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İTO İstanbul Ücretliler Geçim Endeksine 
göre Aralık 2022'de TÜFE aylık yüzde 
2.94 yıllık yüzde 92.97, ÜFE aylık yüzde 
3.71 yıllık yüzde 81.31 oldu. 
ENAG'a göre TÜFE aylık yüzde 5.18 yıllık 
yüzde 137.55 oldu.
TÜİK ise bu ay özel olarak bir gayret gös-
terip enflasyonu düşük göstermiş. Ama 
yine de TÜFE aylık yüzde 1.18 yıllık yüz-
de 64.27, ÜFE aylık eksi binde yirmi dört 
(yüzde -0.24) yıllık yüzde 97.72 açıklandı. 
TÜİK'e göre aylık üretici maliyetlerindeki 
artış kesilmiş ama yıllık bazda büyük bir 
artış yaşanmış. Memur ve emekli maaş-
larının belirlenmesini sağlayan 6 aylık 
TÜFE ise yüzde 14.61 olarak belirlendi. 

Yani TÜİK bu ekonomik yangında emekli-
lere yüzde 14.61, toplu sözleşme hakkın-
dan yararlanan memurlara ise yüzde 16 
civarında maaş artışı öngörmüş oldu. 

Peki Erdoğan ne yaptı? Emekli ve me-
murlar için geçim sorununun varlık yok-
luk mücadelesine döndüğü koşullarda 
sözleşmeliden kadroya geçme şenliğin-
de yaptığı konuşmada sözüm ona müjde 

olarak bütün emekli ve memur maaşları-
na yüzde 25 verdim gitti, dedi. Oysa asga-
ri ücrete daha yeni yüzde 54 oranında ar-
tış yapılmıştı. Tabii ki bu açıklama sosyal 
medyada büyük bir tepkiye neden oldu. 
Sendikalar tüm Türkiye'den basın açıkla-
maları ile açıklanan zam oranını protesto 
etti. Ve Erdoğan henüz kitlesel bir tep-
kiyle bile karşılaşmadan hem de hemen 
bir gün sonra "Ben bakanlarımla sonra 
konuştum. İmkân varmış elimizde, yüzde 
30'a çıkardım” dedi. Emekli maaşlarında 
da durum feciydi. Orada da düzenleme 
yaptılar. En düşük emekli maaşı hazine 
katkısıyla 5 bin 500 liraya, geçen yılın as-
gari ücreti düzeyine getirildi. 

Erdoğan'ın parça parça yaptığı artışlar 
sandıkta umduğu avantajı sağlamaktan 
uzak duruyor. İnsanlar kendileriyle alay 
edildiğini, onurlarının yok sayıldığını dü-
şünecektir. Üstüne üstlük sonradan ya-
pılan artış da asla yeterli değil. Tepkiler 
sürüyor. Buna karşılık AKP kulislerinden 
seçime doğru yeni bir artış yapılacağı, o 
yüzden ilk oranın düşük açıklandığı sızdı-
rılıyor. Özürleri kabahatlerinden de beter!

BIÇAK KEMİKTE 
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3600 ek gösterge düzenlemesi bu ay 
yürürlüğe giriyor. Genel olarak memur 
maaşlarına ortalamada 260 liralık bir 
artış olarak yansıması bekleniyor. 

Pahalılık ile baş edemeyen iktidar 
dört büyük market zinciri yöneticile-
riyle toplantı düzenlemiş ve onlardan 
belirli ürünlerde fiyat dondurmalarını 
talep etmiş. İktidara ilk olumlu tepki 
ŞOK'tan geldi. Market bir ay süreyle 
bin üründe fiyatları donduracağını 
duyurdu. Ardından Migros da açıkla-
ma yaparak 419 üründe bir ay süreyle 
artış yapmayacağını, 3 bin üründe ise 
sürekli indirim kampanyası yapacağı-
nı duyurdu. Diğer marketlerin de ben-
zer adımlar atması bekleniyor. 

Erdoğan, belediyelerin sırtından ağa-
lık yapmaya devam ediyor. Daha önce, 
büyük oranda maçlardan sağlanan ve 
belediyelere kalan eğlence vergilerini 
sıfırlamıştı. Şimdi de belediyenin ke-
sesinden doğal gaz indirimi yaparak 
halka hoş görünmeye çalışıyor. Bir 
yandan da İBB’nin bir gelir kalemini 
daha buduyor. 

Şu sıralar televizyon televizyon dola-
şan Hazine Bakanı Nebati, bankaların 
yurt dışına belli bir miktardan fazla dö-
viz gönderilmesini kısıtlayan düzenle-
me için “Bu serbest piyasaya aykırı 

değil mi?” diye soranlara “Hayır olur 
mu? Hangi Batı ülkesine gitseniz yurt 
dışına para gönderenlere sorarlar. Bu 
serbest piyasaya aykırı değildir” diyor. 
Daha düne kadar hiçbir şey sormayan 
iktidar, şimdi yurt dışına para çıkışın-
da paranın nereye gideceğine dair bel-
ge soruyor. 

İktidar orta gelirlilere konut kampan-
yası başlattıklarını duyurdu, ama ay-
rıntılar henüz tam belli olmadı. Belli 
olduğu kadarıyla bir ailenin aylık ge-
lirinin aylık 80 bin lirayı aşmaması, 
evinin olmaması gerekiyor. Açıklama-
lardan anlaşıldığı kadarıyla aylık 43 
bin lira taksit ödeme gücünde olmak 
gerekiyor. Ayrıca yüzde 10 peşin öde-
me zorunluluğu var. Verilecek faizler 
yüzde 0.69 gibi uygun oranlarda ola-
cakmış. Bu kampanyadan ailesi ile 
yaşayan gençler de yararlanabilecek. 
100 bin aileye hitap edecek bir kam-
panya olduğu hesap ediliyormuş. 

AKP yönetimi, pahalılık ile kökten 
mücadeleye yönelmiyor. Sermayenin 
çıkarlarını gözeterek geçici tedbirler 
alıyor. Kamulaştırma, fiyatlara sınır 
koyma ve kamu öncülüğünde kalkın-
ma seferberliğini aklına getirmiyor. Bu 
yüzden yaptıkları, aldıkları tüm tedbir-
ler çok geç çok az kalıyor. Oyalamaya 
ve oyalanmaya devam ediyor.

ÇOK GEÇ ÇOK AZ
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Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş Ankara Çukurambar’da gerçekleştirilen suikast 
sonucu hayatını kaybetti. Başlarda ülkücü hareket içinde bir iç hesaplaşma gibi görü-
len ve mafya çatışması görüntüsü verilen suikast düpedüz bir siyasi cinayettir. 

Arka planda yaşananlar
Zaman Gazetesi eski yazarı, sonradan Yeni Şafak'ta 
yazmaya devam eden FETÖ’cü Yavuz Bahadıroğlu 
2020 yılında TRT'de yayınlanan “Ya İstiklal Ya Ölüm” 
adlı dizide Atatürk’ün övülmesini eleştirmişti. Baha-
dıroğlu diziyi eleştirirken “Bunu kim dayattı bilmiyo-
rum ama AKP iktidarından bunun hesabı sorulur” 
demişti. (Yavuz Bahadıroğlu 21 Ocak 2021'de 76 ya-
şındayken eceliyle hayatını kaybetti. Cenaze töreni-
ne Erdoğan da katıldı.)
Sinan Ateş ise “Türk çocukları Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak üzere Türk tarihinin büyük 
simalarını asli kaynaklardan öğrenmeye devam 
edecektir” diyerek Atatürk düşmanlarını cemiyet 
düşmanları ilan etmişti. Bunun üzerine AKP ile ya-
kın ilişkileri olan Bahadıroğlu, Sinan Ateş’i şikâyet 
etmiş, konu Bahçeli’nin önüne gelmişti. Sinan Ateş, 
Bahçeli’ye ve MHP’ye bağlılığını beyan ederek 2 Ni-
san 2020’de “Liderimizin izniyle görevimden ayrılıyo-
rum” demişti.

Sinan Ateş’in istifası MHP çevrelerinde “Atatürk’ü 
savunmak neden suç oluyor? Bir FETÖ’cüye neden 
prim veriliyor?” gibi tepkilere neden olmuştu. Kendi-
ne göre bir çevresi olan Ateş’in taraftarlarını yatıştır-
mak üzere MHP yönetimi bir komisyon kurmaya ve 
durumu incelemeye karar vermiş. Yapılan inceleme 
sonucunda parti içinde açıklanan raporda “Sinan 
Ateş Atatürk’ü savunuyor gibi görünüyor ama esas 
FETÖ’cü o. Dolayısıyla bu kişi ajandır” demişler. 

Gerginlik yükseliyor
Ateş, istifadan sonra Türkiye’nin her tarafında ziya-
retler yapmaya başlamış. Fakat nereye gitse görüş-
tüğü insanlara yönelik diğer ülkücüler baskı ve fiziki 
şiddet uygulamış. (Mersin’de taraftarlarından biri 
pusuya düşürülerek saldırıya uğradığında silahına 
davranarak saldırganlardan birini öldürüyor ve bazı-
larını da yaralıyor.)
Ateş, İyi Partiye yakın ülkücülerle görüşmüş “Ben 
MHP’liyim. Milletvekilliği istemiyorum. MHP’ye kar-
şı koyamam ama devlet görev verirse kabul ederim” 
demiş. En son Ağrı’yı ziyaret etmiş. Orada da ken-

disini karşılayanlar şiddete uğramış. Saldırılardan 
sonra bazı ülkücüler “Binlerce yiğit ülkücü emir bek-
liyor. Tepesine balyoz gibi ineriz” diye tweetler at-
mışlar. Ateş’in de yakın çevresine “Benim kalemimi 
kırmışlar artık” dediği söyleniyor. 

Tetikçilerin İstanbul Maltepe çevresinde uyuşturucu 
ticaretine adları karışmış ülkücü/mafya karışımı bir 
grup olduğu ortaya çıktı. Tetikçinin MHP eski ülkü 
ocağı başkanlarından birinin evinden gözaltına alın-
dığı, sonrasında eski başkanın polise giderek fırça 
attığı ve tetikçiyi çıkardığı yönünde haberler sızdırıl-
dı. Serbest bırakılan tetikçi ve işbirliği yaptığı söyle-
nen kişiler tekrar gözaltına alındı. 

Cinayetin ardından
Ateş’in anne babası ve eşi suikastın ardından Kılıç-
daroğlu ve Akşener’e özel olarak “Kesinlikle bu ko-
nuda ne bir araştırma önergesi verin, ne bir gensoru 
verin. Hiçbir şey yapmayın. Biz devlete güveniyoruz” 
demişler. Erdoğan da eşini arayarak “Söz bulacağım 
katillerini. Kanı yerde kalmayacak”demiş.

Kılıçdaroğlu “Bize sürekli bilgi akıyor. Çok şey biliyo-
ruz ama bekliyoruz, saygımızdan dolayı. Devlet yap-
sın ondan sonra gerekirse konuşuruz” diye açıklama 
yaptı. Akşener bu konuya girdi ama “Ailesi beni ara-
dı. Lütfen herhangi bir şey yapmayın. Bu işin politize 
olmasını istemiyoruz. Bekleyin, dedikleri için bekli-
yoruz” dedi. 

Puslu havada görülenler
Bu aşamada ortadaki tek kesin bilgi hangi nedenle 
olursa olsun bunun bir siyasi cinayet olduğudur. Bu 
siyasi cinayetin MHP içinde, ülkü ocakları içinde bir 
bölünmeye neden olduğu görülüyor. Ayrıntılar üze-
rindeki puslu hava henüz dağılmış değil. Ateş FETÖ 
ile bağlantısı olan birisini eleştirdiği için görevden 
alınıyor ve MHP resmî açıklamalarına göre asıl FE-
TÖ’cü kendisi ilan ediliyor. Cinayet doğrudan MHP 
bağlantısı ile mi yapıldı yoksa bu provakatif ortamı 
değerlendirenler ortalığı karıştırmak için mi yaptılar, 
şu anki verilerle bunları bilmek güç.

SİYASİ CİNAYET
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4 Ocak tarihinde İmamoğlu ve Soylu art 
arda basın toplantıları yaparak karşılıklı 
suçlamalara devam ettiler. İmamoğlu, “Bize 
terörist olarak söyledikleri ile ilgili aksi yön-
de bilgiler var. Teröristlerle yakın diye söy-
lenen ailelerden biri şehit yakını. İnsanlara 
iftira atıyorlar” dedi. İçişleri Bakanlığının lis-
te oyunları üzerinde mantıklı, tutarlı açıkla-
malar yaptı. Alınanların bir kısmının kendi-
sinden önce göreve başladığını, haklarında 
herhangi bir kanıt olmadan insanları işten 
atmanın olmayacağını, kesin bilgilerin ise 
bakanlıktan verilmediğini aktardı. Bunu ya-
nıtlayan Soylu, basın açıklamasında alaycı 
konuştu. Yeni birtakım isimler öne sürdü.

Karşılıklı basın açıklamalarının 4 Ocakta 
yapılmasının ardında Ankara kulislerinde 
İmamoğlu’nun 13 Ocakta görevden alına-
cağına dair çok fazla sızıntı olmaya başla-
ması yatıyor. Her türlü hazırlığın yapıldığını, 
davanın açılacağını, açılır açılmaz da be-
lediyenin AKP’nin eline geçeceği yazılıyor. 
Bu yöndeki bir soruyu İmamoğlu “Böyle 
bir hamle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en 
kara lekelerinden biri olur. Eğer böyle bir 
şey yaparlarsa ben de bütün Türkiye’yi do-
laşırım. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye 
her yerde anlatırım. Dünyayı dar ederim” 
dedi. 

Kılıçdaroğlu ise bu konuyu ele alırken tari-
hinin en sert açıklamalarından birini yap-
tı. “Şimdi çok ciddi şeyler söyleyeceğim. 
Dikkatle dinleyin. Ekrem Başkanı görevden 
alacakları söyleniyor. Eğer öyle bir şey ya-
parsa, böyle kayyum atamak gibi bir aptal-
lığı seçerlerse bunu bir diktatörün kendi 
halkına uyguladığı terörizm olarak değer-

lendiririz. Ona göre davranırız. Hiç kimse 
Bay Kemal’den sabır beklemesin. Çünkü 
cehennemin kapıları açılır. Bu hiç kimse-
nin yararına olmaz. Tekrar ediyorum bu hiç 
kimsenin yararına olmaz, ona göre davran-
sınlar” dedi. 

Açıklama gerçekten çok keskin ama “giri-
şirlerse” diye vurgu var. “Diktatör halkına 
terör uyguluyor” tespiti bir yandan halkın 
direnme hakkına, bir yandan dünya ülkele-
rine seslenme anlamına geliyor. Seferber 
edebileceği bütün kuvvetleri harekete ge-
çirme vurgusu var ama “yaparlarsa” vurgu-
su geç kalacaklarına dair bir kaygı oluşturu-
yor. Normalde Adalet Yürüyüşünde olduğu 
gibi önleyici büyük bir halk seferberliği yap-
maları gerekir. Bu kuvveti görevden alınma 
gerçekleştirildikten sonra devreye almak, 
satrançta etkisiz hamle yapıp sırasını karşı-
ya devrederek beklemeye benziyor. Çünkü 
görevden alınma gerçekleştiği anda hukuk-
sal bütün sonuçlar hayata geçer, büyük bir 
yara açılmış olur. Zaten Erdoğan belediye-
lerde işten çıkarılan taraftarlarına “Herkesi 
işe geri alacağım. Yasayla işinize dönecek-
siniz” diyor. 

İmamoğlu’nun görevden alınması halkın 
büyük bir tepki vermesine neden olacaktır. 
AKP bu tepkiyi zayıflatmak için kararın he-
nüz kesinleşmediğini, mahkemelere saygılı 
davranmak gerektiğini söylüyor. Adeta hal-
kı ve partileri uyuşturarak hamlesinin önü-
nü açıyor.
İktidar için çok kritik bir yerde olan İBB’yi 
ne pahasına olursa olsun ele geçirmek için 
gözlerini karartmışlar, karşı hamlenin buna 
uygun yapılması şart.

İBB DARBESİNDE KIRMIZI PAZARTESİ Mİ?
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SERMAYEYE SESLENMEK
Babacan, bu sıralar emperyalistlerin ve işbirlikçilerin önemli bir 
platformu olan Fatih Altaylı’nın programına katıldı. 

İlk olarak; “Borçlu insan nasıl güven kazanır? Borcunu öderse gü-
ven kazanır. Dolayısıyla biz asla borcumuzu ödemeyeceğiz, siz 
kötü müteahhitler yanlış işler yaptınız falan gibi davranmayız. Biz 
iktidar olduğumuzda bana bu teklif AKP içinden geldi. Ben red-
dettim. Biz borcumuzu ödeyerek güven sağladık” dedi. Böylece 
ilk adımda liberalizmi savundu ve uluslararası sermayeye güven 
verdi. 

İkinci olarak; “Devrim kanunları kalkmalıdır. O dönemin şartların-
da getirilmiştir ama sonra büyük bir baskıya dönüşmüştür. İnanan 
insanların üzerinde büyük bir travmaya yol açmıştır. Tarikatların, 
inananların hepsi serbest olsun. Kendi okullarını, kendi mescitleri-
ni, kendi camilerini kursun. Gitsin istedikleri gibi eğitsinler. İnanan 
insanlardan niye korkuyoruz?” diyerek bütün tarikatlara sahip çık-
tı, laikliğe karşı gerici güçlere güvence verdi. 

Üçüncü olarak; Kürt halkına mavi boncuk verdi. “Kürtçe anadil ola-
rak tanınmalıdır. Kürtçe eğitim olmalıdır” dedi. Aynı gün başka bir 
kanalda parti sözcüsü Sanem Oktar “Anayasadan Türk ifadesini 
kaldıracağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olacak. Dinsel, et-
nik, bölgesel hiçbir ayrım olmayacaktır, aidiyet açısından” dedi.
Sanem Oktar’ın açıklaması çok tepki çekince parti yetkilileri açık-
lamayı tevil etmeye çalıştı. 
DEVA, Amerika’ya güvence, gericilere güvence ve Kürt halkına yö-
nelik mavi boncuk (asla bu dediklerini yapmayacaklar) dağıtarak 
iktidar formülünü açıklamış oluyor. Tanıdık bir iktidar formülü de-
ğil mi? Adeta ilk iktidar yıllarını tekrar ediyor!

Fatih Altaylı da laik çevrelere güvence verilmesi açısından “Tari-
katlar diyorsunuz ama, 6 yaşındaki kız çocuğuna neler yapmışlar” 
diyerek pas attı. Babacan “Tabii ki bu çok kötü bir olay. Protesto 
ediyoruz. Ama bu işler abartılıyor. Sadece tarikatlarda yaşanmıyor 
ki bu kötü olaylar. Her yerde yaşanabiliyor” dedi. 

HALKI
SAHNEYE ÇAĞIRMAK
İBB’ye siyasi darbe, İma-
moğlu’nu görevden alma 
tartışmaları yürütülürken 
Kılıçdaroğlu uzun zaman-
dır ilk defa kamucu ve hal-
kın beklentilerine uygun 
bir ekonomik söylemi kul-
landı. Dedi ki “Biz Erdoğan 
gibi para dilenmeyeceğiz 
dışarıdan. Erdoğan gibi 
ayaklarına gidip yabancı-
lardan para istemeyece-
ğiz. Ya ne yapacağız? Ken-
di gücümüzle büyüyeceğiz 
ve kalkınacağız. Halkımı-
zın gücüyle yapacağız”
Oysa bir önceki dönemde 
“temiz para buldum genç-
ler” diyerek propaganda 
yapıyordu.
Bu yeni halkçı söylemin bir 
yandan altılı masa içindeki 
ekonomi politikaları üze-
rinden, diğer yandan da 
İBB siyasi darbesine karşı 
halkın seferber edilmeye 
çalışılmasından kaynak-
landığını söylemek olası. 
Çünkü halk siyaset sahne-
sine talepleriyle birlikte gi-
rer. Bu taleplerin etrafında 
birleşir. Kılıçdaroğlu’nun 
yeni söyleminin ekonomi 
politikasında kamucu kalı-
cı değişikliklere neden ol-
masını diliyoruz.
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ÇAVUŞOĞLU AMERİKA’YA GİDİYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 17 
Ocak’ta Amerika’yı ziyaret edecek. Esas 
konu F 16’lar olacakmış. “Şam ile normalleş-
meye karşı olduklarını biliyoruz. Bize doğru-
dan bir şey söylemediler ama onaylamadık-
larını biliyoruz” dedi. Amerika dönüşünde, 
Ocak ayının ikinci yarısında Suriye Dışişleri 
Bakanı ile görüşebiliriz, dedi. Liderler görü-
şecek mi, sorusuna: “Önce biz görüşelim. 
Oradaki havaya bakalım. Sonra” dedi.

LULA GÖREVE BAŞLADI
Brezilya’da Lula göreve başlarken Bolsona-
ro Amerika’ya gitti. Lula, “Brezilya tarihinin 
en karanlık çağı sona erdi” dedi. İlk anlarda 
aldığı kararlar, çekildiği ve onayladığı an-
laşmalar ilerici insanlık açısından olumlu 
değerlendirildi. Ama esas olarak Lula’nın 
yoksullukla nasıl mücadele edeceği belirle-
yici olacak.

YEDİNCİ KEZ NETANYAHU
İsrail’de yedinci kez Netanyahu hükûmeti 
kuruldu. Bu sefer hükûmet kurabilmek için 
tamamıyla dinci ağırlıklı, sağcı, faşist, faşi-
zan, ırkçı partilere de bakanlık verdi. Esas 
ağırlığı laiklik düşmanı dinciler oluşturdu. 
İsrailli laik güçler, hükûmetin kurulmasını 
endişeyle karşıladı. 

HDP DAVASI
AYM 5 Ocak’ta yaptığı oturumda HDP’nin mal 
varlığına geçici olarak bloke koydu. HDP’nin 
savunmasını tamamlamasına kadar bir süre-
yi kapsayan karar 8’e 7 oy çokluğuyla alındı. 
HDP savunmasını tamamlayınca tekrar görü-
şülecek. Parti kapatabilmek için AYM’de üçte 
iki çoğunluk olması yani 10 kabul oyu verilme-
si gerekiyor.

KOLOMBİYA’DA ATEŞKES
Yeni göreve gelen solcu başkan Gustavo Pet-
ro, 6 aylığına, ELN dahil 5 örgütle ateşkes an-
laşması yaptı. Anlaşmaya büyük uyuşturucu 
çeteleri de dahil edilebildi. Ateşkese dayana-
rak barışın sağlanmasına uğraşacaklar.
Bu gelişme Gustavo Petro açısından ülkede 
istikrarı sağlamaya dönük önemli bir başarı 
olarak görülüyor. Kolombiya’da sol bir iktida-
rın ülkede istikrarı sağlayacak adımı atabiliyor 
oluşu da kurumsallaşma açısından önemli. 
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UKRAYNA CEPHESİ
Rusya, Ukrayna’nın füze saldırısıyla sarsıldı. 
Yeni yılın ilk dakikalarında, Putin’in konuş-
masının hemen ardından, dört füze ile Ma-
kayevka’daki askerî üste resmî açıklamalara 
göre 89 asker hayatını kaybetti. Rusya ilk 
açıklamalarda hayatını kaybeden asker sa-
yısını 63 olarak duyurmuştu. ABD ise en az 
400 askerin hayatını kaybettiğini söylüyor. 
Füze saldırısına açık olan kışlanın hemen 
yanında cephanelik varmış. Askerlerin hepsi 
de Saratov bölgesindenmiş. Rusya Savun-
ma Bakanlığı 4 Ocakta yaptığı açıklamada 
“Maalesef askerler yasak olmasına rağmen 
disiplinsiz şekilde çok yoğun cep telefonu 
kullandıkları için yerimizi tespit ettiler” dedi. 
Askerî uzmanlar ve komünistler bu açıkla-
mayı kabul etmiyorlar. Bir sabotajın söz ko-
nusu olduğunu söylüyorlar. 

Saldırı bir defada en çok asker kaybedilen 
saldırı olması dolayısıyla halk nezdinde çok 
sarsıcı oldu. 

Amerika elinden geleni yapıyor. Rusya’da 
ise belirli iktidar çevrelerinde hâlâ “bu kadar 
ileri gitmezler” beklentisi olduğu görülüyor. 
Bu boş beklenti onları, komünistlerin, ilerici-
lerin, yurtseverlerin önerdiği gibi çok köklü 
tedbirleri almaktan alıkoyuyor. 

Savaş bir muharebe ile ne kazanılır, ne de 
kaybedilir. Rusya bu açıklarını adım adım 
kapatacak güce de iradeye de sahip görünü-
yor. Savaşın gerektirdiği köklü dönüşümleri 
yapmak, sermayeyi büyük oranda sınırla-
mak zorunda kalacaklar.

TWİTTER DOSYALARI
Elon Musk, twitterda Fauci 
dosyasını açacağını söyledi. 
Korona salgını sırasında twit-
terda Fauci’ye zarar verebi-
lecek, onu eleştirecek bütün 
uzman görüşleri bastırılmış 
ve kötü gösterilmiş. Musk, 
twitter çalışanlarının adeta 
“Fauci Fan Club” olarak dav-
randığını söyleyebilirim, dedi. 
Bu bilgiler ışığında Amerikan 
basınında ve dünya basınında 
kıyametin kopmasını bekle-
mek gerekirken dolar milyar-
derlerinin emrinde kör bir alet 
gibi davranan basın, olanları 
büyük bir sessizlikle geçiştir-
meye çalışıyor. 

Twitter dosyaları, salgın sı-
rasında yürüttüğümüz aşırı 
tedbirlere karşı çıkan yayın 
politikamızın tutarlılığını bir 
kez daha doğruladı. Emperya-
list sistemin salgın sırasında-
ki bilimsel karartmalarını bu 
kadar yaygın olarak dünyaya 
kabul ettirebilmesi bir yanıy-
la çok hazin. Ama diğer ya-
nıyla özgür bilimsel düşünce 
ve sorgulamanın korunması 
mücadelesinin, sorunlarımıza 
diyalektik bir anlayışla yak-
laşmanın ne kadar doğru ve 
önemli olduğunu göstermesi 
bakımından umut verici. 


