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Toplumsal tarihin tüm aşamalarında kadının direnişten 
kopmadığını söyleyebiliriz. Mitolojik anlatımlardaki tanrı ve 
tanrıçaların mücadelesinden, kilise tarafından cadı avlarında 
katledilen binlerce kadına, ulusal kurtuluş mücadeleleri 
içerisinde yer alıp kahramanlık örneği olan sayısız ve isimsiz 
kadına, emeğinin karşılığını almak için ölümüne mücadele 
veren ve yakılarak öldürülen işçi kadınlara kadar uzun süren 
tarihsel direniş geleneği mevcuttur.bunlara son dönemlerdeki 
feminist mücadelenin dünya çapında geliştirilen dayanışma 
ve örgütlenme düzeyini de eklediğimizde kadın bilinci 
ve direnişinin yarattığı sonuçların bizim sürdürdüğümüz 
mücadeleye katkıları tartışmasız önemdedir.

Giderek artan kadın cinayetleriyle AKP iktidarının 12 
yıllık pratiği en sarsıcı sonucuyla gözler önündedir. Cinsiyetçi 
ideolojinin üretilip süreklileştirildiği, ailenin iktidar tarafından 
yeniden kutsanmasıyla kalmamış eril ve cinsiyetçi dil gittikçe 
yaygınlaştırılarak Kadın katliamlarında erkek şiddetinin ve 
terörünün en uç ve pervasız biçimi Özgecan ASLAN katliamında 
bir kez daha açığa çıkmıştır. iktidar, yargı ve erkek bu katliamlarda 
ortaktır. AKP hükümeti kadın katliamlarına dair söylemlerini 
İslam kılıfı ile gerekçelendirmekte, meşrulaştırmaktadır. 

 Son olarak Aile ve Nüfusun Dinamik yapısının Korunmasına 
ilişkin yasa tasarısıyla, istihdam paketleriyle kadını çalışma 
yaşamından koparma hedefi, aynı zamanda evlilik ve çocuk 
yapma sayımızdan tutalım da anneliğin kariyer olarak 
tanımlanmasına, diğer yandan esnek ve güvencesiz çalışmayı 
doğum\annelik bahanesiyle kadın emekçilerden başlayarak 
tüm toplumda yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Biliyoruz 
ki tüm bunlar aynı zamanda sermayenin kar hırsı ile de 
bağlantılıdır çok çocuk yapmak ucuz işgücü sağlamak gibi 
hedeflerinin gerçekleşmesi demektir..

“Kadının özgürlük düzeyi toplumun özgürlük düzeyini 
açığa çıkarır” belirlemesine verilecek anlam; teori, program, 
örgütlenme ve eylem düzeneklerini oluşturmayı da gerektirir. 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bizler de 
mücadele ilkelerimizi ve programlarımızı oluştururken kadın 
mücadelesini vazgeçilmez temel yaklaşımımız olarak belirledik. 
Her alanda ve kararlaşmada eşit temsiliyeti ve eşbaşkanlığı 
hayata geçirmiş olmamız kadının toplumsal özne olmasını 
sağlamak için araçlardan biridir. Başlangıcından bugüne gelişen 
barış, demokrasi ve özgürlükler mücadelemiz, emekçilerin 
temel gündemlerine dair yürüttüğümüz mücadelede, 
tüm kadın dayanışma ve mücadele deneyim ve birikimleri 
sendikamız için de oldukça güçlü süreçleri yaratmıştır. 

Günümüz koşulları ele alındığında açığa çıkmıştır ki temel 
ihtiyacımız örgütlenmektir. Örgütlenmek kadınlar için en 
temel öz savunmadır.2015 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 

KESK bütünlüğünde başlatılan özgün kadın örgütlenme 
kampanyasına SES’te daha güçlü örgütlenerek karşılayacağız. 
Bir yılı kapsayan örgütlenme kampanyamızın etkinliği, 
mücadelede sözünü örgütlemenin ve SES’ini yükseltmenin 
önemli buluşmasını yaratacaktır. 

Kadınların örgütlenme ve özgürleşme mücadelesi toplumun 
özgürleşmesi ve demokratikleştirilmesi için en önemli fırsatları 
içinde barındırmaktadır. 

Çünkü kadın mücadelesi bazı özgünlük ve yerellikler taşısa 
da aslında en temel evrensel mücadeledir. Toplumun tüm 
dokusunda evrensel temeldeki değişim ve dönüşümlerin 
kadın üzerinden yaygınlaşmasının, geçekleşmesinin koşullarını 
da oluşturmaktadır. Program ve eylemselliklerin evrensel 
düzlemde ortaklaşması ayrıca dinamizm katar ve mücadele 
araçlarını zenginleştirir. DKY nin de enternasyonal bağının biz 
emekçi kadınlar ve dünya kadın hareketleri açısından böylesi 
bir anlamı mevcuttur. Uluslararası düzlemde ortaklaştığımız, 
önerilerle güçlendirdiğimiz ve içinde kendimizi var ettiğimiz DKY 
2015 Yılı programının ilk kısmını ülkemizde gerçekleştirecektir. 
Kadın mücadelemizde evrenselleşmek bizler için de umut 
verici, kazandırıcıdır. DKY (dünya kadın yürüyüşü) 4.Uluslararası 
Eylem Yılı startını bu sene ‘’Rojava Kadın Devrimine’ dikkat 
çekmek için 6 Mart’ta Nusaybin sınırında verecek ve 16 
Mart 2015 tarihinde İzmir’de Türkiye’deki programın finalini 
gerçekleştirecektir. “Doğanın gaspı ve metalaştırılması, geçim 
kaynaklarının ve emeğin gaspı, kadın bedeni ve yaşamı 
üzerinde kontrol ve millitarizasyon, kriminalizasyon ve 
şiddet” ana temalarında gerçekleştirilecek eylemlerin temel 
şiarı “Bedenimiz, emeğimiz, ve toprağımız için yürüyoruz” 
olacaktır. 

Biz kadınlar sadece 8 Mart’ı kutlamayacağız, sadece 
kendimiz ve coğrafyamız içinde mücadele etmeyeceğiz. 
Evrensel değerler için de kadın örgütlülüğünü, özgür ve eşit 
temsiliyetini güçlendireceğiz. 

 Dünyayı değiştirmeye, yeni hayatı örmeye, tüm kadınları, 
emekçileri örgütlenmeye ve alanlara çağırıyoruz. 

Belkıs YURTSEVER / SES Kadın Sekreteri

8 MART’A GİDERKEN
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8 MART BAŞLANGIÇTIR, MÜCADELEYE DEVAM! 

8 Mart, 1857 senesinde New York’taki bir tekstil fabrikası 
grevi sırasında çıkan yangında 129 kadın işçinin öldüğü 
gündür. Bu gün 1921 senesinde Dünya Emekçi Kadınlar 
günü olarak kabul edilmiş, Türkiye’de de kadınlar aynı yıl 8 
Mart’ta sokağa çıkmışlardır. 

Kadın mücadelesi günümüze kadar pek çok engelle 
karşılaşmış olsa da, mücadele hiç durmadı. Hep yeni 
eşiklerle sınandı, sınanıyor. Kadınlar her sene olduğu gibi bu 
8 Mart’ta da bir yandan direnişin ilmeğini sıkı sıkı dokurken, 
diğer yandan da kadınlara dönük baskıların, saldırıların ve 
şiddetin kaydını tutmayı sürdürüyorlar: Her birinin teker 
teker üstünü çizmek için. 

Türkiye yaklaşık son 20 yıldır küresel kapitalizmin 
yeni politikalarının ve özellikle son 13 yıldır ise onların 
uygulayıcı olan AKP hükümetinin baskılarına tanıklık ediyor. 
Kadınlara dönük saldırıları her gün daha pervasızlaşan 
hükümet, kadınları açık bir şekilde kamusal yaşam ve emek 
süreçlerinin dışına itmeye çalışıyor. İktidar sistematik olara 
kadının yeri evidir, diyor. Kadınlara doğurmalarını dikte 
ederken, çocuk bakımını ve ev içi sorumluluk paylaşımını 
toplumsallaştırmıyor. İş yerlerinde çocuk bakım ve kreş 
olanakları konusunda hiçbir olumlu adım atmıyor. Doğum, 
bakım, emzirme izni, evde yaşlı ve engelli bakımının 
ücretlendirilmesi gibi konulardaki yeni düzenlemelerde 
ödüllendirme ve lütuf söylemini devreye sokuyor. Oysaki 
bununla yaptığı aslında şu: Kadınlar kadın kamusal yaşamdan 
adım adım el çektiriliyor, illa çalışacak ise onlara güvencesiz, 
esnek çalışma yolları dikte ediliyor; bir kez daha en ucuz 
emek sömürüsünün hedefine dönüşüyorlar. O da yetmiyor, 
sosyal devletin sağlık ve bakım hizmetlerinin önemli bir 
kısmı “kutsal aile”nin, “vazifeli anne”nin omuzlarına yıkılıyor. 
Görünen o ki, kadınlar, küresel kapitalizmin en teklifsizce 
sömürülebileceği kategori olarak iştahını kabartıyor. 

Bir şeyi daha atlamamalı: Bu memlekette medya 
toplumsal “norm”u kurmakta ne yazık ki hala çok etkili. 
Nitekim iktidar bunu bilip hesap ederek medya mülkiyet 
yapılarını ve söylem çerçevelerini çok büyük ölçüde 
denetim altına aldı. Merkez medya, özellikle 2007’den bu 
yana, alttan alta iyi ve kötü kadınlık temasını işliyor, “doğru 
kadınlık” adına daha çok muhafazakarlaşan ve dinselleşen 
kodları dolaşıma sokuyor, toplumsal “norm”u yeniden 
yapılandırmaya hizmet ediyor. Annelikle, doğurganlıkla, aile 

ve ev içi emek ile sımsıkı paketlenen “kadınlık”, kadınları 
doğurmadıkça itibarsız, kürtaj olur ise cani, evlenmeden 
çocuk yaparsa namussuz, evlenmez ise tekinsiz, ev içi emeği 
sırtlanmazsa sorumsuz kılıyor. 

Kadınlar, haklarını talep ederler ise ahlaken sorunlu, 
çalışmak isterler ise erkeklerin “doğal” yaşam alanını 
daraltmakla itham ediliyorlar. 

Bakmayın onların ikiyüzlü “doğru kadınlık”larına!... 
Medya anlatısından hiçbir kadın sağlam kurtulamıyor. “Seksi 
kıyafetler içinde endam eden”, “çocuk sevgisinden”, “aile 
kutsiyetinden” nasibini almamış, “ev işlerinden” anlamayan 
“kötü kadınlar” cezalandırılıyor da, evcimen, dilinden duayı 
eksik etmeyen, hayatta en afili hayali evlenmek ve çocuk 
sahibi olmak olan dizi kadınları kurtuluyor mu!? Doğrusu 
ya, onların da inci gibi gözyaşı dökmekten iflahları kesiliyor. 
Neden? Eh, basit, kadınlara ağlamak yakıştırılır, ağlayan 
kadınların bütün dizilerin imge estetiğinde özel bir yeri 
vardır. Hem canım, ayar meselesidir kadınlık. Eğlenen ve 
gülen kadınlar “ayar” bozarlar (!). 

Kadınlar bunların cevabını meydanlarda veriyor: 
İnadına direnişin ironik kahkahalarından güç alarak, şiddet 
ve katliamlar karşısında “üzgün değil, öfkeliyiz!”, diyerek, 
“yasta değil isyanda olma şiarını” öne çıkararak… Hatta ev 
cehennemini erkek egemen söylemin başına geçirerek, 
“bırak evi … götürsün” diye haykırarak… 

Kadınlar kıskaca alınırken, eş zamanlı olarak küresel 
kapitalizmin vahşi koşullarında erkek egemen yapı 
bitimsizce ve yeniden restore ediliyor. İşte o erkeklik evde, 
sokakta, bindiğimiz dolmuşta, her yerde öldürüyor bizi. 
Şiddet durmuyor. Ne yazık ki bu yazı yazılırken 20 yaşında 
genç bir kadın daha üç erkeğin vahşi saldırısı ile yakılarak 
öldürüldü. 

Hükümet biz kadınlardan korkuyor olmalı ki, bizleri 
katliamların hesabını sormada muhatapsız bırakma gayreti 
içinde çırpınıyor: Cinayeti erkekler işliyor, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’nın başındaki Ayşenur İslam ise “kadın 
cinayetlerini bize sormayın”, diyor. Cinayetleri patriarkal 
kapitalist devlet işliyor, aynı Bakanlık cinayetleri ve 
katliamları o güzellemeye doyamadığı “aile cehenneminin” 
içine gömüyor, üstünü örtüyor. 
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Kadına dönük şiddetin birçok yönü var. Savaşların 
militarist eril bileşeninin kadın bedenine dönük saldırısının 
boyutlarını yanı başımızdaki savaşın ağır sonuçlarından 
biliyoruz; kadınlar savaşı da doğrudan bedenlerinde 
yaşıyorlar; taciz ve tecavüze uğruyor, öldürülüyor, seks 

köleliğine zorlanıyor, yaşam savaşı veriyorlar. Savaşlarda 
genellikle erkeklerin kaydı tutuluyor, onlar kahramandan, 
şehitten, gaziden sayılıyor. Savaşlar hem mücadeleye katılan 
hem şiddete uğrayan kadınların ruhundan ve bedeninden 
geçiyor, fakat onlar nadiren kayıtlara işleniyorlar. İşte bu 
yüzden, Barış İçin Kadın Girişimi, barış için atılan her adımda 
kadınların da var olması şartını vurgularken, üç temel 
gerçekliğe işaret ediyor: Bu savaşların yıkımlar kaydında, 
kadınların acılar ve bedeller dökümü de tarihe ve kayıtlara 
geçmelidir, cinsiyete dayalı şiddetin savaş koşullarındaki 
örnekleri artık görülmelidir, diyorlar. İkincisi, kadınların 
özellikle Kürt hareketi örneğinde özgürlük mücadelesine 
bizzat, aktif olarak da katıldıklarını hatırlatıyorlar. Bunlara 
bağlı olarak, üçüncüsü, kadınların bütün mücadele, barış 
ve müzakere bileşenlerinin asli unsurlarından olduğunu, 
barışın toplumsallaşabilmesinin kilit öznelerinden 
olduklarını açıkça gösteriyorlar. Unutulmasın, kadınların 
savaşlara karşı verdiği barış mücadelesi tarihe ve tüm bir 
yeryüzüne yayılmıştır. 

Kadınlar özellikle son birkaç yıldır baskı ve saldırı ile 
karşılaştıkları her yeri direnişin adresine dönüştürdüler; 
evde, sokakta, ulus-devlet ve yaşam sınırlarında, cephede, 
sendikalarda ve derneklerde ve hem de mecliste, cinsiyet 
eşitliğine dönük her türlü saldırının karşısında büyük bir 
direniş emeği ile kararlılıkla durdular. Buna bağlı olarak, 
kadın mücadelesi son yıllarda tüm dünyada ve Türkiye’de en 
kararlı, refleksleri en açık olan ve sürekli olarak güç kazanan 
mücadelelerden birisi oldu. Nitekim yeni kitlesel toplumsal 
hareketlerin tamamının temel karakteristiklerinden birisi 
direnişe kadın katılımının çok yüksek oluşudur. Hatta Gezi 

direnişinde kadınların sayısının erkeklerden daha 
yüksek olduğunu ortaya koyan anketler paylaşıldı. 
Buna ek olarak, Kobane’de IŞİD vahşetine karşı 
kazanılan zaferin, kadınların zaferi olarak tarihe 
geçmesi bunun diğer çarpıcı göstergelerinden 
oldu. Yeri gelmişken analım, Tahrir’de de kadınlar 
vardı. Etrafındakileri dans ederek ve “hala şarkı 
söyleyebilirsiniz” diyerek direnişe çağıran Şeyma el-
Sabağ geçen haftalarda asker kurşunuyla öldürüldü. 

Kadınlar ölmemek için ölmeyi, barış için 
savaşmayı göze aldılar. Dünyanın bedenlerinden 
geçirdiği o çok boyutlu eşitsizlik yükünü, politik bir 
onurla ve cesaretle, düşünsel bir ufukla direnişin 
konusuna dönüştürdüler. Cumartesi anneleri, 
Gezi’de direnen kırmızı elbiseli kadın, Kobane’de 

barış zincirinde öldürülen Kadriye Ortakaya, Arin Mirkan 
bizim belleğimizdir. En acı kayıplarında bile kendi acısını 
duygusuna süngü kılmak yerine, barışın dilini araştırmaktan 
hiçbir zaman vazgeçmeyen, en acı zamanda bile barışın 
toplumsallaşmasının anahtar cümlelerini sarfeden kadınlar, 
“bebekten katil yaratan karanlık”a dikkat çeken Rakel Dink, 

“Ben vatan sağolsun diyemiyorum, demeyeceğim” diye 
haykıran ve eril devletin bakkal hesabını apaçık eden bir 
asker annesi bizim kılavuzumuzdur. 

Kadın direnişindeki düşünsel ufuktan bahsetmişken, 
son sözü bunun üzerine söylemek isterim. Güçlenen kadın 
mücadelesindeki motivasyonun nedeni basitçe yerel 
veya konjongtürel koşullar değildir. Eşitsizliğin ekonomik, 
politik ve sosyo-kültürel, özel alandan kamusal alana, 
mikrodan makroya saçılan her tür veçhesinin, doğrudan 
kadın bedeninin içinden geçtiğini söyledik. Bu çoklu saldırı 
mücadeleyi de çoğullaştırmakta aynı zamanda politik bir 
ufuk olarak evrenselleştirmektedir. Daha temel bir diğer 
motivasyon ise feminist düşüncenin düşünsel ve politik 
ufkundan serpilir: Feminist mücadele, bu yazıda ancak 
kısmen konu edebildiğimiz bu çoklu saldırıyı tanımlama 
ve politikleştirme konusunda çok önemli ve öğretici bir 
kavramsal tartışmalar repertuarı içerir. Ne var ki, sol 
muhalif örgütlerde dahi, eril direnç duvarının aşılamadığını 
görüyoruz. Sol, sosyalist ve Kürt erkeklerin birçoğunun 
feminizmi politikasızlık, naiflik, kadınsılık, bir nevi 
çocuksuluk gibi(!) görmesi, bıyık altı cümlelerle horlamaya 
yeltenmesi, sadece kadın mücadelesine zarar vermemekte, 
aynı zamanda patriarkal kapitalist ulus-devletlere karşı 
mücadelenin kendisini güçten düşürmektedir. Bilinmelidir: 
Kadınlar olmazsa olmaz! Erkekler artık kadın bilimini, 
tarihini, felsefesini okumalıdır; bu acil bir çağrıdır. 

Kadınlardan Bakanlık isminden “kadın” sözcüğünü 
çıkaracak kadar korkan iktidar, o paketlediği “kadınlığın” içine 
girmeyi reddeden kadınlardan ise daha da çok korkuyor. Bu 
nedenle özellikle örgütlü kadınlar politik şiddetin öncelikli 

hedefine dönüşüyor. Sendikal mücadeledeki, örgütlü 
yapılardaki mücadelelerinden dolayı feminist, sosyalist ve 

Kürt kadınlar sıklıkla gözaltılar ve tutuklamalarla, fizik şiddet 
ve tacizlerle yıldırılmaya çalışılıyorlar. Biz ise şunu söylüyoruz.   

Biz yılmayız, yorulmayız! Siz pes edeceksiniz!
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AKP’NİN PRO-NATALİST VE KÜRTAJ KARŞITI BİO-POLİTİKASI VE 
ALTERNATİF FEMİNİST SÖYLEM STRATEJİLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Akşit’in nüfus politikaları tarihi çerçevesini ortaya 
koyarak, kadınların bedenlerinin devletçe denetimine 
yaslanan bu tarihsel hattın eleştirisini amaçladığı yazısında 
da belirttiği gibi, nüfus artışı antik çağlardan 20.yy’a kadar 
devletlerce istenmiş ve siyasi teoride refahla özdeşleşmiştir 
(Akşit, 2010). Daha sonra yerini nüfus-azlığı politikalarına, 
yani anti-natalist politikalara bıraksa da, nüfus ve kadın 
bedeni hep devletlerin önemli uygulama alanlarından 
biri olagelmiştir. Dolayısıyla Foucault ve Agamben gibi 
kuramcıların da işaret ettiği gibi, “nüfus” siyasal iktidarın 
çizdiği ideolojik sınırlar içinde tanımladığı bireyleri disipline 
etmek ve onları siyasal öznelere dönüştürmek için çok 
eskilerden beri kullanılan bir kavramdır. Foucault’nun da 
belirttiği gibi, modern devletlerin ve iktidar ilişkilerinin 
ana odaklarından biri bireyse, diğeri nüfustur. Bu anlamda 
modern iktidarın temel motorlarından birini nüfus ve 
birey üzerinde kurulan disiplin ve düzenleme tekniklerini 
kapsayan biyopolitika oluşturur (Foucault, 2003). Nitekim 
siyasi olarak cezai denetimden modern biyopolitikaya 
kayan düşünme biçimi veya yönetim zihniyeti temelinde, 
devlet gibi iktidar odakları da vatandaşlarını yalnızca siyasi 
özneler olarak değil, biyolojik hayatın devamı için cinsel, 
üremeye ve üretmeye ilişkin varlıklar olarak da ele alırlar 
(Agamben 1998). Bu noktada nüfusu belirli sosyolojik 
unsurları temelinde tanımlayan ve bu temelde yönetmeyi 
hedefleyen milliyetçilik gibi ideolojik müdahalelerin de 
etkisi dikkate alınmalıdır. Bu açıdan yönetimin hedefi 
olarak nüfusu belirli bir etnik nüfus olarak tanımlamak da 
nüfusun artışını sağlamaya çalışmak da milliyetçi ideolojiyle 
doğrudan ilişkilidir. Sonuçta tüm bu nüfus politikaları milli 
nüfusun sağlığı, refahı ve geleceği adına meşrulaştırılır. 
Milliyetçilik kadar etkili olan bir diğer önemli etmen cinsiyet 
rejimleridir. Üreteme ve cinsellik, ancak cinsiyet rejimleri 
temelinde yönlendirilebilen olgulardır ve bütün bunlar 
kadın bedeninin ve vajinasının, Kasap’ın deyimiyle bir 
siyasal uzama dönüşmesi sonucunu doğurur (Kasap, 2013). 
Bu şekilde cinsiyet rejimleri temelinde meşrulaştırıcı olarak 
geliştirilen söylemler ve yöntemlerle, devlet ve benzeri 
iktidar odakları kadın bedenini müdahale edilebilir alanlar 
olarak kodlarlar. 

Akşit’in de belirttiği gibi “pronatalizm”, yani “nüfus-
artışı” politikaları geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet 
dönemlerinde bir yandan istenen nüfusun artması, öte 
yandan istenmeyen nüfusun kontrol altına alınması halinde 
yürütülmüş olan bir uygulamadır. Daha sonra 1960’larda 
uygulanmaya başlayan ve günümüze kadar da devam eden 
“antinatalizm”, yani “nüfus azlığı” politikalarında ise ikinci 
amaç güçlendirilirken, ilki istenen nüfusun istendiği gibi 
gelişmesi halini almıştır. AKP rejimi döneminde antinatalist 
politikalar yerini yeniden pronatalizme bırakmış görünüyor. 
Bu yazıda bu değişimin arkasında yatan dinamikler ve AKP 
rejiminin pronatalist politikaları ele alınacaktır. 

AKP rejiminin 2008 yılından bu yana uygulamaya 
koyulduğu pronatalizm politikaları kendini açık bir 
biçimde “üç çocuk yapın” çağrısıyla göstermiştir. Başbakan 
Erdoğan’ın Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gittiği Uşak 
gezisinde düzenlenen panelde şu açıklamaları yapmıştır. 

“Sizinle bir Başbakan olarak değil, dertli kardeşiniz olarak 
konuşuyorum. Biz genç nüfusumuzu aynen korumalıyız. Bir 
ekonomide aslolan insandır. Bunlar Türk milletinin kökünü 
kazımak istiyor. Yaptıkları aynen budur. Genç nüfusumuzun 
azalmaması için en az üç çocuk yapın.” http://www.hurriyet.
com.tr/gundem/8401981.asp (7 Mart 2008) 

Bu politik yaklaşım patriarkal aile modelini güçlendiren 
pro-aile söylemlerle desteklenmiştir. Aile emperyalist 
güçler veya kültür emperyalizminin etkisiyle günümüzde 
çözülmeye zorlanan, ancak toplumun refahı için 
vazgeçilemez ideal bir kurum olarak resmedilir. Ayrıca 
AKP’nin söylemlerine göre dış güçler Türkiye’nin güçlü bir 
devlet olmasının temel sebeplerinden biri olarak çizilen 
genç nüfusunun azalmasını istememektedir. 2008 yılında 
Erdoğan’ın yaptığı bu açıklama öncesinde, 2.10.2007 
tarihinde TBBM’de yaptığı konuşmasında Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik sahip olduğumuz genç nüfusun 
bir avantaj olarak görülmesi gerektiğinden hareketle ve 
insanların zorla doğurmasının engellendiğini eleştirilerek, 
Kemalist rejim, onun anti-natalist uygulamaları, sağlık ve 
nüfus politikaları bağlamında eleştirilir (Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurul Tutanağı, 2007). Sezeryan (kadının 
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ikinci bir çocuk yapması açısından riski arttırmaktadır) ve 
kürtajı destekleyen yaklaşımların ve uygulamalar, Türk 
milletine karşı komploların olduğundan hareket edilerek 
eleştirilmektedir. Bu tür distopya söylemleri yoluyla, 
başta kadınlar olmak üzere erkekleri de daha çok çocuk 
doğurmaya teşvik eden girişimler günümüzde çocuk başına 
ödenen teşvik primiyle daha da güçlenmiştir. Bu anti-
Kemalist ve popülist söylemlerle desteklenen pronatalist 
siyasaların AKP’nin geniş kesimlerden aldığı oyu açıklayan 
bir boyut taşıdığı da düşünülmelidir. 

Pek çok feminist kuramcının kadını aile ve özel alana 
hapsetmeye zorlaması nedeniyle eleştirdiği bu uygulamalar, 
2012 yılından itibaren pro-yaşam söylemler ve siyasalarla 
desteklenmeye başladı. Erdoğan’ın Uluslararası Nüfus ve 
Kalkınma Konferansı Eylem Programının uygulanmasına 
ilişkin 2012 Uluslararası Parlamenterler Konferansı 
oturumuna katılan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında 
kürtajı cinayetle eş tutan açıklaması ve daha sonra kürtajı 
yeni yasal düzenlemelerle kısıtlayacaklarını belirtmesi 
ülkede büyük bir dalgalanmaya neden oldu. Temelde kürtaja 
İslami inanç temelinde, “allahın fetusa dördüncü haftada 
yaşam üflediği” görüşünden hareketle karşı çıkan AKP rejimi, 
“fetusun yaşam hakkı”nı savunmak gerekçesiyle söylem ve 
açıklamalarını daha da ileri götürmüşlerdir. Esasen İslamın 
kürtajı yasakladığına dair yaygın inancın doğru olmadığı ve 
Osmanlı döneminde de kürtajı engelleyen yasalara karşı 
dini gerekçeler temelinde karşı çıkılabildiği bilinmektedir 
(Demirci ve Somel, 2008). 

“Dün uluslararası, Birleşmiş Milletler’in bir toplantısında 
bir ifade kullandım, yine kullanıyorum. Ben sezaryenle 
doğuma karşı olan bir Başbakanım ve bunların planlı 
yapıldığından, özellikle planlı yapıldığını biliyorum. Bunun 
bu ülke nüfusunun artmaması için atılan adımlar olduğunu 
biliyorum. Bunun bir taraftan da kendilerine mali kaynak 
teşkil etmesi için atılan adımlar olduğunu biliyorum ve 
bununla bu ülkenin nüfusu bir yerde donduruluyor. Kürtajı 
bir cinayet olarak görüyorum, kürtajı bir cinayet olarak 
görüyorum ve bu ifademe karşı çıkan bazı çevrelere, medya 
mensuplarına da sesleniyorum; yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz 
Uludere diyorsunuz. Her kürtaj bir Uludere’dir diyorum. 
Anne karnında bir yavruyu öldürmenin doğumdan 
sonra öldürmeyle ne farkı var? Soruyorum size. Bunun 
mücadelesini hep birlikte vermeye mecburuz. Bu milleti 
dünya sahnesinden silmek için sinsice bir plan olduğunu 
biliyoruz. Bu milletin çoğalması için asla bu oyunlara prim 
vermemeliyiz. 

Biz, siyasi rant peşinde değiliz. Bizim tek hesabımız var, 
bu millet muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak, 
çıkmalıdır. Bunun için de genç, dinamik nüfusa ihtiyacımız 
var. Bilesiniz ki insan ekonominin temelidir, insan varsa 
sermaye, emek var, insan varsa tüketim, üretim var. İnsan 
yoksa bunların hiçbiri yok. Onun için çok gayret edeceğiz, 
genç nüfusu artırmanın gayreti içerisinde olacağız. Aksi 
takdirde 2037’de ihtiyar bir nüfusla gerileme dönemine 
başlarız.” http://www.cnnturk.com/2012/turkiye/05/26/
erdogan.her.kurtaj.bir.uluderedir/662524.0/ 

Kürtaj yapan kadınları kriminalize eden, kürtaj ile 
cinayeti hatta katliamı eş tutan bu yaklaşım ve siyasalar, 
Türkiye’de genç nüfusun giderek azalıyor olmasından 
duyulan kaygıdan, toplumu İslamişleştirmek ve yeni 
muhafazakar bir nesil yaratmak gibi neo-liberal ve neo-
muhafazakar yönetim zihniyetinden türeyen arzuları içinde 
barındırır. Ayrıca nüfusun etnik özelliklerini dikkate alan bir 
yerden, hızla artmakta olan Kürt nüfusun dengelenmesinin 
de istenildiği düşünülebilir. Kürt nüfus üzerinde uygulanan 
gebelik önleyici ilaçların dağıtımına ilişkin eleştirel bir 
yaklaşım sergilemeyen hükümetin, pro-natalist politikaların 
uygulanması, tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de etnik 
açıdan nüfusun dengeli büyümesini hedef almak istemesi 
çok şaşırtıcı gelmeyecektir. Devletin eril iktidara dayanan 
yönetim zihniyetinin devamı olarak ise bu politikaların 
uygulanması için kadın bedeninin siyasal bir müdahale 
alanına dönüştürülmesinde bir beis görülmez. Dolayısıyla 
bu yeni uygulamaların ardında yatan geniş bir siyasal 
bağlam mevcuttur. 

AKP’nin pro-natalizm politikaları başta feministler 
olmak üzere pek çok kesim tarafından eleştirilmiştir ve 
yaşam biçimine müdahale olarak geniş tepki toplamıştır. 

“Her kürtaj bir uluderedir” diyen Başkan 
Erdoğan’ı, Sağlık Bakanı Recep Akdağ da 

destekleyerek, gerekirse tecavüze uğrayan 
kadınların bebeklerine devletin bakabileceğini 
ileri sürebilmiştir. AKP Ankara Belediye Başkanı 

Melih Gökçek ise “çocuğun suçu ne anası kendisini 
öldürsün” şeklinde kamusal şoku ve eleştiriyi 

arttıracak açıklamalar yapabilmişlerdir. 
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Bu politikalara duyulan tepki Gezi direnişine de yansımıştır. 
Özellikle orta sınıf kadınların Gezi direnişine verdiği tencereli 
tavalı desteğin ardında, kürtaj üzerine yaşanan tartışmaların 
etkisi de aranmalıdır. Yine Gezi direnişine katılan 
feminist grupların en fazla dile getirdikleri sloganlardan 
biri “benim bedenim benim kararım” olmuştur. Ancak 
özellikle feministlerin AKP’nin pro-yaşam ve yaşam hakkı    
savunusuna dayanan söylemleri karşısında, feministlerin 
kadının seçim özgürlüğüne dayanan pro-seçim söylemleri 
ne kadar güçlüdür ve ne düzeyde alternatif bir politika 
önermektedir? Dünyada bu tartışmalar izlendiğinde ana 
akım pro-seçim grupların söylemlerinin ve destekledikleri 
anti-natalizm uygulamalarının esasen orta sınıf kadınları 
temel aldıkları belirtilmektedir. Etnik kimlik ve sınıfsal farklara 
göre nüfus politikalarına bakış açısının değişebileceği, 
kadın bedenine ve kadının seçme özgürlüğüne vurgu 
yapan söylemlerin farklı etnik gruplar ve alt sınıf kadınlara 
ulaşamadığı yönünden eleştiriler derinleşmektedir. Kadının 
bedenine ve seçime özgürlüğüne vurgunun oldukça 
bireyci ve tüketim kültüründen beslenen bir dil içerdiği, 
kadınların seçme özgürlüğünü kısıtlayan geniş toplumsal 
bağlama duyarsız olduğu savunulmaktadır. Seçim vurgusu 
nedeniyle hak söylemini tamamen sağın eline bırakması da 
bu söylemsel stratejinin işaret edilen bir diğer handikabıdır. 
Ayrıca daha önce uygulamada olan nüfus artışını sağlamayı 
hedefleyen ve bu defa da çok çocuk doğurmaları nedeniyle 
alt sınıf veya beyaz olmayan kadınları yanlış seçim yapan, 
birey olamamış varlıklara indirgeyen ve onları kriminalize 
eden politikalarla arasına yeterince mesafe koyamayan bir 
söylem geliştirdikleri de açıktır. Örneğin ülkemizde Kürt 
kadınlarına rızası dışında uygulandığı yaygın olarak ileri 
sürülen gebelik önleyici yöntemler ve benzeri etnik merkezci 
ve sömürgeci sağlık politikalarına sessiz kalan bir söylemin 
kapsayıcı olması ne derece beklenebilir. “Seçim” birçok alt 
sınıf kadın için lükstür. Zorunluluk çok daha belirleyici ve 
toplumsal koşullarla ilişkili olarak yaşanan bir deneyimdir. 
Kürtaj ise bir seçim olmaktan ziyade, pek çok kadın için 

zorunluluk nedeniyle yaşanan ve pek de hoş olmayan bir 
deneyim olabilmektedir. Esasen pro-yaşam ve pro-seçim 
ikileminden çıkılarak, yaşam ve hak merkezli, kesişimsel 
(sınıf, etnik kimlik ve cinsiyet kimliği arasındaki kesişimlere 
duyarlı) alternatif bir mücadele hattının inşa edilmesine 
ihtiyaç görülmektedir (Smith, 2005). Böylesi bir söylemin 
sadece AKP politikalarına değil, kadın bedenini ve cinsel ilişki 
alanını siyasallaştıran tüm iktidar biçimlerine karşı çok daha 
kapsayıcı ve radikal bir duruş sergilenmesini kolaylaştıracağı 
üzerinde düşünmeye değer görünmektedir. 

Agamben, G. (1998), Homo Sacer: Sovereign Power and 
Bare Life, trans. Daniel Heller Roazen. Stanford: Stanford 
University Press. 

Akşit, Elif E. (2010) “Geç Osmanlı ve Cumhuriyet 
Dönemlerinde Nüfus Kontrolü Yaklaşımları” Toplum ve 
Bilim 117, 179-197. 

Demirci, Tuba ve Somel, Akşin (2008), “Women’s 
Bodies, Demography and Public Health: Abortion Policy 
and Perspective in the Ottoman Empire of the Nineteenth 
Century”, Journal of History of Sexuality, 17/3, s. 379. 

Foucault, M. (2003), Cinselliğin Tarihi, çeviri: Ayrıntı 
Yayınları. 

Kasap, Tuğçe (2013) Women’s Womb As a Biopolitical 
Space in The Context of Biopolitics of Abortion in Turkey, 
Unpublished MA thesis submited to Central European 
University Gender Studies Department, Budapest, 
Hungary. 

Smith, Andrea (2005), “Beyond Pro-Choice Versus Pro-
Life: Women of Color and Reproductive Justice”, NWSA 
Journal, Vol. 17 No. 1 (Spring). 

Dergimizin bu sayısında katkılarını sunan 
akademisyen ve emekçi kadın yoldaşlarımıza 

sonsuz teşekkürler...
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Naciye KURT / Bilgi İşlem Görevlisi Taşeron Sağlık Emekçisi Şükran DEMİR / Hemşire

SES HAKKARİ ŞUBESİ

Eski Başbakanın üç çocuk doğurun demesi ve bir 
yandan da kadına tanınacak haklardan bahsetmesi 
arasında bir çelişkiyi barındırıyor. Resmen “kadının iş 
ortamında ne işi var, gitsin evinde otursun” demeye 
getiriyor. 

Şu an ki iş ortamım kesinlikle hayalimdeki ile 
uyuşmuyor. Başta güvencesiz olmam ve sürekli mobbinge 
maruz kalmamız zaten durumu ifade ediyor. Taşeron 
demek aslında emek sömürüsü demek, yani net ifade ile 
“sizi istediğimiz gibi kullanırız” yaklaşımı var. Erkeklerle 
eşit bir çalışma ortamı, güvenceli ve insanca yaşamaya 
yetecek bir ücret talep ediyorum.

AKP öncelikle kadını iş ortamından uzaklaştırıp eve 
hapsetmeye çalışıyor. İkinci sınıf vatandaş muamelesi 
görüyoruz. Mesela kürtajla ilgili politikaları son derece 
yanlış, sanki o psikolojiyi kadının yerine onlar yaşıyormuş 
gibiler. İktidar kadın bedeni üzerinde söz hakkına sahip 
olmamalı. Mesleki anlamda da emeğimizin karşılığı olan 
saygıyı göremiyoruz. Bunun bu politikalardan bağımsız 
olduğunu düşünmüyorum. Ekonomik anlamda da 
emeğimizin karşılığını almıyoruz. 

Herkesin insanca muamele gördüğü bir ortam 
istiyorum. Kendi kurumumuzu değerlendirecek olursak, 
hastalar çoğu zaman puanlara (performans sistemi) 
kurban ediliyor. Mobbing durumunu çok sık yaşıyoruz. 
Bazen belki fark etmiyoruz bile. Örneğin, ameliyathane 
ortamında erkek doktorların erkek hemşireleri (sağlık 
memurları) tercih etmesi bile ayrımcı bir zihniyetin 
varlığını gösteriyor. Tüm meslektaşlarıma mobbingsiz bir 
ortamda çalışmaları dileği ile serkeftin diyorum. 
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ŞENGAL VE ROJAVA’DA KADINLARIN  / SAĞLIK SORUNLARIFunda ÇAKIR MANDUZ / İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

İZMİR’DE KÜRTAJ BUTONU SÜRECİ 

Tarihin bir dönemi hariç bütün dönemlerinde kadınlar 
karar mekanizmalarından, yönetim alanlarından, yazma 
ve sembol yaratma gibi işlerden dışlanmış, ev içi alanlara 
hapsedilmişlerdir. Kadının bedeni, yaptığı işler aşağılanmı 
ş değersiz görülmüştür. Ataerkillik bütün davranış 
kodlarına atasözlerine ve yaşam biçimlerine ince ince 
işlenmiş.Bu kalıpların dışına çıkmak kimi zaman dayağa, 
kimi zaman sistematik işkencelere kimi zaman yakılarak 
veya taşlanarak öldürülmeye sebep olmuştur ve olmaya 
da devam ediyor.Kadını sadece çocuk doğuran bir rahime 
indirgeyen anlayış kadınları kamusal alan dışında tutmak 
isteyen söylem ve politikalarında ısrarcı davranıyor. 
Hükümet tarafından kadınlara en az üç çocuk ve hatta 
beş çocuk doğurmaları telkin ediliyor. Daha da çok çocuk 
olsun diye normal doğumun puanları arttırılıyor. 

Para-puan sistemi içinde sezeryan endikasyonlarının 
bile normal doğum yapılmasına sebep olunması anne ve 
bebek sağlığını riske atıyor. 

Kürtajı bir “cinayet” olarak tanımlayan hükümet 
politikası nedeniyle 20 Şubat 2014 gününden beri 
isteğe bağlı kürtaj olmak isteyen kadınlara kamu sağlık 
kurumlarında kürtaj yapılması fiili olarak engellenmişti.
İzmir’de isteğe bağlı kürtajın yapılabildiği tek merkez 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası olan 
Konak’ta hizmet veren kadın doğum ünitesiydi. Buraya 
20 şubat 20014 gününden itibaren kürtaj için başvuran 
kadınlara işlem yapılamamıştı. İzmir Barosu’na gelen 
şikayetler üzerine İzmir Barosundan avukatlar hem 
Başbakanlı’ğa hem de İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
konuyla ilgili bilgi edinme başvurusunda bulundular.
Ancak tatmin edici bir cevap alınamadı. 

Halk arasında “kürtaj butonunun kaldırılması” olarak 
ifade edilen Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı 
sağlık tesislerinde görev yapan personelin ek ödeme 
tutarlarını belirleyen, net performans puanının tespiti 
amacıyla tabibler tarafından yapılan muayene ve 
işlemlerin tanımlanması, bu işleme ilişkin puanların 
tespiti ile muayene ve işlemlerin incelenmesinin usul ve 
esaslarını düzenleyen girişimsel işlemler yönergesinin 
ekinde daha önceki listelerde yer alan 620100’menstrual 
regulasyon’ işlem kodu son listeden çıkarılmıştı. 

7 Mart 2014 tarihinde SES İzmir Şube olarak bir basın 
açıklaması yaptık. İzmir Diş Hekimleri Odası, Üreme 
Sağlığı Derneği, İzmir Sağlık ve Hasta Hakları Derneği ve 
bağımsız feministler bu açıklamaya destek verdi. 

BDP İstanbul Milletvekili Levent 
Tüzel ve CHP Muğla Milletvekili 
Prof. Dr. Nurettin Demir, fiili olarak 
yasaklanan kürtaj uygulamaları 
hakkında Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Ayşenur İslam ve Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu’nun yanıtlaması 
istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı 
soru önergesi verdi. 

8 Mart Kadınların Birlik Mücadele 
ve Dayanışma Günü’nde İzmir İl Kadın 
Platformu tarafından kürtaj butonu ve 
arkasındaki politikalar protesto edildi. 
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Kadınların onca yıldır yaptığı ve büyük 
mücadelelerle elde ettikleri kürtaj hakkını bir 
butonla fiili olarak kaldırmaya çalışan İktidar 
partisinin üst düzey yönetici ve bürokatlarının 
kimi söylemleri aslında bunun nedenini açıkça 
ortaya koyuyor.“ Bir tane kız mıdır, kadın mıdır 
bilemem.” 

 “Kadına şiddet abartılıyor.” 

 “Ben zaten kadın erkek eşitliğine 
inanmıyorum.” 

 “Benim bedenim, benim kararım 
diyenler feminist.” 

 “Kürtajı bir cinayet olarak 
görüyorum.” 

 “Tecavüze uğrayan doğursun, gerekirse devlet 
bakar.” 

 “Tecavüzcü, kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından 
daha masum.” 

 “Tecavüze uğrayan da kürtaj yaptırmamalı. 

 ‘’Bosna’da kadınlar tecavüze uğradı ama 
doğurdular.” 

 “Kadın ahlaklı olsun, kürtaj yapmak zorunda 
kalmasın.” 

 “Anası tecavüze uğruyorsa neden çocuk ölsün? 
Anası ölsün.” 

 “Yalnız bırakılan ya davulcuya ya zurnacıya.” 

 “Kızlarına sahip çıksalarmış.” 

 “Medya olayları abartıyor. Kadına yönelik şiddet 
algıda seçicilik.” 

 “Evdeki işler yetmiyor mu?” 

 “Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek.” 

 “Kızlar okuyunca erkekler evlenecek kız 
bulamıyor.” 

 “Türk kadını evinin süsüdür.” 

 “Kadınsa o da iffetli olacak. Mahrem namahrem 
bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak, 
bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak” 

Mücadele ve çabalarımız sonrasında girişimsel 
işlemler listesine “dilatasyon ve kürtaj” butonu konuldu.
Ancak hala kürtajın kaldırılma tehlikesi vardır. Bunun 
için hem sağlık işkolunda olmamızdan dolayı bizim 
sendikamızın hem de kadın örgütlerinin, feministlerin ve 
kadınların bu konuda takibi gerekiyor. 

 Kürtaj kadınların büyük bedeller ödeyerek elde 
ettikleri bir haktır. Kaç çocuk doğuracağına ya da 
doğurmayacağına kadın kendisi karar verir. Güvenli, 
ücretsiz isteğe bağlı kürtaj kadınların hakkıdır. Sağlık 
sendikası olmamızdan dolayı da bunun güvencesi bizim 
de sorumluluğumuzdadır. 



SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

11

ŞENGAL VE ROJAVA’DA KADINLARIN  / SAĞLIK SORUNLARIArzu TÜRKMEN / SES İzmir Şubesi

YAŞAMI YENİDEN ÜRETENLER: YİNE KADINLAR

Suruç çadır kentlerinde, yaşamın sağlıklı devam etmesini 
sağlayan yine kadınlar oldu. Her biri üç-beş çocuklu bir ya da 
daha fazla sayıda aile ile küçücük bir çadırı, yetenekleri ile 
bir tam daireye çeviren ve orada yaşam kuranlar kadınlardı. 
Toplam alanı 16 metrekare olan çadırın gündüz oturma 
odası, gece yatak odası, bir köşesi yemek yapabilecek 
kadar mutfak, bir tarafı hol vs gibi düzenleyen kadınlar, 
çocuklarını, hatta çamaşırlarını aynı çadırda yıkıyorlardı. 
Çadır kentlerde yaptığımız sağlık çalışmasında; buradan 
birileri ile çalışmamız gerektiğini düşündüğümüzde, cevap 
hiç tereddütsüz kadınlar oldu. 

Sağlık, sistemin toplumu kontrol etmek için ihtiyacı olan 
bağımlılık ilişkilerinin bir parçası olarak; kapitalist sistemde 
sağlık; iktidar ve bağımlılık ilişkilerini tekrar tekrar üretir. 
Sağlık alanında bu ilişkilerin değişmesini sağlayamadan, 
gerçek bir özgür toplumdan bahsedilemez. Sağlığın 
toplumsallaştırılması, yeniden kültüre dönüştürülmesi ve 
sağlık hizmetlerine demokratik katılımın sağlanması ile 
toplum bu alandaki bağımlılık halinden özgürleştirilebilir. 
Sağlığın kültüre dönüşmesi; sağlık ile ilgili her türlü 
organizasyonda toplum katılımı, koruyucu sağlığın 
öncelenmesi ve bilginin paylaşımını gerektirir. Katılımcı bir 
anlayışın geliştirilmesi, sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplum 
için sağlıklı yaşam ortamının sağlanmasını kolaylaştıracağı 
gibi, kendi bedenine, yaşamına sahip çıkan birey anlayışını 
beraberinde getirecektir. Amatör sağlık çalışması, toplumun 
sağlık alanında da özgürleşmesinin önünü açabilmek amacı 
ile adım atılmış bir pratik saha çalışmasıdır.

Bir örnek olarak Suruç kamp pratiği;

Savaştan kaçan Kobane halkı, 15 eylül 2014 günü 
sınırdan geçerek Suruç’a ulaştı. Resmi rakamlara göre 
sınırdan 160 bin kişi geçti ve bu rakamın 54-60 bin kadarı 
halen Suruç’ta bulunuyor. Devlet, ilk andan itibaren sadece 
6000 kadar kişiye, yatılı bölge okulunda yer göstermiş, geri 
kalanı da yok saymıştır. Kalan kitle, Suruç Belediyesinin 
gayreti ile köylere, mahallelere, acele yapılan üç çadır kente 
yerleştirildi. Hala sokakta, inşaatlarda kalanlar, daha sonra 
yapılan 3 çadır kente yerleştirilmeye devam ettiler. 

Kamplar, çok acele kurulduğundan, deneyimsizlikten 
ve savaşın oluşturduğu diğer dezavantajlardan dolayı ilk iki 
aylık dönemde oldukça sağlıksızdı. Bu sağlıksız koşullarda 
hastalık oluşma riski çok yüksekti. İlk bir ay, sağlıkçıların 
alanda varlığı, poliklinik hizmeti şeklinde idi. Bir aydan 
sonra, çevre koşullarının düzeltilmesi ile ilgili raporlar ve 
çözüm önerileri sunuldu. Aynı zamanda, poliklinik çalışması 
tekrar gözden geçirildi. 

İlk dönemler, iki noktada poliklinik mevcuttu. Biri 
şehir merkezine yakın, diğeri 450 çadırlık bir çadır kentin 
içinde yer alıyordu. Poliklinikte yapılan işlem ise; gelen 
hastayı fiziksel muayene ve anamnez ile değerlendirmek 
ve ilaç vermekti. Poliklinik merkezlerinin önünde oluşan 
uzun kuyrukların ortalama % 60ı gereksiz başvuru olduğu 
halde, zaman zaman ciddi hastalar, poliklinik başvurusu 
yapmadıkları için, fark edilmiyordu. Bir süre sonra gönüllü 
gelen sağlıkçı arkadaşlar, yaptıkları işten nefret ediyorlardı. 
İlk dönemler için toplum ile temasın aracı olan bu merkezler, 
gittikçe kanserleşen bir sorun olmaya başladılar.

Var olan sağlıksız koşulların yanında, bir sağlıksız 
zemin de poliklinikten çıkıyordu. Polikliniğe başvuran 
hasta örneğin ishal olduğunu söyler ise, hekim bu hastayı 
bir daha görebileceğinden emin olamadığından, ishal 
de böyle dönemlerde ölümlere sebep olabildiğinden, 
olabilecek en kötü durumu düşünerek ilaç veriyordu. Bir 
ara değerlendirmede, poliklinik koşullarında, 2. Ve 3. Kuşak 
antibiyotiklerin bile ilk muayenede çok rahat verildiği, yine 
de hastalık azalmasına bir çözüm olmadığını gördük. Bir 
şekilde, çadır kentteki halka daha yakın temas etmenin bir 
yolu bulunmalıydı. 

Çadır kentlerde, en az altı ay kadar kalınacağı netleştikten 
sonra, bu halka sağlık götürmenin yolunun sağlığın 
toplumsallaşması olduğu kanaatine vardık. Her şeyden 
önce buradaki çalışma için yöntem belirlenirken; doğal 
sağlık anlayışının genel ilkelerinin yanı sıra çadır kentlerdeki 
öznel durum da değerlendirildi. 

 yaşanan sağlık sorunları neler?

 en çok hangi kesim sağlık sorunları yaşıyor?

 hangi sağlık bilgisinin daha fazla toplumsallaştırılma 
ihtiyacı var?

 amatör sağlıkçı kimler olmalı? Hangi yöntem ile 
seçilmeli?

 amatör sağlıkçının çalışma yöntemi ne olmalı? Gibi 
sorulara yanıtlar arandı.

En çok sağlık sorununun çadır çevre şartlarına bağlı, 
enfeksiyonlar olduğu, çocukları ve kadınları daha çok 
etkilediği; çocuk ve gebe sayısının çok olduğu ve koruyucu 
sağlığın ana-çocuk sağlığı kısmının daha önemli olduğu 
gözledik. Çocuklar ile ilgilenenler genellikle kadınlar idi. 
Dolayısı ile amatör sağlıkçılarımızın özellikle çocuk sahibi 
orta yaş kadınlar olmasını önceledik. 
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Çadır kent alanını sokaklara bölerek, her 
sokakta kadınlarla sağlık sohbetleri yaptık. Bu 
sohbetlerin ardından amacımızı ve sokaktan 
bir ya da iki kadınla çalışmak istediğimizi ifade 
ettik. Bizim amacımızın ve yöntemimizin kadınlar 
tarafından anlaşılması ve onaylanması önemliydi. 
(Demokratik toplum katılımı) Amatör sağlıkçı 
kadınlar, bu kadın toplantılarında, diğer kadınların 
da seçtiği gönüllülerden belirlendi. Daha sonraki 
çalışmalarda, amatör sağlıkçı kadınların etkin rol 
almasını sağlamaya çalışırken, diğer kadınlarla da 
zaman zaman ilişki kuruldu. 

Her sokaktan sorumlu amatör sağlıkçıların kendi 
sokağındaki sağlık sorunlarına hakim olmalarını 
önemsedik. İlk olarak; her sokağın amatör 
sağlıkçısı, o sokakta yaşamalıydı. İkinci olarak; tüm 
çadırlara girmeleri sağlandı, sokaklarındaki gebe, 
çocuk ve kronik hastayı öğrendiler. 

(Sağlık bilgisinin toplumsallaşması) Yöntem olarak, sorun 
merkezli yaklaşım belirlendi. Sağlık problemi oluşma riski 
çok yüksek olan çadır kentlerde, amatör sağlıkçı kadınlar 
ile yaklaşık her gün görüşüldü, oluşan sorunlar üzerinden 
birlikte yaklaşım geliştirildi. Çalışmalarda, eğiten-eğitilen, 
öğreten öğretilen arasındaki hiyerarşik ve çelişkili ilişki 
yerine bilgi paylaşımını sağlandı. Bazı bilgilerin sadece 
bizde olmadığı çok açıktı. Örneğin; kadının kendi çocuğunu 
yetiştirirken, edindiği deneyim bilgisi onda olduğundan; 
bazen soruna dair yaklaşımda onun bilgisi daha önemli 
oluyordu. 

(Çarpıtılmış sağlık algısı) Kobane halkında en 
büyük yanılgı aşırı ilaç kullanımı eğilimi ve poliklinikler 
üzerinden sağlık hizmet tüketimine yönelim idi. Poliklinik 
çalışmamızda, gönüllü gelen arkadaşlarımızın, aynen devlet 
hastanelerindeki gibi bir yabancılaşma yaşadığını gözledik. 
Bir süre sonra, çadır kentlerdeki halka yönelik ötekileştirici 
bir dilin oluştuğu ve yaptığı işten nefret etme hali geliştiğini 
çok net gözlemledik. Oysa poliklinik dışı çalışmalarda 
(amatör sağlıkçı) durum tam tersi idi. Daha fazla enerji sarf 
edildiği halde, çadıra girmek, doğrudan iletişim kurmanın, 
birlikte yapabilmenin farkı, sağlıkçı açısından yaptığı işe 
yabancılaşmaması idi. İlaç kullanımını en aza indirmeye 
çalışmak, tüm görüşmelerde birinci amacımız oldu. 
Kampta bir doktor bulunmasının sağlıklı olmak ile aynı 
şey olmadığını, süreçte deneyim paylaşımları ile görünür 
kılmaya çalıştık. 

Değerlendirme:

Sadece sağlıkçı ile yürüyen bir süreç olmadı. Kollektif 
emek gücünün ortaya çıkarılması sağlandı. Bunu yaparken, 
kullanım değeri esası öne çıkarılarak hareket edildi. Çadır 
kent toplumunun kendi yaşam alışkanlıkları ile sağlıklı 
yaşamı devam ettirecek bir motivasyon oluşturulmaya 
çalışıldı. Bütün bunlar, sağlıkçıların, amatör sağlıkçıların 
yaşam alanına dahil olması ile mümkün oldu. 

Suruç çadır kentlerde, toplumun sağlıklı kalabilmesi, 
amatör sağlıkçı kadınlarla sağlanabildi. Daha sonraki 
çalışmalarımızda, orta yaş, çocuk sahibi kadınlar ile 
çalışmanın doğru bir karar olduğunu gördük. Belirlenen 
sağlık konuları ile ilgili sağlık bilgisinin toplumsallaşması, 
çadır kentlerdeki kadınlar ile mümkün oldu. Daha sonra, 
çeşitli sebeplerle seçilen genç kadınlarla yapılan çalışmalar, 
ilk çalışma kadar iyi sonuç vermedi.

Amatörün çadıra girmesi, sağlık problemi olunca 
ulaşılması; sokak içinde sağlık konusundaki toplumsal 
dayanışmayı artırdı. Aynı zamanda, amatörlerin birbirleri 
ile dayanışmaları da gerektiğinden, birlikte yapma 
zemini oluştu. Öyle ki; bir amatörün işinin olması ya da 
hasta olması durumunda onun günlük işlerini bir başka 
amatörün yaptığını gördük. Bizim tarafımızdan, belirlenen 
yöntem dışında, bu sonuçları hedefleyen bir planlama 
yapılmamıştı. 

Çalışma içinde çeşitli dezavantajlarımız oldu. Gelen 
gönüllü sağlıkçıların, kısa süre kalmaları, her ekibin 
tartışmalara daha önceden dahil olmaması, batıdan 
gelenlerde dil sorunu olması, bölgeden gelenlerin sayı 
olarak az olmaları, özellikle hekim arkadaşların çalışmaya 
ayak uyduramamaları gibi sorunlar yaşandı. Amatör sağlıkçı 
kadınlar açısından ise, çalışmanın başlangıçta belirlenen 
şekilde yürüyememesi kırılmalara neden oldu. Zamanla işler 
kolaylaşsın diye amatörler içinden seçilen koordinasyonların 
kendi içinde iktidar oluşturması gibi sorunlar yaşandı. 
Zamanla her sokakta amatör sağlıkçı kadınların değişimi, 
çalışmaya katılan sağlıkçı azlığı nedeniyle gerçekleşmedi. 

Sonuç olarak, kadınların sağlığın toplumsallaşması 
konusunda aktif rol almalarının doğru bir karar ve 
yaklaşım olduğunu gördük. Çalışma yönteminde tutarlı 
olunduğunda, toplumun ihtiyacına dönük bir çalışma biçimi 
belirlendiğinde, özellikle kadınlarla birlikte, sağlık alanında 
da toplumun öz gücünü ortaya çıkarmak mümkün olabildi. 
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LGBT EĞİTİM

SES Genel Merkez / Uluslararası Af Örgütü Ortak Çalışması

8-9 kasım 2014 tarihinde İstanbul’da ve 15-16 Kasım 
2014 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenen Uluslararası 
Af Örgütü’nün LGBTİlere Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele 
başlıklı insan hakları eğitimi çalışmalarına, çalışmaların 
düzenlendiği illerden ve çevre illerden üyelerimiz ve 
Genel Merkez’den Kadın Genel Sekreteri Belkıs Yurtsever 
katılım göstermiştir. Yaklaşık 40 civarında üyemizin katılım 
gösterdiği bu iki çalışmada;

  LGBTİ temel kavramlar ele alınmış,

 LGBTİler ile ilgili toplumsal ön yargı ve mitler 
tartışılmış,

 LGBTİlere yönelik ayrımcılığın heteronormatif 
bir düzende ve heteroseksist bir ideolojiyle nasıl 
üretildiği konuşulmuş,

 LGBTİlere yönelik ayrımcılığa dair mahkemelere 
taşınmış olan davaların başarıyla ve cezasızlıkla 
sonuçlanan örnekleri incelenmiş,

 LGBTİ hareketinin Türkiye ve dünyadaki tarihi 
diğer toplumsal hareketlerle ilişkisi bağlamında 
değerlendirilerek, LGBTİ hareketinin güncel 
tartışma başlıklarına değinilmiştir.

2 günlük çalışmaların son oturumlarında katılımcılar 
ve kadın genel sekreterimiz, LGBTİlere yönelik ayrımcılığın 
ortadan kaldırılması adına SES olarak hangi alanlarda 
harekete geçmek gerektiğini tartışmışlar ve şu önerilerde 
bulunmuşlardır:

 LGBTİlere yönelik ayrımcılık toplumsal cinsiyet 
eğitimlerinin bir parçası olmalıdır.

  SES web sitesine LGBTİ hakları ve LGBTilere yönelik 
ayrımcılık konusunda üyelerimizi bilgilendirici 
materyaller koymalıdır.

 LGBTİlerin sağlık, sosyal güvenlik, sosyal hizmet 
ve yaşam hakkına dair ihlallere yayınlarımızda ve 
raporlarımızda yer verilmelidir.

 SES üyeleri işyerlerinde bu konuda bireysel olarak 
iyi örnek oluşturmalıdır.

 Tüzüğümüze cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 
eklenmesi tartışılmalıdır.

 LGBTİlerin uğradıkları hak ihlallerinde (örgütlenme 
ve ifade özgürlüğü, sağlık, sosyal hizmet, sosyal 
güvenlik ve yaşam hakkı) basın açıklamaları ve 
eylemler düzenlenmelidir.

 LGBTİ birey ve örgütlerin davaları takip edilmeli, 
dayanışma gösterilmelidir.

 Yerellerde üyelerimiz bu konularda LGBTİ 
örgütleriyle birlikte çalışmalar yürütmeli, eğitimler 
örgütlemelidir.

 Protokol yapılması/imzalanması 

 SES’in sağlık hizmeti tanımı değiştirilmelidir. Sağlık 
ayrım gözetmeksizin toplumun tümünü kapsayan 
bir hizmet olarak tanımlanmalı ve özel ihtiyaç 
grupları vurgulanmalıdır.

 Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedeniyle de 
ayrımcılık yapılamayacağının anayasaya girmesi 
için SES dayanışma göstermelidir.

 Kişisel verilerin mahremiyeti noktasında SGK nin 
kişilere ait verileri satması kabul edilemez. SES bu 
konuda çalışma yürütmelidir.

 LGBTİlere yönelik hak ihlallerinin ve ayrımcılığın 
ortadan kalkması SES’in genel talepleri arasına 
girmelidir.

 SGK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocukların 
kaldığı yerler, Huzur evleri ve sığınma evlerinde
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8 Kasım 2014 tarihinde Diyarbakır Ses Şubesinde Kadın 
Meclisimizi oluşturduk. İlk etap da 17 kişi olan meclisimizde; 
5 kişilik yürütme oluşturuldu. Önümüzdeki dönem için bazı 
kararlar alınarak, bunları sırasıyla hayata geçirmek üzere iş 
bölümü yapıldı. 

 Şubemizde kadın panosunu oluşturduk,

 Bütün iş yerlerimizde sendika panosunun yanında 
Kadın Panosu oluşturulacağı kararı alındı.

 Watsapp ve Facebookta Ses Kadın Meclisi Grubu 
oluşturuldu, 

 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü 
kapsamındaki etkinliklerde bazı ortak fikirlerle, il 
etkinliklerini güçlendirme çalışmaları yapıldı,

 Her hafta kadın mücadelesi ile ilgili sendikamızda 
film gösterimi yapıldı, 

14 Şubat 2015 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
gündemli toplantısıyla yeniden kadın üyelerle bir araya 
gelinerek, Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde 
kararlar alındı;

 İldeki etkinliklere katılım sağlanması ve kendi 
öznelimizde yapılacak etkinlikler için Basın yayın, 
sosyal işler, örgütlenme komisyonları oluşturuldu, 

 Pankart ve dövizlerde kullanılacak sloganların 
belirlenmesi kararı alındı, 

 6 Martta Nusaybin de startı verilecek Dünya 
Kadın Yürüyüşü çevresinde ilimizde 8 Martta 
gerçekleştirilecek bölgesel mitingin duyurusu iş 
yerlerinde yapılması kararı alındı,

 20 Şubat 2014 tarihinde 8 Mart etkinlikleri 
çerçevesinde yapılacak çalışmalar hakkında 
ortaklaştırmak üzere yeniden bir araya gelme kararı 
alındı,

20 Şubat 2014 tarihinde yapılan toplantıda, 

 çalışmalar konusunda komisyonlarda bulunan 
arkadaşlar tarafından bilgilendirmeler yapıldı. 

 Eksiklikler belirlendi ve giderilmesi noktasında 
fikirler belirtildi. 

 Yapılacak yeni etkinlikler de belirlendi.

 Şubemizdeki Kadın Panosunun güncellenmesi 
yapıldı. 

 Bütün iş yerleri için Kadın Panosu hazırlandı ve iş 
yerlerine dağıtımı yapıldı. 

 Kobanili ve Şengalli kadınlara yönelik aile planlaması 
hakkında bilgi verildi 

 Meclisimizde AKP’nin beden politikaları tartışıldı 
daha sonra anket çalışmasının soru-cevap olacak 
şekilde iş yerlerimizde işletileceği kararı alındı.

SES DİYARBAKIR ŞUBESİ / KADIN MECLİSİ 

SAVAŞA KARŞI KADIN DEVRİMİ  

ŞUBELERİMİZDEN ŞUBELERİMİZDEN ŞUBELERİMİZDEN ŞUBELERİMİZDEN

SES BAKIRKÖY ŞUBE

Kasım ayında SES Bakırköy şubesinde 25 Kasım 
etkinlikleri çerçevesinde “Savaşa karşı Kadın 
Mücadelesi” konulu söyleşi düzenlendi. Konuk olarak 
katılan ETHA (Etkin Haber Ajansı) Muhabiri Arzu Demir, 
Rojava devriminde etkin rol alan kadınlarla yapmış 
olduğu röportajları ve izlenimlerini aktardı.
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GÖĞSÜMÜZÜ SİPER ETTİK, HASTANEMİZİN KAPATILMASINI ENGELLEDİK

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi 
Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışan bir kadın emekçiyim. 
105 yıllık geçmişi olan, bölgenin tek ve Türkiye’nin 4 Göğüs 
Hastanesinden biri burası. Genelde iyi beslenemeyen, iyi 
koşullarda barınamayan, maddi durumu iyi olmayan, böyle 
olunca kadın hastaları da çok olan; doğal olarak da para 
getirmeyen, devletin sırtında “yük olarak” gördüğü hastalara 
bakılır. Bu yüzden olacak, 8 ay önce Sağlıkta Dönüşüm 
Projesinin bir sonucu olarak hastanemizin Tepecik Eğitim 
Araştırma hastanesi ile birleştirildiğini, yeni adının Yenişehir 
Eğitim Araştırma Hastanesi yapıldığını öğrendik. 

 Bu haber hem hastane çalışanları olarak bizleri, hem de 
hastaları harekete geçirdi. 104 yıllık hastanenin hiçbir çalışanın 
veya hastasının haberi olmadan yok edilmek istenmesine 
sessiz kalamazdık.Bu haberle, sekiz ay sürecek olan ve 
kazanımla sonuçlanan hastanemize sahip çıkma mücadelemiz 
de başlamış oldu. Her gün yeni bir araçla, yeni bir yöntemle 
sürdürdüğümüz mücadelede hem sağlık emekçisi kadınların, 
hem de hasta ve hasta yakını olan kadınların bu sürece 
katılımı dikkate değerdi. Direnişin en önünde yer alan kadınlar, 
hastanelerini bırakmadı. Sağlık hakkından en zor ve en az 
yararlanabilenlerin kadınlar olduğunu, sağlıkta dönüşümün 
en çok mağdur olanının sağlık emekçisi kadınlar olduğunu, 
hastanelerde hasta yakınlarının daha çok kadınlar olduğunu 
ve hastanelerde yaşanan her şeyi en yakından kadınların 
yaşadığını düşündüğümüzde, hastanesine sahip çıkanın da en 
çok kadınlar olması tesadüf değil. 

Neler mi yaptık bu sekiz ay boyunca? Temsilci arkadaşlarla 
toplantı yapıp hastane bahçesinde çadır açıp, hastanenin 
birleştirilmemesi için halktan ve çalışanlardan imza toplamakla 
başladık işe. Bir yandan da tüm kliniklerde dolaşarak bir 
eylemlilik sürecine başladığımızı duyurduk. Hastalardan imza 
toplarken özelikle kadınhastalarımız ve hasta yakınlarımız 
olayı son derece sahiplendiler, sadeceimza vermediler, “biz 
ne yapabiliriz” diye soruyorlardı. ALO 184 ‘ü aramaları ve 
hastanemizin birleştirilmesini istemediklerine söylemelerini 
önerdik. Hastane birleştiğinde en mağdur olacak olanlar göğüs 
hastaları ve taşeron şirkette çalışan işçi arkadaşlar olacaktı. 
Başta da en kolay gözden çıkarılabilecek kadın işçi arkadaşlar. 

İlk hafta her gün farklı örgütlerin yaptığı basın açıklaması, 
hastane içindeki yürüyüşler ve çadırda imza toplayarak geçti. 
İkinci hafta Sendika temsilcileri, tabip odası temsilcileri, bilgi işlem 
çalışanları, temizlik firması çalışanları ve kadrolu çalışanlardan 
oluşan “Göğsünü siper et platformunu” kurduk. Kararlarımızı 
platform olarak almaya başladık. Topladığımız 6000-7000 
imzayı 500 kişilik bir grupla hastane bahçesinde yürüyerek, 
hastane dışında da yolu kapatıp yürüyüş yaparak gönderdik. 
Eylemelere sadece kadrolu çalışanlar değil taşeron şirkette 
çalışan temizlik personeli ve bilgi işlem elamanları,özellikle de 
kadınların katılımı oldukça yoğundu.Göğsünü siper et göğüs 
hastanen kapanıyor tişörtleri bastırdık.Stikırlar bastırdık.
Eylemlerimize hastaların yanında milletvekilleri, demokratik 

kitle örgütü temsilcileri, müzisyenler, mahalle halkı (roman 
vatandaşlarımız) sürekli olarak destek veriyordu.

Her gün bir eylem yapılıyordu. Bir gün “Hastane etrafında 
insan zinciri oluşturarak hastanemizi koruma altına alıyoruz 
‘eylemi yaptık. Başka bir gün yemekhanede toplanarak 
dövizlerimizle ve özel hazırladığımız tişörtlerimizle hastane 
bahçesinde yürüyerek, halkında desteğiyle bizi birleştirmek 
istedikleri karşı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
yürüyüş yapıp onları da sahip çıkmaya çağırdık. Kimi günler 
hastanede başlayan yürüyüşleri hastane dışına taşıdık, caddeye 
çıkarak yolları kapadık. Mahallelerde yürüyüşler yapıp mahalle 
halkıyla buluştuk. 

Eylemlerimiz karşısında yetkililer de sıkışmaya başlamıştı. 
Kamu Hastaneler birliği kurum başkanı bana 5-10 gün süre 
verin, bunu çözeceğim dedi. Hastane yöneticisinin amfide 
toplantı yapacağını öğrenince hep birlikte oraya gittik. Hastane 
yöneticisi sorunun çözüleceğini söylese de, resmi bir karar 
olmadaneylemleri sona erdirmeyeceğiz kararını aldık. Sonuç 
almayı hızlandırmak ve hastane birleştirilmesini engellemek için 
tüm hastanede 10-12 arası iş bırakma eylemi yaptık. Hastanede 
kürsüler oluşturduk. Kuzey sekreterliğinin önüne yürüdük. 400 
kişilik bir grupla sekreterliğin önünde basın açıklaması yaptık. 
Farklı tarihlerde hastane bahçesine referandum sandıkları 
kurduk, hastane birleştirilmesi konusunda kararı çalışan ve 
hastalar versinler dedik. 

Sekiz ay boyunca yaptığımız çalışma önce Kamu Hastane 
Birlikleri Kurum Başkanının “iki hastanenin birleşme işini 
şimdilik buzdolabına kaldırdık” açıklaması yapmasını sağladı. 
TKHK tarafından yazılan yazıda hastanenin birleştirilmesinin 
iptal edildiği, sadece mali yönden Tepecik Eğitim Araştırma 
Hastanesine bağlanması kararın verildiği açıklandı. Biz de 
birleşmenin iptal edilmesinin olumlu olduğunu ama mali 
birleşmenin de bir an önce iptal edilmesi gerektiğini belirten 
bir basın açıklaması yaptık. Geldiğimiz son süreçte 2015 Ocak 
yılı itibari ile mali birleşme de 1 yıl ertelendi. 

Kadrolu- taşeron, hastalar- hasta yakınları, mahalleliler, 
partiler, odalar, dernekler hep birlikte sürdürdüğümüz; 
kadınların dirençli, kararlı ve her yapılan işte en önde en istekli 
olarak yer aldığı bu süreç kazanımı da beraberinde getirdi. 
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Kadınların Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü


