar 
verdi. Çok yönlü tartışmalar yaşandı. ABD ve 
büyük NATO üyeleri karar verdikten sonra Tür-
kiye’nin süreci tek başına durdurması ya da 
NATO’nun teröre destek olmasına son verilmesi 
gibi stratejik konularda, ittifak içinde kazanım-
lar elde etmesi olası değil. Türkiye vetosunu 
sürdürse bile, hukuken açıklamakta zorlansalar 
da, vetoyu etkisizleştirecek adımlar atılır zaten. 

Türkiye NATO’da kaldığı sürece ancak taktik ba-
şarılarla, küçük kazanımlarla yetinir.
İsveç ve Finlandiya silah ambargosuna son 
verecek. İsveç terörle mücadele kanununu de-
ğiştirecek. Belli başlı isimlerin Türkiye’ye iadesi 
sağlanacak.
Erdoğan için asıl önemli beklenti de Biden’in so-
nunda Erdoğan’ı aramak zorunda kalması. Ken-
disi için yeterli bir kazanım olduğunu düşünen 
Erdoğan vetoyu ilk iki düzeyde kaldırdı. Üçüncü 
düzey için iki ülkenin adım atmasını bekleye-
cek.
Türkiye’nin gerçek ulusal sorunlarının hiçbirine 
yönelik müttefiklik ilişkisi elde etmesi mümkün 
değil. Çünkü zaten NATO ülkeleri Türkiye’nin 
ulusal çıkarlarına karşı durumdalar. Erdoğan bu 
taktik başarıları içeride oy kazanmak için pazar-
lıyor. Dışarıda İran ve Rusya’ya “NATO belgele-
rine teröristlerin adını geçirdik” diye iş yapmış 
gibi görünmeye çalışıyor. Hâlbuki bu kararların 
sahada en ufak bir yansıması bile olmaz.

Türkiye NATO içindeki muhalefetini kısmen 
geri alsa da ayak direme sinyalleri de veriyor. 
Erdoğan “Özellikle İsveç’in durumu iyi gitmiyor, 
anlaşmayı askıya alabiliriz” dedi. Türkiye üç dü-
zeyden oluşan NATO üyeliğinin, başvuru kabulü 
ve uyum çalışmalarının başlaması basamakla-
rında vetosunu kaldırdı. Ama parlamentodan 
onayı henüz vermedi. NATO ülkeleri ardı ardına 
İsveç ve Finlandiya kararlarını meclislerinde ka-
bul ediyor.
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G20 Dışişleri Bakanları toplantısı yapıldı. Avru-
pa Biriği AB temsilcisi Borrell, toplantı ile ilgi-
li gözlemlerini paylaşırken “Ne yazık ki G7 ile 
G20’nin bakış açısı birbirinden çok uzak. Biz 
G7’de Rus saldırganlığı ile ilgili anlaşarak çok 
şeyler söylüyoruz. Maalesef G20’de aynı hava 
yok. Onların yaklaşımları bizim yaklaşımla-
rımızdan çok farklı” dedi. Zaten toplantıdan 
önce de Putin’in davet edilmemesi, Lavrov’un 
katılmaması çağrısında bulunan emperyalist-
ler, sözlerini geçiremedi.
Lavrov toplantıya katıldı ve konuşma yaptı. Ko-
nuşma sırasında G7 ülkelerinin bakanları salo-
nu terk etti. Ama diğer 13 ülke temsilcileri sa-
londa kalarak konferansı sürdürdü. Kapitalist 
emperyalist sistemin merkez ülkeleri belli başlı 
büyük ekonomileri kapsayan G20’deki üstünlü-
ğünü yitiriyor. 

Başka bir işaret de AB’nin doğalgaz kullanımını 
yüzde 15 düşürün çağrısıyla yaşandı. Almanya 
başta olmak üzere Avrupa ülkeleri kararın uy-
gulanamayacağına dair tepkiler vermeye baş-
ladı.
AB merkez bankası 11 yıl sonra ilk kez faiz ar-
tırma kararı aldı. Avro faizi 50 baz puan artırıl-
dı. Avrupa ülkeleri de beklendiği üzere Amerika 
gibi enflasyonla mücadele için ücretli kesimle-
rin alım gücünü düşüren, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin maliyetlerini artıran faizi yükselt-
me yolunu izliyor. Yoksulluğun ve işsizliğin 
artması Avrupa genelinde kitle hareketlerinin 
artışını beraberinde getirecektir. 

Biden, Orta Doğu ziyaretinde bulundu. İsrail, 
Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini birleştiren 
görüşmeler yaptı. Sonuçlar Biden’ın umduğu 
gibi olmadı.
Suudi Arabistan petrol üretimini günlük 1 mil-
yon varile çıkarmayı kabul etti ama bunun 

çözüm olmayacağını ve uzun süre sürdüre-
meyeceklerini belirtti. NATO benzeri bir birlik 
oluşturulmasına ve hava sahasını askerî uçuş-
lara da açmaya Suudiler soğuk baktı. Biden, 
Amerika’nın bölgeyi terk etmeyeceğine dair 
sözler vererek Rusya ve İran’a karşı bir anlaşma 
önerdi. Suudiler “Kendi dengelerimizi gözetme-
miz gerekir” diyerek anlaşmalara katılmak is-
temedi. Dolayısıyla Amerikan basını ziyaretin 
başarısız olduğunu yazdı. 

Seçimlere giderken dış politikada zora giren 
Biden, içeride de zorlanıyor. Kürtaj’ın Anayasal 
hak olarak tanınmasına yüksek mahkeme son 
verdi. Eyaletler bu konuda istedikleri gibi ka-
rar verebilecek. 1970’li yıllardan bu yana kadın 
hakları hareketinin en büyük kazanımlarından 
biri ortadan kaldırılmış oluyor. Trump iktidarın-
dan sonra ABD derin devletinde bölünme oldu-
ğu ortaya çıkıyor. 

Rusya’ya karşı yapılan ambargolar ekonomiyi 
zora sokuyor. Enflasyon ve işsizlik artıyor. Se-
çimlerden sonra yönetimin ülke tarihinde pek 
görülmemiş şekilde hem senatoda, hem kong-
rede azınlığa düşmesi olası. Amerikan toplu-
munun her alanına yayılan ciddi bir bölünme 
oluşmaya başlıyor. Uzak gelecekte Amerika 
birliğinin dağılması olasılığı üzerine birçok göz-
lemci açıklamalarda bulunuyor. 

Kapitalist dünya kendi içinde sarsılıyor. Bunun 
temelinde Rusya’ya yönelik yaptırımlar var. Batı 
basını suçlu olarak Putin’i gösterse de gerçek-
ler öyle değil. Yaptırımlar olmasa birçok sorun 
birden çözülebilir.
Putin Erdoğan ile görüşmelerinde anlaşma 
sağlanır, ambargolar kalkarsa 50 milyon ton 
tahılı hemen ithal etmek için hazır olduklarını 
açıklıyor. 

DÜNYA KAPİTALİST SİSTEMİ SARSILIYOR
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SRİ LANKA
Cumhurbaşkanı Rajapaksa yurt dışına kaçtı ve istifa etti. 
Partisi hâlâ iktidarda. Rajapaksa’nın başbakan olarak 
atadığı ve halk hareketi karşısında istifa etmek zorunda 
kalan Wickremesinghe önemli bir oy farkıyla parlamento 
tarafından Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Halk hareketi 
sürüyor. 

Sri Lanka’nın ekonomik krize sürüklenmesinde iki temel 
etken öne çıkıyor. İlk olarak Rajapaksa’nın uygulamaya 
koyduğu yeşil program ile tarımsal üretimin çöktüğü yö-
nünde bilgiler var. Rajapaksa dünya bankasının, İMF’nin, 
Avrupalıların yeşil ekonomiye geçme önerilerine öncülük 
yapma iddiası ile ekolojik tarıma geçme kararı alarak bü-
tün gübrelerin ve zirai ilaçların kullanımını yasaklamış. 
Üretim düşünce temel gıda ürünlerini yoğun bir şekilde 
dışarıdan satın almak zorunda kalmışlar. İkinci etken ola-
rak da salgın döneminde kapanma tedbirlerini tam ve sıkı 
sıkıya uygulamış. Bu da ülkenin turizminin ve ekonomisi-
nin çökmesine neden olmuş.
Rus basınında Rajapaksa’nın Batılıların önerilerini çok 
ciddiye aldığı için ülkeyi çökerttiği yönünde değerlendir-
meler yapılıyor. 

Sri Lanka bir ülkenin ekonomik krizle nasıl karışıklığa 
sürükleneceğinin, sürüklendiğinde neler olabileceğinin 
örneğini de veriyor aynı zamanda. Halk tüm idari binalara 
hatta siyasi yöneticilerin konutlarına kadar girdi. Fakat 
örgütlü güçlü bir kamucu iradenin yokluğunda, ülkede 
kurtuluş yolu inşa edilemiyor.
Yeni cumhurbaşkanı da İMF ile anlaşmak için istikrarın 
sağlanmasına çalışacağını açıkladı. İMF krizden çıkmak 
için, ülke ekonomisinin anahtarını isteyecek ve şu an so-
kaklarda isyan eden halkın alım gücünü düşürecektir.

BREZİLYA
SEÇİMLERİ
Seçimlerde Bolso-
naro tekrar aday 
oluyor. Aşırı sağcı, 
ırkçı bir siyasi çiz-
giyi savunan Bol-
sonaro bu çizgiyi 
doğrudan hayata 
geçiremedi. Klasik 
olarak Amerikan-
cı olduğu hâlde 
Rusya ve Çin ile 
ilişkileri korudu. 
BRICS’ten çıkama-
dı. Şimdi karşısın-
da bu sefer solun 
adayı olarak Lula 
olacak. Brezilya’yı 
bağımsızlıkçı bir 
politikaya, içeride 
görece bir sosyal 
devlet sistemine 
yönelten Lula ol-
muştu. 


