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Türkiye’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları deldiği iddi-
asıyla ziyarete gelen Amerikan heyeti tek tek şirket 
yöneticileriyle de görüşmüş. Bütün şirketlerin en az 
bir avukatla temsil edildiği görüşmeler yapıldığı söy-
leniyor. Görüşmelerde “Tercihte bulunmak zorundası-
nız. Ya Amerikan pazarı, ya Rusya pazarı. Amerika ile 
iş yapacaksanız Rusya ile ilişki kurmayın. Rusya ile 
iş yapacaksanız Amerikan pazarını unutun” demişler
AB’den bir heyetin de benzer uyarılarda bulunduğu 
söyleniyor. AB heyeti daha diplomatik bir dille “Türki-
ye AB’de değil ama Gümrük Birliği kapsamında. Size 
sağlanan avantajlar dolaylı yoldan Rusya’ya da sağ-
lanmış oluyor. Buna son verin” demişler.
Emperyalist bloktaki ülkeler Türkiye’nin Rusya’ya çok 
büyük bir ekonomik destek sağladığını iddia ediyor.

Bir yandan Amerikan ve AB heyetlerinin tehdit ziya-
retleri yapılırken diğer yandan finans kapitalin dünya 
genelindeki en önemli iki sözcüsü olan Amerikan Wall 
Street ve İngiliz Financial Times gazeteleri “Türki-
ye Merkez Bankası MB, verilerinde yer alan net hata 
noksan kaleminin hepsi Rusya’dan gelmektedir” diye 
iddia etti. Net hata noksan, ülkeye kaynağı belli olma-
yan para girişini ifade ediyor. MB bu yılın başından 
itibaren sekiz aylık dönem için 28,3 milyar dolarlık bir 
miktar açıkladı. Bu tarihî bir rekor. 
Daha önceki dönemde net hata noksan ara sıra ortaya 
çıkar ve bir sonraki ay açıklanan verilerde gelen para-
ların kaynakları açıklanır ve geçmişe dönük olarak dü-
zeltme yapılırdı. Böylece kaynağı açıklanamayan para 
miktarı sıfıra yakın olarak düzeltilmiş olurdu. Ama bu 
dönem her ay ortaya çıkan tutar birikerek artıyor ve 
düzeltme yapılmıyor.

Rusya’dan Akkuyu Nükleer Santrali ve diğer ödemeler 
için gelen paraların kayıtlı olduğunu, net hata noksan 
kaleminin bunların dışında bir giriş anlamına geldi-
ğini de anımsatalım. Wall Street ve Financial Times 
bu para girişinin Türkiye’yi rahatlattığını söylüyorlar. 
Heyetlerin ziyaretleri ile birlikte düşünüldüğünde bu 
açıklamaların hem durum tespiti, hem de tehdit anla-
mına geldiğini söyleyebiliriz.

Türkiye bu iddialar ile ilgili resmî açıklama yapmadı. 
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sorular üzerine yap-
tığı açıklamada “Biz Rusya ile iyi komşuluk ilişkileri 
kuruyoruz. Doğalgaz alıyoruz. Doğalgazda indirim 
teklif ettik. Ödemelerin ertelenmesini teklif ettik. Ama 
biz bütün uluslararası yasalara ve yaptırım kararları-
na harfiyen uymaktayız. Biz Ukrayna ve Rusya ile iyi 
komşuluk ilişkilerini sürdürüyoruz” diye kaçamak bir 
cevap verdi.

Amerika ve AB, aldıkları yaptırım kararlarına yani ken-
di kanunlarına, bütün dünya ülkelerinin uyması için 
baskı yapıyor. ABD ve AB kendi içlerinde aldıkları ka-
rarlara Türkiye’nin de uyması için tehdit ediyorlar. Bir 
tarafta baskılar ve tehditler varken diğer yandan, eğer 
iddialar doğruysa, Rusya Türkiye için önemli destek-
ler sağlıyor.

Genel olarak Türkiye ve Rusya’nın karşılıklı yarara da-
yanan bir dayanışma ilişkisi içine girdikleri ve adım 
adım geliştirdikleri görülüyor. İki ülke halklarının ka-
zanabileceği bir ortam sağlanıyor.

AMERİKAN ABLUKASI
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KARANLIĞIN BEKÇİSİ
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahraman-
maraş’ta katıldığı bir kültür etkinliğinde “Bir kül-
tür devrimi olarak Cumhuriyet lügatimizi, alfa-
bemizi, dilimizi yani bütün düşünce setlerimizi 
yok etmiştir. Böyle bir radikallik Fransız Devri-
minde de görülmemiştir. Mao’nun kültür devri-
minde de görülmemiştir. Dolayısıyla biz bu dille 
bilim yapamayız. Düşünce oluşturamayız” diye 
çok ağır bir konuşma yaptı. Bu açıklama büyük 
bir kızgınlık yarattı. Ki, AKP bu sıralarda genel 
görünüm olarak Cumhuriyete sahip çıkan bir 
hava yaratmaya çalışıyor. 

AKP sözcüsü Ömer Çelik hemen bir tweet ata-
rak “Cumhuriyet en büyük kazanımımızdır. Sa-
yın cumhurbaşkanımız hayatını Cumhuriyetin 
kazanımlarını korumaya vakfetmiştir” sözleriy-
le durumu toparlamaya çalıştı.
Genelde AKP’yi eleştirmeyen Bahçeli bu deme-
ci çok ağır bir hata olarak nitelendirdi. Ünal’ın 
açıklamalarının iftira olduğunu belirterek 
“Cumhuriyeti eleştirmek kimseye fayda getir-
mez” dedi. Kılıçdaroğlu hem Ünal’ı eleştirdi, 
hem de Bahçeli’yi numara yapmakla suçladı. 
“Ara sıra eleştiriler yapıyor, ülkücülerin tepki 
göstermesini önlemeye çalışıyor” dedi. 

Bu tartışmadan AKP'nin zarar göreceği belli. 
Ünal’ın niye böyle bir açıklama yaptığını düşü-
nürken ilk olarak kendi öz düşüncesini açıkla-
dığını belirtmek gerekir. Ayrıca bu açıklama ile 
tarikatlara, bütün orta çağ özlemcisi güçlere 
mavi boncuk vermiş oluyor. Bir başka yönü de 
bu tartışma alevlenince pahalılık, işsizlik gibi 
konular gündemden düşmüş oluyor.

TÜRBAN TARTIŞMASI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, türban ve aile-
nin korunması konusunda hazırladıkları ana-
yasa taslağını cumhurbaşkanına sundukları-
nı açıkladı. İçerik ile ilgili henüz kamuoyuna 
açıklama yapılmadı. Ne adım atılacağı henüz 
belli değil. 

Akşener Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın ko-
nuğu oldu. Türban konusunda “Kabuk bağla-
mış yaralarla uğraşmak yerinde olmamıştır” 
diyerek Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. “Kanayan 
yaralarla ilgilenmek gerekirdi” dedi. “Tabii ki 
Sayın Kılıçdaroğlu’nun türban konusunda öz-
gürlükçü bir tutumu olduğunu biz de biliyor-
duk, halk da biliyordu. Bu yönüyle de gereksiz 
oldu” dedi. Anayasa değişikliği ile ilgili olarak 
“Onlarla beraber Anayasa değişikliği yapıl-
maz. AKP istiyorsa seçmene bunu vadeder. 
Destek alırlarsa seçimden sonra yapar” dedi. 

CHP’den anayasa değişikliğine katılmaya-
cakları yönünde açıklamalar yapıldı ama tam 
olarak net bir tutum açıklanmadı. HDP daha 
önce türban konusunda destek olacakları-
nı açıklamıştı. Ama henüz ortada bir taslak 
yok. Umarız bu alanda anayasa değişikliğine 
destek olmak yönünde daha büyük bir hata 
yapılmaz. 

AKP çevrelerinden sızdırıldığı düşünülen 
bilgilere göre genel seçim sırasında aynı za-
manda referandum da yapılabilirmiş. Bu çok 
ağır ve uygulaması zor bir karar. Bu adımın 
atılacağına dair kuvvetli işaretler yok.
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Uzun süredir dikkat çektiğimiz sağın CHP’yi 
kuşatma, tavize zorlama stratejisi devam 
ediyor. Amerikan emperyalizmi “Erdoğansız 
AKP” veya “AKP’siz AKP” programını CHP’yi 
seçimlerin hamallığını yaptıktan sonra ikti-
dar yetkilerini sağcılara teslim etmeye zorla-
yarak sürdürüyor. 

Akşener Halk TV’deki konuşmasında Kılıç-
daroğlu’na adaylık konusunda yüklenmeye 
devam etti. “Kazanacak aday” tezini işleme-
yi sürdürdü. Bir de parti yöneticilerine değil 
ama “CHP’nin içini dizayn etmeye çalışan 
bazı medyacılara” dönük olarak “Bu çevrele-
re bir şımarıklık geldi. Onlar durmadan bizi 
hedefe oturtuyorlar. Sağcılarla iş yapıyor-
sunuz, sağa niye yöneliyorsunuz, diyorlar. 
Kardeşim biz kendiliğimizden gelmedik ki. 
Madem sağcılara karşısınız niye masaya da-
vet ettiniz” dedi. Bu açıklama üstü örtülü bir 
şekilde Kılıçdaroğlu’nu da hedef alıyor. 

Babacan Haber Türk’e konuk oldu. Adaylık 
açıklamalarının herkesin özgürlük alanı ol-
duğunu altı genel başkanın da doğal olarak 
aday olduğunu söyledi. Masadan ortak aday 
kararı çıkmazsa kendisinin partisinin adayı 
olacağını anımsattı. “Altı parti de uygun gö-
rürse, Sayın Babacan ortak adayımız olsun 
derse bunu gayet iyi yaparız. Mesele ne ya-
pacağımız. Ne yapacağımız konusunda mu-
tabakat olmadan çok riskli bir süreç başlar 
Türkiye’de” diyerek el yükseltti. 

Babacan ortak adayın masayla benzer şey-
leri söylemesi gerektiği konusundaki tezle-
rini de işlemeye devam etti. “CHP farklı bir 

helalleşme süreci yaşıyor. 99 yıllık bir par-
tiden bahsediyoruz. O geçmişte neler neler 
var. Biz geçmişleriyle beraber otursak an-
laşamayız, on dakikada CHP ile masadan 
kalkarız” dedi. Akşener’in işaret ettiği sağ ile 
işbirliğinden memnun olmayan kesimlere de 
çattı. “O zaman buyursunlar. Böyle bir iddi-
ası olan varsa buyursun. Yalnız başına gir-
sinler seçime, 2018’de ne oldu? Ortak aday 
çıkaramadılar da ne oldu? Beş yıl kaybetti 
Türkiye” dedi. 

Kılıçdaroğlu Sivas’a gittiğinde yerel bir tele-
vizyonda konuştu. “Milletimiz cumhurbaş-
kanı olarak niye size oy versin?” sorusu üze-
rine “Milletimden şunu diliyorum. Bir kere 
de şu Kılıçdaroğlu’nu deneyelim desinler. 
Diğerlerini denedik. Yirmi yıldır iktidarda-
lar. Hiçbir şey yapmadılar. Kılıçdaroğlu’nu 
denesinler. Bakalım sözünde duruyor mu? 
Türkiye’nin buna ihtiyacı var” dedi. Bunun 
üzerine Erdoğan “Demek ki icazetini almış. 
Adaylığını açıkladı” dedi. Kılıçdaroğlu “Yok 
biz adaylık ilan etmedik. Adayı altılı masa 
belirleyecek” dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İyi Parti 
kontenjanından çalışan eski ülkücü bir mü-
dür kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş-
ti. İBB müdürün memleketi Gümüşhane’de 
adına bir kütüphane yaptırmış. Açılışına 
İmamoğlu, Akşener ile birlikte gitti. CHP Kı-
lıçdaroğlu’nun programının yoğunluğundan 
dolayı katılamadığını açıkladı. O sırada Si-
vas gezisindeydi. Bunun üzerine ortak aday 
olarak İmamoğlu tartışmaları tekrar günde-
me geldi.

CHP’YE BASKI
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KİMYASAL SİLAH TARTIŞMALARI
PKK tarafından kimyasal silah kullanıldığı yönünde dün-
ya çapında uluslararası bir kampanya yürütülüyor. Onlar 
uluslararası bir heyetin kurulması ve konunun araştırıl-
masını istiyorlar. Somut koşullara bakıldığında TSK’nın 
şu sıralar yürüttüğü operasyonlarda büyük toplulukların 
direnişi ile karşılaşmadığını, küçük grupların kuşatılma-
sına dayanan harekâtlar yaptığını belirtmek gerekir. Bu 
koşullarda TSK’nın kimyasal silah kullanacak kadar zor 
duruma düştüğünü iddia etmek hayatın olağan akışına 
aykırı. Diğer yandan kimyasal silah iddialarının son dö-
nemlerde emperyalistler tarafından ilgili ülkelere askerî 
müdahale gerekçesi için kullanıldığını da biliyoruz. 

Fincancı’nın açıklamalarının bu ortamda yapılmış olma-
sı kendisine yönelik tepkileri daha da artırdı. Diğer yan-
dan bu tartışmaların AKP-MHP ittifakının işine geldiğini 
söylemek de gerekir. Yine de kamuoyunda bu kadar etkili 
bir şekilde mahkûm edildiği hâlde TTB Başkanının gözal-
tına alınması ve tutuklanması demokrasi için bir kayıptır. 
Adalet Bakanı Bozdağ, TTB ve TMMOB hakkında yasal 
düzenleme yapmak üzere hazırlıklara başladıklarını açık-
ladı. Bu tartışma üzerinden önemli bir kamuoyu etkisi ya-
ratmak istedikleri anlaşılıyor.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI
12 Eylül döneminin en onurlu aydınlarından biri olan 
Şebnem Korur Fincancı birçok dosyada işkenceyi kanıt-
layan raporlar yazmıştı. Bu yönüyle insan hakları müca-
delesinde de önemli bir yer tutmuştu. Genel olarak sol 
liberal bir dünya görüşünü savunuyor. Fincancı’nın son 
zamanlarda “yerel despota karşı büyük despotla işbirliği 
yapılmalı” tezini savunan çevrelerin etkisinde kaldığını 
söyleyebiliriz. Bu tezler Batı’nın Türkiye’ye belli alanlar-
da belli oranlarda müdahale etmesi gerektiğine kadar 
savruluyor. Fincancı’nın başında olduğu TTB yönetimi 
salgın zamanlarında da kötü bir sınav vermiş; tam ka-
panma, zorunlu aşı ve aşı pasaportu gibi dolar milyarder-
lerinin işine gelecek uygulamaları savunmuştu.

TTB BAŞKANI GÖZALTINDA
Kimyasal silah tartışmaları ile 
gündeme gelen Türk Tabipler Bir-
liği TTB Başkanı Şebnem Korur 
Fincancı 26 Ekim 2022 tarihinde 
İstanbul’daki evinden gözaltına 
alındı. Ankara’ya götürülen Fin-
cancı tutuklanma talebiyle mah-
kemeye sevk edildi. 

TTB başkanı, PKK’ya yakın bir 
televizyona bağlanarak “Son za-
manda TSK operasyonlarında öl-
dürülenler sinir sistemini tutan bir 
kimyasal etkisi ile öldüğü izlenimi 
veriyor. Bu konunun araştırılması 
gerekir” demişti. Bu açıklama bü-
yük tepkilere yol açmış, Savunma 
Bakanlığı hemen açıklama ya-
parak envanterde kimyasal silah 
olmadığını, silah kullanımında 
uluslararası kurallara uygun dav-
ranıldığını belirtmişti. 

Erdoğan ve Bahçeli de Fincancı’yı 
hedef alan çok sert açıklamalar 
yaptı. Erdoğan 25 Ekimde “Yargı 
harekete geçti. Haddini bildirecek-
tir. Türk adını kullanan bir kurulu-
şun bu tür açıklamalar yapmala-
rını kabul edemeyiz. Gerekli yasal 
düzenlemeleri yapacağız. Türk 
adını kullanmalarını engelleyece-
ğiz” dedi. Hemen ardından İstan-
bul’daki evinden gözaltına alınan 
Fincancı Ankara’ya götürülerek 
savcılıkta ifade verdi. Tutuklanma 
talebiyle adliyeye sevk edildi ve 
tutuklandı.
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İSTANBUL
BARO SEÇİMLERİ
Dünyanın en büyük barolarından biri 
olan İstanbul Barosunun seçimlerini, yö-
netimi elinde bulunduran Önce İlke Çağ-
daş Avukatlar grubunun listesi kazandı. 
Filiz Saraç başkan oldu. Türkiye’de baş-
ka barolarda kadın başkanlar görev yap-
sa da İstanbul Barosu 144 yıllık tarihinde 
ilk kez bir kadın başkan tarafından yöne-
tilecek.

DANIŞTAYDAN HSK KARARLARI
Danıştay 5. Dairesi, uzun bir süredir FE-
TÖ’cü olduğu veya FETÖ iltisaklı olduk-
ları gerekçesiyle Hâkimler ve Savcılar 
Genel Kurulu HSK kararlarıyla görevden 
atılan hâkim ve savcıların lehine karar-
lar veriyordu. En son 20 Ekimde 178 
hâkim ve savcının göreve iadesine ve 
çalışmadıkları sürelerdeki maaşlarının 
faizleriyle ödenmesine karar verdi. Bu 
hâkim ve savcılardan 122’si göreve baş-
ladı, 56’sı henüz başlamadı. HSK Da-
nıştay’ın vermiş olduğu iptal kararlarını 
temyiz ederse son kararı Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulu verecek.

Bahçeli grup konuşmasında konuyu 
gündeme getirerek ağır bir şekilde eleş-
tirdi. “Burada bir ihanet vardır. FETÖ’cü 
kadroların, kumpas davalarında rol 
alanların tekrar yargıya dönmesi kabul 
edilemez” dedi. Sabah gazetesi de ko-
nunun üstüne gidiyor. 

Bu tür kararların belirli bir uzlaşma te-
melinde çıktığını söylemek çok zor. 
Çünkü bu sırada diğer yandan FE-
TÖ'nün finans ayağına yönelik operas-
yonlarda 600’ün üstünde gözaltı yapıl-
dı. Erdoğan Amerika ile sürtüşmenin 
sürdüğüne dair işaretler veriyor. En son 
Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklama-
larda “F-16 için uğraşıyoruz ama başka 
seçeneklerimiz de var. Dünyadan çeşitli 
teklifleri değerlendiriyoruzé dedi. Ayrı-
ca Rusya ile de ilişkileri ilerletiyorlar.
FETÖ'cülerin kendilerine yönelik baskı 
karşısında örgütlü olmaya devam ettik-
leri ve halk düşmanı çalışmalarını sonu-
na kadar sürdürdükleri anlaşılıyor. 

KİRLİ BOMBA PROVOKASYONU
Ukrayna Cephesindeki Birleşik Rusya Kuvvetlerinin 
yeni komutanı Sergey Surovikin yeni düzenlemeler 
yapıyor. Ama Herson cephesinde durum hâlâ parlak 
değil. Kentteki sivillerin boşaltılması hızlandırılıyor. 
Yeni yayınlanan acil emirle son kalanların da kenti 
terk etmeleri istendi. 
Bu sırada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve 
Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Türkiye Ame-
rika İngiltere dahil birçok ülkenin yöneticilerini arayıp 
Ukrayna’nın radyoaktif kirlilik yaratacak “kirli bomba” 
kullanma hazırlığı yaptığını söyledi. Ukraynalıların ha-
zırladıkları mizansene göre bir yerde yardım dağıtmak 
için sivilleri toplayacaklar ve bu kirli bomba patlatıla-
cak. Zelenski de ardından Rusya’yı nükleer silah kul-
lanmakla suçlayacak. 
Amerika açıklamaları yalan olarak değerlendirdik-
lerini söyledi. Kremlin sözcüsü Peskov “İnanıp inan-
madıkları kendilerini ilgilendirir” dedi. Rusya provo-
kasyon istihbaratını erkenden dünya ile paylaşarak 
girişimi önlemeye çalışıyor. Suriye’de de kimyasal 
silah provokasyonlarını bu yolla büyük oranda boşa 
çıkartmışlardı.
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LÜBNAN DENİZ SINIRLARI
İsrail ile Lübnan arasında yapılan 
deniz sınırları ve deniz yetki alan-
larının belirlendiği anlaşma imza 
aşamasına geldi. Lübnan Cum-
hurbaşkanlığı aynı türden bir an-
laşmayı Suriye ile de yapmak için 
bir heyetin yola çıkacağını açık-
ladı. Ama Suriye “Bu konuları gö-
rüşmek için uygun zaman değil” 
diyerek görüşmeyi erteledi. Konu 
ileri bir tarihte tekrar gündeme 
gelecek.

HAMAS HEYETİ ŞAM’DA
Hamas emperyalist ayartmaya kapılarak 
Suriye iç savaşı başladığında Suriye halkına 
ihanet etmiş, yönetimi arkadan hançerlemiş-
ti. Ayaklanmaya katılmışlardı.
Sonra pişman oldu. Son üç yıl boyunca İran 
ve Hizbullah, Suriye’yi Hamas ile barışmaya 
ikna etmeye çalışıyordu. Suriye Hamas’ın 
“Barışmaya hazırız” demesine rağmen gö-
rüşmeyi reddediyordu. Nihayet Esad, Hamas 
heyetini Şam’da kabul etti. Hamas, Suriye ile 
müttefik olduğu dönemdeki bildirilerini bile 
ileriye taşıyacak kadar dostane ve övgü dolu 
bildirilerle Suriye’yi övdü. Suriye’nin “Filistin 
Devriminin eşsiz koruyucusu” olduğunu ve 
her koşulda Filistinlileri koruduğunu anımsa-
dı, anımsattı. Bu gelişme Suriye, bölge halkla-
rı ve Filistin açısından önemli bir kazanımdır.

ARAP BİRLİĞİ 
Suriye açısından bir başka dip-
lomatik başarı olasılığı da Ceza-
yir’de yapılacak olan Arap Birliği 
toplantısı. Toplantıda Suriye’nin 
Arap Birliği'ne tekrar katılması 
kararı alınabilir.
Suudi Veliahtı Muhammed bin 
Salman, hasta olduğu için Ceza-
yir’e gidemeyeceğini bildirmiş. 
Suriye’nin Arap Birliği’ne tekrar 
katılması kararının kendisinin ol-
madığı toplantıda alınmasını ter-
cih ediyor olabilir.

IRAK’TA GÜVENOYU
Irak’ta hükûmet krizi adım adım çözüm yo-
luna giriyor. Geçen hafta cumhurbaşkanı-
nı seçen meclis 27 Ekimde Şiya es Sudani 
başkanlığındaki hükûmete güvenoyu verdi. 
Kürt partilerinin aralarındaki anlaşmazlıklar 
yüzünden 23 bakandan oluşan hükûmette 
İmar ve İskan Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı 
için güvenoylaması daha sonra yapılacak. 
Güvenoylaması sırasında mecliste kavga 
çıktı. Fakat hükûmet kurulmuş oldu. Yeni ku-
rulan hükûmet programına göre Irak'ta par-
tilerin de onayı ile bir yıl sonra erken seçime 
gidilecek.
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ARSIZDAN HIRSIZA
Liz Truss’ın 44 günlük başba-
kanlığın ardından istifa etmek 
zorunda kalmasıyla boşalan 
koltuğa Rishi Sunak otura-
cak. Truss’ın ardından Muha-
fazakâr Parti içinde başlayan 
yarışta tek aday olarak kalan 
Sunak 25 Ekimde başbakan 
olarak atandı. 
Savaş kışkırtıcılığında ve Rus-
ya düşmanlığında sınır tanıma-
yan Liz Truss apaçık bir şekilde 
zenginlerden alınan vergilerde 
indirime gitmek isteyecek ka-
dar arsız olunca partisi içinde 
bile desteğini yitirerek istifa 
etmek zorunda kaldı. Şimdi de 
İngiltere’nin en zenginlerinden 
biri olan Sunak başbakan ola-
rak atandı. 
Rishi Sunak bir dönem ABD ya-
tırım bankası Goldman Sachs 
yöneticiliği yapmış. Hint asıllı 
ama Hindistan bağımsızlığı-
na kavuştuğunda ülkesini terk 
edecek kadar sömürgecilere 
hizmet etmiş bir aileden geli-
yor. Servetinin asıl kaynağı eşi-
nin ailesi. Yağlı kapıya damat 
olarak kraliyet ailesinden bile 
fazla bir servete (745 milyar 
Sterlin) sahip olan Sunak hak-
kında yolsuzluk, vergi kaçırma, 
eşinin holdingine haksız ka-
zanç sağlama gibi birçok iddia 
var. İngiltere’deki en yıpranmış 
siyasetçilerden biri. Tam İn-
giliz emperyalizmine layık bir 
başbakan. İngiltere içinde kar-
gaşanın süreceğini beklemek 
gerekir.

İTALYA
İtalya'da faşizmi savunduğu hâlde birinci olan partinin lideri Meloni 
başbakanlık görevine başladı. İlk açıklamalarında ABD ve NATO’ya 
övgüler sıralamaya başlayan Meloni “Benim için faşist demeyin” 
diye itiraz ediyor. Seçim kampanyası sırasında kullandığı bağımsız-
lıkçı söylem yerini işbirlikçiliğe bırakıyor.

ÇKP KONGRESİ
ÇKP Ulusal Kongresi tamamlandı. Şi Cinping, Merkez 
Komitesine seçilerek Mao’dan sonra üçüncü kez Ge-
nel Sekreterliğe getirilen ilk kişi oldu. Konuşmasında 
çok kutuplu dünya vurgusu yaparak Amerika’ya karşı 
konuştu. Rusya dostluğunu vurguladı.
Kongre kararları henüz yayınlanmadı. Politikalarda ve 
temel yönelimlerde bir değişiklik beklenmiyor. 

Kongre fotoğraflarında Çin’de hâlâ salgın tedbirlerinin 
uygulandığı da görülüyor. Çin bu konuda kendisine de 
zarar veren yanlış bir politika benimsiyor. Tedbirler 
ekonomik ve toplumsal yaşamı olumsuz etkiliyor. 

DAHA İYİSİ İCAT EDİLMEDİ
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rus siyaset bilimci Dugin ile 
başkent Minsk’te bir araya gelerek Ukrayna’da süren savaş ve Rus-
ya Belarus ilişkileri üzerine değerlendirmeler yaptı. Dugin’in Ukray-
na savaşının ideolojik alanda da sürdüğünü söylemesi üzerine in-
sanlığın Marksizm Leninizm’den daha iyi bir ideoloji yaratamadığını 
söyleyen Lukaşenko devletlerinin resmî bir ideolojisi olmadığını 
belirtti. Kendisine çok farklı ideolojiler önerildiğini ama Marksizm 
Leninizm’den daha iyisi olmadığını vurguladı. 

Belarus, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ilk ve en hızlı to-
parlanan ülke oldu. Bugün ekonomik ve sosyal sistem olarak Rus-
ya’dan da ileride bir yeri temsil ediyor. Kendi içlerinde oligarkların 
çıkmasını önlediler ve devlet işletmelerini büyük oranda korudular. 
Bugün ülkede hiç oligark yok. İktidar burjuvazi ile işçi sınıfı arasında 
denge kuran ilerici/sol Bonapartist bir yapıya dönüşmüş durumda. 


