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3 Kasım HAFTALIK GÜNDEM

KOMİKSİN JOE
Amerika’da ara seçimler yaklaştı. Seçimlerde 
desteğini artırmak için demeçler veren Joe Bi-
den yaptığı bir açıklama ile doğalgaz ve petrol 
şirketlerine yüklendi. “Ben de kapitalistim ama 
bu kadar da olmaz. Yüzde 300 kâr ettiniz. Yetti 
artık. Bunu değiştirin” diyerek fırça attı. “Kapi-
talistim” lafını kapitalist sistemin destekçisiyim 
anlamında kullanıyor. Bu açıklamanın ardından 
fiyatları düşürmek için stratejik rezervlerden bir 
miktar daha satılmasına karar verdi. 

Anlaşılan o ki Biden, zenginlere yağcılık yapa-
yım derken koltuğunu kaybeden İngiltere eski 
başbakanı Liz Truss örneğinden ders almış. 
Zenginlere sözde yüklenerek seçmenin dikka-
tini çekmeye çalışıyor. Ancak yüzde 300 dola-
yındaki vurguna itiraz edildiği, bir düzeye kadar 
vurguna izin verileceği de gözden kaçmıyor.

FED KARARI
Ekonomiyi olumsuz etkileyecek başka bir veri de Amerika’dan geldi. ABD Mer-
kez Bankası FED, faiz oranlarını 75 baz puan artırarak politika faizini yüzde 
3.75 – 4 aralığına yükseltti. Bu belli başlı büyük fonların bizim gibi ülkelerden 
Amerika’ya yönelmesi, borçlanma faizlerinin daha da artması anlamına gelir.
Türkiye köklü tedbirler almak, halkçı, kamucu, toplumcu seçeneklere yönel-
mek zorundayken iktidar oyalamak ve oyalanmak dışında bir şey yapmıyor.

ENFLASYON
İTO İstanbul Ücretliler Geçim Endeksi verilerine göre 
Ekim 2022 için aylık tüketici enflasyonu TÜFE yüzde 
3.96, yıllık yüzde 108.77 olarak; toptan eşya fiyatları, 
yani üretici enflasyonu ÜFE aylık yüzde 5.89, yıllık 
yüzde 104.21 olarak açıklandı. 
Aynı oranlar TÜİK’te TÜFE aylık yüzde 3.54, yıllık yüz-
de 85.51, ÜFE aylık yüzde 7.83, yıllık yüzde 157.69 ola-
rak açıklandı. 
Sadece TÜFE açıklaması yapan ENAG ise aylık yüzde 
7.18, yıllık yüzde 185.34 oranlarını duyurdu. 
Burada asıl dikkati çeken ÜFE oranındaki yükseklik. 
Bu zaten bizi büyük bir yoksulluğa sürükleyen enflas-
yonun gelecek dönem en az bir kat daha üstümüze 
geleceği anlamına geliyor. İktidar ise bu enflasyonu 
sadece yıl başında yapacağı yüksek maaş artışları 
ile çözeceğini vadediyor. Bu yüksek enflasyonda ma-
aşları istediği kadar artırsın, yoksulluk hızla kapımızı 
çalacaktır.
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CARİ AÇIK BÜYÜYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2 Kasım tarihinde, MÜ-
SİAD fuar açılışında yaptığı konuşmada cari açığın hızla büyüdü-
ğünü, Ağustos 2022 itibarıyla cari açığımızın toplam 40,9 milyar 
dolar olduğunu açıkladı. Yıl sonuna kadar toplam açık daha da bü-
yüyecektir. Bu bilgiye ek olarak Ekim ayı dış ticaret açığı da açık-
landı. Ekim 2022’de dış ticaret açığı yüzde 430 artarak 8 milyar 
dolar oldu. 
Nebati konuşmasında bu açığın enerji ithalatından kaynaklandı-
ğını belirtti. 
Ama bu koşulu değiştirmek olanaklı olmadığı için ekonomi yöne-
timinin buna göre düzenlenmesi gerekir. Bu tablonun bir kez daha 
ortaya koyduğu gerçek AKP’nin yeni ekonomik program iddiası-
nın çöktüğüdür. İktidar bu sistemin temel noktasını cari açığın 
azalması olarak belirlemişti. İthal ikamecilik sistemine geçeceğini 
belirtiyordu. Ama finanskapitale verilen üstü örtülü faiz tavizi ve 
ekonominin neoliberal serbest piyasacılık mantığıyla ele alınması 
iktidarın ekonomi programını fiyaskoya döndürdü.

YAŞASIN CUMHURİYET
29 Ekim Cumhuriyet Bayra-
mı çok yaygın ve coşkulu bir 
şekilde kutlandı. Resmî tö-
renler dışında gece yapılan 
cumhuriyet yürüyüşleri hem 
katılım, hem de coşku açı-
sından son yılların zirvesine 
ulaştı. Kutlamalardaki katı-
lım ve coşku özellikle Cum-
huriyete doğrudan eylemli 
bir şekilde sahip çıkan halk 
kesimlerinde Erdoğan/AKP 
yönetiminin değişeceğine 
yönelik umudun arttığına 
işaret ediyor.

Cumhuriyet ile ilgili ipe sapa gelmez tezler öne süren 
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal istifa etmek zorun-
da kaldı. Geçen hafta muhalefetin ve Bahçeli’nin ağır 
eleştirileriyle karşılaşan Ünal’ı, BBP Başkanı Mustafa 
Destici de eleştirdi. 
Sızan kulis bilgilerine göre kendisine yönelen eleştiri-
ler sonrasında özür mahiyetinde “Ses bayrağım Türk-
çe'm” vurgulu tweetler atmıştı. MKYK toplantısına gi-
derken “Alınacak kararların hayırlara vesile olmasını 
diliyorum” gibi tweetleri de var. Dolayısıyla toplantıya 
giderken istifa etmesinin gerektiğini düşünmüyor-
muş. Fakat Erdoğan toplantıyı açtıktan sonra ilk ola-
rak “Mahir arkadaşımız istifa etmek istedi, ilk karar 
olarak bunu oylayalım” demiş. Yani Mahir Ünal istifa 
ettiğini toplantıda öğrenmiş! Toplantıda hizmetleri 
için Ünal’a teşekkür eden Erdoğan, 2 Kasım günü de 
kendisini onore etti ve başka bir görev verileceğini 
söyledi.
Erdoğan istifa kararından sonra konuşma yapmış. 
“Bu seçim çok kritik bir seçim. Bizim Atatürkçülerin 
oyuna da ihtiyacımız var. Çok talihsiz zamanda hiç 
olmayacak bir demeç” demiş. Aslında Erdoğan’ın da 

benzer demeçleri var. Fakat zamanlaması beğenilme-
miş. “Biz ertesi gün Türkiye 100 yılı açıklamaları yapa-
cağız. Bu açıklamayla herkes üzerimize saldırdı” diye 
sitem etmiş. 
Bahçeli’nin Ünal’ın istifasını istemesi için bir gerekçe 
de çözüm süreci günlerinden geliyor. 28 Şubat 2015 
tarihinde yapılan meşhur Dolmabahçe toplantısına 
AKP adına katılanlardan biri de Mahir Ünal’dı. Bahçeli 
bu toplantıya katılanları vatan hainliğiyle suçlamıştı. 

Ünal’ın yerine getirilen Özlem Zengin de hem nalı-
na, hem mıhına sözleri olan biri. “Türkiye’ye kadın 
haklarını Erdoğan getirdi” diye bir demeci olmuş-
tu. Atatürk’ü yok sayıyorsun diye çıkış yapanlara “O 
başı açık kadınlara haklar getirdi. Türbanlı kadınlara 
haklarını Erdoğan verdi” demişti. Kendisi de türbanlı 
bir milletvekili olan Zengin’in diğer yönü ise İstanbul 
Sözleşmesini savunmuş olması. Bunun üzerine Akit 
gazetesi başta olmak üzere bütün tarikatlar kendisine 
saldırmıştı. Zengin “Bana diyorlar ki sözleşme LGBT 
haklarını savunuyor. Ben iki kere okudum, öyle bir şey 
göremedim” diyerek sözlerinde ısrar etmişti.

ÜNAL’IN AFFI!
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CUMHURİYET VE HDP
Pervin Buldan 1 Kasım’daki grup toplantısında cumhu-
riyeti yüz yıllık yıkım süreci olarak tanımladı. “Kurulu-
şundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasinin ret ve 
inkârına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla 
yaşanan yüz yıllık bir yıkım sürecidir bahsedilen” dedi. 
Tekçiliği, Kürtler ve Aleviler başta olmak üzere farklılıkları 
ret ve inkâra dayanan tek kişi yönetimi olarak tanımladı.
Cumhuriyeti toptan reddeden bir açıklama sağcıların, ge-
ricilerin “100 yıllık parantezi kapatacağız” teziyle uyumlu 
bir duruma düşmek demektir.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
Türban pasını Anayasa değişikliği hamlesiyle sürdüren 
AKP, taslağın hazır olduğunu duyurmuştu. Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve İstanbul seçimlerindeki 
“Hiçbir şey olmamışsa bile bir şey oldu” açıklamasıyla 
akıllarda kalan Ali İhsan Yavuz’dan oluşan bir heyet Er-
doğan’ın onayladığı taslağı bütün muhalefet partilerine 
iletti. Yarım saat arayla CHP, İyi Parti ve HDP'ye yapılan 
ziyaretlerde sadece teklifin iletildiği düşünülebilir. Taslak 
henüz kamuoyuna açıklanmadı. 

Erdoğan anayasa değişikliğini diğer partilerin de katılı-
mıyla yapabilmek için hamle yapıyor. Hiç olmazsa refe-
randuma götürebilecek bir çoğunluğa ulaşmak istiyor. 
Bunun için AKP ve MHP milletvekilleri dışında en az 25 
milletvekiline daha gerek var. Umarız hiçbir parti ufuksuz 
günlük çıkarlar için bu değişikliğe destek olmaz. 

Bu ortam içinde Erdoğan, Türkiye genelinde bütün ilçe 
müftülerini topladı. “Sizden çok büyük bir görev bekliyo-
ruz. Başörtüsü konusunda büyük bir saldırı var. Gerçi biz 
onu çözdük ama yine de tam çözülmedi. Bir de bu LGBT 
musibeti de aileye zarar veriyor. Siz bütün aileleri irşat 
edeceksiniz. Bu görev size düşer. Siz anlatacaksınız, ai-
leler nasıl bir belayla karşı karşıya” dedi.

TRT SPİKERİ 
TRT Ana Haber sunucusu De-
niz Demir, yayının sonunda 
akışın dışına çıkarak “Bizi üm-
met olmaktan birey olmaya 
getiren Atatürk başta olmak 
üzere silah arkadaşlarına min-
netimizi ifade ediyoruz. İlele-
bet yaşayacaktır Cumhuriyet” 
diyen bir konuşma yaptı. Tari-
kat çevreleri açıklamaya yük-
lendi. “Ümmet olmaktan çık-
madık. Dinden çıkmadık” diye 
tepki gösterdiler. Görevden 
alındığı yönünde haberler var. 
Buna karşılık bütün muhalefet 
ve cumhuriyetçiler Demir’i sa-
vundu. Örnek bir Atatürk kadı-
nı olarak sundular.

Deniz Demir, basında yazdığı 
kadarıyla Metehan Demir’in 
eşi. Henüz bu konuda bir ya-
lanlama gelmedi. Metehan De-
mir, Egemen Bağış ile “Bakara 
makara” geyiğini yapan düzey-
siz bir gazeteci. FETÖ ile ilişki-
leri üzerine çok açık tartışılan 
birisi. Egemen Bağış daha bir 
hafta önce “Metehan beni ton-
gaya getirdi. Çevresinde hep 
FETÖ’cü gazeteciler olurdu. 
Onlarla beni ziyarete gelirdi, 
dediklerimi çarpıttı” demişti. 
Metehan Demir de bu açıkla-
maya yanıt olarak “O dönemde 
o gazeteciler çok etkiliydi. On-
ların yanında hareket etmeden 
kimse bir şey yapamıyordu” 
dedi. Deniz Demir ile ilgili bu 
bağlantıları not edelim.
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TOGG
Erdoğan, Türkiye yüzyılı açıklamala-
rının hemen ardından 29 Ekim günü 
TOGG’un açılış törenini yaptı. Türki-
ye’nin elektrikli ve yerli bir otomobil 
üretimini yapabiliyor oluşu önemli 
bir başarı. Ama AKP kampanyasına 
döndürülen açılış sırasında fiyat açık-
lanmadı. Fiyat konusu askıda kalınca 
açılışın etkisinin halka yansıması eksik 
kaldı. Fiyatın yüksek olacağına dair bir 
beklenti oluştu. Dolayısıyla TOGG’un 
seçim kampanyası açısından verimi 
düşük olabilir. 

TÜRKİYE YÜZYILI 
28 Ekim’de AKP seçim bildirgesini açıklayan Er-
doğan “Türkiye yüzyılı” başlığıyla bir kampanya 
başlattı. Türkiye yüzyılı vizyonu olarak da yeni 
bir anayasa yapmak, demokrasiyi geliştirmek, 
aileyi korumak, pahalılıktan kurtulmak, işsizlik-
ten kurtulmak, Türkiye’yi ekonomide en önde 
gelen ülke yapmak, savunma sanayini geliş-
tirmek gibi bugüne kadar gerçekleştiremediği 
ne varsa vadetti. Bütün partilere ve yurttaşlara 
“Türkiye vizyonunun içini hep birlikte doldura-
lım” diyerek demokrat pozları da takındı. Fakat 
burada önemli bir terslik var. Bu vaatleri yapan 
parti yirmi yıldır iktidarda. Zaten yapamamış, 
yapamayacağı da belli olan vaatlerle destek 
toplamaya çalışıyor. Güçlü bir karşılığı olacağı-
nı düşünmek zor.

UYUŞTURUCU BARONLARI
Kılıçdaroğlu bir video yayınında “Türkiye’de 
uyuşturucu bir afete dönüştü. On yaşındaki 
çocuklara kadar indi. Şu anki iktidar cari açı-
ğı kapatmak için bunlara göz yumuyor” dedi. 
Açıklamayı İçişleri Bakanı ve Erdoğan ağır 
bir şekilde eleştirdi. Emniyet ve Jandarma, 
Kılıçdaroğlu ile ilgili suç duyurusunda bulun-
du. Kılıçdaroğlu, “Ben ispatlıyorum. Türkiye 
uyuşturucu baronlarının merkezi oldu. Sırp, 
Azeri, İran baronları buralarda yaşıyor. On-
lara göz yumulunca uyuşturucu da artıyor” 
dedi.

Kılıçdaroğlu bu açıklamalarla kara para akla-
yan ülke suçlaması yapmış oldu. Ayrıca uyuş-
turucu ticaretine AKP çevrelerinin bulaştığını 
ima etti. Ama lafları çarpıtılarak polis ve jan-
darmayı hedef almış olarak gösterildi.

İNGİLTERE ZİYARETİ
Daha önce türban konusunu açıp ar-
kasından Amerika ziyaretine giden Kı-
lıçdaroğlu, bu sefer açtığı uyuşturucu 
tartışmasının ardından da İngiltere’ye 
gitti. Bu ziyaretin amacını da teknolojik 
yatırım yapacak çevrelerle görüşmek 
olarak açıkladı. Erdoğan “Sen değil 
miydin bu ülkeye yatırım yapmayın 
diyen? Sen kim, yatırım bulmak kim?” 
diye sataştı.
Kılıçdaroğlu bir önceki dönem, Erdo-
ğan’ın ve iktidar temsilcilerinin Londra 
ziyaretlerini eleştirmiş, tefecilerle gö-
rüşmekle suçlamıştı. 

Bu arada HDP kanadından Ahmet Türk 
ve Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu’nu 
ortak aday olarak olumlu bulduklarını 
açıkladı.
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TAHIL KORİDORU
Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasında büyük bir kriz yaşandı. 
Rusya anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Sonra Türkiye’nin ara bulu-
culuğu ile anlaşmanın tekrar sürdürülmesi sağlandı. 
Rusya anlaşmadan çekilme gerekçesi olarak tahıl koridorunu ko-
rumakla görevli gemilerinin Ukrayna tarafından hem de koridor 
kullanılarak insansız hava ve deniz tabanlı hava araçları ile saldırı-
ya uğramasını gösterdi. Gafil avlanan Rusya donanmasına ait ma-
yın gemilerinde önemli hasarlar oluştuğu yönünde haberler geldi. 
İnsani koridorun terör amacıyla kullanıldığını söyleyen Rusya an-
laşmadan çekildi. 
BM ve Türkiye, önce Rusya olmasa da anlaşmayı uygulayabilecek-
lerini söyledi ama Rusya tarafı itiraz etti. Anlaşmanın kurucu üyesi 
olarak anlaşmayı iptal etmediklerini, dondurduklarını belirtti. Bu 
açıklama ile boğazdan geçmek için İstanbul kıyılarına ulaşmış ge-
milerin boğazlardan geçişi de durduruldu. Sonrasında diplomatik 
hamleler yapan Türkiye, Zelenski’nin yazılı olarak “Bir daha saldı-
rı yapılmayacak” açıklamasını Rusya’ya iletince Putin anlaşmaya 
geri döndüklerini duyurdu. Amerika, Rusya ve Ukrayna, Türkiye’ye 
çabaları için teşekkür etti. 
Putin tahıl koridoru anlaşmasının tekrar işlemesine onay verirken 
bir kere daha saldırı olursa koridoru tamamen kapatacaklarını 
açıkladı. “Ama koridor kapansa bile Türkiye’ye gidecek gemilere 
karışmayacağız. Çünkü Türkiye tarafsız bir konum sürdürüyor ve 
tahılın yoksul ülkelere ulaştırılması için çabalıyor” dedi. 

ÖĞRETMEN HAREKETİ
Öğretmenler 2 Kasımda Öğ-
retmenlik meslek kanunu-
nu protesto etmek için bir 
günlük iş bırakma eylemi 
yaptı. Eyleme Eğitim İş, Eği-
tim Sen ve Hürriyetçi Eğitim 
Sen başta olmak üzere 14 
sendika öncülük etti.
Hürriyetçi Eğitim Sen, Türk 
Eğitim Sen’den ayrılan daha 
çok İyi Parti çevresindeki 
öğretmenlerin oluşturduğu 
sendika. Eyleme iktidara 
yakın Eğitim Bir Sen ve Türk 
Eğitim Sen dışındaki bütün 
sendikalar katıldı. 
Eylem Türkiye çapında 
önemli bir etki yarattı. Bin-
lerce öğretmen iş bırakarak 
kent meydanlarında basın 
açıklaması yaptı. Bazı şehir-
lerde eylemler kitlesel oldu. 
Yaygınlık bakımından ele 
alındığında bütün eğitim ha-
yatını felç edecek boyutlar-
da bir katılım sağlanamasa 
da hemen her okulda iş bı-
rakan öğretmenlerin olduğu 
görülüyor. 
İktidarın korku duvarını aş-
maya başlayan öğretmen 
hareketi, 2022’nin başında 
kurye emekçilerinin baş-
lattığı dipten gelen dalga, 
EYT hareketi, metal ve pet-
rokimya sektöründeki işçi 
grev ve direnişleri ile birlikte 
düşünüldüğünde ekmek gül 
ve hürriyet günleri için umut 
veriyor.

CEPHE VE DİPLOMASİ
Tahıl anlaşmasından çekilmeden önce Peskov, Lavrov ve Putin’in 
ayrı ayrı “Batı ile görüşmelere hazırız. Güvenlik kaygılarımızı dikka-
te alırlarsa gerilim düşebilir” yönünde açıklamalar yapması dikkat-
leri çekti. Hatta Peskov’un konuşmasında abartı da vardı. “Bizim 
Minsk Anlaşmaları temelinde güvenlik kaygılarımız yerine getiri-
lirse tabii ki anlaşılabilir” dedi. Oysa ki savaş Minsk anlaşmasının 
uygulanmaması üzerine daha köklü çözümlere yönelmek zorun-
da kaldıkları için başlamıştı. Tabii bu açıklamalara komünistler ve 
yurtsever güçler tepki gösterdi.
Sahada Ukrayna saldırıları sürüyor. Rusya henüz saldırıları durdu-
racak noktada değil. Stratejik ve teknik üstünlüğüne dayanarak 
saldırıları savuşturmaya çalışıyor. Rusya yönetimi barış yanlısı 
diplomasi yoluyla taleplerini kabul ettirmeye çalışıyor olabilir. 
Ama savaş, savaştır. Sahada kazanılır. 
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TENEKENİN GÜMBÜRTÜSÜ
Liz Truss’ın istifa etmek zorunda kal-
masının yankıları sürüyor. İngiliz ba-
sınında Truss’ın istifası ile ilgili kulis 
bilgilerine dayalı tartışmalar sürüyor. 
İddialara göre Truss, Kuzey Akım 2 hat-
tına saldırı yapıldıktan hemen bir daki-
ka sonra ABD Dışişleri Bakanı Blinken’e 
“Yapıldı” diye mesaj atmış. Rusya da bu 
mesajı yakalamış ve suçüstü yapmış. 
Zaten istifasını isteyen parti ağır topları 
bu mesajı ileri sürerek derhâl istifasını 
istemiş. Truss bir gün önce asla istifa 
etmeyeceğini söyledikten sonra aniden 
istifa etmeye karar vermişti. Bu bilginin 
olayların gelişimiyle uyumlu olduğunu 
söyleyebiliriz.
Burada başka dikkat çeken bir nokta 
daha var. Mesaj İngiltere Başbakanı ta-
rafından ABD Dışişleri Bakanına gönde-
riliyor. Diplomatik açıdan bile skandal. 

BREZİLYA’DA LULA KAZANDI
Devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Lula da 
Silva yüzde 0.83 farkla kazandı. Lula seçimlerde yüz-
de 50.83, Bolsonaro yüzde 49.17 oranında oy aldı.
Lula’yı ilk kutlayan Erdoğan oldu. Erdoğan ile Lula, 
Obama ABD başkanıyken İran ile nükleer anlaşmaya 
aracılık etmiş, ABD yönetiminin tepkisini çekmişti. 

İlk turda beklenenin üstünde oy alarak şaşırtan Bol-
sonaro son dönemde yaptığı ataklarla seçimleri ne-
redeyse galip bitirebilecek düzeyde oyunu artırdı. 
Bolsonaro, çok büyük bir konut seferberliği yaparak 
yoksullara çok uygun koşullarda konut vaat etmiş, 
erken emeklilik hakkı getirmişti. Ayrıca “Lula gelirse 
dini yasaklayacak, herkes LGBT olacak” diye gerici, 
akıl dışı bir propaganda yürütmüştü. Bu adımların ve 
propagandanın oy artışında belirleyici olduğu düşü-
nülüyor. 

Bolsonaro’nun yoksullara konut, erken emeklilik (biz-
de EYT meselesine denk gelebilir) ve gerici propa-
ganda üçlüsünün bizim için de çok tanıdık olduğunu 
belirtelim. 

Seçimleri çok az farkla kaybettiği açıklanan Bolsona-
ro seçimi kaybettiğini kabul etmedi. Taraftarları, kam-
yoncular ve tır şoförleri, önemli kavşakları keserek 
hile olduğunu söyleyen eylemler yaptılar. 
Genelkurmay Başkanlığı anayasal sürece bağlı ka-
lacağız, diye açıklama yaptı. Bu açıklamadan sonra 
Bolsonaro “Herkes beni kanunları, nizamı tanımayan 
biri olarak bilir ama ben her zaman anayasa sınırları 
içinde hareket ettim. O sınırlar içinde hareket edece-
ğim.” dedi. 

Lula’nın seçilmesi Brezilya halkı ve dünya halkları 
için olumlu bir gelişme. Lula’nın da sağcılarla işbirliği 
yaptığını, başkan yardımcısının sağcı olduğunu, bü-
yük kapitalistler ile uzlaşma çizgisi izlediğini de unut-
muyoruz. Ama bütün bu kusurlara rağmen Brezilya 
gibi bir ülkede sol bir çizginin iktidarı belirlemesi çok 
önemli. Zaten emperyalistlerin de bu gelişmeden ra-
hatsız oldukları görülüyor.

İSRAİL SEÇİMLERİ
İsrail'de üçbuçuk yıl içinde beşinci 
erken seçim yapıldı, Netanyahu’nun 
partisi seçimde birinci oldu. Daha 
önce de birinci parti olmuştu. Ama bu 
defa Netanyahu’nun partisini destek-
leyeceği varsayılan partilerin toplam 
milletvekili sayısı 62’ye ulaştı.
İsrail parlamentosu Knesset’te 120 
milletvekili var. 61’i bulan hükûmet 
için yeterli sayıya ulaşıyor. Bu partiler 
daha önce de hükûmet ortağıydı ve 
bu partilerin işbirliğinin bozulması art 
arda erken seçimlere yol açmıştı.
İlk sonuçlara göre Netenyahu’nun 
hükûmeti kuracağı ya da en azından 
üstünlüğü elinde tutacağı anlaşılıyor. 
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ALMANYA VE ÇİN 
Başbakan Scholz, Çin’e resmî bir ziya-
ret düzenliyor. Ziyaret öncesinde Ham-
burg limanının en önemli terminali 
olan uzun yol terminalinin işletmesinin 
yüzde 35 hissesini, Çin’in devlete ait 
konteyner şirketi olan Cosco’ya verdi.
Hükûmette olan Yeşiller dahil, parti-
lerin çoğu ve ABD kararı ağır şekilde 
eleştiriyor. Ama bu yetki Alman siste-
mine göre başbakanda bulunuyor ve 
Scholz “Bu bir risk oluşturmaz, bunu 
yapmak zorundayız” demiş.
Karar resmî gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. Çin bu karardan çok 
memnun. Karar, Almanya’nın kendine 
alternatif bir yol açma çabası olarak 
görülebilir.

IRAK’TA DENGE DÖNEMİ
Irak’ta uzun zamandır devam 
eden hükûmet krizi geçen hafta 
Muhammed Şiya es Sudani baş-
bakanlığında kurulan kabinenin 
güvenoyu alması ile çözüm yoluna 
girmişti.
Siyasi gözlem olarak hükûmetin 
kurulması ve güvenoyu almasıyla 
Amerika’nın ve Mukteda el Sadr’ın 
hesapları tutmamış oldu ama on-
lara dönük bir taviz de var. Hükû-
met programında, partilerin de 
görüşü alınarak bir yıl içinde erken 
seçime gitmek de yer aldı. Bu Sadr 
grubu ve Amerika için bir teselli 
gibi ama seçime benimsemedikle-
ri bir hükûmet ile girmek zorunda 
kalıyorlar.

GAZ ÜSSÜ TÜRKİYE
Putin yaptığı açıklamalarla Türkiye’ye gaz 
üssü kurulmasının doğru ve verimli olacağını 
vurguladı. Türkiye’nin Batı Avrupalı ortakları-
na göre daha tutarlı olduğunu, tarafsızlık po-
litikasıyla güven verdiğini belirtti. “Doğalgaz 
için her zaman bir alıcı bulunabilir” diyerek 
bu adımı atmak istediklerini vurguladı. Rus-
ya bu adımla Avrupa ülkelerini olabildiğince 
Amerika’dan uzaklaştırmaya çalışıyor. 

TWİTTER’DA YENİ DÖNEM
Elon Musk uzun süren tartışmalar 
sonrasında Twitter’ı resmen satın aldı. 
Suudi Arabistan, Katar ve eski sahiple-
ri hisselerini korumaya devam ediyor. 
Yeni patronun ilk işlerinden biri mavi 
tikli hesaplardan alınan 4,90 dolarlık 
ücreti 8 dolara yükseltmek oldu. “Rus-
ya devletine bağlı medya” ibaresine 
dokunmadı ama “Ukrayna devletine 
bağlı medya” tanımlamasını da getirdi. 


