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2022
13 Kasım HAFTALIK GÜNDEM

YASTAYIZ
13 Kasım’da İstanbul İstiklal 
Caddesinde halk düşmanları-
nın gerçekleştirdiği saldırıda 
6 insanımız hayatını kaybetti, 
2’si ağır 83 insanımız yaralan-
dı. Saldırıda ölenlerin yakınla-
rına başsağlığı, yaralılara acil 
şifalar diliyoruz. 

Emperyalistlerin, işbirlikçileri 
eliyle tertiplediği Türkiye hal-
kının insancıl birlik ve dirlik 
iradesini hedef alan saldırıyı 
protesto ediyoruz. Sözüm ona 
bir halkın özgürlüğü için yola 
çıkıp canice eylemler yapan 
işbirlikçiler de onların efendi-
leri de yenilmeye mahkûmdur. 
Türkiye halkı ve ulusal demok-
ratik güçler emperyalistlerin 
böl parçala yönet hedefiyle 
yaratmaya çalıştıkları kaos, 
korku ve kargaşa taktiklerini 
boşa çıkaracaktır. Meydanla-
rı, sokakları doldurmaya; öz-
gürlük ve eşitlik mücadelesini 
büyütmeye; vatan cumhuriyet 
emek mücadelesinde birleş-
meye devam edecektir.

YOK ARTIK!
Ekmek Üreticileri Sendikası (patron sendikası) Başkanı Cihan Kolivar, 
HaberTürk televizyonunda katıldığı bir programda, sunucunun ekmeğin 
temel gıda maddesi olduğu söylemesi üzerine “Siz ekmeği temel gıda 
maddesi sayıyorsunuz ki ben öyle saymıyorum. Ekmek aptal toplumların 
temel gıda maddesidir” dedi. Almanya, Hollanda ve İsveç’te kişi başına 
ekmek tüketimi ile Türkiye’de kişi başına ekmek tüketimini karşılaştıra-
rak sözüm ona bilimsel bir dayanak ileri sürdü. “Bizim toplum ekmekle 
doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor” diye ekleyin-
ce eşek kaçtı palan düştü. Kolivar apar topar gözaltına alındı ve tutuk-
landı.
Tutuklanma gerekçesi “Halkı alenen aşağılama” olarak duyuruldu. 
Kolivar hakkında geçmiş sosyal medya paylaşımları da taranarak “cum-
hurbaşkanına hakaret” suçu da yaratıldı. 

Ekmeğe zam yapılmasını savunan Kolivar’ın söylediklerinin hiçbir da-
yanağı yok. Ekmek bütün toplumlarda temel gıda maddesidir. Ekmek 
fiyatlarının yükselmesi her zaman en yoksul kesimlerin zarar görmesi 
anlamına gelir.
“Aptal toplum” tezi de eleştirilebilir, ayıplanabilir, kınanabilir. Ama tutuk-
lamak nedir? Tabii asıl tutuklama gerekçesinin iktidara dil uzatmak oldu-
ğu ayan beyan ortada. 

Burada iki sorun birden ortaya çıkıyor. Birincisi; 20 yıllık AKP/Erdoğan ik-
tidarının halkı sürüklediği büyük yoksulluk ve pahalılık krizi. Ekmeğin 7,5 
TL olması gündemde. Bu birçok kesimin açlıkla sınavı demek. İkincisi; 
düşünce ve ifade özgürlüğünün üstündeki baskı. İktidar sahipleri ken-
dilerine yönelen en ufak bir eleştiriyi ezmeye çalışıyor. İstibdat düzeni 
işliyor. Ama ne demişler? “Kaynamayan tencerenin yıkamayacağı hiçbir 
iktidar yoktur.”
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HDP ZİYARETİ
AKP’nin anayasa değişikliği için HDP’yi ziyaret etmesi 
tartışmalara neden oldu. Heyette Adalet Bakanının ol-
ması, kameralara toplu pozlar verilmesi “çözüm süreci-
ni” çağrıştırdı. Hakkında AYM’de kapatma davası açılan, 
AKP tarafından adeta şeytanlaştırılan HDP'nin bu dü-
zeyde ziyaret edilmesi büyük bir meşrulaştırma hamlesi 
olarak yorumlanabilir. Ziyaret ertesinde gözler MHP’ye 
döndü, nasıl bir açıklama gelecek diye. Ama daha önce 
yerel seçimlerde Öcalan’ın mektubunun okunmasına 
ses çıkarmayan MHP yönetimi bu konuda da uyumlu 
davrandı. AKP içinde birçok milletvekili ziyareti olumladı 
ve “Devamını da bekliyoruz” dedi. MHP yönetimi ters bir 
açıklama yapmadı ama bu tartışmalar arasında Erdoğan 
ve Bahçeli program dışı olarak buluştular. BBP başkanı 
Destici ziyaret ile ilgili olarak “Büyük bir isabetsizlik ol-
muştur. Onların eline büyük bir koz vermiştir” dedi.  

HDP ilk açıklamalarından itibaren anayasa değişikliği ko-
nusuna doğrudan karşı çıkmadı. Bu alan üzerinden yeni-
den diyaloglar geliştirilebilir. İktidar çevreleri ile HDP ara-
sında birtakım pazarlıkların dönmeye başladığına dair 
daha önce de bazı işaretlere dikkat çekmiştik. Bu yön-
deki adımların daha sık ve açık atılması olasıdır. Klasik 
havuç sopa taktiği devrede. Bu çizgiye MHP de uyabilir. 
Yakında Öcalan da iktidar tarafından sahneye sürülebilir. 
İktidar bloku HDP'nin seçimlerde doğrudan muhalefeti 
desteklememesi için pazarlığa açık duruyor.

İNGİLTERE ZİYARETİ
Kılıçdaroğlu İngiltere’den döndü. So-
nuçları açısından başarısız bir ziya-
ret oldu. Halkın tepkisi gözlendiğinde 
bu ziyaretlerin hiç yapılmasa daha iyi 
olacağı görülüyor. Diğer yandan ortak 
aday tartışmalarında da Kılıçdaroğ-
lu’nun elini zayıflattığını söyleyebiliriz. 
“Gençler ben temiz para buldum. 5 
trilyon doları kontrol eden fonlarla 
konuştum. Türkiye’ye gelecekler. Ra-
hat olun” açıklaması tam bir fiyasko. 
İlk olarak Kılıçdaroğlu, AKP iktidarını 
“Londra’daki tefecilere faiz ödüyor-
sun, faizciler ile iş yapıyorsun” diyerek 
haklı olarak eleştiriyordu. Şimdi aynı 
çevrelerden para buldum diye ortaya 
çıkıyor, ayrıca tefecilerin parasını “te-
miz” ilan etmiş oluyor. Bu para temiz 
değil. Her türlü kirli yöntemle, vurgun-
culukla, talanla kazanılmış bir servet. 
Üçüncü olarak muhalefet çevrelerinin 
“Şu kadar para bulundu”, “Bu kadar 
söz aldı” gibi açıklamaları da inandı-
rıcı değil. Söylenen miktarlar gerçek 
olamayacak kadar uçuk. İktidar çev-
releri de bu adımları “İMF programına 
dönecekler” diye eleştiriyor.

KENDİ TEZLERİNİ ÇÜRÜTENLER
Türkiye ilginç bir dönemden geçiyor. Erdoğan HDP ile ilişkileri yeniden baş-
latarak “Bölücüler ile işbirliği yapıyorlar” tezini, Kılıçdaroğlu Londra’dan 
“Para buldum, rahat olun” diyerek iktidarın faizci olduğu tezini çürütüyor. İki 
taraf da birbirinin alanına girdikçe kendi alanında boşluklar yaratıyor. İlke, 
program, söylem temelli bir siyasi tartışma yürütülemiyor. 

Karşılıklı hamlelerde başka bir adım olarak Erdoğan, yayınladığı kararname 
ile Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nı resmen kurdu. Kültür Ba-
kanlığına bağlı başkanlık için 11 kişilik bir danışma kurulu olacak. Hepsini 
Erdoğan atayacak.
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İMAMOĞLU DAVASI
11 Kasım’da İmamoğlu hakkında YSK üye-
lerine hakaret davası görüldü. Tanıkların 
dinlendiği davada İmamoğlu’nun sözlerinin 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik 
olduğu yönünde ifadeler yer aldı. Hâkim de 
tutanaklara “Sarf edilen sözlerin bakana yö-
nelik olduğu anlaşılmıştır” diye geçirdi. Da-
vada İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapis 
ile cezalandırılması isteniyor. Karar böyle 
çıkarsa siyasi haklardan yasaklı olacak. Ön-
ceki duruşmada görevli hâkimin, görev sü-
resi dolmadan başka şehre atanması “sür-
gün” iddialarını gündeme getirdi. Hâkimin 
İmamoğlu’na ceza vermeye zorlandığı ve 
reddettiği söyleniyor. 

ORTAK ADAYLIK
İktidar medyası ortak aday olarak Akşe-
ner’in adını öne sürüyor. Kılıçdaroğlu’nun 
adaylığına Akşener’in itiraz edeceğini, 
belediye başkanlarına da CHP’nin itiraz 
edeceği beklentisi üzerinde duruyorlar. 
Bu durumda herkesin kendi başına aday 
olacağı ileri sürülüyor. İktidar medyasının 
bu tartışmaları dolaylı yoldan Akşener’in 
adaylığının önünü açıyor. Masanın dağıl-
masındansa Akşener’in ortak aday olması 
fikri işleniyor. 

Akşener, Atatürkçülere yönelik hamlesini 
Bağımsız Türkiye Partisi BTP üzerinden 
sürdürüyor. BTP Genel Başkanı Hüseyin 
Baş ile görüşme yapan Akşener BTP’nin 
ittifaka katılmasını masaya önereceğini 
söyledi. BTP daha önce Saadet Partisi 
tarafından fazla Atatürkçü oldukları ge-
rekçesiyle reddedilmişti. CHP dahil bütün 
partiler bu karara uymuştu. Akşener’in 
hamlesinin ardından CHP de BTP ile ilgili 
olumlu görüş bildirdi. Fakat bu defa Deva 
Partisinden itiraz geldi. Sözüm ona kadın 
hakları savunuculuğu yapan parti “Türki-
ye’de kadın hakları diye bir şey varsa bu 
parti alınamaz. Haydar Baş’ın kaç karısı 
olduğu, kaç çocuğu olduğu bile bilinmi-
yor. Medeni ilişki kurulacak bir yapı değil” 
diyerek itiraz etti. BTP, Kadiri tarikatı çev-
resinde oluşan bir parti. Uzun zamandır 
Atatürkçü bir söyleme sahip. 

İmamoğlu, 8 Kasım’da televizyonlara de-
meç vererek “Ben 6’lı masanın en çalışkan 
neferiyim. Masanın hiçbir şekilde çat-
lamaması lazım. Ayakta kalması lazım” 
dedi.

KARANLIKTAKİ KIZLAR
ÇYDD Genel Başkanı Prof. Ayşe Yüksel bir 
demeç vererek “Şu an okulda olması gere-
ken 866 bin kız çocuğu okuldan uzaklaşmış 
durumda. Bu kabul edilemez” dedi. Yük-
sel’in açıklaması MEB’in 2021-2022 Eğitim 
istatistiklerine dayanıyor. Birçok sendika ve 
yorumcu da bu tabloya değindi.
Bu feci bir gerici saldırı anlamına geliyor. 
Cumhuriyetin kazanımları bu alanda da bü-
yük kayıplar yaşıyor. Kadınların eğitimde 
fırsat eşitliğine ulaşması hedefinden çok 
uzağa düştük. Şu anda öncelikle kız çocuk-
larının eğitim hakkına kavuşmasını sağla-
mak için mücadele etmek gerekiyor. Türki-
ye eğitim alanında da büyük bir toplumsal 
seferberlik ile atılımlar yapmak zorunda. Bu 
ancak ne ezenin ne ezilenin olduğu toplum-
cu bir düzenle sağlanabilir.
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İSVEÇ BAŞBAKANI GELDİ
Yeni göreve gelen sağcı başbakan Türkiye’ye 
resmî ziyarette bulundu. Terörle mücadele ya-
sasının değiştirileceğini, PKK-HPG, PYD gibi 
gruplarla diyaloğu keseceklerini söylüyor. Tür-
kiye tarafı da “Önce ilişkilerinizi kesin, yasayı 
değiştirin. Sonra onay veririz” diyor. 

İsveç başbakanının ziyaretinden önce NATO 
Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye'yi ziya-
ret etmişti. “İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya 
alınması çok önemli. Bu Türkiye’nin de yara-
rına olacaktır. Hemen onay istiyoruz” demişti.
Bu konuşmaya Bahçeli dışında kimse tepki 
göstermedi. “NATO genel sekreteri TBMM’nin 
üzerinde midir ki bizden böyle bir istekte bu-
lunuyor. O hadsiz nasıl böyle konuşabiliyor” 
dedi. 
Türkiye pazarlıkta kesin garantiler almaya ça-
lışıyor. 

DEĞİŞİMİN BU KADARI
Bu sıralar televizyon televizyon dolaşan yorumcu-
lardan biri de Esenyurt Üniversitesinde görevli siya-
set bilimci Prof. Dr. Sait Yılmaz. Emekli asker olan 
Sait Yılmaz önceki dönemlerde Ergenekon davasın-
da yargılananları savunuyor, Atatürkçü konuşma-
lar yapıyordu. Amerika ordumuzu esir alıyor, karşı 
çıkmalıyız, diyordu. Çok sık televizyonlara çıkama-
dığı, yardımcı doçent olduğu dönemde, Odatv’de, 
Veryansın’da yazıyordu. Sonra çok hızla profesör 
olmuş. Şimdi televizyonlarda rahatça yer alabiliyor 
ve “Bizim Amerika ile bir olmamız gerekir. Çünkü 
Türk dünyasının çok büyük bir kısmı Rusya’nın esa-
reti altında, bir kısmı da Çin’in esareti altında. Bu iki 
gücün zayıflaması gerekir ki Türk dünyasını Türkiye 
etrafında birleştirelim. Dolayısıyla NATO ile beraber 
hareket etmeliyiz. Amerika ile sadakat temelinde bir 
ilişki kurmalıyız. Rusya’ya ve Çin’e cephe almalıyız” 
diyor. 

Türkiye’deki siyaset arenasının nasıl bir karmaşa 
içinde kaldığının göstergesi olan bu hızlı değişim 
yetmezmiş gibi Yılmaz’ın tezlerine karşı çıkmak da 
Yeni Şafak Dış Politika yazarı Nedret Ersanel’e kal-
dı. “Tam Amerika'nın tezlerini söylüyorsun. Ben bu 
aşamaları geçtik sanıyordum. Böyle bir Amerikan 
propagandası olmaz. Bu Türk dünyasını birleştirme 
programı değil, Amerika hizmetinde Asya’yı kana 
bulama politikası” diye Yılmaz’a itiraz etti. 

CHP’nin HAS Partiden gelme İslâmcı milletvekili 
Mehmet Bekaroğlu Dışişleri Bakanlığı bütçesi gö-
rüşülürken bakana “Türk dünyası üzerine bir araba 
laf ettiniz ama Çin’in adı hiç geçmedi. Dolayısıyla 
Uygurlara değinmediniz. Çin’den menfaat beklediği-
niz için Uygurları bıraktınız” dedi. Bakan da “Çin ve 
Uygurlar ile ilgili ne söylediğimiz önünüzdeki kitapta 
yazıyo”, dedi. 

Sağcıların, solcuların, milliyetçilerin, liberallerin he-
men her türlü hareketin içinde Amerikancılar olduğu 
görülüyor. Bu durum at iziyle it izinin birbirine karış-
masına yol açıyor.

ABD SEÇİMLERİ
8 Kasım’da yapılan ara seçimler-
de Cumhuriyetçiler oylarını artı-
rarak çıktı. Kongrenin alt kanadı 
Temsilciler Meclisinde çoğunlu-
ğu kazandı. Kongrenin üst kana-
dı Senato’da ise çoğunluğu çok 
küçük bir farkla kaybetti.
Medya tersi yönde başlıklar atsa 
da gerçekte sonuçlar Demokrat-
lar için büyük sorun.
Medya gücünden, iktidar olanak-
larından yoksun olan Trump ve 
partisi siyasi hayatta etkisini ar-
tırmayı başardı.
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HOLLANDA ÇEKİLDİ
Hollanda Rusya’ya koyduğu 91 yaptırımı geri çekti. Bu 
kararla yaptırımları ve ambargoları iptal etmiş oldu. 
Buna bağlı olarak daha önce gaz sözleşmeleri olan 
25 şirketin hepsine Rusya ile yeniden gaz sözleşmesi 
yapma yetkisi tanıdı. Banka, seyahat, para alışverişi 
üzerindeki bütün kısıtlamalara son verdi. Limanlarına 
yanaşmasına yasak getirdiği 34 Rus gemisi ile ilgi-
li kararları da kaldırdı. 150 kişi ve şirkete uyguladığı 
yaptırımlara son verdi. 13 sivil toplum kuruluşunun 
Rusya ile ilişki kurması yasağını da kaldırdılar.
İktidar temsilcileri, “Rusya ile her türlü iyi ilişkileri ge-
liştireceğiz, yoksa bu yükün altından kalkamayız, Hol-
landa çöker” diyorlar. Bu doğrultuda gereken ne varsa 
yapılacağını ilan ettiler. 

Bu emperyalist cephede büyük bir gedik anlamına 
geliyor. Hollanda küçük, nüfusu az ama zenginliğiyle 
önde gelen ülkelerden biri. Karar Rusya için de çok 
önemli. İlk defa zengin bir Avrupa ülkesi yaptırımlar-
dan toptan vazgeçmiş oldu.

ALMANYA ÇİN İLİŞKİLERİ
Başbakan Scholz Çin’e resmî ziyarette 
bulundu. Ziyarete giderken Çin gaze-
telerinde yayınlanan yazısında “Ben 
iş dünyasını savunuyorum. Çin ile iliş-
kileri sürdürmemiz gerekiyor. Alman 
ekonomisi için bu zorunlu. Aynı şekil-
de Rusya ile de ilişkileri sürdürmeliyiz. 
Yoksa iş dünyamız batar” dedi.
Bütün koalisyon ortakları Yeşiller, Libe-
raller ve Hristiyan Demokratlar “ziyare-
ti iptal et” diye kampanya yürütmüştü.
Almanya Başbakanının genel em-
peryalist yaptırım politikaları dışında 
açıklama yapması önemli ama henüz 
bu alanda somut olarak neler yapılabi-
leceğinin mücadele konusu olduğunu 
unutmamak gerekir.
Scholz’un açıklamalarına ABD de tepki 
gösterdi.

DİPLOMASİ CEPHESİ
Amerika ve Rusya arasında daha önce kamuoyuna açıklanmayan görüşmeler yürütüldüğü 
çıktı ortaya. Önce Amerika sonra Rusya doğruladı görüşmeleri.
Rusya tarafı “Amerikalıların istedikleri konularda temas sürüyor. Onlar esir takası, mahkûm 
takası istiyorlar. Ana konularda görüşmeler yok” dedi.
Amerika’dan yapılan açıklamalarda karşıt iki tutumun olduğu görülüyor. Bir taraf Rusya 
ile mutlaka temasın devamından yana. Diğer taraf ise temasa gerek olmadığını, Rusya’nın 
düşman olduğunu, savaş alanında yok edilmeleri gerektiğini savunuyor. Biden bu tartışma-
da görüşmenin bir kanaldan sürdürülmesi yönünde karar vermiş. ABD Ulusal Güvenlik Da-
nışmanı Jake Sullivan görüşmeleri yürütmek üzere görevlendirilmiş. ABD aynı zamanda Ze-
lenski’ye görüşmelere açık olduğunu beyan et, çok sert gidiyorsunuz, dediğini de sızdırıyor.
Ukrayna’da Rusya eski sınırlarına çekilmeden barış görüşmeleri yapılmasını yasaklayan bir 
kanun çıkarılmıştı.

ABD bir yandan görüşmeleri sürdürürken diğer yandan ABD Strateji Komutanlığı Komutanı 
Amiral Charles A. Richard “Ukrayna savaşı bir girizgâhtır. Daha büyük şeyler beklememiz 
lazım. Rusya çok büyük bir tehdittir. Biz de önlemek için her türlü şeyi yapacağız.” demişti. 
ABD ikili mesaj veriyor.



Haftalık Gündem (13 Kasım 2022) | Sayfa 6

HERSON CEPHESİ
Savaşın ana cephesini oluşturan Her-
son’da çatışmalar yoğunlaşıyor. Rusya, 
Herson’un Dinyeper Nehrinin sağ yakasın-
dan sivillerin tahliyesini tamamladıktan 
sonra askerî birlikleri de çekti. İki yaka 
arasındaki zaten hasar görmüş olan bağ-
lantı noktalarını da tamamen kullanılamaz 
duruma getirdi. Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Vucic “Herson yeni Stalingrad olacak. Bu 
savaşı kimin kazandığına bağlı olarak 
hem Ukrayna savaşının neticesi anlaşıla-
cak, hem de sonraki yıllarda ne olacağını 
kestirebileceğiz” dedi. Bu tabii ki öznel bir 
değerlendirme olarak görülebilir. Ama sa-
vaşın içine girdiği sıkışma bu çağrışımla-
ra neden oluyor. 

Herson, Kırım Yarımadasının tatlı su kay-
naklarını kontrol eden bölge. Burada aynı 
zamanda bir baraj da var. Baraj daha önce 
Ukrayna tarafından bombardımana tutul-
du ve kısmen hasar gördü. Kentin boşal-
tılma gerekçelerinden biri de bu barajın 
yıkılma olasılığı. Eğer Herson kaybedilirse 
Kırım tekrar su sıkıntısı yaşamaya başla-
yacak.

ÇİN HAZIRLANIYOR
Çin devlet başkanı Şi Cinping “Dünyada ulusal 
güvenliğimize tehditler artıyor. Uluslararası ilişki-
lerdeki belirsizlik gittikçe yoğunlaşıyor. Bu yüzden 
emir veriyorum, ordumuz savaşa hazır hâle gel-
sin. Her türlü teknolojik yeniliği sağlasın, askere 
alınma sistemlerini gözden geçirsin” dedi. Emper-
yalist kuşatmanın artması ve Rusya’da seferberlik 
ilanında yaşanan aksaklıkların bu kararda etkili 
olduğu düşünülüyor. Amerika bu kararı “Çin Tay-
van’a saldırmak için hazırlanıyor” diye köpürtüyor. 

İNGİLTERE’DE İSTİFA
Rishi Sunak hükûmetinin 16. gününde devlet 
bakanı Gavin Williamson istifa etti. 16 günlük 
bakanın Muhafazakâr Partinin parlamento di-
siplin başkanı Wendy Morton'a attığı mesajda 
zorbalık yaptığı ileri sürüldü. Williamson yap-
tığı açıklamada aslında zorbalık yapmadığını, 
sonrasında özür de dilediğini ama hükûmetin 
önü kararmasın diye istifa ettiğini söyledi. Bu 
İngiltere’de kargaşanın devam ettiğini gösteri-
yor. Sular hâlâ durulmadı.


