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20 Ekim HAFTALIK GÜNDEM

Bartın’ın Amasra ilçesinde kamu işletmesine ait 
bir kömür ocağında 41 maden işçimizi kaybettiği-
miz katliamın ne yazık ki ihmaller zinciri ile ger-
çekleştiğine dair birçok bilgi geliyor. Basına işçi-
lerin bir süredir madende gaz artışı gözlemlediği, 
madene korka korka inmek zorunda kaldıkları, 
uyarılarına karşılık “işi keyfinize göre durdurama-
yız, biz takip ediyoruz” şeklinde yanıtlar aldıkları 
yönünde ifadeler yansıyor. Kamu işletmelerinin de 
serbest piyasa koşullarına göre çalıştırılmasının, 
üretimin ve kârın insan hayatı pahasına sürdürül-
mesinin acı sonuçlarını yaşıyoruz. Ulus olarak içi-
miz sızlıyor.

Grizu patlamasının olduğu madendeki aksaklıklar 
Sayıştay raporlarına yansımış. Hiçbir önlem alın-
mamış. Patlamadan bir süre önce sendikacıların 
da dahil olduğu bir heyet yaptığı incelemede bir 
sorun rapor etmemiş. Heyetin incelemesi sırasın-
da anlık olarak gaz seviyelerinin düzgün çıktığı 
varsayılabilir. Ama işçilerin ifadeleri düşünüldü-
ğünde daha düzgün bir inceleme yapılsa maden-
de yaşanan olumsuzluklar ortaya çıkarılabilir, kat-
liam önlenebilirdi. 

Sendikaların hiç olmazsa işçilerin can güvenliğini 
sağlamak konusunda çok daha etkin bir rolü üst-

lenmesini sağlamak hayati önem taşıyor. Sendikal 
hareketi güçlendirmek, mücadeleci ve bağımsız 
bir sendikacılığı yerleştirmek en başta ilericilerin, 
ulusal demokratik güçlerin, işçi sınıfı mücadelesi 
verenlerin görevi. Ulusal demokratik güçlerin si-
yasi ve ekonomik hayatı belirleme gücü azaldıkça 
işçi sınıfı ve emekçi halk sermayenin, serbest pi-
yasanın acımasız kâr hırsının insafına kalıyor. 

Grizu patlaması nedeniyle madende yangın çıktı. 
Yangının sönmesi için madene iki yönlü olarak 
baraj kuruldu, yani damar kapatıldı. Genel olarak 
madende üretim durduruldu. Maden riskli olduğu 
için üretime genel olarak son verileceği düşünülü-
yor. Neden bir hafta önce bu kararın verilmediği, 
insanların hayatlarının neden tehlikeye atıldığı so-
rusu ortada duruyor. 

Bartın’daki maden katliamı bir kez daha gösteriyor 
ki insanca yaşamaya yetecek bir ücret, işçi sağlı-
ğı ve iş güvenliği tedbirlerinin kârdan daha önemli 
olduğu bir çalışma yaşamı ancak halkçı temeller-
de ele alınacak merkezi planlı toplumcu ekonomi 
ile olasıdır. Serbest piyasa kuralları geçerli olduğu 
sürece kamu işletmeleri bile eninde sonunda vah-
şi sömürü koşullarına teslim edilebiliyor. 
sağlayacak olanakları yaratmak olacaktır.

AMASRA/BARTIN KATLİAMI
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TL BASKISI ARTIYOR
İktidarın liralaştırma baskısı artıyor. Merkez Bankası MB, ban-
kalardaki toplam mevduatın en az yüzde 50'sinin TL olarak tu-
tulmasını istiyor. Buna uymayan bankaların, mevduatın en az 
yüzde 5 oranında TL cinsinden bono (devlet bonosu) alması-
nı zorunlu tutuyor. Daha önce bu oran, dövizden TL’ye dönüş 
adımları atılırken yayınlanan tebliğde, TL mevduatı yüzde 5’in 
altında kalan bankalar için yüzde 3 olarak uygulanmaya baş-
lamıştı. Şimdi hem baraj yüzde 50’ye çekildi, hem de zorunlu 
bono alım oranı yükseltildi. 
sermaye çevrelerinde, tefeciler arasında büyük tepkilere yol 
açtı. Bazı bankalar bu baskıyla iflasa sürüklendiklerini iddia et-
meye başladı. 
Uzun zamandır Erdoğan yönetiminin para sıkışıklığını çözeme-
diğini, serbest piyasa sınırları içinde hareket edecek alanının 
kalmadığını söylüyorduk. İktidar yavaş yavaş serbest piyasa 
koşullarına müdahale ederek, sermayeyi devlet tahvillerine 
yönlendirerek para sıkıntısını çözmeye çalışıyor. 

YENİ OLANAKLAR
Astana zirvesinde Putin ile yaptığı görüşmede Sinop’ta ikin-
ci bir nükleer enerji santrali kurulmasını gündeme getiren 
Erdoğan’ın önerisini Rusya'nın kabul ettiği açıklandı. Rus-
ya'da nükleer alanda tek yetkili kamu kuruluşu olan Rosa-
tom Türkiyeli muhataplarıyla konunun müzakere edilmeye 
başladığını duyurdu. 

Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa’ya gaz sağlayacak doğalgaz 
üssü olması yönündeki hazırlıklara doğrudan başladıklarını 
açıkladı. Türkiye’de doğalgaz üssü kurulması teknik açıdan 
mümkün. Bu sağlanırsa aynı zamanda fiyatın belirleneceği 
bir borsa da kurulmuş olacak. Ne var ki bu konuda esas ola-
rak Avrupa ülkelerinin kararı belirleyici olacaktır. 

Rusya, Türkiye’nin Batı ile yani emperyalistler ile nesnel 
olarak çıkar çatışması yaşadığını görüyor. Kurtuluş Savaşı 
yıllarımızda olduğu gibi iki ülkenin bağımsızlığının ve toprak 
bütünlüğünün birbirinin istikrarına bağlı olduğunu düşünü-
yor. Attığı dayanışma adımlarıyla Türkiye’nin emperyalistle-
re karşı daha tutarlı hareket etmesini sağlamaya çalışıyor.

FAİZ KARARI
MB Para Politikaları Kurulu 
20 Ekimde aldığı kararla poli-
tika faizini 1,5 puan indirerek 
yüzde 10,5 yaptı. İktidar kre-
dileri ucuzlatarak ekonomik 
durgunluğu öteleme politi-
kasını sürdürüyor. Fakat enf-
lasyonun yükselmesine yol 
açan politikası karşısında 
yoksulları koruyacak tedbir-
leri almaktan uzak duruyor. 
Ekonomik krizin yükünü iş-
çilere, emekçilere, küçük ve 
orta ölçekli işletmelere yık-
maya devam ediyor. 

BÜTÇE SUNUMU
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat 
Oktay mecliste bütçe tartışma-
ları için ilk sunumunu yaptı. Büt-
çede yine işçiye, emekçiye, halka 
yer yok; vurgunculara, tefecilere, 
faize yer çok.
Sunuma göre dövizi baskı altında 
tutmak için getirilen Kur Koruma-
lı Mevduat sistemine hazineden 
84,5 milyar TL para aktarılmış. 
Bu çok büyük miktarda bir para.
İktidar bu kadar büyük bir serma-
ye transferi yerine dövizde tam 
kamu kontrolüne gidebilirdi. Bu-
nun yerine sermaye ile, tefeciler 
ile uzlaşma yolunu tercih etti. 
Böylece halkın cebinden topla-
nan vergiler ile oluşan kamu büt-
çesi tefecilerin talanına açılmış 
oldu.
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SANSÜR KANUNU
AKP ve MHP’nin ortak önerisiyle 
meclisten geçen sansür kanunu 
Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. Yasa “halkı ga-
leyana getirmeye yol açabilecek 
bilgi yaymak” gibi son derece 
muğlak bir ifade ile üç yıla kadar 
hapis cezası öngörüyor. Bilginin 
doğru olup olmadığına, halkı ga-
leyana getirmeye yol açıp açma-
yacağına mahkeme karar vere-
cek. Ama ceza üst sınırı iki yılın 
üstünde olduğu için soruşturma 
sırasında tutuklamalara yol açıl-
mış olacak. Görüldüğü gibi yasa 
bütün medya ve sosyal medya 
üzerinde ağır bir sansür anlamı-
na geliyor. Tam bir istibdat ya-
sası. CHP ilk elde üç yıllık hapis 
isteminin yürütmesinin durdu-
rulması için Anayasa Mahkeme-
sine başvuruda bulundu. Diğer 
kötü maddeler ile ilgili de başvu-
ru yapacaklarını duyurdular. 

Yasa ile ilgili ayrıntılı bir incele-
me yapmak ve uygulamaların 
nasıl olacağına bakmak gere-
kiyor. İnternet yayını yapan si-
telerin çalışanlarına da basın 
kartı alma hakkının getirilmesi 
olumlu bir adım olarak görülebi-
lir. Ama bunun için her internet 
sitesinin yazı işleri müdürü ata-
ması ve suç unsuru oluşturduğu 
düşünülen yazı/paylaşımın kim 
tarafından yapıldığının 24 saat 
içinde yetkililere bildirilmesi zo-
runluluğu da getiriliyor. Yani bü-
tün internet faaliyetleri sıkı bir 
denetim altına alınmış oluyor. 

KILIÇDAROĞLU’NUN ABD ZİYARETİ
Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti bu hafta da gündemdeydi. Özel-
likle programında önceden ilan edilmemiş sekiz saatlik bir boş-
luk olması, bu boşluk sırasında New York’tan video mesajı ya-
yınlaması bir sürü spekülasyona yol açtı. Bu sekiz saat ile ilgili 
tatmin edici bir açıklama yapılamadı. 

Kılıçdaroğlu’nun Ukrayna konusunda verdiği Amerikancı de-
meç de çok tartışıldı. “Ukrayna savaşında Ukrayna’nın yanında 
olmamız lazım. Nükleer bir güç olan Rusya’nın nükleer gücü 
olmayan Ukrayna’yı ezmesine müsaade edilmemeli” dedi. Kı-
lıçdaroğlu kendini emperyalistlere beğendirme stratejisine de-
vam ediyor. Erdoğan’ın ilkesiz denge siyaseti bile Türkiye için 
bir sürü olanaklar yaratırken; Türkiye’nin enerji, tarım, ticaret 
alanında Rusya ile kurduğu ilişkiler halkta olumlu karşılanırken 
bu açıklamanın halkta bir karşılığı olmadığını söyleyebiliriz. 

Kılıçdaroğlu ziyaretinin ne amaçla yapıldığını, nasıl bir etkisi 
olduğunu Kasım ayında sunacağı programda açıklayacağını 
söylüyor.  Neden şimdi değil!

ABD TRAFİĞİ
Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti bittikten sonra İyi Parti, 
emekli büyükelçi Ahmet Kâmil Erozan başkanlığında 
bir heyetin Amerika ziyaretinde bulunacağını açıkladı. 
Ziyaretin önceden planlandığı ve salgın nedeniyle er-
telendiği vurgulandı. Erdoğan ve Bahçeli, muhalefetin 
ABD trafiğini, kendilerini Batı karşıtı olarak pazarla-
mak için verimli bir propagandaya dönüştürüyor. 

KİM DAHA DEVRİMCİ?
Erdoğan 19 Ekimde yaptığı konuşmada “Ey Kılıçdaroğlu 
sen nasıl bir devrimcisin bilmiyorum ama ben muhafazakâr 
devrimciyim” dedi. Kılıçdaroğlu’nun sağa açılma siyaseti 
Erdoğan gibi bir siyasetçinin bile devrimcilik yarışına gire-
ceği bir boşluk yaratıyor. Bu boşluğun oluşmasında ulusal 
demokratik güçlerin dağınıklığı da belirleyici bir etken. Ama 
siyasette devrimci bir dönüşüm gereksiniminin ortaya çıktı-
ğı da görülüyor.
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TÜRKİYE’DEN FÜZE DENEMESİ
Türkiye’nin Tayfun adı verilen kısa menzilli balistik 
füze denemesini başarıyla yaptığı duyuruldu. Henüz 
resmî açıklama yapılmadı ama Rize kıyılarından ateş-
lenen füzenin yaklaşık 561 km menzildeki hedefi ba-
şarıyla vurduğu bilgileri basına verildi.
Türkiye daha önce balistik füze sınıfına girmeyen 300 
km menzilli füze denemeleri yapmıştı. Tayfun ile bir-
likte Türkiye ilk defa balistik füze düzeyinde bir dene-
me yapmış oldu.

REFERANDUMDA HİLE KANITLANDI
Polimetre kamuoyu araştırma şirketi sandık sandık 
yaptığı analizlerle, başkanlık sistemine geçmemize 
yol açan 16 Nisan 2017 referandum sonuçlarında 
anormal oy dağılımlarının olduğunu kanıtladı. Yani ar-
tık siyasal bir sonucu olmasa da referandum sonuçla-
rının hileli olduğunu bilimsel olarak kanıtladı. Mahalle 
bazlı yapılan incelemeler referandumda “evet” kam-
panyası yapan AKP ve MHP’nin en yakın seçim olan 
2015 genel seçimlerinde aldıkları oy ile referandum 
sonuçlarının karşılaştırılmasına dayanıyor. Bu analiz-
lere göre 104 ilçede 2 milyon 85 bin oyun anormal bir 
değişim gösterdiği ortaya çıkıyor.
Referandumda YSK son anda aldığı kararla mühür-
süz oyların da geçerli sayılacağını ilan etmiş, seçimin 
hileli olduğunu düşünen insanlar günlerce protesto 
gösterileri yapmıştı. 
Sonuçlar Cumhuriyete sahip çıkmaya çalışan bütün 
güçlerin referandum tarihinde ne kadar örgütsüz ve 
dağınık olduklarını göstermesi bakımından önemli. 
Bu yaşananlardan ders çıkarmak ve ulusal demok-
ratik güçlerin en geniş birliğini sağlamak için müca-
deleyi büyütmek yaşamsal önem taşıyor. Cumhuriyet 
ancak örgütlü bir halkın omuzlarında yeniden ayağa 
kalkabilir. 

BALBAY’DAN İNCİLER
Mustafa Balbay 19 Ekimde 
Haber Türk programında 
“Türkiye Rusya'nın ileri ka-
rakolu olma tehlikesi için-
dedir. Buna karşı önlem 
almamız gerekmektedir. 
Putin bize belli olanaklar 
sağlayarak bağımlı bir du-
ruma sokmak istiyor” dedi. 
Amerikancı çizgiyi tutarlı 
bir şekilde devam ettirerek 
“NATO’dan çıkılmaz. NA-
TO’dan çıkarsak NATO bizi 
işgal eder” diye de ekledi.
Bir dönemin ulusalcı solcu-
su, Silivri zindanlarında be-
del ödemiş bir aydının dö-
nüşümü gerçekten hazin. 
Kılıçdaroğlu’nun sağa açıl-
ma siyasetinin, Erdoğan’ın 
kendini muhafazakâr “dev-
rimci” olarak pazarlamaya 
çalışmasının yolları, yaka-
sını Amerikan emperyaliz-
mine kaptırmış aydınlarla 
döşeniyor.
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UKRAYNA CEPHESİ
Rusya 10 Ekimden bu yana Ukray-
na’nın bazı enerji ve askerî alt yapı 
tesislerini füze bombardımanı ile vur-
maya devam ediyor. Zelenski yaptığı 
açıklamayla saldırılar neticesinde 
enerji santrallerinin yüzde 30’unun za-
rar gördüğünü, ülke genelinde enerji 
sıkıntısının yaşandığını söyledi. Dün-
yayı Rusya’ya karşı birleşmeye çağır-
dı. Ukrayna uzun bir zamandan sonra 
savaşı tekrar hissetmeye başladı.
Konuyla ilgili basın mensuplarının so-
rularını yanıtlayan Putin, daha büyük 
saldırılara gerek olmadığını, Ukrayna 
yönetiminin gerekli dersi aldığını dü-
şündüklerini söyledi. 

Ukrayna yönetiminin Rusya'nın sal-
dırılarından umulan dersleri almadığı 
özellikle Herson cephesindeki saldırı 
hazırlıklarından anlaşılıyor. Özel as-
kerî operasyonun birleşik komutanı 
Surovikin cephenin genel olarak ger-
gin olduğunu, Ukrayna ordusunun 
günde 600 civarında asker kaybede-
rek saldırılarına devam ettiğini açık-
lıyor. Herson kuzeyinde büyük bir 
askerî yığınak yapıldığını söyleyen 
komutan, Herson’da yaşayan bütün 
sivillerin tahliye edilmesine karar ver-
diklerini açıkladı. Putin yayınladığı ka-
rarname ile Rusya’ya yeni katılan dört 
bölgede sıkıyönetim ilan etti. Rusya 
yönetimi normalde olağanüstü ön-
lemler ilan etmeden savaşı yürütme-
ye çalışıyor. 

Ukrayna cephesinde savaşı kontrollü 
bir şiddetle yatıştırmaya çalışan Rus-
ya'ya emperyalistlerin cevabı, giderek 
yükselen bir şiddet dalgası oluyor.

SÖMÜRGECİLİĞİN İTİRAFI
AB Dış Politika ve Güvenlik Komiseri Joseph Borrell yaptığı 
konuşmada “Avrupa (AB’yi kastederek) bugün çok bakımlı 
bir bahçe gibidir. Ama bu bahçenin etrafı, dünyanın çoğu 
vahşi bir orman hâlindedir. Cangıldır. Bu bahçede bütün si-
yasi haklar, ekonomik haklar, insani durum, insan hakları 
tamamıyla gözetilmektedir. Ama etrafı cangıldır. Hangisi-
nin kuralları geçerli olacak? Biz kurallara dayalı bir sistem 
istiyoruz. Cangıldakiler ise vahşi orman kanunu, kimin 
gücü kime yeterse kanunu uyguluyor. Dolayısıyla bizim 
bahçemizi kıskanıyor herkes. Bu bahçeyi istila edebilirler. 
Bu istilayı önlemek için biz bahçıvanlar olarak, Avrupa’nın 
güzelim bahçesini yaratan bahçıvanlar olarak ormana gir-
mek ve oralara müdahale etmek zorundayız” dedi. 

Borrell’in konuşması tipik bir sömürgecilik bakışını sunu-
yor. Batı elitizminin, ırkçılığının en özlü ifade biçimlerinden 
birini veriyor. Açıklama tahmin edilebileceği gibi yaygın 
tepkilere neden oldu. Borrell ilk önce açıklamasının arka-
sında durmaya çalışsa da sonra özür diledi, yanlış anlaşıl-
dığını söyledi.

ABD TEHDİTLERİ
OPEC toplantısında petrol üretiminin azaltılması kararı-
na kızan Biden, Arabistan’ı tehdit etti. “Siz Rusya’ya as-
lında askerî yardım yapan bir ülke durumuna geldiniz. Al-
dığınız ekonomik karar Rusya’ya askerî olarak yardımcı 
olmaktan farksızdır. Gereğini yapacağız” dedi.
Suudi Arabistan da bu tehditlere karşılık, belgesini de 
açıklayarak “Amerikan yönetimi bizden Kasım başında 
yürürlüğe girecek olan kararı hiç olmazsa bir ay ertele-
memizi rica ettiler ama biz durumu inceledik. Bu kararı 
almazsak ekonomik olarak çok zor duruma düşeceğimi-
zi gördük ve teklifi reddettik” diyerek Biden yönetimini 
iyice rezil etti. Amerika Suudi Arabistan’dan ricacı olmuş 
ve reddedilmiş! Bu açıklama Amerikan yönetimini daha 
da kızdırdı. 
Biden yönetimi stratejik rezervlerinden 15 milyon varili 
daha satma kararı aldı.
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TENEKE LEYDİ GİTTİ
İngiltere’de ilginç gelişmeler var. 
Muhafazakâr Partiden başba-
kan olan Liz Truss yönetime gelir 
gelmez bir vergi reformu hazırla-
mıştı. Bu tasarıya göre zenginle-
rin vergisini yüzde 45’ten yüzde  
40’a indirme kararı vermişti. Aynı 
reform paketinde yoksullara da 
yardım verilmesi gündeme geti-
rilmişti. Zenginlerden alınacak 
verginin indirilmesiyle doğacak 
bütçe açığının bankerlerden borç 
alınarak kapatılması planlanıyor-
du. Tipik bir neoliberal uygulama. 

Truss’ın paketi, başta kendi par-
tisi içinde olmak üzere büyük bir 
tepkiye yol açtı. Duygusal boyutta 
bir isyan dalgası yaşandı. Tepkiler 
karşısında “maliye bakanına ben 
önerdim” diyen Truss, sonrasında 
bakanını feda etti. Maliye bakanı 
hem de Amerika ziyaretini yarıda 
keserek istifa etmek zorunda kal-
dı. Eleştiriler karşısında çaresiz 
kalan Teneke Leydi yeni maliye 
bakanını “sen açıklama yap” diye 
ileri sürdü. Ne dese kamuoyun-
dan büyük tepkilerle karşılaşıyor 
çünkü. Ama ne yapsa isyanı ya-
tıştıramadı. Partisinden 100 mil-
letvekilinin istifasını istediği Liz 
Truss 20 Ekimde istifa etti. 

Zenginlere yağ çekerek iktidarını 
korumak isteyen Teneke Leydi’nin 
başına gelenlerin, iktidarı ve mu-
halefetiyle ülkemizdeki siyasetçi-
lere ders olmasını umuyoruz.

FRANSA’DA GREV YAYILIYOR
Dünya genelinde ekonomik krizin yarattığı yoksulluğa 
karşı tepkiler yükselmeye başladı. Avrupa özelinde Rus-
ya’ya karşı uygulanan yaptırımlar, doğalgaz ve petrol 
fiyatlarındaki artışı daha da tırmandırıyor. Enflasyonu 
artırıyor. Bu nedenlerle geçen hafta Fransa’da petrol 
rafinerilerinde başlayan ve nükleer santral işçilerini de 
kapsayan grevler daha da yayılıyor. 
18 Ekimde çok büyük kitlesel bir gösteri yapıldı. İşçiler 
ve özellikle emekliler eylemlere katıldı. Polis müdahale-
siyle çatışmalar çıktı. Ama eylem kitlesel olarak sürdü. 
Eylemlerde sol güçlerin ve sendikaların başrolde olduğu 
görülüyor. Fransa’daki eylemlerde henüz Rusya karşıt-
lığından vazgeçme, Ukrayna savaşına karışmama vur-
gusu ön planda değil. Ama kitle eylemleri sürerse adım 
adım barışçı bir dış politika istemi öne çıkacaktır.

HAİTİ
Yoksulluk, suç örgütlerinin yarattığı sorunlar ve kontrol 
altına alınamayan kolera salgını yüzünden 10 Ekimden 
bu yana sokaklarda olan Haiti halkı, büyük kitlesel göste-
rilerle ülkenin fiili lideri başbakan Ariel Henri’nin istifasını 
istiyor. Cumhurbaşkanı vekili olan Henri olaylar karşısın-
da yabancı askerî müdahale isteminde bulunarak ülke-
sinin ABD ve Kanada tarafından işgal edilmesine kapı 
aralayınca halkın öfkesi daha da tırmandı. Eylemlerde 
“dışarıdan desteğe ihtiyacımız var, işgale değil” diyen 
halk gösterilerde Rusya ve Çin bayrakları da taşımaya 
başladı. 
ABD, Haiti olaylarını BM Güvenlik Konseyine taşıyarak 
müdahale için onay isteyecek. BM Sekreteri Guterres de 
askerî müdahale gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor. 
ABD ve Kanada yeni bir askerî çıkarma yaparak adaya 
zırhlı araçlar da sevk etmiş durumda. ABD’nin bölgeye il-
gisinin altında, yeni bulunan petrol rezervlerinin de etkili 
olduğu düşünülüyor.
Haiti halkı ülkenin içine düştüğü sorunları çözmek için 
dünya halklarının desteğini isterken ABD ve Kanada sel-
den kütük kapma hevesiyle yeni bir işgale hazırlanıyor.
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İŞBİRLİKÇİLER
Fransız çimento devi Lafarge hakkında ABD’de açılan 
IŞİD ile işbirliği davasında şirket yetkilileri suçlarını 
kabul ederek uzlaşma yoluna gitti. Şirketten yapılan 
açıklamada yerel şubelerindeki yetkililerin böyle bir 
hata yapmalarından son derece üzgün oldukları açık-
landı. Şirket ABD’de mağdur olduklarını iddia edenle-
re 800 milyon doları aşan bir tazminat ödemeyi kabul 
etti.
Lafarge İŞİD’in askerî korunaklar inşa etmesi için kul-
landığı hazır betonları satmakla suçlanmıştı. Şirket 
aynı zamanda Suriye’deki Amerikan işbirlikçisi SGD/
YPG güçleri için de hazır beton sağlıyor.

LÜBNAN
Lübnan yönetimi İsrail ile de-
niz sınırlarını ve yetki alan-
larını belirleyen anlaşmayı 
imzalamayı kabul etti. Bu 
anlaşma ile Lübnan kısmen 
taviz vermiş olsa da Doğu Ak-
deniz’deki hidrokarbon yatak-
larına erişim hakkı da kazan-
mış oldu. Anlaşmayı Lübnan 
Hizbullahının da desteklediği 
söyleniyor. 

ÇKP KONGRESİ
Çin Komünist Parti-
si’nin 20. Ulusal Kong-
resi 16 Ekimde başladı. 
Devlet Başkanı Şi Cin-
ping açılışta yaptığı ko-
nuşmada “Çok kutuplu 
bir dünyanın inşası ve 
hegemonyacılığın yok 
edilmesi için elimizden 
gelen gayreti göste-
receğiz” dedi. Kongre 
sonuçları yakında ya-
yınlanacaktır. Dünya ve 
Çin açısından önemli 
sonuçları olacak kong-
re kararlarını değerlen-
direceğiz. 

IRAK
Irak’ta Sadr grubunun meclisten çekilmesiyle doruk 
noktasına ulaşan yönetim krizinin çözülebilmesi için bir 
adım daha atıldı. Daha önce çekilen milletvekillerinin ye-
rine yedeklerin atanmasıyla hamle üstünlüğünü yitiren 
Sadr grubu, kendisiyle ittifak yapan bazı güçlerin karşı 
tarafa geçmesiyle kan kaybetmişti. 

Seçimlerden bir yıl sonra cumhurbaşkanı seçilirken 
KDP’nin aksi yöndeki çabasına rağmen Irak’ta gelenek-
sel olarak Irak Kürdistanı Yönetiminin KDP’de, Cumhur-
başkanlığının ise KYB’de olduğu denge tekrar sağlanmış 
oldu. Cumhurbaşkanı seçilen Latif Reşid görevine baş-
ladı. 

Irak’ta hükûmet krizi ise hâlâ sürüyor. Cumhurbaşkanı 
henüz yeni başbakan atamadı. Sadr ise yaptığı açıkla-
mada hükûmet kuruluşuna katılmayacaklarını, muhale-
fette kalacaklarını açıkladı. 


