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10 Ağustos

MİLYONLAR İŞSİZ
TÜİK verilerine göre Haziran 2022 
işsizlik oranı bir önceki aya göre bin-
de 3 oranında düşerek yüzde 10.3 
oldu. Genç işsizliği yüzde 20.4; atıl 
iş gücü oranı yüzde 20.4 olarak açık-
landı. Oranlar tartışmaya açık elbet-
te ama Mayıs ve Haziran aylarında 
tarım ve turizm sektörünün devreye 
girmesi, ihracat artışındaki yüksel-
me işsizliği çok küçük oranda azalt-
mış olabilir. Ne var ki resmî oranlara 
göre bile milyonlarca insan işsiz. 
AKP yönetimi ne yapsa işsizliği iste-
diği oranda düşüremiyor. İşsizliğin 
azalması ancak kamu sektörünün 
öncülüğünde merkezi planlı karma 
ekonomiyle, yatırım ve üretim sefer-
berliğiyle olasıdır. Erdoğan yönetimi 
oyalamaya ve oyalanmaya devam 
ediyor. 

EMPERYALİZME KARŞI DAYANIŞMA 
Rusya daha önce Sovyetler Birliği’nin yaptığı gibi kendisi de zor durumdayken Tür-
kiye’ye yardım etme yolunu izliyor. Kurtuluş Savaşımız sırasında da Sovyetler Birliği 
emperyalistlerin yoğun saldırısı altında, iç savaş koşullarında ve ekonomik sıkıntılar 
içinde olduğu hâlde Türkiye’ye altın, silah ve mühimmat göndermiş, emperyalizme 
karşı dayanışma içinde olmuştu. 

YENİ KREDİ OLANAKLARI
Geçen hafta Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu ROSA-
TOM üzerinden Akkuyu Nükleer Santrali ihalesi ile ilgili ola-
rak 15 milyar dolarlık bir para girişi sağlandığını, ancak resmî 
açıklamalarda henüz doğrulanmadığını söylemiştik. Merkez 
Bankasının brüt rezerv tablosuna göre bu hafta 11 milyar 
356 milyon dolarlık bir artış gerçekleşti. Gelen paranın bir 
kısmının zaten ihaleye bağlı hakediş ödemelerine kullanıla-
cağı söyleniyordu. Ama yine iktidarın gelen paraları belirli 
alanlarda kullandığı düşünülebilir. MB’nin hâlâ net olarak 
borçlu olduğunu unutmayalım. Gelen para günlük ihtiyaç-
lar için devlete büyük bir olanak sağlıyor. Rusya iki yıllığına 
MB’ye para yatırmış oldu. 

Akkuyu ile ilgili olarak yapılan erken ödeme dışında ROSA-
TOM başka bir destekte daha bulunuyor. ROSATOM, 6.1 
milyar dolarlık kredi arayışına girdiğini ilan etti. Normalde 
paranın ne için kullanılacağı açıklanmaz ama yapılan açıkla-
mada bu paranın Türkiye’nin Eurobondlarını almak için kul-
lanılacağı duyuruldu. Yani ROSATOM üzerinden Rusya 6.1 
milyar dolarlık bir kredi de açıyor.

HAFTALIK GÜNDEM
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ACEMİLİK Mİ, YALAN MI
Fatih Altaylı İyi partinin ekonomi kurmayı olan genel başkan yardımcısı Bilge Yılmaz’ı parlatıyor. Yıl-
maz İngiltere’de bir üniversitede liberal ekonomi üzerine dersler veriyor. İyi parti “İngiltere’den Türkiye 
ekonomisini kurtarmak üzere geliyor” diye öne çıkarmıştı. Programda “Niye İMF’ye gitmiyor, ne kadar 
akılsız bir ekonomi yönetimi” diye konuşulurken Yılmaz “Türkiye zaten şu anda İMF’den borç aldı” 
diye açıklama yaptı. Koronavirüs salgını sırasında İMF üye ülkelerin bozulan ekonomilerine destek 
gerekçesiyle fon oluşturmuş, üyelerin sermaye payları oranında karşılıksız dağıtmıştı. Bu fondan Tür-
kiye’nin payına 6.3 milyar dolar düşmüştü. 
AKP çevreleri fırsatı kaçırmadı, böyle cahilce ya da yalana dayanan açıklamayı tepe tepe kullandılar. 
Ekonomi üzerine yapılan tartışmalarda geçici de olsa belirli oranda üstünlük kurmuş oldular.

ABD ENFLASYONU
Amerika enflasyon istatistiği açıklan-
dı. Haziran ayında yüzde 9.1 olan enf-
lasyon Temmuz ayında yüzde 8.5’a 
düştü. Binde altılık küçük bir düşüş 
var. Bu FED’in faiz artırımında daha 
yavaş bir tempo uygulamasına yöne-
lik beklenti yarattı. Bu durum sıcak 
paranın bizim gibi ülkelerden kaçma 
hızını düşürebilir. Türkiye gibi ülke-
lerin bir süre daha uygun koşullarda 
borç bulabilme şansı sürebilir. 

SOÇİ GÖRÜŞMESİ
5 Ağustos’ta gerçekleşen ziyaretin çok önemli sonuçları oldu. 
İlk olarak, Erdoğan’ın anlatımına göre Putin özel olarak Türki-
ye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü ŞİÖ toplantısına katılmasını rica 
etmiş. Eylül ayında Özbekistan’da yapılacak toplantıya Suudi 
Arabistan ve Katar da katılacakmış. Erdoğan “Büyük bir mani 
olmazsa ben katılacağım” dedi. Son anda bir sürü “mani” çı-
kabilir. Bu toplantıya katılıp katılmamayı Erdoğan, Batı ile pa-
zarlıklar için zemin olarak kullanılıp heba edebilir. Eğer gerçek-
leşirse Türkiye gibi NATO üyesi ve Batı kampında yer alan bir 
ülkenin ŞİÖ toplantısına katılması büyük bir olaydır. Suudi Ara-
bistan ve Katar’ın katılması da tarihî bir olaydır.

SURİYE İLE GÖRÜŞME ADIMI
Soçi’den çıkan ikinci sonuç, Erdoğan “Suriye konusunda teröre karşı ortak harekât yapacağız” dedi. Ortak 
operasyon açıklaması bildiride de yer aldı. Yine Erdoğan’ın açıklamalarına göre Putin, “Suriye’nin toprak bü-
tünlüğüne, siyasal bütünlüğüne saygı gerekiyor. Terörde ne kadar acı çektiğinizi biliyoruz, bunu dikkate alı-
yoruz ama teröre karşı mücadeleyi Suriye yönetimi ile beraber yaparsanız çok daha başarılı olur” demiş. 
Erdoğan yanıt olarak “Biz istihbarat örgütleri düzeyinde zaten görüşüyoruz ama teröristler ortalıkta geziyor, 
bunların önlenmesi gerekir” demiş.
Sonuç olarak hem temasları artırma boyutlandırma, hem de Türkiye Rusya ve Suriye ortak harekâtı yapma 
konusunda anlaşmışlar. Erdoğan yüz yüze görüşme için erken olduğunu ama telefon ile görüşme olabileceği 
yönünde sinyaller veriyor. 
Suriye ile görüşme çok önemli bir adım olur. Fakat yine de içeriden ve dışarıdan bu gelişmeyi önlemek için 
seferber olacak işbirlikçi güçlerin etkisi ile bu adımın atılması gecikebilir.
Görüşmenin gerçekleşeceğine dair güçlü işaretler var. Yıllardır AKP çevresinde olan, Esad, Suriye, Rusya düş-
manlığı konusunda en sert tutum alanların başında olan Suriye Türkmen Meclisi eski kurucu başkanı Samir 
Hafız “Tabii bizim Suriye ile barışma vaktimiz geldi. Biz bugüne kadar Suriye yönetimi ile barışmadığımız için 
emperyalistler ve teröristler bundan yararlandı” dedi. Bu önemli bir gösterge, tabanlarını hazırlamaya başla-
mış olabilirler.
Çavuşoğlu da Ekim 2021’de Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü, Suriye’nin toprak bütünlüğüne verdikleri 
önemi söylediğini açıkladı. AKP kalemşörleri içinde de büyük kargaşa başladı.
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SERMAYE AKIŞI
Türkiye yeni ruble kaynaklarına, sermaye kay-
naklarına kavuşmak için de avantajlı bir konu-
ma geliyor. Rusya yaptırımlarına katılmayan ve 
tarafsız bir politika izleyen Türkiye, Avrupa’da 
yaptırımlardan kaçan birçok Rus şirketi için 
cazip oluyor. Şirket sahipleri konut satın alarak 
Türkiye vatandaşlığı kazanıyor. Türkiye vatan-
daşı olarak ülkemizde şirket kurmaya başlıyor. 
Bu gelişmeler yurt dışından dolar, avro ve ruble 
girişini artıracaktır. Kurulacak şirketlerin ser-
mayelerinin ruble üzerinden Türkiye’ye getiril-
mesi karşılıklı avantaj yaratabilir. 

Erdoğan geçen hafta bahsettiğimiz Akkuyu’da-
ki İçtaş taşeronu ile ROSATOM arasındaki an-
laşmazlık yüzünden bölgede denetleme yaptı. 
Bir çeşit uzlaşma sağlayabilirler. 

Bunlara ek olarak Avrupa’dan birçok şirket 
Rusya ile ticareti sürdürmek, yaptırımların et-
rafından dolanmak için Türkiye üzerinden ti-
caret yapmak, Rusya mallarını Türkiye’den it-
hal etmek, Rusya’ya Türkiye üzerinden ihracat 
yapmak için arayışta. Bu adımlar ekonomi için 
önemli olanaklar yaratacaktır.

RUBLE İLE ÖDEME 
Soçi zirvesinin ekonomik alanda da 
büyük sonuçları oldu. Türkiye doğal-
gaz ve petrol ödemelerinde ruble ile 
ödemeye geçmeye karar verdi. Nor-
malde bu sisteme adım adım geçile-
cekti. Rusya tarafı sistemin düzgün 
çalışması için hem Türkiye’de yeterli 
ruble olmadığını, hem de teknik so-
runlar olduğunu düşünüyordu. Ama 
Erdoğan ısrar edince Putin kabul et-
miş. Böylece Rusya ile ana alışveriş-
lerde Türkiye ilk elde 5-7 milyar do-
larlık döviz ödeme yükümlülüğünden 
kurtulacak. 

Türkiye ödemeler için gerekli rubleyi 
Rusya’ya yaptığı ihracatı Ruble üze-
rinden yaparak sağlamayı planlıyor. 
Ayrıca Erdoğan, MIR (Rusça’da barış 
anlamına geliyor) kartı/sistemindeki 
aksaklıkların giderileceği, Rusya’dan 
gelen turistlerin ruble ile ödeme yap-
malarının sağlanacağı sözünü ver-
miş. Şu anda bu kartı Ziraat Bankası, 
Halk Bankası, Vakıfbank, İş Bankası 
ve Denizbank kabul ediyor. 

EMPERYALİSTLER KIZGIN
Türkiye’nin hem siyasi, hem de ticari adımları emperyalist cephede kızgınlık ve telaşa yol açtı.
İlk olarak ABD basını, Ekonomi Bakan yardımcısının Türkiye’ye giderek bütün iş çevreleri ile görüş-
tüğünü ve “Rusya ile dolaylı ticaret ilişkileri geliştirirseniz size de ikincil ambargo uygularız, lütfen 
uzak durun” diye uyardığını yazdı. 
İkinci olarak emperyalist merkezlerin en önde gelen sesi Financial Times “Erdoğan Rusya ile ilişki-
lerin gelişmesine çok seviniyor ama burada Batı huzursuz olur. Çünkü bu Rusya’ya her türlü kapıyı 
açma, ambargoların arkasından dolanmasına olanak verme anlamına geliyor. Dolayısıyla AB hükü-
met çevrelerinde Türkiye’ye de ambargo uygulayalım diye öneriler geldi” diyor. “Bazıları da ambar-
goları deldiği hâlde Türkiye bize çok faydalı oluyor, mültecileri tutuyor” diye devam ediyor. Yani aba 
altından sopa gösteriyorlar.
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KRİTİK DÖNEMEÇ
Rusya’dan para gelmeye baş-
laması, yeni kredi olanakları, 
Suriye ile ilişkilerin düzelmeye 
başlaması, ŞİÖ ile ilişkilerin ge-
lişmeye başlaması emperyalist-
ler için büyük kayıplar demektir. 
Bu adımlar ne kadar atılabilir bel-
li değil ama atılabilirse emper-
yalizme karşı direnen ülkeler ve 
özellikle de Türkiye için önemli 
kazanımlar getirmiş olur. 

Ne var ki AKP yönetimi ulusal 
demokratik güçlerin taleplerini 
istikrarlı bir şekilde uygulamak-
tan, Türkiye için yeni ve büyük 
olanaklar yaratmaktan uzak du-
ruyor. Ulusal demokratik güçle-
rin yönetiminde halkçı toplumcu 
ekonomi, tam bağımsız kalkın-
ma, güçlü ekonomi mutlu top-
lum hedefini sağlayabilecek ola-
naklar AKP yönetiminin iktidar 
hesaplarıyla, oyalama ve oyalan-
ma taktikleriyle heba olabilir. 

Yine de ülkemizin büyük potan-
siyelini gözler önüne seren geliş-
melerin ulusal demokratik güçler 
için önemli bir tutamak noktası 
olması olasıdır. Yeter ki ilerici-
ler, demokratlar, sol ve sosyalist 
güçler yönetimin emperyalizm 
ile sürtüşme adımlarını daha tu-
tarlı adımlar isteyerek karşılasın. 
Halkı toplumcu talepler etrafın-
da birleştirerek gerçek kurtulu-
şun, halk iktidarının kurulmasın-
dan geçtiğini anlatabilsin.

ALEVİ PROVOKASYONLARI
Cemevlerine yönelik saldırı bu hafta da gün-
deme geldi. Kartal Cemevi Başkanı saldırıya 
uğradı. Ama saldırının kişisel bir meseleden 
kaynaklandığı açıklandı. Saldırı yapan te-
tikçiler ve azmettiriciler, polis baskınları ile 
hemen gözaltına alındı. İktidarın Aleviler ile 
ilgili provokasyon hazırlıklarına karşı önleyi-
ci bir tutum aldığı gözleniyor.
Erdoğan Ankara’da Hüseyin Gazi Cemevi ve 
Dergâhı’nı ziyaret etti. Bu Erdoğan’ın ilk ce-
mevi ziyareti, aynı zamanda Türkiye’de cum-
hurbaşkanlığı düzeyinde ilk cemevi ziyareti 
oldu. 
levilere yönelik seçim çalışmalarında kam-
panyayı Soylu yürütüyor. Türkiye’deki bütün 
cemevleri tek tek aranmış ve ihtiyaçları so-
rulmuş. Söylenen ihtiyaçlar karşılanmaya 
başlamış. 

HAZİN TABLO
Türkiye’de bütün Amerikancı çevreler, liberaller, ser-
best piyasacılar Amerika ve Financial Times tehditleri-
ni kullanıyorlar. Tam bir seferberlik ile Türkiye’yi girdiği 
yoldan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Babacan “Türkiye 
Rusya’dan gelecek 2 milyar dolara muhtaçsa hiç gel-
mesin o para. Biz bu kadar küçük bir ülke mi olduk” diye 
propaganda yapmaya başladı. Ama bu koroya bazı sos-
yalist aydınların da katılması hazin bir tablo oluşturdu. 
İbrahim Varlı ve Hayri Kozanoğlu gibi daha dengeli, so-
ğukkanlı davranan aydınlar bile Türkiye’nin Rusya ile 
ilişkilerinin tek yanlı bağımlılık durumuna döndüğünü, 
gelen krediler ile Erdoğan’ın seçimi tekrar kazanabile-
ceğini söylüyor. Hatta iki aydın Batı’nın bu gidişe izin 
vermeyeceğini, cezalandıracağını; eğer Batılılar am-
bargo uygularsa Türkiye’nin ayakta duramayacağını 
söylüyorlar. Yani Batı kampı karşısında teslim olmak 
zorundayız, diyerek Financial Times ile aynı şeyi demiş 
oldular. Oysa Küba gibi çok kıt olanaklara sahip küçük 
bir Latin Amerika ülkesi bile yıllarca ambargolara dire-
nebiliyor.



KAVALA DAVASI
Osman Kavala’nın davasında, CIA ajanı olduğu iddia edilen 
Henri Barkey ile yemek yediği ileri sürülmüştü. Bu bilgi tutuklu 
kalmasında önemli bir dayanak olarak öne çıkmıştı. Ama Bar-
key “Ben o gece Kavala ile sadece karşılaştım ama gece yarısı-
na kadar Aslı Aydıntaşbaş ile yemek yedim” diye açıklama yap-
tı. Aydıntaşbaş tepkiler üzerine bunun provokasyon olduğunu 
açıkladı.
Yargılama sırasında görüşmeyi ben yaptım diyerek Kavala’nın 
serbest kalmasını sağlayabilirdi diye büyük bir tepki ile karşı-
laştı. Kavala da mahkeme boyunca görüşmeyi Aydıntaşbaş’ın 
yaptığını açıklamamıştı. Fakat savcılığın görüşmeyi kendisinin 
yapmadığını bildiğini açıkladı.
Kavala davası tutarlı ve gerçekleri ortaya çıkaracak şekilde de-
ğil, siyasi tartışmalarda iktidara malzeme verecek şekilde sür-
dürülüyor. 

İTTİFAK ÇABALARI
25 Ağustos’ta HDP ve çevresi Demokrasi İttifakı adıyla birleştikleri-
ni açıklayacak. Yapılan açıklamaya göre HDP, TİP, EMEP, TÖP, EHP, 
Halkevleri, SMF birleşiyor. Bu malumun ilamından öteye gitmeyen bir 
açıklama. Kendilerini üçüncü yol olarak tanımlayacaklardır ama bura-
dan üçüncü yol çıkmaz. Solu, sosyalistleri Amerikan politikalarına şu 
ya da bu oranda bağlamak dışında şimdilik bir anlam taşımıyor. 

Sol içi tartışmalar açısından EMEP’in yeri beklendiği üzere netleş-
miş oldu. Sol Parti ise ittifaka katılmadı. SİP/TKP çevresinde yine bu 
partiden kopan bazı grupların bir araya geldiği bir kümelenme de var. 
SCP de çeşitli partilerle görüşmeler yaparak antiemperyalist tutum 
etrafında bir ittifak kurma çalışması yürütüyor. 1920 TKP de ulusal 
demokratik güçlerin en geniş birliğini sağlamak üzere çağrı yapıyor. 
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GENELKURMAY GÖREV SÜRESİ
Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in görev sü-
resinin uzatılmasını istemiş ve buna olanak veren bir kanun 
çıkarılmıştı. Güler’in görev süresi resmen uzatıldı. Erdoğan 
ve Bahçeli aynı ekiple devam etmeye karar vermiş oldu. Va-
tan Partisi de Akar ile uyumlu bir çizgi izliyor. Ordu yönetimi 
ile Erdoğan arasında tam uyum sağlanmış görünüyor.

ERGENEKON
MAĞDURLARI
Daha önce Ergenekon mağ-
duru, ordudan gelen Kema-
list ekibin bütünlüğünü ko-
ruyamadığını söylemiştik. 
Bunun bir işareti de Mehmet 
Ali Çelebi tarafından veril-
di. Çelebi yargılama süreç-
lerinde önemli bir prestij 
kazanmış, CHP’den millet-
vekili seçilmişti. Daha son-
ra istifa ederek Muharrem 
İnce ile birlikte Memleket 
Partisine katılmıştı. Oradan 
da istifa etti. Bir süre önce 
tweet atarak Millet İttifakına 
yirmi soru yöneltti. Terörle 
mücadele konusunda ne 
düşündüklerini sordu. Aynı 
soruları Cumhur İttifakına 
yöneltmedi. Bu konuda daha 
iyi bir tutum aldıkları için 
kendisini Cumhur İttifakına 
yakın hissettiğini söyledi. 
Bu süreçte onbir parti ile gö-
rüşmüş ve anlaşamamış. Şu 
an bağımsız kalacağını açık-
ladı. Tahmin edileceği üzere 
büyük bir eleştiri yağmuruna 
tutuldu. 
Ergenekon mağdurlarının 
dağılması, politik bir güç ola-
rak bir etkide bulunamaması 
bir zayıflık olarak duruyor. 
Çizgisini bozmayan isimler-
den biri olarak Cem Gürde-
niz öne çıkıyor. Ama o da 
politik bir etki yaratmaktan 
uzak. Bu kesimlerin ulusal 
demokratik güçlerin etrafın-
da birleşmesi önemli bir ka-
zanım olabilir.
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İSRAİL SALDIRISI
İsrail Gazze’ye silah sevkiyatı yapıldığını ileri sü-
rerek üç gün boyunca saldırdı. Saldırıda İslâmi 
Cihad liderini öldürdü ama sonrasında ateşkes 
ilan etmek zorunda kaldı. Çünkü direniş, etkili 
füze saldırıları başlattı. İsrail'in füze kalkanı sis-
temi genelde başarılı olsa da saldırıları tama-
men durduramadı. 
Rusya net olarak ağır bir şekilde saldırıyı kınadı.
Türkiye son zamanlarda İsrail'le arayı düzeltmek 
istemesine rağmen net olarak eleştirdi, saldırıyı 
kınadı.
Venezuella da çok açık ve ağır eleştirilerde bulu-
narak Arap ülkelerini İsrail’e karşı harekete geç-
meye çağırdı.

FAZIL SAY KIZGIN
İmamoğlu, Nagehan Alçı ile röportaj 
yaptı. Alçı çok keyifli bir görüşme oldu 
diye bilgi paylaştı. Bunun üzerine Fa-
zıl Say twitter üzerinden İmamoğlu'nu 
eleştiri bombardımanına tuttu. “Bu 
nasıl bir densizliktir. Bizimle alay mı 
ediyor” diye kızdı. Kesin olarak hiçbir 
yere bir daha aday gösterilmemeli, bu 
adamda bir şeyler var, diye eleştirdi.
Daha önce Kılıçdaroğlu cumhurbaş-
kanlığına ortak aday olmasın demişti 
ama şimdi olabilir diyor.
İlber Ortaylı çok uygun bir aday olur. 
Olmazsa Ersan Şen de olabilir diye 
açıklama yaptı. 

FİLİPİNLER
Yeni yönetim Rusya’dan 16 nakli-
ye helikopteri almak için yaptıkla-
rı 227 milyon dolarlık anlaşmayı 
Amerikan yaptırımları dolayısıyla 
iptal etmek zorunda kaldıklarını 
açıkladı. Rusya’dan anlayış bek-
lediklerini söyledi. Yeni yönetim 
büyük oranda eski başkan Duter-
te çizgisini izliyor. Ama bu konu-
da geri adım atmış olmaları kötü. 

KÜBA’DA YANGIN
Yıldırım düşmesi sonucunda petrol depolarında bü-
yük bir yangın çıktı. Küba’daki petrol depolama tesis-
lerinin yüzde 40’ı yanarak elektrik üretiminde büyük 
bir sıkıntı oluştu. Küba çok zor duruma düşerek ulus-
lararası yardım istedi. Venezuella ve Meksika yardıma 
koştu. Daha önce de yakın zamanda büyük yangın 
felaketleri olmuştu. Ne yazık ki art arda felaketler ol-
ması alt yapıda ve sistemde çöküş işareti demektir. 
Küba’nın bu sıkıntıları bir an önce aşmasını umuyo-
ruz. Küba işçi sınıfı ve halkının sorunlarını çözerek 
ülkelerini daha da güçlendirmesi tüm dünya halkları 
için kazanım olacaktır.

IRAK KRİZİ SÜRÜYOR
Sadr yanlılarının parlamentodan çekil-
mesi sonrasında yedek milletvekillerinin 
göreve başlamasıyla Sadr karşıtı koor-
dinasyonun hükûmet kurma ihtimali be-
lirmişti. Fakat istifalar sonrasında erken 
seçimi getirmeye çalışan Sadr, kitle ha-
reketlerine başvurmuştu. Olaylar şimdi-
lik yatışsa da kriz çözülmedi. İşgaller son 
buldu, kitlesel gösteriler devam ediyor.

TAYVAN GERİLİMİ
Çin, Tayvan yakınlarında 4-7 Ağustos arasında 
tatbikat yapacaktı. Açıkladığı tarihi 2 gün daha 
uzatarak çıkartma tatbikatları yaptı. Şimdilik bu 
aşamada karşılıklı sözler söylendi ve sıcak ortam 
sakinleşti. Çin yönetimi de emperyalizme karşı 
tam boydan mücadele konusunda adım atacaktır 
diye öngörebiliriz. Yakında toplanacak ÇKP kong-
resi bu yönde güçlendirici kararlar alabilir.
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TRUMP’A BASKIN
FBI birtakım gizli belge ve tutanak-
ları evine götürdüğü gerekçesiyle 
eski başkan Trump’ın evine baskın 
yaptı. Oysa daha önce bu belgeleri 
istemişler ve Trump vermişti. Diğer 
yandan vergi yolsuzlukları yüzün-
den de inceleme başlattılar. Bu adım 
Demokrat Parti taraftarları arasın-
da bile tartışma yarattı. Bir şekilde 
Trump'ın seçime girmesini önlemek 
istiyorlar. 

AVRUPA’DA RUSLARA YASAK
Estonya başbakanı Kaja Kallas, Avrupa’ya 
Rusların girişini tamamen yasaklamayı öne-
rerek “Turist vizesi bile vermeyelim” dedi. 
Bunun insan haklarına aykırı olduğunu söy-
leyenlere karşı da “Hayır bu insan haklarına 
aykırı değil. Avrupa’ya seyahat etmek bir ay-
rıcalıktır” demiş. Oysa İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinin 13. maddesinde ''Herkes 
her ülkenin sınırları içinde serbestçe seyahat 
etme ve yerleşme hakkına sahiptir'' yazar. 

Bir yandan bu çağrıları yapan Avrupalılar, el 
altından Rusya petrolü ve gazını almak için 
yollar arıyor. 

NATO GENİŞLEMESİ
Biden, kongrenin iki kanadından geçen 
İsveç ve Finlandiya’nın, NATO’ya katılma 
kararını onayladı. Diğer ülkeler de hızla 
onaylamaya başlamıştı. İş yine Erdoğan’ın 
kararına kalacak. Erdoğan ise dediklerimi-
zi yapmazlarsa izin vermeyiz diye açıklama 
yaptı. Bütün ülkelerin onayladığı durumda 
Türkiye ne kadar direnebilir belli değil.

HAYYAM UZAYDA
İran, Hayyam adlı uydusunu Rusya’nın Ka-
zakistan’daki Baykonur Üssünden fırlattı. 
İran önemli bir teknik seviyeye ulaşmış 
oluyor. ABD basını bunu “Rusya bu füze ile 
Ukrayna’yı gözleyecek, artık İran da savaşa 
doğrudan dahil oluyor” diye duyurdu. Oysa 
Rusya’nın herhangi bir uydu eksiği yok! Ya-
lan propagandasında sınır yok. 

UKRAYNA SAVAŞI DEVAM
Savaş köy köy ilerleyen Rusya ordusunun belirleyiciliğinde çok yavaş olarak sürüyor.
Zelenski bu hafta el yükseltti. “Savaş Kırım’da başladı orada bitecek, Kırım’ı kurtara-
cağız” dedi. Bu hafta Kırım’a yönelik Ukrayna'dan füze saldırısı yapıldı. Ama genel ola-
rak askerî gözlemciler Rusya’nın yeni pozisyonlarını sağlama aldığını, yeni saldırılar 
için gerekli teknik hazırlıkları tamamlamaya başladığını belirtiyor.


