
Haftalık Gündem (27 Temmuz 2022) | Sayfa 1

2022
27 Temmuz

İMF, Türkiye’nin 2022 büyüme tahminini yüzde 
2,7’den yüzde 4’e; 2023 büyüme tahminini yüzde 
3’ten yüzde 3,5’e yükseltti. Bu dönemler için dünya 
genelinde ekonomik küçülme beklentisi var. Dolayı-
sıyla Türkiye küçülmesi beklenen dünya ekonomi-
sinden pozitif yönde ayrışma eğilimi gösteriyor. 

İMF tahmini, iktidarın ne pahasına olursa olsun üre-
tim çarklarını döndürmek, kredilerle ekonomik ge-
nişlemeye yönelmek, ticaret hayatını canlandırmak 
yolunu izlediğinin bir göstergesi. Eğer bu hedefler 
kâğıt üstünde kalmazsa istihdama da olumlu etkisi 
olacaktır. Ama bu politikaların aynı zamanda işçi-
ler, emekçiler, küçük ve orta ölçekli işletmeler için 
yoksulluk demek olduğunu unutmayalım. Çünkü bu 
politikalarla üretimin sürmesi için yalnızca büyük 
sermaye sahipleri destekleniyor. Diğer kesimler ya 
yoksullaşıyor, ya da kredilerle hayatını döndürmeye 
mahkûm ediliyor. 

Ekonomi yönetimi sermaye sahiplerine yarattığı kâr-
lı ortama dayanarak yatırım çekmek, ekonomiyi ra-
hatlatmak, borç bulmak için uğraşıp duruyor. Fakat 

Amerikan Merkez Bankası FED, 27 Temmuz’da 75 
baz puan daha faiz artırdı. Bu durum bizim gibi ülke-
lerin hem daha pahalı, hem de daha zor kredi bulma-
sına yol açacaktır. 

Ekonomi için çıkış yolları arayan Erdoğan, Tahran zir-
vesinin hemen ardından bir kez daha Putin ile Soçi’de 
tekrar görüşecek. Görüşme sadece ekonomik konu-
ları kapsamayacaktır. Suriye’deki olası operasyon, 
Irak’ta emperyalistlerin Türkiye’ye karşı tezgâhladığı 
provokasyon gibi konular da gündemde olacaktır. 

Erdoğan bir yandan işsizliğin düşmeye başlaması, 
diğer yandan kredi ve yatırım beklentisi ile seçime 
dönük vaatlerini sürekli Ocak sonrasına yapıyor. 
Enflasyonun Şubat Mart aylarında rahatlayacağını, 
Ocak ayında ücretlilerin bütün haklarını vereceğini 
söylüyor. Erken seçim için en makul tarih 14 Mayıs 
olarak öne çıkıyor. Eğer bu tarihte seçime gitmeyi 
düşünecekse Ocak ayında kâğıt üstünde çok büyük 
maaş artışlarına yönelecek, yalancı bahar havasını 
Ramazan ayı içindeki gerici propaganda olanaklarıy-
la birleştirmeye çalışacaktır.

CAN ÇEKİŞEN KAPİTALİZM
Dünya genelindeki ekonomik ve sosyal krizin etkileri yayılıyor. Ne yazık ki İMF’nin kapısını 
çalan ülkelerin sayısı artıyor. Son olarak 60’lı 70’li yıllarda iç ve dış politikada ilerici bir 
çizgi izleyen ülkelerden Tanzanya da İMF ile anlaşmış. Pakistan da İMF kapısında bekliyor. 

İFLASIN SINIRINDA

HAFTALIK GÜNDEM
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PAKİSTAN
SARSILIYOR
İMF ile anlaşma yap-
maya çalışan Pakistan, 
İMF ile anlaşmanın ön 
koşulunun ekonominin 
anahtarını teslim etmek 
demek olduğunu bir kez 
daha anımsatıyor. Hü-
kümet İMF’nin dayatma-
sıyla devletin elindeki 
işletmeleri satabilmek, 
satışların mahkeme 
konusu edilmesini ön-
lemek için kararname 
çıkardı. Devrik başba-
kan İmran Han bu kararı 
“Bunlar halk düşmanı, 
vatanı satıyorlar, derhâl 
erken seçime geçelim. 
Bağımsız ekonomiye 
geçelim, İMF’ye mecbur 
değiliz” diyerek eleş-
tirdi. İmran Han eko-
nomiden yola çıkarak 
antiemperyalist tutumu 
güçlendirme yoluna gi-
riyor. Pakistan büyük 
toplumsal patlamalara 
gebe. 
Diğer taraftan Amerika, 
Pakistan’ı toptan kay-
betme noktasına da ge-
lebilir.

TAHRAN BİLDİRİSİ
Tahran’da yapılan Rusya, İran, Türkiye üçlü zirvesinin 
ardından yayınlanan sonuç bildirisi şu ana kadarki en 
iyi bildiri denilebilir. Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve 
bağımsızlığına saygı, yabancı güçlerin Suriye’den çe-
kilmesi, ABD’nin Suriye’nin doğusundan mutlaka en 
erken sürede çekilmesi (Türkiye yazılı olarak ilk kez 
söylemiş oluyor), ayrılıkçı gündemlerin reddedilmesi, 
gayrimeşru özyönetim girişimlerinin mutlaka redde-
dilmesi (bu ilk kez geçiyor), teröre karşı ortak müca-
dele edilmesi, Türkiye’nin teröre karşı mücadelesinin 
meşru olduğu bildiride yer aldı. Rusya, İran ve Tür-
kiye aralarındaki işbirliğini bir adım daha ilerletmiş 
ve bunu ortak bildiri ile duyurmuş oldu. Erdoğan bu 
toplantıda Suriye’ye müdahale izni alamadı. Bu girişi-
min Amerika’nın işine yarayacağı konusunda uyarıldı. 
Soçi ziyaretinde bu konu tekrar gündeme gelecektir. 

AMERİKA’YA KARŞI BİRLEŞELİM
Tahran ziyareti sırasında yapılan görüşmeler ile ilgi-
li sızan bilgilerde Hamaney’in, Erdoğan’a “Suriye’de 
operasyon yapma. Türkiye’nin bütün bu konudaki 
şikayetlerini haklı buluyoruz. Türkiye’nin toprak bü-
tünlüğü, egemenliği bizim için de değerlidir. Ama rica 
ediyorum Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliği-
ne siz de kendi egemenliğiniz ve toprak bütünlüğünüz 
kadar saygı gösterirseniz bu iş daha rahat çözülür. 
Yoksa işler karışacak, Amerika’ya karşı birleşmeliyiz” 
demiş. 

Hamaney Putin ile de ayrıca görüştü. Stratejik olarak 
Rusya'yı, Ukrayna’da çok daha açık bir şekilde des-
tekledi. Hamaney “Siz girmeseydiniz orada zaten 
Amerika Kırım gerekçesiyle savaşı başlatacaktı. Siz 
orada ayak diremeseydiniz şu an manzara farklı olur-
du” dedi. 
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ZAHO OLAYI
Tahran zirvesinin çok başarılı olması ve zafer ni-
teliği taşıyan tahıl anlaşması Amerika’yı, emper-
yalist savaş blokunu ve İsrail’i harekete geçirdi. 
İlk olarak öldürülen üç PKK sorumlusu ile ilgili 
olarak ABD Orta Doğu Komutanlığı CENTCOM 
taziye mesajı yayınladı. İkinci olarak Türkiye’yi 
zor duruma düşürmek için Zaho’da bir tuzak ku-
ruldu. 

Gelen bilgilere göre Zaho’nun turistik bölgesinde 
Bağdat’tan gelen bir grup Irak vatandaşı öldürül-
dü. Türkiye saldırı ile ilişkisi olmadığını açıkla-
dı. Saldırıyı PKK yaptı bizim üstümüze atıyorlar, 
dedi. Irak yetkilileri yaptıkları incelemeler sonra-
sında saldırıyı Türkiye’nin yaptığına inandıkları-
nı açıklayarak bu atışı bölgede yapabilecek tek 
gücün Türkiye olduğunu söylediler. Irak’ta her 
kesimde güçlü bir tepki oluştu ve eski büyükelçi-
lik binamız ile Musul Konsolosluğumuz saldırıya 
uğradı. Bütün Irak’ı kaplayan protestolar ile ilgili 
Erdoğan “Oyuna gelmeyelim, bu işin altında baş-
kaları var” diye açıklama yaptı. Fakat aynı şekilde 
özellikle Türkiye’deki İslâmcılar içinde “Kafamızı 
bozdurmayın, Musul Halep hattına ineriz” şeklin-
deki açıklamaların da emperyalizmin bu tarafta-
ki borazanlarının sesi olduğunu da hatırlatalım.

Önümüzdeki dönem Türkiye’yi Irak ve Suriye’de 
tuzağa düşürecek yeni girişimlere karşı uyanık 
olmak gerekir. AKP iktidarı Türkiye’nin tuzağa 
düşürülmesine, provokasyonlara zemin hazır-
layan politikalarından hemen vazgeçmeli. Irak 
merkezi hükümeti ile tam uyumlu bir şekilde dav-
ranmak, Irak hükümetinin ve ordusunun Irak’ın 
her bölgesinde tam hâkimiyetinin sağlanması 
terörle mücadele için en doğru yoldur. Irak top-
raklarının Türkiye için ulusal güvenlik tehdidi du-
rumuna gelmesinin nedeninin Irak’ın toprak bü-
tünlüğünün bozulması olduğu unutulmamalıdır.

TAHIL ANLAŞMASI
Tahran zirvesinin hemen ardından 
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM 
arasında tahıl anlaşması imzalan-
dı. Anlaşma Rusya ve Türkiye için 
zafer anlamını taşıyor. 

Türkiye başından beri Ukrayna ta-
hılının Karadeniz’den geçmesinin 
Rusya tahılının taşınmasına da 
izin verilmesi ile olası olduğu tezi-
ni savunuyordu. Amerika ise önce 
“Ukrayna tahılı için anlaşma yapıl-
sın, Rusya tahılı ile ilgili sonra an-
laşma yapalım” diyordu. Normalde 
kâğıt üstünde Rusya tahılı için bir 
ambargo yoktu ama Rusya’dan 
mal taşıyacak gemilerin sigorta 
işlemlerine yasak getirildiğinden 
dolaylı fiili bir ambargo uygulanı-
yordu. 

Rusya, anlaşma ile tahıl sıkıntısı-
nın yaptırımlar nedeniyle yaşan-
dığını kanıtlamış oldu. Ukrayna da 
tahılını satabilecek. Türkiye barış 
yolunda adım atmasıyla ve ticaret-
te üstleneceği rolle kazançlı çıktı. 
Rusya’nın tecrit edilemeyeceği 
anlaşıldı. Anlaşmaya göre Rusya 
tarım, gıda, gübre ihracatı ödeme-
lerini tekrar engelsiz yapabilecek. 

Lavrov, “Amerika anlaşmanın im-
zalanmasını engellemekten vaz-
geçti, tutumundaki değişikliği not 
ediyoruz” diye açıklama yaparak 
memnuniyetini belirtti. 
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SURİYE OPERASYONU
Suriye konusunda çokça sızan bilgi var. Ne kadarı bilerek “sızdırılan” bilgidir, ne kadarı 
gerçektir belli değil. Ama yine de bilgileri toparlamaya çalışalım. 

Amerikan heyeti güya PYD ile yaptığı görüşmede “Tel Rıfat’tan çekilin, Türkiye’ye teslim 
edin. Biz de bunun karşılığında Türkiye’den Membiç konusunda garanti alırız” demiş. Bu 
teklifi PYD kabul etmemiş. Bunun üzerine PYD Suriye ile anlaşarak Tel Rıfat ve Membiç’te 
Suriye Ordusunun 300’er asker ile belirli mevzileri kontrol altına almasına izin vermiş.
Bu tartışmadaki kritik bilgi, Membiç ve Tel Rıfat’ın stratejik olarak Halep yolunun açılma-
sını sağlayacak bir konumda olması. Suriye yönetiminin, Rusya’nın ve İran’ın bu bölge-
lerin Türkiye denetimine alınmasına razı olması zor. Şu anda bile Türkiye’de Amerikancı 
İslâmcılar “Halep’i alalım” çağrılarını yükseltiyor. 

ABD Ayn El Arap (Kobani), Haseke, Kamışlı, Rakka’da bir şey olursa oraları savunacağız, 
dedi. ABD PYD ile buraların savunması için ortak tatbikat yapıyor. 

Salih Müslim yeni bir demeç verdi. “Biz zor durumdayız, Türkiye aslında hazırlıklarını ta-
mamladı, saldıracak. Amerika belli alanı savunmaya hazır, belli yerlerin Türkiye’ye veril-
mesini istiyor. Bizi ortada bırakıyor. Rusya ise bizim Suriye rejimine tam teslim olmamızı 
istiyor. Başımızın çaresine bakacağız” dedi.

ABD Türkiye’nin Halep yoluna yönelmesine yeşil ışık yakıyor. Buraya yönelmek Türki-
ye’nin yeni tuzaklara açık bir pozisyon tutması anlamına gelir. Rusya İran ve Suriye, Tür-
kiye’nin Halep’e yönelmesine izin vermek istemeyecektir. Daha önce Türkiye’ye “Ayn El 
Arap’a girebilirsiniz” demişlerdi. Ama direniş cephesinin asıl talebi Türkiye’nin Suriye ile 
barışarak hem kendi güvenliğini, hem Suriye’nin güvenliğini güçlendirmesi.

NATO VE ABD İLE İLİŞKİLER
Erdoğan, Eylül’de NATO zirvesinde Biden ile görüşme olursa ona “Teröristlere taziye yayımlamak 
nedir soracağım” dedi. Diğer taraftan tekrar İsveç ve Finlandiya’yı NATO üyeliği konusunda teh-
dit etti. Sözlerini yerine getirmezlerse anlaşmayı meclise vermeyeceğiz, dedi. Birçok NATO ülke-
si hızla meclislerinden iki ülkenin üyeliğini onayladı. Böyle giderse bir tek Türkiye kalmış olacak. 
Erdoğan bütün aksi yöndeki çabalarına rağmen ABD ile karşı karşıya gelmek zorunda kalıyor.

LAVROV ZİYARETLERİ 
Tahıl anlaşmasının ardından Lavrov Orta Doğu ve Afrika ülkelerini ziyaret etti. Mısır gezisinde nükleer 
santral inşaatının temeli atıldı. Ardından Afrika ülkelerini, sonra BAE'ni ziyaret etti. Arap Birliği ile ayrı bir 
toplantı yaptı. Amerika özel olarak tek tek gidip “Lütfen Lavrov ile görüntü vermeyin, fotoğraf çekilmeyin” 
demiş. Ama tam tersine bütün ülkelerde ve Arap Birliği’nde büyük bir misafirperverlikle karşılandı. 

Gelişmeler büyük bir kazanıma işaret ediyor. Rusya dayatılan tecridi kırıyor. Emperyalizmin dayatmaları 
özellikle çevre ülkelerde etkisiz duruma düşüyor. 
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TUNUS
Anayasa referandumu yapıldı, yeni anayasaya göre fiili 
durum yasalaştırıldı. Cumhurbaşkanının yetkileri artı-
rılarak her konuda yetkili duruma getirildi. Ama laiklik 
yönünde önemli bir adım da atıldı. “Tunus’un dini İslam 
dinidir” maddesi “Tunus İslam ümmetinin bir parçasıdır” 
şeklinde değiştirildi. İlk başta aynı şey gibi görünse de 
şeriatçılar ile laikler arasında asıl tartışma bu maddede 
yaşandı. Ümmet; bizdeki kullanımından farklı olarak mo-
dern Arapça’da ulus demek. Yani maddede İslam ulusu-
nun bir parçası, denmiş oluyor. “Din” ibaresi maddeden 
çıkmış oldu. 

Referanduma katılımın yüzde 27,5’de kalmış olması yeni 
anayasanın zayıf yönünü oluşturdu. Siyasal İslamcıların 
boykot ettiği referandumda yüzde 96 kabul oyu çıktı. 
Diğer kesimler “Zaten değişiklik olacak” diye katılmaya 
gerek duymamış olabilir.

EMPERYALİZME KARŞI DİRENİŞ 
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Tayvan'a ziyaret planladığını açıkladı. Çin ziyare-
tin yapılmaması için çok sert uyarılar yapıyor. Yapılırsa, bugüne kadar Tayvan’a yapılan 
en üst düzey ziyaret olacak. ABD, Çin’i Tayvan konusunda kışkırtmaya, savaşa sokmaya 
çalışıyor. Çin de, Rusya gibi bir savaşa sürüklenirse dengeleri bozulabilir gibi bir beklen-
tileri var. 

Emperyalistlerin asıl planının tutması çok zor. Aynı anda Rusya ve Çin’i düşman ilan 
etme daha baştan akılsız bir strateji. Ama onlar bir anda yapacakları büyük bir vuruş-
la Rusya’yı Çin’e yardım edemez duruma düşürmeyi hedefliyorlardı. Ukrayna savaşında 
beklenen bozgun yaşanmadı. Rusya ve Çin ilişkileri çok daha yüksek dayanışma boyut-
larında sürüyor.

Ukrayna’da Rusya’nın yavaş ilerleyişi sürüyor. Lavrov, Odessa’yı alacak mısınız sorusu-
na, “Hedeflerimiz bu hükümetten Ukrayna halkını kurtarmak” dedi. Savaşı emperyalist-
lerin yaydığı oranda yayacağız, dedi. Rusya baş eğmezse kazançlı çıkacak. Kısa vadede 
Rusya’ya karşı yaptırımlara katılan ülkelerin kaybettikleri, Rusya ile arasını iyi tutan, tica-
reti sürdüren ülkelerin kazandığı bir dönem yaşanmaya başladı.

RUSYA LİSTESİ
Yunanistan Rusya’nın dost olma-
yan ülkeler listesine girdi. Bu çok 
önemli bir gelişme, tarihsel olarak 
iki ülkenin olumlu ilişkileri vardı. 
Ticari açıdan da karşılıklı kazan-
dıkları birçok alan vardı. Güncel-
lenen listeye Danimarka, Sloven-
ya, Slovakya, Hırvatistan da girdi. 
Rusya kendisine karşı yaptırımla-
ra katılan ülkeleri kendi yaptırım 
listesine ekliyor.
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6+1 İÇ GERİLİMİ
CHP, sağlıkçılara karşı artan şiddet olay-
larıyla ilgili yasa çıkarmak için meclisi 
toplantıya çağırdı. AKP ve MHP bunu 
fırsatçılık olarak görüp kabul etmedi. 
HDP ise “Bize danışılmadı” diyerek çağ-
rıya imza vermedi. Yine de 120 imzayı 
tamamlayan CHP çağrısını yaptı. Ama 
diğer partiler katılmazsa bir anlamı ol-
mayacak. 

Bu adımda HDP ve CHP uyumu sağlana-
mamış oldu. Çözüm süreci ile ilgili tartış-
maların başlaması dolayısıyla HDP biraz 
mesafe koymak ihtiyacı duymuş olabilir. 

Davutoğlu, DEVA ve Saadet partilerine 
“Sağ partiler olarak kendi içimizde bir 
ittifak kuralım” diye öneri götürmüş. 
Öneri Babacan tarafından kamuoyuna 
açıklandı. “21 kişilik MYK’da bir arka-
daşım bile olumlu yaklaşmadı” dedi. 
Bunun üzerine Gelecek Partisi’nden bir 
yetkili “Sizi adam sanmıştık” diye tepki 
gösterdi. Sağ partiler arası uyumda da 
sıkıntı var. 

İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu ile barıştığı 
söyleniyor. Görüşmede “Adaylıktan çe-
kiliyorum. Yalnızca İstanbul ile ilgilene-
ceğim. Ama sizin en yakınınız benim” 
demiş. Fatih Altaylı’nın programında da 
benzer açıklamalar yaptı. “Kılıçdaroğ-
lu’na benden daha bağlı kimse olamaz. 
Bizim irademiz ona bağlıdır. 6’lı masa ne 
derse o yapılır” dedi. 

HALK DESTEĞİ REKABETİ
Kılıçdaroğlu Balıkesir’de, Erdo-
ğan Kayseri’de katılım açısından 
çok başarılı mitingler yaptı. Erdo-
ğan İstanbul’da 15 Temmuz’da-
ki düşük katılım, sonrasında 
Eyüp’de de düşük katılımlı mi-
tingler zincirini kırmış oldu. Kılıç-
daroğlu Maltepe’deki mitingden 
sonra bir büyük miting daha ya-
parak etkisini artırıyor. 

Erdoğan Kayseri’de iki bin kişinin 
çalıştığı bir fabrikada işçilerle 
toplantı yaptı. Patrondan işçile-
rine ara dönem artışı yapmasını 
istedi. İşçi dostu bir görüntü ve-
ren Erdoğan’ı, işçiler ayakta al-
kışladılar.

Kılıçdaroğlu “Otomobil almayın 
bekleyin, ikinci el fiyatına sıfır 
araba alacaksınız. İktidarımız-
da 1,6 ve hafif ticari araçlar için 
ÖTV’yi bugünkünün dörtte biri-
ne düşüreceğiz” dedi. Ardından 
ÖTV ile ilgili düzenleme yapma 
yetkisinin Cumhurbaşkanına ve-
rildiğine dair yasal düzenleme 
yapıldı. Kılıçdaroğlu burada pro-
paganda üstünlüğünü sürdürse 
de aslında Resmî Gazete’de bu 
kararın çıkacağını bildiği için er-
ken hamle yaptı. Yine de ÖTV dü-
şürülürse bu açıklamanın etkisi 
olacaktır. 
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CHP KINADI
Parti Sözcüsü Öztrak, çok uzun zaman sonra ilk 
defa ABD’yi kınadı. “CENTCOM teröristler ile ilgili 
taziye mesajı yayınlayamaz. Müttefiklerimizi Tür-
kiye’ye karşı daha sorumlu davranmaya çağırı-
yoruz” dedi. Bir yandan müttefik olduğumuzu da 
vurguladı.

SBK
Sezgin Baran Korkmaz’ın, ABD'ye iadesiyle birlik-
te yeni Reza Zerrab olabileceği tartışmaları var. 
Avukatı iade anlaşmasında yalnızca ilgili dava ko-
nusunda soru sorulabileceği var, diyor. Türkiye ile 
ilgili başka soru sorulamaz, dedi. Ama ABD’de sav-
cılık SBK işbirliğini bir adım daha ileri taşımak için 
kendi isteğiyle de geliyor, dedi. Çıkarları için her 
zaman hukuk kurallarını çiğneyen Amerika gerek 
duyduğu her türlü sorgulamayı fiilen yapacaktır. 

SEÇMELİ VİZE
Türkiye'ye, Kuzey Kıbrıs’tan 
tatile gelen muhalif gazete-
ci Antalya Havalimanında 13 
saat bekletildi ve vizesi olma-
dığı için geri gönderildi. Ga-
zeteci Türkiye’nin Kıbrıs’taki 
varlığına karşı çıkıyormuş. Bu 
şekilde bazı kimselerden vize 
istenebileceği anlaşmada yer 
alıyor. İnsan haklarına aykırı 
bu uygulamayı Türkiye birkaç 
kez kullanmış oldu. 


