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Kadınlarla uğraşmayı bırakın, hesap verin

KÜRTAJ
HAKTIR,
ULUDERE
KATLİAM!

Erdoğan ve AKP nefret saçı-
yor.

Bir hak olan kürtajı, devletin
yaptığı Uludere katliamıyla
yan yana koyuyor.

Başbakanın ağzından “vic-
dan” ve “insanlık” sözleri hiç
eksilmiyor.

Ancak onun derdi ne kadın-
lar ne de insan hayatı. Tekçi
Erdoğan’ın tek hesabı sömürü-
lecek yeni işçi kuşakları yarat-
mak ve savaş suçlarının üzeri-
ni örtmek.

Uludere’de çoğu çocuk 34
insan katledildi, hükümet ise
6 aydır bu katliamın hesabını
vermiyor.

Kadınlarla uğraşmayı bıra-
kın, Roboski’nin hesabını
verin!

Kadın bedeninden, hayatın-

dan, kimliğimden elinizi
çekin!

Bu savaşı durdurun, muhata-
bınızla barış masasına oturun!

Uludere’nin hesabı verilme-
den ne adalet ne de barış gel-
meyecek....

Kürtaj tartışması 
4 sayfamızda

Recep Tayyip Erdoğan AKP
grup toplantısında savaşı kışkır-
tan bir dil kullandı. Uludere kat-
liamıyla ilgili komployu açıklaya-
cağını söyleyen Erdoğan, sadece
ve sadece Kürt sorununda kendi
kurmak istediği komployu ağzın-
dan kaçırdı.

Son aylarda "terörle mücadele
BDP ile müzakere" özdeyişini
diline dolayan AKP grubu ise
Erdoğan'ın savaş ve hakaret dolu
sözleri sözlerini huşu içinde
alkışladı.

Hızını alamayan başbakan,
BDP'yi kalleşlikle suçladı.

Tüm AKP liderliği Kürt halkının
siyasi temsilcilerini Uludere kat-
liamını istismar etmekle suçlu-
yor.

Uludere katliamını istismar
edenlerse, çok açık ki AKP kur-
may heyeti ve MHP'dir.

Tayyip Erdoğan, İdris Naim
Şahin, Devlet Bahçeli aylardır
Uludere katliamını istismar edi-
yor.

Başka istismar eden yok!
BDP Uludere/Roboski katliamı-

nı istismar etmiyor.
Katliamın hesabının sorulması

ne zamandan beri istismar oldu?
Hala vur emrini kimin verdiği,

katliamın siyasi sorumlusunun
kim olduğu açıklanmadı.

İşte istismar diye buna denir.
Kalleşliğe gelince, Mecliste

sadece tek bir parti bu suçlama-
dan muaf tutulabilir. O da
BDP'dir!

Kalleş, "Birine gizlice kötülük
edene" denir.

Kalleş, Habur'dan barış elçileri-
ni çağırıp, sonra tutuklayan
denir.

Kalleş diye, Kürt açılımından
söz edip binlerce BDP'liyi tutuk-
layan ve hapse koyanlara denir.

Kürtajı yasaklamak için
Uludere'yi istismar edenlere,
Kürtçe devlet televizyonu açıp
mahkemelerde Kürtçe'yi bilin-
meyen bir dil olarak yasaklayan-
lara ses çıkartmayanlara, bugün-
kü katliamın sorumlularını açığa
çıkartmamak için eski katliam-
lardan, eski savaşlardan, özetle,
"o zaman da oluyordu bu işler,
bugün de olabilir" diyenlere bak-
mak gerekiyor kalleşliğin ne
olduğunu anlamak için.

Başbakan, Uludere'yi bir hafta-
da üçüncü kez istismar etmiştir!

Savaşçı bir dil kullanmıştır!
Hem Uludere halkından, hem

BDP'ye oy veren milyonlarca
insandan, hem de BDP'den özür
dilemelidir.

DSİP Merkez Komitesi
29.05.2012

Kalleş,
Uludere 
katliamının 
üzerini 
örtenlere denir!

23 Mayıs’ta hükümetin
3+3’lük sefalet zammını red-
deden 700 bin kamu emekçisi
grev yaptı. KESK ve Kamu-
Sen’in grev kararına Memur-
Sen’e bağlı eğitimciler sendi-
kası da katıldı. Tıkanan toplu
sözleşme görüşmeleri Hakem
Kurulu’na gitti. Hakem
Kurulu 2012 için yüzde 4+ 4,
2013 için yüzde 3+ 3 zam
yapılmasını kararlaştırdı.

Kemer sıkma politikalarına
karşı mücadele yolunu 23
Mayıs grevi göstermiştir.
Ekonomi yüzde 8,5 büyürken,
enflasyon iki haneli rakamla-

ra çıkmışken emekçiye “para
yok” diyenlere yanıt sendika-
ların birleşik grevi olmalı. 

Kamu emekçilerinin grevini
THY çalışanlarının grevi izle-
di. Hükümetin hava işkolun-
da grevi yasaklayan kanun
teklifine karşı Hava-İş sendi-
kası grevi gitti. 100’den fazla
sefer iptal edilirken, THY pat-
ronları grevcileri işten atma-
ya başladı.

Kamu emekçilerine insanca
yaşayacak bir ücret istiyoruz.
İşten atılan THY işçileri geri
alınsın. Birleşen işçiler yenil-
mez!

Grev, grev, grev...



Uludere/Roboski katliamının
150. gününde İstanbul’da
Barış İnisiyatifleri tarafından
düzenlenen eylemde yüzlerce
insan “Unutursak kalbimiz
kurusun” diyerek haykırdı.

Yürüyüş boyunca savaşa, ırk-
çılığa, İdris Naim Şahin ve
Recep Tayyip Erdoğan’a karşı
sloganlar atan aktivistler,
Taksim Meydanı’nda bombar-
dıman sesleriyle 3 dakika
boyunca yere yattılar.

Yürüyüşe “İdris Naim Şahin
istifa” sloganı damgasını
bastı. Irkçı açıklamalarıyla,

Uludere katliamının sorumlu-
sunun Uludere’de katledilen-
ler olduğunu iddia edecek
kadar pervasız açıklamalar
yapan İdris Naim Şahin’in isti-
fasını talep eden sloganlara
cadde boyunca eylemi izleyen
kalabalıklar da destek verdi.

Yürüşte ayrıca TSK’nın ope-
rasyon sırasında Ahmet
Mehmet ayırt edemeyeceğini
açıklayan başbakan Recep
Tayyip Erdoğan da, ölenlerin
Ahmet Mehmet değil, isimleri,
soyadları, hikayeleri olan
insanlar olduğu söylenerek

eleştirildi.
“Yaşasın halkların kardeşli-

ği”, “İdris istifa”, “Özür dilen-
sin, hesap sorusun”, “Roboski
halkı yalnız değildir” slogan-
larının atıldığı eylemde basın
açıklamasında İdris Naim
Şahin’in derhal istifa etmesi
talep edildi.

Basın açıklamasında ayrıca
hükümetin Roboski halkının
gözünün içine baka baka der-
hal özür dilemesi ve katliamı-
nın sorumlularından hesap
sorulması gerektiği vurgulandı.
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için
özgürlük

Çok açık ki Türkiye’nin
gündeminin birinci mad-
desi hemen hemen her
zaman Kürt sorunu, sür-
mekte olan savaş. Bu
sorun diğer bütün sorunla-
rı belirlemekte.

Onlarca yıldır süren bu
savaş Kürt halkının ulusal
kimliğinin tanınmaması
nedeniyle başladı ve sürü-
yor. Başlangıçta Kürtler ve
dilleri bütünüyle inkar edi-
lirken, bugün artık Kürtleri
inkar etmek mümkün
değil.

Ama, Kürtler hala ulusal
kimliklerini kabul ettirebil-
miş değil.

Evet artık Kürtçe konuş-
mak yasak değil. Kürt keli-
mesi yasak değil. Ama bu
halkın ulusal kimliği ne
yasalar ne de anayasa tara-
fından tanınmıyor.

Türkiye’de yaşayan her-
kes savaştan bıktı. Savaşın
faturası hergün katlanıyor,
insanlar ölüyor, kaynaklar
kuruyor.

Öyleyse barış şart.
Barış ancak Kürt kimliği-

nin yasal alanlarda tanın-
ması ile mümkün. Buna
karşılık AKP hükümeti
Kürt sorunu ile PKK’yi bir-
birinden ayırmaya
çalışıyor.

PKK ile ilgili sorunu çöz-
meden Kürt sorununu
çözebileceğini düşünüyor.
Oysa bu mümkün değil.
Bugüne kadar sayısız olay
bunu kanıtladı.

Barışın önü tıkanmış gibi
görünüyor. Oysa barışa
giden yolu açmanın çok
kolay bir yolu var.
İmralı’da tecrit edilmiş
olan Abdullah Öcalan
savaşı bitirebilecek tek yet-
kili. Devlet ve hükümette
bunu biliyor. Bu nedenle
Öcalan ile görüşülüyordu.

Öcalan’ın üzerindeki
tecrit kalksa, özgürlük
tanınsa, KCK operasyonları
dursa ve Kürt tutuklular
serbest bırakılsa savaşın
bitmesi için bütün kapılar
açılır.

Barış savaşı tırmandıra-
rak, imha politikası ile
kazanılamaz. Barışı kazan-
mak için cesur olmak ve
özgürlükleri genişletmek
gerekir.

Barış için özgürlük lazım,
özgürlüklerin genişlemesi
için de barış lazım.

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, Recep Tayyip
Erdoğan’dan sonra İçişleri
Bakanı İdris Naim Şahin’i des-
tekleyen ikinci kişi oldu.

Bahçeli, “Bölücü terörü bıra-
karak İçişleri Bakanı ile uğraş-
mak PKK’nın değirmenine su
taşımaktan başka bir işe yara-
maz. Söz konusu bakanın
çıkışları yüreklere su serpmiş
ve takdir toplamıştır. Sayın
İçişleri Bakanı görevini iyi
niyetle yerine getirmiştir”
diyerek İdris Naim Şahin’e
destek verdi.

Bahçeli, “Sayın İçişleri
Bakanı, demokratik açılım zır-
vasıyla meşgul olan bir önceki
İçişleri Bakanı’ndan oldukça
daha başarılıdır. Bu başarıyı
gölgeleyebilecek bir tartışma
zeminine ülkeyi sokmamak
lazımdır” dedi.

İdris Naim Şahin’in bazı
AKP’liler tarafından bile insa-
ni bulunmayan Uludere açık-

lamalarına Erdoğan ve
Bahçeli’den sonra bir destek
de BBP’den geldi. 

Faşist BBP’nin Bursa il baş-
kanı, İdris Naim Şahin’i des-
teklediklerini belirtti ve “Bu
olaydan sonra hayatını kaybe-
den vatandaşlarımıza devlet
üzerine düşeni gereğinden
fazla yerine getirmesine rağ-
men, bölücülerin ve bölücüle-
rin kalemşörlerinin pervasızca
devlete saldırmalarını lanetli-
yoruz" dedi.

MHP ve BBP’nin İdris Naim
Şahin’e verdikleri destek ile
Erdoğan’ın bir süredir milliyet-
çilik kartını oynayarak savaşa
tırmandıran politikaları,
faşistlerle Erdoğan arasında
görünmez bir ittifakın oluştu-
ğunu gösteriyor.

Kürt hareketine karşı “açı-
lım” politikasını terk eden
Erdoğan şimdi milliyetçi oyla-
ra oynuyor ve savaşı kışkırtı-
yor...

Belediye
işçileri direnişte

Çankaya Belediyesi işlerini
taşeron firmaya yaptırmaya
başlayınca belediye işçiler
direnişe geçti.

Genel-İş üyesi olan işçiler
Sakarya Caddesi’nde kurulan
direniş çadırında süresiz açlık
grevine başladılar. 

Açlık grevi yapan işçilere
Genel-İş üyesi diğer işçişler de
yoğun destek veriyor.

TBMM Uludere Alt Komisyonu Başkanı
AKP’li İhsan Şener, Özel Yetkili Diyarbakır
Savcılığı’ndan ve Genelkurmay’dan istedikleri
bilgi ve belgelerin gelmesi halinde raporlarını
yazacaklarını söyledi.

Yetkileri soruşturma değil araştırma olduğu-
nu da söyleyen Şener “amacımız adalete yar-
dım etmektir. Kimse bizden daha fazlasını

beklemesin. Kararı yargı verecektir” dedi. 
Makul bir süre daha belge ve bigileri bekle-

yeceklerini daha sonra da bu durumu yansı-
tan bir rapor yazacaklarını söyledi.

Komisyon Başkanı Şener bu açıklamaları
TBMM Alt Komisyonu’nun aslında hiçbir yet-
kisi ve otoritesi olmadığını, göstermelik bir
adım olduğunu kanıtlamış oldu.

Unutursak
kalbimiz
kurusun

Hrant Dink’in
dosyası
yargıtaya
gitmemiş

Yaklaşık 4.5 ay önce biten
Hrant Dink cinayetinin dosya-
sı üst mahkeme olan Yargı-
tay’a gitmemiş!

19 Ocak 2007’de öldürülen
Hrant Dink’in davası 5 yıl sür-
müş ve 17 Ocak 2012’de bit-
mişti.

Mahkeme bir sanık avukatı-
na dava dosyası iletilemediği
için dosyayı incelenmek üzere
Yargıtay’a gönderemiyor.

İstanbul’da Roboski gösterisi

Roboski halkı yalnız değildir

Uludere meclis alt komisyonu göstermelik

Faşistler İNŞ’yi savunuyor

İdris’in gazı
öldürdü

Polisin hemen
her olayda bolca
kullandığı biber
gazının “insan
sağlığına zarar
yok”, tehlike-
siz” olduğunu söyleyen
İdris Naim Şahin bir kez daha
yalanlandı.

Yalova’da gençlerin sokak
kavgasına karışan Çayan
Birber polisin müdahalesi
sırasında sıktığı biber gazı
sonucu öldü.

Doktorlar ölümü, “biber
gazının neden olduğu stres,
stresin yol açtığı hipertansi-
yon sonucunda beyin balon-
cuğunun patlaması” diye
açıkladı.

İDRİS
NAİM
ŞAHİN
İSTİFA
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DÜNYA
Mısır’da laikliğin
savunusu

Parlamento seçimlerinin ardından başkanlık seçimlerinin
de ilk turu yapıldı.

Seçimlere ikisi Mübarek döneminde dışişleri bakanlığı ve
başbakanlık yapmış iki aday, Müslüman kardeşler örgütünü
temsilen bir aday ve 3 solcu aday katıldı.

İki turlu seçimlerin tamamlanan ilk turunda en çok oyu
Müslüman Kardeşler örgütünden Muhammed Morsi aldı.
Mübarek’in son başbakanı ve bir Hava Kuvvetleri Generali
olan Ahmed Şefik ise ikinci oldıu.

Üçüncü ve dördüncülüğü ise 25 Ocak Devrimi’ni destekle-
yen Hamdeen Sabbahi ve Abouel Fatouh aldılar.

Yasaya göre ilk iki sırayı alanlar seçimlerin ikinci turuna
katılacak.

Oyların yüzde 24.5’ini alan Ahmed Şefik
seçim propogandasında bir yandan islamcı-
lara karşı kendisinin laikliği savunduğunu
anlatırken diğer yandan da açıkça devrimin
karşısında tutum alarak devrimci örgütlere
karşı demir yumruk kullanacağını anlattı.

Ahmed Şefik açıkça karşı devrimi savunu-
yor ve Mısır’da zaten devrim olmadığını
söylüyor.

Şefik oyların kabaca dörtte birini alırken
karşı devrimcilerin gücünü de göstermiş
oldu.

Müslüman kardeşlerin adayı Muhammed Morsi ise
Şwfik’den biraz daha fazla oy aldı. Onun oy oranı yüzde 24.9.

Müslüman Kardeşler daha önce yapılan parlamento seçim-
lerinde oyların yaklaşık yarısını almışlardı. Yani başkanlık
seçimlerinde Müslüman Kardeşler oylarının yarısını kaybetti.

Bunun temel nedeni Müslüman Kardeşlerin devrimci taba-
na güven vermemeleri. Parlamentoda çoğunluk olmalarına
karşı Yüksek Askeri Konsey’den bağımsız hareket edememe-
leri ve sürekli olarak Konsey ile pazarlık yapmaları onlara oy
kaybettirdi.

Devrimden yana olan üç adayın toplam oyu ise yüzde 40’ın
üzerinde. 3 adaydan ikisi kendilerini sosyalist olarak tanımlı-
yorlar ve Sosyalist Nasırcı hareketin adayı Hamdeen Sabbah
oyların 20’sini alarak üçüncü oldu.

Hamdeen Sabbah seçimlere hile katıldığını söyleyerek
sonuçlara ititraz ediyor.

Sabbah’ın adayları Yüksek Askeri Konsey’in kontrolündeki
İçişleri Bakanlığı’nın Şefik lehine 900 bin oy kullandığını
iddia ediyorlar.

Solda yer alan kimileri Arap Baharı’nın ABD’nin bölgeyi
yeniden şekillendirmesi olarak tanımlarken İslamcı partilerin
seçimleri kazanmalarını buna kanıt olarak göstermekteydi.
Mısır’da bazıları için hayati sorun olan laikliği, eski bir gene-
ral ve diktatörlük yanlısı savunuyor. Öyle görülüyor ki
Mısır’da da eski general, Mübarek’in başbakanı, askeri cunta-
nın desteğine sahip olan Şefik laikçilerin son umudu.

Suriye’de katliam sürüyor
Esad rejimi Annan Planı’nın öngördüğü ağır silahların sivil

halka karşı kullanılmaması maddesini bir kere daha ihlal etti
ve Humus yakınlarındaki Houla kentini ağır silahlarla 18 saat
boyunca bombaladı.

Esad ordusunun bombardımanı sonucunda 32’si çocuk olan
90 kişiyi öldürdü.

Esad rejimi bu konuda sessizliğini korurken, Annan Planı
gereğince Suriye’de bulunan Birleşmiş Milletler askeri göz-
lemcileri Houla kentine gittiklerini ve feci bir katliam sonucu
90 ölü saydıklarını açıkladı.

Öte yandan katliama karşı çeşitli kentlerde yapılan gösteri-
lerde halk Esad rejiminin yanı sıra Kofi Annan ve Birleşmiş
Milletleri’de suçladılar ve katliamdan sorumlu tuttular.

Hür Suriye Ordusu ise Esad rejimi katliamlara devam ettiği
takdirde çatışmalara gireceğini ilan etti.

Arap Baharı
özgürlük

mücadelesi
sürüyor

28 Şubat soruşturmasının 5.
dalgasında darbenin kuvvet
komutanları da gözaltına alın-
dı. Gazetemiz yayınlana hazır-
landığında 85 muvazzaf subay
gözaltına alınmış, 56’sı tutuk-
lanmıştı. Son gözaltılarla bir-
likte 28 Şubat’ın “mutfağı”
olarak nitelenen,
Genelkurmay tarafından yasa-
dışı örgütlenen Batı Çalışma
Grubu (BÇG) üyelerinin tama-
mı alınmış oldu. Peki ya 28
Şubat darbesini hazırlayan
medya patronları, TÜSİAD ve
TOBB gibi sermaye örgütleri,
9. Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel gibi “siviller” doku-
nulacak?

Başbakan onlara dokunul-
masını istemiyor. 3 hafta önce
yaptığı açıklamada 28 Şubat

soruşturması “dalgalarının”
“ülkeyi boğduğunu” söyleyen
Erdoğan açıkça yargıya müda-
hale etmiş ve soruşturmanın
BÇG üyesi generallerle sınırlı
tutulmasını istemişti.
Yardımcısı Arınç da Demirel’in
yargılanamayacağını söyle-
mişti.

AKP hükümeti, 28 Şubat
soruşturmasının genişlemesi-
ni ve yaygınlaşmasını istemi-
yor. Darbenin arkasındaki ser-
maye güçlerinin rahatsız edil-
memesini istiyor ve devlette
köklü bir temizlikten yana
değil. Bu yüzden darbecilerle
uzlaşıyor ve darbelere karşı
olan halkın isteğine sırtını
dönüyor.

28 Şubat yargılamasının ada-
letle sonuçlanması ve tüm

darbecilerin yargılanması,
dindar, Kürt, demokrat, sosya-
list darbenin vurduğu milyon-
ların mücadelesine bağlı.

Adı derin devletle özdeş olan
Teoman Koman ise “ağır
hasta” olması gerekçesiyle ifa-
desi alındıktan sonra serbest
bırakıldı. Bir zamanların MİT
müsteşarı olan Koman’ın diğer
cuntacılar gibi tutuklanmama-
sı Erdoğan ve AKP’nin 28
Şubat soruşturmasının devle-
tin dehlizlerine uzanmasını
istememesinin bir işareti.

Çevik Bir’ler, Teoman
Koman’lar, cuntacı subaylar
yetmez! TÜSİAD, TOBB,
Demirel, medya patronları da
yargılanmalı ve gerekli cezala-
rı almalıdır.

28 Şubat soruşturması

Sona mı gelindi?

Balyoz darbe girişimi dava-
sında sona yaklaşılıyor.
AİHM’e yaptıkları başvuru
reddedilen ve haklarındaki
yargılamanın hukuk kuralları
içinde yapıldığı açıklamasını
alan darbeciler hakkında 20
yıl hapis isteniyor. 

2003 Mart’ında hazırladıkları
Balyoz darbe planını hayata
geçiren, bir çok provokasyon
ve kanlı girişimin sonunda 12
Eylül tipi bir darbeyle iktidara
el koymak isteyen cunta nihai
olarak yenildi mi?

Bir video paylaşım sitesine
yüklenen ses kaydı, darbecile-
rin böyle düşünmediğini aksi-

ne saldırıya geçmeye hazırlan-
dıklarını gösteriyor. 

Balyoz tutuklusu Tümamiral
Cem Aziz Çakmak ait olduğu
ses kaydında şu ifadeler yer
alıyor:

"Bakalım kaç kişiyi bırakır-
lar, bırakırlar mı? Yani olmaz-
sa da iş uzun sürmeyecek

artık. Yani aldığımız haberler
o yönde bizim. Sağlam kay-
naklar. Bunun hesabı sorula-
cak."

"İki sene içinde balyozun
rövanşı olacak, çok can yana-
cak."

"Bir iki sene içerisinde bu
manzara tam tersine dönecek.
Bak söylüyorum bunu. Dersin
ki bunu bir paşam söylemişti
dersin"

"Bir sürü hesaplaşma olacak.
İki sene çok belki bir sene
içinde. Eğer biz burdan bir
çıkarsak bu dışardakilerle çok
ciddi bir hesaplaşma olacak,
çok ciddi hem de."

Amiral Cem Aziz:

“Rövanş olacak, çok can yanacak”

Cumartesi Anneleri, Aydın’ın
Yenipazar Cezaevi’nde yatan
Ağar’ı hapishane kapısında
protesto etti.

Cumartesi Anneleri’nin yanı

sıra İHD, DSİP, BDP ESP, EDP,
ve EHP’lilerin de katıldığı gös-
teride “gözaltında kaybettiği-
niz yakınlarımız nerede” diye
hesap soruldu.

Yenipazar Cezaevi önünde
Ağar’ı protesto edenler 1000
operasyonun karşılığında 2 yıl
hüküm için nasıl bir pazarlık
yapıldığının açıklanmasını
talep etti.

Cezaevi önünde basın açıkla-
masını okuyan Fikriye Alpsoy
“Ben ölsem bile torunları gele-
cek, peşini bırakmayacak"
dedi.

Ağar’ı “korumayı” gönüllü
olarak üstlenen Korkut Eken
ve ülkücü adamları grubu
giderken ve gelirken yol
boyunca taciz etti. Ülkücü
faşistler “Ağar gururumuzdur”
diye slogan attı. Polis ise gru-
bun önünü bariyerlerle kese-
rek cezaevine yaklaştırmadı.

1000 operasyonun hesabı

DSiP hakkında bilgi almak için
0531 - 451 62 51�0555 - 637 2450



PParti olmadan
olmaz mı?

Toplumun bazı mücadele-
leri için o mücadeleye
uygun örgütler gerekir.

Örneğin ücret zammı veya
daha iyi çalışma koşulları
veya daha kısa çalışma
süresi isteyen işçiler için bir
sendika örgütlenmesi gere-
kir.

İşyerlerinden mobbinge
uğrayan işçiler için bir kam-
panya, belki bir dernek
gerekir. Mobbinge karşı
mücadelede kararlı bir sen-
dika gerekir.

Bu tür örgütler üyelerinin,
örgütün çalışmalarına katı-
lanların siyasi birliğini ara-
maz. Farklı siyasi eğilimler-
den insanlar sendikada bir-
likte olur, birlikte greve
çıkar veya bir arkadaşları-
nın uğradığı haksızlığa
karşı birlikte mücadele eder.

Ücret zammı istemek için
mutlaka devrimci sosyalist
olmak gerekmez.

Ama bu tür mücadeleler
işçilerin, emekçilerin yaşam
içinde karşılarına çıkan
sorunları çözmek için var-
dır. Daha iyi bir yaşam için
verilen mücadelede gerekli-
dirler.

Ancak, işçilerin sömürü-
den bütünüyle kurtulmaları
için daha farklı, siyasi bir
mücadele vermek gerekir.

Siyasi mücadelenin aracı
siyasi partidir.

Siyasi parti aynı şeyleri
düşünen ve aynı siyasi
hedefler için mücadele eden
insanların birliğidir.

Siyasi parti çeşitli mücade-
leler içinde yer alan üyeleri
aracılığı ile çeşitli mücade-
leleri birleştirir, tek bir
mücadeleye çevirir.

Kapitalizmin çok çeşitli
alanlarda işçi ve emekçilere
verdiği zararlara karşı her
alanda mücadele etmek
zorundayız. Bütün o müca-
delelerin birleşmesi kapita-
lizmin sonu olacak daha
büyük bir mücadeleyi hazır-
lar.

Yeterince güçlü, emekçiler
arasında yer edinmiş bir
devrimci sosyalist partinin
olmaması Arap
Devrimleri’nin başlıca zayıf
noktası. Bu ülkelerde dev-
rimci partiler baskı sonucu
oluşamadı ve bu nedenle
devrim süreçlerinde büyük
yığınların örgütlenmesini
hızlandıracak, güçlendire-
cek örgütlerden mahrum
olan devrim süreçleri yavaş
ilerliyor.

Ortadoğu ülkelerinde dev-
rimci partilerin kurulup
güçlenmesi devrimlerin de
kaderini belirleyecek.

sosyalist isci SORU
CEVAP

iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr

� 1929�da beşten fazla çocu-
ğu olan aileler yol vergisinden
muaf bırakıldı. 
� 1930’da doğumları artır-

ma ve kolaylaştırma görevi
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu ile Sağlık
Bakanlığı’na verildi ve aynı
kanunun “ilkaha mani veya
çocuk düşürmeye vasıta olup
sıhhat ve içtimai muavenet
vekaletince tayin olunacak
alat ve levazımın ithal ve satı-
şı…” yasak edildi.  Aynı kanun
ile altı ve daha fazla çocuk
sahibi ailelere madalya veril-
mesi kararlaştırıldı. 
� 1926 tarihli Türk Ceza

Kanunu, kasten çocuk düşür-
mek ve düşürtmeyi suç olarak
belirledi. Bu fiillerin cezaları
1936 ve 1953 yıllarında çıkarı-
lan yeni yasaklarla daha da
artırılmıştır. Ayrıca söz konusu
maddeleri kapsamına alan
Ceza Kanunu’nun ilgili faslı-
nın adı “Kasden Çocuk
Düşürmek ve Düşürtmek

Cürümleri” iken, 1936�da bu
faslın adı “Irkın Tümlüğü ve
Sağlığı Aleyhine Cürümler”
olarak değiştirildi.
� 21 Ocak 1983: Yeni bir yasa

tasarısı 10 haftalık gebeliklere
yasal kürtaj hakkı tanırken,
evli kadınlara kocasından izin
alma şartını getiriyordu.
� 26 Mayıs 1983: MGK tasa-

rıyı onaylıyor .
� Eylül-Kasım 1983: Kürtaj

operasyonları başlıyor. 5 ayda
15 bin kadın kürtaj yaptırıyor.
� 1986: 3 yılda 250 bin kadı-

nın kürtaj yaptırdığı açıklanı-
yor.
� Yıllar boyunca kürtaj

rakamları artarken korunma
yöntemleri yaygınlaştırılmıyor
ve devlet tarafından destek-
lenmiyor.
� 2003'ün Aralık ayında

muhafazakar demokratlığın 12
özelliğini sayan AKP, "Devletin
kürtaj ve cinsiyet değiştirme
ameliyatlarını desteklemesine
karşı olduğunu" belirtti. Yine
hükümet, engellilerle ilgili
yasa tasarısına, "Yaşama hak-
kının kutsallığı ve dokunul-
mazlığı temelinde özürlü
doğma ihtimali gerekçesiyle
kürtaja cevaz verilemez" mad-
desini eklemek istedi.

Adalet Bakanlığı da TCK'da
düşük ile ilgili cezaların artı-
rılması için yasa taslağı hazır-
ladı.

Taslaktaki, 40 günü geçen

gebelikleri sonlandıranlar
hakkında 6 aydan 1 yıla kadar
hapis cezası verilmesini öneri-
yordu.

Sağlık Bakanlığı, gebeliğin
sonlandırılması için yasal
sürenin 10 hafta olduğunu
belirtti.
� 10 Ekim 2009: Erdoğan

her ailenin en az 3 çocuk
doğurması gerektiğini söylle-
dir. Gerekçe nüfusun yaşlan-
ması ve genç işçilerin sayısı-
nın azalmasıyla Türkiye kapi-
talizminin uluslararası rekabet
gücünün düşmesiydi.
� 25 Mayıs 2012: AKP Kadın

Kolları kongresinde konuşan
Erdoğan “Her kürtaj bir
Uluderedir” sözleriyle yeniden
kürtaj karşıtı kampanyayı baş-
lattı. 
� 28 Mayıs 2012: TBMM

İnsan Hakları Komisyonu
Başkanı AKP’li Ayhan Sefer,
'Kürtaj insanlık suçudur,
yasaklanmalıdır' açıklamasını
yaptı

Musollini özentisi Kemalistler
başlattı, AKP sürdürüyor

BEDENİME
DOKUNMA

KÜRTAJ
HAKKIMI
VERMEM

Başbakan’ın kürtaj hakkına
karşı yaptığı konuşma bir
kampanyaya dönüştü. AKP’li
vekiller dört bir ağızdan kürta-
jın yasaklanması gerektiğini
söylemeye başladılar. Ne cina-
yet ne de insanlık suçu, kürtaj
bir haktır!

Kürtajın yasaklanması
gerektiğini söyleyenlerin karşı
olduğu şey kadın haklarıdır.
Kadın özgürlüğü sadece sos-
yal, ekonomik konulardaki
taleplerle sınırlı değildir.
Kadın özgürlüğü demek aynı
zamanda kadınların kendi
bedenleri hakkında tek söz
sahibi olmasıdır. Hem eşit işe
eşit ücret, kreş, güvenceli
çalışma hem de kürtaj kadın-
ların hakkıdır!

Her fırsatta kadın erkek eşit-
liğine inanmadığını, her kadı-
nın en az üç çocuk doğurması
gerektiğini söyleyen
Başbakan’ın kadınları hedef
alan kürtaj açıklamasının

kadın haklarına karşı bir kam-
panyaya dönüşmesine izin
vermeyeceğiz. Nüfus politikası
adına, daha
fazla iş gücüne
olan ihtiyacınız
için kadın cin-
selliğini kontrol
etme politikala-
rınız kabul edi-
lemez.

Kürtaj konusu
ahlakî, vicdanî
değil, politiktir.
Tek din, tek dil
saplantılı milli-
yetçi Erdoğan,
tek hesabının
ekonomik oldu-
ğunu, yani
sömürülecek
yeni işçi kuşak-
ları yaratmak
olduğunu açık-
ça söylenmekte-
dir. 

Gebe kalmak

ya da kalmamak, çocuk
doğurmak ya da doğurmamak
kadınların karar vereceği bir

şeydir ve bu
kararın tartışı-
lır bir yanı
yoktur.  Her
gün beş kadın
öldürülüyor,
“genel ahlâk”
gerekçesiyle
kadına yöne-
lik ayrımcılık
körükleniyor,
şimdi de kür-
taj karşıtı söy-
lemler aynı ne
idüğü belirsiz
“ahlâkın” için-
de önümüze
sürülüyor.
Yeni anayasa
hazırlama
iddiasında
olanlar kadın-
ların en temel
hakkını gasp

etme derdinde!
Kürtaj bir haktır! Aynı

zamanda isteyen kadınların
ücretsiz, güvenilir ve sağlıklı
koşullarda kürtaj olması için
olanaklar yaratılmalıdır.

Başbakan kürtaj yapan mil-
yonlarca kadını rencide eden
açıklamasını milliyetçilikle
pekiştiriyor. İstenmeyen gebe-
lik yüzünden kürtaj yaptıran
kadınları şikâyet edip,
Uludere’de 34 insanı F-16’larla
katleden devleti aklamaya
çalışıyor.

Erdoğan sezaryan konusun-
da da ileri geri konuşmuş.
Çocuğunu doğurup doğurma-
yacağına olduğu gibi nasıl
doğuracağına da kadın karar
verir.

Başbakan Erdoğan.
Kadınlarla uğraşmayı bırak,
Roboski katliamının hesabını
ver!

(DSİP açıklaması, 
29.05.2012)

Kürtaj cinayet değil, haktır!

Kadın bedeninden, kimliğinden hayatından elinizi çekin
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