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ENKAZ ALTINDAN
SU ALTINA
Deprem bölgelerinde kuvvet-
li yağışa bağlı olarak kısmen 
su baskınları yaşandı. Bütün 
deprem bölgesi yoğun olarak 
etkilenmedi ama birçok ça-
dır kentte su baskınları oldu. 
Depremlerden zar zor kurtulan 
insanlar çadırlarına dolan su-
larla tekrar mağdur oldu. Oysa 
çadırlar kurulurken birçok kişi 
su baskınları yaşanabileceğine 
dair uyarılar yapmıştı. Kaldı ki 
Kızılay’ın çadır kentler üzerine 
yıllardır kullandığı yönetmelik-
ler de dikkate alınmamış. Tuva-
letsiz çadır kent kuran iktidar, 
insanları soğuk kış günlerinde 
su baskınlarıyla da baş başa 
bıraktı.

SEL DE CAN ALDI
Deprem bölgelerini de vuran yağış en çok Adıyaman’ın 
Tut ilçesi ve Urfa’yı vurdu. Depremde olduğu gibi, kuv-
vetli yağış da toplumsal bir afete dönüştü. 18 yurttaşı-
mız sel sularıyla hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da şehrin 
en merkezi, bütün trafiğin aktığı bölgede, yeni yapılan 
bir alt geçitte mahsur kalan insanlar, su altında can 
verdi. Yine şehrin merkezi yerlerinden birinde bodrum 
katında bir ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti. 

Şanlıurfa, Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biridir. 
Modern olarak, hem de AKP iktidarı döneminde ye-
niden inşa edilen, geliştirilen bir şehirdir. Yeni yollar, 
köprüler, alt ve üst geçitler, konutlar merkezi ve yerel 
AKP iktidarı döneminde yapıldı. Ama rant, talan, vur-
gun, ihmal... AKP iktidarının tüm çürütücü etkileri ile 
ortaya sel altında kalan bir Şanlıurfa çıktı. Öve öve 
bitiremedikleri yollar, köprüler selde yıkıldı. İnsanları-
mız sel sularıyla hayata veda etti. Depreme hazırlıkta 
sınıfta kalan iktidarın, şehircilik alanında da sınıfta 
kaldığı bir kez daha gözler önüne serildi.



Haftalık Gündem (15 Mart 2023) | Sayfa 2

İKTİDAR
YENİ HİKÂYELER PEŞİNDE 
Seçimleri zamanından önce, 14 
Mayısta yapmayı planlayan AKP 
yönetimi, kendi ağır ihmal suçu-
nun sonuçlarıyla depremde yüzle-
şince ikircikli davranmaya başladı. 
Seçimleri erteleme çabası toplum-
da tepkiyle karşılanınca çaresiz 
kalarak en baştaki erken seçim 
planına döndü. Fakat seçimi erken 
yapmak istemesine yeni gerekçe-
ler yaratmaya çalışıyor. 
Grup konuşmasında erken seçi-
me değinen Erdoğan “Seçimleri 
18 Haziranda yapmamamızın çok 
haklı gerekçeleri vardı. O yüzden 
14 Mayıs demiştik. O gerekçelerin 
hepsi geçerli olmayı sürdürüyor. 
Depremde de yeni bir durum orta-
ya çıktı. İnsanları kalıcı konutlara 
derhâl kavuşturmaya çalışıyoruz. 
O yüzden de seçimleri aradan çı-
karmaya çalışıyoruz. 14 Mayısın 
özel bir anlamı da oldu” dedi. 
Depremden önce Demokrat Parti-
nin “Yeter söz milletin” sloganını 
kullanmak isteyen Erdoğan kam-
panyasının içeriğini değiştirmeye 
karar vermiş. Depremin yaralarını 
sarmaya çalışan lider rolünü sat-
maya çalışacak. Grup konuşma-
sında da bunun işaretlerini verdi. 
İzlettiği videoda altılı masanın kri-
zini, muhalefeti koltuk kavgasına 
düşmekle eleştiren Erdoğan, “On-
lar çıkar kavgasında biz depremin 
yaralarını sarmaya çalışıyoruz” 
diyor. Ama ne yapsa enkaz altında 
kalan iktidarını kurtarmakta zorla-
nacak.

KÖŞEYE SIKIŞINCA
Türlü manevralar ve söylem değişiklikleriyle anket so-
nuçlarında görülen olası yenilgisini değiştirmeye çalı-
şan Erdoğan, somut olarak köşeye sıkıştığını görüyor. 
Bu yüzden çift taraflı kesen bıçak gibi görülen adımlar 
atarak ittifak yelpazesini genişletmeye çalışıyor. Yeniden 
Refah Partisi ve Hüda Par ile görüşmeler yaptı. Bu parti-
ler belirli tarikat çevrelerinden oy getirebilecek olsa da 
geniş toplumsal kesimlerde tepkilere de neden olarak oy 
kaybettirebilecek durumda. 

Fatih Erbakan’ın önderliğindeki Yeniden Refah Partisi it-
tifak görüşmelerinde 30 maddeden oluşan öneriler sun-
muş. İttifaka katılmak için bu maddelerin kabul edilmesi-
ni istemiş. Öneriler arasında en çok tartışılanlar İstanbul 
Sözleşmesinden çıkma kararının TBMM’de onaylanması 
ve İstanbul Sözleşmesinin iç hukuktaki yansıması olan 
6284 sayılı kadına yönelik şiddeti önleyici kanunun da 
iptal edilmesi oldu. LGBT propagandasının önlenmesi, 
derneklerinin yasaklanması talepleri de var. Anlaşılan 
Yeniden Refah, bu ayrımcı cinsiyetçi politikalardan yük-
selen bir propaganda yürütecek. 

Yeniden Refah, orta gelir düzeyindeki insanlarda, beyaz 
yakalılarda ve kadın hareketi açısından asla kabul edile-
meyecek itici bir siyaset tarzını benimsiyor. Bu partinin 
ittifaka katılması tarikat çevrelerinden ya da bağnaz çev-
relerden bir oy getirecekse bile öncelikle kentli, orta ve 
küçük burjuva kadınlarda, genel olarak bütün kadınlarda 
tepkilere neden olacaktır. AKP tabanını da kapsayan bu 
tepkileri yatıştırmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Derya Yanık ile AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ka-
dın haklarını kısıtlayıcı taleplerin kabul edilemeyeceğini 
açıkladı. 

Özlem Zengin, daha önce İstanbul Sözleşmesini savunan 
sözleri nedeniyle görevden alınmıştı. Bir süre sonra tek-
rar AKP Grup Başkan Vekili oldu. Bu açıklamalar üzerine 
Zengin'in, AKP trollerinin saldırısına uğraması, kadınların 
öfkesinin doğrudan AKP'ye yönelmesine zemin yarattı. 
AKP yönetimi ne yapsa zarar göreceği bir yola girdi.



Haftalık Gündem (15 Mart 2023) | Sayfa 3

Yeniden Refah Partisi
hayır dedi
Yeniden Refah ile Saadet ara-
sındaki bir nüansa dikkat çek-
mek gerekiyor. İki parti de Nec-
mettin Erbakan’ın Milli Görüş 
Hareketinin devamı olduklarını 
söylüyor.
Siyasi çizgi ve kadrolar bakı-
mından Erbakan’ın çizgisini 
ağırlıklı olarak Saadet’in sür-
dürdüğü söylenebilir. 
Yeniden Refah ise Necmettin 
Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan 
kozuyla bu alana sahip çıkma-
ya çalışıyor. 
Yeniden Refah kadın haklarına 
ve LGBT haklarına karşı açıktan 
savaş ilan etmesiyle geniş top-
lumsal kesimlerde itici görüntü 
veriyor. Saadet ise benzer bir 
çizgiyi izlese de açık bir savaş 
görüntüsü vermiyor. Daha do-
laylı yollarla benzer politikala-
rı hayata geçirmeye çalışıyor. 
AKP yönetimi bu nüansa da-
yanarak Saadet tabanından 
oy kapmaya çalışacaktı fakat 
yapılan görüşmelerden sonra 
Yeniden Refah Partisi hiçbir 
ittifakta yer almayacağını açık-
ladı. Fatih Erbakan cumhur-
başkanlığına aday olacağını 
duyurdu. Gelişmeler ne yönde 
ilerleyecek göreceğiz.

Hizbullah – Hüda-Par
Cumhur İttifakının bir başka çift yönlü kesen hamlesi Hür Dava 
Partisi Hüda Par’ın ittifaka katılma pazarlıklarıyla gündeme gel-
di. Siyasi çizgi olarak Kürt-İslam çizgisini izleyen Hüda Par aynı 
zamanda federasyon ve özerkliği savunuyor. 90’lı yıllarda adı 
sıkça duyulan kontrgerilla terör örgütü Hizbullah'ın siyasi mi-
rasçısı. 
Türkiye’deki Hizbullah terör örgütü Sünnî olmasına rağmen 
İran’a yakın bir siyasi çizgi etkisinde. Doğrudan emperyalizmin 
hizmetinde değil. Bu Türkiye’deki diğer dinci terör örgütleri ve 
dinci siyasi akımlar arasında özgün bir taraf. Ama her türlü 
dinci akım türlü takiye ve bahaneyle emperyalistlerle işbirliği-
ne yönelebilir. 90’lı yıllarda Kürt İslâmcısı olan örgüt dönemin 
Gaziantep Valisi, daha sonra İçişleri Bakanlığı yapacak olan 
Abdülkadir Aksu üzerinden kurulan bağlantıyla kontrgerilla ey-
lemlerinde kullanıldı. O dönemde Kürtlerin haklarını savunma 
iddiasıyla kurulan yasal parti yöneticileri, gazeteciler, muhabir-
ler örgütün suikastlarıyla öldürüldü. Hizbullah’ın adı Diyarbakır 
Emniyet Müdür Gaffar Okkan suikastına da karışmıştı. 
Hizbullah kontrgerilla hizmetleri açısından işlevsizleşti. Diğer 
yandan kendi başına eylemler yapmaya başladı. Kaçırdığı in-
sanları domuz bağı yöntemiyle işkence ederek öldürdü. Kamu-
oyunda İslamcı feminist olarak ünlenen Konca Kuriş’in kaçırılıp 
öldürülmesini üstlendi. Kontrolden çıktığı düşünülen Hizbullah 
için düğmeye basıldı ve sadece bir hafta süren polis operas-
yonlarıyla anında dağıtıldı. Lideri, Beykoz’da bir köşkte silahlı 
çatışmada öldürüldü. Birçok yöneticisi hapse atıldı.
Hizbullah, Arapça hizip yani parti kelimesi ile Allah kelimeleri-
nin birleşmesiyle oluşan, Allah’ın partisi anlamına geliyor. Hiz-
bullah’ın yasal alandaki kolu ya da aynı kadroların kurduğu parti 
olarak görülen Hüda Par da aynı anlama geliyor. Hüda Farsça 
ve Kürtçede Allah anlamına geliyor. Yani adı da aynı şekilde Al-
lah’ın partisi anlamına geliyor. 
AKP’nin ne kadar köşeye sıkıştığı, bu gibi toplumsal açıdan ge-
tirisi götürüsü tartışmalı partilere yönelmesinden belli.

MHP NE DER PEKİ?
MHP bölücü bir siyaset savunan Hüda Par ile yakınlaşmaya nasıl olu-
yor da ses çıkarmıyor diye akla gelebilir. Ama unutmamak lazım ki 
90’lı yıllarda da bu hareketle işbirliğini faydalı görmüştü. Yine görebilir.
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HDP KARARI
AYM, HDP davasında iki kritik karar verdi. Kararın biri 
HDP’nin 540 milyon lira olan seçim yardımının üzerindeki 
tedbir kararının kaldırılması oldu. HDP seçimlerde bu parayı 
kullanabilecek. İkinci kararda ise HDP’nin savunma için is-
tediği ek süre talebi kısmen kabul edildi. Parti üç ay ek süre 
isteyerek savunma tarihinin seçimlerin sonuna bırakılması-
nı istemişti. AYM bir ay süreyle erteleme kararı verdi. Sonuç 
olarak kapatma kararı verilse bile olağan işleyiş açısından 
seçimlerden sonra mümkün olabilecek. Tabii ki olağanüstü 
bir durumda hızla kapatılma riski duruyor. Ama oy dağılım-
larına bakılırsa, seçimler sırasında hem parayı kullanmasına 
8’e 7 oyla izin verilmiş olduğunu, hem de ek süre verildiğini 
gözetirsek sürpriz bir gelişme yaşanması beklenmiyor. Parti 
kapatma için 10’a 5 oy sağlanması gerekiyor. 
AYM’nin kararının arkasında AKP-MHP ittifakının etkisi ol-
duğunu söylemek zor. Onlar hiç olmazsa hazine yardımının 
üstündeki tedbirin kalmasını istiyorlardı. Bu kararda esas 
olarak AKP’yi sıkıştırmak amacıyla Amerikan etkisi ve tari-
katçılık etkisi olduğunu düşünebiliriz. 
Başka bir açıdan parti kapatma kararının eskisi kadar ağır 
sonuçları olmuyor. Eskiden milletvekillikleri de düşürülüyor-
du. Şimdi sadece parti kapatılıyor ve 5 yıl başka partiye üye 
olmama tedbiri uygulanıyor. Milletvekilleri bağımsız olarak 
görevde kalabiliyor. HDP’nin kapatılma olasılığına karşı Ye-
şil Sol Parti adıyla seçime girme hazırlığı yapılıyor. Bu parti 
ittifak için çatı parti olarak kullanılabilir.

SEÇİM TAKVİMİ
YSK seçim takvimini resmen açıkladı. Ama Erdoğan’ın üçüncü kez 
aday olmasının Anayasaya aykırı olması gibi başka kanun ihlalleri 
de var. Seçim takvimi 18 Martta başlıyor, seçim bitimine kadar süre-
cek. Cumhurbaşkanı birinci turda seçilemezse ikinci tur 28 Mayısta 
yapılacak. YSK aday olmak isteyen kamu görevlilerinin 17 Nisana 
kadar istifa etmesi gerektiğini açıkladı. Dolayısıyla seçim kanunun-
da yapılan değişikliğin geçerli olmasını sağlayacak bir yıllık süre 
dolmamış oluyor. Bu durumda en azından İlçe Seçim Kurullarının, 
sandık kurullarının oluşmasının eski kanuna göre yapılması gereki-
yor. TİP, YSK’ya eski kanunun uygulanması için başvuruda bulundu 
ama YSK dikkate almadı. Başvuru tarihe bir not niteliği taşıyor.

KALIN TAKTİKLER
Kılıçdaroğlu’nun Millet İtti-
fakının ortak adayı olarak 
belirlenmesiyle etkisini yiti-
ren Muharrem İnce, özellikle 
AKP’ye yakın isimler ve he-
saplar tarafından pohpoh-
lanıyor. Şimdiden yüzde 3-5 
dolayında oyu olduğu söyle-
niyor. Belirli kesimlerde de 
İnce’yi destekleme eğilimi 
görülüyor. AKP yanlısı yo-
rumcular buradan oyların 
bölünebileceğini, Kılıçda-
roğlu’nun bu yolla kaybede-
ceğini açık açık söylüyorlar. 
Yani ortada hissettirmeden 
yapılan ince bir hesap dahi 
yok. Buna karşılık İnce hâlâ 
aday olacağı yönünde sin-
yaller vermeye devam edi-
yor. Ama halkın gözünde 
“Önceki seçimde Kılıçda-
roğlu seni aday gösterdi, 
fedakârlık yaptı, şimdi sıra 
sende” fikrinin daha baskın 
olduğu görülüyor.
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Kılıçdaroğlu HDP’yi ziyaret edeceğini açıkla-
dı. Cumhur İttifakı çevreleri bu konuyu “bölü-
cülerle işbirliği yapıyorlar” diye köpürtmeye 
çalışacaktır. Tersinden AKP de şeriatçı bölü-
cü Hüda Par ile ittifak yapmaya karar verdi. 
Bu konudaki atışma seçimleri ne denli etkiler 
göreceğiz. 

Doğu Perinçek, “Hüda Par ile HDP/PKK’nın 
hiçbir farkı yoktur. Bu nedenle cumhurbaş-
kanı adayı olacağım” diye açıkladı. AKP 
çevreleri Hüda Par’ın, HDP ile aynı kefeye ko-
nulamayacağını açıklamaya çalışıyorlar. Bu-
radaki görüşme ve pazarlık trafiği de henüz 
bitmedi. 

Erkan Baş, Fatih Altaylı’nın Teke Tek progra-
mına katıldı. Bugüne kadar, Altaylı’nın prog-
ramına kimin çıkacağı tesadüflere ya da 
günlük siyasi olaylara göre verilen bir karar 
değildi. Çünkü Altaylı emperyalistlerin ve iş-
birlikçi tekelci sermayenin propagandasına 
hizmet eder. Bu Erkan Baş için özel bir des-
tekleme kararının alındığını gösteriyor. 

Erkan Baş, partisinin yüzde 3 oy oranını bul-
duğunu ilan etti. Emek ve Özgürlük İttifakı 
içinde Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararının 
alınması için uğraştıklarını, “ikinci turda za-
ten oy verecekleri bir isme niye ilk turda oy 
vermeyelim” diye açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun 
HDP ziyareti bu atmosferde gerçekleşecek. 

Yeni kanuna göre ittifak yüzde 7 barajını aşı-
yorsa ittifak içinde yer alan partiler barajı 
aşmış sayılıyor. TİP buna güvenerek Emek 
ve Özgürlük İttifakında kendi adları ve liste-
leriyle seçime girmeyi istemiş. HDP ise tek 
listeden girerek kazanılacak milletvekili sa-
yısını artırma hesabı yapıyor. TİP’in HDP’den 
20 milletvekili istediği de kulislere sızmıştı. 

Emek Partisi EMEP, “Sosyalist Güç Birliği ve 
diğer sosyalist partiler birleşerek tek listede 
girelim” diye çağrı yaptı. Tek bir listenin ba-
ğımsız mı girmesi gerektiği yoksa HDP ile mi 
birlikte girmesi gerektiği yönünde karar açık-
lamadı. 

Sosyalist Güç Birliği içinde de genel bir uyum 
sağlanamadığı görülüyor. Birlik içindeki TKH 
kendi adı ve listeleriyle seçime girme kararı 
aldı. Başka partilere de kendi listesini açaca-
ğını söylüyor. 

HKP, Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı. 
Parti daha önce Kılıçdaroğlu’na çekilmesi ve 
İmamoğlu’nu aday göstermesi çağrısı yap-
mıştı. 

Mecliste grubu olmayan partilerin ya da 
mecliste grubu olan partilerden birinin aday 
göstermediği bir kişinin cumhurbaşkanı ada-
yı olabilmesi için en az 100 bin imza gereki-
yor. İmzaların ilçe seçim kuruluna gidilerek 
verilmesi gerekiyor. E-devlet ya da başka 
bir kolaylaştırıcı yol yok. Vatan Partisi imza 
toplanmasını kolaylaştıracak bir düzenleme 
yapılması için YSK’ya başvurdu. 

İstibdada karşı harekete geçen ilerici halk 
kesimlerinde tek adayla seçime gidilmesi 
yönündeki eğilim her geçen gün yükseliyor. 
Ulusal demokratik güçlerin, istibdada karşı 
harekete geçen halkla birleşerek toplumcu, 
halkçı, devrimci, bağımsızlıkçı, laik bir doğ-
rultuda bir siyaset; kamucu, merkezi planlı 
bir ekonomi; servet vergisi, herkese insanca 
yaşayacak iş, küçük üreticinin ve köylünün 
desteklenmesi, özelleştirmelere son verilme-
si ve özelleştirilen işletmelerin kamulaştırıl-
masını savunan bir program çağrısını yük-
seltmesi gerekiyor.

SEÇİM TRAFİĞİ
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AMERİKAN KUŞATMASI SIKILAŞIYOR
Geçen hafta Amerika Genelkurmay Başkanı, 
Suriye’nin kuzeyinde ve doğusunda etkili olan 
SDG’yi ziyaret etmişti. Bu hafta da Centcom’un, 
bu bölgeden sorumlu komutanı ziyaret etti.
Aynı sırada Amerikan Savunma Bütçe Taslağı 
açıklandı. Taslakta çok çeşitli konularda, özel 
kuvvetler ve savaşa hazırlık fonu dahil oldu-
ğunda Suriye’deki Amerikan müdahalesi için 9 
milyar doları aşkın bir para ayrılıyor. Doğrudan 
SDG’ye 300 milyon dolarlık bir fon ayrılıyor. 9 
milyar dolar da esas olarak SDG bölgesinde kul-
lanılmış olacak. Amerika gayet açık bir şekilde 
ordu kuruyor. Patriot füze sistemi de kurulaca-
ğına dair söylentiler var. Buradaki hedef tabİi ki 
Suriye’ye yönelik ama aynı zamanda Türkiye’yi 
de hedef alıyor. 

Yunanistan üzerinden Türkiye’ye yönelik sıkış-
tırma zaten biliniyor. 

Gürcistan’da da renkli devrim girişimi başladı. 
Rusya, “Gürcistan’da Ukrayna benzeri bir du-
rumun oluşmasına izin vermeyiz” diye resmen 
açıkladı. Olaylar hükûmetin çıkarmaya çalıştığı 
yasa üzerine başladı. Yasaya göre her dernek 
veya örgüt kendisini kimin fonladığını açıkla-
mak zorunda olacak, gelirlerini şeffaf şekilde 
gösterecek. Bu şekilde hükûmet yabancıların 
fonladığı dernek ve örgütleri belirleyebilecek 
ve yaptırım uygulayacak. Bu yasayı protesto 
eden gösteriler başlayınca hükûmet şimdilik 
geri adım attı. Tartışmanın nereye evrileceğini 
gözlemek gerek ama Gürcistan da Amerika ta-
rafından hem Rusya’ya, hem de Türkiye’ye teh-
dit olarak kullanılmak isteniyor. 

Ermenistan da Rusya ve Türkiye karşıtı bir po-
zisyona çekilmek isteniyor. Amerika’nın orada 
da girişimleri var.

FİNLANDİYA KARARI
Türkiye açık bir Amerikan kuşatması altında. 
Bu kuşatmanın ve seçim ortamının sıkıştırması 
üzerine Erdoğan bazı tavizler vermeye başladı. 
Erdoğan, Cuma günü Finlandiya Cumhurbaş-
kanını Türkiye’ye davet ederek Finlandiya’nın 
NATO üyeliğine izin vereceğini açıkladı. İsveç 
vetosu sürüyor. 

Erdoğan diğer yandan İbrahim Kalın’ı ABD’ye 
gönderdi. Kalın, bizimle işbirliğinizi kalıcı ve 
istikrarlı bir düzeye çıkarın demek için gitti. Bu 
dönemde seçimleri az etkileyeceklerini düşün-
dükleri başka tavizler de gelebilir mi, göreceğiz. 

AMERİKAN İHA'sı DÜŞÜRÜLDÜ
Amerika’ya ait bir İHA Karadeniz’de düş-
tü ya da düşürüldü. 
Rusya, “İHA bizim uçağımızın yakınında 
manevra yaparken kendi düştü” dedi.
Amerika, İHA uluslararası bölgedeyken 
bir Rus uçağının çarparak düşürdüğünü 
iddia ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, İHA'nın enka-
zının çıkarılmasına yardım edebileceğini 
açıkladı. 
Bu arada Batı Avrupa ülkelerinden, Kuzey 
Akım 2 sabotajının suçunu Zelenski üze-
rine atmaya çalışan açıklamalar geliyor.

Şİ MOSKOVA’DA
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moskova’ya 
resmî ziyarette bulundu. Moskova’ya indikten 
sonra havalimanında yaptığı ilk açıklamada, 
Rusya ile her türlü stratejik ortaklık ilişkilerini 
daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
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SURİYE İLE İLİŞKİLER
Esad, geçen hafta Mosko-
va’ya resmî ziyarette bu-
lundu. Sonrasında Rusya, 
Türkiye, Suriye ve İran dı-
şişleri bakan yardımcıları 
da görüştüler. Görüşmele-
re İran da resmen katılmış 
oldu. Sonrasında dışişleri 
bakanları ve devlet baş-
kanlarının görüşmesi ayar-
lanacak.

ARABULUCU ÇİN
Suudi Arabistan ve İran, 
Çin’in arabuluculuğunda 
görüşmelere başladı. Dip-
lomatik ilişki kurmaya ka-
rar verdiler. İki ülke arasın-
da barış rüzgârları esmeye 
başladı. Suudi Arabistan, 
İran Dışişleri Bakanını Ri-
yad’a davet etti.

İRAN’DA AF
İran infaz yasasında değişikliğe giderek fiilen af yasası çıkar-
mış oldu. Mahsa Amini’nin öldürülmesiyle başlayan olaylarda 
tutuklanan 22 bin kişi serbest bırakılacak. Toplamda 88 bin kişi 
aftan yararlanmış olacak. 

İran bir yandan olayları bastırdı ama diğer yandan bu kararla 
olayların kadın hakları bakımından çok kritik bir değer taşıdı-
ğını kabul etmiş oldu. Göstericilerin kadın haklarını geliştirme 
taleplerine karşı duramayacağını göstermiş oluyor. Yani İran 
yönetimi bu kararla dolaylı bir geri adım atıyor ve barış çağrısı 
yapmış oluyor. Bunu not etmek gerek.

İSRAİL
Ülkede Netanyahu’nun yargıyı hükûmete bağlamayı amaçlayan 
yasasına karşı direniş şiddetli tepkilerle sürüyor. Polisin zor 
kullanmasına karşı halk on haftadır 100 bini aşan katılımlarla 
sokakları terk etmiyor. Deniz kuvvetleri başta olmak üzere bir-
çok asker de protestolara destek vermeye başlamış. Netanya-
hu seçimi kazanıp bir ittifak oluşturmasına rağmen ülkeyi yö-
netme meşruiyetini kaybetti bile.

Amerika’da orta büyüklükteki bankalardan biri 
olan Silicon Valley Bank SVB battı. Bu banka 
özellikle dijital sektöre ve internet tabanlı giri-
şimlere kredi veriyordu. Ve bu çevrelerin mev-
duatlarına ev sahipliği yapıyordu. Dolayısıyla 
mudilerinin çoğu Amerikan sistemine göre 
devlet garantisine giren 250 bin dolarlık te-
minat sınırının üstünde bir paraya sahip. Hâl 
böyle olunca Biden yönetimi zincirleme bir 
tepkiden çekindiği için özel bir yasa çıkararak 
bu bankanın batmasından zarar gören yöneti-
ciler hariç herkesin parasını devletin ödemesi-
ne yol verdi. Neoliberalizmin altın kuralı, kârlar 

özelleştirilir zararlar kamulaştırılır ilkesi bir kez 
daha çalışmış oldu. 

SVB’nin batmasının birçok bankayı olumsuz 
etkilediği, bazı bankaların da batmanın eşiğine 
geldiği söyleniyor. 

İsviçre’deki önemli banka Credit Suisse de ifla-
sa sürüklendi. Bankayı rakibi UBS satın almaya 
karar verdi. 

Bankalardan art arda gelen kötü haberlerin ge-
nel bir krizi tetikleme korkusu var.

BATAN BANKALAR


