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Kesinleşen verilere göre Rusya’nın 15,4 
milyar doları, iki yıllığına hem de faiz bile 
almadan Merkez Bankası MB emrine ver-
diği doğrulandı. Bu Rusya halkının, fiilen 
savaş koşullarında olmasına, 320 milyar 
dolarına el konulmuş olmasına, kendileri-
nin de döviz sıkıntısı yaşamasına rağmen 
Türkiye halkına yaptığı büyük bir dayanış-
ma olarak tarihe geçecek. 

Ekonomi Bakanı Nebati, yaptığı açıklama-
da borsaya son üç haftada 300 milyar TL 
giriş olduğunu açıkladı. 16 milyar dolara 
denk gelen bu girişin çoğu da Rusya’dan 
geliyor. (Bu MB’ye verilen paranın dışında 
gelen para.)
Daha önceki değerlendirmelerimizde Rus-
ya’dan gelen yatırımcıların burada konut 
alarak vatandaşlık kazandığını, buna da-
yanarak şirketler kurup yatırım yapmaya 
başladığını yazmıştık. Bu veriler bu tespiti 
doğruluyor. 

Ekonomi açısından olumlu bir gelişme de 
Rusya’dan yapılan petrol ithalatı iki kat 
arttı. Bu petrol Türkiye’nin gereksiniminin 
çok üstünde. Petrol şirketleri ithal ettiği 
fazla petrolü Avrupa ülkelerine satmaya 
başladı. 

Bir başka olanak da ambargoları delmek 
isteyen Avrupa şirketleri ve hatta bazı 
Amerikan şirketlerinin Türkiye üzerinden 
Rusya ile ithalat ihracat ilişkileri kurmaya 
başlamasıyla ortaya çıkıyor. Türkiye bu 
alış verişler için takas odası gibi çalışıyor. 
Yapılan ticaretten komisyon alıyor. 

Rusya Gazprom üzerinden başka destek/
yatırım ilişkileri de kurmaya çalışıyor. 
Gazprom üzerinden Türkiye’ye Ruble üze-
rinden yeni krediler sağlanması gündem-
de. Rusya Ulusal Güvenlik Kurulunda Tür-
kiye ve İran’daki petrol rafinerilerine ortak 
olunabileceği yönünde kararlar alınmış. 

Bütün bu gelişmeler Amerikan emperya-
lizmini kızdırdı, Türkiye’ye baskı yapmak 
üzere yeni bir girişimde bulundular. ABD 
Hazine Bakan yardımcısı imzasıyla önce 
Amerikan Ticaret Odasına uyarı olarak 
“Türkiye’deki ortaklarınızla konuşun. Rus 
şirket ve bankalarla çok içli dışlı davra-
nıyorlar. Bizim koyduğumuz ambargoları 
aşacak olurlarsa onları cezalandırırız” di-
yen bir mektup gönderdiler. Aynı mektup 
TÜSİAD’a da geldi. TÜSİAD da mektubun 
kopyasını ilgili devlet makamlarına gön-
derdi.

EKONOMİYE DESTEK

HAFTALIK GÜNDEM
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Geçen hafta sürpriz bir şekilde faiz indirimine giden 
MB kararından sonra bankalar halka verdikleri kre-
dilerin faizini düşürmedi. Bu yüzden yeni bir kredi 
düzenlemesi yaptılar. Ticari krediler için yüzde 22’yi 
makul oran olarak ilan ettiler. Buna uygun davranan 
bankalara birçok olanaklar getirirken yüzde 29’dan 
vermeye devam eden bankalara da cezalandırıcı 
tedbirler getiriyorlar. Yani finanskapitali kredi ver-
meye zorlamaya, tarıma kobilere ve ihracatçılara 
uygun oranlı kredi verilmesini sağlamaya çalışıyor-
lar. Döviz kullanımını caydırmak üzere yeni düzen-
lemeler getirdiler. Bütün bu adımlar büyük serma-
yenin borazanı liberaller tarafından büyük tepkiyle 

karşılanıyor. ''Bankaların bile işine karışmaya başla-
dılar'' diyerek ortalığı ayağa kaldırıyorlar. 

Yeni tedbirler doğrudan sermayeye el koyma, servet 
vergisi getirme, dövizi devlet kontrolüne alma gibi 
politikalara yönelme anlamına gelmiyor. Sermaye 
ile uzlaşarak yarı tehdit, yarı özendirme ile yeni eko-
nomi politikasını sürüklemeye çalışıyorlar. Serma-
yenin kârlarını koruma politikasına devam ediyorlar. 
Ama AKP iktidarı halkın çıkarlarını koruma noktası-
na gelmedi, gelemiyor. Bunun için çok daha köklü 
adımlar atılması, toplumcu ekonominin kurulması 
gerekiyor.

Rusya’nın desteği bazı muhalefet çevrele-
rinde “Erdoğan’a destek” olarak yorumlanı-
yor. Oysa ki Rusya Türkiye’ye destek oluyor, 
özel olarak Erdoğan’a değil. Rusya Türkiye 
ile karşılıklı dayanışma ve güven ilişkilerine 
gereksinim duyuyor. Türkiye’nin ekonomik 
ve sosyal istikrarsızlığa sürüklenmesini is-
temiyor. 

Türkiye Rusya dayanışma ilişkileri ilk olarak 
Ulusal Kurtuluş Savaşımıza verilen Sovyet 
desteğine dayanıyor. O zaman da Sovyet 
Rusya iç savaş, kıtlık ve yoksullukla müca-
dele ederken Türkiye’ye altın, cephane ve 
silah göndermişti. Sovyet Rusya’nın daya-
nışması daha sonra 30’lu, 40’lı yıllarda ulu-
sal sanayinin ve planlı karma ekonominin 
kurulması çalışmalarında ve 60’lı, 70’li yıl-
lardaki ağır sanayi hamlelerinde de sürdü. 
Böylece Sovyetler Birliği hem Türkiye’nin 
ticari hayatta desteğini aldı, hem de Tür-
kiye’nin tam bağımsızlık yoluna girmesine 
yardımcı olarak güney sınırında emperya-
list yığınağı önlemeye çalıştı. Türkiye’nin 

NATO üyesi olarak Amerikan üslerine ka-
pılarını açtığı koşullarda bile karşılıklı da-
yanışma ilişkilerini sürdürme politikasında 
ısrar etti. 

Bugün de Rusya, tarihsel dayanışma ilişki-
lerini canlandırma siyaseti izliyor. Erdoğan 
yönetiminin pragmatik denge politikasına 
rağmen Türkiye’yi tam bağımsızlık politi-
kaları yönünde desteklemeye devam edi-
yor. Kendisine karşı uygulanan yaptırımları 
aşmak için Türkiye’nin de dostluğunu sağ-
lamaya çalışıyor. Buna karşılık vatandaş-
larının Türkiye’ye yatırım yapmasını özen-
diriyor. Karşılıklı kazan kazan prensibi ile 
ekonomik ilişkileri derinleştirmeye çalışı-
yor. Aynı zamanda askerî strateji bakımın-
dan güneyden kuşatılmasını önleyecek bir 
dost kazanmaya çalışıyor. Türkiye’yi Suri-
ye’de emperyalist müdahalenin ortağı ol-
maktan uzaklaştırmaya çalışıyor. İki ülkeyi 
ulusal güvenliklerini ve toprak bütünlükleri-
ni sağlamak için dayanışma içinde olmaya 
davet ediyor. 

TÜRKİYE RUSYA DAYANIŞMASI

ERDOĞAN’IN SEÇİM HAZIRLIKLARI
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KONUT PROJELERİ
Eylül’de başlatacakları konut seferberliğinin 
ayrıntıları yavaş yavaş geliyor. 81 ilde; genç-
lere, yeni evlenenlere, 30 yaş altında olan-
lara, şehit ve gazilere öncelik vererek toplu 
konut kampanyası başlatacaklarını açıkla-
dılar. Bu kampanyaya katılmak için haneye 
giren toplam gelirin İstanbul’da 16 bin, diğer 
illerde 14 bin TL’yi geçmemesi şartını getiri-
yorlar. Dolayısıyla bir yandan da AKP kendi 
eliyle yoksulluk sınırını da ilan etmiş oluyor. 

TAMAMLAYICI ADIMLAR
AKP, meclise verdiği dar gelirlere destek paketi 
yasa teklifiyle, icraya düşen 6 milyon abonenin 
elektrik doğalgaz ve su faturalarının iki bin li-
raya kadar olan kısmının silinmesini öneriyor. 
Silinen kısım dağıtım şirketleri tarafından mu-
hasebe kayıtlarına gider olarak yansıtılacak 
ve böylece vergiden düşülecek. Böylece sili-
nen kısımlar sermayedarların kârından değil, 
bütçeden karşılanmış olacak. Paketin ikinci 
ayağında ise “varlık şirketlerine” devredilen ve 
icralık olan banka borçlarının 2 bin 500 TL’ye 
kadar olan kısmının da devlet tarafından kar-
şılanması öngörülüyor. Bu şekilde toplam 30 
milyarlık TL'lik bir icra borcunun silineceği he-
sap ediliyor. Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklama-
da ''varlık şirketleri''nin eline düşen vatandaş-
lara seslenerek “Borçlarınızı ödemeyin. İktidar 
olduğumuzda hepsini sileceğiz” demişti. 

Erdoğan, borç silme adımlarını tamamlamak 
üzere yıl başında emekli maaşlarına kâğıt üs-
tünde bugüne kadar yapılan zamlardan da 
büyük zamlar yapmak; EYT sorununun büyük 
oranda çözülmesini sağlamak; memur maaş-
larında artış yapmak gibi yollarla kendisi için 
en uygun seçim ortamını yaratmaya çalışacak. 

SIKINTILARIMIZ
AKP yönetimi ekonomi alanında elini ra-
hatlatacak adımlar atmaya çalışıyor ama 
gerçek sorunlar ardı adına kapımızı çalıyor. 
12 Eylül’de okullar açılacak. Kırtasiye mas-
rafları ateş pahası. Okul hazırlıkları bütçele-
ri zorlayacak. İstanbul’da servis ücretlerine 
yüzde 19,21 oranında zam yapıldı. 

Özel üniversite ücretlerine yüzde 300’e va-
ran fahiş zamlar yapılması büyük tepkilere 
neden oldu. Öğrenciler eylemler yaptılar, 
mahkemeye başvurdular. Mahkeme zamla-
rın yüzde  80 civarını aşamayacağı yönünde 
tedbir kararı verdi. Başta Doğuş Üniversitesi 
olmak üzere birçok üniversite kayıt ücret-
lerini mahkeme kararına göre güncelledi. 
Ama zamlar hâlâ çok yüksek ve okullar söz-
leşmelere aykırı zamlar yapıyorlar. 

Öğrencilerin barınma sorununu çözmeye 
dönük hiçbir adım atılmadığı gibi bu dönem 
tercih yapma barajının kaldırılmasının etki-
siyle her zamankinden fazla öğrenci kayıt 
yaptırıyor. Barınma sorunu katlanarak artı-
yor. Bu durum büyük şehirlerde konut kira-
larında yüksek artışlara yol açtı. 

KOOPERATİF MARKETLER
Sermayeyi terbiye etme adımı olarak yeni bir ön-
lem daha devreye sokuyorlar. Erdoğan, Koopera-
tif Market adı altında yeni kooperatif açılsın emri 
vermiş. Tarım Kredi Kooperatiflerine dayanarak 
esnaflar ve küçük işletmelerle işbirliği hâlinde bu 
adımları atmaya çalışıyorlar. Bu adımları destek-
lemek üzere geçen haftalarda değindiğimiz fiyat-
ları dondurma hamlesi de gelebilir. Örnek olarak 
Fransa’da en büyük zincir market 100 üründe 
fiyatları dondurma kararı aldı. Bu sınırlı adımları 
gittikçe pekiştirmesi beklenebilir. 
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6’lı masa partileri Saadet Partisinin 
ev sahipliğinde yapılan ittifak top-
lantısından sonra “Ortak aday çıka-
racağız, her konuda anlaşıyoruz, an-
laşamadığımız hiçbir şey yok” diye 
açıklama yaptılar. Ama ortak adayın 
CHP’den çıkmasına karşı baskı sürü-
yor. Bu itirazlara kısaca bakalım: 

Toplantıdan iki gün önce İyi parti İs-
tanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu “Biz 
seçmenlerle yaptığımız konuşmalar-
da Mansur Yavaş’ın ortak aday olarak 
öne çıktığını gözlemliyoruz” dedi. Bu 
ifade “Kılıçdaroğlu aday olmasın” de-
menin başka bir versiyonu. Buğra Ka-
vuncu daha önce kamuoyuna FETÖ 
ile ilişkileri yansıyan özel bir isim. 

Kavuncu’nun yaklaşımını pekiştirmek 
üzere 6’lı ittifakta yer almasa da Zafer 
Partisi de ortak aday ile ilgili açıklama 
yaptı. “Kılıçdaroğlu kendine gelsin, 
CHP Mansur Yavaş’ı aday göstersin. 
Aday göstermezse bu Erdoğan ile iş-
birliği anlamına gelir” diye sıkıştırma-
ya devam etti. 

İyi parti Ekonomi Sorumlusu Bilge 
Yılmaz kendisiyle yapılan röportajda 
“Kılıçdaroğlu kamulaştırmadan söz 
ediyor, ne dersiniz?” diye sorulunca 
“Evet, kamulaştırma diyor ama ka-
mulaştırma çok uygun olmayabilir. 
Hatta daha açık söyleyeyim Türkiye 

koşullarında kamulaştırma iyi olmaz. 
Kamulaştırma dışında çözümler bul-
mak lazım. Ekonomide bu tür popü-
list söylemler taraftar toplar gibi gö-
rünür ama bir gerçekliği yoktur” dedi. 
Kılıçdaroğlu’nun 5’li çete ile sınırlı 
kamulaştırma çağrılarına bile itiraz 
etti. “Bence devlette devamlılık esas-
tır, devlet dediğiniz böyle aklına eseni 
yapamaz. Bir anlaşma varsa ona uyar, 
uymazsak da bu tahkime gider. Ora-
dan alacaklarını alırlar” dedi. 

Bu açıklamayla Yılmaz, Erdoğan’ın 
“Londra mahkemeleri söke söke alır” 
söylemiyle aynı yere düşmüş oldu. 
Kılıçdaroğlu’nun o dönem Erdoğan’ın 
teslimiyetçi tutumuna yaptığı itiraz-
ları boşa düşürmüş oldu. Kılıçdaroğ-
lu’nun kamulaştırma, 5’li çeteden he-
sap sorma çağrılarına da itiraz etmiş 
oldu. Kamulaştırmayı kötü bir politika 
olarak ilan etti. İyi parti bu söylemler-
le uluslararası ve yerli büyük serma-
yeye, emperyalistlere güven vermeye 
çalışıyor. CHP’nin çizgisini popülist 
ve maceracı gördüğünü söylüyor. 

Geçen hafta Babacan’ın ortak adayın 
imzalanacak bir protokol çerçevesin-
de yalnızca masanın ortaklaştığı şe-
kilde davranması, seçimi kazanırsa 
da ortak masaya bağlı kalacağı gü-
vencesi vermesi gerektiği yönündeki 
açıklamalarını da anımsayalım. 

ORTAK ADAYDA CHP’YE ENGEL
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BEYHUDE ÇABALAR
VE SONUÇLARI
Bütün bu itirazlar karşısında Kılıçdaroğlu 
çareyi emperyalistlere daha fazla güven 
vermekte buluyor. BBC ile ortak yayında 
yaptığı röportajda S400’lere itirazını yi-
neledi. “Kime karşı kullanılacak? Kimse-
ye karşı kullanılamayacak. Yunanistan 
NATO üyesi, ona karşı kullanamayız. İran 
ile 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşmasından bu 
yana zaten barış içindeyiz. Suriye’de mi 
kullanacağız? Orada zaten Rusya var. 
Rusya’ya karşı mı kullanacağız? Zaten 
onlar verdi” diye açık açık itirazlarını sür-
dürdü. İtirazları askerî ve teknik açıdan 
tamamen dayanaksız. Benzer soruları 
F16’lar için de sormak olası. Kılıçdaroğlu 
bu açıklamalarını “Biz zaten NATO üyesi-
yiz. Böyle bir savunma sistemi alınırken 
NATO’ya danışmamız lazım. NATO onay 
vermedikçe alamayız” diyerek sürdürdü. 
NATO’yu birinci plana getirdi. Türkiye’nin 
kendi ulusal savunması ile ilgili karar 
alamayacağını söylemiş oldu. 

Aynı programda Suriye konusunda “Er-
doğan, ben Esad ile görüş deyince gö-
rüşmüyor, şimdi Putin’den talimat aldı 
görüşeceğim diyor” dedi. Suriye ile barış 
politikasını özendirecek, destekleyecek 
bir açıklama yapmadı. Rusya düşmanlı-
ğını tekrar yükseltti. 

Peki Kılıçdaroğlu'nun bütün bu çabala-
rı ne sonuç veriyor? Emperyalistlerin, 
TÜSİAD çevresinde toplanan işbirlikçi 
büyük sermayenin, yerli ve yabancı med-
ya tekellerinin, işbirlikçi aydın ve siyasi 
partilerin “İyi işler yaptı. Toparlayıcı oldu 
ama ondan daha çok oy alabilecekler 
var. Kenara çekilsin” itirazlarıyla karşı-
laşıyor. Ağzıyla kuş tutsa bu çevrelere 
yaranamıyor. 

EMPERYALİSTLERİN STRATEJİSİ
Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak kendisini öne 
çıkarmaya başlamasından bu yana sürekli ve 
artan şekilde itirazlarla karşılaştığını değerlen-
dirmelerimizde tespit ediyoruz. Bütün bu veri-
lerden hareketle emperyalistlerin ve işbirlikçile-
rinin giderek somutlaşan stratejisini belirlemek 
gerekir. 

Nesnel durumda emperyalistlerin ve büyük ser-
maye çevrelerinin 6’lı masanın ortak adayının 
CHP’den çıkmasına itiraz ettikleri görülüyor. 
CHP yönetimi ne kadar uzlaşmacı bir çizgi izle-
yip bu çevrelerin güvenini kazanmaya çalışsa da 
bu durumu değiştiremiyor. 

Ulusal Kurtuluş Savaşını yöneten ve devleti ku-
ran parti olmasının getirdiği tarihsel mirası ve 
solcu, ilerici, demokrat tabanı, halkçı politikalar 
bekleyen seçmen yapısı CHP’nin emperyalistler 
ve sermaye çevreleri için makbul bir parti olma-
sını nesnel olarak önlüyor. Esas olarak, CHP’nin 
örgütsel gücünü, kadrolarını, oylarını seferber et-
tiği ama siyaset sahnesinde ikinci plana itilerek 
sağcıların yönettiği bir senaryo için çalışıyorlar. 

Emperyalistlerin ve işbirlikçi büyük sermayenin 
“AKP’siz AKP” hayali sürüyor. Yirmi yıldır vur-
gunculuk, gericilik ve savaş politikalarıyla ülke-
yi uçuruma sürükleyen kadronun içinden Erdo-
ğan’ı ayırıp kalanlarıyla yine yürümek istiyorlar. 
Onlar hâlâ Abdullah Gül, İlhan Kesici gibi tescilli 
sağcı ortak adaylar çıkmasını hayal ediyor. Bu-
nun olmadığı durumda Akşener’in, bu da ola-
mazsa İmamoğlu ve Yavaş gibi CHP içerisinde 
olan ama sağcı kökten gelen adayların çıkması-
nı sağlamaya çalışıyor. Bu isimleri kontrol altına 
alarak kendi politikalarının yaşama geçebilece-
ğini varsayıyorlar. 
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DİĞER İTTİFAKLAR
İki büyük ittifak dışında yeni ittifaklar da 
ortaya çıkıyor. HDP işbirlikçi çizgisine 
rağmen etrafında toplamayı başardığı 
sol, sosyalist partiler ile Demokrasi İtti-
fakı kuruyor. 

HDP etkisinin dışında kalan sol, sosya-
list partilerden Sol Parti, SİP/TKP, TKH 
ve Devrim Hareketi’nin merkezinde oldu-
ğu belirli aydınların da imzalarıyla destek 
olduğu Sosyalist Güç Birliği de kuruldu. 
Sosyalist Güç Birliği de ne yazık ki daha 
kapsayıcı olabilecek bir yolu denemeden 
bu dört partinin belirleyiciliğinde yola 
çıkmış oldu. Söylemde esnek ama isim-
de ve örgütsel kapsayıcılıkta sekter bir 
çizgiyi hayata geçirerek ulusal demokra-
tik güçlerin en geniş kesimlerini etrafın-
da toparlayabilecek bir noktadan uzağa 
düştü. 

Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu, baş-
kanlığını yaptığı Doğru Parti ile Zafer 
Partisi, Memleket Partisi, Milli Yol Partisi 
“Türkiye İttifakı” olarak hareket edecek-
lerini açıkladı. Serdaroğlu, kendileri ile 
bazı sol partilerin de görüştüğünü “Onlar 
da bizim şartlarımıza uyarlarsa gelebilir-
ler” diyerek açıkladı. Bu partilerden biri 
SCP dedi. 

Bu koşullar Cumhur ve Millet İttifakları 
dışında gerçek anlamda üçüncü bir it-
tifakın, ulusal demokratik güçlerin en 
geniş birlikteliğinin sağlanmasının zora 
girdiğine işaret ediyor. 

SURİYE İLE BARIŞ
Erdoğan’ın Ukrayna dönüşünde yaptığı açık-
lamada Suriye ile barış politikasını tekrar 
savunması nedeniyle geçen haftadan beri 
adeta isyan edercesine, Erdoğan’ı bile eleşti-
rerek, barış adımına karşı seferber olan yan-
daş Amerikancılar tutumlarını yumuşatmak 
zorunda kaldılar. Erdoğan’a doğrudan sataş-
mayı bırakarak “Esad'la barışmak çok kötü 
bir yoldur” demeye devam ettiler. Bu koroya 
AKP sözcüsü Ömer Çelik de eklendi “Bizim 
tutumuz değişmemiştir. Önce rejim tutumunu 
değiştirmelidir” dedi. Bu bir yandan takiye, bir 
yandan da çok geri bir açıklama. 

Ömer Çelik’in işaret fişeğine uygun olarak 
savaş suçlusu düzeyinde kumpaslara katı-
lanlardan eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü 
Kemal Öztürk Suriye düşmanı açıklamalarına 
hız verdi. SETA’cılar, Yaşar Hacısalihoğlu, Na-
suhi Güngör gibi isimler de Amerikancı koroya 
dahil olanlardan. Fatih Altaylı da Türkiye’nin 
son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon’u progra-
mına çıkarıp Esad düşmanlığını körüklemeye 
devam etti. Önhon da birçok savaş komplosu-
nu tertipleyen kadrolardan. Halk TV’de de boy 
gösterip savaş kışkırtıcılığına devam ediyor. 

Barış adımı ile ilgili tartışmalar sürerken Ça-
vuşoğlu, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısın-
da Suriye ile görüşme olasılığını dışladı. “Suri-
ye örgüte üye bile değil” dedi. Ama Erdoğan’ın 
Suriye konusunda barış yönünde adımlar 
atma sözleri verdiği belli oluyor. Bu adımları 
nasıl ve ne zaman atacak ya da atabilecek mi 
göreceğiz. 
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UKRAYNA KISA BİLANÇO
24 Ağustos itibarıyla Ukrayna savaşında altı ay doldu. Or-
taya çıkan sonuçlara göre Rusya tüm baskı ve saldırılara 
karşın savaşı sürdürme kararlılığını sürdürüyor. Geri adım 
atmadı. Ekonomik yaptırımları boşa düşürmek için etkili 
adımlar atıyor. Stratejik üstünlüğüne dayanarak savaşı 
adım adım ilerletiyor. 

Amerika da saldırıyı sürdüreceğini gösteriyor. Rusya’yı 
tuzağa düşürdüğünü, Çin’i de Tayvan konusunda tuzağa 
düşüreceğini, savaşa sürükleyeceğini propaganda ediyor. 
Amerika, Avrupa kendini teselli ededursun Avrupa ülkele-
rinde büyük ekonomik sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı 
bile. 23 Ağustos’ta Belçika başbakanı “Beş on yıl çok acı 
çekeceğiz, halkımız hazır olsun” dedi. Öngörülerinde bile 
yüzde yüzlük hata payı var! Beş yıl mı, on yıl mı?

Yaptırımlar yüzünden bunalan Avrupalı şirketler Türkiye 
üzerinden Rusya ile ilişki kurmaya çalışıyorlar. Bu adıma 
Amerika çok kızsa da Avrupalı ülkelerde tam bir karşı ko-
yuş yok. Adeta görmezden gelme yolunu seçiyorlar. 

Altı ayda Türkiye El Bab’a girebilmişti. MSB açıklamasına 
göre 180 günde alınan El Bab’ı terörden temizlemek 217 
gün sürmüş. Bu verileri karşılaştırma olsun diye, savaş-
ların ne kadar uzayabileceğini anımsamak için veriyoruz. 

Savaşın sonunda Amerika’nın mı, Rusya’nın mı hesabının 
tutacağını göreceğiz, ama savaşın uzama olasılığı yüksek. 

Savaşın altıncı ayında Türkiye, her ne kadar tutarsız, prag-
matik, ikircikli yönleri olsa da, izlediği tarafsızlık politikası 
ile önemli bir prestij sağladı. Yaptırımlara katılmayarak 
da ekonomisinin darbe almasını önlerken yeni olanaklar 
da sağlamayı başardı. Savaşa karşı tutumda Erdoğan’ın 
politikasının, Kılıçdaroğlu ve Akşener’in yaptırımlara katıl-
ma, Rusya’ya karşı tutum alma önerilerine göre çok daha 
akılcı olduğu ortaya çıktı. Ulusal demokratik güçlerin em-
peryalizme karşı direnen ülkelerle dayanışma önerisinin 
Erdoğan’ın ikircikli politikalarına göre hem ülkemiz, hem 
de dünya halkları açısından ne kadar büyük kazanımlara 
yol açacağı kanıtlandı.

DUGİN AİLESİNE SUİKAST
Her türlü uluslararası savaş kural-
larına ve insan haklarına aykırı bir 
şekilde savaşın etkisi Moskova’ya 
taşındı. Darya Dugina, suikast so-
nucu öldürüldü. Otuz yaşında olan 
Dugina, tartışma programlarında 
babası Aleksandr Dugin’in çizgisini 
savunan etkili bir isimdi. Dugin Rus-
ya siyasetinde etkili olan bir akımı 
temsil ediyor. Ölümünden sonra 
Darya Dugina’ya cesaret madalyası 
verildi. 
Aleksandr Dugin, Rusya’daki resmî 
ideolojiden biraz daha farklı etnik 
temelli milliyetçi çizgiyi savunuyor. 
Putin’in çizgisi daha kapsayıcı ola-
rak Rusya temelli bir ulusalcılığa 
dayanıyor. 
Bu tür saldırılar Ameikan’ın onayı 
ve emri olmadan gerçekleşmez. 
Suikastın hemen ardından ulaşılan 
ilk verilere göre de Ukrayna istihba-
ratından eski bir kadın asker, zanlı 
olarak belirlendi. Katil zanlısı kısa 
sürede üç plaka değiştirerek kaç-
mış. Estonya sınırından çıkarken 
görüntülenmiş. Çok organize ol-
duğu belli olan suikast ile Amerika 
sivil aydınlara da korku salmaya ça-
lışıyor. Bütün kesimleri Putin yöne-
timine karşı isyana çağırıyor. Kendi-
siyle uyumlu davranmayan herkesi 
öldürmekle tehdit etmiş oluyor. 

Suikaste karşılık Lavrov kendisin-
den pek duymaya alışkın olma-
dığımız sertlikte konuştu. “Bunu 
planlayanlar, üstlenenler ve destek-
leyenler acımasız bir şekilde yok 
edilecekler” dedi. 
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PAKİSTAN
Ülkede karışıklık sürüyor. 
İmran Han gösterilerine 
devam ediyor. Her fırsatta 
ağır demeçler vererek mu-
halefeti büyütmeye çalışı-
yor. Buna karşılık İmran Han 
hakkında terör soruşturma-
sı başlatıldı. Konuşma ve 
demeçlerinde kamu görev-
lilerini ve hâkimleri tehdit 
etmeye devam ediyor. Her 
an gözaltına alınabilir diye 
taraftarları İmran Han’ın evi-
nin önünde nöbet tutuyor. 
Ayrıca bizdeki RTÜK benze-
ri kuruluş İmran Han’a canlı 
yayına çıkma yasağı getirdi.

SURİYE
Amerika ve İsrail’in 
hava saldırıları sü-
rüyor. İsrail uçak-
ları Suriye hava 
sahasına girmeden 
Lübnan üzerinden 
uçakla füze saldırı-
sı yaptı. Saldırı ağır 
hasara neden oldu. 
Amerikan uçakları 
ise Deyr Zor bölge-
sinde İran’a ait ol-
duğunu iddia ettiği 
hedefleri vurdu. İs-
rail’in tam gireme-
diği yerde Amerika 
imdada yetişiyor.

BORELL’DEN İNCİLER
AB Güvenlik ve Dış Politika 
Komiseri Josep Borell ver-
diği bir demeçte “Çin, Rus-
ya ve Türkiye eski impara-
torluk olan ülkeler. Uzun 
zamandır emperyalist 
hırslar sergiliyorlar. Bunlar 
otoriter sisteme sahipler. 
Ama dünya jeopolitiğin-
de önemli rol oynuyorlar. 
Avrupa da bunun tedbirini 
almalı” dedi. Borell daha 
önce bu tezlerini işlediği 
sözüm ona bilimsel bir ma-
kale de yazmıştı.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA
AB Yüksek Komiseri Borell İran ile nükleer anlaşma-
nın, ABD onay verirse bu hafta sonuna kadar imza-
lanabileceğini söyledi. Anlaşmanın AB için makul 
olduğunu söyledi. Anlaşma imzalanırsa İran için bü-
yük bir kazanım olacak. İran el konulmuş paralarına 
kavuşabilecek ve bazı yaptırımlar kalkacak. İsrail 
Amerika’nın imza atmamasını isteyen çağrılar yaptı. 
“İmza atarsanız bu İsrail halkına ve bütün Orta Doğu 
halklarına karşı büyük bir sorumsuzluk olacak. Biz 
zaten imza atsanız da anlaşmayı tanımayacağız. 
Öngördüğümüz tedbirleri alacağız” dedi. 

Amerika aynı zamanda İran petrolünün Rusya pet-
rolüne karşı kullanılacağını da hesaba katarak an-
laşmayı imzalayabilir. Rusya’yı ne kadar sıkıştırır 
bilinmez ama bu adım İran’ın elini oldukça rahatlatır.

IRAK
Ülkede Sadr grubunun baş-
lattığı karışıklık sürüyor. 
Meclisin işgaline son vere-
rek Anayasa Mahkemesinin 
önüne giden Sadr taraftar-
ları, mahkemenin parlamen-
toyu feshetmesini istiyordu. 
Bu da tepkilere neden olun-
ca Sadr yayınladığı mesaj-
la taraftarlarını mahkeme 
önünü boşaltmaya çağırdı. 
Tekrar meclis bahçesine yö-
nelmelerini istedi. Sadr se-
çim kararı aldıramadı ama 
hükümet de kurulamadı. 
Karışıklık sürüyor. 


