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EKMEĞİMİZ KÜÇÜLÜYOR
Enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre TÜFE ay-
lık yüzde 2.37, yıllık yüzde 79,60 oldu. ÜFE ise aylık yüzde 
5.17, yıllık yüzde 144,61 oldu. Ocak ayından bu yana yedi 
aylık dilimi kapsayan enflasyon ise yüzde 45.72 oldu. 
ENAG verilerine göre TÜFE aylık yüzde 5.03, yıllık yüz-
de 176.04 oldu. Yedi aylık dilimde enflasyon yüzde 80.35 
oldu. Aylık ve yedi aylık dilimlerde ENAG, enflasyonu 
TÜİK'in iki katı olarak açıklıyor. Resmî rakamlara bakıl-
dığında da üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasında 
iki kata yakın fark görünüyor. Bu sürdürülebilir bir durum 
değil, akılcı hiçbir açıklaması yok. Dolayısıyla ENAG’ın 
açıkladığı rakamların doğruya daha yakın olduğu düşü-
nülebilir. TÜİK artık hayatımızda maaşlarımızın artırılma-
sını frenleyen bir mekanizma olarak yerini almış oluyor. 

SERMAYE İLE SÜRTÜŞME
MB Başkanı Kavcıoğlu, İSO toplantısında krediye ulaşamamaktan dert yanan sanayicilere 
“Son 5 ayda 1 trilyon lira kredi açmışız. Krediye ulaşıyor olmanız lazım” diye itiraz etti. Genel 
olarak 50 civarında büyük şirketin bu kredilerden yararlandığını ama 20 şirketin yatırım ya-
pacağız diyerek aldığı kredileri otomobil almak, stok yapmak ve döviz almak için kullandığını 
söyledi. Bu kredilerle 55 milyar değerinde döviz alındığını, bu sıkışık zamanda bunun kabul 
edilemeyeceğini söyledi. “Döviz alınmasını engellemek üzere belirli bir oranın üstünde dövizi 
olan şirketlere kredi vermeyi kestik” dedi. Oda başkanının itirazları ile karşılıklı tartışmaya dö-
nen konuşmada daha da ileri giderek “Bu şirketlerin kayıtlı olarak Türkiye’de 90 milyar, yurt dı-
şında 20 milyar doları var. Kayıt dışı olarak ise 500 milyar dolarları olduğu tahmin ediliyor. Bu-
nun sadece yüzde 10’u bile Türk Lirasına çevrilse döviz sıkışıklığı falan kalmaz” diye yüklendi.

EKONOMİYE CAN SUYU
Amerikan merkezli Bloomberg’in, adı açık-
lanmayan Türk hazine ve maliyesinin en yet-
kililerine dayandırarak verdiği habere göre, 
Rusya’dan Türkiye’ye Akkuyu’daki Nükleer 
Santral ihalesiyle ilgili 15 milyar dolarlık bir 
para akışı sağlanmış. Üstelik 10 milyar dolar 
Merkez Bankası’nda gelecekteki ödemeler-
de kullanılmak üzere bekletilecekmiş.
Haber resmen doğrulanmadı. Rusya bası-
nında da herhangi bir haber yok, ama büyük 
olasılıkla doğru. Daha önce Erdoğan, Sayın 
Putin bize olağanüstü tekliflerde bulundu, 
demişti. Eğer bu para akışı doğruysa mali 
ve politik değeri büyük bir yardım olur.

HAFTALIK GÜNDEM
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YÖNETİMDEKİ EĞİLİMLER
Kavcıoğlu’nun konuşması liberaller ve Amerikancılar arasında büyük öfkeye neden oldu. Tepkiler 
üzerine geri adım atarak “Ben stokçuluk suçlaması yapmadım, yanlış anlaşıldım ama kredileri 
kötüye kullananlar var” dedi. Bu durum ekonomi yönetimindeki farklı eğilimleri gözler önüne ser-
miş oldu. MB’nin daha önce Erdoğan’a döviz kontrolüne geçmeyi önerdiğini, Ekonomi Bakanı Ne-
bati’nin karşı çıktığını ve Gelire Endeksli Senet GES projesi ile son bir deneme yapmak istediğini 
yazmıştık. Şimdilik danışıklı dövüş gibi görünse de bunlar yönetimde çatlak anlamına da gelebilir.

SELDEN KÜTÜK KAPANLAR
MB başkanının sanayicileri suçlama-
sının yatırımcıyı ürküteceğinden dem 
vuruldu ama gerçekler başka. Ekonomi 
yönetimi yangından mal kaçırır gibi vur-
gun yapma peşinde olan sermayedarları 
resmen suçüstü yakaladığını açıklamış 
oldu. Ekonomideki sıkışma AKP yöneti-
mini sermayedarlar ile üstü örtük ya da 
açık kavgaya sürüklüyor. Ama yine de ar-
tık resmen de açıklandığı gibi halk düş-
manlığı yapan büyük sermaye sahipleri-
ne karşı etkili bir adım atmıyor. Şimdilik 
rica ve tehditlerle kârlarının bir kısmın-
dan vazgeçmeleri için zorluyor. Serbest 
piyasa kurallarına dokunma tehdidi ile 
devletin döviz sıkışıklığını rahatlatmak 
için adım atmalarını istiyor. 

Türkiye’nin bir yıl içinde dışarıya ödeme-
si gereken borçları, toplamda 180 milyar 
dolar. Ayrıca Türkiye çok uzun zamandır 
anapara ödemesinden daha fazla faiz 
ödemesi yapıyor. Erdoğan yönetimi bu 
iflas tablosu karşısında hâlâ oyalanıyor, 
oyalıyor. Umudunu dışarıdan bulacağı 
borçlara bağlamış durumda. Oysa Tür-
kiye’nin elinin altında devasa döviz kay-
nakları ve sermaye duruyor. 

ÇARE
Türkiye elindeki devasa mali olanakları, sayılı ülkenin 
sahip olduğu teknik olanakları, geniş tarım arazilerini 
ve dinamik işgücünü harekete geçirerek bu toplumsal 
krizden kurtulabilir. Bunun için merkezi planlı karma 
ekonomiye geçmesi yeterlidir. Zenginleri daha da 
zengin etmek için uydurulan serbest piyasaya derhâl 
son verilmelidir. Kayıtlı ve kayıtdışı dövize TL karşılığı 
geçerli kurun üstünde bir fiyat verilerek el konulma-
lıdır. Böylece yerli ve yabancı tefecilerin elinden kur 
silahı alınmış olur. Kamu öncülüğünde başlatılacak 
üretim ve istihdam seferberliği için gerekli mali kay-
naklar servet vergisi konularak sağlanmalı, hiç değil-
se sermaye sınıfının son dönemdeki haksız hukuksuz 
vurgunlarından elde ettiği kârlar geri alınmalıdır. Sa-
dece yüzde 10 düzeyindeki servet vergisi bile büyük 
olanaklar yaratacaktır. Bununla birlikte akla ve vicda-
na aykırı dış borç ödemeleri moratoryum ilan edile-
rek durdurulmalıdır. Dünyada moratoryumun bir sürü 
başarılı örneği var. Arjantin bunun en akılda kalan ör-
neklerini vermiştir. 

Kamu kontrolüne geçen mali olanaklar ile hızla kamu 
sektörü büyütülmeli, fabrikalar açılmalı, çiftçiye alım 
garantisi verilmeli, temel tüketim maddelerine ve ki-
ralara tavan fiyat getirilmeli, çalışanlara ve emeklilere 
köklü maaş zamları yapılarak, EYT sorunu çözülerek 
iç piyasa güçlendirilmelidir. Halkçı, toplumcu, kamu-
cu ekonomi inşa edilmelidir. 
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AKKUYU SANTRALİ
Yap işlet devret modeliyle ihaleyi ka-
zanan Rusya, Rosatom aracılığıyla 
toplamda 20 milyar dolarlık masraf-
ları üstlenmişti. İnşaat için İbrahim 
Çeçen Holding’in İçtaş firmasıyla 
anlaşan Rosatom, özellikle işçi öde-
melerinin düzgün yapılmaması ve iş 
planında sürekli geriye düştüklerini 
iddia ederek anlaşmazlık yaşama-
ya başlamışlardı. Rosatom bunun 
üzerine tamamen Rus sermayesi ile 
Türkiye’de bir taşeron firma kurup in-
şaat işini doğrudan kendi yürütmeye 
karar verdi. İki yıldır süren anlaşmaz-
lıkları İçtaş, “Rusya el koyuyor, yerli 
firmaları kovuyor” diye propaganda 
etmeye başladı. 

Meral Akşener fırsatı kaçırmayarak 
Rusya düşmanlığını körükleyecek 
açıklamalar ile Akkuyu’yu millileştir-
me çağrısı yaptı. Bu tabii ki köklü bir 
millileştirme çağrısı değil. Akşener 
5’li çetenin elinden alınacak enerji 
ihaleleri için bile “İşin ehline verece-
ğiz” demişti. Yani başkasına satmayı 
planlıyoruz, derken şimdi burada mil-
leştirme vurgusu yapıyor. Aynı koro-
ya ne yazık ki CHP Mersin Milletvekili 
Alpay Antmen de katıldı. 

DEMOKRASİ MÜCADELESİ
Toplumsal kriz koşullarında özellikle sol muhalefet par-
tilerinin halkçı ekonomi, serbest piyasaya müdahale, 
döviz kontrolüne geçme, servet vergisi, faizlerin düşü-
rülmesi, kamulaştırma, dış borçların ödenmesinin dur-
durulması gibi konuları öne çıkarması beklenir. Bu açı-
dan Toplumcu Kurtuluş Partisi 1920 TKP’nin “Ekonomik 
Yangını Söndürmek İçin Acil Eylem Planı” örnek niteliğini 
taşıyor. Fakat ana muhalefet partileri bir tarafa belli başlı 
sol partilerin bile bunları tutarlı bir şekilde savunmadığı 
gözleniyor. Oysa halkın bu talepler etrafında toplanması, 
yönetimin bu adımları atmaya zorlanması hem demok-
rasi mücadelesi, hem de geleceğimiz için kritik bir önem 
taşıyor. Her şeyden önce bu talepler Türkiye halkının ge-
leceğini kurtarmaya dönük taleplerdir. Şu ya da bu parti-
nin faydasını, zararını gözetecek durumda değiliz. 

Yine de belirtmeden geçmeyelim. Gericilik, despotizm, 
faşizm ancak yerli ve uluslararası sermayenin desteği 
ile yaşayabilir, güçlenir. Oysa bu talepler hayata geçtiği 
oranda yerli ve yabancı tekellerle çatışmak kaçınılmaz-
dır. Bu çatışma gericiliğin ve despotizmin beslendiği da-
marları keser, halkın siyaset sahnesine çıkması için uy-
gun zeminler yaratır. Tabii ki tüm bunlar otomatik olarak, 
kendiliğinden yaşama geçmez. Halk düşmanları ile kav-
ga etmeyi, halkın çıkarı için halkla birleşmeyi savunan 
ilerici güçler bu krizin içinden vatan cumhuriyet emek 
mücadelesini büyüterek çıkabilirse, halk siyaset sahne-
sine örgütlü bir şekilde müdahale ederse ekonomik yan-
gından çıkış ile cumhuriyeti yeniden ayağa kaldırma mü-
cadelesi birleşir. Halk iktidarına giden yolun önü açılır.

CEMEVLERİNE SALDIRI
Ankara’da üç cemevine aynı kişi saldırdı. Saldırgan hemen yakalandı. Başlangıçta tek kişiyim diyen 
saldırgandan sonra, iki kişi daha gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Soylu, örgüt bağlantısı var, dedi. 
Örgüt bağlantısı olarak sol bir gençlik derneğinin adı karıştırıldı. Dernek iddiaları yalanladı. 

Muharrem oruçlarının başladığı bir döneme denk gelen saldırının bir provokasyon olma olasılığı 
yüksek. Alevi Sünni çatışmasına zemin hazırlamak amaçlanıyor olabilir. Bu çatışma tekrar gündeme 
gelirse Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için de olumsuz koşullar yaratılmış olur.
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KONUT PROJESİ
Erdoğan, bakanlarıyla yap-
tığı toplantıdan sonra konut 
seferberliği yapacağını açık-
ladı. “Bunu yapmamız lazım, 
insanların kira öder gibi konut 
alacağı 20-25 yıllık vadeli pro-
jeler olacak” diyerek ayrıntı-
ların Eylül ayında belli olaca-
ğını söyledi. Konut sıkıntısı 
bunaltıcı durumda olmasına 
rağmen çözüm için hemen 
harekete geçemiyor, Eylüle 
erteliyorlar. Bir yerlerden borç 
bulabilip çözmeyi umuyorlar. 

MECLİS TOPLANAMADI
CHP sağlıkçılara yönelik şiddet olaylarını görüşmek ve 
önlem geliştirmek üzere meclisi toplantıya çağırmıştı. 
Toplantı yeter sayısı olan 200’ün altında kaldıkları için 
toplantı yapılamadı. CHP ve İyi partinin katıldığı toplantı-
ya AKP, MHP ve HDP gelmedi. 

HDP sert tavrını sürdürüyor. HDP niye katılmadığına dair 
inandırıcı bir açıklama yapmadı, sadece “Bize danışma-
dılar” dedi. CHP niye danışmadı o da belli değil. Kılıçda-
roğlu “Bundan sonra sağlıkçılara yönelik şiddetin sorum-
lusu AKP ve MHP’dir” dedi. Ama HDP’nin adını geçirmedi. 
Buradan tuhaf kokuların geldiğini söyleyip geçelim. 

CHP kendi etkisini arttırmak isterken olumsuz bir hava 
yaratmış oldu. Fakat meclisin kapalı olduğu dönemde 
parti grup toplantılarını halkla yapmak taktiği başarılı. İlk 
toplantı Erzurum’da yapıldı. Halkın taleplerini doğrudan 
almak, önerileri paylaşmak önemli.

AYM
Uzun bir zamandan sonra 
Anayasa Mahkemesinden 
olumlu bir karar çıktı. Türki-
ye’nin bütün limanları özel-
leştirilirken ihaleler 30 ve 
39 yıllık zaman dilimleri için 
yapılmıştı. Sonra AKP Katar-
lılara verilen sözlere göre ka-
nun çıkardı. İhale yapmadan 
bütün ihaleleri 49 yıllığına 
çıkarmak için ek sözleşme 
yapma hakkı aldı. AYM bu 
uzatma kararını rekabete ay-
kırı bularak iptal etti. 30 ve 39 
yıllık süre dolduğunda yeni-
den ihale yapılması gerektiği 
kararı verildi.

KPSS İPTAL
KPSS sınav sorularından 20 tanesinin Yediiklim Yayınevi’nin so-
rularıyla, şıklarına kadar aynı olduğu ortaya çıktı. Tepkiler üzerine 
açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aydın “Hayır biz kontrol ettik 
hiç öyle bir şey yoktur” dedi. Fakat tepkiler karşısında hızla ha-
rekete geçen Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu DDK’yı harekete 
geçirdi ve hemen gece yarısı başkanı görevden aldı. DDK yetkilisi 
“Burada yolsuzluk yapıldığına dair somut bilgiler var. Diğer bütün 
sınavları da inceleyeceğiz” dedi. 

Yediiklim Yayınevi aynı zamanda ÖSYM’den yabancılara yönelik 
Türkçe sınavının ihalesini de almış. Devlet içinde çeşitli ihaleler 
alan bir yayınevi. 

Sınavlarla ilgili FETÖ taktikleri hâlâ akıllarda. Binlerce insanın hak-
kı yenilerek FETÖ’cüler kamuda işe alınmıştı. Ne yazık ki bu alan-
da bile güvenilir bir sistem kuramayacak kadar yönetim aczi içine 
düşülmüş durumda. Yine büyük mağduriyetler ortaya çıkıyor.
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TAHILLAR GELİYOR
Tahıl anlaşması çalışmaya başladı. İlk gemi kurallara 
uygun bir şekilde arandıktan sonra Lübnan’a doğru yola 
çıktı. Bu bile dünya genelinde tahıl fiyatlarında iyileşme-
ye sebep oldu. Fakat Rus Dışişleri sözcüsü Zaharova 
“Uyarıyoruz. Ukrayna’nın tahılı çıkıyor ama yapılan an-
laşma bir pakettir. Rusya’nın tahılını taşıyan gemilerin 
sigortası yapılamadığı için, parasal işlemler yapılamadı-
ğı için Rusya tahılı ihraç edilemiyordu. Bunu da hatırlatı-
yoruz. Burada sorun olursa orada da sorun olur. Dünya-
ya hatırlatıyoruz” dedi. Belli ki henüz bu maddeyle ilgili 
adım atılmamış. Önümüzdeki günlerde deneyeceklerdir. 

RUSYA ZİYARETİ
Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta yapacağı 
görüşme öncesinde olumlu hava 
sürüyor. Peskov “Liderler saat aya-
rı yapacak” diye açıklama yaparak 
Türkiye ve Rusya’nın arasındaki 
uyumun artacağını öngörüyoruz, 
demiş oldu. 

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 
Tayvan’ı ziyaret etti. Pelosi, Başkan ve Başkan 
Yardımcısından sonra ABD sistemindeki üçün-
cü kişi.
Uluslararası anlaşmalara, BM tüzük ve kararla-
rına, ABD’nin kendi “Tek Çin” kanunlarına göre 
Tayvan Çin toprağıdır. Biden yönetimi bütün 
bunları ayaklar altına alarak Çin’den izin alın-
madan resmî bir ziyaret gerçekleştirmiş oldu. 

Tayvan Çin devriminin iradesine, Çin ulusal ira-
desine göre Çin toprağıdır, Çin’in 23. eyaletidir. 
Devrim sırasında Çin anakarasından kaçan iş-
birlikçi yöneticilerin sığındığı ve bağımsızlık 
ilan ettiği ama BM tarafından tanınmayan bir 
sözde devlettir. Çin yıllardır uyguladığı barışçıl 
siyasetle Hong Kong, Makao örneklerinde oldu-
ğu gibi Tayvan’ı da anavatana katma mücade-
lesi veriyor. 

Çin bu ziyaret öncesinde çok sert açıklamalar 
yaparak uçakların inişine izin vermeyeceğini 
söylemişti. ABD’yi ateşle oynamakla suçlamış, 
“Ateşle oynayan kendini yakar” diye tehdit et-
mişti. Fakat bütün bu açıklamalara karşın zi-
yaretin yapılması önlenemedi. Fakat Çin Halk 

Kurtuluş Ordusu Tayvan yakınlarında büyük bir 
askerî tatbikat başlattı. 

Tayvan dünya çapında çip üretimi açısından 
da çok kritik bir öneme sahip. Tüm elektronik 
eşyalar ve otomobiller için kullanılan çiplerin 
çoğu burada üretiliyor. Bölgede çıkacak bir kri-
zin dünya tedarik zincirini darmadağın etme 
olasılığı var. 

ABD resmî ziyaret provokasyonu ile Çin’i ha-
zır olmadığı bir çatışmaya sürüklemek istiyor. 
Çünkü Çin yönetimi, Rusya yönetiminden farklı 
olarak ABD saldırılarına karşı silahla direnme 
iradesine henüz bütün olarak sahip değil. Bu 
irade giderek bütün Çin yönetimini ve halkını 
kapsayacak şekilde güçleniyor. ABD burada er-
ken davranarak Çin’i tuzağa çekmeye çalışıyor. 

Çin, emperyalizme karşı mücadelenin en ileri 
mevzilerinden biri. Onların yapabildikleri tüm 
ilerici insanlığın yapabildikleri, yapamadıkları 
da tüm ilerici insanlığın yapamadıkları anlamı-
na geliyor. Çin’in iç bütünlüğünü pekiştirmesi, 
emperyalizme karşı daha kararlı bir yapıya dön-
mesi tüm insanlık için kritik bir önem taşıyor.

PELOSİ TAYVAN’A İNDİ
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UKRAYNA SAVAŞI
Rusya ilk defa resmen Ame-
rika’nın doğrudan savaşın bir 
parçası olduğunu, ABD’nin 
verdiği Himars füzeleriyle 
Donbas halkının her gün can 
verdiğini açıkladı. Bu açıkla-
manın politik değeri var. Rus-
ya başka ağır tedbirler ala-
bileceğine yönelik uyarmış 
oluyor. Uyarının gereklerini 
yapmaksa askeri güce bağlı. 

AVRUPA’DA GAZ KRİZİ
Almanya Başbakanı Scholz, Pu-
tin’e telefon görüşmesinde “Sa-
dece varsayımsal olarak soru-
yorum, gereksinim olursa Kuzey 
Akım 2 projesi harekete geçebilir 
mi?” diye sormuş.
Putin de “Tabii ki teknik olarak 
açılması önünde hiçbir engel 
yok. Orası tamamen hazır. Li-
sans verilmediği, ruhsat verilme-
diği için bekliyor. Harekete geçiri-
lebilir istenirse” demiş.
Bu adımdan önce (Rusya ile 
arası çok iyi olan ve bu yüzden 
ABD’nin hedef aldığı) eski başba-
kan Schröder, “Kuzey Akım 2 ha-
rekete geçirilmelidir. Bu Alman-
ya için yaşamsal önem taşıyor. 
Yoksa Alman halkı acı çekecek, 
Alman sanayisi çökecektir. Bunu 
dikkate almamız lazım.” diye de-
meç verdi. 
Görülüyor ki Almanya’nın kendi 
ayağına kurşun sıktığı yönündeki 
görüşler ağırlık kazanıyor. Bu he-
nüz pratik bir adıma yol açabilir 
mi belirsiz. Ama yaptırımlardan 
vazgeçilirse Rusya gaz vermeye 
başlar mı, diye sormak zorunda 
hissetmişler. 

Avrupa genelinde enerji kısıt-
lamasına dönük tedbirler artı-
yor. Fransa ve İtalya’da gece 
21.00’den sonra kamu binaları-
nın ve şehir aydınlatmalarının ka-
panmasına yönelik kararlar var. 

ABD SEÇİMLERİ
Amerika seçimleri yaklaştıkça Bi-
den sıkışıyor. Pelosi’nin ziyaretinin 
seçim hesaplarına dönük bir tarafı 
da var. Ukrayna’da Rusya’ya, Tay-
van’da Çin’e karşı güçlü duruyoruz 
diye pozlar takınıyorlar. 

Diğer yandan El Kaide’nin lideri 
Eymen Ez-Zevahiri Kabil’de evinin 
balkonunda olduğu sırada füze 
saldırısı ile öldürüldü. Suikastın 
Amerika halkı üzerinde özel bir 
etkisi olduğu söylenemez. Daha 
önce IŞİD liderlerinden birini Tür-
kiye kontrolündeki Cinderes böl-
gesinde öldürmüşlerdi. Bir yandan 
seçim, bir yandan da Türkiye’ye 
mesaj anlamı taşıyordu. IŞİD lider-
lerinin bu bölgelerde bulunması 
Türkiye’nin IŞİD ile Türkiye’ye karşı 
eylem yapmama garantisi ile an-
laştığını gösteriyor. 
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KOSOVA KRİZİ
BM Güvenlik Konseyi kararına göre 
bağımsız bir devlet olmayan, Sırbis-
tan’ın özerk bir parçası olan Kosova 
yönetimi NATO saldırıları ile bağım-
sızlık ilan etmişti. Birçok ülke tanısa 
da BM tanımadı. Şimdi bağımsızlık 
kararını vurgulamak üzere kendi 
vatandaşlarının yeni kimlik kartları 
alması, araçlarına yeni plaka alma-
sı zorunluluğu getirdi. Bu karar Ko-
sova’da yaşayan Sırpların direnişe 
geçmesine yol açtı. Kriz Kosova 
yönetiminin geri adım atarak kara-
rı bir ay süreyle ertelemesi üzerine 
yatıştı. Sırbistan'ın etrafı tamamıy-
la NATO ve AB ülkeleriyle sarılmış 
durumda. Rusya ve Türkiye ile ara-
sı iyi. ABD dünya çapında savaşlar 
çıkaracak provokasyonlar yapmaya 
devam ediyor. 

IRAK’TA KRİZ
Hükümet krizi sürerken, Sadr taraftarları parlamen-
todan istifa etmiş ve erken seçimi zorlamamıştı. Fa-
kat istifalar sonucu ortaya çıkan aritmetik bu sefer 
hükümet kurulmasına izin verecek bir duruma geldi. 
Mecliste kalan partiler bu yönde adım atınca Sadr 
taraftarları meclisi işgal etti. Haşd i Şaabi kuvvetleri 
meclisi boşaltmak üzere harekete geçme kararı alın-
ca, Sadr meclisi boşaltma ama kuşatmayı sürdürme 
emri verdi. Karışıklık devam ediyor. Şiiler ve Kürtler de 
kendi içinde parçalanmış durumda. Cumhurbaşkanı-
nın seçilmesi konusunda da tartışma sürüyor. 

Irak bu karmaşaya emperyalistlerin yazdığı ulusal bü-
tünlüğü mezhep ve ırk temelinde parçalayan anayasa 
yüzünden düştü. Cumhurbaşkanı Kürt, Meclis başka-
nı Sünni, Başbakan Şii olmak zorunda. Irak halkının 
ulusal bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü sağlayacak 
halk devrimi ile bu dönemden çıkmasını umuyoruz. 
Bu adım Türkiye ve bölge ülkelerinin de ulusal güven-
liğine katkı sağlayacak, emperyalistlerin taşeronluğu-
nu yapan teröristlerin yaşam alanlarını yok edecektir.


