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buna ve faşist baskıya tepki göste-
ren öğrencilerin ise terörize edil-
meye çalışılmasıydı.

Yaşanan olayları ülke gün-
deminden bağımsız düşünmek 
imkansız. Her dönem iktidarın 
ihtiyacına göre kullanılan faşist 
teşkilat; yine yoğun bir dönemde, 
iç güvenlik paketinin tartışıldığı 
bir dönemde palazlanmakta. İkti-
dar da bunun üzerinden kendine 
yasayı geçirmek için meşru zemin 
hazırlamakta. Ortada sistemli bir 
saldırı olduğunu görebiliyoruz.

Biz ülkücülerin bu topraklar-
daki misyonunu çok iyi biliyo-
ruz. Tıpkı diğer coğrafyalardaki 

Geçtiğimiz günlerde 
Ege Üniversitesi’nde 
150 -200 kişilik bir 

grup faşist okulda çalışma yapan 
Kürt öğrencilere saldırdılar. Saldı-
rı esnasında birçok devrimci, de-
mokrat ve yurtsever öğrenci ağır 
yaralandı. Saldırgan güruhtan da 
bir kişi bıçaklanarak öldü. Olayla 
ilgili yayın yasağı geldiği için kim 
tarafından öldürüldüğü henüz be-
lirsiz. Belli ise de biz bilmiyoruz.

Olay bununla sınırlı kalma-
dı. ‘Misilleme’ adı altında birçok 
yerde Kürt hareketine dönük sal-
dırılar düzenlendi. Üniversitelerde 
devrimcilere dönük saldırılar art-
tı. Konuya dair çok söz söylendi. 
Çok manipülasyon yapıldı.  “Öl-
dürülen ülkücünün orada ne işi 
vardı, 200 kişiyle, satırla, sopayla 
folklor oynamayı mı geldiler?” 
soruları sorulmadan ağıtlar yakıl-
dı. Medyanın da başarılı manipü-
lasyonu ile oraya devrimci avına 
çıkan bir ülkücü -öldüğü için- bir 
anda masumlaştırıldı. Orada sal-
dırıya uğrayan arkadaşlarımızdan 
ise kimsenin haberi yok! Umuyo-
ruz ki yaralanan arkadaşlarımız 
sağlıklarına kavuşurlar.

Olaylar başka okullara da sıç-
radı. Hepsinde ortak yan ise öldü-
rülen adamın masumlaştırılması, 

faşizan örgütlenmeler gibi. Bu 
karanlık örgütlenmeye karşı pro-
vokasyona gelmeyeceğiz ancak, 
meydanı da bunlara bırakmayaca-
ğız! Biz bu saldırgan güruhun Ege 
Üniversitesi’ne folklor oynamaya 
gelmediklerini, orada siyasi ça-
lışma yapan devrimcileri sindir-
meye, o alandan yok etmeye gel-
diklerini biliyoruz. Bu saldırılara 
boyun eğmeden devrimci siyaseti 
bütün alanlara taşımak için müca-
dele edeceğiz.

Hayatın tüm alanlarında oldu-
ğu gibi, üniversitelerde de ırkçılı-
ğa ve milliyetçiliğe karşı duraca-
ğız! 

Üniversitelerde
Faşizme Geçit Vermeyeceğiz
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Bu Bir Rüya Değil Nuh!
Zafer Soylu

Geçtiğimiz günlerde 
ülke gündemi birbi-
rinden vahim olay-

larla sarsıldı. Mersin’de genç 
bir kadın önce öldürülüp sonra 
yakıldı. Tam “bu nasıl bir cani-
lik!” diyorken bir acı haber de 
Kadıköy’den geldi. Bir esnaf, 
kartopu oynarken attıkları kar-
topu dükkânına geldiği gerek-
çesiyle arkadaşlarımıza saldırdı. 
Saldırıda Nuh Köklü hayatını 
kaybetti. Ardı ardına yaşanan bu 
iki olay toplumsal olarak nasıl bir 
hale büründüğümüzün ve “Yeni 
Türkiye”de yaratılmaya çalışılan 
insan tipolojisinin ipuçlarını bize 
veriyor. Her iki olayda da benzer 
kanallardan beslenen nefret ile 
gerçekleştirilen cinayetler var.

Ortada bir nefret var. Gence-
cik bir kadını öldürüp yakacak 
kadar, kartopu oynayan bir ada-
mı öldürecek kadar büyük bir 
nefret. Bu nefret aynı kanaldan 
beslenip büyüyor. Öyle bir nef-
ret ki; polisinden başbakanına, 
esnafından memuruna herkes 
içine çekiyor. Kadınlar, çocuk-
lar, Kürtler hatta kartopu oyna-
yan insanlar bile hedefi oluyor 
bu nefretin.

Gezi günlerine dönüp baktı-
ğımızda da benzer bir nefret ve 
saldırı durumuyla karşılaşıyoruz 
aslında. Sokaklarda gencecik 
insanlar öldürülürken toplumun 
bir kesimi buna tepki gösterip 
sokağa çıkmışken; başka bir 
kesimi ölümleri meşru görüp 
polisi desteklemişti. O zamanla-
rın başbakanı meydanlarda ölen 
çocukların annelerini yuhalat-

mıştı. Valiler çıkıp “arkadaşları 
öldürmüştür” diyordu Ali İsmail 
için. Medyada çıkan haberler de 
yine ölümleri meşru kılmaya ve 
devleti haklı göstermeye çalış-
mıştı.

Toplumdaki bu nefretin baş 
mimarı kuşkusuz AKP iktidarı-
dır. Kadın cinayetlerinin artışı 
gözler önünde. AKP iktidarı bo-
yunca kadına karşı şiddet arttı. 
Sadece kadına karşı değil, tüm 
toplumda şiddet eğilimi arttı. Bu 
kendiliğinden gelişen bir veri 
değil, iktidarın politikalarının 
sonucudur.

AKP kuşkusuz sermayeyle 
olan ilişkileri açısından sıra-
dan bir burjuva partisidir. Onu 
özgün kılan özelliği ise yeni-
den yaratmaya çalıştığı kültür, 
aslında “yeni Türkiye” dediği 
paradigmanın toplumsal şekil-
lenişidir. Elbette eskiden de ço-

cuklar öldü bu coğrafyada. Faili 
meçhuller, kadın cinayetleri hep 
vardı. Fakat bunların bu kadar 
normalleşmesi ve devlet eliyle 
yapılan saldırıların toplumun 
büyük kısmı tarafından sahiple-
nilip fiiliyata geçilmesi; saldırı-
ların bu kadar artması AKP’nin 
yaratmaya çalıştığı yeni Türkiye 
ve bunun dindar nesli ile açıkla-
nabilir ancak.

 “Ne olur bu bir rüya olsun!” 
demişti Nuh Köklü ölmeden 
önce. Maalesef bu bir rüya de-
ğil. Bu gerçek. Ve biz bu ger-
çeği değiştirmek için mücadele 
ediyoruz. AKP’ye de AKP’nin 
yarattığı nefret toplumuna da, 
AKP’yı yaratan bu esaret toplu-
muna da karşı duracağız. Hepsi-
ni yıkmak için kavga edeceğiz. 
Ve topyekûn hesap soracağız 
bütün öldürülmüşlerimiz için!
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Kadın Olmak!

Bölük pörçük ruhunda 
arkasında bıraktıkla-
rına ve önündeki koca 

engellere rağmen ilerlemeye ça-
lışmaktı kadın olmak. Yaşadığı 
acıları içinde tutmaya itilmişlik, 
zamanla yalnız olmadığını an-
layıp da sevinse mi üzülse mi 
bilememezlikti kadın olmak. 
Toplumun her kesiminin altı-
nı kazıdıkça çıkan ortak acıydı 
kadın olmak. Üstüne yazdıkça 
sanki neyin içinde olduğunu an-
latmanın zorlaştığı, duvarların 
yıkılmazlığını tatmaktı kadın 
olmak. Tanrı-devlet-baba kutsal 
üçlemesine sıkıştırmaktı haya-
tını kadın olmak. Aynı zamanda 
sınırların ötesini aşmaktı (bazen 
sadece aşmak istemekti), erkek 
egemen dünyada mültecilikti 
kimsesizlikti, bazen başkaldıran 
bazen pes eden ve bazen sadece 
kadın olmaktı kadın olmak.

Akşam haberlerinde kendi 
muhtemel sonlarını izleyen biz-
ler, farkında olmadan içimizdeki 
özgür ruha sessiz olmasını tem-
bihledik. Tecavüzde “rızası var” 
denilen kadın haberlerini gör-
dükçe her gün kendi acılarımı-
zı derinlere bir yere gömdük ki 
kimseler bizi suçlu bulmasın. O 
çocuk yaştaki mağdurların mah-
keme sonuçlarıyla büyüdüğüne 
mi tecavüzcülerinin sokaklarda 
geziyor olmasına mı hukukun 
bizden yana olmadığını kabul-
lendiğimize mi üzülsek bileme-
dik.

Belki de çoğu şeyde olduğu 
gibi bu sorunu adlandırmamız da 
sıkıntılı. Erkeklik sorunuyken bu 
insanlık olarak suçluyu zikret-

memek için özel bir çaba harcı-
yoruz sanki kadına şiddet, kadın 
sorunu demek daha rahatımıza 
geliyor. Yaşananlara gösterece-
ğimiz tepkiyi bile kendi yapısı 
altına alıp kendi formuna dönüş-
türen bu sistem, bir anda “kadın 
yanlısı” kesiliyor ve masummuş-
çasına sahipleniyor kadınları 
ama asla dışlamıyor beslendiği 
en büyük kanal olan erkek ege-
men bakışı. Televizyonlar, haber 
siteleri bir anda kadın haberle-
riyle doluşuyor ve ağzı sulanmış 
alıcılarına bir kez daha istediğini 
veriyor. Oysa, en önemli noktayı 
gözden kaçırıyoruz bizler yeni 
bir fiziksel şiddet haberini pay-
laş butonuna basarken; şiddet 
yakınımızda, çok yakınımızda, 
evimizde, komşu evde. Coğraf-
ya dinlemiyor bu erkek şidde-
ti; çok uzağımızda, geri kalmış 
ülkelerde, “modernleşememiş” 
toplumlarda görülen bir has-
talıktır sanıyoruz. Çoğu kadın 
bunun bilincine varamadığı ve 
haklarından yoksun bir (mo-
dern sandığı) hayat sürdürüyor. 
Erkek ideolojinin hâkim olduğu 
sistemin üzerinde oluşturduğu 
algıyla kendini ve yabancılaştı-
ğı bedenini harap ediyor, sürekli 
önüne buyur edilmiş kalıplara 
ayak uydurmaya çalışıyor ve en 
sonunda kadın olmak özünden 
hayli uzaklaşıyor. 

Bir diğer yandan ise erkek 
bazlı fiziksel şiddetin “devlet” 
istatistikleri gerçeği pek de yan-
sıtmıyor, sayaçlar on seferde bir 
ileri atıyor. Bu yazıyı yazandan 
tutun, her gün yüzüne baktığınız 
en yakınınızdaki kadın, savaştan 
kaçan “misafir” statüsündeki ka-
dınlar geçmiyor kayıtlara. Soka-

ğa çıktığında, akşam başını yas-
tığa koyduğunda içindeki onca 
ağırlığı tartamıyor kimse biz 
kadınların. Hayatın içine böy-
lesine yerleşmiş, böylesine ka-
nıksanmış bir ayrımcılığa sesini 
çıkaramamak, göz yummak ise 
verdiğimiz bütün mücadelelere 
hasar veriyor.

Ve son olarak; belki de bu ya-
zıyı böylesine genel yazmamam 
gerekirdi, güvenemediğimiz bu 
hegemonik erkeklik dünyasına 
haykırmam gerekirdi açık açık 
kişisel tecrübelerimi, kötü olay-
ları buraya atıflayarak ve sayısal 
veriler vererek çarpıcılık yarat-
mak gerekirdi, ne var ki bunu 
şu anda medya oldukça vasıfsız 
bir şekilde yapıyor. Kadın (aman 
erkeklik demeyelim) sorunları 
üzerine bu kadar yazıp çizilen 
ama bir adım bile ileriye gide-
mediğimiz şu dönemde bir kadın 
olarak duvarlarımın arkasından 
sesimin gidip gitmediğine de 
emin olamayarak size şöyle ses-
lenmek isterim: acıyı uzaklarda 
aramayın. Her kadının ruhunda 
–ve şaşmazcasına bedeninde- 
kendisine pis elleriyle uzanmış 
bir erkeklik bulabilirsiniz.

Nur İncesu
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Son günlerde kadın ci-
nayetleri kadın şiddeti 
oldukça yaygınlaştı 

öyle ki Özgecan’da bunlardan 
sadece bir tanesi. Kadına şidde-
ti, tecavüzü, tacizi meşrulaştıran 
geçmişin ve günümüzün ege-
men zihniyeti ile hesaplaşılmalı-
dır. Kadın karşısında suçlu olan 
sadece kapitalist ideoloji, onun 
biçimlendirdiği erkek, kapitalist 
devlet, onun yasaları hakimle-
ri,  savcıları vb. değil bütün bir 
özel mülkiyet tarihidir. Erke’ye  
kadını ve çocuğu mülk edinme 
hakkini tanıyan mülkiyet siste-
midir.

Katledilen, tecavüze uğra-
yan taciz edilen sadece Özgecan 
değil. Kadına yapılan şiddet o 
kadar yaygın ki her üç kadın-
dan biri evde kocasının ya da 
sevgilisinin fiziksel şiddetine 

maruz kalıyor. Kadına yönelik 
şiddet bütün dünyada en yay-
gın insan hakkı ihlalleri arasın-
da. Erkeklerin egemenliklerini 
tehdit altında görmeleri, ya da 
bu egemenliği güçlendirmek 
istemeleri şiddet davranışına 
yol açıyor. Türkiye’de resmi 
rakamlara göre 2006 yılında 72 
bin 643 kadın şiddete uğradı, 
bunların 842’si saldırılar sonucu 
yaşamını kaybetti. Erkekler tara-
fından evde uygulanan şiddetin 
çocuklara da zarar verdiği bili-
niyor. Fiziksel yaralanmaların 
yanı sıra aşırı korku, yetersizlik 
duygusu, özgüven eksikliği bu 
zararlar arasında.

 Peki toplumda kadına nasıl 
bakmalıyız daha da önemlisi 
devrimciler olarak kadının kur-
tuluşunu nerde görmeliyiz?  Bu 
noktada Lenin’in şu sözleri çok 

anlamlıdır: “Proletarya, kadın-
ların tam özgürlüğünü gerçek-
leştiremediği sürece kendisi için 
de tam özgürlüğü kazanamaz.”  
Daha da önemlisi kadının  öz-
gürlüğü ile onu esir alan ev ara-
sındaki ilişkiye dair söyledik-
leridir.  “Kadını kurtaran bütün 
kanunlara rağmen, kadın yine 
ev kölesi olmaya devam eder, 
çünkü önemsiz ev işi onu ezer, 
boğar, aptallaştırır alçaltır, onu 
mutfağa ve çocuğun odasına 
zincirler… Bu küçük ev bakıcı-
lığına karşı geniş bir mücadele 
başladığında ya da daha doğrusu 
bu küçük ev bakıcılığının geniş 
ölçekli sosyalist ekonomiye ak-
tarılmasıyla birlikte kadınların 
gerçek kurtuluşu gerçek komü-
nizm başlayacaktır .”   

(Turgutlu’dan GSB’li bir kadın)

Bu Dünyada Kadın Olmak

İsyandayız!
Merhaba bizler siz-

lere, hepimizi de-
rinden etkileyen  

Özgecan katliamından sonra 
içimizden gelenleri anlatmak is-
tiyoruz. Kadın cinayetlerini ar-
tık takip edemiyoruz ve her gün 
bir kadın öldürülüyor . Vahşice 
öldürülen arkadaşımız Özgecan 
ise son damla oldu bardağı taşı-
ran.  Henüz  20 yaşında, gence-
cik, hayalleri olan bir kadındı.  
Tek suçu da kadın olmaktı zaten. 
Otobüse yalniz binen bir kadın. 
Nerden bilirdi ki otobüste tek 
kalacağını şoförün kapılarını ka-
patıp otobüsü gizli sakli bir yere 
süreceğini! Nerden bilirdi cani-

ler tarafından aşağılık bir saldı-
rıya maruz kalıp sonra da bıçak-
lanıp, yakılıp bir dere kenarına 
atılacağını. Nerden bilirdi? Ne 
yazık ki biricik dostumuzun ölü-
mü yüzünden bizler de kaderi-
mizde bıçaklanmak, yakılmak 
olduğunu öğrenmiş olduk. Peki 
simdi ne olacak, biz bu kaderi 
istemiyoruz!  

“Tek hatası dolmuşa binip 
eve gelmek mi!” diyen annesi-
nin feryatlarini dindirebilecek 
kimse yok! Özgecan’ı geri geti-
rebilecek de kimse yok! Peki ya 
kadınların öldürülmesini “alkol-
lüydü, açık giyindi, yeteri kadar 
bağırıp çağırmadı” diye meşru-

laştıranlar kime hesap verecek! 
Kadın olmak daha da zor artık 
bu ülkede. Adalet istemek de 
daha zor. Kadının ne giyeceği-
ne karışanların, kadınlara ahlak 
dersi verenlerin kadınları katlet-
tiği bir ülkede yaşıyoruz . Kadın 
olduğumuz için ölmek, öldü-
rülmek istemiyoruz; birilerinin 
sözde ahlakı yüzünden hayattan 
kopmak istemiyoruz!

Kadının özgür olduğu bir 
toplum istiyoruz!

Bunun için örgütleneceğiz!

Bunun için savaşacağız!

(Turgutlu’dan GSB’li Kadınlar)


