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1 Şubat HAFTALIK GÜNDEM

Halkı ekonomik olarak rahatlatmakta çok cimri olan Erdo-
ğan yönetimi, sermayeyi zenginleştirmekte pek mahir çıktı. 
Bankacılık sektörünün 2022 için toplam kârı Türk Lirası ba-
zında yüzde 366,4 oranında arttı. Bu artış 433,5 milyar TL 
ediyor.
Ama biraz hakkaniyetli yaklaşalım. Oranlar Türk Lirası üze-
rinden açıklandığı için enflasyon oranını düşmek gerekir. 
2022 için resmî enflasyon oranı yüzde 64,27. Bunu düşer-
sek bankacıların yıllık kârı yüzde 302,13 olur. Ama bu enf-
lasyon doğru değil dediğinizi duyar gibiyiz. Maaşlarımıza 
zam isterken bu oranın gerçek olmadığını söylemiştik. 
Haklısınız. O yüzden en yüksek enflasyon oranını açıklayan 
ENAG verisini, yüzde 137,55'i dikkate alıp daha da hakka-
niyetli davranalım. Bu durumda bankacıların kârı yüzde 
228,85 oluyor. Bu arada bütün bu istatistik tartışmasının 
bankaların kasalarına giren net kârı, yani 433,5 milyar lirayı 
değiştirmediğini de unutmayalım.
Bankacıların kârları ister istemez asgari ücrete yapılan yüz-
de 54,66 ile memur ve emeklilere yapılan yüzde 30 oranın-
daki maaş zamlarını getiriyor akıllara. Yukarıdaki oranlara 
dayanarak gerçekte ne kadar yoksullaştığımızı bir düşü-
nün. Bize gelince resmî enflasyonun bile altında, bankacı-
lara gelince açıklanan en yüksek enflasyonun bile katmer 
katmer üstünde bir zenginleşme. İşte Erdoğan ve tek kişi 
yönetiminin ekonomi efsanesi burada bitiyor.
Yoksullaştık ama bu süreç durmuyor. İşte yoksulluğumu-
zu daha da artıran enflasyon oranları: TÜİK’in açıklaması-
na göre 2023 yılı Ocak ayı için tüketici fiyatları enflasyonu 
TÜFE aylık yüzde 6,65; yıllık yüzde 57,68. Üretici fiyatları 
enflasyonu ÜFE'yi ise aylık yüzde 4,15; yıllık yüzde 86,46 
olarak açıkladı. TÜİK verilerine göre 12 aylık ortalamalar 
dikkate alındığında tüketici fiyatları yıllık yüzde 72,45; üreti-
ci fiyatları yıllık yüzde 125,53 oranında arttı.
İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçim Endeksine göre İstan-
bul’da TÜFE aylık yüzde 5,94; yıllık yüzde 79,68 oldu. ÜFE 
ise aylık yüzde 5,52; yıllık yüzde 80,45 oldu. 

ENAG ise TÜFE’yi aylık yüzde 9,26; yıllık yüzde 121,62 ola-
rak duyurdu. 
Çoktan iflas etmiş ekonomi politikasının tabutuna bir çivi 
de ithalat-ihracat verileriyle çakılıyor. “Çarklar dönüyor, 
üretim ekonomisini tercih ettik, ihracat ile büyüyeceğiz” 
gibi masallarla işçi ve emekçileri büyük bir yoksulluğa iten 
ekonomi yönetiminin karnesi 2022 yılı ithalat-ihracat oran-
larıyla açıklandı. İthalat ihracattan 109 milyar 539 milyon 
dolar fazla çıktı. 2021’e göre ithalatımız yüzde 137 artmış. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2021’de yüzde 83 iken 
2022’e yüzde 69,9’a düşmüş. Net miktarlar olarak ele alır-
sak 2022’de ihracatımız 254 milyar, ithalatımız 363 milyar 
dolar seviyelerinde gerçekleşmiş. Bu oranlar cumhuriyet 
tarihinin en kötü oranları. AKP başarısızlıkta rekor kırmaya 
devam ediyor. Fakat bu tarihî başarısızlığın ihracatçıların 
ve ithalatçıların rekor seviyelerdeki kârlarını düşürmediğine 
dikkat çekelim. Onlar zenginleşirken ülke yoksullaşıyor. 
Erdoğan yönetimi üretimi ihracata endekslemeye çalışır-
ken dünya genelinde kapitalist merkezlerde yavaşlama 
eğilimi sürüyor. Amerikan Merkez Bankası FED yüzde 0,25; 
İngiltere Merkez Bankası yüzde 0,50 puan faiz artışına gitti.
Türkiye’nin ihracat pazarlarında enflasyon ile mücadele 
için faizleri artırma, tüketimi baskılama, ekonomik durgun-
luk yolunda ilerleme sürüyor. 
Demek ki neymiş? Ekonomiyi ihracatı esas alacak şekilde 
ayarlamaya kalkmak büyük oranlarda ithalatı gerektiriyor-
muş. İç piyasanın ihtiyacını temel alan merkezi planlama 
yapmadan, kamu öncülüğünde üretim ve istihdam sefer-
berliğine yönelmeden, toplumcu bir ekonomi inşa etmeden 
“ihracata dayalı kalkınma” boş hayalmiş. 
İşte AKP’nin sözüm ona üretim ekonomisinin sonuçları bu. 
Bankacılar, sanayiciler, zincir marketler yani sermaye ballı 
kavunları yerken, halka yalnızca tatsız kelek kavunlar yedi-
riliyor.

KİMİNE KAVUN KİMİNE KELEK
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Altılı masa adını Millet İttifakı olarak ilan etti. İktidara 
geldiklerinde neler yapacaklarını açıkladıkları, hükûmet 
programı yerine geçebilecek Ortak Politikalar Muta-
bakat Metni kitabı 30 Ocak 2023 tarihinde paylaşıldı. 
Medyada epey yer buldu. Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü ve 
yurt dışı gezileri ile kaybettiği propaganda üstünlüğünü 
yeniden eline aldığını söylemek olası. Erdoğan’ın açık-
lamalarında da bu etki görülüyor. “Bir mutabakat metni 
çıkardılar. Bakanlıklara emir verdim. Hepsi inceliyor. Bi-
zim ya yaptığımız, ya da yapmakta olduğumuz şeyleri 
vaat olarak sunmuşlar. Vaat bile etmeyi beceremiyor-
lar” dedi. Bir yanıyla propaganda üstünlüğünü etkisiz 
hâle getirmek istiyor ama diğer taraftan metinde yer 
alan önerilerin yerinde olduğunu kabul ediyor. 
Mutabakat metnini temel yönleriyle ele alırsak tek kişi 

yönetimine karşı, tek kişi istibdadına karşı çok net bir 
içeriği var. Bu yönüyle geniş halk kesimlerinin talebini 
seslendirmiş. Ama sermayenin istibdadına ve emper-
yalizmin istibdadına karşı herhangi bir şey yok. Oysa 
kapitalist toplumda bunlar iç içedir. Birbirini doğurur 
ve besler. Yazık ki bu iki konuda tamamıyla fantezi 
dünyasında, gerçeklerden kopuk bir anlayış olduğunu 
söyleyebiliriz. Olmadık bir dünyadan iyilikler bekliyor-
lar. Aşağıda mutabakat metninin temel noktalarını ola-
bildiğince irdelemeye çalışacağız. Ama görünen o ki; 
seçimleri kim kazanırsa kazansın işçilerin, köylülerin, 
emekçilerin, esnafın, küçük ve orta ölçekli üreticilerin 
yani halkın sermayenin despotizmine, emperyalizmin 
despotizmine karşı vatan cumhuriyet emek kavgası ar-
tarak sürecek.

MİLLET İTTİFAKI YENİDEN

Tek kişi yönetimine, istibdada, tek kişinin baskıcı yönetime 
son vermek için etkili vaatler var. Parlamenter sisteme dön-
mek, saraydaki-külliyedeki bütün yetkili kurulları dağıtmak 
ve yetkilerini bakanlıklara dağıtmak, cumhurbaşkanının 
yalnızca bir dönem için yedi yıllığına seçilmesi, görev sü-
resi dolan cumhurbaşkanının siyaseti bırakması, düşünce 
özgürlüğünün sağlanması, internetin ve sosyal medyanın 
özgürleştirilmesi, gençlere siyasette söz hakkı tanınması 
gibi vaatler olumlu. 
Seçim barajının kaldırılması önerilmiyor. Ama yüzde 3’e dü-
şürülüyor. Seçimlerde devlet yardımını alma barajı ise yüz-
de 1’e düşürülüyor. 
Sendikal özgürlüklerin geliştirileceği, İLO standartlarının 
esas alınacağı söyleniyor ama yetkili sendikayı belirlemek 
için referandum talebi yer almıyor. Sendikal barajların kal-
dırılacağına dair bir öneri de yok. 1970’lerden beri gelen 
kıdem tazminatı konusunda sermayeye göz kırpıyorlar. 
“Kıdem tazminatı ilgili sosyal tarafların diyaloğu temelinde 
gözden geçirilecek” diyorlar. 
İstanbul sözleşmesi doğrudan anılmasa da, bir kişi tek ba-
şına uluslararası sözleşmelerden çekilemeyecek vaadi ile 
dolaylı bir değinme var. Çünkü Saadet Partisi sözleşmeden 
çekilmeyi net olarak savunmuştu. Kadın kurtuluş hareketi 
açısından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün resmî 
tatil ilan edilmesi vadediliyor. 
Dış politikada “NATO ulusal güvenliğimiz açısından kritik 
önem taşımaya devam ediyor” diyerek kötü bir çizgi savu-
nuluyor. “AB’ye üyelik ulusal hedefimiz” diyerek bu alanda 

hayal görmeye devam ediyorlar. Ama “ABD ve Rusya ile eşit 

koşullara dayalı ilişki sürdüreceğiz” diyerek Rusya ile iliş-

kileri kesmeyi savunmadıklarını söylemiş oluyorlar. Ne var 

ki Rusya’ya dolaylı yoldan vurmaktan da geri durmamışlar. 

“Akkuyu’da özel bir inceleme yapılacak ve dengesiz bütün 

şeyler düzeltilecek” demişler. S400’lere yönelik hiçbir şey 

söylenmemiş. “F35 programına girmek için mücadele ede-

ceğiz” denilmiş. Çin ile ilişkilere hiç girilmemiş. Şanghay 

İşbirliği Örgütü ve BRİCS’e üyelik hiç gündeme alınmamış. 

Emperyalizme karşı en ufak bir duyarlılık gösterilmemiş. 

Sonuç olarak hayalcilikle işbirlikçilik arasında salınan bir 

çizgi ortaya çıkıyor. 

Laikliğin güçlendirilmesine yönelik bir tedbir yok. Öğrenim 

birliğini sağlamaya dönük olarak da esaslı bir yaklaşım yok. 

AKP’nin 4+4+4 sisteminden farklı olarak 1+5+3+4 sistemi 

öneriliyor. Anaokul zorunlu oluyor. Eğitimin ilk basamağı 5 

yıla çıkıyor. Ama sonrasında çocukların eğitimden alınma-

sının önüne geçilmiyor. 

Genelkurmay Başkanlığının, Milli Savunma Bakanlığına 

bağlı olmasını sürdüreceklerini ama kuvvet komutanlıkla-

rının yeniden Genelkurmay Başkanlığına bağlanacağını, 

kapatılan askerî okul ve hastanelerin yeniden açılacağını 

söyleyerek Orduya dolaylı ve ılımlı bir mesaj gönderilmiş. 

Yolsuzlukları soruşturma ve yolsuzlukla edinilmiş malları 

mülkleri devlet hazinesine vermek üzere özel bir kurul oluş-

turulacağı, yolsuzlukla vurgunculukla elde edilen bütün 

mallara ve servete el konulacağı ilan ediliyor.

ORTAK PROGRAM VE VAATLER
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BABACAN PASI
Erdoğan mutabakat metninin emperyalizmi hedef almama-
sını zaten kullanmaya başladı bile. Ama bu konuda Ali Ba-
bacan da Erdoğan’a pas vermeye devam ediyor. Mutabakat 
metniyle ilgili konuşan Babacan “Biz altı parti olarak çok 
önemli bir iş başardık. Batı bu belgeyi incelediğinde aferin 
Türkiye’ye diyecekler” dedi. Bir sonraki gün de aynı yönde 
yaptığı konuşmada “Bize aferin diyecekler” dedi. Erdoğan da 
hemen buradan hareketle “Vay siz emperyalistlerin aferinine 
bu kadar mı muhtaçtınız?” diye yüklendi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Kılıçdaroğlu konuşmasında 
Boğaziçi’ne de selam yolladı. 
“Boğaziçi’nde bir Melih vardı. 
Ondan sonra da Brütüs olarak 
bir Naci çıktı. Naci, benle çalı-
şan herkes bilir. Ben çalışan-
larına kötü davrananlara asla 
müsaade etmem. Geliyorum 
az kaldı. Ayağını denk al” dedi.

Kılıçdaroğlu grup konuşmasında yolsuzluk ve çeteler 
sorununun üzerine çok sert şekilde gitti. “Bir ara bu 
128 milyar dolar iç edildiğinde uzmanlardan bir kurul 
oluşturduk. Onların incelemelerine dayanarak yapılan 
hesaplamaya göre 418 milyar dolar iç edilmiş” dedi.
Daha önce bu konuda “Bu paranın tahsili vasiyetim-
dir” demişti.
Bu haftaki konuşmasında “Bu paranın alınmasını mut-
laka sağlayacağım. Ankara’da en önemli meydana 
çetemetre diye bir pano koyacağız. Her gün ne kadar 
parayı geri aldığımız orada yazılacak ve 418 milyara 
ulaşana kadar o pano kalacak” dedi. 
Sayıştay’ın yeni başkanı ve YSK başkanının kardeşi 
olan Metin Yener’i de hedef alarak “Sizden randevu 
alarak geleceğim. Hesap uzmanlarımızla sizin hesap-
larınız uyuşmazsa yakarım sizi. Beytülmala el uza-
tan herkesi yakarım. Geliyorum ona göre” diyen Kı-
lıçdaroğlu, “Biz bu araştırmayı yaptıktan sonra bana 
birçok suikast tehdidi geldi. Ama biz geri durmayız. 
Hiçbir şey yapamazlar. Şimdiden ilan ediyorum. Seçi-
min ertesi günü hırsızların arsızların telefonu acı acı 
çalacak. Ve açacaklar telefonu, şu sesi duyacaklar: 
Ben Kemal. Geliyorum.” diyerek konuşmasını bitirdi. 
Bu konuşma büyük bir meydan okuma anlamına geli-
yor. Ne olursa olsun iktidara geleceklerini, bunu hiçbir 
kuvvetin önleyemeyeceği inancını yükseltiyor. 
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının bir başka yönü daha 

var. Halkın 20 yıllık AKP iktidarına, orta çağ mantığı-
na, vurgunculuğa yönelen büyük tepkisini beşli çete 
üzerinden ve 418 milyar hedefiyle yönlendiriyor. Türki-
ye’nin dış borcu 450 milyar dolar.
Tabii bu açıklamalar Türkiye’de bütün kapitalist çev-
relerde, işbirlikçilerde büyük bir öfkeye neden oldu. 
Programına Gelecek Partisi başkan yardımcısı/ ana-
yasa hukukçusu Profesör Serap Yazıcı’yı çıkaran Fa-
tih Altaylı büyük bir öfkeyle programında haksız ka-
zanca el koyma açıklamalarına tepki gösterdi. Yazıcı 
da bu kararın uygulanamayacağını anlatmaya çalıştı. 
Aynı şekilde Erdoğan da “Bunu sana yaptırmazlar. Bu 
millet seni kovalar” dedi. Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun 
açıklamalarına tepki gösterirken yalanlar iftiralar da 
attı. “Onlar her şeye müdahale edecekler. Şehir hasta-
nelerini kapatacaklar. Külliyeyi, milletin evini de kapa-
tacaklar. Çankaya Köşküne taşınacaklarmış. Bunlar 
sanıyor ki biz Çankaya Köşkünü atıl bıraktık. Bu ak-
şam TRT’ye çıkacağım. Çankaya Köşkünde yapaca-
ğız programı. Biz oraya da itibar ediyoruz. Ama külliye 
bizim uluslararası itibarımız açısından önemli” dedi. 
Erdoğan tek bir konuşmada birçok noktada geri adım 
atmış oldu. Çankaya Köşküne sahip çıkmak zorunda 
kaldı. Bu konuşma da propaganda üstünlüğünün Mil-
let İttifakına geçtiğinin bir göstergesi. 
Hepsi bir yana Kılıçdaroğlu yolsuzluğa vurduğunda 
sesin kimlerden çıktığı ibretlik doğrusu.

“BEN KEMAL”
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ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI TARTIŞMASI
Erdoğan’ın elemanları, başta Mehmet Uçum, 
televizyon televizyon gezerek Erdoğan’ın bu 
seçimde üçüncü kez aday olabileceğini anlat-
maya çalışıyor.
Oysa yasa ne zaman yorumlanır? Yasada belir-
siz, yoruma açık bir ifade olduğunda yorumla-
nır. Ancak bu durumlarda kanun koyucu şunu 
ya da bunu mu amaçlamış diye yoruma baş-
vurulur. Adaylık konusunda Anayasa çok net 
bir şekilde bir kişinin en fazla iki kez aday ola-
bileceğini yazıyor. Yeni bir rejime geçildiği de 
yazmıyor. Özel geçici bir madde de bulunmu-
yor. Tamamen iş bilmezliklerinin ve hırslarının 
ayaklarına dolanması söz konusu.
Millet İttifakı da Erdoğan’ın üçüncü kez aday ol-
masının Anayasaya aykırı olduğunu ilan edince 
iktidar cephesinde telaş artmaya başladı. Erdo-
ğan “Görüyor musunuz kendileri aday çıkara-
mayınca bizim adaylığımızı gündeme getiriyor-
lar” diye savunmaya geçti.

ORTAK ADAYLIK
Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı olarak 13 
Şubatta ortak cumhurbaşkanı adayı-
nı belirleyeceğiz” dedi. Açıklama yapı-
lır yapılmaz İyi Parti Sözcüsü Kürşad 
Zorlu “Bizim böyle bir haberimiz yok. 
Bize gelen bilgide ayın on üçünde bu 
konunun konuşulacağına dair bir bilgi 
yok” dedi.
Deva Partisinden ise “O tarihte de ola-
bilir ama bir hafta on gün gecikirse 
kıyamet kopmaz” denildi.
Davutoğlu ise en sert açıklamayı ya-
parak “Kimse masayı tekeline ala-
maz” dedi.
Son dakikalarda bile Kılıçdaroğlu’nu 
adaylıktan vazgeçirmek için didini-
yorlar. Ama görünen o ki Kılıçdaroğ-
lu ve CHP siyasi olarak intihar etmek 
istemiyorsa ortak aday Kılıçdaroğlu 
olacak.

BAŞÖRTÜSÜ TASARISI
Erdoğan son bir umutla türban ko-
nusundaki anayasa tasarılarına des-
tek istedi. “Biz anayasa değişikliğini 
getirdik. Başka bahaneler ile karşı 
çıktılar. Ama şimdi sesleniyorum o 
masadakilere. Kim LGBT’cidir, kim 
değildir bunun belli olması lazım. Ai-
leye sahip çıkıyor musunuz, çıkmıyor 
musunuz? Bizim önerimizi destekle-
yin” diye çağrıda bulundu.
Ama bu saatten sonra muhalefet 
partileri bu tuzağa düşer mi? Zor gö-
rünüyor.

DOKUNULMAZLIK
SALDIRISI
CHP’den Ali Mahir Başarır ve İyi 
Partiden Lütfü Türkkan’ın do-
kunulmazlığının kaldırılması ilk 
komisyonda kabul edildi. Karar 
ikinci bir komisyona gönderile-
cek. Oradan da geçerse meclis 
genel kuruluna sunulabilecek. 
AKP iki milletvekilini hedefe 
koyarak muhalefete saldırmaya 
devam ediyor. 
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Fransa, Hollanda, İngiltere ve Almanya Konsolosluk-
ları geçici olarak kapatıldı. Çünkü Amerika yayınladığı 
bir uyarıda İstiklal caddesi ve etrafında konsoloslukla-
ra büyük bir terörist saldırısı olabilir diye vatandaşla-
rını uyarmış. İngiltere de benzer bir uyarı yayınlamış. 
Konsolosluklar bunun üzerine 2 Şubat tarihinden 
itibaren vize işlemlerini de durdurarak geçici olarak 
kapatıldı. Almanya Konsolosluğu bir gün diğerleri bir 
hafta kapalı kalacak.
Yayınlanan uyarıda Kur’an yakılmasına tepki olarak 
bazı terörist İslami örgütlerin bomba patlatacağı bil-
dirilmiş. İstiklal caddesindeki konsolosluklar ve dini 
kurumlar hedeflenecek, diyorlar. İçişleri Bakanlığı da 
Hıristiyan cemaatlerine uyarıda bulunmuş. Ermeni ce-
maati bazı dini törenlerini iptal etmiş. 
Kur’an yakma provokasyonunun amaçları daha net 
ortaya çıkmaya başladı. Emperyalistler bu faşist ey-
lemlerle Müslüman halkları kışkırtmaya, Hıristiyanla-
ra yönelik öfkeye yol açmaya çalışıyorlar. Buna kar-
şılık bazı terör örgütlerinin kullanıldığı sivilleri hedef 
alan eylemler ile düşmanlığın körüklenmesi beklene-
bilir. Savaş ortamının dini temellerde yaygınlaştırıl-
ması, emperyalist savaşın din savaşları görüntüsüne 
bürünmesi, Ukrayna’da emperyalizme ve faşizme di-
renen Rusya ve Ukrayna halklarının istikrarsızlık böl-
gesiyle kuşatılması anlamına gelebilir. 

Rusya’nın bölgesel müttefiklerine bakıldığında em-
peryalistlerin amacı daha net anlaşılıyor. Başta İran, 
Suriye ve Orta Asya cumhuriyetleri olmak üzere, Tür-
kiye, sallantılı da olsa Pakistan, Orta Doğu halkları 
yani Müslüman halklar. Çin ve Hindistan gibi Rusya 
ile dayanışma ya da iyi ilişkileri olan ve içinde önemli 
Müslüman nüfus yaşayan ülkeleri de düşününce dün-
yayı din savaşlarına sürüklemek isteyen emperyalist-
lerin karanlık düşünceleri daha net açığa çıkıyor. 
Pakistan’da Kur’an yakılmasına karşı kitlesel eylemler 
gerçekleşti. Ardından bir camiyi hedef alan terör sal-
dırısı gerçekleşti. Saldırıyı Pakistan Taliban’ı üstlendi. 
Saldırıda 102 kişi öldü. Din savaşlarının bir boyutu da 
mezhep savaşlarıdır. 
İsrail’deki gerici yönetim savaş ortamından yararla-
narak Filistinlilere karşı şiddeti tırmandırıyor. Filistin 
mülteci kampını basan İsrail kuvvetleri 9 kişiyi öldür-
dü. Buna tepki olarak İsrail’de bir Sinagogu hedef alan 
bombalı saldırı yapıldı. Netanyahu “Bunun intikamını 
alacağız” diye açıklama yaptı. Halbuki Sinagog saldı-
rısı mülteci kampına yönelik saldırının intikamıydı. 
Tüm dünya genelinde işçi sınıfının, ezilen halkların, 
ilericilerin, ulusal demokratik güçlerin emperyalizmin 
yeni savaş provokasyonlarına karşı uyanık olması, 
halkların dayanışması temelinde emperyalizme karşı 
mücadeleyi büyütmesi gerekiyor.

DİN SAVAŞLARINA DOĞRU

Erdoğan, 30 Ocakta yaptığı açıklama-
da, “Rusya Türkiye Suriye görüşmeleri-
ne bizce İran da katılsın, bu sorun çö-
zülsün” dedi.
Lavrov 31 Ocaktaki açıklamasında 
“İran’ın da bu üçlü görüşmeye katılması 
konusunda mutabakat sağlandı” dedi.
Bu açıklamaların perde arkasına ba-
kıldığında talebin Suriye’den geldiği 

görülüyor. Suriye, resmî olarak İran’ın 
mutlaka katılmasını istemiş, yanı sıra 
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emir-
likleri de katılmalıdır, diye teklif etmiş. 
Suriye, Arap ülkelerinin “Arap sınırları 
dokunulmazdır” geleneksel resmî po-
litikasını harekete geçirmeye çalışıyor. 
Bu politikayla ABD müttefiklerinin taraf 
değiştirmesini sağlamaya çalışıyor. 

SURİYE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ
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NATO VETOSU
Erdoğan NATO konusunda Finlandi-
ya’ya olumlu yönde bir ayrım yapa-
bileceklerini açıkladı. Finlandiya’nın 
Kuran’ın yakılmasına izin vermedi-
ğini, bu eylemi düşünce özgürlüğü 
bağlamında değil inançlara say-
gısızlık olarak değerlendirerek ya-
sakladığını anımsattı. Tersi yönde 
davranan İsveç’i şoka uğratabiliriz, 
dedi. Açıklama büyük tepki çekti. 

Erdoğan’ın açıklamalarından son-
ra ABD basınında F16 pazarlığının 
zora girdiği haberleri yer aldı. Etki-
li kongre üyelerinin bir kısmı “F16 
vermemiz için iki ülkenin NATO’ya 
girişine onay vermelerini şart ko-
şalım” dediler. İbrahim Kalın “Eğer 
böyle yaparsanız biz elimizdeki di-
ğer alternatiflere bakarız. Bu iki ayrı 
konudur” diye açıklama yaptı. Anla-
şılan pazarlıklar yolunda gitmiyor. 

Türkiye tartışmalarında John Bol-
ton da sahneye çıktı. “Türkiye NA-
TO’dan atılmalıdır. Çünkü Rusya’nın 
tam işbirlikçisi olarak bozgunculuk 
yapıyor. Nasıl atılacak diye sorular 
geliyor. Bunun bin türlü yolu bulu-
nabilir. Gerekirse Amerika başını 
çekerek NATO’yu feshetsinler, son-
ra Türkiye'siz yeniden kursunlar” 
dedi. 

Yunanistan Başbakanı da, Türki-
ye’nin Rusya ile ilişkilerini hedef 
aldı. “Bütün NATO ülkeleri ambar-
goya uyuyor. Türkiye Rusya ile işbir-
liği yapıyor ve kâr ediyor” dedi. Tür-
kiye’nin cezalandırılmasını istedi. 

FRANSA VE AFRİKA
Mali, Fransız askerlerini ülkeden çıkarmıştı. Burkina 
Faso da bir aylık süre vermişti Fransız askerlerinin 
çıkması için. O süre işliyor.
Bu konuda hazırlatılmış bir soruyu cevaplayan Er-
doğan “Ben yüzüne karşı da söylediğim için şimdi 
de açık açık söylüyorum. Macron dürüst biri değil. 
Türkiye’ye karşı hep düşmanlık yapıyor. Mesela Mali 
kovdu Fransızları. Burkina Faso kovuyor. Size bir şey 
de söyleyeyim. Yakında Togo da kovacak” dedi. 
Anlaşılan Türkiye de bu pazarlıklar içinde rol alıyor. 
Tabii burada asıl belirleyici etki Rusya’nın bu ülke-
lere yönelik desteği. Erdoğan bu açıklamalarla Rus-
ya’nın şimşeğini çalarak içeride emperyalizme karşı 
mücadele eden lider görüntüsü için kullanıyor.

UKRAYNA’YA TANKLAR VERİLDİ
Almanya Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya verilmesi 
konusunda ikna edilmişti. Sadece Almanya değil Bal-
tık ülkeleri, Fransa, İngiltere ve Amerika da tank gön-
derecek. Hatta Leopard tanklarının Ukrayna’ya ulaştı-
ğı söyleniyor. Tanklar ile ilgili kararın hemen ardından 
Polonya ve Baltık ülkeleri Ukrayna’ya savaş uçağı 
ve uzun menzilli füze de verelim diyerek el yükseltti. 
Amerika ise savaş uçağı verilmesine karşı çıktı. Fakat 
emperyalistlerin taktikleri ortada. Tank verilmesinde 
olduğu gibi önce itiraz ediyorlar, sonra çaremiz kal-
madı diye adı geçen silahları veriyorlar. 

Ukrayna konusunda Trump da sahneye çıktı. Seçim 
kampanyası için mitinglere başlayan Trump “Biden’ın 
beceriksizliği, işbilmezliği yüzünden dünyamız nükle-
er savaşa ve üçüncü dünya savaşına gidiyor. Bu çok 
somut tehlikedir. Hemen şimdi barış istiyorum. Ben 
olursam 24 saatte Ukrayna’da barış anlaşmasını im-
zalatırım. Ben olsaydım bu savaş zaten başlamazdı” 
dedi. Amerikan egemenleri arasında, Amerikan devle-
ti içindeki bölünmeyi gözler önüne seren bir durum.



Haftalık Gündem (1 Şubat 2023) | Sayfa 7

COVİD 19 UKRAYNA’DA MI ÜRETİLDİ?
Rusya Ukrayna’da biyolojik laboratuvarlar 
bulmuş, buralarda biyolojik silah üretildiğini 
açıklamıştı. Bu tesisler ile ilgili ayrıntılı ince-
lemeler yapılacağını duyurmuştu. Rusya yeni 
yaptığı resmî açıklamayla “Yok edilmek iste-
nen, gömülen belgelere ulaştık” diyerek Covid 
19 virüsünün Ukrayna’da geliştirilmiş olabile-
ceğini ileri sürdü. 

Covid 19 ile ilgili çok çeşitli iddialar var. Virü-
sün yapay olarak dünyanın birkaç yerinde üre-
tildiği de söyleniyor. Ama ilk kez Rusya doğ-
rudan belge ve bulgular ileri sürerek açıklama 
yapmış oldu. 

Bu arada Amerika’da Cumhuriyetçilerin ço-
ğunlukta olduğu temsilciler meclisinde “Co-
vid 19 salgını resmî olarak bitmiştir. Federal 
Hükûmetin bu konuda yapacağı bir şey kalma-
mıştır” diye kanun çıkardılar. Kanun Senato’ya 
gönderilecek. Geçerse Başkana yollanacak.

İRAN’A SİHA SALDIRISI
İran’a yönelik bir SİHA saldırısı oldu.
Saldırının öncesinde İran’daki Azerbaycan elçili-
ğine saldırı olmuş, ardından Azerbaycan “İran’da 
bize karşı bir kampanya yürüyor ve İran bizi koru-
muyor” diyerek bütün elçilik görevlilerini çekmiş-
ti. Elçiliğe yönelik saldırıda Azeri güvenlik sorum-
lusu öldürülmüştü. İran’a yönelik SİHA saldırısı 
Azerbaycan İran ilişkilerinin gerildiği bir ortamda 
meydana geldi. 

Amerika basını İran’a saldırıyı üç SİHA ile İsra-
il’in yaptığını söylüyor. Bir mühimmat fabrikası, 
bir bakanlık ve başka bir resmî bina saldırıya uğ-
ramış. SİHA’ların nereden kalktığına yönelik bir 
bilgi yok ama Azerbaycan’dan kalktığı yönünde 
haberler de yayılıyor. Bu haberlerin kışkırtma 
niteliği de düşünülebilir. Sonuç olarak emperya-
listler İran’ı da, Rusya ile yakın ilişkileri nedeniyle 
cezalandırmak istiyor. İsrailli yetkililer saldırı ko-
nusunda “Biz bu konularda açıklama yapmıyo-
ruz” diye klasik tutumlarını sürdürdü. 

Almanya Başbakanı Scholz, Brezilya’ya resmî zi-
yarette bulundu.
Ortak basın toplantısı sırasında Lula, Alman-
ya’nın Ukrayna’ya verdiği Gepard uçaksavar zırh-
lılarının mühimmat tedarikine katılmalarını iste-
yen Scholz ’u kesin bir dille reddetti.
“Brezilya'nın (Gepard'lar için istenen) mühimma-
tın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kulla-
nılmasında çıkarı yoktur. Brezilya barış ülkesidir. 
Son anlaşmazlığımız Paraguay savaşındaydı 
ve bu yüzden Brezilya dolaylı yoldan bile olsa 
çatışmaya katılmak istemiyor. Çünkü bence şu 
anda dünyada Rusya ile Ukrayna arasında barışı 
arayacak birilerini bulmamız gerekiyor. Birilerini 
bulmalıyız. Çünkü şu ana kadar barış pek az gün-
deme geldi. Diğer bir deyişle Brezilya söz konusu 

mühimmatı vermeme kararı almıştır. Çünkü bu 
mühimmatın Rusya'ya karşı savaşta kullanılma-
sını istemiyoruz" diyen Lula ara bulucu rolüne 
hazır olduğunu vurguladı. 

Seçilmeden önce Ukrayna savaşı ile ilgili olarak 
“Bence Rusya başka bir ülkenin topraklarını işgal 
ederek klasik bir hata yaptı. Ama yine de, 'Biri is-
temezse, iki kişi savaşmaz' diye düşünüyorum” 
diyerek Zelenski’nin de savaşın çıkmasında rolü 
olduğunu söyleyen Lula, aynı tavrını ortak basın 
toplantısında da sürdürdü
Brezilya’nın nüanslı yaklaşımı dünya halkları için 
olanaklar yaratıyor. Brezilya da giderek emperya-
lizmin baskıları karşısında daha tutarlı politikala-
ra yönelmeye aday bir ülke olarak öne çıkıyor.

BREZİLYA BARIŞ İSTİYOR


