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2022
28 ARALIK HAFTALIK GÜNDEM

EYT KAZANIMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Aralıktaki açıklamasıyla 
EYT’lilerin yeni bir yaş sınırı getirilmeden emekli ol-
masını sağlayacaklarını açıkladı.
EYT zaferi örgütlenmenin, her koşulda ve yerde talep-
lerini savunmanın, miting, gösteri, basın açıklaması 
yapmanın, bildiri dağıtmanın, halkın somut sorunları 
etrafında birleşmesinin ve azimle mücadele etmesi-
nin boşa gitmeyeceğini bir kez daha göstermiş oldu.
Bir önceki seçimde “Bunlar hem emekli olmak, hem 
de çalışmaya devam etmek istiyorlar. Yok öyle çift 
maaş almak” diyerek EYT konusunda ayak direyen 
Erdoğan büyük bir geri adım atmak zorunda kaldı. 
EYT kanunu meclise gelecek. Kanun çıktığında yü-
rürlüğe girecek. Dolayısıyla kanun komisyonlarda ve 
meclis genel kurulunda tartışılırken sinsi ayak oyun-
larıyla hak kayıplarına yol açacak yeni düzenlemeler 
yapılması riskine karşı uyanık olmak gerekiyor. 
EYT’liler 1999 öncesindeki kanuna göre herhangi bir 
yaş sınırı getirilmeden emekli oluyorlar. Fakat aylık 
bağlama oranları şu anki geçerli kanuna göre uygula-
nacak. Bu durumda EYT’liler ortalamada maaşlarının 
yüzde 28’i üzerinden bağlanmış sefalet ücretleriyle 
karşılaşacaklar. Bu da yeni bir düzeyde yeniden bü-
yük bir mücadeleyle karşı karşıya olduklarını göste-
riyor. Emeklilik haklarına kavuşarak çok önemli bir 
mevzi elde eden EYT’lilerin emekli hareketine güç 
vermesini, dağınık durumdaki emekli hareketinin yeni 
kardeşlerinin katılımıyla birleşecek ve kitlesel müca-
deleye geçecek bir olanağa kavuşmasını umuyoruz.

EKMEK MÜCADELESİ
Geçen hafta asgari ücret, beklentileri tam olarak 
karşılamasa da yüzde 54 oranında zam yapıla-
rak 8 bin 506 TL oldu. Böylece birçok iş kolun-
da ücretler asgari ücrete çok yaklaşmış oluyor. 
Bu tabloya sefalet ücretleriyle emekli olacak 
EYT’liler de eklenince memurların, öğretmenle-
rin, emeklilerin maaş artışlarını yükseltme mü-
cadelesi çok daha acil ve önemli hâle geldi. 
En düşük emekli aylığı asgari ücretin çok al-
tında, 3 bin 500 TL. Emekli maaşlarının büyük 
bölümü asgari ücretin çok altında. Memur ma-
aşları da asgari ücretin bir adım üstünde. Bu 
tabloda emekliler ve memurlar kendilerini dış-
lanmış, itilmiş kakılmış hissedeceklerdir. Bu 
koşullar birleşik güçlü bir emekli mücadelesini 
ve uzlaşmacı sendikaların zincirlerini kıran bir 
memur hareketini çağırmaktadır.
Güncel durumda insanlar hayatlarını idare ede-
meyecek, kendilerini var edemeyecek denli se-
falet durumuna düşüyor. En acil durum gıdada 
yaşanıyor. Sonrasında kira, ısınma-enerji ve ula-
şım fiyatları insanların belini büküyor. En son 
İstanbul’da toplu ulaşım ve taksilere yapılan 
yüzde 30’luk zam emekçilerin yükünü katmerli 
hâle getiriyor. İşçilerin, emekçilerin, köylülerin 
ve emeklilerin yoksulluğa ve pahalılığa karşı ör-
gütlü birleşik mücadelesini yaratmak için tüm 
ulusal demokratik güçlerin seferber olması ge-
rekiyor.
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MİRASYEDİLİK
Geçen hafta meclis gündemine gelen torba kanun bu 
hafta meclisten geçerek Resmî Gazetede yayınlandı. 
Kanunla daha önce işletmesi özelleştirilen limanların 
hepsinin sözleşmeleri 49 yıla uzatıldı. Bu limanlar daha 
önce 10 ve 30 yıl arasında değişen sürelerle özelleş-
tirilmişti. Dolayısıyla bu limanları almış olan sermaye 
grupları ortalama 19 yıllık yeni ödemeler yapacak. Ka-
tar dahil birçok yerden yeni para girişleri olacak.
Bu aynı zamanda 10, 13, 36, 40 yıllık sürelerle bu şir-
ketlere kıyak çekildiği anlamına geliyor. Seçimler için 
de acil para arayışına giren AKP yönetimi sıkıştığı için 
gelecekteki kamu gelirlerini büyük indirimlerle erken 
tahsil etme yoluna başvuruyor. 

Limanların ihale sürelerinin uzatılması ile ilgili yönet-
melik yoluyla yapılan önceki düzenlemeyi CHP Ana-
yasa Mahkemesine götürmüştü. AYM, düzenlemenin 
eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, bu konuda ayrıca kanun 
çıkarılması gerektiğini söyleyerek yönetmeliği iptal et-
mişti. Normal şartlarda bu kanunun da iptal edilmesi 
gerekir.

YENİ HAMLELER
AKP pahalılık ve işsizlik koşullarında 
seçmeni memnun edemeyeceğini gö-
rünce en iyi bildiği şeyi yapmaya baş-
ladı. Bu sefer orta gelir grubuna hitap 
edecek bir konut projesi açıkladı. Uygun 
koşullarda kredi sağlanacak. Kampan-
yanın detaylarının Ocakta açıklanacağı 
söylendi. 

AKP’den bir başka iyi bildiği hamle daha 
geldi. Karadeniz’deki sondajlarda Çaycu-
ma 1 bölgesinde yeni bir doğalgaz rezer-
vi bulduklarını ilan ettiler. Resmî açıkla-
mayı doğrulayabilecek başka bir kaynak 
yok. Ama doğruysa bile uzmanlar gazın 
kullanılabilmesi için en az beş yıllık bir 
süre gerektiğini söylüyor. Erdoğan ise 
açıklamalarında “2023’te gazı kullanıma 
alıyoruz” diyor. AKP’nin bir şekilde Ka-
radeniz gazını seçimden önce devreye 
almaya başladığını duyurması olasıdır.

UTANMA KALMAYINCA
Torba kanunda geçen hafta ele aldığımız memur sendikaları arasında 
ayrımcılık yapan, yüzde 2 barajını aşan sendikaları avantajlı duruma ge-
tiren düzenleme de geçti. Şu an ancak iktidara yakın sendikalar bu barajı 
geçiyor. Daha önce de benzer bir düzenleme yapan AKP yönetimi Danış-
tay engeline takılmıştı. Şimdi engeli aşmak için kanun yolunu deniyor. 

Sendika üyesi olan memurlara yıllardır toplu sözleşme desteği adı altın-
da ortalama 250 TL veriliyor. Yeni kanunla yüzde 2 barajını geçen sendika 
üyelerine 700 TL, barajın altında kalan sendikalara üye olanlara 250 TL 
ödenecek. Bu ödemeler yeni yıldan sonra artacak. Erdoğan yönetimi bu 
yolla kendisine doğrudan yakın Memur Sen ile MHP’ye yakın Türk Kamu 
Sen üyesi sendikalarda yaşanan üye kaybını önlemek istiyor. Sendikal 
alanda bile eşit, demokratik bir rekabetin yerine yandaşlarının önünü aç-
maya çalışıyor. Bu düzenlemenin örgütlenme özgürlüğünü engelleme, 
eşitlik ilkesine aykırı olma gerekçesi ile AYM’den dönmesi gerekiyor.
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28 Aralık tarihi demokrasi mücadelesi 
açısından baş döndürücü hızla yaşanan 
olaylarla geçti. Sırasıyla aktarmaya çalı-
şalım. 

İBB yönetiminin terör ile ilişkili kişileri işe 
başlattığı gerekçesiyle açılan soruşturma 
evrakı, savcılığa teslim edildi. Ekrem İma-
moğlu, 28 Aralık sabah saatlerinde sav-
cılığa sunulan terör raporunu eleştiren 
basın toplantısı düzenledi. Basın toplan-
tısına ayrıntılı olarak televizyonlarda yer 
verildi. Öğleden sonra İçişleri Bakanı Soy-
lu basın toplantısı yapıp İmamoğlu’nun 
söylediklerine karşılık verdi. 

Soruşturmayı savcılık kabul ederse, terör 
kapsamında bir soruşturma olduğu için, 
davada karar çıkması bir yana davanın 
açılmasını bile beklemeden, İçişleri Ba-
kanlığının İmamoğlu’nu görevden alma 
yetkisi doğuyor. AKP iki büyük Saraçha-
ne mitingi ile kitle ölçeğinde başarısızlığa 
uğradığı İBB siyasi darbesinde ikinci aşa-
mayı başlatarak belediyeyi ele geçirme 
hedefini sağlama almaya çalışıyor. Baş-
lattığı darbeyi hızlandırıyor. 

28 Aralıkta aynı zamanda “Ahmak Da-
vasının” gerekçeli kararı da açıklandı. 
“Seçimi iptal ettirenler ahmaktır dediği 
için burada açık seçik YSK üyelerine ha-
karet etmiştir” denildi gerekçeli kararda. 

Niye en yüksek aşamadan ceza verildiği-
ni açıklarken de “Çünkü İmamoğlu hem 
olumsuz davranışlarıyla, hem de genel 
tutumuyla mahkememizi ciddiye almadı-
ğını gösterdi” deniliyor. 

Soylu İmamoğlu kapışması
Karşılıklı basın açıklamalarında Soylu 
yaptığı sunumla etkili oldu. “İşe almama-
sı gerekenleri işe aldılar” diyerek özellikle 
bir kişinin dağda çekilmiş fotoğraflarını 
ve kimlik bilgilerini paylaştı. Sade insan-
lara, belediyede teröristlerin çalıştığı izle-
nimini uyandıracak alt kademe birimlerde 
işçi olarak çalışan 6-7 kişiyi bulmuşlar. 
Bunlar üzerinden etkili bir propaganda 
yürüttü. 

Tartışmaları ve iddiaları toparlamaya ça-
lışalım.

İmamoğlu açıklamasında “Biz bu isimleri 
İçişleri Bakanlığından istedik. Listeyi bize 
verselerdi biz zaten atardık işten. Onlar 
vermeyince biz kendimiz bir dosyadan 43 
kişiyi, bir dosyadan 56 kişiyi attık. Attık-
larımız arasında daha önce İBDA-C’den 
alınmış terör suçluları da vardı. Onları da 
attık” dedi. Bu açıklamaya göre İmamoğ-
lu belirli bir sayının üzerinde şüpheli kişi-
nin çalıştığını kabul etmiş oluyor. Ayrıca 
kendisine kurulan tuzağı görmemiş oldu-
ğu da ortaya çıkıyor. 

İBB DARBESİ
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Soylu ise “Bizim liste vermemize gerek 
yok. Biz 565 kişinin dosyasını istedik 
zaten. Söz konusu olanlar bunlar işte. 
Başka bir bilgiye ihtiyacın yok. Bizi niye 
suçluyorsun? Sen zaten biliyorsun. Ma-
dem bilmiyorsun attıklarını ne gerekçeyle 
attın?” Soylu atılanlardan birinin Yuna-
nistan’a kaçtığını aktardı. Bir de PKK ta-
rafından “değer aileleri” ilan edilenlerden 
bazılarının belediyede işe başlatıldığını 
söyledi. Bu aileler dağda hayatını kaybe-
den kişilerin yakınları oldukları için çeşitli 
olanaklarla desteklemeye çalıştıkları ki-
şilermiş. Soylu “Sen bunları bilemezsin. 
Biz de ancak istihbarat ile bilebiliyoruz. 
Bunların isimlerini sana kim verdi sen onu 
söyle. Terör örgütü elebaşları mı, onlara 
yakın örgütler mi?” diye yüklendi. 

İmamoğlu basın açıklamasında “Soylu 
bu açıklamalarıyla önceki başkan Mev-
lüt Uysal’ı, İstanbul Valisini de ateşe atı-
yor. Cumhurbaşkanımıza, hem de AKP’ye 
zarar veriyor bu açıklamalarıyla. Derhâl 
görevden alınması gerekli” dedi. İmamoğ-
lu’nun Soylu’yu partisine ve cumhurbaş-
kanına şikayet etmesine karşılık Soylu da 
“Bana bu kadar hakaret eden kişi bir gün 
beni aradı ve saygılarımı sunarım sayın 
bakanım diye alttan alarak söze başladı. 
Sen de Trabzonlusun, ben de. Biz birbiri-
mizi anlarız. CHP yönetimi benim üstümü 
çizmek istiyor. Lütfen benim işimi kolay-
laştır, dedi” diyerek İmamoğlu’nu CHP’ye 
şikayet etti. 

AKP seçimlere girerken İBB’yi ele geçir-
mek için gözünü karartıyor. Hem ahmak 
davasından, hem de terör dosyasından 
hareket ederek çift dikiş gidiyorlar. Çün-
kü 5 milyar dolarlık bir bütçeye sahip olan 
İBB olanaklarını rakiplerinin elinden alıp 
kendisi kullanmak istiyor. Gerici militan 
örgütlenmesini ayakta tutmak için de bu 
güce gereksinimi var. İstanbul ile birlikte 
terör torbasına Adana, Seyhan, Mersin, 
İzmir, Ataşehir belediyelerini de koyabile-
ceklerinin sinyalini veriyorlar. 

Soylu’nun açıklamaları AKP’nin teröre 
karşı iyi niyetli bir koruma, korunma çaba-
sı değil. İBB yönetimini tuzağa düşürmek 
için uzun zamandır hazırlık yaptıkları gö-
rülüyor.
İBB yönetimi ise AKP yönetiminin ne ka-
dar usta kumpaslar kurduğunu gözden 
kaçırarak bazı müttefiklerine fazla güven-
menin bedelini ödüyor.
Hepsinden önemlisi bu kapışma devlet 
yönetiminin, siyaset mekanizmalarının 
derin bir çöküş yaşadığına işaret ediyor. 

AKP’nin İBB yönetimini ele geçirmeyi he-
defleyen siyasi darbesine karşı uyanık ol-
mak, meydanları boş bırakmamak bütün 
ulusal demokratik güçlerin görevidir. CHP 
yönetimi Adalet Yürüyüşü döneminde 
yaptığı gibi halkı seferber etmezse yal-
nızca İBB değil, bütün önemli belediyeleri 
kaybetmekle yüz yüze kalabilir
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GEZİ DAVASI
28 Aralıkta başka bir olay da Gezi Dava-
sında yaşandı. İstinaf Mahkemesi Gezi 
Davasında Osman Kavala’ya ağırlaştı-
rılmış müebbet, diğerlerine 18 yıl hapis 
cezası verilmesini onayladı. Dava bu-
nun ardından Yargıtaya gidecek. 
AKP halkın demokratik hakkını kullana-
rak, meşru direnme hakkına dayanarak 
yaptığı direnişi suç saymaya kalkarak 
toplumu birbirine düşman kamplara 
bölmekte ısrarcı olduğunu bir kez daha 
gösterdi. Oysa AKP bugün adım adım 
halkın Gezi direnişindeki taleplerini, 
özellikle dış politikada uygulamak zo-
runda kalıyor. Gezinin haklılığı Suriye 
ve Mısır başta olmak üzere bölge ül-
keleriyle barışma adımlarında, Rusya 
ile kurulan dayanışma ilişkilerinde, 15 
Temmuz darbe girişimine karşı tekrar 
milletin egemenliği ilkesine dönüşte 
görülüyor.

TUTUKLU GENERALLER
Emekli Korgeneral Vural Avar’ın içeride hayatı-
nı kaybetmesi üzerine yaşanan tartışmalar bu 
hafta da sürdü.
Bekir Bozdağ yaptığı açıklamayla “Aslında biz 
bunların içeride kalmayacağını biliyoruz. Ama 
adli tıp doktorları maalesef diyorlar ki bunlar 
içeride kalabilir. Hâlbuki bu insanlar pantolon 
bile giyemiyorlar” diyerek suçu doktorlara attı.
Kulislerden sızan bilgilere göre AKP komutan-
lara “Cumhurbaşkanına özür dileyip affınızı is-
teyen bir mektup yazın” diyormuş. Generallere 
bu tek tek söylenmiş. Böylece cumhurbaşkanı 
elinde bulunan ve hiçbir şeyi beklemeden kul-
lanabileceği “kocamışlık durumu dolayısıyla 
af” yetkisini kullanacakmış.
Bu insanlık dışı uygulama üzerine fazla söz 
söylemeye gerek yok. AKP bu yolla en genci 
80 yaşında olan komutanlara fiilen idam ceza-
sı uygulamış oluyor.

SEÇİM KURULLARI GEREKÇESİ
28 Aralık 2022’ye sığan olaylardan bir tanesi de 
AYM’nin, CHP’nin seçim kurullarının oluşumunu de-
ğiştiren kanuna itirazını reddeden kararının gerekçe-
sini yayınlaması oldu. Bu düzenlemeye göre önceden 
il ve ilçe seçim kurulları başkanlarının, idari birimde-
ki en kıdemli hâkim olması usulü değiştirildi. Birinci 
dereceden hâkimler arasından kurayla belirlenmesi 
usulüne geçildi. Gerekçeli kararda bu uygulamanın 
idari bir inisiyatif olduğu, karşı çıkılamayacağı belir-
tildi. Oysa AKP birinci derece hâkimler arasında en 
çok kendi döneminde atama yapıldığı için çoğunlukla 
kendisine yakın hâkimlerin seçim kurulları başkanlığı-
na gelmesini planlıyordu.
Bir de yeni düzenlemede isteyen hâkimlere kuraya ka-
tılmama hakkı da getirilmiş. Burada da idarenin belirli 
tehdit ve rüşvetlerle bazı hâkimlerin çekilmesini sağ-
lama yolu açık bırakılmış.
AYM kararı AKP’nin tüm kötüye kullanma olasılıkları-
nın önünü açmış oldu.

TÜRBAN TASLAĞI
Davutoğlu türban değişikliği ile 
ilgili konuştu. “Başörtüsü Al-
lah’ın emridir. Tabii ki Allah’ın 
emrine evet diyeceğiz. Ama bu iş 
referanduma gitmemelidir. Mec-
liste çözülmelidir” dedi. Laikliği 
ayaklar altına alan açıklama için 
fazla söze gerek yok.
AKP ise “gerekli desteği sağlar-
sak mecliste çözeceğiz” diye 
tuzak kuruyor gibi görünüyor. 
Çünkü mecliste oy birliği ile geç-
se bile yine de referanduma gö-
türüp konuyu gerici propaganda-
sına manivela yapmak istiyor. 
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AKŞENER KIZDI
Geçen hafta Fox TV’ye çıkan Akşener “Sa-
raçhane konusunda beni suçlayanlara, izin 
almam gerektiğini ima edenlere ben fena 
çarparım. Ben böyle ahmaklık görmedim. 
Ben oraya moral vermek için gittim. Kitleyi 
toplamak için gittim. Başkan tek başına kal-
masın istedim. Bana suçlama getiriliyor. Ha-
yatta böyle ahmaklık görmedim” dedi.
27 Aralık gecesi ise Kılıçdaroğlu’nun da-
vetiyle Ahlatlıbel’de buluştular. Görüşme 
iyi geçmiş. Akşener verdiği demeçte “Ben 
çağrıldım. Bunu vurgulamak istiyorum. Gö-
rüşme benim isteğimle olmadı. Kılıçdaroğlu 
talep etti. Geldik. Konuştuk belli şeyleri. Bir-
lik beraberlik görüntüsü vermek için gittim. 
Yoksa ben çok hakarete uğradım bu süreç-
te” dedi. Kılıçdaroğlu “Çok güzel bir görüş-
me oldu. Birliğimiz, beraberliğimiz, cumhur-
başkanlığı sistemini değiştirme irademiz 
devam ediyor” dedi. 
CHP ısrar ederse Kılıçdaroğlu adaylığı kesin 
gibi görünüyor. Ama yine de karşı kampanya 
hâlâ sürüyor.

IRKÇI TERÖR
Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezini 
hedef alan ırkçı terör saldırısı gerçekleştirildi. 
Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti. Protesto 
gösterileri sırasında da çok olay çıktı. Polis-
le çatışan protestocular bazı arabaları ateşe 
verdi. 
Kültür merkezi “saldırının arkasında Türk is-
tihbaratı var” dedi. “10 yıl önce Sakine Can-
sız ve iki kişinin öldürüldüğü suikast gibi bir 
şeydir araştırılsın” talebinde bulundular. Fran-
sa’daki partilerin çoğu ve basın yayın organla-
rı “Türk istihbaratı gölgesi var” diye yazdılar. 

Türkiye ise çeşitli yetkililer aracılığıyla “Te-
röristleri beslediniz, dönüp şimdi sizi vuru-
yorlar” diyerek tepki gösterdi. Türkiye’yi suç-
layanlar 10 yıldır Kürtlere yönelik ırkçı saldırı 
olmadığını kanıt olarak ileri sürüyorlar. Ama 
bu durumda Türkiye istihbaratının ne amaçla 
bu saldırıyı yaptığı sorusu boşta kalıyor.
Yaşanan saldırı Fransa’nın ve Batı ülkelerinin 
Türkiye’ye karşı harekete geçmesi için kulla-
nılıyor.

TÜRKİYE SURİYE RUSYA
GÖRÜŞMESİ
Nihayet Türkiye, Suriye ve Rusya ara-
sında resmî görüşmeler başladı. 28 
Aralık tarihinde Moskova’da üç ülke-
nin istihbarat başkanları ile Savunma 
Bakanları uzun bir görüşme yaptılar. 
Görüşmelerin ilişkilerin hızla normale 
dönmesi, Suriye ve Türkiye arasında 
emperyalizme karşı dayanışmanın 
kurulması için hızla devam etmesini 
umuyoruz.

PERU DARBESİ
Peru’da gerçekleştirilen darbeyle 
görevden alınan devlet başkanı 
Pedro Castillo hakkında 18 aylık 
önleyici hapis cezası verildi. Halk 
eylemleri sürse de Peru’da geçen 
her gün Castillo’nun geri dönüş 
olasılığını azaltıyor. Tam da bu 
aşamada altı generalin yolsuzluk 
iddiası ile tutuklanması manidar 
görülüyor.
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Rusya’nın Ukrayna’dan yüzlerce kilometre uzaklık-
taki Engels Hava Üssü ikinci kez saldırıya uğradı. 
Saldırıda üç asker hayatını kaybetmiş. Ukrayna’nın 
iki kez bu kadar içeride bir üssü vurması hava sa-
vunmasının zaafına işaret ediyor. 

Zelenski, Amerika dönüşü yaptığı açıklamalarda 
“Bütün isteklerimizi karşılama sözü verdiler” dedi. 
Barış konusunda adeta, Rusya teslim olursa barış 
görüşmesi yapacağız anlamında açıklamalar yap-
tı. Barış konusunda yeni bir konferans düzenleye-
ceklerini duyurdu. 

Petrole tavan fiyat uygulaması getirilmesine kar-
şı Rusya bir kanun çıkardı. “Petrol tavan fiyatını 
doğrudan ya da dolaylı yolla uygulayan resmî ya 
da özel herhangi bir kuruluşa petrol satılmayacak” 
diyen kanun 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek. 
Kanun insani gerekçelerle başkana istisna karar-
namesi çıkarma yetkisi tanıyor. 

Lavrov 27 Aralıkta yaptığı, 2022 değerlendirmesi 
sırasında “Çok açık olarak bütün belgelerden orta-
ya çıktı ki Pentagon Rus devletini başsız bırakmak 
için hareke geçti ve Putin’e yönelik suikast hedefle-
ri var. Dolayısıyla Amerika ile anlaşma diye bir du-
rum hiç yakın görünmüyor. Çünkü onlar bambaşka 
bir havada” dedi. 

Genel duruma bakıldığında Amerika’nın ve Rus-
ya’nın stratejilerinin oturduğunu söyleyebiliriz. 
Amerika savaşı sürdürmek istiyor. Savaşı sürdü-
rürken ve derinleştirirken de hep barış istiyormuş 
gibi, Ukrayna tarafı aşırı davranıyormuş da Ame-
rika onları engellemeye çalışıyormuş gibi davra-
nıyor. Savaş devam ettiğinde Rusya’yı zayıflata-
cağını düşünüyor. Rusya’yı zayıflatırken arkasına 
toparlayacağı Avrupa’yı sanayisizleştirme politi-

kasında adım atacağını ve onları köşeye sıkıştı-
racağını, kendi egemenliğini kabul etmek zorun-
da bırakacağını düşünüyor. Başka bir açıdan da 
Rusya’nın çok meşgul olduğu için Amerika'nın Çin 
konusunda yapacağı girişimlerde Çin’e yeterince 
yardımcı olamayacağını düşünüyor. 

Siyaset bilimi açısından bakıldığında dünyadaki üç 
büyük ülke ve kuvvet Amerika, Rusya ve Çin. Do-
layısıyla Amerika’nın bu üç ülkeden ikisini birden, 
Rusya ve Çin’i karşıya aldığı stratejisi son derece 
akıl dışı. Sömürgeci küstahlığıyla davranıyorlar. Bu 
yüzden Hindistan gibi, Brezilya gibi büyükçe ülke-
leri arkasında toplamaya çalışıyor. Ama bu politi-
kada da başarılı olamadı.

Rusya açısından da bakarsak; Rusya kendini sa-
vunma konusunda kararını verdi. NATO’nun ya-
yılmasına isyan etti. Direnişini sürdürecek ama 
asgari savunma pozisyonunda kalmayı da netleş-
tirdi. Herson dahil birçok yeri tekrar ele geçirmek 
ve savunmak olanağını yaratabilir. Bozgun hava-
sına benzer durumdan çıktı. Temel hedeflerine 
ulaşacak teknik alt yapıya sahipler ve adım adım 
kullanacaklar. Dolayısıyla Rusya devletini yürüten 
çevrenin Amerikan yayılmacılığına isyanı sürüyor. 
Ama belirli konularda beklenildiği kadar daha kes-
kin bir rotaya girmeyi reddediyor. Bu strateji sonsu-
za kadar sürdürülemez. Adım adım Rusya’nın daha 
köklü bir yönelime girmesi olasıdır. Yine de bütün 
eksiklikleriyle birlikte Rusya’nın şu anki çizgisinin 
dünya halkları açısından olumlu olduğunu vurgu-
layalım. Rusya ve dünya halkları açısından önemli 
bir tutamak noktası yaratılmış oluyor. 

Bir kez daha görülüyor ki Ukrayna savaşı daha yay-
gın ve uzun sürecek bir gerilim döneminin girizgâhı 
oldu.

UKRAYNA CEPHESİ


