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5 Ekim HAFTALIK GÜNDEM

ENFLASYON DURMUYOR

Eylül ayı enflasyon oranları açıklandı. İstanbul Ticaret 
Odası İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçim Endeksi ÜGE 
verilerine göre tüketici fiyatlarında TÜFE enflasyon 
aylık yüzde 6.06, yıllık yüzde 107.42 oldu. Üretici fiyat-
ları ÜFE ise aylık yüzde 2.94, yıllık yüzde 98.17 olarak 
açıklandı.
Aynı veriler TÜİK’te, TÜFE aylık yüzde 3.08, yıllık yüzde 
83.45, ÜFE aylık yüzde 4.78, yıllık 151.50 olarak ilan 
edildi.
Sadece TÜFE oranlarını açıklayan ENAG ise enflasyo-
nu aylık yüzde 5.30, yıllık yüzde 186.27 olarak açıkladı.
 
Ocak ayından Eylül ayına kadar 9 aylık TÜFE oranla-
rını İTO yüzde 74.89, TÜİK yüzde 52.40, ENAG yüzde 
101.63 olarak açıkladı. Bu oranlar yılbaşında maaş-
lara yapılan artışların aşınmasını ölçmek açısından 
anlamlı.
 Oranlara yakından bakıldığında uzun bir dönemdir ilk 
kez İTO’nun açıkladığı ÜFE verilerinin TÜİK verilerinin 
altında kaldığını görüyoruz. Bunun iki nedeni olabilir. 
İTO İstanbul özelinde bu verileri açıklıyor. Türkiye ge-
neli dikkate alındığında oranlar değişiyor olabilir. Baş-
ka bir iddiaya göre TÜİK verileri açıklarken TÜFE’yi 

bilerek düşük, gelecekteki hesaplamalara dağıtmak 
üzere ÜFE’yi yüksek gösteriyor. 
 
Uzun zamandır dikkat çeken başka bir konu da 
ENAG’ın duyurduğu oranların çok yüksek olması. 
ENAG’ın diğerlerinden neden bu kadar yüksek sonuç-
lara ulaştığını, nasıl bir formül kullandıklarını henüz 
açıklamadığını da not edelim. 
 
İTO verilerine göre enflasyon artık baz etkisiyle yavaş-
lama işareti veriyor. Ekim oranlarını bu gözle de ince-
lemek gerekiyor.
 
Neresinden bakarsak bakalım enflasyon oranları alt 
ve orta gelir grubu yurttaşların büyük bir yoksullaş-
maya itildiğini gözler önüne seriyor. Erdoğan yönetimi 
bu yoksulluğu durduracak, iç piyasayı ve dolayısıyla 
toplumsal refahı canlandıracak köklü adımlar atmak-
tan uzak. Zenginlerin, banka ve holdinglerin, dolar 
milyarderlerinin kârını koruyarak ekonomik krizden 
çıkma hesapları yapıyor. Bu durumda krizin faturasını 
işçilere, köylülere, küçük ve orta ölçekli işletmelere, 
esnafa yıkmayı tercih ediyor.
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DOĞALGAZDA ERTELEME
Bloomberg’in uluslararası yayın ya-
pan kolu Türkiye’nin Rusya’ya olan 
doğalgaz ödemelerinde kısmi erte-
leme istediğini duyurdu. Resmen 
doğrulama yapılmayan haber adını 
açıklamak istemeyen Türk yetkilile-
re dayandırıldı. Habere göre “Türkiye 
hiç olmazsa 2024’e kadar ödemeleri 
erteleyelim” demiş. Sputnik ise yine 
adını açıklamayan bir Türk yetkilinin 
“Biz erteleme istemedik ama fiyat pa-
zarlığı yapıyoruz. İndirim bekliyoruz” 
dediğini duyurdu. Bu iki bilgiyi birleş-
tirirsek AKP'nin pazarlık yaptığını, do-
ğalgazı daha ucuza almanın, ödeme-
lerde vade uzatmanın çabasına girdiği 
görülüyor.
 
Erteleme talebi, dışarıdan yüksek 
miktarda para girişi olmasına rağmen 
mali sıkışıklığın sürdüğünü gösteri-
yor. Türkiye ile ilgili haberlerden bir 
gün önce Rusya'nın Macaristan’a altı 
aylık bir erteleme olanağı sağladığı 
kesinleşti. Çünkü Macaristan yaptı-
rımlara karşı çıkıyor ve genel olarak 
Rusya ile iyi ilişkileri sürdürüyor. Ma-
caristan’a tanınan ertelemeyi Türki-
yeli yetkililer harekete geçmek için bir 
fırsat olarak değerlendirmiş olabilir. 
Rusya Gazprom üzerinden Türkiye'ye 
bir destek daha vermeyi düşünebilir.

Ulusal demokratik güçlerin elinde 
Türkiye’nin kalkınması için bir mani-
velaya dönüşebilecek bu olanaklar 
Erdoğan yönetiminin seçimi atlatma 
odaklı uygulamalarıyla heba olacak.

REFERANDUM TEPKİLERİ
Ukrayna’daki dört bölgenin refe-
randumlarla Rusya’ya bağlanma-
sı Türkiye’de de tepkilere neden 
oldu. İyi Parti adına Meral Akşe-
ner, CHP adına dış ilişkilerden 
sorumlu Genel Başkan Başdanış-
manı Ünal Çeviköz, DEVA adına 
Babacan daha ilk gün yaptıkları 
açıklamalarda net olarak "refe-
randumları ve ilhakları" tanıma-
dıklarını açıkladılar. 6’lı masa 
olarak da 2 Ekim Pazar günü yap-
tıkları toplantının ardından yayın-
ladıkları ortak bildiride “referan-
dum ve ilhaklar kabul edilemez” 
diye yazdılar.

Dışişleri Bakanlığı “Biz zaten Kı-
rım’ı da kabul etmemiştik. Yeni 
kararları da aynı doğrultuda gö-
rüyoruz. Bunları da tanımıyoruz” 
dedi. Dışişleri Bakanlığı Kırım ko-
nusundaki tutumuna atıf yaparak 
Türkiye’nin resmî tutumunun yu-
muşak olacağını belirtmiş oldu.
 
Referandumlar ile ilgili ilk tepki-
lerde şaşırtıcı bir şey yok. Mu-
halefet emperyalistlere “Biz bu-
radayız, bizi görün” diyor. İktidar 
da emperyalistlere “Ben de sizin-
leyim” diyor ama diğer yandan 
Rusya’ya “Merak etme ilişkileri-
miz sürecek” diyor.
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Yapılan referandumlarla dört bölgenin Rus-
ya’ya katılmasını 5 Ekim Çarşamba günü 
yaptığı grup konuşmasında ele alan Akşener, 
Rusya düşmanlığında şampiyonluğu kimse-
ye kaptırmayacağını gösterdi. Rusya’ya özel 
olarak nefret kustu. “Putin çarlık hayalleri 
görüyor. Onun için yayılıyor. Bu uluslarara-
sı hukuka karşıdır. Yaptığı ikili anlaşmalara 
karşıdır. Zaten Rusya bu sorunu hep yaratır. 
Rusya bizim için de tehlikedir. Unutmayın 
1911’de Ayastefanos’a bugünkü Yeşilköy’e 
kadar gelmişlerdi. Oraya bir anıt dikmişlerdi. 
O anıtı yıkmak da sonunda Mahmud Şevket 
Paşa’ya nasip olmuştu. Büyük mücadeleler 
verildi ve bu ayıptan kurtulduk. Bu yayılma-
cılık devam ediyor. Buna karşı tedbir almak 
lazım” diyerek, artık tarihte kalmış savaşları 
kullanarak Rusya düşmanlığını körüklemeye 
çalıştı. Akşener, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin 
temelinin, artık uzakta kalmış savaşlar döne-
mi ile değil, yakın tarihimiz boyunca Kurtuluş 
Savaşımızda olduğu dostluk ve dayanışma 
üzerinde geliştiğini gözlerden gizlemeye ça-
lışıyor.
 
Çarpık bir tarih anlayışıyla Rusya düşmanlı-
ğını körüklemeye çalışan Akşener, Kırım ko-
nusunu da ihmal etmedi. “Bu noktaya nasıl 
geldik? Çünkü Rusya Kırım’ı ilhak ettiğinde 
yeterli tepki gösterilmedi” diyerek Türkiye’nin 
tutumunu eleştirmeye başladı. “Sayın Erdo-
ğan tarafsızlık maskesi altında Rusya’yı tu-
tan bir çizgidedir. Bu kabul edilemez, bunu 
reddediyoruz. Daha da kötüsü Sayın Erdoğan 
Rusya hayranlığını, Putin hayranlığını maale-

sef devletimizi de Putin hayranı çizgiye geti-
rerek sürdürmektedir. Devletimiz adeta Putin 
hayranı bir çizgidedir, şu an” diyerek saldırı-
larını sürdürdü. Sonrasında tekrar “İstibdada 
karşıyız, diyerek despotizm karşıtı propagan-
daya geçti ve bu propagandayı Putin karşıtlı-
ğına bağladı.
 
Akşener, bir dönem önce AKP eski propa-
gandacısı reklamcı Faruk Acar ile anlaşarak 
“Ömer’in adaleti” diye sloganlaştırdıkları din-
ci gerici bir söyleme geçmişti. Bu kampan-
ya tutmadı. Faruk Acar ile yollarını ayırdı ve 
İttihat Terakki çizgisini savunan “Kahrolsun 
Abdülhamid, kahrolsun istibdat, yaşasın hür-
riyet” söylemine yöneldi. Sonra İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in son Os-
manlı yönetimini vatan hainliği ile suçlayan 
konuşmasının ardından tekrar Osmanlı döne-
mini savunan bir çizgiye geldi. Anlaşılan bu 
dönemin de sonuna gelmiş. Tekrar despotiz-
me karşı İttihat Terakki’yi savunan bir çizgiye 
yöneldi. Akşener bütün bu yalpalamalarının 
içinde Rusya ve Çin düşmanlığı, emperya-
lizm işbirlikçiliği konusunda hep tutarlı oldu. 
Rusya özel askerî operasyona başladığında 
“Kars ve Erzurum da tehlikede” diye çıkış 
yapmıştı. Şimdi de despotizme karşı söyle-
mini Putin’i despot ilan ederek, Erdoğan’ı da 
despota hayranlık beslemekle suçlayarak 
sürdürüyor. Emperyalizmin ekmeğine yağ 
sürüyor. Bu gidişle Akşener’in, Amerika’nın 
bütün işbirlikçilerine dağıttığı üstün liyakat 
madalyasına en büyük aday olarak öne çıktı-
ğını söyleyebiliriz.

ÜSTÜN LİYAKAT ADAYI AKŞENER
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MEZİTLİ SALDIRISI
PKK/HPG’nin resmen üstlendiği Mersin Mezit-
li’deki terör saldırısının tartışmaları sürüyor. De-
mirtaş, üstlenme açıklamasından önce yaptığı 
açıklamayla saldırıyı kınamıştı. HDP çevrele-
rinden de eleştiriler gelmişti. HDP ile ittifak ya-
pan TİP de isim vermeden, adres göstermeden 
her türlü şiddet eylemini kınıyoruz, bu eylemler 
AKP’ye yarar diye açıklama yapmıştı.
 Saldırıya, CHP’nin tutuklu gazeteciler raporunda 
yer alan bir kadının da katıldığı yönündeki resmî 
açıklamalar yalanlandı. Ölen saldırganlardan biri-
nin üstünde kimliği bulunan Dilşah Ercan video 
mesajı yayınlayarak hayatta olduğunu, demokra-
tik yollardan gazetecilik yapmasının engellenme-
si sonucunda dağ kadrosuna katıldığını, düzenin 
başka türlü değiştirilemeyeceğini açıklamış. CHP 
bunun üzerine Soylu’yu yalancılıkla suçladı. Soy-
lu ise Ercan’ın terör eylemleri ile bağlantılı olduğu-
nu belirterek daha önce söylediklerini tekrarladı.
PKK yöneticisi Duran Kalkan, Demirtaş'a ve Mezit-
li saldırısını eleştirenlere sert uyarılarda bulundu. 
“Kürt hareketinin lideri biziz, bunu kolay kazanma-
dık, bu kadar zamandır mücadele ediyoruz” dedi. 
“Hareketin liderleri bu saldırının gerekli olduğuna 
karar vermiştir, karşı çıkanlar eylemin nedenleri-
ni anlamaya çalışmalıdır, ukalalık yapmamalıdır” 
diye eylemi eleştirenlere ağır bir şekilde yüklen-
di. Demirtaş bunun üzerine “Barışı savunmaya 
devam ediyorum” diye tweet attı. Sonrasında De-
mirtaş PKK’dan kopuyor mu diye haberler çıkınca 
“Tutumum değişmedi ama buradan benimle ilgili 
bir kopuş mu var diye düşünenler yanılıyor” dedi. 
Bu arada HDP içinden birileri İsmail Saymaz’a ko-
nuşmuş ve “Demirtaş aklını başına alsın. Böyle 
giderse bir tek panelde bile konuşamaz” demiş. 
HDP bu açıklamayı yalanladı. HDP yöneticilerinin 
gizli konuşmayacağı söylendi.
Bütün bu tartışmalar içinde sivilleri de hedef alan 
böyle bir terör saldırısını PKK’nin resmen üstlen-
diği bilgisi karambole gitti. Saldırı sonrasında 
yaygın ve güçlü bir eleştiri yapılamamış oldu.

ERDOĞAN’IN MANEVRALARI
Rusya ve Amerika arasında kendince bir den-
ge politikası kurmaya çalışan Erdoğan, ma-
nevralarına devam ediyor. Bu hafta üç önem-
li olay öne çıktı. İlk olarak Amerika ulusal 
güvenlik danışmanı Jake Sullivan Türkiye'yi 
ziyaret ederek cumhurbaşkanlığı sözcüsü İb-
rahim Kalın ile görüştü. Yapılan açıklamaya 
göre Ukrayna ve NATO konuşulmuş. Ayrıca 
ikisi de ayrı ayrı Ukrayna’dan gelen heyet ile 
görüşmüşler.
İkinci konu Ukrayna heyetinin geliş gerekçe-
sini de anlatıyor. Ukrayna savaştan önce Tür-
kiye’ye dört savaş gemisi siparişi vermişti. 
Korvet sınıfı denizaltı avcısı olan ilk geminin 
üretimi bitmiş. Geminin nasıl teslim edileceği 
belirsiz. Çünkü Montrö anlaşmasına göre sa-
vaş sürerken gemilerin teslimi yapılamıyor.
 Üçüncü konu ise Halkbank ile ilgili. Banka 
hakkında Amerika’da Reza Zerrab bağlantısı 
dolayısıyla dava açılmış, Halkbank'a ceza ve-
rilmesi yönünde karar verilmişti. Banka adına 
yapılan temyiz başvurusu reddedilmişti. Ban-
kanın yeniden yaptığı başvuru Amerikan Yük-
sek Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ban-
ka vekilleri savunma yapmaları için çağrıldı. 
Haber borsada Halkbank hisselerinin yüksel-
mesine neden oldu.
Bu gelişmeleri not ediyoruz. Tam olarak nasıl 
sonuçlanır söylemek zor. Ama Erdoğan’ın da, 
Amerika’nın da zamana oynamaya çalıştığını 
söyleyebiliriz. Amerika Türkiye ile çatışma ko-
nularında geri adım atmadan Rusya ve Türki-
ye arasına kama sokmaya, Türkiye’nin Rusya 
ile doğrudan işbirliğine geçmesini önlemeye 
çalışıyor. Erdoğan da bu adımları kendi politi-
kalarına ve seçim hesaplarına alan yaratmak 
için kullanmaya çalışıyor. Amerika ile ilişkileri 
sıcak tutma çabasında olan Erdoğan yöneti-
minin diğer taraftan Rusya’dan doğalgaz öde-
meleri için erteleme istemesi bunun tipik bir 
örneği.
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Kılıçdaroğlu 3 Ekim Pazartesi akşamı twitter üzeriden 
yayınladığı video mesajıyla, çoktan unutulmuş, gün-
lük politik hayatın bir kenarına çekilmiş türban mese-
lesini gündeme getirdi. Yapacakları kanun teklifiyle 
türban sorununu kalıcı olarak çözmek istediklerini, 
bunu helalleşmenin bir adımı olarak gördüklerini açık-
ladı. Meclisin açıldığı ilk gün, 4 Ekim Salı günü, ilk ka-
nun teklifi olarak hem de bütün CHP milletvekillerinin 
imzasıyla bu teklifi meclise sundular.
 CHP’nin kanun teklifine göre kamuda ve kamuya bağ-
lı bütün işletmelerde görev yapan kadınlar için “Kadın-
lar yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi 
gerekli cüppe, önlük, üniforma ve benzerleri dışında 
kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve öz-
gürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlama-
ya tabi tutulamaz” diyor. Kanun türban hakkında bir 
düzenleme olarak sunuldu ama çok başka yerlere de 
gidecek bir esnekliğe sahip. Kanuna göre çarşaf ya da 
burka giymek isteyen kadınlara bir sınırlama yok. Ayrı-
ca “giyilmesi gerekli” şeyler denilen üniforma ve ben-
zeri kıyafetler kanunla değil, yönetmelikle düzenleni-
yor. Yani kanun bir kurumda yönetmelik değişikliği ile 
türbanın üniformanın bir parçası hâline getirilmesine 
yani zorunlu yapılmasına de engel koymuyor. Laikleri, 
başı açık kadınları türban zorlamasından korumuyor.

CHP bu kanunla sağ ile mücadele etmek için sağın 
yöntemini benimsiyor, karşıdevriminin saldırısı kar-
şısında “Ben de benimsiyorum” diyor. Karşıdevrimin 
saldırısı karşısında tutunamayıp geri adım atmak zo-
runda kalmakla yetinmiyor, gericiliğin kazanımını do-
kunulamaz bir duruma sokmaya kalkıyor.
Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun verdiği pası büyük bir ke-
yifle aldı ve karşıdevrimci gövde gösterisi yaptı. Kılıç-
daroğlu’nun geçmişte türban konusunda neler söyle-
diğini tek tek göstererek samimi olmamakla suçladı. 
Orada durmadı “Hazırladıkları yasada türbanın adı 
bile geçmiyor. Eğer samimilerse gelsinler bunu yasa 
düzeyinde değil, anayasa düzeyinde ele alalım. Tür-
bana hiçbir koşulda dokunulamaz diyelim” dedi. Ada-
let Bakanına talimat veriyorum anayasa değişikliği 
taslağını hazırlasınlar, 6’lı masadaki diğer partiler de 
desteklesin, bu değişikliği yapalım, dedi. Bugün artık 
türban sorununun olmadığını, bu sorunu yıllar boyu 
CHP faşizmine karşı sürdürdükleri mücadele ile çöz-
düklerini de gururla anlattı. Ama yine de madem bu 
konuda adım atmak istiyorsunuz, buyurun anayasayı 
değiştirelim, diye el yükseltti. Gericiliğin kazanımının 
anayasal düzeyde dokunulmaz olmasının yolunu açtı.
 Kılıçdaroğlu son zamanlarda özellikle ekonomi ala-
nında yaptığı çıkışlarla elde ettiği propaganda üstün-
lüğünü bir çırpıda Erdoğan’a kaptırmış oldu.

AKP ÇATIRDIYOR
Barış Pehlivan 5 Ekim tarihli Cumhuriyet’teki köşe 
yazısında AKP içindeki fraksiyon çatışmalarıyla 
ilgili duyumlarını yazdı. Pehlivan AKP içindeki de-
dikodulara dayandırdığı haberinde İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’nun istifa etmek istediğini ama 
MİT üzerinden Erdoğan adına yapılan tehditler 
ile istifa etmekten vazgeçtiğini açıkladı. İddialara 
göre Soylu, İstanbul havalimanına gelip destekçi-
lerinden oluşan bir kitleye istifasını açıklayacak ve 
manifesto gibi bir açıklama yapacakmış. Ama MİT 
başkanı Hakan Fidan arayıp “Dur durduğun yerde. 
Sen herkes ile ilgili bir sürü şey bildiğini söylüyor-
sun. Ben de sana Çalışma Bakanlığı dönemindeki 
dosyalarını hatırlatırım” demiş. AKP içinde Erdo-
ğan’ın bu hareketle Soylu’ya istifa edemezsin, ben 

seni görevden alacağım zamanı bilirim, dediği söy-
leniyor.
 Soylu AKP içindeki çekişmelerden ötürü çok yıp-
randığını düşünüyormuş. Mezitli saldırısı ile ilgili 
yaptığı açıklamada iki saldırganın Membiç’ten 
Afrin’e geçtiği, oradan da 13 saatlik uçuş ile Tar-
sus’un Çöplü köyünde tarım arazilerine indiklerini 
söyleyen Soylu’nun bu açıklamalar ile hem MİT’i, 
hem de silahlı kuvvetleri eleştirdiği söyleniyor. 
MİT’i istihbarat zaafı içinde olmakla, silahlı kuvvet-
leri sınırları koruyamamakla suçlamış oluyor.
Bu tartışmaların üstüne Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi 
ziyaret etti. CHP’nin başlattığı türban tartışmala-
rını ve Soylu ile ilgili gelişmeleri değerlendirdikleri 
tahmin ediliyor.

TÜRBAN TARTIŞMASI
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Kılıçdaroğlu’nun siyasi tartışmanın kenarında kalmış, 
etkisini yitirmiş bir tartışmayı durup dururken neden 
gündeme getirdiğine de bakmak gerekiyor. İlk neden 
olarak Nihal Bengisu Karaca’nın da katıldığı türbanlı-
lar ile helalleşme toplantılarında böyle bir talep gel-
miş. İkinci neden olarak 2 Ekim Pazar günü yapılan 
6’lı masa toplantısında Saadet Partisi, Gelecek Partisi 
ve bir rivayete göre DEVA Partisi de “Çok tartışmalar 
var, sen de aday olacaksın. Bu türban konusu senin 
önünde bir engel olacak. Bu konuda bir yasa çıkarmak 
uygun olur” demişler. Kılıçdaroğlu da öneriyi hemen 
kabul etmiş. Akşener tartışmalarda sessiz kalmış.
 
Kılıçdaroğlu AKP’nin elinden koz almak için hareket 
ediyor. Uzun zamandır yaptığı sağa açılma taktiğini 
sürdürüyor. Solcu seçmenlerin, sosyalistlerin AKP 
karşısında kendisini desteklemek zorunda hissedece-
ğine güveniyor. Kendisine doğrudan destek olmaya-
cak solcuları HDP’nin yedeğine iterek dolaylı destekle-
rini alacağını varsayarak rahatça sağa açılabileceğini 

düşünüyor. Ama işte sağa açılmanın da bir sınırı var. 
CHP ne yapsa gericilik konusunda AKP’yi geçemez. 
Bir kere inandırıcı olamaz. Türban tartışması da bu 
sınırlardan biri. O alana girdiğinde bütün üstünlüğü 
AKP’ye kaptırmış oluyor.
 
Tartışmalar sürerken HDP Grup Başkanvekili Saruhan 
Oruç da, türban konusunda yapılacak düzenlemelere 
destek olacaklarını, türban sorunlarının olmadığını 
açıkladı.
 
Görülen o ki CHP ortak aday konusunda desteklerini 
kazanmak için 6’lı masadaki sağcı partilerin istedikle-
ri tavizleri vererek onların tuzağına düştü.
Toplantıda türban konusunda sessiz kalan Akşener, 
grup toplantısında da türban konusunda bir açıklama 
yapmadı. Daha laik bir görüntü vererek CHP seçme-
ninden oy almaya çalışıyor. Grup toplantısında tekrar 
İttihat Terakki savunması yaptığını, kahrolsun istibdat 
çizgisine döndüğünü de anımsayalım

BALTAYI TAŞA VURMAK

Dört bölgenin gerçekleştirdikleri referan-
dum ile Rusya’ya bağlanması adımları 
ardı ardına atıldı. Önce Putin dört bölgenin 
kabulünü sağlayan anlaşmaları imzaladı. 
Sonra Anayasa Mahkemesi anlaşmaların 
anayasaya uygun olduğunu kararlaştırdı. 
Bundan sonra meclisin alt kanadı Duma 
sonra meclisin üst kanadı anlaşmaları 
onaylayan kararları aldılar. Son olarak 
alınan kararlar Putin tarafından da imza-
lanarak dört bölgenin Rusya’ya katılması 
resmen tamamlanmış oldu.
Putin dört bölgenin Rusya’ya katılması 
töreninde konuşma yaptı. Konuşma, Sov-
yetler Birliğinin halka sormadan, idari bir 

kararla bu toprakları Ukrayna’ya kattığını 
iddia ettiği kısmı dışında, antiemperyalist 
mücadele konusunda çok iyi değerlen-
dirmelerle doluydu. Sovyetler Birliğinin, 
Sovyet halklarının yüzde 71 oranıyla bir-
liğin devam etmesi yönünde oy kullandı-
ğı referandum kararlarına aykırı olarak 
Rusya, Ukrayna ve Belarus başkanlarınca 
dağıtıldığını söyledi.“Biz Sovyetler Birliği-
ni tekrar kurmayı hayal etmiyoruz. Ama 
ülkemizi koruyacağız. Rusya, birlik dağıl-
dıktan sonra aç kaldı. Umutsuzdu, kötü 
günleri arkada bıraktık'' dedi. Bütün dünya 
halklarını emperyalizme karşı mücadele-
ye çağırdı.

RUSYA İLE BİRLEŞME
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PUTİN’İN STRATEJİSİ
Putin kısmi seferberlik ilan ede-
rek, dört bölgenin resmen Rus-
ya toprağı olmasını sağlayarak 
emperyalistlere güçlü bir me-
saj verdiğini, bu adımlarla on-
ların doğrudan Rusya ile savaş 
başlatmaktan geri duracağını 
düşünüyordu.
Rusya Federasyonu Komünist 
Partisi RFKP ve yurtsever güç-
ler bu adımları desteklerken 
yeterli olmadığını, tam sefer-
berliğe geçilmesi gerektiğini 
söylüyorlardı. Rusya’nın Uk-
rayna’da bütün bir emperyalist 
blokla savaştığını, savaşı sa-
vaş gibi yürütmenin gerektiğini 
vurguluyorlardı.
 
Dört bölgenin Rusya’ya katıldı-
ğının ilan edilmesinden hemen 
bir gün sonra Ukrayna ordusu 
harekete geçerek Krasny Ly-
man (Kızıl Liman) kasabası ve 
çevresini Rusya’dan aldı. Bir-
kaç gün sonra bu sefer güney 
bölgesinde de ilerleyerek Her-
son’un kuzeyinde yine önemli 
bir kasabayı ele geçirdi. Refe-
randumların ardından bu top-
raklar resmen Rusya'ya ait ilan 
edildiği için, şu an Rusya yasa-
larına göre Rusya toprakları iş-
gal edilmiş durumda. Yani Pu-
tin’in uyguladığı strateji daha 
ilk günlerden itibaren yetersiz 
kalmış oldu.

CEPHEDE NELER OLUYOR?
Amerikan basınında yer alan haberlere göre Ukray-
na’ya gönderilen mühimmatlar savaşta etkili olu-
yor. Özellikle Amerika’nın verdiği topçu sistemleri, 
Rusya’nın elindeki topçu sistemlerinden daha uzun 
menzile sahip. Böylece topçu desteği avantajını 
kullanan Ukrayna ordusu art arda taktik başarılar 
sağlıyor. Yine Amerikan basınının yazdığına göre 
Rusya’nın elinde bu topçu sistemleri ile başa çıkabi-
lecek daha üst düzey silahlar var. Ama nedeni belli 
olmamakla birlikte Rusya henüz bunları kullanmı-
yor. Geri çekilmek zorunda kalan birliklerin, hava 
desteği de alamadıkları söyleniyor.
 
Bu taktiksel düzeydeki askerî başarısızlıkların ard 
arda gelmesi bir yandan moralleri bozarken diğer 
yandan daha köklü tedbirler alınması için de zemin 
hazırlıyor. Yurtsever güçlerin mücadele azmini ar-
tırıyor. Kadirov açık bir şekilde Batı cephesi komu-
tanını, saha komutanını ve seferberlik hazırlıklarını 
yürütmede yetersiz kalan levazım komutanını eleş-
tirdi. Daha önce komünistlerin şimşeğini çalmak 
üzere Putin tarafından kurulan Adil Rusya Partisi 
bile sert eleştiriler yapmaya başladı. Adil Rusya, 
Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı 
Gerasimov’a, Rusya’nın paralarını Batı bankalarında 
emperyalistlere kaptıran Maliye Bakanı ve Merkez 
Bankası başkanını hatırlatarak “Siz de onlarla aynı 
rolde misiniz?” diye sordu. Yaşanan olumsuzluklar 
ve eleştiriler nedeniyle Batı cephesi komutanı ve le-
vazım komutanı görevden alındı. Ama henüz cephe-
de bir iyileşme işareti yok.
 
Savaşlarda böyle olumsuzluklar her zaman olabilir. 
Rusya elindeki stratejik üstünlüğe, silah ve teknik 
üstünlüğüne dayanarak yeni hamleler yapabilir. Em-
peryalistlerin sınıf savaşını çok ciddiye aldığı orta-
da. Rusya yönetimi de sınıf savaşını ciddiye almak, 
gerekli düzenlemeleri yapmak zorunda.
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ULUSLARARASI CEPHE
AB ülkelerinin Rusya’nın karayolu taşımacılı-
ğı yapmasını engelleyen yaptırımlarına karşı, 
Rusya da yaptırıma katılan ülkelerin Rusya 
topraklarında kara taşımacılığı yapmasını ya-
sakladı.
 
ABD Arnavutluk ile birlikte, dört bölgenin 
Rusya’ya katılması kararlarının alındığı re-
ferandumların tanınmadığı, bu bölgelerden 
Rusya’nın çekilmesi gerektiği yönünde bir 
karar tasarısını, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi BMGK’ya sundu. Karar tahmin edile-
ceği gibi Rusya vetosuna takıldı. Ama burada 
asıl önemli olan Çin, Hindistan, Brezilya ve 
Gabon’un Amerikan tasarısını desteklemeye-
rek çekimser oy kullanmış olması. Amerika 
bu ülkelere yoğun baskı uyguladı ama sonuç 
alamadı.
 
BMGK 5’i daimi, 10’u geçici 15 üye ülkeden 
oluşuyor. Geçici üyeler iki yılda bir genel ku-
rul tarafından seçiliyor. ABD, İngiltere, Rusya, 
Çin ve Fransa daimi üyeler olarak BMGK ka-
rarlarını veto yetkisine sahip. BMGK’nın karar 
alabilmesi için 15 ülkeden en az 9’unun kara-
rı kabul etmesi ve daimi üyelerden hiçbirinin 
veto etmemiş olması gerekiyor. Dolayısıyla 
hiçbir daimi üye kendisine karşı kararı onay-
lamayacağına göre Amerika’nın Rusya karşı-
tı bir öneriyi BMGK’ya sunması propaganda 
çalışmasından öte bir anlam taşımıyor. Fakat 
bunu yaparken çekimser oy kullanan ülkelerin 
desteğini alamadığı da ortaya çıkmış oluyor.
 
BM genel sekreteri Guterres, haddini aşarak 
tarafını belli etti. “Referandumlar ve ilhaklar 
geçersizdir. Birleşmiş Milletler bunu kabul 
etmiyor” diye açıklama yaptı. Rusya protesto 
etti, genel sekreterin böyle bir açıklama yap-
ma yetkisinin olmadığını söyledi.

BREZİLYA SEÇİMLERİ
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turun-
da İşçi Partisinin ve sol cephenin adayı, 
eski cumhurbaşkanı Lula da Silva yüz-
de 47.94 oranında oy aldı. Şu anki cum-
hurbaşkanı sağcı Jair Bolsonaro yüzde 
43.62 oranında oy aldı. Ama Bolsonaro 
daha önce anketlerde en fazla yüzde 35 
oranında oy alacak diye görünüyordu. 
Sonuçları Bolsonaro kendi adına büyük 
bir sevinçle karşılamış. Büyük bir sürpriz 
olmazsa ikinci turda Silva’nın kazanması 
bekleniyor. Eğer Brezilya'da solcular yö-
netime gelirse Latin Amerika’da çoğun-
luk büyük oranda sol dalganın etkisine 
girmiş olacak.

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ
Seçimler sonucunda tek başına hükü-
met kurulacak çoğunluk elde edilemedi.
Eski başbakanlardan sağcı Boyko Bo-
risov’un partisi birinci (yüzde 25) oldu. 
Borisov, Rusya karşıtı ABD-AB yanlısı bir 
çizgi izliyor.
Rusya’ya daha olumlu yaklaşan iki parti-
den komünist partinin devamı olan Bul-
garistan Sosyalist Partisi (yüzde 9.34) 
beşinci, bu partiden ayrılan Yeniden Do-
ğuş Partisi de (yaklaşık yüzde 10) dör-
düncü parti oldu.
Eski başbakan Kiril Petkov'un Değişime 
Devam Partisi ikinci (yüzde 20) olurken 
Bulgaristan vatandaşı Türklerin destek-
lediği Hak ve Özgürlükler Hareketi (yüz-
de 13) üçüncü parti oldu.
Hükûmeti Borisov’un kurması bekleni-
yor. Bulgaristan’ın çizgisinde köklü bir 
değişiklik yaşanması uzak bir olasılık.
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BURKİNA FASO
Ülkede sekiz ay önce yapılan darbe 
sonucu kurulan yönetim, istikrarı 
sağlayamadı. Terör eylemleri sonucu 
yaşanan katliamlara karşı yeterli mü-
cadele edilmediğini savunan yüzba-
şılar, devlet başkanı olan Yarbay Pa-
ul-Henri Damiba’yı devirdi. Yeni devlet 
başkanı yüzbaşı rütbesindeki İbrahim 
Traore oldu.
 
Yeni başkan Traore, Fransa’nın ve 
Amerika’nın etkisiyle artan terör ey-
lemlerini durdurmak için darbe yapan 
Damiba’yı iktidara geldikten sonra uz-
laşmacı bir çizgi izlemekle, gerekli ön-
lemleri almamakla eleştiriyor. Traore 
Rusya ve Mali ile iyi ilişkiler kurulması 
taraftarı olduğunu söylüyor. Fran-
sa’nın ve Amerika’nın darbeden çok 
rahatsız olduğu görülüyor. Önceki yö-
netimlere göre daha ilerici olduğu yö-
nünde işaretler veren yeni yönetimin 
neler yapacağını izlemek gerekiyor.

KUZEY KORE KARARLI
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti yeni bir ba-
listik füze denemesi yaptı. Yapılan denemede ilk 
defa yaklaşık 1000 km irtifadan seyreden füze 
doğrudan Japonya üzerinden geçerek ülkenin 
3 bin 200 km doğusunda Pasifik Okyanusuna 
düştü. Füzenin toplam menzilinin 4 bin 600 km 
olduğu tahmin ediliyor. Füze Japonya üzerinden 
geçerken ülkede hava savunma sirenleri çalmış. 
İnsanlar binaları terk etmeye çağırılmış.

Kuzey Kore’nin füze denemesine tepki olarak 
Güney Kore, Japonya ve Amerika ortak tatbikat 
yaptılar. Fakat füze fırlatma denemeleri sırasın-
da Güney Kore’nin füzesi fırlatma rampasında 
patladı, büyük bir yangın çıktı. Başlarda Kuzey 
Kore’nin bir saldırıda bulunduğu sanılsa da Sa-
vunma Bakanı teknik bir sorun olduğunu belirte-
rek özür diledi.

Bütün bu gelişmeler Kore Demokratik Halk Cum-
huriyeti’nin kendini korumak için kararlı adımlar 
attığını, bu teknik altyapıyı kurduğunu kanıtlıyor.

HAMANEY’DEN AÇIKLAMA
İran’da gösteriler sürüyor. İlk defa Hamaney de açıklama yaptı. 
“Mahsa Amini’nin başına gelen trajediye çok üzüldüm. Bunun araştı-
rılması emrini verdim. Her türlü soruşturmayı yapıyoruz. Bu son de-
rece üzücü bir şey. Ama şu anda yapılan gösterilerin ardında İsrail ve 
Amerika var. Lütfen bunlara uymayın” dedi. Hamaney bu açıklama-
sıyla özür dileyerek geri adım atmış oldu ama, İran'da kadınların kılık 
kıyafetine serbestlik tanıma yönünde işaret vermedi. Üniversitelerin 
açılmasıyla gösteriler okullara da sıçradı, olaylar devam ediyor.
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YAPTIRIMLARIN SONUÇLARI
Almanya Rusya’ya karşı uyguladığı 
yaptırımlar nedeniyle yükselen do-
ğalgaz fiyatları yüzünden şirketleri 
kurtarmak ve hane halkına destek 
olmak için 200 milyar Avroluk bir 
fon ayırdı. Fonun büyük bölümü şir-
ketleri kurtarmak için kullanılacak.

MUAZZAM FIRSAT
ABD Dışişleri Bakanı Blinken “Kuzey akım boru hatlarına 
sabotajı biz yapmadık, bu iftiradır. Ama şunu da belirt-
mem gerekiyor ki bu kuzey akım hatlarına yapılan sabo-
taj hepimizin önüne muazzam bir fırsat çıkardı. Avrupa 
artık Rusya’ya bağımlı olmaktan kurtuluyor” dedi.
Rusya da bu açıklamayla dalga geçerek “Daha nasıl itiraf 
edilebilirdi” dedi.

DEVASA DESTEKÇİ
İngiltere Başbakanı Liz Truss, yaptığı bir 
açıklamada “İsrail’in devasa bir destek-
çisiyim ve devasa bir siyonistim” dedi.
Filistin açıklamayı protesto etti.
'Teneke Leydi' aynı zamanda İngiltere 
Büyükelçiliğini, Trump’ın yaptığı gibi, Ku-
düs’e taşımak istediğini de açıkladı.


