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Özet 
 

Bu çalışma Adalet ve Kalkınma Partisi’nin aylık yayını 

Türkiye Bülteni’nde kadın siyasetçilerin, kadın politikalarının sunumu 

üzerinedir. AK Parti’nin kadın konusuna duyarlılığı vardır ve bu 
durum Bülten’e de yansımıştır. Bülten başta başkan Erdoğan’ınkiler 

olmak üzere siyasetçilerin kadın konusundaki görüşlerini, bu alanda 

gerçekleştirilen ilerlemeleri, Birleşmiş Milletler’in Kadın 
Konferansları, dokümanları hakkındaki bilgileri içermiştir. Partililer 

kadınların sorunları ve çözüm yöntemleri üzerine düzenli bilgi 

yağmuruna tutulmuştur.  
Anahtar kelimeler: AKP, AK Parti, Kadın Siyasetçiler, Parti 

Dokümanları, Türk Siyaseti   

 

THE PRESENTATION OF FEMALE POLITICIANS AND 

WOMEN POLITICS IN THE MONTHLY PUBLICATION 

OF THE JDP, THE TURKEY BULLETIN 
 

Abstract 
 

This paper is about the presentation of female politicians and 

women politics in the monthly publication of the Justice and 

Development Party, the Turkey Bulletin. The JDP has always been 
sensible to the women’s problems ever since its foundation, which is 

also reflected strongly in the Bulletin. The Party’s leader Tayyip 

Erdoğan pays particular attention to the female politicians as well as 
to the resolution of women’s problems. The Bulletin covers the news 

on Erdoğan’s and other politicians’ declarations on women’s issues, 

the recent progress made on those issues,  United Nations’ 

Conferences in this field, as well as key internationally articles and 
documents on women.  The party members receive regular updates on 

women’s problems and methods on the solutions through the Bulletin.  

Key Words: The JDP, Female Politicians, Party Documents, Turkish 
Politics   
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1. Giriş 

 

Bu çalıĢma 2003 Haziran‟da yayına baĢlayan, Adalet ve 

Kalkınma Partisi‟nin aylık yayını Türkiye Bülteni’nde kadın 
siyasetçilerin, kadın politikalarının sunumu üzerinedir. KuruluĢundan 

beri kadın konusuna duyarlılığı olan AK Parti zamanla konunun 

üzerine iyice eğilmiĢtir. Burada akla gelen Avrupa Birliği‟nin 
istemleri çerçevesinde, kadın sorununun araçsallaĢtırması, batının 

beklentilerinin iç politika malzemesi yapılması, AB ilerleme 

raporlarında konunun üzerinde çalıĢılıyor gösterilmek istenmesidir. 
Mamafih parti baĢkanı Erdoğan henüz 1987‟de Refah Partisi‟ndeyken 

partili kadınların organize edilmesini düĢünmüĢ, partinin Kadın 

Kolları‟nın kuruluĢunda (1989) belki de en etkili olmuĢ kiĢidir (Arat, 

1999: 290). Erdoğan kadın siyasetçilere hep önem vermiĢtir. Yalnız 
kadınların karar mekanizmalarına girmesi, ülke kadınlarının 

sorunlarının çözülmesi gerektiği konusunu artık her zamankinden çok 

önemsemektedir. Bunda geldiği pozisyon itibariyle Türkiye‟de bir 
Ģeyleri değiĢtirebilecek yerde olması etkilidir. ÇalıĢma Bülten‟in 

içeriklerini kolaylık sağlaması açısından senelere, ardından 

konulara/haberlere ayrılarak incelenmiĢtir.     

  

2. 2003 

 

2003‟te Haziran‟da, Aralık‟ta kadın konulu haber yoktur. 
2003‟teki 6 haberin 1‟i kız çocuklarının okullaĢması, diğer 5‟i kadın-

siyaset üzerinedir. 

Temmuz‟da Haydi Kızlar Okula haberi Kız çocukları çiçektir, 
onları cehaletle soldurmayalım! alt baĢlığıyla verilmiĢtir 

(http://www.turkiyebulteni.net/02/26.htm). Milli Eğitim Bakanı 

Hüseyin Çelik UNICEF‟le beraber baĢlattığı kampanya hakkında 

bilgilendirmiĢtir. Ekim‟de bakan Güldal AkĢit röportajı vardır (Yeni 
yüzüyle sosyal hizmetler, http://www.turkiyebulteni.net/05/26.htm). 

Bakanlığı‟nın konularında konuĢmuĢtur. Kadının Statüsü ve Sorunları 

Genel Müdürlüğünün (KSSGM) taĢra birimi yoktur. Bu kurum ve 
Aile Kurumu teĢkilat kanunsuz çalıĢmaktadır. Bakan “Avrupa Birliği 

standartlarında sosyal hizmet” hedeflemektedir.  

Geri kalan haberler tamamen siyasette kadınlar üzerinedir. 
Ağustos‟ta Kadınlar Siyasette’de partinin Kadın Kolları‟nı nasıl 

gördüğü, kolun seçilmiĢ MYK‟sı (Merkez Yönetim Kurulu) vardır 

(http://www.turkiyebulteni.net/03/26b.htm). 2003‟te genel baĢkanlık 

yetkisiyle Selma Kavaf 3 haftada MYK-MKYK‟yı (Merkez Karar ve 
Yürütme Kurulu) oluĢturmuĢtur. Haberde kolun birimlerinin 

çalıĢmaları anlatılmıĢtır. Kol kadın emeğinin değerlendirilmesi, 

ürünlerine pazar bulunması, yoksul ailelerin iĢ, eğitim, sağlık 

http://www.turkiyebulteni.net/02/26.htm
http://www.turkiyebulteni.net/05/26.htm
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sorunlarının çözülmesi üzerine çalıĢmıĢ, siyasetçilerini KA-DER 

(Kadın Adayları Destekleme ve Eğitim Derneği), CEDAW (Kadınlara 

KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması SözleĢmesi) 

toplantılarına göndermiĢtir. Ġleriye dönük kadınlara özel siyaset okulu 
projesi, engelliler projeleri vardır. MYK üyelerinin kısaca tanıtıldığı 

haberde, Kavaf‟la beraber 13 kiĢilik ekipteki üyelerin hepsinin 

üniversite diplomalı, 2 tanesinin bekar, çocuksuz olduğu 
gözlemlenmiĢtir (Semiha ÖyüĢ, Nebahat Erkök). Kol partinin ana 

kemiğini oluĢturan unsur olarak sunulmuĢtur. Adım adım Anadolu’da 

baĢkan Kavaf‟la röportajıdır 
(http://www.turkiyebulteni.net/04/29.htm). Tüm yurttaki kadın 

teĢkilatını tanımak amacındaki Kavaf‟ın önceliği Doğu-Güneydoğu 

Bölgesi‟dir. Kadın nüfusunun 70%‟inin okuma-yazması olmadığı, 

anne-çocuk ölümlerinin çok olduğu bu bölgelerde, kadınlar Kavaf‟a 
göre siyasete uzak değildir (Kalaycıoğlu ve Toprak, 2004: 7-10; 

Abadan ve Tokgöz, 1994: 713-714). Ancak erkekler onlara yer 

vermemektedir. Kolun verdiği eğitimler kadınları siyasete çekme 
amaçlıdır. Partinin Kadın kolları, diğer partilerde olduğu gibi, 

kadınlara siyaset okulu olma iddiasındadır.     

Kasım‟da 1‟i Kadın Kolları diğeri MYK‟nin tek kadın üyesi 
hakkında, 2 haber vardır. BaĢbakan Erdoğan Çankırı‟da Kadın Kolları 

il baĢkanlarına çalıĢmaları için teĢekkür etmiĢtir (Erdoğan’dan 

kadınlara teşekkür, http://www.turkiyebulteni.net/06/28.htm). Burada 

Kavaf “ÇağdaĢlaĢmanın kadını ve erkeği ile bütün toplumun 
kalkınmasından geçtiğinin bilincindeyiz” demiĢ, yerel yönetimdeki 

kadın sayısı üzerinde çalıĢacaklarını söylemiĢtir (Alkan, 2003: 41; 

Çitçi, 1989). Kasım‟daki diğer haber AK Parti’de MYK üyesi bir 
kadın‟dır (http://www.turkiyebulteni.net/06/27.htm). Ġzmir 

Milletvekili  Nükhet Hotar Göksel Sosyal ĠĢler genel baĢkan 

yardımcılığına atanmıĢtır, MYK‟nın ilk kadın üyesidir. Göksel‟e göre, 

atanma partisinin modernliğidir,  parti farklılığını yine ortaya 
koymuĢtur. Göksel projelerini anlatmıĢ, partisiyle olan gururunu 

dillendirmiĢtir.  

2003‟te Haydi Kızlar Okula Kampanyası kadınların 
okullaĢamama sorunuyla ilgilenmiĢtir. Bakan AkĢit 1, MYK‟dan 

Nükhet Hotar Göksel 1, baĢkan Kavaf 3 haberdedir. Kadın Kolları‟nın 

MYK‟sındaki siyasetçilerin isimlerinin verildiği haberi saymazsak, 
2003‟te baĢka kadın siyasetçi adı yoktur. Kolun kuruluĢu, baĢkan 

Kavaf‟ın çalıĢmalarına yer verilmiĢ, Kadın Kolları bilgileri partililerin 

kafasına zerk edilmeye baĢlanmıĢtır. Kol kadınlara siyaset okulu olma 

iddiasındadır. BaĢbakan kolu önemsemiĢ, kadınların siyasetini 
desteklemiĢtir.  
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3. 2004 

 

2004‟te 5 ay (ġubat, Mart, Nisan, Mayıs, Temmuz‟da) kadın 

politikası/kadın siyasetçi haberine rastlanmamıĢtır. 11 habere 
rastlanırken, en çok baĢkan Kavaf (4), bakan AkĢit (3), Emine 

Erdoğan (3) haberdedir. Senenin belki de en önemli haberi, Ocak‟ta 

Kadın Kolları: Önce kalite…’dir 
(http://www.turkiyebulteni.net/08/30.htm). Kol “AB standart 

uyumunun… ĠSO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi”ni 

almıĢ, doküman sisteminde belirli kontrole, istatistiksel 
değerlendirmeye geçmiĢtir” (AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 

BaĢkanlığı, 2004).  

Kadına aile içinde 3 defa değinilmiĢtir. Haziran‟da 4. Aile 

Şurası vardır (http://www.turkiyebulteni.net/13/29.htm). BaĢbakan 
toplumların sorunlarında “çözüm adresinin aile olduğunu” söylemiĢtir. 

Haber kadınların ailedeki yerine üzerinedir. Burada bakan AkĢit “aile 

yapısına katkıda bulunan” programcıya plaket vermiĢtir, açıklaması 
yoktur.  Ailede kadının durumuyla ilgili AkĢit‟i içeren diğer haberler 

Çocuk ve Şiddet (http://www.turkiyebulteni.net/15/26b.htm), Kimse 

sahipsiz kalmayacak‟tir (http://www.turkiyebulteni.net/19/20.htm). 
Ġlkinde, TBMM‟de yapılmıĢ Çocuk ve ġiddet toplantısı vardır. AkĢit 

dayağı tecrübeleyen çocuğun yetiĢkinliğinde aynı usulü 

uyguladığından bahsetmiĢtir. Ġkinci haberde, “On yıldır teĢkilat yasası 

olmadan hizmet veren Aile AraĢtırma Kurumu ile Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü çıkarılan yasa ile artık resmi bir statüye 

[kavuĢtuğunu]” anlatmıĢtır. AkĢit‟e göre, yasanın çıkması partinin 

kararlılığının iĢaretidir. Bakanlıkta oluĢturulan “ġiddeti Önleme 
Platformu”,  kadına ve çocuğa yönelik Ģiddetin önlenmesi 

çalıĢmalarından bahsetmiĢtir. Tüm yurtta “Ģiddet gören çocuk ve 

kadınların tespiti” için genelgeler gönderilmiĢ, 2004‟te “BM Nüfus 

Fonu, Türkiye Futbol Federasyonu BaĢkanlığı, tiyatro sanatçıları” 
iĢbirliğiyle “Kadına KarĢı ġiddete Son” kampanyası baĢlatılmıĢtır. 

Kadın konusu yalnız değil, çocuk/aile konularıyla ele alınmıĢtır.  

Kadınların muhtaçlara yardımıyla ilgili 3 haber vardır (Ka-
Der, 2002: 33). AK Parti Kadın Kolları kimsesiz çocuklara sahip 

çıkıyor, Ramazan‟da Kadın Kolları üyelerinin, milletvekili eĢlerinin 

Sincan Çocuk Yuvası‟na ziyaretlerini, Emine Erdoğan‟la vekil 
eĢlerinin “ihtiyaç sahibi ailelere iftar [ziyaretlerini]” anlatmıĢtır 

(http://www.turkiyebulteni.net/18/31a.htm) (Sözen, 2006: 269). 

Yaşlılarımızı unutmadık’ta YaĢlılar Koordinasyon Merkezi”nin 

faaliyetlerinden bahsedilmiĢtir 
(http://www.turkiyebulteni.net/18/27b.htm). YaĢlılara göz taraması 

yaptırılmıĢ, konferanslar verilmiĢtir. Bakan AkĢit, Sosyal ĠĢler baĢkanı 

Göksel‟in aralarında bulunduğu grup düzenlenen eğlencelere 

http://www.turkiyebulteni.net/08/30.htm
http://www.turkiyebulteni.net/13/29.htm
http://www.turkiyebulteni.net/15/26b.htm
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katılmıĢtır. Milletvekili eşlerinden yardım amacıyla kermes’te Emine 

Erdoğan‟ın konuĢmasına yer verilmiĢtir  

(http://www.turkiyebulteni.net/19/29a.htm).  

Bire bir kadın siyasetçilerle ilgili 4 haber vardır. Haydi kızlar 
okula... ġanlıurfa‟da baĢlatılan kampanya hakkındadır, Emine 

Erdoğan‟ın kısa açıklamasını içermiĢtir 

(http://www.turkiyebulteni.net/17/12b.htm). Kadın Kolları’nda 
Kongre takvimi işliyor kongreleri “demokrasi örneği” görmüĢtür 

(http://www.turkiyebulteni.net/16/29.htm). BaĢkan Kavaf‟a göre  

kongreler siyasetin yaĢanarak öğrenildiği süreçlerdir. Yerel yönetimde 
Kadın Şûrası’nda baĢbakan Erdoğan kadınların “siyasetteki yerinin 

beklenen düzeyde olmadığını [söylemiĢtir]” 

(http://www.turkiyebulteni.net/17/30.htm). Kadın bakıĢının özellikle 

yerel yönetimdeki önemine değinerek kadınlara: “[ġ]ehirlerimizin, 
ilçelerimizin, beldelerimizin Ģefkatle yoğrulmuĢ bir insani duyarlılığa 

ihtiyacı var” demiĢtir. Kavaf AB üyeliği yolundaki adımlarından, 

Haydi Kızlar Okula Kampanyası‟ndan, töre-namus cinayetleri 
yasalarından  bahsetmiĢtir.  AB yolunda Cumhuriyet kadını’nda 

baĢkan Kavaf Tanzimat‟la baĢlayan batılılaĢma sürecini AB 

adaylığıyla birleĢtirmiĢtir (http://www.turkiyebulteni.net/19/30.htm). 
Kadınların seçme-seçilme haklarını alıĢı, ilk dönemlerdeki 

parlamenter sayılarını verdiği açıklamada, kanuni değiĢikliklerden, 

CEDAW‟dan, KSSGM‟nin, DIE‟nin Toplumsal Yapı ve Kadın 

Ġstatistikleri ġubesi‟nin, Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinin 
açılmasından, “siyasal ve toplumsal yaĢamda ilk” kadınlardan 

bahsetmiĢtir. Kavaf‟a göre “AK Parti MKYK ve MYK‟sında da 

kadının adı vardır” ve çalıĢmalara devam edilecektir.  
2004‟te AK Partili kadınlar kimsesizlere, yoksullara, yaĢlılara 

sahip çıkmıĢtır. ISO Kalite Belgesi almaları, kongrelerini yapmaları 

önemlidir. Aile AraĢtırma Kurumu‟nun, KSSGM‟nin yasa problemi 

çözülmüĢtür. Bakan AkĢit açıklamalarında kadınları aile içindeki 
pozisyonlarında anlatmıĢtır. BaĢbakanın yerel yönetime kadın bakıĢı 

katmak gereği açıklamaları kadın siyasetçiye destek anlamında 

bilgilendiricidir. Önceki senede görülmemiĢ olan, Emine Erdoğan‟ın 
Kadın Kolları aktivitelerine desteğidir.  

  

4. 2005 

 

2005‟te her ayda kadın siyasetçiler/konusu vardır. 3 ayda 

(Nisan, Temmuz, Eylül) 1‟den çok, toplamda 20 haber görülmüĢtür. 

2005‟te kadın bakan değiĢtiğinden, haberlerin bir kısmında Güldal 
AkĢit bir kısmında Nimet Çubukçu vardır (Kabinede nöbet değişimi, 

http://www.turkiyebulteni.net/26/17a.htm). 2 kadın siyasetçi bu 

http://www.turkiyebulteni.net/19/29a.htm
http://www.turkiyebulteni.net/17/12b.htm
http://www.turkiyebulteni.net/16/29.htm
http://www.turkiyebulteni.net/17/30.htm
http://www.turkiyebulteni.net/19/30.htm
http://www.turkiyebulteni.net/26/17a.htm
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durumu “bayrak yarıĢı/değiĢimi” görmüĢtür. DeğiĢimin neden olduğu 

belirsizdir. 

Kadınlarımızın Seçme ve Seçilme Hakkini Alışlarının 70. 

Yıldönümü‟nde kadınların durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi vardır 
(http://www.turkiyebulteni.net/20/33.htm) vardır. Burada Atatürk‟ün 

kadınlara verdiği önemden bahsedilmiĢtir. Kadına seçme-seçilme 

hakkının veriliĢi, ilk dönem meclisindeki sayısal durumları anlatılmıĢ, 
kadının çocuk yetiĢtirmekteki, rejimdeki rolüne değinilmiĢ, adeta 

seçme-seçilme hakkına liyakat nedeni açıklanmıĢtır. Kadınların 

siyasetine engelleyici olarak baba-koca izni, okuma-yazmasızlık, 
temel eğitimsizlik, parti aidatları, yol masraflarını ödeme güçlüğü, ev 

sorumluluklarıyla parti çalıĢmalarının uyuĢmazlığı sayılmıĢtır (Tekeli, 

1989: 18-26; TÜSIAD, 2001: 41-44; Say, 1998: 128-130; Talaslı, 

1996: 45-49; Kirkpatrick, 1974: 9). Kadın kolları “kadınlarımızın 
siyasi bilincinin yükseltilmesine katkı sağlamak bizim görevimizdir” 

demiĢtir. Ġktidarın kadınlar için yaptıkları anlatılmıĢtır. Anayasa‟da 

kadın-erkek eĢitliği üzerine 10. madde değiĢmiĢ, TCK‟da töre 
cinayetlerinde ceza indiriminin kaldırılmıĢ, aile mahkemeleri 

kurulmuĢ, 50 binden çok nüfuslu belediyelerde sığınma evi açma 

zorunluluğunun getirilmiĢ, doğum izinleri artırılmıĢ, Aile AraĢtırma 
Kurumu ile Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü‟nün 

yasalarının çıkarılmıĢtır. BaĢbakanın açıklamasında “Kadına karĢı, 

kızlarımıza karĢı ayrımcılık yapmak ırkçılıktan çok daha ilkel bir 

davranıĢtır” demiĢtir.  Erdoğan‟ın bu sözü tekrarla partinin mottosu 
haline gelmiĢtir. Kadınların siyasete katılamamasının nedenlerinin 

ayrıntılandırılması olumludur. Ama kadın konusunun kadın 

siyasetçilerce dillendirilmemesi, parti baĢkanınca verilmesi bir 
anlamda cinsiyetçidir.  

8 Mart Dünya Kadınlar Günü‟ne denk gelecek Ģekilde 

Bülten‟de Kadın Kolları‟nın hazırladığı Birleşmiş Milletlerde Kadın 

Çalışmaları ve Türkiye Raporu vardır 
(http://www.turkiyebulteni.net/22/32.htm). BM anayasasının 

kadınlarla ilgili maddelerinden, BM‟in Kadınlar Konferansları‟ndan 

(1975 Mexico City, 1980 Kopenhag, 1985 Nairobi, 1995 Pekin, 2000 
New York), CEDAW‟dan (1979) bahsedilmiĢtir. CEDAW‟in 6 ana 

bölümü, Ġhtiyari Protokol‟ü hakkında bilgiler, ülkelerin 4 yılda 1 

ilerleme raporu sunma zorunluluğu açıklanmıĢtır. 2005‟te Türkiye 
raporunu bakan AkĢit 12 kiĢilik heyetle sunmuĢtur. “Komitede en çok 

soru yöneltilen… konular… Ģöyle [sıralanmıĢtır]: töre-namus cinayeti, 

mal rejimi, türban, bekaret testi, sığınma evleri, etnik farklılıkların 

algılanıĢı, stk‟lara katılım, aile içi Ģiddet, korunma tedbiri, güvenlik 
güçleri ve yargı mensuplarının eğitimi, medyada kadın, kadınların 

siyasete katılımı, istihdam” (Kadın ÇalıĢmaları Dergisi Aile Ġçi ġiddet 

Özel Sayısı, 2007). Partililer BM‟in kadın konusuna verdiği önemle 

http://www.turkiyebulteni.net/20/33.htm
http://www.turkiyebulteni.net/22/32.htm
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aĢinalaĢtırılmıĢtır. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü AkĢit‟in kısa 

açıklamasını, BM kadın konusunda dokümanlarını içermiĢtir 

(http://www.turkiyebulteni.net/22/27.htm). Haberde kadınların 

durumlarının iyileĢtirilmesiyle ilgili kanuni değiĢikliklere, CEDAW‟ı 
(1986), Ġhtiyari Protokol‟ü (2000) Türkiye‟nin imza tarihine, 2005‟te 

Kadın Konferansı Pekin+10‟un yapılmasına, son dönemde namus 

cinayeti konusundaki yasa değiĢimlerine yer verilmiĢtir. Ayrıca AB 
adaylığının bu konuya eğilmede Türkiye‟ye destek vereceği 

belirtilmiĢtir.    

Erdoğan siyasetteki kadınlara desteğini örneğin Kadın Kolları 
Trabzon Kongresi’nde de göstermiĢtir 

(http://www.turkiyebulteni.net/21/29.htm). BaĢbakan kadınları 

“farklılık ve güzellik” yaratmaları için siyasete davet etmiĢtir (Halimi, 

2001: 36; Akal, 1994; 114-115). BaĢkan Kavaf “kadınlara toplumda 
ve siyasal yaĢamda hak ettikleri yeri alma konusunda çaba 

göstermeleri çağrısında [bulunmuĢtur]”. Gaziantep milletvekili, Kadın 

Kolları teĢkilat baĢkanı Fatma ġahin “baĢbakanın çizdiği ufka yürüme 
zamanı” olduğunu, Trabzon kol baĢkanı Ayfer Uzunalioğlu “kadın 

teĢkilatı olma bilinciyle hareket [ettiklerini]” söylemiĢtir. Trabzon‟da 

üç aday baĢkanlık için yarıĢmıĢ, Mimar Safiye Seymenoğlu 
kazanmıĢtır. Haberde Kadının siyasetteki rolü alt baĢlığında MYK 

üyesi, Sosyal ĠĢler baĢkanı Nükhet Hotar Göksel‟in EskiĢehir il kol 

baĢkanlığında kadınlara seçme-seçilme hakkının veriliĢinin 70. 

yıldönümü panelindeki konuĢması vardır. Göksel kadınların siyasete 
girmesi gereğine, kadınlar siyasete girdikçe siyasetin güzelleĢeceğine 

parmak basmıĢtır: “Kadınlarımızın titizliği ve annelikten kaynaklanan 

sabırlı  vakur tavırları siyasete çok zengin bir boyut kazandıracaktır. 
Siyaset kadınla güzelleĢecek, zenginleĢecektir” demiĢtir. Hem 

Erdoğan hem Göksel‟in anlattığı kadın bakıĢının farklılığı, kadının 

hayata, siyasete zenginlik katacağı fikri önemlidir.  

Kadın Kolları Ankara Kongresi’ni baĢbakan, eĢi, 3 erkek 
bakan desteklemiĢtir (http://www.turkiyebulteni.net/22/28a.htm). 

Erdoğan‟ın iktidar icraatları hakkında konuĢmasına yer verilmiĢ, 

kısaca “Kadınlardan siyasete ilgi duymalarını, partinin bir süre sonra 
yapılacak il kongrelerindeki ana kademe seçimlerinde de aday 

olmalarını [istediği]” belirtilmiĢtir. BaĢkan Kavaf “Siyasette bir tarafın 

çoğunluğunun hissedilmesi bir eksikliktir. Hepimiz insanız ama hayatı 
kendi kimliklerimizle algılarız. Bu algıların talepler oluĢturarak siyasi 

partiler kanalıyla ülke yönetimine aktarılması gerekir” diyerek 

kadınların siyasette olması gereğini açıklamıĢtır. Habere göre, eski kol 

baĢkanı Nurdan ġanlı yeniden seçilmiĢtir. BaĢkan aday sayısı 
hakkında bilgi verilmemesi, belki de tek adayla kongre yapıldığını, 

baĢkanlığın tekelleĢmesini anlatmaktadır. BaĢbakanın kongrede 

bulunması desteği açısından önemlidir. 

http://www.turkiyebulteni.net/22/27.htm
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Kadın Kolları İstanbul Kongresi baĢbakanın katılımıyla 

yapılmıĢ, baĢkan Ayfer Yaman olmuĢtur 

(http://www.turkiyebulteni.net/23/29.htm). Burada Erdoğan kadınlara 

seslenmiĢtir: “Hanımların etkili olmadığı bir siyasi hareketi sadece 
renksiz ve derinliksiz bulmakla kalmıyor, demokrasinin temsil 

kabiliyeti bakımından da sakıncalı ve sağlıksız buluyorum. 

Hanımlarımıza Ģunu hatırlatmak istiyorum; dayatmalarla, zorlamalarla 
siyasette katılımcılık olmaz. Ġstiyorum ki, hanım kardeĢlerimiz, 

gönüllerinin derinliklerinden gelerek siyasetin içerisinde yerlerini 

alsınlar”. Bu sözler kotanın parti tüzüğünde olmadığının ancak 
yönetimce desteklendiğinin açıklamasıdır. Erdoğan kadınsız siyaseti 

“renksiz ve derinliksiz”  tanımlamıĢtır. Haberde Ġstanbul Kadın 

Kolları baĢkanı Ayfer Yaman‟ın açıklamalarına değil genel baĢkan 

Selma Kavaf‟ınkilere yer verilmiĢtir. Kavaf “Kadın ve erkek, hayatı 
birlikte Ģekillendiriyor. Siyasette bunun tek taraflı olması eksikliktir. 

Kadın Kolları siyaset okulu gibi olmalı, teĢkilat yapısı buna göre 

Ģekillendirilmelidir” demiĢ, kadınları siyasete bu basamaktan 
baĢlamaya özendirmiĢtir. Ayrıca, Ġstanbul Ġl baĢkanı Mehmet 

Müezzinoğlu  “[T]ürkiye'nin medeniyet projesinde kadınların mutlaka 

önde yer almaları lazım. Bizim seçimlerdeki baĢarımızın temelinde de 
kadınlarımızın fedakarca yaptıkları çalıĢmalar yatıyor” demiĢtir. 

Sözler, kadınların partiye emekte bulunduğu için seçilmeyi 

hakkettiklerinin düĢünüldüğü Ģeklinde yorumlanabilir. BaĢkan seçilen 

Yaman‟ın baĢkalarıyla yarıĢıp yarıĢmadığı, seçimin hakkaniyeti 
belirsizdir.  

AK Parti Kadın Kolları Genel Kongresi’ne Doğru Kadın 

Kolları‟nın kuruluĢu hakkındadır 
(http://www.turkiyebulteni.net/24/30.htm). BaĢkan Kavaf Erdoğan‟ca 

atanmıĢ, MKYK, MYK seçiminde Erdoğan‟ın desteğini görmüĢtür. 

Haber Kadın Kolları‟nın kongrelerini “demokrasi örneği” olarak 

adlandırmıĢtır. Haberde kadın-siyaset konusunda yapılmıĢ bir 
araĢtırma vardır. “Boğaziçi Üniversitesi‟nde yapılan bir araĢtırmaya 

göre ülkemizde siyasetle ilgilendiklerini belirtenlerin oranı erkeklerde 

%34.4, kadınlarda ise %18.6‟dır… Türkiye‟de kadınların siyasete az 
sayıda yer almalarının sebepleri sorulduğunda katılımcıların %65.1‟i, 

kadınlara siyasette fırsat verilmediğini belirtmiĢtir. Bu oran kadınlar 

arasında %74‟tür.” AraĢtırmayı hazırlayanlar, yöntem hakkında bilgi 
yoktur. Ancak açıklamalara göre kadınlar siyasete girmeyi 

düĢünmekte, halk da desteklemektedir. Öyleyse çözüm kadınları 

teĢviktedir. Haberde uzun mesafe koĢularında olduğu gibi siyasetteki 

kadınlar için “kulvar farkının” gözetilmesi gereğinden bahsedilmiĢ, 
ancak kotaya gönderme yapılmamıĢtır. Bu durumda kulvar farkının 

nasıl aĢılacağı belirsizdir. Partinin kadınlar için yaptığı hukuki 

değiĢikliklerden bahsedilmiĢ, bakan “Güldal AkĢit‟in TBMM‟de 

http://www.turkiyebulteni.net/23/29.htm
http://www.turkiyebulteni.net/24/30.htm


Ak Parti’nin Aylık Dergisi Türkiye Bülteni’nde Kadın Siyasetçiler Ve Kadın 

Politikalarının Sunumu 

 

kadın-erkek eĢitliği komisyonunun kurulması için kanun teklifinin 

[hazırladığına]” yer verilmiĢtir.   

Ak Parti Kadın Kolları 1. Olağan Büyük Kongresi  baĢbakan 

Erdoğan, eĢi, bakan AkĢit, 6 erkek bakan, yurt içi-dıĢından 
milletvekillerinin katılımıyla  gerçekleĢtirilmiĢtir 

(http://www.turkiyebulteni.net/25/29.htm). BaĢbakana göre kongre 

“devrim niteliğindedir”, “yeni siyaset anlayıĢının” kanıtıdır. “Nüfusun 
yarısını oluĢturan kadınları dıĢlayan siyasetin, siyaset olamayacağını 

söylemiĢ, “[K]adın Kolları olarak Türkiye‟de AK Parti‟nin ulaĢtığı 

noktaya hiçbir parti ulaĢmıĢ değil” demiĢtir. Parti kendini kadın 
siyasetçiler konusunda diğer partilerden ayrıcalıklı yere oturtmaya 

çalıĢmaktadır. BaĢkan Kavaf “[K]adınlarımızın analitik düĢünme 

yetenekleri ve satır aralarını okuma duyarlılığı siyasetimizi 

zenginleĢtirecek ve böylelikle siyasetin gri rengi gökkuĢağı renklerine 
doğru çevrilecektir.” demiĢ, Erdoğan‟a desteği için teĢekkür etmiĢtir. 

Kavaf büyük ihtimal tek aday olarak yarıĢarak, yeniden seçilmiĢtir.   

2005‟te 2 kadın Ģurası yapılmıĢtır. 2. Kadın Şurası-AK Parti 
İstanbul Kadın Kolları’nda Emine Erdoğan, bakan Çubukçu, eski 

Bakan AkĢit, Ġstanbul milletvekili Halide Ġncekara, Kadın Kolları 

BaĢkanı Kavaf, Avrupa Parlamentosu‟ndan Kadın Hakları Raportörü 
Emine Bozkurt katılmıĢtır (http://www.turkiyebulteni.net/26/29a.htm).  

Emine Erdoğan kadına karĢı ayrımcılığın gerekçesi olamayacağını 

vurgulamıĢ, “Temel değerlerimizi koruyarak, çalıĢarak, üreterek, 

insanlığın onuruna sahip çıkarak var olmaktan baĢka önümüzde 
yürüyecek bir yol yoktur” demiĢtir. “Temel değerleri koruma” fikri 

muhafazakar değerleri, kadınların aile görevlerini bırakmadan iĢ 

hayatına katılmasını çağrıĢtırmaktadır. Haber Kadın Kolları‟nın 
Ġsveç‟e gidiĢine, kongre sonucu seçilen genel merkez kol MYK 

üyelerine yine yer vermiĢtir.   

2. Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası’nı Genel Merkez Kadın 

Kolları düzenlemiĢtir (http://www.turkiyebulteni.net/28/28.htm). 
Kolun il baĢkanlarını, yerel yönetim sorumlularını toplayan aktiviteye 

baĢbakan Erdoğan, bakan Nimet Çubukçu, 3 erkek bakan, 

milletvekilleri destek vermiĢtir. Erdoğan “Siyaseti kadınsız 
düĢünemeyiz… Hayatı yarım algılamak kesinlikle yanlıĢtır… 

Türkiye'nin malum gelenekleri var. O gelenekleri bir kenara 

koyamıyor… Bunun için sizlere çok çok büyük görevler düĢüyor.” 
demiĢtir. Ayrıca “siyasetin sadece parlamento içinde yapılmadığını, 

sadece belediyelerde, meclislerde yapılmadığını söyleyen BaĢbakan 

Erdoğan, parti yürütme ve yönetim kademelerinde  yapılanların da 

siyaset olduğunu [vurgulamıĢtır]”. Açıklama geleneklerin kadınların 
siyaset yapmasına yarattığı engelleme, kadınların  yalnızca 

milletvekili seçilmeyi siyasetten sayması konularında bilgilendiricidir. 

Partinin yerel yönetimlerden sorumlu genel baĢkan yardımcısı Nihat 

http://www.turkiyebulteni.net/25/29.htm
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Ergün‟ün, baĢkan Kavaf‟ın açıklamalarına yer vermiĢtir. Ergün  

“Kadın eli, Ģehir ve ülke yönetimlerine değdikçe, ülke ve Ģehirler daha 

güzel olacaktır. Kadının aklının, merhametli yüreğinin yönetim 

kademelerinde daha çok olması gerekir'” demiĢ, Kavaf kadınların her 
alanda mücadelede olduğunu,  katılımcı yönetim istediklerini 

söylemiĢtir.  

Ayrımcılıkla mücadele konferansı’nı Genel Merkez Kadın 
Kolları düzenlemiĢtir (http://www.turkiyebulteni.net/23/31b.htm). 

Emine Erdoğan “[k]adınlarımızın politikada, iĢ hayatında, ekonomik 

alanda çok daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum. Bunu 
baĢarmak zorundayız” demiĢtir. MYK üyesi Nükhet Hotar Göksel 

kadınların hak ettikleri yerde olmadıklarından, fırsat eĢitliğinin 

sağlanma gereğinden, baĢkan Kavaf “kadınlara yönelik yasal 

düzenlemelerin hayata geçirilmesi noktasında kadınların talepkar, 
mücadeleci ve giriĢimci olması [gerektiğinden]” bahsetmiĢtir. 

Toplantıya TBMM baĢkanı Bülent Arınç‟ın eĢi Münevver Hanım da 

katılmıĢtır. Açıklaması olmasa da Münevver Arınç Bülten‟de ilk defa 
geçmiĢtir.  

Yurt dıĢı bağıntılı 2 haber vardır. AK Parti Kadın Kolları 

İsveç’te, Stockholm‟de “Avrupa Birliği Sürecinde Kültürel 
TartıĢmalar - Kadının Toplumdaki Rolü” toplantısına katılan eski 

bakan AkĢit, baĢkan Kavaf,  baĢkan yardımcıları Betül Keskin, Sema 

Özdemir‟den bahsetmiĢtir  (Berktay vd., 2004) 

(http://www.turkiyebulteni.net/26/29b.htm).  Haber Genel Merkez 
Kadın Kolları‟nın yeni MYK üyelerinin isim, görevlerine yer 

vermiĢtir. Dünya Kadınlarının Sorunları Pekin’de Tartışıldı BM‟in 

Pekin+10 toplantısını anlatmıĢtır 
(http://www.turkiyebulteni.net/28/27a.htm). Bakan Çubukçu 

Türkiye‟nin AK Parti iktidarında kadın konusu ilerlemelerini 

açıklamıĢtır. Anayasa‟daki eĢitlik tanımı değiĢmiĢ, devlet eĢitlik için 

gerekli yükümlülükleri alma zorunluluğunu sahiplenmiĢ, CEDAW 
ulusal mevzuat üstünde kabul edilmiĢtir. Çubukçu yasal 

düzenlemelerin gerçekleĢtirildiğini, artık uygulamaların gerektiğine 

dikkat çekmiĢ, çalıĢmalarına devam edeceklerini söylemiĢtir. Haber 
Türk heyetine, heyetten baĢka bir isme yer vermemiĢ, bakana 

odaklanmıĢtır.   

İlçe ve il başkanları eğitim programı, Genel Merkez Kadın 
Kolları‟nın ilçe-il kadın kollarına verdiği eğitimi anlatmıĢtır 

(http://www.turkiyebulteni.net/29/56.htm). 1 haftalık eğitim teĢkilat 

baĢkanlarına “AK Parti‟nin siyasal kimliği, teĢkilat yapısı, çalıĢma 

yöntem ve prensipleri hakkında” hazırlanmıĢtır. Kavaf eğitimlerin 
verimine, tekrarının gereğine iĢaret etmiĢtir. Genel baĢkan yardımcısı 

Hayati Yazıcı kadın siyasetçilere “teĢkilatçılık ve muhafazakar 

demokrat kimliği” üzerine konuĢmuĢtur. Önceki sayıda geçen 2. Yerel 
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Yönetimlerde Kadın ġurası‟nın sonuçları tekrarlanmıĢtır. Teşkilat 

Haberleri alt baĢlığında, Antalya, Niğde ve KuĢadası Kadın 

Kolları‟nın çeĢitli kiĢi/ailelere maddi destekte bulunduğunu 

belirtilmiĢtir. Antalya Ġl kol baĢkanı AyĢe Güliz Yılman‟ın çocuklarını 
okutmakta zorlanan ailelere desteği, Niğde il kol baĢkanı Fatma 

BüyükakkaĢ‟ın çeyizini hazırladıkları genç kız hakkındaki 

açıklamaları vardır.  
Kadın Kolları Kasım‟da teĢkilat aktivitelerini bildirmiĢtir 

(http://www.turkiyebulteni.net/30/30.htm). Bakü‟deki konferansa 

Milletvekili Semiha ÖyüĢ, MKYK‟dan Öznur Çalık, Genel Merkez 
Kadın Kolları baĢkan yardımcılarından Sema Özdemir, Hamiyet 

YıldızbaĢ‟ın gittiği anlatılmıĢtır. Toplantının bir NATO toplantısı 

olduğu içerikten anlaĢılmaktadır. ÖyüĢ “Parlamentoda Kadın 

Temsili”, yapılan hukuki düzenlemeler, Öznur Çalık “Yönetim 
Kademelerinde Kadın Temsili” üzerine konuĢmuĢtur. Toplantıda 

NATO‟nun cinsiyet üzerine çalıĢacak birim kurması gereği sonucuna 

varılmıĢtır. Yurttan haberler de vardır. Genel Merkez Kadın Kolları, 
bakan-milletvekilleri eĢleri Ramazan‟da yardımlar düzenlemiĢ, Ġzmir 

kolu, baĢkanı Gülsüm Satoğlu direktifinde bir Ģehidin ailesine maddi 

destek vermiĢ, Haydi Kızlar Okula Kampanyası‟nın kazandığı kız 
çocukları gözetiminde tutmuĢ, CEDAW‟in kabulünün 20. yılının 

kutlamasını yapmıĢ, Ordu il kolu yaĢlılar evi ziyaretinde bulunmuĢ, 

Samsun il kolu baĢkan Birnur ġahinoğlu önderliğinde Ramazan 

yardımları gerçekleĢtirmiĢ, iftar vermiĢtir. Yurdun değiĢik 
Ģehirlerinden kadın kolu il baĢkanlarının isimlerinin öne çıkmıĢtır.  

Kadın ve Kalkınma, “Ġslam Kalkınma Bankası‟nın 

organizasyonu ve AK Parti Kadın Kolları‟nın ev sahipliğinde 
gerçekleĢtirilen 2‟inci Akil Kadınlar Toplantısı‟[nı]” anlatmıĢtır 

(http://www.turkiyebulteni.net/31/29.htm). BaĢbakan Erdoğan, Emine 

Hanım, kadın ayrımcılığının dinde yeri olmadığını anlatmıĢlardır. 

BaĢbakan “Evet, Ġslam toplumlarında kadınların sıkıntıları vardır, 
çözüm bekleyen sorunları vardır, topluma katılımlarının önünde 

engeller vardır. Ancak bu sıkıntıların bir kaynağı din zannedilen 

törelerdir, dinin kendisi değil. BaĢka bir kaynağı da sosyal ve 
ekonomik düzen çarpıklığıdır. Kaldı ki kadının kalkınma sürecine 

dahil olma, toplumsal hayata katılma sorunu sadece bizim 

ülkelerimizin bir sorunu değil, bütün dünyanın sorunudur… Kadına 
karĢı ayrımcılık, ırkçılıktan daha yanlıĢ, daha tehlikeli ve daha ilkel bir 

anlayıĢtır” demiĢtir. Emine Erdoğan benzeri açıklamalarla, “tarihsel 

ve geleneksel değerlerin, kadınların toplumsal hayattan 

soyutlanmalarının mazereti ve gerekçesi kabul edilemeyeceğini 
[kaydetmiĢtir]”. Burada sorununun partice Ġslam‟dan değil törelerden 

kaynaklandığının kabulü önemlidir.   
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Ayrıca 4 kısa haber vardır. Değişen dünyada gelişen hizmet 

anlayıĢı içlerinde bakan AkĢit, MYK üyesi Nükhet Hotar Göksel‟in 

bulunduğu partililerin özürlülerle ilgili çalıĢmalarını içermiĢtir 

(http://www.turkiyebulteni.net/23/30.htm). AkĢit açıklamasında 
özürlülerin ayrımcılığa uğrayamayacağı konusuna değinmiĢtir. 

Milletvekili eşleri yoksulların yanında, bir hastanenin Kanserli 

Çocuklar Servisi‟ne olan ziyareti, ev ziyaretlerini, kermesleri, yardım 
paketlerini, eğitime destek organizasyonlarını anlatmıĢtır 

(http://www.turkiyebulteni.net/25/28a.htm). Ġsim olarak enerji bakanı 

Hilmi Güler‟in eĢi Mehtap Güler belirtilmiĢtir. AK Parti İzmir İl 
Teşkilatı’ndan Kredi Kartı Kullanma Semineri haberi organizasyonun 

Kadın Kolları‟nca yapıldığını, kol baĢkanı Gülsüm Satoğlu tarafından 

sunulduğunu anlatmıĢtır (http://www.turkiyebulteni.net/27/30.htm). 

Kadın Kolları il baĢkanlarının Kızılcahamam‟da buluĢtuğu kısaca 
geçmiĢtir.  

2005‟te Bülten‟de en çok gecen kadın siyasetçiler Güldal 

AkĢit (8), baĢkan Kavaf (7), Emine Erdoğan (5), Nimet Çubukçu (3), 
Nükhet Hotar Göksel‟dir (3). 3 kadın milletvekili Fatma ġahin, Halide 

Ġncekara, Semiha ÖyüĢ 1 haberde, geri kalanların 2‟si eĢ durumundan, 

3‟ü MYK/MKYK‟dan, 3‟ü il kol baĢkanı toplam 8 kadın siyasetçi, 
1‟er haberdedir. Emine Erdoğan‟ın birinci kadın sıfatıyla kadın 

problemine eğilmesi önemlidir. Atatürk‟ün kadının seçme-seçilme 

hakkına desteğinin sahiplenilmesi, AK Parti‟nin merkez değerlerini 

kabulünün kanıtıdır. Kadınların siyasete girmesi renk, tamamlayıcı 
unsur olarak görülmekte, gerek siyasete girememe gerekse diğer 

sorunlarının temelinde gelenekler suçlanmaktadır. Erdoğan “Kadına 

yapılan ayrımcılık ırkçılıktan beterdir” sözünü tekrarlamıĢtır. Kadın 
Kolları 2005‟te kongrelerini gerçekleĢtirmiĢ, bu durum devrim olarak 

adlandırılmıĢ, kadın teĢkilatının baĢka hiç bir partide böyle güçlü 

olmadığı söylenmiĢtir. Oysa il, genel baĢkanlık kadın kolları 

baĢkanlarının seçimlerinin çoğunda tek adayla kongreye gidildiği, bu 
koltukları tekelde olduğu intibası vardır.  Kadın Kolları yurt dıĢı 

gezilerinde bulunmuĢ (i.e. Azerbaycan, Ġsveç) siyasette kadın 

konusunda görüĢ alıĢ-verisinde bulunmuĢtur. BM‟in Kadın 
Konferansları, CEDAW hakkındaki bilgiler verilmiĢ, partililer 

konunun önemiyle tanıĢtırılmıĢtır. Milletvekili, bakan eĢleri de, kol 

aktivitelerine dahil veya ek olarak özellikle yardim amaçlı 
faaliyetlerde bulunmuĢtur. 2005 Bülten‟in çıkıĢından beri ilk defa her 

ay kadın haberlerine yer veren yıldır. 

  

5. 2006 

 

2006‟da Mayıs dıĢında her ayda kadın konusu ve/veya kadın 

siyasetçilerle ilgili habere rastlanmıĢ, toplamda 15 haber sayılmıĢtır. 

http://www.turkiyebulteni.net/23/30.htm
http://www.turkiyebulteni.net/25/28a.htm
http://www.turkiyebulteni.net/27/30.htm
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Teşkilattan Haberler, Kadın Kolları‟nın yurtta neler yaptığını 

anlatmıĢtır (http://www.turkiyebulteni.net/33/28.htm). Adıyaman il 

kol baĢkanı Meliha AkbaĢ, “Bayramlıksız Çocuk Kalmasın” 

sloganıyla yardim organizasyonu düzenlemiĢtir. Çorum kol baĢkanlığı 
giysi yardımı yapmıĢ, NevĢehir il kolu özürlüler kanununu halka 

anlatmıĢ, Gaziantep il kol baĢkanı Özlem Müftüoğlu Eğitime Destek 

Kampanyasını desteklemiĢ, Siirt kol baĢkanı Emine Erdoğan çocuk 
yuvası ziyareti düzenlemiĢ, Güler Demir öncülüğündeki milletvekili 

eĢleri Eğitime Destek Kampanyası‟na katılmıĢlardır. Anlatılan 

organizasyonlar siyasetçi kadınların eğitimi üzerine değil, tamamen 
maddi destek üzerine halka yardım faaliyetleridir. Sizlerle 

Birlikteyiz’de de teĢkilat haberleri vardır 

(http://www.turkiyebulteni.net/40/25.htm). Antalya‟da kol il baĢkanı 

AyĢe Güliz Yılman,  Samsun‟un Ġlkadım Beldesi‟nde kol baĢkanı 
Neriman Pala, Van ErciĢ kol baĢkanı Belgin Albayrak, Isparta il-ilce 

kolu ekipleri halkın sorunlarını dinlemiĢ, parti hakkında 

bilgilendirmiĢtir. Ayrıca Bursa Ġznik kolu yangından ziyan gören bir 
aileye yardim etmiĢ, Erzurum DadaĢkent Belde kol baĢkan yardımcısı 

Hatice GöktaĢ ve arkadaĢları Filistin ve Lübnan‟a yardım 

düzenlemiĢtir. Burada kadın kol baĢkanları haberleri Bülten‟e 
yansımıĢ, baĢkan Kavaf‟la milletvekillerinin haber tekelinin 

kırılmıĢtır. 

Medeniyetler İttifakında Kadının Rolü bakan Çubukçu, Emine 

Erdoğan, 2 erkek bakan, baĢbakanın olduğu organizasyondur 
(http://www.turkiyebulteni.net/33/27.htm). BaĢbakana göre kadınlar 

“Kadını özel alana hapseden, kamu alanından dıĢlayan, cinsiyet 

ayrımcılığına dayalı baskıcı ve tutucu anlayıĢlar medeni olamaz”. 
Türkiye‟deki kadınların siyasi, hukuki haklarıyla ilgili  “ġu andaki 

mevcut durumdan memnun değilim. Yapılacak ilk seçimde AK Parti 

olarak bu konuda çok önemli bir sıçramayı gerçekleĢtireceğiz” 

demiĢtir. Burada artık motto haline gelmiĢ kadın ayrımcılığı-ırkçılık 
benzetmesini kullanmıĢ, eklemiĢtir: “Hiçbir töre, hiçbir gelenek, hiçbir 

anlayıĢ insanın insana karĢı Ģiddet kullanmasının mazereti, gerekçesi 

olamaz… [K]adınlarımızın hayatın her alanında olduğu gibi siyasette 
de daha fazla temsil edilebilmelerinin sağlanması, demokrasimizi daha 

da güçlendirecektir”. Bakan “Mehmet Aydın… din açısından kadın ve 

erkeğin eĢit olduğunu, ancak toplumlarda böyle olmadığını 
[kaydetmiĢtir]”. Bakan Çubukçu, “Dünyanın herhangi bir yerinde 

yaĢanan sorunlar nasıl hepimizin sorunu oluyorsa, çözümleri de 

sadece erkeklerin değil, kadınların da ortak katkısı ve iĢbirliğiyle 

gerçekleĢecektir” demiĢtir. Haber Avrupa Parlamentosu‟ndan Emine 
Bozkurt‟un, Pakistan BaĢbakanı'nın BaĢdanıĢmanı Nelofar Bakhtiar‟in 

tek cümlelik açıklamalarına, Emine Erdoğan‟ın verdiği kokteyle 

http://www.turkiyebulteni.net/40/25.htm
http://www.turkiyebulteni.net/33/27.htm
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değinmiĢtir. Kadının karar alma sürecine katılımı medeniyetin Ģartı 

olarak belirlenmiĢtir.  

       Üçüncü Kuruluş Yıldönümümüzü Kutladık’ta, 5 erkek bakan, 

bakan Çubukçu, baĢbakan ve eĢinin katılımıyla, Kadın Kolları‟nın 
kuruluĢ seneyi devriyesi kutlaması vardır  

 (http://www.turkiyebulteni.net/34/29.htm). BaĢbakan “Genelde bütün 

dünyada, özelde Müslüman toplumlarda kadının toplumsal hayata 
katılması, üretim süreçlerine dahil olması ile ilgili bir sorun vardır, hiç 

kimse bu sorunu bize özgü bir sorun olarak görmesin… Bize göre 

sorun, adalet sorunudur… Kadına karĢı ayrımcılık, kız çocuklarını 
temel haklarından mahrum bırakmak, kadını üretim sürecinden 

dıĢlamak, bizim kültürümüzde, bizim medeniyet anlayıĢımızda bir 

cahiliye geleneğidir” demiĢtir. Erdoğan‟a göre kadınlar sosyal, 

ekonomik ve siyasi hayata daha çok katılmalıdır. Özellikle siyasete 
giriĢleri ülkeyi “daha güçlü kılacaktır”. BaĢkan Kavaf uzun soluklu 

mücadelelerine devam edeceklerini söylemiĢtir. Burada teĢkilat 

haberleri de vardır. Antalya il kolu “Etkili ĠletiĢimin Temel Faktörleri” 
semineri vermiĢ, baĢkan AyĢe Güliz Yılman “Kadınlarımızın da 

siyasette daha aktif ve daha etkin rol oynamaları açısından bu semineri 

gerçekleĢtirdik” demiĢtir. Kazakistan‟dan Türk Halkları Medeniyetleri 
Vakfı Yöneticileri genel merkez kadın kollarını ziyaret etmiĢ, MYK 

üyeleri Necati Çetinkaya, Nükhet Hotar Göksel‟den bilgi almıĢtır. 

Kocaeli il kolu, teĢkilat eğitimi programı düzenlemiĢ, Selma Kavaf 

kadın-siyaset üzerine, Gaziantep Milletvekili Fatma ġahin “töre 
cinayetleri, kadının toplumsal hayattaki rolü ve ülke gündemi” üzerine 

konuĢmuĢtur. Kocaeli Ġl kol BaĢkanı Hülya Nerkiz “Biliyorsunuz 

Kadın Kollarının iki hedefi var. Bir; siyasette okul olmak, yani aktif 
siyasi hayata hanımları hazırlamak, iki; bu okulda eğitim görürken 

toplumun yüzde 50‟sini oluĢturan kadınlara ulaĢmak, onlarla bire bir 

iletiĢim kurarak AK Parti icraatlarını taĢımaktır” demiĢtir. Haberlerin 

belki de en ilginçi, Kazakistan‟dan genel merkez kadın kollarını 
ziyarete gelen heyete bilgi veren grupta baĢkan Kavaf‟ın adının 

geçmemesidir. 

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladik’ta organizasyona 
baĢbakanın, eĢinin, bakan Çubukçu‟nun, 3 erkek bakanın desteği 

anlatılmıĢtır (http://www.turkiyebulteni.net/35/30.htm). BaĢbakan 

Erdoğan iktidarın kadın konusunda yaptıklarını anlatmıĢ, karĢıtlarına 
sitemde bulunmuĢtur. “Özgürlüklerin yaygınlaĢtırılmasını istiyorsak 

öncelikle zihinlerin, düĢüncelerin özgürleĢtirilmesini savunmalıyız. 

'Sen benim düĢüncelerimi, ideolojik dünyamı paylaĢıyorsan ben senin 

yanındayım' mantığının egemen olduğu bir anlayıĢ değil, 'benim 
değerlerimi ister paylaĢ, ister paylaĢma, sen de kadınsın, o zaman 

senin de haklarını savunmakla kendimi görevli addediyorum' diyen bir 

anlayıĢtan yanayız” demiĢtir. Kavaf fırsat eĢitliğinin vatandaĢlık hakkı 

http://www.turkiyebulteni.net/34/29.htm
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olduğunu söylemiĢ, “kadınların… kadın ve anne olarak siyaset 

yapması gerektiğine inanıyoruz.” demiĢtir. Panelin baĢkanı MYK‟dan 

Nükhet Hotar Göksel‟dir. Kadın Kolları’ndan Suriye’ye Ziyaret alt 

baĢlığında Baas‟ın davetlisi grupta baĢkan Kavaf, Aydın milletvekili 
Semiha ÖyüĢ‟ün olduğu belirtilmiĢtir. Açıklamasıyla baĢbakan 

baĢörtüsü sorununu Bülten‟de ilk defa sahiplenmiĢtir. 

2006‟da yaĢlılar ve sosyal dayanıĢmayla ilgili 3 haber vardır. 
Ankara İl YKM’de Yaşlı Sorunları Konuşuldu, Nükhet Hotar 

Göksel‟in  ve Genel Merkez  YaĢlılar Koordinasyon Merkezi baĢkanı, 

milletvekili Nevzat Doğan‟ın katıldığı organizasyonu anlatmıĢtır 
(http://www.turkiyebulteni.net/32/33.htm). Göksel her ilde 

merkezlerinin olduğunu söylemiĢtir. 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü 

münasebetiyle “Türkiye Sakatlar Konfederasyonu tarafından 

Ankara‟da düzenlenen „Avrupa Birliği Sürecinde Özürlüler‟ konulu 
programa” eski bakan AkĢit‟in katıldığı belirtilmiĢtir. Birinci Sosyal 

Dayanışma Kongresi Genel Merkez Kadın Kolları‟nın 

organizasyonudur, 3 erkek bakanın katılmıĢtır 
(http://www.turkiyebulteni.net/37/29.htm). Kolun sosyal iĢler baĢkanı 

AyĢe KeĢir, baĢkan Kavaf partinin sosyal politikalarını anlatmıĢtır. 

Teşkilattan haberler baĢlığında, Konya il kol baĢkanı Fatma Ünver‟in 
organ bağıĢı kampanyası açıklamalarına, Trabzon il kol baĢkanı 

Safiye Seymenoğlu‟nun çocuklara diĢ taraması açıklamasına 

değinilmiĢ, Genel Merkez Kadın Kolları‟nın sosyal politika eğitim 

toplantısı anlatılmıĢtır. İkinci Bahar YaĢlılar Koordinasyon Merkezi 
ve Sosyal ĠĢler BaĢkanlığı‟nın düzenlediği sergi üzerinedir. AçılıĢı 

bakan BeĢir Atalay, MYK‟dan Nükhet Hotar Göksel yapmıĢtır 

(http://www.turkiyebulteni.net/42/37.htm).  Göksel “büyükleri yılda 
bir gün değil, her gün hatırlamak gerektiğini” söylemiĢ, onlara 

desteklerini anlatmıĢtır.  

 Yurt dıĢı bağlantılı 2 haber vardır. Temmuz‟da Kosova Adalet 

Partisi’nden Kadın Kolları’na Ziyaret’te heyetin önce Kadın 
Kolları‟na ziyareti, Kavaf‟ın sunumunu dinlediği, sonra baĢbakan, 

içlerinde bakan Çubukçu da olan diğer bakanlarla görüĢtüğü, Emine 

Erdoğan‟ın bayan milletvekillerine yemek verdiği belirtilmiĢtir 
(http://www.turkiyebulteni.net/38/29.htm). Temmuz‟un diğer 2 

haberinde Ġzmir‟deki kolun Aydın milletvekili Semiha ÖyüĢ, il kol 

yönetim kurulundan Seher Sarıarslan‟ın jüride olduğu Siyaset ve 
Kadın konulu yarıĢması, Ġstanbul il kolunun 5. Olağan DanıĢma 

Meclisi Toplantısı vardır. Toplantıya bakan Çubukçu, eski bakan 

AkĢit, baĢkan Kavaf, Ġstanbul kol baĢkanı Ayfer Yaman katılmıĢtır. 

Burada Yaman “ana kademe yönetiminde yer alan kadın üyelerin, 
ağırlıkla kadın kollarından sağlanmasının kadın kollarının baĢarılı 

çalıĢmasının bir göstergesi  olduğunu” söylemiĢ, baĢkan Kavaf kolun 

çalıĢmalarını değerlendirmiĢtir. Alman Kadın Parlamenterlerden AK 

http://www.turkiyebulteni.net/32/33.htm
http://www.turkiyebulteni.net/37/29.htm
http://www.turkiyebulteni.net/42/37.htm
http://www.turkiyebulteni.net/38/29.htm
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Parti’ye Ziyaret “Federal Almanya Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet 

Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Maria Böhmer ile Alman Hıristiyan 

Birlik Partileri CDU-CSU‟nun kadın parlamenterleri”nin partiyi 

ziyaretini anlatmıĢtır (http://www.turkiyebulteni.net/41/28.htm) 
GörüĢmelere eski bakan AkĢit, Gaziantep milletvekili Fatma ġahin, 

Aydın milletvekili Semiha ÖyüĢ, baĢkan Kavaf, kol MKYK‟sından 

Sema Ramazanoğlu, kol MYK‟sından Sema Özdemir katılmıĢ, 
kadınların Türkiye‟deki, kadın siyasetçilerin AK Parti‟deki durumu 

hakkında misafirleri bilgilendirmiĢtir. Genel Merkez MYK‟sından 

Nihat Ergün “[T]ürkiye‟de de kadınlara çok önem veren, kadının 
siyasetteki rolünü her geçen gün artıran, artırma kararlılığında olan bir 

baĢbakan var” demiĢ, partisine kadın konusundaki inancını 

anlatmıĢtır. Teşkilat Eğitimi Toplantısı Yapıldı alt baĢlığıysa kolun 

kendi içinde verdiği eğitimi anlatmıĢtır. BaĢkan Kavaf, Genel Merkez 
Kadın Kolları teĢkilat baĢkanı Leyla Betül Küçük eğitimde sunum 

yapmıĢtır. Almanya‟dan parlamenterler AK Parti kadın koluyla 

bağlantıdadır.  
 Ağustos‟ta Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddete Hayır 

kampanyası vardır (http://www.turkiyebulteni.net/39/23.htm). 

BaĢbakanın Resmi Gazete‟de yayınladığı genelgeden, Meclis‟te töre 
cinayetlerini araĢtırma konusunda oluĢturulan komisyondan 

bahsetmiĢtir. Buna göre “çalıĢmalarda koordinasyon görevi çocuğa 

yönelik Ģiddet konusunda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Genel Müdürlüğü, kadına yönelik Ģiddet ve töre/namus 
cinayetleri konusunda ise Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 

tarafından yerine getirilecektir”. Komisyon baĢkanı Fatma ġahin 

analizler hakkında bilgilendirmiĢ, namus temizlemek suçundan 
cezaevinde bulunan erkeklerin piĢmanlığını anlatmıĢtır. ġahin “Biz 

muhafazakar bir toplumuz ve en önemli değerimiz aile” demiĢ, kadına 

yapılan Ģiddetin hiç bir inançla, kültürle bağdaĢamayacağını 

açıklamıĢ, baĢbakanın hassasiyetinin ilerlemeler sağlattığını 
eklemiĢtir. Görüldüğü gibi, partinin amacı kadın sorunlarını 

muhafazakar değerleri kaybetmeden çözümlemektir.   

 Başbakan Erdoğan’dan örgencilere müjde: burslar artıyor 
baĢbakan ve bakan Çubukçu‟nun Gazi Kız Öğrenci Yurdu‟na ziyareti 

üzerinedir (http://www.turkiyebulteni.net/42/24.htm). Erdoğan Haydi 

Kızlar Okula Kampanyası hakkında bilgilendirmiĢ, milletvekili 
seçilme yaĢının 25‟e indirildiğini belirterek kızları siyasete 

çağırmıĢtır. Haber kadınların siyasete giriĢinin desteklenmesi 

açısından önemli olmakla birlikte, içerikte kadın bakanın konuĢmasına 

yer verilmemiĢ olması dikkat çekicidir.  
 Kadının etkin olmadığı bir toplum eksik sayılır 

(http://www.turkiyebulteni.net/42/20.htm), MKYK‟dan gazeteci AyĢe 

Böhürler‟in baĢbakanla röportajıdır. Röportaj muhafazakar demokrat 

http://www.turkiyebulteni.net/41/28.htm
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bir partinin kadın konusunu sahiplenmesinin, baĢbakanın bu konudaki 

hassasiyetinin öneminin altını çizerek baĢlamıĢtır. BaĢbakan partinin 

kuruluĢundan beri “kadının siyasette ve sosyal yaĢamda yer alması” 

konusunu önemsediklerini, kurucular arasına 11, MKYK‟ya 5 kadın 
aldıklarını anlatmıĢtır. Erdoğan‟a göre muhafazakar partide siyaset 

yapmak kadın için görece kolay olabilecekken kadınlar yeterli ilgiyi 

göstermemektedir: “Çok sayıda kadını siyasete katmak istiyoruz, ama 
gelemiyorlar. ġartları olgunlaĢtırmaya, oluĢturmaya çalıĢıyoruz, ya 

evinden müsaade alamıyor veyahut da hazır olmadığını iddia ediyor 

ya da siyasetin zaman sınırı tanımayan çalıĢmaları onları bu noktada  
siyasetten uzaklaĢtırıyor, kaçırıyor. Tüm bu sıkıntılara rağmen 

yılmadık ve yılmayacağız da… Sözlü olarak verdiğim talimatta ana 

kademe yönetimlerde kadın sayısının yüzde 20 civarında olması için 

büyük teĢviklerde bulundum”. BaĢbakan kota desteğinden değil, sözlü 
talimatından bahsetmiĢ, Parlamento‟daki kadın sayısından 

mutsuzluğunu ifade edip seçimlerde sayıyı yükseltme sözü vermiĢtir. 

AB kriterlerinin desteğini, Anayasa‟ya giren eĢitlikle ilgili 10. 
maddeyi anlatmıĢtır. Erdoğan‟a göre kadınların en büyük sorunu 

cehalettir. Haydi Kızlar Okula Kampanyası‟yla okullaĢamayan yedi 

yüz bin civarında çocuğun yüz seksen binini kazandıklarını, konunun 
takipçisi olacaklarını açıklamıĢtır. KSSGM‟nin yasasını çıkardıklarını, 

CEDAW‟ı aktifleĢtirdiklerini anlatmıĢtır. Ġslam Konferansı 

Ülkeleri‟yle Ġstanbul‟da kadın konusunda bir toplantı organize ettiğini, 

örgütün gençlik kolu gibi, kadın kolu olması gerektiğini anlatmıĢtır: 
“Ġslam dünyasında kadın, olması gereken yere henüz getirilmiĢ değil. 

Bunun baĢarılması lazım… YanlıĢ gelenekler varsa bunlardan 

kurtulmak, doğruyu yakalamak lazım… Burada önemli olan, esasa 
ters düĢülmesin!  Bütün bunlar  tabii ki bilimsel müzakerelerle  

olmalı” demiĢtir. Ayrıca kadına yönelik Ģiddet, töre cinayetleri 

konusunda indirimsiz cezalandırmaya geçiĢi,  bununla ilgili 

genelgesini anlatmıĢtır. Kadın konuk evi sayısının arttırıldığını, asıl 
dileklerinin ailelerin Ģiddet yaĢamaması olduğunu anlatmıĢtır. 

Röportajını Türk kadınının Müslüman kimliğine vurguyla bitirmiĢtir: 

“Ġnanıyoruz ki, Müslüman Türk kadını uluslararası platformlarda, 
siyasette, sosyal hayatta  bütün etkinliklerin içinde yerini alacaktır… 

Kadının etkin olmadığı bir toplumda eksiklik vardır. Bu, siyasette de 

sosyal yaĢamda da böyledir”. Açıklamalar kadınları desteklemekle 
beraber Türklükten çok Müslümanlık kimliğine, sorunu aĢmada 

Müslüman ülkelerle iĢ birliğine gönderi yapmıĢtır.  

 Duvarların Arkasında Kadın Fotoğrafları 14 Müslüman 

ülkedeki kadınlar hakkında 3 yıl çalıĢıp belgesel hazırlayan AyĢe 
Böhürler‟le röportajdır (http://www.turkiyebulteni.net/43/32htm). 

Müslüman kadının dine göre ikinci sınıf olduğu fikri hakkında, 11 

Eylül sonrası önyargılarını kırma, tek tip Müslüman kadın olmadığını 

http://www.turkiyebulteni.net/43/32.htm
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anlatama dileğinde bir belgeseldir bu. Kadın sorunu olarak Böhürler 

“önce yoksulluk ve savaĢ”ı saymıĢtır. “Bunların ardından eğitim, 

Ģiddet, kadın karĢıtı gelenekler, siyasi baskılar” vardır. Türkiye‟nin 

diğer ülkelerden farkı konusunda, Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde 
kadınların hak istediklerini, ilk hukuki düzenlemenin 1917 Aile 

Kararnamesi olduğunu, Atatürk‟ün batılı ülkelerle aynı zamanda 

kadınlara haklar verdiğini anlatmıĢtır. Türkiye‟nin “Demokratik yapı” 
ve “özgür bir sivil toplum” ayrıcalığına sahipliğini belirtmiĢtir. 

Yapılan belgeselin Türki Cumhuriyet kadınları değil, Müslüman ülke 

kadınlarıyla üzerine olması bir anlamda Böhürler‟in ilgi odağının 
dinin etkileri üzerine olduğunu anlatmaktadır.  

 2006‟da 23 kadın siyasetçi Bülten‟dedir. Bunlardan bakan 

Çubukçu 6, MYK üyesi Nükhet Hotar Göksel 5, baĢkan Kavaf 5, 

Emine Erdoğan 4, milletvekilleri Fatma ġahin 3, Güldal AkĢit 3, 
Semiha ÖyüĢ 3, MYK‟dan AyĢe Böhürler 2, Antalya kol baĢkanı 

Güliz Yılman 2 defa, geri kalanlar 1 defa geçmiĢtir. BaĢbakan kadın 

sorununa eğilmiĢ (7 haber), Bülten‟de ilk defa kadınların baĢörtüsü 
sorununu sahiplenmiĢtir. Siyasetçi kadınlara destekte tüzük kotasına 

değil, sözel desteğe inanmıĢtır. AK Parti kadın sorununun çözümünde 

diğer Müslüman ülkelerle karĢılaĢtırma, fikir değiĢimine gitmiĢ, Türk 
kimliğini vurgulamamıĢtır. Kadın siyasetçilerin aktivitelerinde yardım 

amaçlı organizasyonlar göze batmıĢ, kolun yurt dıĢı bağlantıları 

gözlemlenmiĢtir.   

  

6. 2007 

 

 Ocak‟ta, Temmuz‟da kadın konusuna rastlanmamıĢtır. Seçim 
dönemi nedeniyle Ağustos-Aralık arasında Bülten çıkmamıĢtır. 

Kadın/kadın siyasetçi  konusunda 13 haber vardır.  

 Kadınlar ve medya üzerine 2 haber dikkati çekmiĢtir. Kadının 

medyada temsil sorunu “Dr. Zeynep Karahan Uslu ile Avrupa 
Akdeniz Parlamenter Asamblesi‟ne sunulan Medya ve Kadın raporu” 

hakkında röportajdır (http://www.turkiyebulteni.net/45/26.htm) (Uslu, 

2007: 96-102). Karahan “Basın Kanunu‟ndaki kadının cinsel 
sömürüsünü engelleyen düzenlemeler” üzerine konuĢmuĢ, STK 

aracılığıyla bilinçlendirme planı hazırladıklarından bahsetmiĢtir. 

Medya ve Siyasette Kadının konumu ġanlıurfa‟daki kolun düzenlediği 
konferansı anlatmıĢtır (http://www.turkiyebulteni.net/48/39.htm). 

MYK‟dan Edibe Sözen, baĢkan Kavaf katılımı belirtilmiĢ, Sözen‟in 

açıklamasına yer verilmiĢ, il baĢkanı (Mehmet Ekinci), il kol baĢkanı 

(Gülender Açanal) ismen geçmiĢtir. Bu durum MYK‟nın parti 
baĢkanına en yakın pozisyon olmasıyla, hiyerarĢiyle, ya da partililerin 

MYK‟nın yeni üyesi Sözen‟i tanımaları için özellikle gerçekleĢtirilmiĢ 

olabilir. ġanlıurfa‟nın Kadın Kolları‟na Ankara‟dan destek vardır. 

http://www.turkiyebulteni.net/45/26.htm
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Ama adeta Ankara‟nın arkasında kalması kaydıyla destek vardır. 

Sözen, “siyasetteki temsiline bakıldığında, çağdaĢ demokrasilerde 

kadınlara ne veriliyorsa Türkiye'de de aynısının olduğunu” 

söylemiĢtir. Açıklaması eyleme dönük bilgi içermemiĢtir.  
 Amacımız şiddeti fikren ortadan kaldırmak “Sosyal 

Hizmetlerden Sorumlu bakan Nimet Çubukçu AK Parti iktidarının 

kadın ve çocuk baĢlığı altında getirdiği yenilikleri Türkiye Bülteni’ne 
[anlatmıĢtır]” (http://www.turkiyebulteni.net/45/17.htm). Çubukçu 

sözlerinde baĢbakanın genelgesini takdir etmiĢ, Genel Kurmay, Ġç 

ĠĢleri Bakanlığı, Diyanet, özel sektörle ortak çalıĢmalarını anlatmıĢtır. 
Çubukçu‟ya göre “[Kadın konusunda] Atatürk‟ten sonra ikinci parlak 

dönem” yaĢanmaktadır. Anayasa‟nın 10. ve 90. maddesi, ĠĢ ve Türk 

Ceza Kanunu değiĢiklikler, KSSGM‟nin  teĢkilat yasasının çıkması,  

ĠKÖ ve EUROMED toplantılarının gerçekleĢtirilmesi önemlidir.  Yine 
Ģiddetle ilgili, Nisan‟da milletvekili, “TBMM Çocuklarda ve 

Gençlerde Artan ġiddet Eğilimini AraĢtırma Komisyonu BaĢkanı” 

Halide Ġncekara Gençleri sorun değil, çözüm olarak görüyoruz 
röportajındadır (http://www.turkiyebulteni.net/47/23.htm). 

Ġncekara‟ya göre Ģiddetin nedeni zayıflayan aile değerleri, aileden 

alınamamıĢ değerlerin okulda da öğrenilememesidir. “Değerlerde 
aĢınmalar… Korku, ayıp, günah, tedirginlik gibi hisler 

[zayıflamasıdır]”. Ġncekara‟ya göre partinin iktidarında Ģiddet gösteren 

çocuk sayısı artmamıĢ, ama parti “[O]rtadaki durumu ölçülebilir, 

sayılabilir hale [getirmiĢtir]”. ġu andaki kötü durum “devraldıkları acı 
tablodur”. Partinin gerçekleĢtirdiği sosyal yardımlaĢma konularından, 

Çocuk Esirgeme Kurum‟undaki düzenlemelerden, muhtaçlara çocuk 

baĢına verilen para yardımının yükseltilmesinden, sakatlık aylığı 
verilmeye baĢlanmasından bahsetmiĢtir. Açıklamaları muhafazakar 

değerler içermiĢtir.   

 Mart‟ta kadınlar üzerine 4 haber yakalanmıĢtır. Bunlardan 2‟si 

değiĢik kadın yaĢantıları üzerinedir. Haydi Kızlar Okula 
Kampanyasıyla Okuluna kavuşan Kilvanli Zeynep Bartuk Harran‟da 

baĢbakanla eĢinin baĢlattığı kampanyadan faydalanan kız öğrenci 

hakkındadır (http://www.turkiyebulteni.net/46/35.htm). Anadolu 
Lisesi‟nde yatılı okuyan Bartuk kampanyayla hayatının değiĢtiğini 

söylemiĢ, ekonomik durumum, çevre, dedikodular, yüzünden 

babasının daha önce onu okula göndermediğini anlatmıĢtır. Bu haber 
UNESCO‟yla beraber götürülen Kampanya‟nın ilerlemeleri hakkında 

bilgi vermiĢtir. “Dört yıldır kararlılıkla yürütülen kampanya ile 

bugüne kadar 223 bin kız çocuğu okulla [buluĢturulmuĢtur]”. 

Türkiye’de kadın olmak‟ta 7 ayrı alanda çalıĢan kadının hayat 
deneyimlerine, kadın sorunlarını algılarına yer verilmiĢtir. Yasemin 

Bilici ġanlıurfa‟da yöresel iĢler el emeği merkezi sahibidir. Nüket 

YetiĢ, TÜBĠTAK baĢkanıdır. Emine Dikici, Tarımsal Kalkınma 

http://www.turkiyebulteni.net/45/17.htm
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Kooperatifi baĢkanıdır. Dilek Hanif modacıdır. Çiçek Derman el 

sanatları bölümü öğretim üyesidir. Son olarak bakan Çubukçu‟ya yer 

verilmiĢtir.  Bakan açıklamasında “Kadın haklarını Türkiye‟nin temel 

sorunlarını aĢmasında … çözüm yolu olarak gören hükümetimiz… 
birçok düzenlemeyi hayata geçirmiĢtir” demiĢ, çalıĢmalarına devam 

edeceklerini belirtmiĢ, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü‟nü 

kutlamıĢtır. Haber kadınların hayatı kadın olarak algılamaları üzerine 
olup Bülten‟de yer bulması konuya verilen önemi anlatmıĢtır.   

 Kadınlarımızın insan hakları için sessiz devrimler yaptık 

partinin kadın sorunlarına yaklaĢımını anlatmıĢtır 
(http://www.turkiyebulteni.net/46/34.htm). Haber önceki sayılarda 

belirtilen anayasadaki değiĢikliklerden, seçimlerde ve parti 

yönetimindeki kadın adaylara destekten bahsetmiĢtir. Töre 

cinayetlerine dur dendi alt baĢlığında, “Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 
bir BaĢbakan bu konuda bir genelge yayınladığı.. [yasada] töre 

cinayetlerinde öldürmenin hafifletici [unsurlarının]” izalesi 

anlatılmıĢtır. Ayrıca Meclis‟te “Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadına 
ve Çocuğa Yönelik ġiddetin Sebeplerinin AraĢtırılması ve Önlenmesi 

Komisyonu” kurulmuĢ, medya, STK, üniversiteler beraber çalıĢmaya 

baĢlamıĢtır (T.C. BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
2006). Kadına karşı şiddete son alt baĢlığı, yeni TCK‟nin çıkarıldığını 

ve “kanunun etkin uygulanması amacıyla ĠçiĢleri Bakanlığı ve Adalet 

Bakanlığı tarafından çeĢitli tarihlerde genelgeler [yayınlandığını]” 

anlatmıĢtır. Sığınma evlerinin açılmasından, Haydi Kızlar Okula 
Kampanyası‟ndan, kadın giriĢimcilere destekten bahsedilmiĢtir. Son 

olarak baĢbakanın “kadına karĢı cinsiyet ayrımcılığı yapmak 

ırkçılıktan daha ilkel bir durumdur. ÇağdaĢ, modern ve özgürlükler 
ülkesi olmanın en önemli koĢullarından biri bu sorunun çözülmesiyle 

mümkündür” sözlerinin dahil olduğu, kadınların dünya kadınlar 

gününü kutlama açıklaması verilmiĢtir. Kadın konusu partinin politika 

malzemesidir, konu hakkında çalıĢmalar partililerle halkın takdirine 
sunulmaktadır. BaĢlıkta kullanılan “devrim” ifadesi yapılanların 

büyüklüğüne, belki de Atatürk dönemiyle karĢılaĢtırılabilirliğine, 

dikkat çekmektedir.  
 Bir gününüz değil her gününüz dünya kadınlar günü olsun, 

dünya, ülke kadın gerçekliklerini içermiĢtir 

(http://www.turkiyebulteni.net/46/32.htm). Dünyadan kadın durumu 
üzerine sayısal bilgi verilmiĢtir. Türkiye‟de sorun “yasalardan  değil, 

ekonomik ve kültürel [Ģartlardır]”. “Türkiye‟de 2000 yılı Genel Nüfus 

Sayımı sonuçlarına göre, toplam nüfusun yüzde 12.5‟i okuma yazma 

bilmiyor. Kadınlarımızın yüzde 37.2‟si ilkokul, yüzde 7.4‟ü orta ve 
dengi okul, yüzde 10.6‟sı lise ve dengi okuldan mezun oluyor. Eğitim 

gören 100 kadından ise sadece 4 tanesi yükseköğrenim görüyor. En 

yüksek okumaz yazmazlık oranı yüzde 39 ile Güneydoğu‟da 

http://www.turkiyebulteni.net/46/34.htm
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görülürken, bunu yüzde 35 ve yüzde 21 ile Doğu ve Karadeniz 

bölgeleri izliyor… Eğitimde Türkiye‟nin hedefi, 2010 yılına kadar kız 

ve erkek çocuklar için okullaĢma oranını yüzde 100‟e [ulaĢtırmaktır].” 

BaĢkan Kavaf açıklamasında “kadınların dünyalarının geniĢletilmesi, 
zenginleĢtirilmesi” gereğine dikkat çekmiĢtir. Kadınlar hakkındaki 

verilerin sunumu partilileri konu üzerinde düĢünmeye itmektedir.  

Ayrıca Başbakan Erdoğan’ın Dünya Kadınlar Günü mesajı “Kadına 
karĢı ayrımcılık ırkçılıkla eĢ değerdedir.. BaĢbakan… cinsiyet 

ayrımcılığının her türlüsünü cahiliye töresi olarak görüyoruz” dedi” 

kalın harfleri, alt baĢlığıyla verilmiĢtir 
(http://www.turkiyebulteni.net/47/15.htm). Erdoğan, Çubukçu‟nun 

NevĢehir‟de yaptığı “Toplumsal YaĢamda Kadınlarımız” paneline 

katılmıĢtır. Erdoğan “Cinsiyet ayrımcılığını, ırkçılığı, kabileciliği 

kabul etmiyoruz… Kadın ve ailenin gücünü milletimizin gücü olarak 
kabul ediyoruz… Cinsiyet ayrımcılığının her türlüsünü biz cahiliye 

töresi olarak görüyoruz” demiĢ, “kadınların metalaĢtırılmasına ve 

istismar edilmesine karĢı” çıkmıĢtır. Haber Çubukçu‟nun, baĢka bir 
siyasetçinin açıklamalarına yer vermezken, baĢbakanın sözleri içerik 

açısından önceki sunumlarının tekrarı Ģeklindedir.  

 Genel Merkez Kadın Kolları Yerel Yönetimler BaĢkanlığı‟nın 
kadın, Bülten‟e AK Parti 3. yerel yönetimlerde kadın şurası adıyla 

yansımıĢtır (http://www.turkiyebulteni.net/47/30.htm). BaĢbakan 

“Hayatın her alanında kadınları baĢlarının tacı olarak gördüklerini 

vurgulayarak „Bunu elbette merkezi ve yerel siyaset de dahildir‟” 
demiĢtir. “Türk siyasetinin kadın inceliğine, zekasına, nezaketine çok 

ihtiyacı olduğunu dile getiren BaĢbakan Erdoğan, bazı derneklerin 

“kota verilsin” söylemlerini ise doğru bulmadığını ifade [etmiĢtir]”. 
Erdoğan‟a, AK Parti‟ye göre “siyaset tıpkı sosyal hayat gibi kadınla 

erkeğin birlikte yaptığı, ürettiği bir uğraĢ”tır. ÇeĢitli kademelerde 

çalıĢan kadın siyasetçiler emekleriyle, hak ettikleri için o görevlere 

gelmiĢlerdir. AK Parti felsefe olarak “Yapay Ģekilde, zorlama 
gayret”le kadın sayısını arttırmakla ilgilenmemektedir. Ayrıca partide 

kadın bakıĢıyla siyaset yapan kadına ihtiyaç vardır. BaĢbakan “Bu 

siyasette kadınlarımızın ruhlarıyla, enerjileriyle, fikirleriyle, 
hassasiyetleriyle, hedefleriyle birlikte bulunmalarını Türkiye için son 

derece gerekli ve önemli olarak görüyoruz” diye konuĢmuĢ, kadınları 

siyasete çağırmıĢtır. Haber baĢkan Kavaf, ĠçiĢleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu, yerel yönetimlerden sorumlu genel baĢkan yardımcısı Nihat 

Ergün‟ün kısa açıklamalarına yer vermiĢtir. Kavaf “dünyada yaĢanan 

değiĢim sürecinde kadının önemine iĢaret [etmiĢtir], bakan Aksu kadın 

konusundan çok partinin gerçekleĢtirdiği yerel yönetimler 
reformundan bahsetmiĢtir. Ergün partinin “ana kademelerinde kadın 

sayısının her geçen gün [arttığını]… [söylemiĢtir]. Ergen‟e göre, 

belediyelerdeki kadın sayısının mutlaka arttırılması gerekir. Kadın 

http://www.turkiyebulteni.net/47/30.htm
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politikalarında yeni açılımlar ise Parti Sosyal ĠĢler BaĢkanlığı‟nın 

düzenlediği Seçime Doğru Kadın Politikalarımız toplantısını 

anlatmıĢtır (http://www.turkiyebulteni.net/48/37.htm). Katılımcı 

ismi/açıklamasında yalnızca MYK‟dan Hotar Göksel, Avrupa 
Parlamenteri Emine Bozkurt geçmiĢtir. Göksel kadınların eğitim 

düzeyiyle iĢgücüne katılımı arasındaki doğru orantıyı, dünyadaki 

gelir-mal dağılımındaki cinsiyet eĢitsizliğini anlatmıĢtır. Burada 
Emine Bozkurt‟tan durum tespitleri, AK Parti‟ye övgü de vardır.   

 Yeni Meclis‟le ilgili 2 haber vardır. 23. Dönem meclisin ilk 

secimi baĢkan, baĢkanlık divanının seçilmesini anlatmıĢtır 
(http://www.turkiyebulteni.net/51/08.htm). Burada kadın siyasetçi 

olarak katip üyelere rastlanmıĢtır: Fatma Kotan (Ağrı), Canan 

Candemir Çelik (Bursa), FatoĢ Gürkan (Adana). TBMM’de kadın 

milletvekili rekoru yeni milletvekilleri hakkındadır 
(http://www.turkiyebulteni.net/51/07.htm). AK Parti “Cumhuriyet 

tarihinde en fazla kadın milletvekili çıkaran parti” olmuĢtur.  66 AK 

Partili kadın adayın 30‟u Meclis‟tedir. Seçimlerde 59 kadın Meclis‟e 
girmiĢ, kadın vekillerin erkek vekillere oranı 9%‟a çıkmıĢtır.  Öznur 

Çalık (Malatya), AĢkın Asan (Ankara), Fatma Kotan (Ağrı), Nursuna 

Memecan (Ġstanbul) açıklamalarında kadınların seçilmesinden değil 
Parti‟nin bu kadar çok oy almasından, halkın partiye güveninden 

bahsetmiĢlerdir. Ayrıca MYK’nın yeni üyeleri Haluk Ġpek, Hüseyin 

Tanrıverdi‟nin atanmasını anlatırken Tanıtım ve Medya sorumlusu 

Edibe Sözen,  Sosyal ĠĢler sorumlusu Nükhet Hotar Göksel‟in isimleri 
geçmiĢtir (http://www.turkiyebulteni.net/51/14.htm). 

 Son olarak, kadınların anneliği, ailedeki rolü üzerine 2 haber 

vardır. Azim ve sevginin hikayesi engelli kızıyla verdiği hayat 
mücadelesi anlatılan bir anneyle röportajdır 

(http://www.turkiyebulteni.net/48/34.htm). MeĢakkatli durumda 

Tanrı‟ya sığınan anne, ülkede ilk defa özürlüler kanunu geçiren 

baĢbakana teĢekkür etmiĢtir. Toplumun temeli kadın ve aile haberi 
partinin kadın konusunda gerçekleĢtirdiklerini anlatmıĢtır 

(http://www.turkiyebulteni.net/49/43.htm). KSSGM, Aile ve Sosyal 

AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü‟nün teĢkilat yasaları çıkartılmıĢ, 
Kadına KarĢı Aile Ġçi ġiddetle Mücadele Projesi” BirleĢmiĢ Milletler 

Nüfus Fonu‟yla beraber gerçekleĢtirilmiĢ, Kadın Konukevi sayısı 

8‟den 19‟a çıkmıĢ, töre cinayetleri hakkında baĢbakan genelge 
yayınlamıĢ, cinayetlerin hafifletici unsurları kaldırılmıĢ, kadın 

giriĢimcilere destek verilmiĢtir.   

 2007‟de Bülten partilileri kadınların dünya ve Türkiye‟deki 

durumunun sayısal verileriyle, Uluslararası Af Örgütü‟nün kadına 
karĢı Ģiddet raporuyla aĢinalaĢtırılmıĢtır. ÇeĢitli kadın hayatlarına yer 

verilmiĢ, kadınların dünya görüĢü anlatılmıĢtır. Partinin kadınlar için 

yaptıkları “sessiz devrim” olarak adlandırılıp adeta Atatürk dönemine 

http://www.turkiyebulteni.net/48/37.htm
http://www.turkiyebulteni.net/51/08.htm
http://www.turkiyebulteni.net/51/07.htm
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gönderme yapılmıĢtır. Destek kapsamında siyasetçi kadına tüzük 

kotası geçmemiĢ, Haydi Kızlar Okula ve Kadına KarĢı ġiddete Hayır 

Kampanyalarına, yasal düzenlemelere yer verilmiĢtir. Seçimin 

ardından baĢkanlık divanı seçimlerinde kadınlar ancak katip üye 
olabilmiĢtir. 2007‟de 14 kadın siyasetçi Bülten‟dedir. En çok bakan 

Çubukçu (3), baĢkan Kavaf (2), milletvekili Fatma Kotan (2) geçmiĢ, 

geri kalan 11 siyasetçi (8‟i milletvekili olmak üzere) 1 haberde 
bulunmuĢtur. BaĢbakan, desteğiyle, 3 haberdedir.       

  

7. 2008 

 

 Fatma ġahin‟in İkinci Kadın Devrimini Yaşıyoruz röportajı 

senenin ilk kadın siyasetçi haberidir 

(http://www.turkiyebulteni.net/52/29.htm). ġahin‟e göre AK Parti‟nin 
kadın hareketinin Türkiye‟de benzeri yoktur. TeĢkilat yapılanması 

güçlüdür. Parti kuruluĢunda, siyasetteki erkek egemen yapı görülmüĢ, 

kurucular kuruluna yüzde 25 kadın alınmıĢtır (Arat, 1989: 17-18). Üç 
milyon üyenin bir milyonu kadın olup “ana kademelerde 3 Kasım 

seçimleri öncesi yüzde 1.5 olan kadın oranını yüzde 15‟lere” 

çıkartılmıĢtır. ġahin‟e göre, bu ilerleme Erdoğan‟ın her toplantısında 
kadın sayısını artırmaya verdiği destek sayesindedir. Milletvekili 

Kadın Kolları baĢkanlarının il baĢkanlarıyla beraber çalıĢmasını “Türk 

siyasetinde önceden görülmemiĢ” kabul etmektedir. 2009 yerel 

seçimlerinde de kadın siyasetçi sayısında AK Parti sıçrama 
planlamaktadır. ġahin‟in siyaset yapmak isteyen kadınlar konusundaki 

gözlemi kadınların “siyasete milletvekilliğinden baĢlamak [istemesi]” 

üzerinedir. Oysa “kendi mahallesi, beldesi, ilçesinden siyasete 
girmesi, bu süzgeçlerden geçip üste çıkması daha sağlıklı [olacaktır]”. 

AK Parti Kadın Kolları, AR-GE BaĢkanlıkları Siyaset Akademisi 

eğitimi yapmayı, 8 Mart‟taki Uluslararası Yerel Yönetimler ġurası‟na, 

Avrupa‟dan yerel siyasetteki baĢarılı kadınları çağırmayı ön görmekte, 
AK Parti 2008‟de kadın istihdamını arttırmayı hedeflemektedir. Berlin 

merkezli Avrupa Ġstikrar GiriĢimi (ESI) sivil toplum kuruluĢuna göre 

AK Parti iktidarının kadın yaklaĢımı Atatürk döneminden sonraki 
“Ġkinci Kadın Devrimi” niteliğindedir. ġahin‟in açıklamaları 

gerçekleri içerse de parti propagandası özelliğindedir. Siyasete kadın 

bakıĢı katılması, Meclis dıĢında da siyaset yapılabileceği fikri önceden 
baĢbakanca, diğer partililerce dillendirilmiĢ fikirlerdir.   

 

8. SONUÇ  

 
 2003 Haziran‟da yayına baĢlayan Türkiye Bülteni günümüze 

dek incelendiğinde 32 kadın siyasetçi görülmüĢ, en çok adı geçen 

siyasetçi Kadın Kolları genel baĢkanı Selma Kavaf olmuĢtur (18 defa). 

http://www.turkiyebulteni.net/52/29.htm
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Daha sonra 12 defayla Emine Erdoğan  ve bakanlar Güldal AkĢit-

Nimet Çubukçu, ardından genel merkez MYK üyesi, milletvekili 

Nükhet Hotar Göksel (10) gelmiĢtir. Milletvekilleri Fatma ġahin 5, 

Semiha ÖyüĢ 4 haberde yer alırken, geri kalan siyasetçiler 2 veya 1 
defa Bülten‟dedir. Burada tıpkı gazetelerde olduğu gibi Kadın Kolu 

genel baĢkan(ları)nın, kadın bakanın ve baĢbakanın eĢinin adeta 

haberleri tekellerine almasından bahsedilebilir. Bu kiĢiler hiyerarĢi 
gereği daha çok açıklama yapan kadınlar olmuĢ, yayın organları da 

çalıĢmalarına özel ilgi göstermiĢtir. BaĢbakan Erdoğan ise aynı 

dönemde toplamda 20 defa kadın sorunları hakkında konuĢmuĢ, 
konuya özel desteğini vermiĢtir.    

 ÇalıĢmada AK Parti‟nin yayın organı Türkiye Bülteni’nin 

kadın konusuna her sayıda daha çok önem verdiği gözlemlenmiĢtir. 

Bülten‟de Kadın Kolları‟nın kuruluĢ süreci, baĢkan Kavaf‟ın 
teĢkilatının üzerine eğiliĢi, kolun tüm yurttaki zengin yapılanması, 

demokratik kongre gerçekleĢtirilmeleri konusu tekrarla iĢlenmiĢtir. 

Kadın Kolları, diğer partilerde olduğu gibi, kadınlar için siyaset okulu 
olma iddiasında olup özellikle Doğu-Güney Doğu‟daki kadınların 

siyasallaĢması konusunu önemsemektedir. ISO Kalite Belgesi alarak, 

yurt dıĢı bağlantıları kurarak kendini geliĢtirme, bu yolla kendini 
kendine, partisine, çevreye karĢı kanıtlamaktadır. Yurttan teĢkilat 

haberlerine baktığımızda kadın siyasallaĢmasından çok muhtaçlara 

yardim amacında çalıĢan bir dernek havası sezilmektedir. Bu yardım 

görevi kolun yanında, milletvekili/bakan eĢleri tarafından da 
gerçekleĢtirilmektedir. ÇeĢitli illerin Kadın Kolları baĢkanlarının 

açıklamalarına Bülten‟de yer verilmesi, baĢkan Kavaf, milletvekilleri 

dıĢındaki kadın siyasetçilerin de görünür kılınması açısından 
önemlidir. Bülten‟in kadınlara ayrılan kısmında BM dokümanlarından 

CEDAW, Ġhtiyari Protokol gibi dokümanların, Kadın 

Konferansları‟nın isim, nitelikleri tekrarlanmakta partililer kadınlar 

konusunda spesifik bilgiyle tanıĢtırılmaktadır. Birinci kadın Emine 
Erdoğan Kadın Kolları‟na, baĢbakanla beraber veya ayrı, 

desteklemektedir. Bu destek baĢbakanın kendi desteğiymiĢçesine 

algılanmakta, önemsenmektedir. Kadın Kolları‟nın kongrelerin 
demokratikliğinden bahsedilse de çoğunlukla yarıĢan baĢkan 

adaylarından bahsedilmemesi tek adayla kongreye gidildiği, parti 

genel baĢkanlıklarında olduğu gibi, koltukta tekelleĢme intibası 
yaratmıĢtır. Ayrıca kol siyaset okulu iddiasındaysa da, buradan 

çıkarak seçilme Ģansı yakalamak kolay mıdır, iĢte asıl önemli olan bu 

soruya cevap verilmemiĢtir. Belki de Kadın Kolları‟ndan 

seçileceklerin adaylık pastasında çok az yeri vardır. Yazılı cinsiyet 
kotası olmaması kadın siyasetçiler, Kadın Kolları‟ndan gelme 

siyasetçilere destek konusunda muğlaklık yakalanmıĢtır.   
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AK Parti kadınların hem okullaĢamama, istihdam, namus-töre 

cinayeti gibi sorunlarına hem de siyasete girememe nedenlerine 

eğilmiĢtir. Haydi Kızlar Okula Kampanyası, Kadına KarĢı ġiddete 

Hayır Kampanyası, yasal düzenlemeler, genelgeler kadınların 
sorunlarını çözme amaçlıdır. Bu çözümde UNICEF‟le, Genel Kurmay 

BaĢkanlığı, Diyanet ĠĢleri‟yle ortak çalıĢmaların baĢlaması önemlidir. 

Yapılanlar Bülten‟de “sessiz devrim” olarak adlandırılmıĢ, Atatürk 
dönemindeki medeniyet sıçramalarına gönderme yapılmıĢtır. 

BaĢbakan “Kadına karĢı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir” sözünü hemen 

her toplantıda tekrarlamıĢ, kafalara yerleĢtirmiĢtir. Parti kadınların 
siyasete gelenekler, maddi imkansızlıklar, zaman darlığı, aile baskısı 

gibi nedenlerden girmediklerinin bilincindedir. Ayrıca kadınlar 

siyasete milletvekilliğinden baĢlamayı istemek gibi bir hatadadır. 

Oysa siyaset hem yerel yönetimde hem partinin her basamağında 
yapılabilmektedir. AK Parti, kuruluĢunda siyaset tecrübesi olmayan 

kadınları seçtirmiĢse de, artık kadınların siyasetin tüm basamaklarını 

hazmederek çıkması taraftarıdır. Hayatın her alanına olduğu gibi 
siyasete de kadın elinin değmesi gerekir. Bu, siyasete zenginlik, renk 

katacaktır. Bu nedenle kurucular kuruluna, MYK‟ya, MKYK‟ya 

kadınlar alınmıĢ, belirli bir kadın sayısı korunmaya çalıĢılmıĢ, 
özellikle 2007 genel seçimlerinde kadın milletvekili sayısında patlama 

yaĢanmıĢtır. Tüm bu baĢarılı çalıĢmalara rağmen feminizm 

kelimesinden siyasetçilerin hiç bahsetmemesi ilginç sayılabilir. Oysa 

“feminizm politikadır” (Philipps, 1998: 1). Kabinedeki, MYK‟daki 
kadınlar kadınsal görevlere hapsedilmiĢtir. Bakan Çubukçu Kadından, 

SHÇEK‟ten (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu),  MYK 

üyesi Nükhet Hotar Göksel sosyal iĢlerden, yaĢlılardan, MYK‟ya 
sonradan katılan Edibe Sözen medyadan sorumludur. Kadın 

siyasetçilere kadınların daha iyi becerebileceği düĢünülen 

sorumluluklar yüklenmiĢ, cinsiyete dayalı iĢ bölümü uygulanmıĢtır. 

Parti kadınların siyasette “kulvar farkı” nedeniyle geri düĢtüğü kabul 
etse de kotanın yapay, zorlama olacağı görüĢündedir. Var olan sözel 

destek ile karĢı çıkılan tüzük kotası arasındaki fark bulanıktır. 2007‟de 

yeni seçilen kadın milletvekilleri Bülten röportajlarında kadınlık 
bilincinden, bakıĢından değil, partinin baĢarısından bahsetmiĢlerdir. 

Bu durum, ilk dönem kadın milletvekillerinin yaĢadığına benzer 

tecrübesizlik kaynaklı özel bir çekimserlik olarak algılanmıĢtır (Arat, 
1998: 249-266). Yapılan ilerlemeler için Bülten‟de tekrarla kullanılan 

“sessiz devrim” kalıbıysa kendi içinde çeliĢkilidir. Sessizse neden 

dillendirilmekte, dillendiriliyorsa neden hala “sessiz” sıfatı 

kullanılmaktadır? 
Türkiye Bülteni’nde AK Parti‟nin kadın konusuna eğildiği 

görülmektedir. Parti kadın konusunda ülkede yıllardır çözüm bekleyen 

pek çok soruna baĢbakan Erdoğan‟ın desteğiyle el atmıĢ, ilerlemeler 
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sağlamıĢtır. Ancak konuya muhafazakar değerler çerçevesinde 

eğildiği gözlemlenmiĢtir. Kadınların aileyle, çocuklarla bütün olarak 

ele alındığı çok olmuĢ, kadınlar için ilerleme istenirken bile aile 

değerlerinin kaybedilmemesi kapsamındaki rollerinin altı çizilmiĢtir. 
Bir yerde, kadınların okullaĢması, istihdamı, siyasallaĢması 

kendilerini gerçekleĢtirebilmeleri, hak ve görevler kapsamında, 

kadınların toplumdaki yerinin ileriliği medeniyetin Ģartı olarak ele 
alınmıĢtır. Kısaca, gerçekleĢtirilen tüm yasal düzenlemelere rağmen, 

sosyal-siyasal hayata katılabilmek için kadınların ev iĢleri ve çocuk 

bakımı konusunda erkeklerle iĢ bölümü yapması gereği, bu konudaki 
olası toplumsal bilinç dönüĢümü hakkında açıklama yoktur. Bu 

durumsa ilerleme kaydı değil Cumhuriyetin ilk yıllarından beri var 

olan kadınlara bakıĢın aynısıdır. 
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