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Felakete doğru
koşar adım

AKP elini
bedenimden çek
“Sezaryanla doğuma karşıyım, kürtajı cinayet olarak
görüyorum” diyen başbakan
bu açıklamasına gelen tepkilere “Her kürtaj bir Uluderedir”
diyerek yanıt verdi.
Şimdi kadınlar başbakana
yanıt veriyor: “Kürtaj haktır,
Uludere katliam.”
Kadınlar başbakanın sözlerine büyük tepki gösteriyor.
1983’de kürtaj yasası çıkmadan önce binlerce kadın olumsuz koşullarda kaçak çalışan
kliniklerde yaşamını yitiriyordu. Kürtajı yasaklamak kadınları ölüme mahkum etmektir.
Uludere katliamının üzerinden 6. ay geçti ve hala sorumlular ortaya çıkarılmadı, yargılanmadı.
Çok açıkça söylüyoruz:
Unutursak kalbimiz kurusun!
Uludere’nin hesabını sormaya
devam edeceğiz, kürtajı yasaklayan ya da kısıtlayan bir
yasanın çıkmasına izin vermeyeceğiz.



Yasa çıkmadan
önce ilkel koşullarda yasadışı kürtaj
sonucu binlerce kadın
öldü



AKP’nin derdi
yaşam değil ucuz
işgücü yaratmak





Seçme hakkı
kadınındır
Doğan her çocuğa
sosyal güvence

İsteyen herkese
parasız doğum
kontrolü yapma olanağı sağlanmalı

Hortum, fırtına, yıldırım,
sel, birgünde 4 mevsimi
yaşamak - Küresel ısınma
sonucu iklim değişiyor ve
geri dönülemez noktaya çok
yaklaştık.
Geri dönülemez nokta,
dünyanın insan ve canlı
türlerinin çoğunun yaşayamayacağı iklim koşulları
demek.
Atmosferdeki karbondioksit oranı 450 ppm olduğunda büyük felaket gelecek.
Son yapılan ölçümlerde
atmosferdeki karbondioksidin 400 ppm’ye ulaştığı
saptandı. Atmsoferde
güvenli sınırı olan 350 ppm
çoktan geride kaldı.
Dünya 800 bin yıldır bu
kadar atmosferi görmemişti
ve 400 pmm 400 yıllık kapitalist sistemin eseri.
Devletler ise gerekli
önlemleri almıyor. Dünyada
yaşamın sürmesi bizim
bugünkü mücadelemize
bağlı.

%73’e rağmen
nükleer santral
kuramazsınız!
Türkiye halkının yüzde
73’ü nükleer santral istemiyor. Başbakan ise 2023’e
kadar iki nükleer santral
yapmakta kararlı olduklarını söylemeye devam ediyor.
Dünya nükleer santrallerini kapatıyor, Erdoğan hala
“güvenli nükleer santral”
yalanını tekrarlıyor.
Güvenli nükleer santral
olmaz. Fukuşima’nın ardından nükleer santrallerini
kapatma kararı alan ülkeler
güvenlik sorunlarına çözüm
bulamadıkları için bu adımı
attı.
AKP hükümetinin nükleer
programını hep birlikte durduralım. Çocuklarımızın ve
tüm canlıların geleceğini
yok eden nükleer girişimi
boşa çıkartalım.
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BDP’siz
barış
olmaz!
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Grevler ve
işçi
hareketinin
birliği

sosyalist
işçi
diyor ki

2009 yılında AKP tarafından başlatılan ve kısa bir
sonra sona erdirilen Kürt
açılımı, şimdi de CHP tarafından başlatılmaya çalışılıyor. Önceki açılıma karşı
çıkan CHP, bugün Kürt
sorununda çözüm için inisiyatif almış durumda.
Erdoğan’la Kılıçdaroğlu,
Kürt sorununda çözüm
paketi için özel bir görüşme yapacak.
Bizler, Kürt sorununda
demokratik çözüm adımları kimden gelirse gelsin,
destekleriz.
Akan kanın durması
yönündeki her girişim çok
anlamlıdır. Diyalog, müzakere ve çözüm yönünde
iradenin ortaya açıkça
konması da çok önemlidir.
Ama, Tayyip Erdoğan ve
Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorununun çözümü için yapacağı görüşmede bir terslik
var!
Bu görüşmede sorunun
muhatabı yok. Yani, Kürt
halkının meclise yolladığı
temsilcileri yok.
Temsilciler muhatap alınmıyor. Kürt halkının temsilcileriyle görüşülmüyor.
MHP, Kürt sorununun
çözümü yönündeki her
adıma temelden karşı çıkıyor ve imha siyasetlerini
savunuyor.
Eğer diğer iki parti, hükümet ve ana muhalefet partileri çözüm konusunda
adım atmak istiyorlarsa,
öncelikle BDP’yi muhatap
olarak kabul etmek zorundadır.
Onurlu bir barış süreci
gerçekleşmeden Kürt halkının hakları, ulusal varlığı
her düzeyde tanınmadan,
Kürt halkının temsilcileri
olarak gördüğü siyasi
figürler muhatap alınmadan, hiçbir çözüm paketi,
çözüme katkı yapmayacaktır.
Barış, savaşan güçler arasında yapılır.
Çözüm, sorunun muhatapları arasında gerçekleşebilir.
BDP milletvekillerine fezlekeler hazırlanırken, KCK
tutuklamaları devam ederken, AKP-CHP görüşmesi
barışa da çözüme de katkı
sağlamaz.
Çözümün odağı, BDP’dir,
çözümün yolu ise Kürt
siyasi hareketinin tüm
düzeylerde muhatap alınmasıdır.

Havacılık sektöründe
grev yapmak yasak
Türk Hava Yolları’nın kârlılığını korumayı amaçlayan
hükümet, çıkarılan bir torba
yasa içinde havacılık işkolunda grev yapmayı yasakladı.
AKP’nin bu girişimine karşı
THY çalışanları 24 saatlik bir
greve gitti. Grevin etkisi çok
büyük oldu. Yüzlerce uçuş
ertelendi.
THY, Hava-İş Sendikası’nın
grevine 300 kadar grevci kabin
memurunu işten çıkararak
yanıt verdi. Şimdi THY işçileri
işten çıkarılan arkadaşlarının
geri alınması için direniyor.
Direnişin sonunda THY işten
çıkardığı 100 kadar işçisini

geri aldığını açıkladı. Ama
hala 200 kadar işçi işten çıkarılmış durumda.
Eğer işten çıkarılanların geri
alınmazsa THY yönetimi ileride greve katılmış daha fazla
sayıda işçiyi işten çıkarabilir.
Grev yasağından sonra
THY’yi sendikasız bir işyerine
çevirebilir.
THY’ni tutumuna karşı geniş
bir tepki var. Uluslararası sendikalar ve çeşitli ülkelerin
havacılık/ulaştırma
sendikaları da THY işçilerini
yanında olduklarını açıkladı.
THY işçileri yeni yasa
önerisine direnirken, TBMM

yasayı çıkardı ve
Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’de onayladı. Böylece hava
taşımacılığında grev yapmak
yasaklandı.
KESK’e bağlı BTS, THY işçileri ile dayanışma içinde olduklarını eylem yaparak gösterirken diğer sendikalardan bu
grev yasağına karşı ciddi bir
tepki gelmedi.
Bu arada Hava-İş’in grev
sırasında çıkardığı bir bildiri
referandumda yetmez ama
evet diyenleri suçlarken en
çok birliğe ihtiyaç olan bir
dönemde işçileri böldü.

Sendikalarda demokrasi
Sendikaların güçlenmesi iç demokrasilerinin
sağlanması ile mümkün. İşçilerden kopuk,
üyelerinin iradesinden uzak bir sendikanın
güçlü olması mümkün değil.
Sendikaların genel merkez seçimleri delege
usulü ile yapılıyor. Şube kongrelerinde seçilen
delegeler genel başkan ve diğer merkez yöneticilerini seçiyorlar.
Bu delege sistemi sayesinde bazı sendikalarda başkanlar neredeyse ömür boyu başkan
oluyorlar, yönetimler çok az değişiyor.
Bir çok zaman ise siyasi parti ve gruplar arasındaki ittifaklar sendika yönetimlerini belirliyor.
Bütün bu yöntemler sendika üyelerini dışlayan, genel merkez yöneticilerinin seçilmesine
katkıda bulunmalarına olanak vermeyen yöntemler.
Sendikal demokrasi bütün üyeleri önemli
kararlara ve genel merkez seçimlerine ortak

etmekle gerçekleşebilir.
Bütün üyeleri genel merkez seçimlerine katmak günümüzün olanakları ile çok kolay.
İşyerlerine sandıklar kurulabilir ve tüm üyeler
adaylara oy verebilir. İsteyen herkes, her işçi
her düzeyde aday olabilir.
Seçimlerden önce adaylar programlarını,
savundukları ilkeleri açıklar. Böylece bütün
üyeler, adaylar hakkında fikir sahibi olur.
Toplu sözleşmelerde de karar üyelere verilebilir. İşyeri düzeyindeki toplu sözleşmeler
bütün sendikalı işçilerin duyup izleyebileceği
bir biçimde yapılabilir.
İşkolu düzeyinde ise son karar işçilerin oylarına sunulabilir. İşverenin önerisinin reddi
aynı zamanda grev kararı da olabilir.
Açık ki böylesi geniş kapsamlı bir demokratik yapı sendika üyelerinin örgütlerine sahip
çıkmasına neden olur ve sendikalar güçlenir.
Daha güçlü sendikalar için demokrasi.

Özgür Gündem 8 milletvekiline 700 Kürt çocuk
cezaevinde
20 yaşında
fezleke
Defalarca kapatılan, binaları
bombalanan, çalışanları öldürülen Özgür Gündem gazetesi
20. yaşına girdi. Sosyalist İşçi,
baskılar ve kapatmalar nedeniyle birçok kez farklı isimlerle yayın yapmak zorunda
kalan Özgür Gündem’e bundan sonraki yayın hayatında
başarılar diler.

Diyarbakır savcılığı, 6 BDP
ve DTK eş başkanı olan 2
bağımsız milletvekili hakkında “Terör örgütü KCK üyesi
olmak”tan dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke
hazırladı.
8 Kürt milletvekiline dönük
bu operasyon barışa vurulan
son darbe.

Çoğu “taş atmaktan” 700
Kürt çocuğu cezaevlerinde.
Sayı hergün artıyor.
En büyük artış, bu sene
Newroz’un bir çok yerde
yasaklanması sonrasında
oldu. Kürt gençleri gösteriler
düzenleyince tutuklamalar
arttı. Kürt çocukları için ses
çıkar!

23 Mayıs kamu emekçilerinin genel grevinin ardından THY’de Hava-İş’in
grevi işçi hareketinde bir
başlangıç olabilir. Ancak
hareketin daha ileri gidebilmesi için bir dizi sorunun
giderilmesi gerekiyor. Aksi
takdirde 23 Mayıs genel
grevi ve THY grevi başarılı
olmalarına rağmen işçi
hareketini ileri çekebilecek
gelişmeler olamaz.
23 Mayıs genel grevinin
başarısında KESK’in yanı
sıra Türk Kamu-Sen’in de
greve katılmasının büyük
payı var. Birçok işyerinde
ve ilde Kamu Sen’de örgütlü işçilerin katılımı oldukça
iyiydi.
KESK-ve Kamu Sen’in birlikte mücadelesi işçi sınıfı
içinde birliğin bir adımı.
Solda Lenin’in karşı çıktığı
sol kızıl sendikacılık anlayışı oldukça güçlü. Solcular
Kamu Sen ve Memur-Sen’i
işçi örgütü olarak görmüyor
ama açık ki kamu emekçilerinin örgütlü kesimlerinin
büyük çoğunluğunu onlar
temsil ediyor.
Aynı şey DİSK ile Türk-İş
arasındaki mücadelede
geçerli.
Sekter sol, Türk-İş’i sendika olarak kabul etmiyor
ama gene işçi sınıfının
örgütlü kesiminin büyük
kısmı Türk-İş’te örgütlü.
Türkiye işçi hareketi için
birlik en önemli sorun.
Bölünmüş bir işçi sınıfının
işverenler karşısında şansı
daha az.
Solda uzun süredir var
olan “dörtlü” anlayışı işçi
hareketine zarar veriyor ve
KESK’in küçülmesinde ki
önemli etkenlerden birisi.
Dörtlü, DİSK, KESK,
TMMOB ve Tabipler
Birliği’nden oluşuyor. Türkİş’i ve diğer işçi örgütlerini
dışlıyor.
Oysa sayısız işçi mücadelesinden biliyoruz ki işçilerin birliği sağlandığında,
Türk-İş başta olmak üzere
diğer sendikalar mücadeleye kazanıldığında, o mücadele gerçekten etkili oluyor.
Sol sekter anlayış sendikaları tabanıyla değil, yönetimleri ile değerlendiriyor.
Bu nedenle politik olarak
faklı görüşlere sahip olduğu
sendikaları dışlıyor.
Bu dışlama sendika hareketine, işçi hareketine zarar
veriyor ve bu nedenle
bütün sol görünümüne rağmen aslında en sağ düşünceyi oluşturuyor.

list isci
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1983: Kürtaj caizdir 2012: Kürtaj haramdır

Diyanet ve kürtaj
Diyanet İşleri Başkanı
Mehmet Görmez, Başbakan’ın
başlattığı kürtaj tartışmasıyla
ilgili kurumunun görüşlerini
açıkladı.
“Kürtaj haram ve cinayettir.
Çocuk düşürmek ve aldırmak
gebeliği önleyici tedbirlerden
değildir. Çocuk aldırmak cinayet hükmündedir" diyen
Diyanet İşleri, hükümetin
çıkarmak istediği kürtaj yasasına destek verdi.
Diyanet İşleri’nin fetva yayınlayarak siyasal iktidarın sözcülüğüne soyunması ilk değil.
Üstelik iktidarın kim olduğu,
dine nasıl baktığı da Diyanet
İşleri için çok farketmiyor.
Bunun en çarpıcı örneği;
yine “kürtaj” konusunda, 12
Eylül cuntacılarıyla Diyanet
İşleri’nin işbirliği. Darbeciler
için, “nüfus planlaması”, ikti-

dara geldikleri ilk günden itibaren hep gündemin ilk sıralarında yer buldu. Cunta, 1981
yılında Adalet Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı ve Diyanet
İşleri'ne kürtaj ile ilgili fikirlerini sordu. Diyanet İşleri, ülke
çıkarlarını gözeterek nüfus
planlamasının şart olduğunu,
belirli bir süreye kadar kürtaj
yapılmasının caiz olduğunu

içeren görüşünü yazılı olarak
cuntaya sundu.
Kürtaj yasasının çıktığı 1983
yılına kadar süren tartışmalarda Diyanet İşleri bu tutumunu
hiç değiştirmedi.
Diyanet İşleri’nin benzer
rolünü 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra da görmek mümkün.
O yıllarda sert tartışmalara
neden olan “doğum kontrolü”
ile ilgili Diyanet 1961 yılında
“Hazreti Ali’nin de dahil olduğu alimler doğum kontrolünü
caiz bulmuştur…” diye fetva
yayınladı.
Yeni Anayasa tartışmaları
hızla sürerken; iktidarların
dine kurumsal ve siyasal
müdahale aracı olan
Diyanet’in kaldırılmasını savunanların sesini daha gür çıkarması gerekiyor.

Ergenekoncular değil Öcalan ve
KCK tutukluları özgür bırakılsın
AKP hükümetinin meclis
gündemine getirdiği 3. Yargı
Paketi’nde Özel Yetkili
Mahkemeleri’n (ÖYM) yetkililerinin sınırlandırılması ya da
kaldırılması ile birlikte Balyoz
ve Ergenekon davası tutuklusu
darbeci generallere af getirileceği söyleniyor.
ÖYM’lerde yapılacak değişiklikle KCK tutuklusu binlerce
Kürdün de serbest bırakılacağı
ileri sürülüyor.
AKP, katillerle kurbanlarını
terazinin aynı kefesine koyarken CHP’nin bu girişimden
hayli memnun olduğu görülü-

yor. Bu girişim ne barışı getirir, ne de demokrasi ve normalleşme sağlar. 90 yıllık
askeri vesayet rejiminin temsilcilerinin dışarı çıkınca
yapacakları ilk iş yeniden
kendi iktidarlarını kurmak ve
darbecilerden hesap soran
milyonlara kan kusturmak
olacaktır.
Yargıda demokratikleşmeye
evet, cuntacıların serbest bırakılmasına hayır!
Ergenekon ve Balyoz tutukluları ile KCK davasından tutuklu Kürt siyasetçileri aynı kefeye koymak Kürt halkına haka-

ret anlamına geldiği gibi
özgürlük için mücadele ile
darbe girişimlerini aynı yere
koyarak itibarsızlaştırmaktır.
90 yıldır Kürtleri inkâr ve
imha eden, 4 başarılı darbe
yapan ve dünyanın en büyük
silahlı güçlerinden bir olan
TSK’yı elinde tutan generallerin serbest bırakılması kalıcı
ve onurlu bir barışı, Kürt sorununda demokratik çözümü
imha edecek kanlı bir savaşa
davetiye çıkarmak demektir.
Sosyalistler, demokratlar,
dindarlar, bu tehlikeli girişime
karşı çıkmalı.

Basına sansür ile ne gizlenmek isteniyor?
AKP’li vekiller Bülent
Turan ve Hakan Çavuşoğlu’nun son andaki müdahalesiyle 3. Yargı Paketi’ne
basına sansür hükmü eklendi. İnternette paylaşılan ses
kayıtlarını haber yapan
gazetecilere 5 yıl hapis cezası verilebilecek.
AKP’nin basına sansür girşimi son 15 günde internete
düşen dört ses kaydının
arkasına geldi.
Balyoz davasının tutuklu
sanığı olan Orgeneral Bilgin
Balabanlı’ya ait olduğu
iddia edilen ses kaydından:
"... Cumhurbaşkanı ya
Başbakan düzeyinde bir
defa bu iktidar değiştiğinde,
yeni bir iktidar geldiğinde
bunların hesabı mutlaka
sorulacak.”

“Ya çıkaracak mahkemeyi
bitirmeyecek, yayacak, uzatacak efendim şeyden kaçıracak ya genel kapsamlı bir
af çıkaracak."
Balyoz davasından tutuklu
Tuğamiral Fatih Ilgar’a ait
olduğu iddia edilen ses kaydından:
“O yasayla bizi çıkaracaklar. Bu ülke ya ekonomik
krizle ya bir iç savaşla kendine gelecek. Bu iki seçenekten bir tanesi kapımızı çalacak. Ondan sonra dönüş
yolu orada başlayacak. Bu
bir savaşsa savaş yapacağız.
Burada bitmemesi lâzım.
Çıktıktan sonra da güzel
planlarımız var..."
Balyoz davasının bir başka
tutuklu sanığı Tuğamiral
Cem Aziz Çakmak’a ait oldu-

ğu ileri sürülen ses kaydından:
“Bakalım kaç kişiyi bırakırlar, bırakırlar mı? Bir iki
sene içinde bu manzara tam
tersine dönecek. Bak söylüyorum bunu. Dersin ki
'Bunu bir paşam söylemişti'.
Adamlar kaçacaklar. Bu
ülkeden kaçacaklar çoğu. Ve
rövanşı çok farklı olacak.
Çok kişinin canı yanacak...”
Balyoz davası sanığı, 28
Şubat soruşturması tutuklanan Korgeneral Tevfik Özkılıç’a ait aldığı ileri sürülen
ses kaydından:
“Sıfır bilgisayarlar alın çalışın. Hiç kullanılmamış.
Hiçbir zaman internete bağlanmayın. Kurşun kalem ile
çalışma yapabilirsiniz o size
verilen listelerle.”

DÜNYA
Mısır

İkinci devrimci
dalga başladı
Devrimin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti ve bugünlerde
Mısır’da iki önemli gelişme yaşanıyor.
Devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu bitti. Müslüman
Kardeşler’den Muhammed Mursi ve Mübarek rejiminin temsilcisi Ahmed Şefik, resmi açıklamaları göre ikinci turda
karşı karşıya gelecek.
Şefik çok açık bir biçimde karşı-devrimci. Seçimleri kazanırsa devrimci harekete şiddetle saldıracağını ilan etti.
Müslüman Kardeşler’in adayı Mursi ise bu hareketin karakterini tam olarak yansıtıyor.
Bir yandan eski rejime karşılar, diğer yandan Mısır kapitalizmini savunuyorlar. Bu nedenle örneğin parlamento seçimlerini kazanmalarına rağmen Yüksek Askeri Konsey izin vermediği için hükümet kuramıyorlar hatta hükümete küçük
ortak olarak bile giremediler. Bu durumu
uzlaşma anlayışı ile
kabul ediyorlar.
Ne var ki sokaktaki
hareket Müslüman
Kardeşler’e kızgın.
Devrime katılmak
konusunda da aynı
ikircikli anlayışı gösteren Müslüman
Kardeşler parlamento
seçimlerine göre oylarının yaklaşık yarısını kaybetti.
Buna rağmen Mısırlı devrimci sosyalistler, devlet başkanlığı
seçimlerinin ikinci turunda Mursi’yi destekleyeceklerini ilan
etti.
Şefik’in kazanması tam anlamıyla karşı-devrimin zaferi olacağı için devrimciler ve sosyalistler hiç bir hayale kapılmadan ve gerektiği zaman Mursi’nin karşısına da çıkmaya
hazır olarak Mursi’yi destekliyor.
Boykot tutumunu ise sadece ultra solcular ve anarşistler
öneriyor.
Sadece 700 bin oyla ikinciliği Şefik’e kaybeden Hamdeen
Sabbah kendisine oy verenleri serbest bıraktığını ilan etti.
Bu arada devrimi destekleyen üç aday, Hamdeen Sabbah,
Aboul Fatouh ve Halid Ali yaptıkları bir toplantı sonrası
Mursi ile görüştü. Mursi’ye Cumhurbaşkanlığı Konseyi kurmayı önerdiler ancak o bu öneriyi reddetti. Toplantıda
Mübarek’in yolsuzluklardan dolayı yeniden yargılanmasını
kararlaştırıldı.
4 aday ayrıca 25 Ocak Hareketi, Devrimci Öğrenciler ve
Devrimci Sosyalistlerin Ahmed Şefik’e karşı, devrimi savunmak için düzenledikleri gösteriyi destekleme kararı aldı.
Mısır’da yaşanan ikinci önemli olay ise devrik diktatör
Mübarek’in ömür boyu hapis cezasına çarptırılması. Daha
da öteye Mübarek ve iki oğlunun yolszuluk davası zaman
aşımı nedeniyle beraat ile sonuçlandı.
Haberin duyulması ile birlikte büyük yığınlar devrimin
simgesi olan Tahrir Meydanı’nı doldurdu. Birçok gözlemci
devrimin adeta yeniden başlaması gibi bir havanın olduğunu söylüyor.
Mısırlı devrimci sosyalistler, Yüksek Askeri Konsey’e karşı
kitlesel mücadeleyi yeniden yükseltiyor.
Önümüzdeki süreçte bu iki gelişmenin etkisi ile oldukça
önemli.

Halid Ali, Hamdeen Sabbahi ve Aboul Fatouh

Kadınlar haykırıyor

“Kürtaj yasasına
hayır diyoruz”
Kadınların kürtaj hakkının
kısıtlanmak istenmesine karşı
tepki giderek büyüyor. Hafta
sonu İstanbul’da gerçekleşen
iki yürüyüş de çok kısa
zamanda örgütlenmelerine
karşılık kalabalıktı.
Sızan haberlere göre hükümet ya kürtajı belirli sağlık
koşulları dışında tamamen
yasaklayacak ya da 4 haftalık
gebelikle sınırlayacak.
Kürtajın 4 hafta ile sınırlanması aslında kürtajın yasaklanması anlamına geliyor.
Birincisi birçok kadın 4 hafta
içinde hamile oldupunu anlayamaz, ikincisi 4 haftalık gebelikte kürtaj yapılması hem
teknik olarak olanaksız hem
de sağlık açısında tehlikeli.
Kürtajın yasaklanması ise
aslında kadınların kürtaj yaptırmasını engelleyemeyecek.
1983’de kürtajı serbest bırakan yasa çıkmadan önce de
kürtaj yaygın olarak yapılmaktaydı, ancak yasadışı kürtaj, sağlık açısından çok tehlikeliydi.
10 bin hamile kadından
250’si ilkel koşullarda kürtaj
yaptırmaya veya yapmaya
çalıştıkları için ölmekteydi.
Kadınlar bugün yeniden aynı
koşullara dönmek istemiyorlar.



Kürtaj Yasasına Hayır İnsiyatifi, geçtiğimiz cumartesi Galatasaray’dan Taksim Meydanı’na
bir yürüyüş düzenledi. 500 kişinin katıldığı gösteri çok coşkuluydu. Yürüyüş boyunca çevredekiler yürüyüşçülere alkışlarıyla ve sloganlara katılarak destek verdi.
Kürtaj Yasasına Hayır İnsiyatifi yasa parlamentoya gelene kadar her Cumartesi saat 18’de yürüyüş yapmaya karar verdi. Yasa parlamentoya gelirse de Ankara’ya yürüyecekler.

Mücadele
Önümüzdeki günlerde
kadınlar kürtaj yasasına karşı
yoğun bir mücadeleye başlıyor. Bu hafta sonu gerçekleşen gösterilerden çok daha
büyükleri örgütlenecek.
Kürtaj Yasasına Hayır
İnisiyatifi İstanbul’da her
hafta Cumartesi günleri saat
18’de Galatasaray’dan
Taksim’e yürüme kararı aldı.
Kürtaj Yasasına Hayır
İnisiyatifi “Hiçbir kadın kürtaj
olmak istemez ama bütün
kadınlar bıu tercih haklarının
olmasını isterler” diyerek
“beden benim, tercih benim”
diyor.
Kürtaj mücadelesi AKP
hükümeti için yenileceği ilk
büyük mücadele olabilir.
haydi kadınlar, mücadeleye.



Yeni bir kürtaj yasası çıkarılarak kadınların kürtaj haklarının kısıtlanmak istenmesi üzerine 3
bin kadın İstanbul Kadıköy’de yürüdü.
Yürüyüşün en başında "Kürtaj haktır, Uludere katliam" pankartı vardı.
Gösteri boyunca kadınlar "Kürtaj haktır", "Recep Tayyip çeneni kapa", "AKP elini bedenimden
çek", Çocuk doğurmak zorunda mıyım?" sloganları attı.
Eylem süresince Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Melih Gökçek de sık sık protesto edildi.

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

SORU

CEVAP

Kürtaj
sorununda dinin
yeri nedir?
Başbakan ve AKP hükümeti kürtajı yasaklamak istiyor.
Bunu yaparken de esas olarak dine dayanıyor.
Ne var ki konuyu dine
dayndıranlar sadece
AKP’liler değil. Bazı solcular da kürtaj yasağına karşı
mücadelede “gericiliğe,
yobazlığa karşı” gibi ifadeler kullanarak sorunu aslında dine dayandırıyor.
Öte yandan birçok inançlı
Müslüman kürtajın dinen
yasak olmasının gerekmediğini de tartışıyor.
Kürtajın yasaklanmak
istenmesini “gericiliğin ve
yobazlığın” işi olarak görmek aslında kürtaj ile kapitalizm arasındaki ilişkiyi
görmemek, kapitalizmi
aklamaktır.
“Gericilik ve yobazlık” söylemi aynı zamanda nüfusun
ezici büyük çoğunluğu olan
Müslümanları AKP’nin
kucağına itmektir.
Kaldı ki kürtajın yasaklanması ile dini inançların bir
bağlantısı aslında yok.
Durdu durdu da niye kürtaj konusu şimdi gündem
geldi?
Bunun esas nedeni egemen sınıfların ucuz işgücüne ihtiyaçları. Pazara ne
kadar çok genç iş gücü
çıkarsa emeğin fiyatı o
kadar düşer ve çalışmakta
olanların tepesine demoklesin kılıcı asılır. “Çok çalışın
yoksa sırada bekleyenler
var” tehdidi daha geçerli
hale gelir.
Son yıllarda Türkiye’nin
nüfus artış hızı hala yüksek
olmasına rağmen düşmeye
başladı ve eğilim bu yönde.
Artık büyük çoğunluğu ile
kentli olan Türkiye nüfusu
eskisi kadar çok çocuk yapmıyor ve bunun sonucu olarak nüfus yavaş yavaş da
olsa yaşlanıyor.
AKP hükümeti esas olarak
bu nedenle ailelerin 3 çocuk
yapmasını, kürtajın yasak
olmasını istiyor. Tabii dini
gerekçeleri de bu amacını
gizlemek için kullanıyor.
Kürtaj yasasına din tuzağına düşmemek lazım. “4
çocuk doğurun” diyen
Hitler, 10 çocuk doğuran
kadına madalya taktıran
Stalin dini düşünceyle hareket etmiyordu.
Öte yandan Erdoğan bu
tartışmayı başlatırken “Her
Kürtaj Uludere’dir” diyerek
kürtaj tartışmasına milliyetçi bir motif de kattı.
Milliyetçiliğe karşı sonuna
kadar mücadele etmek gerekir.

