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BAŞARISIZ
İBB DARBESİ
Erdoğan/AKP yönetimi-
nin iktidarını sürdürmek 
ve seçimleri kazanmak 
için kritik önemde gördü-
ğü İstanbul Büyükşehir 
Belediyesini ele geçirme-
yi, yani kaybettiği yerel 
seçimleri bir kez daha ip-
tal etmeyi hedefleyen, 14 
Aralık siyasi darbesi hem 
kitle ölçeğinde hem de 
onların umduğu karga-
şa anlamında yenilgiye 
uğradı. Saraçhanedeki 
kitlesel miting ve halkın 
genel tepkisi karşısında 
AKP şimdilik geri çekil-
mek zorunda kaldı.
Fakat şimdi de İBB hak-
kında “Terör ile ilişkili 
kişileri işe alma” suçla-
ması ile yeni bir hamle 
hazırlığı yapıyor. Terör 
konusunda yapacağı 
yeni bir hamlenin, kar-
şısında oluşan kitle gü-
cünü zayıflatabileceğini 
varsayıyor. 

BAŞARISIZ İSYAN
AKP’nin İstanbul seçimlerini bir kez daha iptal etme girişimi anlamına ge-
len “Ahmak davası” kararı selden kütük kapma peşindeki bencil siyasetçi-
leri de ortaya çıkardı. Halkı böyle bir saldırı karşısında birleştirmekle görev-
li olanların, ortak adaylık tartışması çerçevesinde kendi dar çıkarları için 
harekete geçmesi önemli dersler içeriyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, başka bir gün yokmuş gibi böyle bir mahkemenin yapı-
lacağı gün Almanya ziyaretine giderek selde sürüklenen bir görüntü verdi. 
Kılıçdaroğlu'nun böyle bir günde dışarıda oluşunun bu isyanın oluşması 
için uygun zemin yarattığını da not edelim.
Bu boşluğun yarattığı ortamı değerlendiren İmamoğlu-Akşener ekibi, ortak 
aday olmaya en yakın isim olduğu çoğunlukla kabul edilen Kılıçdaroğlu ye-
rine tekrar İmamoğlu’nu ileri sürmeye çalıştılar.

İsyan başlıyor
Anımsayalım. Mahkemenin olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu gazetelerin An-
kara temsilcilerinin katıldığı bir kahvaltı düzenledi. Kılıçdaroğlu'nun uçağı 
Almanya'ya havalandıktan sonra İmamoğlu herkesi “Beraat kararı çıkarsa 
kutlama, ceza verirlerse halkın iradesine sahip çıkmak için” Saraçhane'ye 
çağırdı. İmamoğlu daha önceki duruşmalarda da halka çağrı yapmıştı.
Akşener çağrıya ilk yanıt verenlerden oldu. "Başkanın yanında olmak için 
hemen yola çıkıp Saraçhane'ye hareket ediyorum" dedi.
Cezanın verildiği akşam İmamoğlu'nun çağrısıyla toplanan ve esasını CHP 
seçmeninin oluşturduğu kitle, karşısında genel başkan olarak Akşener'i 
bulmuş oldu. Türkiye genelinde de halkın öfkesine tercüman olan genel 
başkan Akşener olmuş oldu.
Gelişmeler üzerine Kılıçdaroğlu Almanya gezisini yarıda keserek apar topar 
geri döndü. Ortak aday olarak yeniden sahaya sürülen İmamoğlu'na "Rahat 
ol başkan. Gülümseyerek İstanbul'a, 15 milyona hizmet etmeye devam et" 
diyerek mesaj verdi. 
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İsyan bastırılıyor
Kılıçdaroğlu kendisine kurulan kumpası görerek hızla inisiyatifi eline 
almaya başladı. Bütün altılı masa liderlerinin katılımıyla büyük bir mi-
ting düzenledi. Saraçhane mitinginden ve Akşener’in manevralarından 
haberi olmadığını, kimsenin kendisini bilgilendirmediğini söyledi. Ge-
lişmeleri sosyal medyadan öğrendiklerini açıkladı. Akşener’i “Hiçbir 
parti, başka bir partinin iç işlerine karışmamalı” diyerek dolaylı ama 
açık bir şekilde CHP’nin iç işlerine karışmaması konusunda uyardı. 

Fatih Altaylı’nın konuğu olan İmamoğlu programda Kılıçdaroğlu’nun 
eleştirilerine yanıt verdi. “Evet haber vermedik, çünkü bizim bu yönde 
bir kararımız zaten vardı. Mahkeme kötü yönde karar verirse Saraçha-
ne’de bir miting yapmaya, halkı bu karara karşı seferber etmeye ka-
rar vermiştik zaten” dedi. Ortak adaylık üzerine de futbol terimleriyle 
konuşarak “Ben ortak adayım deme hadsizliğini gösteremem ama iyi 
bir oyuncuyum. Benim gibi birçok iyi oyuncu var. Teknik direktör (altılı 
masa) görev verirse çıkar oynarım ve kazanırım” dedi. Ortak adaylık 
isteğini sürdürdü. 

Bu gelişmeler sırasında Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu Ankara’ya çağırdı. 
Kucaklaştılar. Parti grup toplantısına katılan İmamoğlu için “Aramızda-
ki ilişki baba oğul ilişkisi gibidir” dedi. Bir gün sonra İmamoğlu kendisi-
ne sorulan sorular üzerine açıklama yaparken “Bütün CHP’lilerin adayı 
genel başkandır. O doğal adayımızdır” dedi ve başka bir şey eklemedi. 
Konuşmasında Erdoğan’a çattı. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından gu-
rur duyduğunu söyledi. 

Akşener de grup konuşmasında Erdoğan’a yüklendi. Kılıçdaroğlu’nu 
doğrudan yanıtlamadı. Kendisini haksızlık karşısında herkesin yanına 
koşan biri olarak tanımladı. Hapishaneye gönderildiği süreçte Erdo-
ğan’ın da yanına koştuğunu anımsattı.

Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi ağırlığını koyarak parti içinde-
ki ve altılı masadaki adaylık isyanını bastırmış oldu. Bundan sonra çok 
büyük bir sürpriz olmazsa Kılıçdaroğlu altılı masanın ortak adayıdır 
diyebiliriz. Şimdi dayatma hükûmet programı üzerinden sürdürülecek.
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AKP’nin İstanbul seçimlerini bir kez daha 
iptal etme girişimi Türkiye siyaset sahne-
sinde çok yönlü çekişmeleri ve dayatma-
ları harekete geçirdi.
İlk olarak AKP kendi bencil dar çıkarları 
için halkın iradesini yok saymaya çalışa-
bileceğini gösterdi. Toplumsal gerginli-
ğin, kutuplaşmanın artmasını göze aldı. 
Oysa bu durum emperyalistlerin her türlü 
müdahalesine zemin yaratır. Bir kez daha 
“yerli milli” diye ahkâm kesenlerin önce-
likle kendi ikballerinin peşinde oldukları 
ortaya çıktı. 

Her türlü dayatma onu kabul edersen işe 
yarar. Ve hiçbir halk kendi iradesinin çiğ-
nenmesini istemez. Dolayısıyla Türkiye 
halkı AKP’nin İBB’yi ele geçirme dayatma-
sını kabul etmeyince dayatma boşa çık-
tı. Erdoğan yönetiminin bu defa da terör 
bağlantılı bir soruşturma üzerinden hamle 
yapmaya çalıştığını da unutmayalım. O ta-
raftan yeni dayatmalar gelebilir. 

CHP olmadan altılı masa olamaz. Etrafın-
da toparladığı ittifakın temel gücünü CHP 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla kendisine ya-
pılan dayatmaları kabul etmez ve ağırlığını 
koyarsa bunları aşabilecek gücü ve etkisi 
vardır. Nitekim ortak aday olarak Ekrem 
İmamoğlu’nun tekrar kendini ileri sürme-
si, parti içinde başlattığı isyanın dışarıdan 
Akşener, büyük burjuvazi ve emperyalist 

merkezler tarafından desteklenmesi CHP 
yönetiminin ağırlığını koyması ile boşa 
düştü. Kılıçdaroğlu artık altılı masanın or-
tak adayı olarak elini güçlendirdi. 

Altılı masa içinde CHP yönetimine ve ta-
banına yapılan önemli bir dayatma da 
“hükûmet programı taslağı” üzerinden 
yapılıyor. Neoliberal, sağcı, muhafazakâr 
partiler ortak aday belirlenmeden önce 
ortak adayın neler söyleyeceği, seçimi 
kazandıklarında nasıl bir iç ve dış politika 
izleyeceklerini, ekonomi politikasının na-
sıl yürütüleceğini ortak karar altına alarak 
CHP’nin kurumsal yapısını ve olası ortak 
aday Kılıçdaroğlu’nu kendi belirledikleri 
çerçeveye sıkıştırmaya çalışıyorlar. 

Ama dayatmaların sadece bu alanda yü-
rütülüyor olması artık belirleyici değil. 
Çünkü başkanlık sistemiyle birlikte cum-
hurbaşkanı seçilen kişinin elinde anaya-
sal olarak neredeyse padişahlık yetkileri 
bulunuyor. Belirleyecekleri ortak program 
ise yalnızca temenni düzeyinde, söz ver-
me düzeyinde etkili olabilir. Seçimi Kılıç-
daroğlu’nun kazanmasıyla birlikte inisiya-
tif Kılıçdaroğlu’na, CHP yönetimine ve onu 
doğrudan etkileyebilecek olan CHP taba-
nına geçecektir. Zaten emperyalistlerin ve 
yerli işbirlikçilerinin, büyük burjuvazinin 
ikide bir ortak adayın kim olacağı tartış-
masını alevlendirmesi bu yüzden.

PLANLAR VE DAYATMALAR
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HDP DAVASI
Yargıtay Başsavcılığı 
HDP’nin aldığı hazine yardı-
mına el konulmasını istedi. 
Dava açıldığında da bu talep 
vardı. AYM yargılama ile ilgi-
li bir fikir vereceği için bu ta-
lebi reddetmişti. Fakat baş-
savcılık “İhtiyaç hasıl oldu. 
Bu paralar teröre finans sağ-
lıyor” dedi. AYM henüz karar 
vermedi.

KÖRELEN SİLAHLAR
İktidardaki partilerin elinde, seçimler yaklaştığında muhale-
fetin eleştirilerini etkisiz kılmak için başvurduğu, bazılarının 
“popülist” dediği birtakım yöntemler vardır. Bunların başın-
da halka ekonomik olarak geçici de olsa olanaklar yaratmak 
gelir. Yüksek maaş artışları, geçici vergi indirimleri/afları, ka-
muda personel alımları, emeklilik ve sağlık alanında birtakım 
vaat ve iyileştirmeler akla ilk gelenler.
Seçim yaklaştığında iktidar kesenin ağzını açar ve halkın ağ-
zına bir parmak bal çalar. Fakat bu alanda da iktidarın elinin 
daraldığını, silahlarının köreldiğini gözlemliyoruz. 

Meclis EYT konusunu görüşmeden yeni yıl tatiline giriyor. So-
runun çözümü en iyi olasılıkla Şubat ayının sonuna ertelen-
miş görülüyor. Tabii halktan büyük bir tepki gelirse, kestirme-
den kararname ile düzenleme yapmak zorunda kalmaları da 
olasıdır. Fakat EYT konusunda eskiden olduğu gibi herkesin 
sorununu tek bir hamlede çözecek bir düzenlemeden pek söz 
eden yok. Hatta yeni bir yaş sınırı bile gündemde. 

Asgari ücret tartışmalarında işçilerin Türk İş aracılığıyla iste-
diği 9 bin liralık düzey reddedildi. Erdoğan “Bizim sırtımızda 
küfe var. Küfede 85 milyon taşıyoruz. Öyle herkesin istediğini 
veremeyiz” diyerek asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak belirledi. 
Türk İş uzun zamandır ilk defa karara imza atmadı. “İşçilerin 
beklentisi karşılanmamıştır” diye açıklama yaptı. 

Anlaşılan o ki Erdoğan yönetimi memur maaşları ve emekli 
maaşlarında da halkı tatmin edici bir düzenleme yapmakta 
zorlanacak. Dolayısıyla pahalılıkla mücadelede halkı geçici 
olarak da olsa rahatlatacak adımları atamayacak duruma gel-
miş olabilirler. 

Motorlu taşıtlar vergisinde indirim ve artış yapma yetkisini 
kullanan Erdoğan yüzde 122,9 olan yeniden değerleme ora-
nını yarı yarıya düşürerek zam oranını yüzde 61,5 yaptı. Erdo-
ğan bir de belediyelerin sırtından ağalık yapmaya karar verdi. 
Belediyelerin aldığı eğlence vergisini (at yarışları, film, konser, 
tiyatro...) sıfıra indirdi. Büyükşehir belediyelerinin CHP’de ol-
ması dolayısıyla böyle bir adım atıyor.

103 AMİRALE BERAAT
Montrö Sözleşmesi ve sarık-
lı amiral konusunda bildiri 
yayınlayan emekli amiralle-
re karşı açılan davada be-
raat kararı çıktı. Başsavcılık 
anında itiraz etti. Ama bera-
at kararı işleme konuldu. 

28 Şubat davasında hapis 
yatan komutanlardan emek-
li korgeneral Vural Avar ha-
pishanede, uykusunda ha-
yatını kaybetti. 85 yaşındaki 
Avar’ın uzun zamandır hasta 
olduğu, bilincini yitirmeye 
başladığı biliniyordu. Ailesi 
hapishanede kalamayaca-
ğını söyleyerek başvuruda 
bulunmuştu. Başvuru “Ha-
pishanede kalmasına engel 
bir durum yok” diyerek red-
dedilmişti.
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SEÇİMLER NE ZAMAN?
Şu sıralarda seçim tarihinin büyük ola-
sılıkla Nisan sonunda olacağına dair bir 
sürü kulis bilgisi var. Seçim ikinci tura 
kalırsa en geç 14 Mayıs olacak diye 
planlanıyormuş. Daha zayıf olmakla bir-
likte başka bir seçenek olarak ilk turun 
14 Mayısta yapılması da gündemdey-
miş.
Anlaşılan, Özgür Demirtaş gibi “şaşkın” 
akademisyenlerin söylediğinin aksine, 
yapılan zamların geçici de olsa yarata-
cağı rahatlamanın etkisini seçimlerde 
kullanmak istiyorlar. İktidarın yaptığı 
hesapların arkasında aynı zamanda Er-
doğan’ın tekrar aday olmasının yasaya 
uygun olup olmadığı yönündeki tartış-
maları erken seçim ile askıya almak var. 

Türban konusundaki anayasa taslağının 
da, seçimlerde referanduma sunulacak 
bir tarihe uygun olarak gündeme getiril-
mesi de düşünülüyor.

DENGE ARAYIŞLARI
AKP bir yandan Suriye ile yakınlaşma 
sinyalleri verirken diğer yandan da 
Amerika ile dengeleri koruma arayışla-
rından vazgeçmiyor. Ticaret bakanları 
arasında yapılan görüşmelerde Türki-
ye’nin Amerika’dan küçük çaplı nükleer 
reaktör almak istediği bildirilmiş. Bun-
lar Akkuyu ya da Sinop’takilerin yanın-
da epey küçük boyutlu reaktörler ama 
Erdoğan yönetiminin uzlaşmacı yönü-
nü ortaya koyuyor. Fırsatını bulurlarsa 
da bu reaktörleri almaktan geri durma-
yacaklardır. 

SURİYE TEKLİFİ
Erdoğan yaptığı açıklamada “Suriye, Türki-
ye, Rusya birlikte hareket edelim istiyoruz. 
Sayın Putin’e bunu teklif ettim. O da olumlu 
karşıladı. Önce istihbarat görüşsün, sonra 
savunma bakanları, sonra dışişleri bakan-
ları, sonra hazırlanan ortamda biz liderler 
olarak bir araya gelelim. Teröre karşı Suri-
ye’de ortak adım atalım” dedi
Suriye daha yanıt vermedi. Suriye bası-
nında Erdoğan’ın teklifi yer aldı, kayıtlara 
geçti. Erdoğan söylem düzeyinde en büyük 
tabuyu kırmış oldu.
Rusya “İki tarafla görüşmeler yapıyoruz” 
diye açıkladı.

PİŞKİNLİKTE ISRAR
Her alanda kendine yandaş yaratma, yandaşlarını 
büyütme konusunda tarihin en arsız yöntemlerini 
uygulamaktan çekinmeyen iktidar, memur sendi-
kalarına üye olan personelin maaşlarından kesilen 
aidatların hazineden geri ödenmesi uygulamasın-
da değişikliğe gitmeye çalışmıştı. En büyük sen-
dikaya üye olan memurlara geri ödeme yapılması-
nı, diğerlerine ödeme yapılmamasını sağlayan bir 
yasa çıkarmıştı. Yasa AYM tarafından eşit örgütler 
arasında böyle bir ayrım yapılamaz denilerek red-
dedilmişti. 

AKP şimdi görüşülmekte olan torba kanuna bir 
madde ilave ederek konuyu yeniden gündeme ge-
tirdi. Yeni öneride yüzde 2 barajını aşan sendika 
üyelerine ödemeler tam yapılır, aşamayanlara yarı-
sı yapılır şeklinde bir düzenleme getiriliyor. 

İktidar yandaş sendikalardan mücadeleci sendika-
lara üye kayışını durdurmaya çalışıyor. Mücadele-
ci sendikalar yasaya karşı eylemlere başladı.
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TWİTTER İFŞAATLARI 
Elon Musk Twitter’ı aldıktan sonra daha 
önce yapılan sansür ve yönlendirmeler ile 
ilgili ifşaatlar yapıyor. Bu konuda Türkiye’yi 
de ilgilendiren Amerikan Merkez Kuvvetler 
Komutanlığı CENTCOM hesapları ile ilgili 
yeni bilgiler ortaya çıktı. CENTCOM’un Ye-
men, İran, Suriye ve Türkiye’ye yönelik mavi 
işaretli ama gerçekte bot/sahte olan twitter 
hesapları varmış. O hesapların daha görü-
nür olması sağlanıyormuş. Saldırılara karşı 
korunuyormuş. Bu hesaplara yapılan eleşti-
riler arka plana itiliyormuş. Türkiye’ye karşı 
YPG’yi öven hesaplar kullanılıyormuş.
Bazı kesimler için yeni bir bilgi gibi olsa da 
aslında malumun ilamı. Hem ABD’nin terör 
örgütleriyle ilişkileri bakımından hem de 
twitter ve benzeri uygulamaların antidemok-
ratik çalışma yöntemleri açısından.

MISIR VE DOĞU AKDENİZ
Mısır, Doğu Akdeniz’de münhasır eko-
nomik bölge ilanında bulundu. Deniz 
sınırlarını duyurmuş oldu. İlk anda Lib-
ya’nın ve Türkiye’nin ilan ettiği sınırları 
ihlal ettiği yönünde haberler çıktı.
Yunanistan, Türkiye’nin ilan ettiği sı-
nırları tanımadığını düşünerek sevin-
di. Gerçek sonradan ortaya çıktı. Mısır 
Türkiye’nin çizdiği haritayı bozacak bir 
şey yapmamış. Fakat Libya’nın ilan et-
tiği sınırların bir kısmını ihlal ediyorlar.
Libya tepki gösterdi. Türkiye, Mısır’ın 
kararından memnun olduğunu ama 
Libya’nın haklarının ihlal edilmesinin 
iyi olmadığını dile getirdi.
Yunanistan bu duruma çok tepki gös-
terdi. Mısır’ı ikili oynamakla eleştirdi.

NATO VE İSVEÇ
İsveç mahkemesi, Türkiye’nin NATO’ya gi-
rişine izin vermek üzere öne sürdüğü iade 
listesinin en başında yer alan Today’s 
Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent 
Keneş’in iadesini reddetti. Hükûmetin bu 
kararı tanımama ve iade etme hakkı var.
İsveç daha önce Türkiye’nin listesinde 
olmayan, zaten sığınma hakkı vermediği, 
PKK ile ilişkili olduğu öne sürülen Tunceli-
li bir kişiyi vermişti. Oysa iade edilen kişi-
nin PKK ile ilişkisi yokmuş.
Türkiye bu adımlar karşısında NATO ve-
tosunu sürdürüyor. Macaristan da hâlâ 
İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini 
onaylamadı.

GREVLER
İngiltere ve Fransa’da çok 
büyük grevler yapılıyor. 
İngiltere’de 100 bin hemşi-
re greve katıldı. Tren yolu 
işçileri, metro işçileri, oto-
büs işçileri de genel grev-
ler örgütlemeye başladı.
Fransa’da da ulaşım grev-
leri var. Hava yollarında 
bazı seferler iptal edildi. 
Avrupa’da yayılmaya baş-
layan grev dalgası önemli 
sonuçlar doğurabilir. 
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ZELENSKİ AMERİKA’DA 
Aslında Polonya’da yaşadığına dair 
bir sürü bilgi olan Zelenski, Ameri-
ka’ya resmî ziyarette bulundu. Yol-
culuğuna Polonya’dan başlayan Ze-
lenski kongreye de hitap etti. Ziyaret 
sırasında toplamda 100 milyar dolar-
lık bir yardım planlandı. 

PUTİN CEPHEDE Mİ?
Putin’in özel askerî operasyon bölgesi karargâhı-
nı ziyaret ettiği yönünde açıklamalar yapıldı.
Peskov önce doğrulayamam dedi. Sonra “Tabii 
eğer karargâhtan bahsediyorsanız doğrulayabi-
lirim, karargâha gitti” dedi.
Amerikalı yetkililer ise fotoğraflardan yapılan 
teşhislere göre “Ukrayna topraklarına girmedi, 
Rostov’daydı” dedi.
Eğer Putin ile ilgili haber doğruysa cephede işle-
rin yolunda gittiğinin ilanı demektir. 

AFGANİSTAN
Taliban kız çocuklarının eğitim hakkını elinden 
aldı. Liseli kız öğrencilerin okula gitmesini engel-
leyen Taliban yönetimi, ikinci bir emre kadar üni-
versitelerde de kadın öğrencilerin okula devam 
etmesini yasakladı. Taliban yönetiminin içinde 
de bir iç mücadele olduğu, farklı kanatların mü-
cadelesine göre belirli kararların alındığı düşünü-
lebilir. 

Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesi, emperya-
lizmin kaybettiği anlamına geliyor ama bu oto-
matik olarak Afgan halkının kazandığı bir yolu 
açmış olmuyor. Amerika yenildi ama Afganistan 
halkı henüz kazanamadı. Afgan halkının emper-
yalizme ve orta çağ karanlığına karşı mücadelesi 
sürüyor.


