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ikibinoniki yılının güneşli ilkbaharında karanlık
günler yaşamaya devam ediyoruz. Kasım 2002
seçimlerinde Hükümet olan AKP, o zamandan
günümüze üst yapı kurumlarından hemen hemen
önemli bir bölümünün uluslararası piyasalara
entegrasyonunu sağlayabilmek amacıyla yeniden
inşa etti, Devleti de AKPlileştirdi. Söz konusu sürecin
hiçbir aşaması üretim ve bölüşüm alanlarındaki
ilişkilerin özünde değişiklik hedeflemedi ve taşımadı,
patronlar adına ve tam destek alınarak
gerçekleştirildi. Kasım 2002 - Haziran 2011 tarihleri
arasında yaşanan söz konusu gelişmeler karşısında
toplumun sessizleştirilmesinde liberallerin çok önemli
katkılarını
ibretle
izledik .
Türkiye'nin
demokratikleşmekte olduğu iddiaları onlar aracılığıyla
yaygın olarak konuşulan bir konu haline geldi.

Gebeliği

uygulamaların

Türkiye'de yüz gebelikten onu isteyerek düşükle
kürtajla sonuçlanıyor. Başka bir ifadeyle, Türkiye'de
yüz gebelikten en az onu istenmeyen gebelik.
Türkiye'de kadınların bir bölümü halen gebe kalmak
istemedikleri halde gebelikten korunamıyor. Konuyu
kadın sağlığı yönünden ele alıp sorunu ve nedenlerini
paylaşmak yerine Diyanet'e 1980'li yılların başındaki
fetvasını da değiştirterek, kürtajın yasaklanması
tartışmasının bizzat Başbakan aracılığıyla
başlatılmasını, saptamamızın önemli bir göstergesi
olarak değerlendirebiliriz.

değildir.

hiçbiri yüzde yüz güvenli

Gebe kalmak istemeyen çiftler,

kullandıkları gebeliği

rağmen

önleyici uygulamalara

istenmeyen gebelik

yaşayabilirler. Ayrıca unutulmamalıdır

yavrusu

doğduktan

ki insan

sonra yavrudur ve insan,

toplumsal yaşantı içerisinde insanlaşır, anne karnında
değiL.

başka

Konunun önemli

kadınların

bedenleriyle ilgili her türlü
hakkına

bir yönü daha var;

bedenleri kendilerine aittir.
kararı

Kadınlar,

kendileri vermek

sahiptirler. Bu hakka karşı yöneltilen

saldırıya

karşı

koymak, koyanlara destek vermek bugünün
önemli sorumluluk alanlarından biri oldu.
"Korkudan korkmak" günümüz Türkiye'sinin
önemli bir

Haziran 2011 seçimlerini de kazanan AKP,
hükümet eliyle günlük yaşamı dincileştirme
gericileştirmenin yanı sıra, özel yetkili savcılar ve
mahkemeler
aracılığıyla
antidemokratik
uygulamalarla Ergenekon, Devrimci Karargah,
Balyoz, KCK vb sanalortamların sanal verilerine
dayanarak çok kapsamlı tutuklama faaliyetiyle
gölgesinden
korkan
toplum
inşasını
yürütmekteydiler. Ancak bununla da yetinmediler.
Önce on yıla yakın bir süredir tam desteklerini
aldıkları liberal safralarını boşalttılar. Eş zamanlı
olarak, Dinayet'ten fetvalar da alarak günlük yaşamı
m uhafazakarlaştırma-dincileşti rme aşamasına
geçtiler.

önleyici modern uygulamalar da dahil

onurlu

özelliği.

barışı

Kürt sorununun çözümünde
aydınlar,

savunan

akademisyen vb.

unsurlar zindanlara atılarak hem susturuluyorlar hem
de Kürt'ler

yalnızlığa

mahkum edilmek isteniyor.

Toplu tutuklamalar üniversite öğrencilerimize kadar
geldi. Haziran

ayının

haftasında

ilk
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tutuklandığını öğrendik.

Bunlardan,

Zülküf Akelma, Mustafa

Akın,

öğrencinin

Perişan

Akar,

Fatih Sultan

Altın,

Mehmet Aydın, Özgür Mert Bakan, Mehmet Budak,
Ahmet Demirel, Tuncay Gökçen, Recep Kar, Mustafa
Yurttaş

Karakurt, Ahmet Karer
sağlıkçı öğrencilere

operasyonla

yönelik

gözaltına

Bu

öğrencilerin

kapattırdıkları

13'ü.

üyeleri ve aktivistleri. AKP

siyasallaştırdığı yargıya karşın,

arkadaşlarımızın

sağlanması

arasından

önemli bir bölümü DB ve SES'in

kolları

Hükümeti'nin

Şimşek

gerçekleştirilen

alınanlar

tutuklanarak mahpushanelere
öğrenci

ve Birhat

en

kısa

sürede

salıverilmelerinin

dayanışma

bugünlerdeki

önceliklerimizin üst sıralarında yerini

aldı. Dileğimiz,

ve onlarla

listemizden bir an önce

çıkartabilmek.

Önceki sayımızda paylaştığımız "Aşı Dosya"sının
dergimizin sayfa

sayısı

oluşturduğumuz
dileğimizle ...

bu

engeline

takılan yazılarıyla

sayımızın yararlı olması

