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2022
17 Ağustos

ANIYORUZ
Bugün, 1999 yılında yaşanan 17 Ağustos büyük depreminin yıldönümü. Depremde çok sayıda insanımızı 
kaybettik, çok sayıda yaralanan oldu. Yıkılan evlerin, fabrikaların sayısı belli değil.
Depremden bu yana geçen yirmi üç yılda depreme hazır olacak önlemlerin alınmadığı ortada. İyileştirme-
ler, kentsel dönüşümler ve önlemler sadece göstermelik düzeyde kaldı.
Depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımızı anıyor bir daha böyle bir acıyı yaşamamayı diliyoruz.
Depreme hazırlığın en temel görevlerden olduğunu, toplumcu bir yaklaşımla hızla depreme karşı hazır bir 
ülke yaratılabileceğini anımsatıyoruz. 

FAİZCİLERDE PANİK
Yıllardır yüksek faizle vurgun üstüne vurgun yapan 
uluslararası tekellerin temsilcisi liberaller, Amerikancı-
lar faizlerin düşürülmesi karşısında öfke kusuyor.
Muhalefet temsilcilerinin de faizin düşürülmesine kar-
şı çıkması kafa karışıklığını artırıyor. Oysa muhalefe-
tin tefecilerin değil, halkın çıkarını savunması gerekir. 
Faizi değil; servet vergisini, dövizde devlet kontrolünü, 
fiyatlara üst sınır getirilmesini, kamu sektörü eliyle ya-
tırım ve istihdam seferberliğini savunması gerekir. Mu-
halefet köklü, halkçı, kamucu bir programdan yoksun 
olunca faiz savunuculuğu yapar duruma geliyor.
Erdoğan iktidarıysa seçimlere doğru yapacağı yüksek 
maaş artışları ile emekçilere, yoksullara yaşatacağı ge-
çici yalancı bahar etkisiyle seçimlere girerek elini ra-
hatlatma hesabı yapıyor. 

Ne yazık ki siyaset sahnesinde devrimci, sol, sosyalist, 
ilerici, toplumcu, halkçı ekonomik yolları savunacak 
sesler çok cılız çıkıyor.

FAİZ KARARI
18 Ağustos’ta Merkez Ban-
kası Para Piyasaları Ku-
rulu PPK sürpriz yaparak 
faizi yüzde 13’e düşürdü. 
Erdoğan yönetiminin, özel-
likle kamu bankaları eliyle 
sağlayacağı düşük faizli 
krediler ile konut, ticaret 
ve imalat sektöründe çark-
ların dönmesini devam 
ettirmeye çalıştığı söyle-
nebilir. Dünya genelindeki 
ekonomik durgunluk eği-
liminin tersine büyüme 
yolunu seçiyor. Ne var ki 
faizleri düşürürken dövizi 
devlet kontrolüne almadı-
ğı için emekçileri yüksek 
enflasyon altında ezecek 
bir ekonomik büyüme yolu 
izlemiş oluyor.

HAFTALIK GÜNDEM
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KREDİ NOTU
Moody’s Türkiye’nin kredi notunu B2’den B3’e düşürdü. Türkiye ilk kez bu kadar düşük bir 
düzeye indi. Moody’s bu notla takipçilerine, Türkiye'ye neredeyse yatırım yapılamaz tavsiyesi 
yapmış oldu. Ama bu kararda bir kasıt var, çünkü Türkiye’nin bir ara 900’ler seviyesini gören 
kredi risk primi 600’ler seviyesine gerilemiş durumda. Bu dönemde Türkiye’ye önemli oranda 
para girişi oldu.
600 risk primi de çok yüksek ama yine de bir toparlanma anlamına gelir. Yani bu göstergeler 
ile Moody’s açıklaması çelişiyor.
Muhalefet çevrelerindeki yaygın anlatımın, yani “Erdoğan akılsızca yönetiyor, kafasında bir 
tez var onu kanıtlamaya çalışıyor, ekonomi bu yüzden kötü” gibi açıklamaları gerçeği tam 
olarak açıklamıyor. Emperyalist merkezlerin Türkiye ekonomisini sıkıştırmaya devam ettiği 
gerçeğini unutmamak gerekir. Ekonomiyi toparlayacak gerçekçi bir programın, emperyalist 
müdahaleyi hesaba katması gerekir.

İNDİRİM TALİMATI
Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatif-
lerinde kırk temel gereksinim ürü-
nünün satışından kâr alınmaması 
buyruğu uygulanmaya başladı. 
Belli ürünlerde indirim yapılmış 
oldu.
Halkın temel gereksinimlerini kar-
şılayacak ürün sayısı dünya gene-
lindeki uygulamalarda yüzyirmi-
beş kalemdir. Bu güzel ama çok 
yetersiz bir uygulama. İlk olarak 
indirim yapıldığı hâlde belli ürünler 
hâlâ belirli zincir marketler ile ya 
aynı ya da biraz daha pahalı. Yine 
de yapılan indirimlerin etkili oldu-
ğunu da söylemek mümkün. Çün-
kü hemen ikinci günde rafların bo-
şaldığı, stokların yetersiz kaldığı 
anlaşıldı. Bu da ikinci yetersizlik. 
Üçüncü eksiklik ise Türkiye çapın-
da bin beş yüz civarı Tarım Kredi 
marketi var, bu çok az bir sayı.

YARAYI SARMAK
Halkı doğrudan ilgilendiren temel yüzyirmibeş ürünün fiyatı kont-
rol altına alınabilirse, düşürülebilirse şikâyetler azalacak, geçim 
derdi hafifleyecektir. Ama Erdoğan yönetimi bunu sağlayacak kök-
lü adımlardan kaçınıyor. Enflasyon ile mücadelede zincir market-
lerin kamulaştırılması kilit önem taşıyor. Temel gereksinim ürünle-
rinin dağıtımında toplumcu sisteme geçmek gerekiyor. Üretim ve 
tüketim kooperatiflerinin desteklenmesi, yaygınlaştırılması kıtlıkla 
mücadele eden halkın kendi öz gücünün de seferber edilmesini, 
halkçı çözümlerin yaygınlaşmasını sağlayacaktır. 

Erdoğan bu adımları atmak yerine zincir market sahiplerini ikna 
etmeye çalışıyor. Kulis bilgilerine göre market sahipleri ile toplan-
tı yapılacak ve onlardan belli ürünlerde zararına satışlar yapması 
istenecek. Seçimden sonra bu zararların bir şekilde karşılanacağı 
söylenecek. Buna benzer bir açıklamayı Kılıçdaroğlu da yapmıştı. 
Halkın felakete uğramaması için market sahiplerine mektup yol-
lamış, zararına satış yapmalarını istemiş, seçimi kazandığında 
zararlarını karşılayacağını taahhüt etmişti. Kılıçdaroğlu da “Ben 
zamanında mektup yazarken sen hiç oralı olmadın, tedbir alma-
dın. Şimdi Tarım Kredi Kooperatifinde indirim yapıyorsun. Ama 
bunlar yetersiz. Halkı yirmi kuruş için kuyruğa sokuyorsun” diye 
çıkış yaptı.
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KÜBA’DA TEDBİRLER
İç ticarette, özellikle temel ürünler ve gıdada sıkıntı yaşayan 
ülke, toptan ve perakende sektörüne yabancı sermaye yatı-
rımlarına izin verme kararı aldı. Uzun yıllar ağır Amerikan am-
bargosu altında yaşayan, ekonomik sıkışıklıkla mücadele için 
daha önce de belirli alanlarda reformlar yapan Küba, Sovyetler 
dönemindeki NEP reformlarının; Çin ve Vietnam gibi ülkelerin 
uyguladığı ekonomik reformların yolundan gitmeye çalışıyor. 
Turizm alanında yıllardır benzer yöntemleri uyguluyorlar. 
Küba yönetimi yabancı yatırımcılar için dost ülkelerden yatırım 
yapılmasını gözeteceklerini, sosyalist ilkelerin çarpıtılmasına 
izin verilmeyeceğini açıkladı. Yatırımlar devlet ortaklığı ya da 
bağımsız bir şekilde olabilecek. Ama her türlü devlet kontrolü 
sağlanacak. Küba’nın daha önce de olduğu gibi zor günleri hal-
kın örgütlü gücüne dayanarak aşması olası. Küba devrimi tüm 
dünya halkları için önemli bir kazanımdır.

İNGİLTERE’DE
ENFLASYON
İngiltere'de Temmuz enf-
lasyonu yüzde 9 civarın-
da beklenirken yüzde 10.1 
oldu, iki basamaklı seviye-
leri gördü. Bu da 1985’ten 
beri en yüksek seviye ola-
rak rekor anlamına geliyor. 
Emperyalist ekonomilerde 
sıkışma sürüyor. 

SURİYE İLE BARIŞ
Soçi zirvesi sonrasında Erdoğan ve Ça-
vuşoğlu’nun yaptığı açıklamalar Suriye 
yönetimi ile Erdoğan yönetiminin barı-
şacağı beklentisini yarattı. Bu durum 
AKP’nin kendi gazeteci, “uzman” ve 
strateji kuruluşlarında büyük kargaşa 
yarattı. Her soydan ve boydan Ameri-
kancılar daha önce görülmemiş bir se-
ferberlikle medya kanallarında Suriye ile 
barışı önlemek için kampanya başlattı-
lar. SETA’cılar, ASAM’cılar başta olmak 
üzere AKP’ye yakın güvenlik uzmanı, te-
rör uzmanı, strateji uzmanı diye ortaya 
çıkan yorumcular, akademisyenler tele-
vizyon programlarında, saraydan gelen 
talimatlar ile yönlendirme yapmaya çalı-
şan sunucularla bile tartışmaya girerek 
Suriye ile barış yoluna ateş püskürüyor. 
İlk kez olmak üzere tam bir isyan hâli 
sürüyor. Medyada Suriye ile barışı yal-
nızca Kemalist ya da eski Kemalist çev-
relerdeki yorumcular savundu.

BAHÇELİ’DEN DESTEK
Erdoğan yönetimi şimdilik istifini bozmadı, im-
dadına Bahçeli yetişti. “Suriye konusunda atı-
lan adımlar isabetlidir, 2023 yılı komşularımızla 
barışma yılı olacaktır. Suriye ile ilişkileri hâl yo-
luna koymak çok önemlidir” deyince AKP Genel 
Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Metin Külünk, 
Mehmet Barlas gibi daha cesur bir şekilde barış 
politikasını savunanlar ortaya çıktı. Güvenlik ve 
mülteci sorununun çözümü için Suriye ile barış-
mak önemlidir, diye açıklamalar gelmeye başladı.

CHP’DEN KÖSTEK
Yönetimin barış politikalarına yönelme isteği 
CHP sözcüsü Faik Öztrak tarafından “Gördünüz 
mü? Yine tükürdüğünüzü yediniz. Afiyet olsun. 
Yemeye devam edin” diyerek karşılandı. Geç de 
olsa barışıyoruz, zararın neresinden dönersek 
kârdır gibi hiçbir açıklama yok. CHP memnuni-
yetsiz bir şekilde söylenen bir hava yansıttı. Bu 
kadar çapsız bir tutum halk üzerinde nasıl bir etki 
yaratacak göreceğiz.
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PROVOKASYONLAR
Suriye ile barış gündemdeyken bir anda 
operasyon haberleri gelmeye başladı. 
Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki kara-
kola PYD ateş açtı, bir asker şehit oldu. 
Aynı anda bazı yerleşim yerlerine havan 
saldırıları gerçekleştirdiler. Bu saldırıla-
ra karşılık verildiği sırada önce twitterda 
“Suriye ordusu vuruldu” şeklinde çok sa-
yıda haber çıktı. Sonra Karkamış’ta ca-
milerden yapılan anonslarda “Operasyon 
başladı. Korkmayın bu sesler bizim için 
tehlike değil. Evlerinizde kalın” denildi. 
Bu konuda Suriye ordusundan 11 ya da 
22 asker öldürüldü diye haberler çıktı. 
Fakat Suriye tarafından yapılan resmî 
açıklamada “Türkiye’nin Ayn el Arap kır-
salındaki saldırısında üç askerimiz öldü, 
altı askerimiz yaralandı. Kınıyoruz.” de-
nildi. Hulusi Akar yaptığı açıklamada 
“Saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit ettiği-
miz 22 terörist etkisiz hâle getirildi” dedi.

SURİYE’YE HEYET
Doğu Perinçek, Ethem Sancak'ı 
da yanına alarak bir heyet ola-
rak Şam’a gideceğini duyurdu. 
“Ziyaret sayın Esad’ın davetiyle 
gerçekleşiyor. Tabii ki devleti-
mizin haberi var ama bu kendi 
inisiyatifimizdir. Rusya’ya da 
haber verdik, olumlu karşıladı-
lar” dedi. Ziyaret gerçekleşir mi, 
gerçekleşmez mi takip etmek 
gerekiyor.

BARIŞ HEMEN ŞİMDİ
Erdoğan yönetiminin kesin 
olarak barış politikasına yö-
neldiğini söylemek için erken. 
Birçok provokasyon ve bas-
kıyla karşılacaklar. Zaten ken-
di iç dünyalarına ve ideolojile-
rine ters bir adım attıkları için 
bu tehditler karşısında geri 
adım atmaya da yatkın ola-
caklardır. Ama yine de barış 
politikasına yönelmesinin ül-
kemiz, bölgemiz ve dünya için 
çok hayırlı sonuçları olacağını 
belirtelim. Barışın bir an önce 
sağlanmasını umalım, bu yön-
de çabalayalım.

S400 
Rusya’nın TASS ajansı “Türkiye S400’lerin 
ikinci bataryasını almak üzere anlaşmayı 
imzaladı. Belli parçaları Türkiye’de ortak 
üreteceği.” diye duyurdu. Savunma Sana-
yii Müsteşarlığı ise yeni bir anlaşmanın 
yapılmadığını ilk gün yapılan anlaşmanın 
devamının yaşama geçtiğini söyledi. Bu 
aşamada teknoloji transferi anlamına ge-
len ortak üretimin başlayacak olması da 
önemli. Ama aynı sırada askerî bir heyet 
Amerika’ya giderek F16 almak için görüş-
meler yapıyor. 
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Erdoğan ekonomik ve siyasi alanda sıkışın-
ca yeni yollar arayarak yeni bir stratejiye 
yöneliyor. Bu politikalar ne anlama geliyor, 
neden bu adımları atmak zorunda kalıyor-
lar diye bakmak gerekir. 
Rusya ve İran ile ilişkileri geliştirmek zorun-
da kalıyor. Özellikle Rusya’dan gelecek kre-
diler, para akışı ve ticari yatırımlara umut 
bağlamış durumda.

BAE Suriye’ye karşı tutumunu değiştirdi, 
Suudiler de yavaş yavaş değiştiriyor. Son-
baharda yapılacak Arap Birliği toplantısına 
Suriye’nin dönme olasılığı yükseliyor. Ulus-
lararası alanda Suriye yönetimi güçleniyor. 
Suriye ile barışa yönelmenin altında bütün 
bu gelişmelerin etkileri var. 

AKP yönetimi İsrail ile karşılıklı büyükelçi 
atama kararına vardı. Bu kötü ve işbirlikçi 
adımı “Suriye ile de barışıyoruz, bütün kom-
şularla barışıyoruz” perdesinin arkasına 
gizlemeye uğraşıyor. Rusya ve İran ile ge-
lişen ilişkilerin emperyalistlerde yarattığı 
rahatsızlığı onların Orta Doğudaki koç baş-
ları ile ilişkilerini düzelterek dengelemeye 
çalışıyor. 

Bütün bunlarla birlikte AKP, muhalefetin 
elindeki en büyük kozlardan birini elinden 
almaya başlamış oluyor. Barış yapılacaksa 
da biz barış yaparız, diyorlar. Mülteci soru-

nunu çözmek için Esad ile de barışıyoruz, 
Suriye ile ilişki kuruyoruz, mülteci sorunu-
nu da çözüyoruz, demiş oluyor. CHP’nin 
gösterdiği hiç olmayacak tepkinin altında 
bu panik yatıyor. 

Muhalefetin şimşeğini çalmaya çalıştığının 
başka bir göstergesi Alevi açılımı. Kendi 
parti toplantısında Alevi açılımını savu-
nurken “Halkımızı birbirine düşürmeye ça-
lışanların yaydığı ırkçı, mezhepçi nefrete 
karşı mücadele edeceğiz” dedi.

Ekonomi alanında çarkların dönmesine 
gayret ediyor, yoksulluğa karşı da geçici bir 
rahatlama sağlamak üzere kâğıt üstünde 
yüksek maaş artışları yapmayı planlıyor. 

Dış politikada Şanghay İşbirliği Örgütü 
toplantısına katılacağını da söylüyor. BM 
Genel Sekreteri Guterres ve Zelenski’nin 
çağrısı ile hem tahıl anlaşmasındaki ak-
saklıkları çözmek, hem de kalıcı bir ateşkes 
için görüşmelere başlıyor. Bu adımlarla za-
ten anketlerde en çok başarılı olduğu “Ulu-
sal lider olma” pozisyonunu güçlendirmeye 
çalışıyor.

Yeni strateji ne kadar uygulanabilir, ne ka-
dar karşılık bulur göreceğiz. Erdoğan’ın bu 
stratejisinin kendi yakın çevresi tarafından 
da tepkiyle karşılandığını not edelim.

ERDOĞAN’IN STRATEJİSİ
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ORTAK ADAY
21 Ağustos’ta 6’lı masa bir araya gelecek, 
bu görüşmeyle ilk tur tamamlanmış olacak. 
Görüşme öncesinde iki önemli demeç geldi. 
İlk olarak Karamollaoğlu AKP’nin yaptığı se-
çim yasası değişikliği ile ittifakların pek bir 
anlamı kalmadığına dikkat çekti. İkinci de-
meç Babacan’dan geldi. Henüz cumhurbaş-
kanlığı adaylığını konuşmadık ama burada 
önemli bir sorun var, ortak aday kendi par-
tisine göre mi konuşacak yoksa bizim an-
laşmamıza göre mi konuşacak, dedi. İttifak 
içinde ve dışında Kılıçdaroğlu’nun önünü 
kesmek üzere çok yoğun bir çaba sürüyor. 
Klasik sağcı bir adayın ortaya çıkması için 
kampanya yürütülüyor. 
Bu sıralar Fatih Altaylı, Ersan Şen’i parlatı-
yor. Ersan Şen milliyetçi kökenli sağcı bir 
hukukçu. Daha önce Ergenekon davalarında 
savunma avukatlığı yaptı. Şimdi FETÖ’cü-
lerin davasında yüksek ücretlerle savunma 
avukatlığı yapıyor. Son dönemde çok para 
kazandığı için de dikkatleri çekiyor.

PSİKOLOJİK SAVAŞIN DEHŞETİ
Ukrayna’da Zaporijya Nükleer Santralinin kontrolü Rusya’nın elinde. Santral ça-
lışmaya ve Ukrayna’ya elektrik vermeye devam ediyor. Fakat Zelenski güçleri 
santrale bütün savaş kurallarına, nükleer güvenlik anlaşmalarına, BM ilkelerine 
aykırı olarak bombardıman yapıyor. Rusya askerlerini yıldırıp çekilmelerini sağ-
lamak istiyor. Bu bombardımanı Rusya Ordusunun yaptığını söyleyerek yoğun 
bir psikolojik harp mücadelesi yürütüyor. 
İşin üzücü tarafı bütün büyük medya kuruluşları da Rusya’yı nükleer santrale 
saldırıyor diye eleştiriyor. İnsanlık suçu işlemekle itham ediyor. Hatta araların-
da Türkiye’nin de bulunduğu kırkiki ülke Rusya’yı kınayan bir bildiri yayınlaya-
rak Rusya Ordusunun santrali terk etmesini istedi.
Rusya tarafından yapılan açıklama çok net. “Zaten kontrolümüz altında olan 
bir santrali neden bombalayalım? Saldırı yapan Ukrayna Ordusu.” Ama bu ka-
dar açık bir gerçeğin bile tersine çevrilmesi emperyalist propaganda makinesi-
nin hâlâ ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. 

BU AZİM NİYE?
Kılıçdaroğlu ne yapsa kendisini emperyalistlere ve 
işbirlikçilerine beğendiremiyor ama çabalamaktan 
da geri durmuyor. Parti grup toplantısını bu hafta 
Yalova'da yaptı. Konuşmasının sonunda Akkuyu 
Santrali ile ilgili Rusya düşmanlığı yaparak em-
peryalistlere kendini beğendirme konusunda ne 
kadar azimli olduğunu gözler önüne serdi. Akkuyu 
ile ilgili söylediklerinin hepsi ne yazık ki ya yanlış 
bilgi ya yalan. Yirmibeşbin TC vatandaşı işçinin ça-
lıştığı yere “Bir tek TC vatandaşı giremiyor” dedi. 
Teknoloji paylaşmıyorlar dedi ama çok sayıda öğ-
renci nükleer enerji alanında eğitim almak için Tür-
kiye’den Rusya’ya gidiyor. Santrali askerî üs olarak 
tanımladı, toprağımızı sattılar, dedi. Ama buralar 
işletme hakkı ile verilmiş yerler. Bir süre sonra 
mülkiyeti de Türkiye’nin olacak. Askerî üs falan 
değil, liman ise inşaat ve santralin gereksinimleri 
için yapılmış. Bu aşamada bu kadar yalan yanlış 
bilgilerle Rusya düşmanlığı yapmak akla zarar bir 
strateji. Bu arada yaptığı konuşmada Suriye ile ba-
rış politikasına yönelme çabalarına ilişkin bir tek 
söz de söylemedi. 
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ABD’NİN BAŞARISI
Amerika merkez komutanlığı CENTCOM Geniş Orta 
Asya ülkeleri ile Bölgesel İşbirliği 2022 adıyla 20 
Ağustos’a kadar sürecek askerî tatbikat yapıyor. Katı-
lımcılar Amerika, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Kazakistan, Moğolistan, Pakistan. Bu ülkelerin çoğu 
Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler içinde ve genelde uluslara-
rası alanda da dengeli olan ülkeler. Bu bir mafya lide-
rinin davetini başlarına bir sıkıntı gelmesin diye kabul 
etmek zorunda kalan kişilerin tutumuna benziyor. Ne 
yazık ki çok tehlikeli bir eğilim. 
Bu gelişme ABD’nin dişe diş mücadele ettiğini, kay-
bettiğini düşündüğü alanlarda da gayretini sürdür-
düğünü gösteriyor. Önümüzdeki dönem ABD’nin bu 
ülkelerde provokasyonlar çıkarma ve belki darbe gi-
rişimlerinde bulunma yolunu izleyebileceğini tahmin 
edebiliriz.
Bu daveti kabul eden ülkelerin bir kısmı Rusya’nın Vi-
ladi Vostok ortak askerî tatbikatına da katılıyor. An-
laşılan bir çeşit denge siyaseti kurmaya çalışıyorlar, 
fakat diğer yandan emperyalizmin sinsice sokulacağı 
alanlar açmış oluyorlar. 

VOSTOK TATBİKATI
Rusya, en son 2018’de yapılan 
bölgesel ortak tatbikatı bu yıl 30 
Ağustos 5 Eylül arasında Viladi 
Vostok’ta yapacağını duyurdu. 
Rusya yaptığı açıklamada “Biz 
Ukrayna’da savaş yapmıyoruz, 
özel askerî operasyon yürütü-
yoruz. Ordumuzun sadece bir 
bölümü bu işle uğraşıyor. Öyle 
ki ülkenin en doğusunda büyük 
bir askerî tatbikat yapabilecek 
insan ve silah gücümüz, lojistik 
olanağımız ve stratejik yetene-
ğimiz var” dedi.
Rusya’nın düzenlediği tatbikata 
şimdilik Çin, Belarus, Moğolis-
tan, Tacikistan, Hindistan katı-
lacağını açıkladı.


