
AKP Hükümetleri aracılığıyla toplumsal de-
netim mekanizmaları geliştirilmiş ve başta 
kadınlar olmak üzere, tüm toplumsal kesim-
lerin yoğun sömürüyü mümkün kılacak şekil-
de uysallaştırılması hedeflenmiştir. Kadınla-
rın yasal haklarının değil ısrarla geleneksel 
rollerinin hatırlatılması ile kadın emekçilerin 
güvencesiz çalışma koşullarını ses çıkarma-
dan kabul etmeleri beklenmektedir. Kadına 
yönelik şiddeti görmeyen cezalandırmayan, 
tecavüzcü ve katilleri ödüllendiren hukukuyla, 
kadın emekçileri esnek ve güvencesiz işlere 
mahkûm eden istihdam politikalarıyla AKP 
Hükümeti, cinsiyetçi ve ayrımcı politikaları 
hayatımıza zorla yerleştirme gayreti içinde 
olduğunu bir kez daha ilan etmiştir. “Kadın 
ve erkeğin eşit olmadığı” anlayışı, her fırsat-
ta üç çocuk doğurmaları buyurulan kadınları 
annelik kimliğine hapsetmek, kadın olarak var 
olma hakkı tanımamak anlamına gelmekte-
dir. Kadınların kutsal annelik söylemiyle evde 
oturmaları, çocuk doğurmaları, hasta ve yaşlı 
bakımı ile sosyal devletin çekildiği alanların 
yükünü omuzlamaları beklenmektedir.

Yıllardır her fırsatta kadın-erkek eşitliğini 
fıtrata ters olarak niteleyen Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan, doğum kontrolünü 
ihanetle açıklayan ve en az üç çocuk doğurun 
buyruklarıyla kadınların yaşamına dair söz 
söylemekte sakınca görmemekte, cinsiyetçi 
dilin sınırlarını dahi zorlayarak anne olmayı 
tercih etmeyen kadınları ” insanlıktan vazge-
çen” olarak niteleyebilmektedir.

14 Ocak’ta kurulan Aile Bütünlüğünü Olum-
suz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının 
Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendiril-

mesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belir-
lenmesi İçin Meclis Araştırması Komisyonu 
hazırladığı raporla, çocuk istismarcısının te-
cavüz ettiği çocukla 5 yıl boyunca “sorunsuz” 
ve “başarılı” bir evlilik sürdürmesi halinde 
denetimli serbestlikten yararlanmasının ve 
istismarcının 15 yaşından küçük olması du-
rumunda ceza almamasının önün açmaya 
çalışmıştır. 479 sayfalık bu rapor, kadınların 
ve çocukların haklarını koruyan az sayıdaki 
kanunu da kadınların ve çocukların aleyhi-
ne sonuçlar yaratacak biçimde değiştirmeyi 
önermektedir.

Yine raporda;
-Çocuk evliliğinin teşviki,  

-Hadım uygulaması,  
-Hem şiddet başvurularında hem de boşa 
ma davalarında arabuluculuk ve uzlaşma 
uygulanması,  
-Şiddete maruz kalan kadınların mesai sa-
atlerinde karakollara başvurmasının önü-
nün kesilmesi,  
-Şiddete karşı koruma kararları için delil 
veya belge aranması,  
-Tedbir süresinin kısaltılması, aile hukukuy-
la ilgili tüm duruşmaların gizli yapılması,  
-Boşanmanın zorlaştırılması, kadının nafaka 
hakkının süreye bağlanması,  
-Mal paylaşımında dava açma süresinin kı-
saltılması,  
-Eşin ölümünde kadının mal rejiminden kay-
naklı 50% payının verilmek istenmemesi,  
-Aileye yönelik psikolojik rehberlik ve danış-
manlık hizmetinin dini temele oturtulmak 
istenmesi yer almaktadır.

Cahide SARI / SES Genel Merkezi

KADIN DÜŞMANI POLİTİKALARA 
K ARŞI SES’ TE ÖRGÜTLENELİM
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Çocuk/yaşlı bakımı sorumluluğunun kadın 
ve erkek arasında eşit olarak paylaşılmamakta 
ve kadının çalışma hakkı gasp edilmektedir.

AKP Hükümeti, 2016 bütçesi ile kreş konu-
sunda da somut bir planının olmadığını açıkça 
ortaya koymuştur. Çocuğun bakımı ile ilgili 
meseleler için kilit öneme sahip kreş konusun-
da yıllardır tek adım atılmamış, kamuda var 
olan kreş sayısı giderek azaltılmış, emekçiler 
özeldeki kreş ücretlerini karşılayacak bir as-
gari ücret düzeyinden yoksun bırakılmışlardır. 
Çocuk ve yaşlı bakım sorumluğunu tek başına 
kadına yükleyen anlayıştan vazgeçilmeli,  tüm 
ebeveynlere nitelikli, ücretsiz, anadilinde ve 
7/24 hizmet veren mahalle ve işyeri kreşleri 
imkânı sağlanmalıdır. Bunun için bütçeden 
kaynak ayrılmalıdır.

Üreme sağlığına ilişkin haklar, bütün 
insanlar için özgürlük, insanlık onuru ve 
eşitlik gibi temel haklara dayalı evrensel insan 
haklarındandır!

Uluslararası belgelerde, sağlık hizmetle-
ri ile özellikle üreme sağlığı ve cinsel sağlık 
hizmetleri önemle vurgulanmış ve üreme 
hakları ile cinsel hakların sağlanmasında te-
mel unsurlar olarak kabul edilmiştir. Ancak 
Türkiye’de 2003 yılında sağlıkta dönüşümle 
birlikte cinsel/üreme sağlığı hizmetlerinin 
verildiği AÇSAP (Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Merkezleri) merkezleri kapatılmış 
ve görevleri kısıtlanmıştır. 2010 yılından bu 
yana Türkiye genelinde illerde kontraseptif 
malzemeler kamuya ait sağlık merkezlerinde 
bulunmamaktadır.

Sağlıkta dönüşümle birlikte sağlığın me-
talaşması, sağlığın hak değil, satın alınabilir 
bir meta oluşu, birinci basamak hizmetlerinin 
özelleştirilmesi ve ekip anlayışıyla yürütülür 
olmaktan çıkarılması kadın düşmanı politika-
ların uygulanmasını kolaylaştırıcı bir zemin 
oluşturmuştur.

 Kadınların Sağlıklı ve Güvenli Koşullarda 
Kürtaj Hakları Kısıtlanamaz!

Yükselen muhafazakârlaşma ve sağlık siste-
minde neoliberal muhafazakâr dönüşümle ge-
len gebelik sonlandırma ve doğum haklarında 
kısıtlama önerileri; gebeliğin sonlandırılması, 

sezaryen, doğum kontrol hizmeti sağlamada 
yasal olmayan kısıtlayıcı uygulamalar nedeniy-
le üreme sağlığı hizmetlerine erişimde ihlaller 
ortaya çıkmaktadır.

Deneyimler kürtajın yasaklanmasının kürtaj 

sayılarını azaltmadığını göstermektedir. Kür-

tajın yasak olduğu ülkelerde kadınlar, sağlıksız 

koşullarda ehliyetsiz kişilere başvurarak, ba-

zen de kendi kendilerine uyguladıkları, sağlık 

için çok tehlikeli olabilecek yöntemlerle düşük 

yapmakta, bu yolla ölümler olmaktadır. Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre, kürtajın 

yasak olduğu ülkelerde sağlıksız koşullarda 

yapılan kürtajlar nedeniyle yılda 68 bin kadın 

hayatını kaybetmektedir. 

Sağlık eski Bakanı aynı zamanda sağlık yeni 
bakanı Recep Akdağ’ın “Tecavüze uğrayan ka-
dın çocuğunu doğursun, gerekirse devlet ba-
kar”, Melih Gökçek’in “Tecavüze uğrayan kadın 
ölsün. Neden bebeğin canını alıyor” şeklindeki 
kan donduran açıklaması hala hafızalarda iken 
ve kadınlar en az üç çocuk doğurma baskısı 
altındayken tüm bu tartışmaların, sadece be-
denimiz değil aynı zamanda emeğimizle ilgili 
olduğunu biliyoruz.

Biz SESli kadınlar, yürüttüğümüz kadın öz-
gürlük mücadelesi ile kadına yönelik şiddet, 
taciz, tecavüz ve çocuk istismarı vakalarının 
üstünün kapatılmasına ve normalleştirilmesi-
ne ve yaşam alanlarımızın ve yaşam hakkımı-
zın kürtaj ve sezaryen tartışmalarına sıkıştırıl-
mak istenmesine karşı sesimizi yükseltmeye 
devam edeceğiz. İktidar tarafından yaşam 
hakkı elinden alınan kadınlar ve çocuklar için 
mücadelemizi yükselteceğiz.

Bizleri tek bir kimliğe sıkıştırmak isteyen-
lere itiraz ediyoruz. Biat etmeyi aklımızdan 
bile geçirmiyoruz. Kadınlar üzerinde kurulmak 
istenen eril zorbalığa ve ayrımcı politikalara 
karşı SESli kadınlar olarak mücadele etmeye 
devam edeceğiz. 

Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir.
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