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GĠRĠġ 

 

Türkiye‟de kadın, Tanzimat Dönemi‟nden bu yana başta medeni hukuk ve eğitim 

alanı olmak üzere, edebiyatın, sanatın ama özellikle de siyasetin önemli tartışma 

konularından biri olmuştur. Zira o günden bu yana yapılan bütün reformist 

hareketlerin, siyasal mücadelelerin ve ideolojik tartışmaların merkezinde hep kadın 

yer almıştır. Cumhuriyet rejimlerinin en önemli hedefi, siyasette demokratik kültürü 

yerleştirmek, toplumda ise erkek-kadın eşitliğini ve kadının siyasal süreçlere daha 

fazla katılmasını sağlamak olmuştur. Bu nedenle siyasal elitler, bir yandan kadını 

modernleşmenin ve batılılaşmanın ana figürü olarak öne çıkarmaya, diğer yandan 

kadına ilişkin siyasal, kültürel ve sosyal hakların verilmesini sağlamaya çalışmıştır.  

 

Bu açıdan bakıldığında erken cumhuriyet döneminden itibaren Türkiye‟de ister sağda 

olsun ister solda fark etmez, kurulan her siyasi partinin özellikle kadının siyasette 

aktif katılımının sağlanması gerektiğini savunduğunu ve buna yönelik parti 

programlarında özel bir yer açmaya çalıştıklarını görürüz. Zira politik bir özne olarak 

kadının siyasal süreçteki ağırlığı ve kimliği, demokratik toplumun en önemli bileşeni 

olarak kabul görmüştür. Ancak siyasal partilerin kadınlara yönelik kimi zaman 

pozitif ayrımcılığa varan uygulamalarının siyasal yaşama tam olarak yansımadığı da 

bilinen bir gerçektir.   

 

Dolayısıyla kadınlara gerek yasalar ve anayasa, gerekse siyasi partiler düzeyinde 

tanınan/sunulan olanaklarla, kadınların siyaset mekanizmalarında elde ettikleri 

konumlar arasında birebir bir örtüşmenin olmadığı görülmektedir. Bu durum, 

kadınların siyasal öğütlenmeden başlamak üzere siyasal süreçlerin her aşamasında 

yazılanın ötesinde farklı bir takım güçlüklerle karşılaştıklarını ve iddia edilenin 

aksine kadınların yeterince siyaset  mekanizmalarında temsil edilmediklerini de 

gösteriyor. Genelde kadının siyasal süreçlere katılımı, özelde de merkez sağ siyaseti 

temsil eden partilerde kadınların nasıl örgütlendikleri sorusunu/sorununu merkeze 

alan bu çalışma, kendisini “demokrat-muhafazakâr” bir parti olarak tanımlayan ve 

son on altı yıldır Türkiye‟de iktidarda olan Ak Parti‟nin kadın kolları üyeleriyle 

yapılan derinlemesine mülakatların ortaya koyduğu veriler üzerinde durmuştur.  
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Tezde kadınların Ak Parti‟de aktif özneler olarak örgütlenip siyasal katılımı sağlayıp 

sağlayamadıkları sorusu tartışılmıştır. Bu çerçevede kadınların kamusal alanın 

önemli bir parçası olan siyasal alandaki deneyimleri, siyasal alana ne düzeyde 

katıldıkları ve muhafazakâr partilerde aktif katılımlarının imkanları ele alınmıştır. 

Zira bu çalışma, yukarıda da vurgulandığı üzere 2003 yılından beridir muhafazakâr 

ideolojinin vücut bulduğu Ak Parti Kadın Kolları‟nı incelemesi, günümüzde 

kadınların siyasal partiler içindeki konumlarını ve temsil edilmelerini anlamak adına 

önemli bir boşluğu gidereceği düşünülmektedir.  

 

Tez kendi içinde teorik ve pratik olmak üzere iki farklı bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde bir yandan araştırmaya konu olan muhafazakar patilerin ve 

muhafazakar ideolojinin siyasal, felsefi ve sosyolojik dayanaklarına, diğer yandan 

Türkiye‟de kadının siyasal örgütlenme sürecini oluşturan tarihsel, toplumsal ve 

devrimsel gelişmelere yer verilmiştir. Ülkemizde bir siyasal örgütlenme biçimi 

olarak muhafazakarlık ideolojisinin Batı‟dan farklı olarak eklektik ve kültürel bir 

temelde yükseldiği ama aynı zamanda siyasal olarak da pragmatist ve popülist bir 

nitelik arz ettiği görülmüştür.  

 

Bununla birlikte erken cumhuriyet döneminden bugüne değin kendisini muhafazakâr 

olarak tanımlayan ve siyasal yelpazenin merkez sağında yer alan partilerin 

muhafazakârlığı genellikle dinsellikle sınırlı algıladıkları ve bu temelde bir siyaset 

izledikleri görülmüştür. Tezin ikinci kısmında, Van Ak Parti Kadın Kollarında üye 

olarak çalışan kadınlarla yapılmış olan derinlemesine mülakatların sonuçlarına yer 

verilmiştir. Nihai olarak sembolleri, normları ve her türlü toplumsal/politik değerleri 

yargılamadan anlamaya çalışmak ve akademik/entelektüel bir ürün ortaya koymak 

için kadın konusunda alışılagelmiş kabulleri sorgulamak, kültürel olarak öğrenilmiş 

davranışları tartışmak zahmetli ama bir o kadar da önemli bir uğraş olduğunu 

düşünmekteyim. Türkiye‟nin her döneminde gündem oluşturan, ancak siyasal ve 

düşünsel  açıdan üzerinde çok fazla tartışılmamış olan muhafazakârlık ve kadın 

ilişkisi ve kadının muhafazakâr siyaset içindeki örgütlenişini,  bu çalışmayla bir 

nebzeyle de olsa irdelemeye çalıştım.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

MUHAFAZAKÂRLIK VE TÜRKĠYE’DE MUHAFAZAKÂR SĠYASETĠN 

KADIN ÖRGÜTLENMESĠ 

 

 

1. Muhafazakârlığın Ġdeolojisi 

 

Muhafazakârlık, bir ideoloji olduğu kadar, aynı zamanda bir gelenek, kültür, 

paradigma ve yaşam tarzıdır. Bu yaşam tarzı temelde insana, doğaya ve evrene 

yönelik temkinli bir tavır geliştirerek değişim ve dönüşüme ihtiyatla yaklaşan önemli 

bir düşünce biçimidir. Diğer bir deyişle muhafazakârlık, özünde insanın ontolojisini, 

ekolojisini ve sosyolojisini daha fazla teolojik bir perspektiften yaklaşarak, tarihsel 

birikimin insan hayatında yarattığı kazanımların korunmasını isteyen bir anlayışa 

dayanmaktadır. Bu anlamda muhafazakârlık, bir düşünce sistematiği olarak normatif 

ve ahlaki yanı ağır basan bir felsefedir.  

 

Muhafazakârlığın aslında bir ideoloji olmaktan ziyade bir tefekkür biçimi, geleneğin 

pratiği veya kültürel bir duruş olduğu konusunda ciddi tartışmalar yapılmıştır. Başta 

Russel Kirk olmak üzere bazı muhafazakâr düşünürler, muhafazakârlığı bir ideoloji 

olarak tanımlamayı reddetmişlerdir.
1
 Zira onlara göre ideoloji, beşeri girişimin en 

ilkel biçimini temsil eder. İdeolojiler, insan eliyle meydana getirilmiş olan ve özünde 

bir düşünce biçiminin tekelleşmesi için her tür gayrı ahlaki yollara tevessül etmesini 

içeren girişimlere cevaz verir. İdeolojilerin peşinde sürüklenenlerin yakın dönemin 

tarihinde ne tür inşan kıyımlarına yol açtıkları, ne tür felaketlere sebep oldukları 

görünen bir gerçektir. 

 

Muhafazakârlara göre ideolojilerin temelinde bir düşüncenin otoriter kılınması 

yatmaktadır. Tarihte uğruna savaşların verildiği, cinayetlerin işlendiği ve var olan 

                                                 
1 Siyasal bilimlerde muhafazakârlığın bir ideoloji olup olmadığı her zaman önemli bir tartışma konusu 

olmuştur. Nitekim Erdoğan (2004) bu tartışmayı muhafazakârlık için yapılacak bir tanımın bile 

kendisiyle beraber iki zorluğu getirdiğini söylemektedir. Bu zorlukların ilki muhafazakârlığın temel 

yapıtaşlarından biri olan „gelenekler‟ in uygulanışının değişken olması, diğeri de muhafazakârlığın 

ideolojilere karşı kuşkucu olmasıdır- 
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insan kazanımlarını ortadan kaldırdığı ideolojiler, insana zarardan başka bir şey 

vermemiştir. Bunun tipik örneği faşist ideolojinin egemenliği uğruna II. Dünya 

Savaşanın verilmesidir. Bu savaşta elli beş milyondan fazla insan hayatını kaybetmiş, 

milyar dolarları bulan maddi kayıplar yaşanmıştır. Dolayısıyla belli bir düşüncenin 

tahakkümünü kurmaya dönük girişimlere yol açan ideolojileri muhafazakârlıktan 

ayırmak gerektiği tezi bazı muhafazakâr aydınlar tarafından özellikle öne 

çıkarılmaya çalışmıştır. 

 

Muhafazakârlığı ideolojinin deli gömleğinden çıkarmaya çalışanların temel tezi, 

muhafazakârlığın özünde geleneksel sosyal düzenin korunmasına çalışan kültürel bir 

değerler silsilesi olduğu hususunda odaklanmaktadır. Zira muhafazakârlığın temel 

sorunu, insanı gelecekte belli bir proje kapsamında yeni bir düzene kavuşturmayı 

amaçlayan ama aslında tarihsel deneyimden yoksun oldukları için ütopyayla sınırlı 

kalan ideolojilerin tahakkümden onu kurtarmaktır. Belli bir düşüncenin toplumsal 

mühendisliğe başvurulmak suretiyle gerçekleştirilmeye çalışılması, ancak totaliter bir 

anlayışın tezahürü olabilir ve muhafazakârlık, bu türden girişimleri hoş karşılamaz.  

 

Ancak, hayata ilişkin sözü olan bir düşünce sistematiği olarak muhafazakârlığı 

ideolojiden bağımsız olarak düşünmek safdillik olur. Zira nihayetinde ideoloji belli 

olaylar ve olgular karşısında bir tutum ve davranış biçimiyse eğer, muhafazakârlık da 

kendine ait bir yaklaşımının olduğu ve bu anlamda ideoloji kategorisinden ayrı 

tutulamayacağı söylenebilir. Bunun yanında şu da söylenmelidir. Muhafazakârlık bir 

tutum olarak geleceğin tasarımını amaçlamış olan insani eylemleri rasyonalize 

etmeyi amaçlayan bir ideoloji değildir. Toplumsal düzeni değiştirmek uğruna var 

olan değerleri, kurumları ve yapıları alaşağı etmek, onları kökünden söküp tarihin 

çöplüğüne atmaya çalışmak da hiç değildir. Muhafazakârlık sanıldığının aksine 

toplumsal değişime ve dönüşüme sırtını çevirmiş olan bir düşünce biçimi de değildir.  

 

Bu anlamda muhafazakârlık, İnsana, doğaya ve evrene ilişkin daha ihtiyatlı bir bakış 

açısını barındıran, toplumsal ve kültürel habitusların muhafazasını isteyen bir 

düşünce biçimi olarak tanımlanabilir. Değişimin kaçınılmaz olduğu gerçeğinden 

hareketle toplumsal, siyasal, kültürel veya ekonomik alanda meydana gelen ve 
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gelmesi gerek dönüşümleri doğal seyri içinde kalmak koşuluyla kabul eden bir 

yaklaşıma sahiptir. Sırf bir şeyleri değiştirmek için değişimi arzulamak veya bu 

türden bir değişimi savunmak muhafazakârın içlerine sindirebileceği bir şey değildir. 

Özellikle de yeni bir düzen kurmak amacıyla insani birikimin, kazanımın gözden 

çıkarıldığı, hedefe ulaşmak için her tür şiddeti içeren eylemselliği onaylamaz. 

 

Muhafazakâr fikirlilerin ve doktrinlerin ne zaman ortaya çıktığı ve sistematik bir 

düşünce biçimi olarak ne zaman ideolojiler sahnesinde yer aldığı konusunda her ne 

kadar farklı görüşler mevcutsa da, sosyal bilimcilerin büyük bir ekseriyeti, 

muhafazakâr düşüncenin aslında kadim bir geçmişinin bulunduğunu, ancak politik 

bir tutum olarak kendisini 18. Yüzyılın sonu ile 19. Yüzyılın başında hissettirmeye 

başladığını düşünmüşlerdir. Bilindiği gibi aslında liberalizmi dışarıda bırakırsak 

ideolojilerin çoğu (marksizm, sosyalizm, faşizm, anarşizm vb.) Fransız Devriminin 

yarattığı yenidünya düzenin ürünleridir. Devrimin insanlığa sunduğu en büyük 

armağan, başta milliyetçilik olmak üzere ideolojiler olmuştur. Bu açıdan 

muhafazakârlığı daha iyi anlamak için biraz Fransız Devrimin sonuçları üzerinde 

durmakta yarar var.  

 

Bilindiği gibi Fransız Burjuva Devrimi (1789) dünya siyasi tarihi açısından bir 

dönüm noktasını teşkil eder. Gerek devrimi sahiplenin sınıfların örgütlenerek mevcut 

düzenleri alaşağı etmesi, gerekse devrimin ilan ettiği manifestonun sonradan tüm 

ülkeleri etkilemesi açısından önemli bir tarihsel anı temsil eder. Devrimin tarihsel- 

toplumsal alanda meydana getirdiği iki önemli sonuç bulunmaktadır. Biri, yüzyıllar 

boyunca Avrupa toplumunun siyasal örgütlenme biçimini oluşturan krallık düzenini 

yıkarak halkın kendi kendisini yönetmesini sağlaması, diğer de egemenliğin 

Tanrıdan alınarak halka verilmesi ve böylece imparatorlukların yerini tutacak ulus-

devletlerin kurulması ve ideolojiler çağını başlatmış olmasıdır.  

 

Fransız Devriminin sonuçları arasında konumuzu ilgilendiren en önemli husus, 

özellikle milliyetçilik ideolojisini yaymak suretiyle çok kültürlü devletlerin 

parçalanmasına yol açması yanında başta “eşitlik, özgürlük, adalet ve kardeşlik” 

sloganlarıyla yol çıktığı ama aslında geleneksel ve otoriter düzenler olduğu 
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gerekçesiyle alaşağı ettiği Krallığın ve Kilisenin yerini halkın kendi kendisini 

yönetmesi olarak öne çıkarttığı cumhuriyetçiliği kutsamasıdır.  Devrimin yapmaya 

çalıştığı en önemli şey, muhafazakârların sıklıkla korunması ve değerinin bilinmesi 

olarak tasvir ettikleri toplumun kadim geleneklerini ve bu geleneklerin 

şekillendirdiği kurumsal yapıları yok etmesidir. Zira Avrupa‟da krallığın ve kilisenin 

egemenliğinde yüzyıllar boyunca hüküm sürmüş olan nizam, devrim tarafından tarih 

dışına itilmeye çalışılmıştır.  

 

Devrim aracılığıyla toplum, şiddet kullanılarak dize getirilmeye, her tür kurumsal 

yapılar yerinden sökülüp atılmaya çalışılmış, dini ve ahlaki değerler alaşağı edilip 

“yeni düzen/rejim” uğruna her tür yıkım meşru görülmüştür. Toplumun üsten 

dayatmayla değiştirilmeye/dönüştürülmeye çalışılmasının temel gerekçesi adalet, 

özgürlük ve kardeşlik ilkeleriyle insanlığa, barış, huzur, eşitlik ve hukuk getireceği 

düşüncesine dayandırılmıştır. Tarih, söz konusu devrimin vaatlerinin aslında hiç bir 

zaman gerçekleşmediğini, aksine insanlık değerleri adına yapıldığı iddia edilen bu 

devrimsel hareketin insanlara, şiddet, gözyaşı, kan, savaş ve çatışmayı içeren 

ideolojilere neden olduğunu da göstermiştir.  

 

Muhafazakarlar haklı olarak bir yandan devrim uğruna girişilen savaşımın insanlık 

tarihinin en kanlı sonuçlarına yol açtığını, diğer yandan toplumun cebri olarak 

değiştirmeye kalkışmanın hele ki bu değişimin ardına sığınılan gerekçelerin soyut, 

ütopik, tarihsel deneyimden yoksun olmasının izahatının olmadığını düşünmüşlerdir. 

Onun için birçok ideoloji gibi muhafazakârlar da, devrim düşüncesini içeren ve 

temelde toplumu aydınlanmacı akıl adına değiştirmeyi amaçlayan her tür girişime 

şiddetle karşı çıkmışlardır. Bu anlamda muhafazakârlık, devrimin yarattığı sosyal, 

ekonomik ve siyasal oluşumlara karşı bir tepki olarak gündeme gelmiştir. Nitekim 

Heywood (2013:75), muhafazakarlık ideolojisinin sistemli ve tutarlı bir paradigmaya 

dönüşerek siyasal düşünce tarihinde yerini almasında devrimin etkili olduğunu 

düşünür. Ona göre muhafazakâr düşünce temelde şu amaçları içermiştir.  

 

1. Muhafazakârlık, 18. yüzyılın sonunda Fransız Devriminin siyasi ve iktisadi 

değişime karşı bir tepkinin sonucunda oluşmuştur. 
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2. Muhafazakârlık, eski rejime dönmeye ilişkin bir eğilimi ifade eder. 

3. Muhafazakârlık, liberalizm, sosyalizm ve milliyetçiliğin gelişiminin serbest 

bıraktığı baskılara direnmeye ve gittikçe güç duruma düşen geleneksel sosyal 

düzenin savunmasını yapar.  

Siyaset literatüründe muhafazakârlık kavramı Chateaubriand tarafından geliştirilmiş 

ve genel olarak sağ kanadı tarif etmek için kullanılmıştır. Muhafazakârlığın tarihsel 

gelişimine baktığımızda söz konusu düşünce geleneğinin ve kavramın Almanya‟da 

1830‟larda ortaya çıktığı ve sonrasında özellikle de İngiltere‟de benimsendiği 

görülmektedir. Avrupa‟da muhafazakârlığı kavramsal ve kuramsal olarak geliştiren 

en önemli hatta il düşünür Edmund Burke‟tür. Latince „conserve‟ kelimesinden gelen 

muhafazakârlığın (conservativizm) sözlük anlamı korumak ya da olduğu gibi 

muhafaza etmek anlamına gelmektedir (Gordon, 1999:512).  

 

Ancak muhafazakârlık düşünsel ve siyasal olarak sözlük anlamından fazlasını ifade 

eder. Genel olarak muhafazakârlığı;  aydınlanmacı akla karşı geleneğin müdafaası 

(Güngörmez, 2004:12),  kendisi hakkında bilinçli hale gelmiş, rasyonelleşmiş 

gelenekçilik (Mannheim, 1927), rasyonalist siyaseti sınırlamayı ve toplumu bu tür 

devrimci dönüşüm projelerinden korumayı amaçlayan bir ideoloji (Özipek,2004:6), 

değişme ve reformun kaosuna karşı politik niteliği ne olursa olsun mevcut düzeni 

destekleyen bir hareket (Vincent, 2006:88) olarak tanımlamak mümkündür. 

 

Muhafazakârlığın temelleri her ne kadar Ortaçağ Batı dünyasına hatta Antik Yunan 

dönemine dayandırılsa da, Aydınlanma dönemi ve yukarıda da vurgulandığı üzere 

18. yüzyılda gelişen Fransız Devrimi bu ideolojinin miladı olarak kabul edilebilir. 

Zira Fransız devrimi bir yandan toplumun temellerini sarsacak yenilikleri 

beraberinde getirirken aynı zamanda bu yeniliklere ve toplumsal ve siyasal anlamda 

gerçekleşen ani değişimlere karşı bir itirazı da doğurmuştur.  Güler (2012:117)  bu 

itirazı şu şekilde açıklamıştır:  Felsefi bir düşünce ve siyasal bir tavır olarak 

muhafazakârlık mevcut siyasal, sosyal ve ekonomik düzenin değerine ve mümkün 

olduğunca korunması gerektiğine inanır. Değişim yavaş ve tedricidir. 

Muhafazakârlara göre toplum süreğen ve karmaşık bir organizmadır.  

 



8 

 

Bu açıdan bakıldığında ideolojilerin gerçekliğin farklı yorumları olduğu söylenebilir. 

Hepsi ideal olana ulaşmaya çalışır. Bir ideolojiyi anlamak için öncelikle kavramsal 

çerçevesini oluşturan ve sistemleştiren düşünürlerin fikirlerine bakmak 

gerekmektedir. Muhafazakârlığın en önemli düşünürlerinden biri olan ve Fransız 

Devrimi‟ne karşı duruşuyla bilinen Edmund Burke‟un muhafazakârlık ile ilgili olan 

yorumlarının bilinmesi bu anlamda önemlidir. Burke‟a olan vurgunun temel sebebi 

devrimle ilgili olan öngörülerinin birçoğunun gerçekleşmiş olmasıdır.  

 

Burke (2016:30) Fransız Devrimi‟ni şu şekilde özetlemektedir: “Eşitlik adına 

tekdüzeleştirme, özgürlük adına nihilizm, halk adına mutlak ve bütüncül bir iktidar.”  

Bu muhalif tutumunun temel sebebi toplumsal ve siyasal anlamda yapılan ani 

değişimler, geleneksel kurumların yıkılıp devrimsel değişimlerin yapılmasıdır. 

Burke, Fransız Devrimi‟ne gösterdiği tepkiden dolayı tutarsızlıkla suçlanmıştır. Nasıl 

olur da Amerikan kolonistlerini ve dünyanın diğer zulme uğrayan halklarını 

desteklerken Fransızlara düşman kesilmişti. Aslında Burke, Fransa‟da yönetimi ele 

geçiren Jakobenlere karşıydı. İngiliz Devrimi‟nde (1688)  toplumsal düzen ve 

egemenlik şekli topyekûn değişmediğinden dolayı bu devrime karşı bir tutum 

geliştirmemişti.  

 

Burke‟a göre Fransız Devrimi‟nin vuku bulmasının temel sebebi aydınlanma 

düşüncesidir. Burke, Fransız devrimine getirdiği eleştirilerin birçoğunu aydınlanma 

düşüncesine de getirmektedir. Muhafazakârlık varoluşunu, reddettiği aydınlanma 

düşüncesine borçludur. Bora (2017:54) Aydınlanma sürecinden sonra gelişen 

muhafazakarlığı; kapitalist modernleşme süreci karşısında, bu sürecin çözdüğü 

siyasal, toplumsal ve kültürel yapıların, belki daha doğrusu o yapılara yüklenen 

anlam ve değerlerin sürekliliği adına gösterilen bir tepki olarak yorumlar. 

 

Muhafazakarlığın yönetimden toplumsal ilişkilere uzanan temel argümanları; otorite, 

düzen, gelenek, din ve aile ilişkileri olarak zikredilebilir (Çaha, 2004:21).  

Muhafazakârlığın siyasal ve toplumsal kurumlarını anlayabilmek için bu kurumların 

irdelenmesi gerekmektedir. Özetle muhafazakârlık Özipek‟in de (2004:11) gösterdiği 

üzere (2004:11) hiçbir zaman mükemmelleşmeyecek olan insanın ve sınırlı erişim 
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kapasitesiyle onun aklının, toplumun tabi olduğu yasaları bulmak ve dolayısıyla 

tarihten, dinden, gelenekten ve tecrübeden bağımsız olarak ideal bir toplumu 

oluşturmak için yeterli olmadığını, tersine insanın gerçek anlamını gelenek aile ve 

örgütlü din gibi toplumsal kurumların içinde bulunduğunu kabul etmeyi ifade eder.  

 

2. Muhafazakâr Ġdeolojinin Felsefi ve Politik Temelleri 

 

2.1. Akıl ve Gelenek 

 

Neyi düşünmeyi denersek deneyelim ve nasıl düşünmeye çalışırsak çalışalım 

 geleneğin ferinden düşünürüz. (Martin Heidegger) 

 

17. yüzyılı şekillendiren düşünce sisteminin temellerini Descartes, Newton, Galileo 

ve Bacon atmıştır. Ve bu düşünürler, evrenin merkezine Tanrı yerine rasyonel aklı 

koymaya çalışmışlardır. Onlara göre aklına ve dolayısıyla kendine güvenen insan 

ancak ilerleyip mükemmelleşebilir.  Özne olan insan ve onun rasyonel aklı ile dünya 

tamamen değişecek ve daha insani olacaktır. Gregorios‟a göre (1992) Avrupa‟da 

aydınlanmanın değiştirmediği hiçbir insani, kişisel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve 

siyasal varoluş alanı yoktur. Aydınlanma döneminde gelişen bir takım felsefi ve 

teolojik değişmeler aynı zamanda Fransız Devrimini de belirleyen önemli faktörler 

olmuştur. Ayrıca Jakobenlerin uğruna savaştıkları kavramlardan biri olan „birey‟ tam 

da Descartes‟in özne olarak seçtiği insandı.  

 

Muhafazakârlık Aydınlanma düşüncesinin akla yüklediği yüce değeri anlamak için 

akıl kapasitesinin yeterliliği fikrine karşı çıkar. Muhafazakârların Aydınlanma 

Dönemi‟nin ürünü olan akılcılığa muhalif olmaları onları „irrasyonalist‟ yapmaz, 

bunu söylersek derin bir felsefi temelleri olan ideoloji üreten ideologların ve 

düşünürlerin eylemlerini açıklayamayız. İrdelenmesi gereken muhafazakârların insan 

aklına yüklediği anlam ve aydınlanma düşüncesi ile bu konuda nasıl ayrıldıklarıdır. 

Bu konunun anlaşılması için aydınlanma düşüncesinin ürettiği rasyonel akıl kavramı 

ile muhafazakârların akıl ve gelenek arasında kurduğu ilişkiye bakmak gerekir.   
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Bilindiği gibi literatürde Rasyonalizmin doğuşu genellikle Descartes‟in ve Bacon‟un 

eserlerine dayandırılır. Yine bilindiği üzere rasyonel akıl aydınlanma felsefesine göre 

temel otoritedir ve onun üstünde hiçbir güç yoktur. Oysa muhafazakârlar, insanî 

eylemin aklını, aydınlanma düşünürlerinin iddia ettiği gibi rasyonel akılda değil; 

önyargı, dogma ve geleneklerde görmüşlerdir. Çünkü muhafazakârlık, siyasal 

ideolojisinin felsefi omurgasını inşa ederken topluma ve siyasete ilişkin temel 

tezlerini aydınlanma aklından farklı ve ona karşıt olan bir akıl anlayışına 

dayandırmıştır. Aydınlanma düşüncesinin aklı „reason‟dır. Oysa muhafazakâr 

düşünürlerin aklı „wisdom‟dur.  Wisdom (bilgi, hikmet,) tarihsel akıldır.  

 

Yani geleneksel kurumlar ve pratiklerden doğan, kuşaklar boyu aktarılan tarihsel- 

sosyal akıldır. Tarihsel süreç içerisinde birikerek devam eden bilgiyi Kirk (1955:42) 

şu sözüyle anlatmaktadır; “sıradan insan cahil değildir; onun bilgisi bir tür kolektif 

bilgeliktir, binlerce neslin ağır ağır ekleyip büyüttüğü bir hülasadır.” Aydınlanma‟ 

reason‟u şüphe edilemez soyut mutlak akıldır (Nisbet, 1968:5). Muhafazakârlar insan 

doğası ve akıl konusunda aydınlanmacı düşünürler gibi iyimser bakmaz. Onlara göre 

ontolojik açıdan insan ve sahip olduğu akıl sınırlıdır.  

 

Çünkü insan mükemmel olmayan sınırlı bir varlıktır. Yaşadığı toplumun gizini 

tümüyle çözebilecek bir bilgiye sahip değildir. Bu anlamda aydınlanmanın 

rasyonalizmine karşı bir eleştiriyi ifade etmektedir (Özipek, 2004:11). Kadim ve 

ezeli olana anlam atfeden, bu anlamı felsefi ve mantıksal kurallarla açıklayan 

muhafazakârlık gelenekçilik de demek değildir. Aynı şekilde salt rasyonel aklın ve 

bireyciliğin merkezde olduğu modern çağda bir restorasyon çabası da değildir. 

Muhafazakârlığın kendine ait kurumları ve argümanları vardır. Bu kurumların en 

önemlilerden biri de geleneklerdir. 

 

Gelenekçi muhafazakârlıkta insanî eylemin temeli teorik akıl değil; gelenek, önyargı 

ve alışkanlıklardır. Bu gibi pratikler, pratik aklı somutlaştırırlar. Nitekim ünlü 

muhafazakâr düşünür Maistrey‟e göre beşik, çocuğun zihninde güven dolu bir 

rahatlık sağlayabilmek için önyargıyla kuşatılmalıdır. Bu gibi önyargılar ve 

alışkanlıklar bireyin tarihsel ve sosyal şartlarından türetilir (Vincent, 1995:73). Burke 
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göre ise (2016), rasyonel düşünme biçimi karmaşıklığı basite indirgeyerek bilgi 

üretmeye çalışır. Muhafazakârların rasyonel akla olan güvensizliği nedeniyle 

gelenekler ortaya çıkan boşluğu dolduracaktır.  

 

Gelenekler sadece geçmişten gelmesi nedeniyle önemli olmayıp muhafazakâr 

düşünürlerin çok fazla anlam atfettiği, önemli bir kurumdur.  Karl Mannheim‟ın 

gösterdiği üzere (1927) muhafazakârlık kendisi hakkında bilinçli hale gelmiş, 

rasyonelleşmiş gelenekçiliktir. Muhafazakârların rasyonaliteye karşı çıkışlarının en 

temel sebebi aklın sınırlılığına olan inançlarıdır. Aklı sınırlı olan bir birey yalnız 

başına bir tarih veya siyaset yaratamaz. Burke‟un vurguladığı gibi (2016) her 

toplumun kendine ait teamülleri ve normları vardır. Muhafazakârlara göre bu 

teamüller ve normlar korunmalıdır.  

 

2.2. Birey, Aile ve Toplum 

 

İnsanlar asla atalarına bakmayan gelecek kuşaklarını 

 dört gözle beklemeyeceklerdir. (Burke) 

 

Muhafazakârlığın yarattığı düşünce geleneğinin en önemli kavramlarından biri de 

bireylerin içerisinde var oldukları aile ve toplumdur. Muhafazakârlık, bu konuda 

liberalizme tepkiseldir. İdeolojilerin reaksiyoner gelişimi Avrupa‟da bütün ideolojiler 

için geçerlidir. Liberalizmin ekonomik, siyasi ve felsefi çözümlemesini yapmamız 

mümkün olmasa da muhafazakârlık ile liberalizmi karşı karşıya getiren argümanları 

bilmemiz açısından liberal düşünürler ile muhafazakârların bireye olan bakış açıları 

özetlenebilir; Liberalizmde birey hem toplumdan daha gerçek hem de topluma 

önceliklidir. Bireycilik aslında bir eşitlik formu olma eğilimindedir. Her kişinin eşit 

değerinin olduğu kabul edilirken  (Vincent, 2006:49); Muhafazakârlıkta ise esas olan 

toplumdur. Doğası ve yaratılışı gereği sınırlı bir varlık olarak bireysel insan, ancak 

bir toplum içinde gerçek anlamını bulabilir. Birey, ancak din, aile gibi kurum ve 

değerlerle ilişkisi ölçüsünde anlam kazanır (Özipek, 2004). 

 



12 

 

Toplum geçmişten geleceğe uzanan bir organizmadır. Bu yaşayan organizmada 

insanların iş bölümü ve bir hiyerarşi mevcuttur. Ortaçağdaki düzen anlatılırken şu 

şekilde bir hiyerarşik sınıflandırmadan bahsedilir; bireyden aileye, cemaate, kiliseye, 

devlete ve sonda da Tanrı‟ya bağlanılırdı (Nispet, 2014: 67). Dinsel anlamda insanın 

ilk günahı işlemiş olması ve fıtratının kötülüğe meyyal olması, kusurlu ve aklının 

sınırlı olması nedeniyle insan yalnız başına var olamaz. İnsanların varlığı toplumun 

en küçük ontolojik birimi olan ailede mümkündür. Muhafazakâr düşünürlere göre 

aile küçük bir monarşi gibi dizayn edilmiştir. Kral rolündeki baba ailedeki düzeni 

sağlarken ailedeki diğer bireyler babanın uyruğunda ve otoritesi altındadır.  

 

Toplumun her katmanını kuşatan hiyerarşinin varlığı ve gerekliliği üzerinde 

muhafazakâr düşünürler titizlikle durmuşlardır. Macridis‟in (1992:81)  bu konudaki 

düşüncelerine bakacak olursak; “Her parça bu karşılıklı bağımlılığın farkındadır. Her 

biri kendi işini yapar, ancak ona anlam kazandıran bütünün bunu anlaması ve 

değerlendirmesidir. Çiftçiler ürün yetiştirirler, askerler düzeni korurlar ve himaye 

ederler, rahipler fikrimizi ve ruhumuzu yüceltirler ve liderler çeşitli parçaları 

yönetirler ve dengelerler, ayrılmaları durumunda hemen hemen tüm parçalar 

anlamlarını yitirirler.” Burke (2016: 79), çeşitli rollere göre oluşan bu hiyerarşik 

yapıda eşitliğin olmadığı kanaatindedir; “inanın bana efendiler insanları eşitlemeye 

çalışanlar bunu asla gerçekleştiremezler. Toplumu eşitlemeye çalışanlar aslında 

sadece doğal düzeni değiştirip bozarlar.” 

 

Doğası ve yaratılışı gereği sınırlı bir varlık olarak bireysel insan, ancak bir toplum 

içinde gerçek anlamını, yaşamını ve değerini bulabilir. Birey, ancak din ve aile gibi 

kurum ve değerlerle ilişkisi ölçüsünde anlam kazanabilir. Toplumdaki birliktelik 

yalnızca yaşayan insanlar sayesinde değil aynı zamanda ölmüş insanlar sayesinde söz 

konusu olabilir. Nitekim Burke‟a  (2016) göre cemaat yalnızca şimdi var olmaz 

geçmiş ve gelecekte de var olur. Çünkü o atalarından aldığı mirası gelecek kuşaklara 

aktarmakla yükümlüdür. Dolayısıyla sanıldığı gibi devrimler, yalnızca şimdiki 

gelenek ve kurumları değil, geçmiş ve gelecek kuşaklara ait olanları da yıkmaktır. 

Bundan dolayıdır ki devrimsel hareketlerin yeni bir ulus veya toplum inşa etme 

girişimine yönelik çabaları muhafazakârlar tarafından gülünç bulunmuştur. Zira 
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toplum binlerce yıllık birikimin sonucunda meydana gelmiş olan bir organizmadır. 

Tarihsel hafıza silinerek yeni bir milat oluşturma çabası mantıklı bulunmaz.  

 

2.3. Din ve Ahlâk  

 

Muhafazakârlık dindarlıktan çok dinin ritüellerine  

ve din bağına önem verir. (Beneton) 

 

Burke‟un doğada eşitlik yasasının bulunmadığına dair görüşleri devrimci 

ideolojilerin hiyerarşik bir yapıda oldukları ve hiyerarşik bir yapıyı savunduklarını 

gösterir. Muhafazakârlık düşüncesine göre toplumu ve evreni oluşturan tüm 

varlıkları ve kurumları bir piramidin basamaklarına oturtulursa en alt basamakta 

organizmanın en küçük parçası „insan‟ yer alacaktır. Sonraki basamaklarda sırasıyla 

aile, kilise ve devlet, en üst basamakta ise dinin en yüce sahibi olan Tanrı yer 

almaktadır. Toplumsal rollerde ve normlarda, otoritenin dağılışı gibi konularda dinin 

ve dinin sahibi olan Tanrı‟nın rolü önemlidir.  

 

Muhafazakâr düşünce geleneğinde dini otoritenin gerekliliği ile Hıristiyanlığın ilk 

günah doktrinini arasında yakın bir ilişki vardır. Bu nedenle muhafazakârlar, insanın 

doğuştan iyi ve özgür olmadığı kanısındadırlar (Güler, 2012:120). Yaratılışı gereği 

özgür ve iyi olmayan birey bazı otoriteler tarafından denetlenmelidir. En önemli 

denetim araçlarından biri olan din, bireyi sınırlayacak, toplumla uyumlu davranışlar 

sergilemesini sağlayacak, belli bir düzen içerisinde eylemde bulunmasını 

sağlayacaktır. Bir otorite olmasının yanı sıra Beneton‟a göre (1991:110) 

muhafazakârlık din kurumunu toplumun istikrarı ve otorite için kaçınılmaz sayar.  

 

Muhafazakârlığın temel argümanlarından biri olan din, salt metafizik ile ilgilenmez. 

„İnsan merkezli din‟ söylemi aslında erdem ve ahlakın merkeze konularak uygulanan 

ve ideal olan bir dini savunmaktadır. Çoğu muhafazakâr düşünüre göre dinin 

topluma kazandırdığı yegâne değer ahlaklı ve erdemli davranabilme yetisidir. Zira 

din kutsaldan ve toplumdan ayrı düşünülemez. Dinin toplumsal bir işlevi, bir cemaat 

oluşturma misyonu, yarattığı bir aidiyet duygusu vardır. Nitekim Erdoğan‟a göre  
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(2004:6) muhafazakârlığın dine yaptığı vurgu dincilik anlamına gelmez. Din 

toplumsal bağları pekiştirir. Onun için din önemli bir sosyal birleştirici veya 

bütünleştirici olması sebebiyle muhafazakârlarca değeri özel olarak takdir edilir. 

Örneğin Nispet (1986:73). bu bağlamda muhafazakârlığın temel gayesinin topluluk 

üyelerinin dayanışmasını sağlayan saf dindarlık düşüncesi olduğunu ileri 

sürmektedir.  

 

Haag (1995:69,77)  aydınlanma düşüncesinin dışladığı inanca alternatif bir değer 

üretemediğini iddia ederek bu konudaki endişesini şu şekilde dile getirmiştir; 

“Aydınlanma, dışladığı inancın yerine ne koydu? Niyet onun yerine fiilen Tanrı 

olacak aklı geçirmekti. Nihayet özgürdük. Artık tehdit yoktu. Hazzın üzerinde artık 

kısıtlama yoktu. Ama akıl yalnız başına kaldığında Nietzsche‟nin, Dostoyevski‟nin 

onlar olmadığı takdirde insanlığın ahlaken çökeceğini söyledikleri ahlakın sınırları ve 

amaçları verememiştir. Aydınlanma döneminden sonra gerçekleşen Fransız Devrimi 

de muhafazakâr düşünürlere göre dinsel kurumları kökten değiştirmeye ve etkilerini 

yok etmeye girişmiştir.” Nispet (2014:36), Fransız Devrimi sürecini şu şekilde 

özetlemektedir: “Hükümet tüm münzevi ve diğer dini bağlanmaları sona erdirdi. 

Kiliseyi millileştirdi, bütün papazları devrime sadakat yemini etmek koşuluyla devlet 

maaşına bağladı ve 1973‟te Fransa‟yı Hıristiyanlıktan tamamen arındırmaya çalıştı.” 

 

2.4. Devlet ve Otorite 

 

Muhafazakârlığın hiyerarşik piramidinin önemli basamaklarından birisi de devlet ve 

devleti oluşturan siyasal kurumlar olmuştur. Bu hiyerarşik yapıda üç temel otoriteyi 

saymak mümkündür; Tanrı,  Devlet ve Baba. Nasıl ki Tanrı kendi otoritesiyle evreni 

anarşiden muhafaza ediyor ve bir düzeni yaratıp devam ettiriyorsa toplulukların bir 

düzen içinde yaşaması için de mevcut bir devletin ve otoritenin olması 

gerekmektedir. Bu nedenle yapısı ne olursa olsun muhafazakârlık, kurulu bir devlet 

düzenini destekler. Diğer bir deyişle “muhafazakâr, belli bir düzenin örtülü 

müdafaasını yaparak köklerini kurumsallaşmış bir hayat tarzında bulan kişidir. Bu 

nedenle muhafazakârlar değişme ve reformun kaosuna karşı politik niteliği ne olursa 

olsun mevcut düzeni destekler” (Vincent, 2006:88).  
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Nitekim Çetin‟e göre (2005:115) devletin tek varlık sebebi olan kaos ve anarşinin 

yok edilmesi gerektiği, muhafazakâr siyaset anlayışında, ister istemez devlet 

otoritesine vurguyu da beraberinde getirir. Toplumsal düzen ve uyumun sağlanması 

için, güçlü, üstün egemen bir devlet otoritesi gerekmektedir böylece muhafazakâr 

siyaset toplumu otorite ve otorite temsilcilerine mutlak bağlılığa götürür. Bu bağlılık 

aynı zamanda kutsaldır zira Greiffenhagen‟a göre (1961:168) muhafazakârlığın 

doğal devlet biçimi krallıktır ve kral da Tanrı‟nın yeryüzündeki temsilcisidir.  

 

Bu durumda muhafazakâr siyasette sadece devlet değil aynı zamanda devlet 

yöneticisi de otorite hiyerarşisinde önemli bir konumdadır. Muhafazakârlığın otorite 

konusunda oluşturduğu hiyerarşi ve kurumlar sadece bu ideolojiye mahsus 

olmamakta bu ideolojinin doğuşundan önce müslüman toplumlarda muhafazakârlığın 

bazı kodlarını bulmak mümkündür. İlk Türk Devletleri‟ndeki kut anlayışı, Selçuklu 

ve Osmanlı Devlet‟inde padişahın Tanrının yeryüzündeki gölgesi
2
 olması bu konuda 

örnek verilebilir. Doğu ve Batı dünyasında geleneksel yönetim anlayışının ve 

inançların muhafazakârlığın temel argümanlarının teşkil ettiğini söylemek 

mümkündür.  

 

Muhafazakârlıkta otoriteyi sadece devlet kurumunda değil aynı zamanda toplumun 

diğer kurumlarında da bulmak mümkündür. Otoriteye rıza ve biat insanların 

yapısında mevcuttur.  Bu konuyu Scruton (1991:10) şu şekilde açıklamaktadır. 

“Meşru yönetimin ne olduğunu bize bildiren rıza sadakatten gelir. Birey topluma, 

kurumlara, geleneklere, eve, birliklere ve hatta devlete sadakatle kuşatılmıştır. 

Muhafazakâr düşünürlerin Fransız Devrimi‟ne olan muhalif duruşlarının temel 

sebeplerinden biri de bireylerin devrime ve kurulu düzeni yıkmaya teşvik edilmeleri 

ve jakobenlerin „geleneksel itaat yapısını‟ da toplumdan silmek istemesidir. Üstelik 

yok edilmek istenen salt devlet otoritesi değil, toplumdaki tüm kurumlara dağıtılan 

bütün otoritelerdir.”  

 

Muhafazakâr düşünürlere göre Fransız Devrimi‟nin yıkmaya çalıştığı diğer bir 

otorite de „Baba‟nın ailedeki otoritesi olmuştur. Örneğin Nispet‟in de (2014:35) 

                                                 
2 „Zillullah-i fil arz‟: Tanrı‟nın yeryüzündeki gölgesi anlamına gelen bu kelime Osmanlı Devlet‟inde 

padişahlara verilen sıfattı. 
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örneklediği, boşanma için birçok zeminin mümkün hale gelmesi ve reşit olan 

çocukların baba otoritesinin bitmesi babanın otoritesinin sarsılmasına örnekti. Aile 

kurumunda otoritenin Baba‟nın/erkeğin eline verilmesinden hareketle 

muhafazakârlığın otorite anlayışında kadının dışlandığını söylemek mümkündür. 

Muhafazakârlar kadınların seçim kampanyalarında yer almalarının onların 

kadınlıklarından arındırmak, politik rolleri ve meseleleri de kadınlaştırmak olacağına 

dayanarak onların oy verme ve ekonomik haklarına uzun süre karşı çıkmışlardır 

(Nispet, 2014:83).  

 

3. Bir Siyasal Örgütlenme Biçimi Olarak Muhafazakârlığın Türkiye’deki Seyri 

 

3.1. Türkiye’de Muhafazakâr DüĢüncenin SiyasallaĢması 

 

Türkiye‟de genellikle dincilik ve tutuculuk olarak yorumlanan muhafazakârlık, 

Batıda gelişen felsefi ve siyasi temelleriyle çok önemli bir ideoloji olan 

muhafazakârlık yorumunun ve uygulanışının yanında çok sığ kalmaktadır. Zira 

Türkiye‟de hem muhafazakârlığı savunanlar, hem de onu eleştirenler,  

muhafazakârlığı daha çok bir ideolojik tutum olarak ele almaya çalışmışlardır. Oysa 

muhafazakârlık, genel olarak tarihe, topluma ve yaşama ilişkin bir bakıştır, ontolojik 

ve epistemolojik dayanakları olan önemli bir ideolojidir.  

 

Türkiye‟de muhafazakâr düşüncenin siyasallaşma sürecine baktığımızda, Osmanlı 

Devleti‟nin yıkılma döneminde „Bab-ı Âli‟nin kurtuluşu için fikir üreten ideolog ve 

düşünürlerin çeşitli çözüm yolları önerdiklerini görüyoruz. Bunlar İslamcılık, 

Osmanlıcılık, Türkçülük gibi sistemleşen düşünceler olmuştur. Yeni kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti, devrimci ve milliyetçi olan bir grup askerin çabaları sayesinde 

kurulmuştur. 1940‟larda sonra Cumhuriyetin ilk dönemi uygulanan politikalara 

yönelik eleştiri sınırları yumuşamıştır. Böylece cumhuriyetin erken döneminde başta 

Hilmi Ziya Ülken, Peyami Safa, Mustafa Şekip Tunç olmak üzere Yahya Kemal, 

Ahmet Hamdi Tanpınar ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi isimlerin düşünceleriyle ve 

yazılarıyla Türk muhafazakârlığını etkilediğini görüyoruz. Bu düşünürler devletin ve 
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milli beraberliğin sürekliliği adına yeni fikirler üretmiştir. Üretilen bu fikirlerden 

hareketle muhafazakârlığa ait bazı argümanları ve söylemleri görebilmekteyiz. 

 

1930‟lu yılların ilk yarısında daha gür bir sesle ortaya çıkan muhafazakârlık,  söz 

konusu Türkiye‟nin „kurucu‟ felsefesi olduğunda daha cılız bir sesle eleştiri 

getirmiştir. Nitekim Türkiye‟de yaşanan muhafazakârlığın kendi üzerine düşünüp 

düşünmediği, bilinçli bir bilgi üretip üretmediği ciddi bir tartışma konusu olmuştur. 

Yılmaz (2004:27) Türkiye‟de muhafazakârlık adına ciddi bir siyaset geleneğinin 

olmadığını, bu konuda yazılanların da kültürel muhafazakârlıkla sınırlı olduğunu 

söylemiştir. Her ne kadar ciddi bir gelenek olmasa da muhafazakârlığın önemsediği 

kavram ve kurumlar üzerine üretilmiş bazı düşünceleri bilmemiz gerekmektedir. 

 

Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye‟de yaşananlar Fransız Devrimi‟nin tecrübe 

edilmiş pratiklere çok benzemektedir. Özellikle tek parti döneminde, ülkenin bütün 

kurumları değiştirilmiştir. İdeolojik tekleştirme, giyim kuşam reformu, anayasa 

değişimi din kurumlarının ya kaldırılması ya da devletin kontrolüne geçmesi kısaca 

yeni bir ulusun yaratılmasına dair olması gereken tüm şartlar sağlanmaya 

çalışılmıştır. Bu köklü ve devrimsel değişimlere karşı çıkan ayaklanmalar başarısız 

olmuştur. 1930‟ların ikinci yarısında gelişen muhafazakârlığın yeni rejime, Mustafa 

Kemal‟in ilkelerine ve devrimlerine karşı bir hareket mi? yoksa onu yeninde üreten 

ve güçlendiren bir ideoloji mi? olduğu sorusuna o dönemde yetişen muhafazakâr 

aydınlar cevap vermiştir..  

 

Bu soruya Aktaşlı (2011:150) Türk Muhafazakârlığında bir paradoksun yattığını 

iddia ederek cevap vermektedir. O‟na göre, Türkiye‟de muhafazakâr düşünce 

Kemalizm‟e bir tepki olarak ortaya çıkmasına karşın aynı zamanda Kemalist bir 

hareket olarak da doğmuştur. İlk muhafazakâr aydınların hemen hepsi Kemalizm,  

Mustafa Kemal veya O‟nun siyasal/kültürel devrimleriyle ciddi bir tartışmaya 

girmemiş, aksine Mustafa Kemal‟i onaylayan ve yücelten bir tavır sergilemişlerdir.  

 

1950‟li yıllardan itibaren „Demokrat Parti” İktidar avantajını kullanarak Kemalizm‟e 

yönelik ciddi eleştirilerde bulunarak, muhafazakârlığın siyasallaşma zeminini 
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yaratmıştır. Necip Fazıl Kısakürek ve Osman Yüksel Serdengeçti gibi isimler karşı 

tavırlarıyla yeni bir hareketi başlatmışlardır. Örneğin Serdengeçti (1958:2) yeni 

rejimi şu sözleriyle eleştirmektedir: “Onlar kendilerini yarı ilah sanıyorlardı. 

Yapanlar onlardı, yaratan onlardı, partilerinde bahsederken şerefli partimiz 

diyorlardı, 10 yılda 15 milyon genç yaratmışlardı. O kadar ileri fikirli o kadar ileri 

gidiyorlardı ki 400 yıllık mesafeyi 20 yıla sığdırmışlardı. Her şey onlarla başlamıştı.” 

 

Muhafazakârlığı savunan düşünürlerden Baltacıoğlu (1943) ise geleneklerin 

savunulması gerektiğine yönelik şunları demiştir: “Milli devrimlerde temel 

gelenekçiliktir.‟‟ Menfi (gerici, eski) muhafazakârlığa karşı Baltacıoğlu „değişmeyen 

cevher‟ ve „milletin özü‟  diye tanımladığı geleneği yenileyerek yaşatmanın yollarını 

aramıştır.” Yahya Kemal‟e göre geleneği muhafaza etmenin yolu onu saklamaktan 

veya aynen korumaktan değil, garp metoduyla şarkı yeniden kurmaktan, geleneğin 

tözünü modern zamanlarda yeniden üretmekten geçer (Kemal, 1990) . 

 

Muhafazakârlar, din konusunda dinin itikadi (İnanç esasları) boyutundan ziyade 

ahlaki ve toplumu birleştirici unsurlarını ön plana çıkarmaktadır. “Nazarımda din 

yalnızca fert için bir fazilet ve feragat kaynağı değil; aynı zamanda ve böyle olduğu 

için içtimai hayat temizliğinin de en kuvvetli teminatıdır” diyen Başgil, (1977:20) bu 

anlayışını açıkça ortaya sermiştir. Bu açıdan bakıldığında erken Cumhuriyet 

döneminin muhafazakâr düşünürlerin din konusundaki düşüncelerinin radikal 

düzeyde olmadığını söylemek mümkündür.  

 

Benzer bir yaklaşımı Safa‟da görmekteyiz. Aşırı dindar veya dinsiz bir toplumun 

yaratacağı tehdidin farkında olan Peyami Safa‟ya göre batı medeniyeti “aklı, 

maddeyi, bilimi temsil etmekte; doğu ise ruhu, maneviyatı ve bilgeliği temsil 

etmektedir. Batı maddeye fazlasıyla bulaşmış, doğu ise maneviyata takılıp kalmıştır. 

İnsanlığı kurtaracak üçüncü yol ise maddeyle manayı, akılla ruhu birleştirecek olan 

doğu batı sentezidir” (Aktaşlı: 2011:156). Bu sentezin kurulabilmesi için ne bilimsen 

ne de ilimden vazgeçilmemelidir.  
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3.2. 1980-2002 Dönemi Ġslamcılığın YükseliĢi ve Refah Partisi Deneyimi 

 

1980‟lerle beraber Türkiye‟nin yakın dönem siyasi tarihi adeta bir kırılmaya 

uğramıştır. Zira 12 Eylül 1980‟den sonra askeri yönetim iktidarı sivil yönetime 

devretmiş, Turgut Özal iktisadi ve kısmen de siyasi liberalizm ile reformlar yaparak 

bir yandan Anadolu sermayeninim küreselleşmesini sağlamış, diğer yandan 

bürokratik vesayetin ve İstanbul burjuvazinin etkinlik alanının daraltmıştır. Bu 

süreçle beraber Türkiye‟de orta sınıf yükselmeye başlarken, hem ekonomik hem de 

siyasi anlamda dışa dönük politikalar yoğun bir biçimde izlenmeye başlanmıştır.  

 

Önceki dönemlere göre daha liberal, özgürlükçü bir siyaset, Türkiye‟de büyük 

çoğunluğu oluşturan fakat rejim tarafından marjinalleştirilmiş ve ötekileştirilmiş 

İslamcılar, eşcinseller, feministler, Kürtler ve daha birçok grup Gürbilek‟in ifadesiyle 

(2016:21-22) Türkiye‟de yakın zamana kadar „‟mahrem‟‟ kabul edilen, adı 

konmamış birçok alan ilk kez 80‟lerde gündeme gelmiştir. Yazara göre 80‟lerin iki 

ayrı yüzünden bahsetmek mümkündür; ilk yarısında darbenin, baskının, şiddetin; 

ikinci yarısında ise görece özgürleşmenin daha modern daha sivil bir iktidarın etkili 

olduğu söylenebilir. Gelişim dinamikleri ne kadar farklı olursa olsun, Kürtlerin 

kadınların, eşcinsellerin kendi söylemlerini oluşturmaları, kamuoyunda kendi 

adlarıyla var olmaları kendi popüler dillerini aramaları, ancak bu dönemde mümkün 

olabilmiştir. 

 

Yine Gürbulak‟ın ifadesiyle 1980‟lerde Türkiye‟de „vitrine çıkan‟ kimliklerden biri 

olan İslamcılık, uzun yıllar boyunca siyasi önemini koruyacaktır. Türkiye‟de „Milli 

Görüş‟ hareketinin siyasi ve tarihi analizini yapmadan önce İslamcılığın temel 

argümanlarını ve dünyadaki seyrine kısaca bakmakta yarar var. Bilindiği gibi 

1930‟lu yıllardan itibaren Mısırlı „Müslüman Kardeşler Teşkilatı‟nın kurucusu Hasan 

El-Benna ve Hint-Pakistan „Cemaat-i İslami‟nin‟ kurucusu Ebul-Ala Mevdudi, 

İslam‟ı her şeyden önce siyasal bir sitem olarak tanımladılar. “Öze Dönüş‟‟ olarak da 

bilinen bu hareket, ilk metinlere ve kaynaklara dönülmesi gerektiğini savundu. 

Avrupa medeniyeti en üst ve ideal olan medeniyetti. İlerlemek ve kalkınmak için 

onların sahip olduğu donanıma, kurumlara, sisteme sahip olmak gerekirdi.  
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İslamcılar dâhil herkes Batılılaşmaktan yanadır. Fakat İslamcılar batılılaşmayı dini 

değerlerin muhafaza edilerek olması gerektiğini savunmuşlardır. Modern, seküler 

sistemlere muhalif olan İslamcılık, düşünürlerin ekseriyetine göre İslam toplumunu 

politik, ahlaki, sosyal olarak Kuran ve sünnete uygun olarak yeniden ihya etmeyi 

amaçlayan bir hareket olmuştur. Nitekim Roy‟a göre (1994:56) “İslamcılar, 

genellikle selefi teolojiyi benimserler. Kuran‟a, Sünnet‟e ve şeraite dönmesini salık 

verirler fakat selefilerden farklı olarak içtihat hakkını talep ederler, fakat bununla 

yetinmezler. Üç nokta İslamcıları ulemanın fundamentalizminden açıkça ayırır: 

Siyasal devrim, şeriat ve kadın sorunu. Toplumun İslamileştirilmesi, bütün 

İslamcılara göre toplumsal ve siyasal bir eylemin ürünü olacaktır. Aynı şekilde 

İslamcılara göre toplumun müslüman olması yetmemektedir. Temelleri ve yapısı 

itibariyle de İslami olması gerekmektedir. Bu nedenle „Müslüman‟ olanla ‟İslami‟ 

olan arasında bir ayrım yapmaktadırlar.” 

  

Türkiye‟de İslamcılık konusunda önemli bir yere sahip olan İsmail Kara ise 

(2013:311) İslamcılığı şu şekilde yorumlamıştır: “19 ve 20. yy‟da İslam‟ı bir bütün 

olarak (inanç, ibadet, ahlak, felsefe, siyaset, eğitim) yeniden hayata hakim kılmak ve 

akılcı bir metotla müslümanları, İslam dünyasını batı sömürüsünden zalim ve 

müstebdit yöneticilerden, esaretten, taklitten hurafelerden kurtarmak, 

medenileştirmek, birleştirmek ve kalkındırmak uğruna yapılan aktivist, modernist, 

eklektik yönleri baskın siyasi, fikri ve ilmi çalışmaların arayışların, teklif ve 

çözümlerin bütününü ihtiva eden harekettir.” 

 

İslamcılığın tarihsel gelişimine bakıldığında özellikle Ortadoğu İslam ülkelerinde 

kadim bir geleneği içinde barındıran ve kimi zaman Şia‟nın öğretisi ile şekillenen, 

kimi zaman da Hint-Sünniliğinden etkilenmiş bulunan, Kuzey Afrika ülkelerinden 

Mısır ve Cezayir gibi ülkelerde de siyasallaşma imkânını bulan bir hareket olduğunu 

görürüz. Bunun yanından yine 1980‟li yıllardan sonra Ortadoğu‟da 

fundamentalist/köktencilik, siyasal İslam, islamafobya gibi kavramlar tüm dünyada 

tartışılmış aynı zamanda büyük bir korkuyu da beraberinde getirmiştir. Öncesinde 

geleneksel ve sessizce yaşanan İslamcılık, artık salt bir dini öğreti olmaktan çıkmış 

iktidar olmak isteyen bir ideolojiye dönüşmüştür.  
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Nitekim 1980‟ler, İslamcılığın en hareketli olduğu yıllar olmuştur. Türkiye de bu 

süreçte İslamcılıktan etkilenmiş, fakat nispeten daha özerk olarak bu hareketi 

benimsemiştir. Bu hareketi radikal bir şekilde uygulamak isteyen ve devletin rejimini 

değiştirmeyi hedefleyen bazı örgütler ile meşru bir siyasi parti kuran daha çok tebliğ 

ve siyaset ile cihat anlayışı olan „Milli Görüş‟ kimliğini ve bu hareketin öncülüğünü 

yapan siyasal partileri birbirinden ayırmak gerekir. Düşünsel anlamda geniş kitlelere 

hitap eden İslamcılık Türkiye‟de politik anlamda Refah Partisi ve Necmettin Erbakan 

ile siyasal arenaya çıkmıştır. Türkiye‟de şiddete başvurmaksızın siyasal hedeflerine 

ulaşmaya çalışan Refah Partisi, İslamcılığın en önemli sembolü haline gelmiştir. 

 

İslamcı Hareket‟in kadın konusunda nasıl bir düşünce ve eylem sahasına sahip 

olduğu önemlidir. İslamcılık kadın ve erkeklerin beraberce yürüttükleri eylem 

sahasında bulundukları bir harekettir. Roy‟un (1994) analizine göre İslamcılar genel 

olarak kadınların eğitilmesine toplumsal/siyasal yaşama katılmasına olumlu bakarlar. 

İslamcı kadın militanlık yapar, eğitim görür, çalışma hakkına sahiptir, ancak çarşaf 

içinde. Bütün İslamcı örgütlerin bir kadınlar „‟bacılar‟‟ bölümü vardır. Bunlardan ilki 

Mısır‟da 1944‟de „‟Müslüman Kız Kardeşler‟‟ kurmuştur. 1933‟te El Benna 

„Müminlerin Anneleri‟ için okul açmıştır. İran‟da çarşaflı ve silahlı kadınların 

gösterileri hep akıldadır.  İslamcı kadınlar okumakta ve belli istisnalar dışında 

(yargıç, devlet başkanı) siyasal arenaya da girmektedir.  

 

3.3. 2002-2017 Dönemi Muhafazakâr Demokratların YükseliĢi ve AK Parti 

Deneyimi 

 

Türk siyasal tarihinde merkez ve çevreyi temsil eden partiler doğal olarak rekabet 

halinde olmuşlardır.  Bu rekabetin ilk örneğini 1940-1950 yılları arasında merkez 

parti konumumdaki CHP ile Muhafazakâr/Çevre partisi olan Demokrat Parti arasında 

yaşanmıştır. 1960‟lardan sonra Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi muhafazakârlığa 

ait argümanları kullanarak özellikle muhalif olan diğer partilere karşı mücadele 

etmiştir. 2000‟lerden sonra ise AK Parti ve CHP arasındaki çekişme Türkiye‟de 

gelenekçiler/muhafazakârlar ve yenilikçiler arasındaki gerilim ve güç rekabetinin 

Türk siyasal tarihinde tekrarlandığını göstermektedir.  
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1990‟dan sonra Türkiye‟de yaşanan sorunlara geleneksel partilerin ve kurumların 

çözüm üretmemesi nedeniyle 3 Kasım 2002‟de birikim dergisinin ifadesiyle?
3
 

„muhafazakâr demokrat inkılâbı‟ meydana gelmiştir. Türkiye‟de ilk kez muhafazakâr 

kimlik alenen siyaset sahnesinde yer almaya başlamıştır. AK Parti Türkiye‟de siyasal 

ve ekonomik anlamda yaşanan büyük bir krizin ortasında doğarak 16 yıl sürecek olan 

iktidar mücadelesine başlamış oldu.  

 

Bu bağlamda bakıldığında her yeni kurulan hareketin bir kimlik inşa ederek kitlelere 

kendisini tanıtıp söylem ve programını bu kimlik üzerinden şekillendirmeye çalıştığı 

söylenebilir. Yıldız‟ın (2005:41) ifadesiyle “milli görüş geleneğinin kendisiyle 

hesaplaşması sonucu iki grup oluşmuştur; gelenekselciler ve sonradan AK Parti‟yi 

kuracak olan yenilikçiler. AK Parti‟nin iktidara geldiği konjonktür çok önemliydi. 

Zira bir tarafta yurtiçinde siyasi ve ekonomik kriz yaşanırken,  diğer tarafta 

Ortadoğu‟da siyasal İslam ve batı karşıtlığı yükselmişti. Hem ulusal hem de uluslar 

arası alanda bir modele ihtiyaç vardı.  

 

Batı Devletleri‟nin Ortadoğu‟da model olabilecek bir ülke arayışı, AK Parti‟nin 

önemini arttırdı, zira „muhafazakâr demokrat kimliği‟ ve bu parti nezdinde İslam‟ın 

siyasi bir kimlik olmaktan ziyade bireysel bir tercih olması, batı ile yakın ilişkileri 

kurabilecek, modernleşme sürecini devam ettirecek iyi bir modeldi. Sonuç olarak AK 

Parti hem dış, hem de iç siyasette herhangi bir sorun ile karşılaşmadı, Türkiye‟de 

meclis çoğunluğuna da sahip olarak iktidar partisi oldu. Partinin kimliğini ve yönünü 

parti başkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sözleriyle özetlemektedir: “Kişisel anlamda 

referansım İslam‟dır. Ama politik anlamda referansımız anayasadır ve demokratik 

ilkelerdir. Ben liberal bir muhafazakârlıktan yanayım.”
4
  

 

AK Parti‟nin kuruluşundan önce Fazilet Partisi‟ndeki kırılmaları kısaca özetlemek 

gerekirse,  parti içinde Recep Tayyip Erdoğan etrafında gruplanan yenilikçiler 

Erdoğan‟ı partinin başına getirmek istemekteydi, fakat Recai Kutan parti başına 

geçti. Recep Tayyip Erdoğan Siirt‟te okuduğu bir şiir nedeniyle 1 yıl hapis cezası 

aldı. Yenilikçiler partide önemli karar organlarından men edilince yeni bir parti 

                                                 
3 Birikim Dergisi, “Muhafazakâr Demokrat Inkılap:1946-83 ve Sonunda 3 Kasım”, 2002. 
4 Cüneyt Ülsever , “Politik Referansımız Anayasadır”, Hürriyet, 28 ağustos, 2001. 
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kurmak için milli görüş yolundan ayrıldılar. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra 

İktidara gelen AK Parti „Milli Görüş‟ gömleğini/geleneğini mazide bırakıp yeni bir 

yol haritası belirledi. Parti programında AK Parti şu şekilde kendini tanımladı:  

„Geleneğin ve geçmişin birikimiyle çağdaş değerler platformunda siyaset yapmayı 

benimseyen bir parti.‟
5
 

 

Recep Tayyip Erdoğan „Milli Görüş Gömleği‟ni çıkardık diyerek AK Parti‟nin 

İslamcılık geleneğinden koptuğunu „muhafazakâr demokrat‟ söylemi ile ideolojik 

açıdan farklı bir kulvarda yürüyeceklerini ifade etti. AK Parti‟nin kazandığı ideolojik 

kimlik olan muhafazakârlığın kamuoyuna duyurulması ve anlatılması konusunda 

önemli bir görev üstlenen Akdoğan (2004:12-13), partinin amacını şu şekilde 

açıklamıştır: “Ak Parti‟nin amacı toplumda derin yer etmiş yerel değerleri evrensel 

muhafazakâr siyasal gelenekle yeniden üretmektir.‟‟ Sarıbay‟ın (2003:16) tespitine 

göre ise AK Parti‟nin teorik sınırları çizilmiş, net ve belirgin bir siyasal kimlik 

beyanı, seçimlerden sonra 2003 yılında „muhafazakâr demokrasi inkılabı‟ ile 

olmuştur. AK Parti ideolojik değil, pragmatik bir kimlik inşasına girmiştir.  

 

AK Parti, bir muhafazakâr parti olarak tedrici değişim kavramını ön plana 

çıkarmıştır. 1990‟larda koalisyon hükümetlerinden devraldığı yürütme yetkisi 

sayesinde ilk dönem (2002-2007) sağlık, ekonomi, sosyal politikalar alanında büyük 

değişimlere imza atmıştır. Bu değişimler çoğu zaman ideolojik kimliğinden dolayı 

tedricen gelişmiştir. AK Parti, her ne kadar muhafazakâr demokrat bir kimlikle 

kendini tanımlasa da aslında muhafazakâr olmayan liberallerin, Kürtlerin, kadınların, 

gençlerin desteğini de çok fazla alabilmeyi başarmıştır.  

 

Kasım 2002‟de tek başına iktidar olan AK Parti hem Kemalist vesayetçi elitin direnci 

hem de Cumhuriyet‟in ilk yıllarından tevarüs eden toplumsal sorunlarla yüzleşmek 

durumunda kaldı (Çağlar, 2017:8). Ak Parti kurucuları öncelikle „Milli Görüş‟ 

geleneğinden bağımsız olduklarını ispat ettiler. Sonrasında 28 Şubat sürecinde 

İslamcılık ideolojisine yönelik geliştirilen tavırdan dolayı ısrarla muhafazakârlık 

                                                 
5 AK Parti Programı,  2001 s. 2 
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kimliğini öne çıkararak yeni bir politik yol benimsenmeye çalıştılar. Muhafazakâr 

ideoloji ve muhafazakâr siyaset,  parti başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak 

üzere kurucuların benimsedikleri, politikalarını bu ideolojiye göre şekillendirdikleri 

ve kamuya tanıttıkları bir kimlik olmuştur. Bu ideolojinin en büyük avantajı radikal 

bir siyasetten uzak ve ılımlı politikalar üretmeye elverişli olmasıdır. Bu konuda 

Sarıbay Ak Parti‟nin kuruluş dönemini şu şekilde tanımlayacaktır;  “İsmen İslami, 

uygulamada liberal, tutumunda demokrat ve yönünde Batıcı.” (Yavuz, 2003: 260).  

 

4. Türkiye’de Kadın Hareketinin Tarihsel GeliĢimi 

 

Türkiye‟de kadın hareketleri, gerek toplumsal ve siyasal, gerekse kültürel ve 

ideolojik açıdan tarihte önemli bir iz bırakmıştır. Kadın hareketleri öncelikle siyasi 

açıdan önemlidir,  zira kadınlar siyasal partilerin iktidar mücadelesinde kilit rol 

oynamaktadırlar. Tarihi açıdan da önemlidir, zira Osmanlı‟nın son dönemlerinden 

itibaren oluşan ve gelişen kadın hareketleri okunmadan günümüzde oluşturdukları 

etki ve önem de anlaşılamayacaktır. Kadınların aktif bir biçimde sosyal, ekonomik,  

kültürel ve politik yaşama katılmaları, modernleşme ve batılılaşma serüvenimizle 

doğrudan ilişkili olmuştur.  

 

Türkiye‟de kadın hareketlerinin örgütlenmesi, 1908‟de ilan edilen II. Meşrutiyet ile 

beraber Osmanlı Devlet‟inin monarşik yapısının esnemesiyle başlamıştır. Diğer bir 

deyişle, kadınların kamusal yaşama dâhil olmalarının ve kendi kimlikleriyle var 

olmalarının tarihi siyasal alanda yaşanan demokratik dönüşümlerle ortaya çıkmıştır. 

Özellikle geç Osmanlı Döneminde Kanuni Esasinin kabul edildiği dönemde şairler, 

mecmua yazarları, aydınlar ve kadınlar için özgürlük dönemi olmuştur denilebilir. 

Nitekim bu süreçte birçok kadın derneği kurulmuş, kadınlar aktif bir şekilde düşünce 

ve ifade haklarını kullanabilmiş, mecmualar ve dergiler ile yayın hayatına dâhil 

olabilmişlerdir. 
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4.1. II. MeĢrutiyet Döneminde (1908) - 1923) Kadın Hareketleri 

 

1830‟larda siyasi gücünü kaybetmeye başlayan Osmanlı Devleti, yeniden eski 

gücüne kavuşmak için bazı reformist yasalarla beraber Tanzimat Dönemi‟ni 

başlatmıştır. Tanzimat Dönemi‟yle beraber kadın hakları konusunda umut verici 

olaylar yaşanmıştır. Örneğin 1844 yılına kadar sayımlarda yer almayan kadınlar, bu 

tarihten itibaren sayılmaya başlanmıştır. Kadınların sayılmaya başlanmasının temel 

nedeni ise o dönemde erkeklerin üretici, kadınların tüketici olduğunun düşünülmüş 

olmasıdır. Üretim ve tüketim konusuna nelerin dâhil edileceğine, evde kadının emek 

verdiği şeylerin neden üretimden sayılmadığı tartışması 20. yy‟dan sonra 

başlayacaktır.  

 

1800‟lerden 1923 yılına kadar olan sürecin Osmanlı devleti açısından ‘çöküş‟ olarak 

nitelendirilmesinin temel nedeni, Batı‟nın bilimsel ve teknik ilerlemesinin takip 

edilmeyerek geri kalınmış olmasıdır. Siyasi ve askeri açıdan çöküşün yaşandığı bu 

dönem, düşünsel anlamda Osmanlı‟nın en ileri olduğu dönemdir, zira aydınların, 

yazarların, devlet adamlarının çözüm aradığı, „Bab-ı Ali‟yi yeniden ihya etmek 

amaçlı çıkarılan onlarca dergi ve gazetenin basıldığı, Avrupa‟yı gören onlarca 

aydının ülkeye geri dönüp değişim yönünde icraatları başlattığı ve bu yönde 

kitapların yazıldığı bir düşünsel süreç olmuştur.  

 

Tanzimat ve II. Meşrutiyet Dönemi‟nin önemli düşünürleri, ihya edilmesi ve 

modernleşmesi gereken toplumun yapıtaşlarını konuşurken kadının ve ailenin nasıl 

olması gerektiğine dair önemli tartışmalar da yapmışlardır. Örneğin Namık Kemal ve 

Şinasi, 28 Haziran 1861‟de çıkarmaya başlanan Tasvir-i Efkâr Gazetesi‟nde 1867‟de 

„‟Terbiye-i Nisvan Hakkında bir Layiha‟‟ adlı makalede şunları yazmıştır; “Kadınlar 

sadece eğlence, müzik ve mücevherlerden anlayanlar olarak görülmüştür. Onlar da 

bizden farklı değildir. Öyleyse çaba ve çalışmadan neden mahrum bırakılsınlar‟‟ 

(Kurtoğlu, 2000:22). 

 

Bu cümleden hareketle Osmanlı Devleti‟nin örfî hukuk kurallarından kaynaklı 

toplumdaki bütün kurumların kadın ve erkeğe göre ayrılmış olduğunu, fakat bu 
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ayrımda kadınların genelde arka plana itildiğini söylemek mümkündür. Bir örnek 

vermek gerekirse İslam‟da kadının da erkeğin de ilim alması ve aldığı ilmi amele 

dökmesi (praxis) gerektiği vaaz edilmesine rağmen kızların da erkekler gibi okullara 

gidip eğitim alması, ancak 19.yy‟dan sonra mümkün olabilmiştir. Dolayısıyla temel 

hakların tedricen kazanılması ve Osmanlı modernleşmesinin aydınlar tarafından 

yazılıp savunulması, Osmanlı kadınlarına güç vermiş ve bu dönemden sonra kadın 

örgütlenmesinde etkili olmuştur. 

 

Osmanlı Devleti‟nin yüzlerce yıllık „harem/selamlık‟ geleneği ve normu gereği 

kamusal alan kadına ve erkeğe göre ayrı mekânlar olarak dizayn edilmiştir. Örneğin 

İstanbul‟da kadınlara mahsus çarşılar bulmak bile mümkündü. Kamusal alanda kadın 

ve erkeğin beraber yüksek tahsil yapması mümkün olmadığından Fatma Aliye, Şair 

Nigar gibi aydın kadınlar konaklarında tahsillerini tamamlamışlardır. Özellikle 

kadınlar, Osmanlı‟nın katı kuralı olan „haremlik-selamlık‟ geleneğini gazete 

yazılarıyla esnetmeye başlamışlardır. Başta isimleriyle değil de mahlaslarıyla 

gazetelerde yazı yazmışladır. Bu durum, kamusal alanda var olma mücadelesinin ilk 

adımlarından biri sayılabilir. Osmanlı İmparatorluğu‟nda kadınların sorunlarını ele 

alan kadınlar ilk gazete yazılarını 1868‟de yayınlanmaya başlayan Terakki 

Gazetesi‟nde yazmışlardır (Zihnioğlu, 2003:20).  

 

II. Meşrutiyet (1908)‟den Cumhuriyet‟in kuruluşunun (1922) başlangıcına kadar olan 

dönemde ise kadınların talepleri daha fazla somutlaşmaya ve kamusal alanda 

dillendirilmeye başlanmıştır. Bu süreçte, başta kız çocukların ve kadınların eğitimi 

ve kızların kamu yaşamına katılıp görünür olmaları olmak üzere, giyim yasaklarının 

kalkması, çok eşlilik ve boşanma hakkının erkekte olması gibi uygulamaların 

kalkması gibi taleplerin olduğunu görmekteyiz. Kadınlar talep etmekle kalmamış, 

eril mekânlar olan sokak ve meydanlarda görünür olmaya başlamıştır. Zira aslında 

sokakta görünür olmak, okullarda erkeklerle beraber derse girmek, tiyatroya gitmek 

basit gibi görülse de yüzyıllarca süren bir imparatorluğun gelenekleri, teamülleri ve 

bunu uygulayan cemaate (Osmanlı Toplumu‟na) karşı mücadele etmek demektir. 
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Kadınlar bu dönemde ekonomik ve sosyal yardım, kadının çalışmasını teşvik için, 

kadının eğitimine katkıda bulunacak birçok dernekler kurmuşlardır. Kadın 

örgütlenmesi açısından örnek vermek gerekirse, yardım derneklerinin yanı sıra kadın 

erkek eşitliğini savunan ki bu dernek sonradan CHP Kadın Kolları‟na dönüşecektir,  

(müdafa-i Hukuki Nisvan) ve kadınların çalışma yaşamına katılmasını savunan 

dernekler (Osmanlı Kadınları Çalıştırma Cemiyeti İslamiyesi) kurulmuştur (Caporal, 

1999). 

 

II Meşrutiyet Dönemi‟nde kadının hak talep ettiği özgürlük ortamında siyasal 

taleplerde bulunup bulunmadığı sorusuna gelince, monarşi yönetiminden ilk kez 

meşruti-monarşi yönetime yani halkın iktidara ortak olduğu bir yönetime geçildiği 

söylenebilir. Erkeklerin siyasal katılımı ve seçim hakkı bile bir kültür olarak toplum 

tarafından hemen benimsenmemiştir. Bu nedenle o dönemde yaşayan kadınların 

böyle bir hak için mücadele vermeleri için çok erkendi. Hatta Cumhuriyet 

döneminden sonra bile 10 yıllık süreçte kadına seçme ve seçilme hakkı 

verilmemiştir. Kadının kendi kimliğiyle sosyal, siyasal ve kültürel yaşama dâhil 

olmasını içeren ve temelde kadınların talepleriyle oluşan bu tarihsel gelişmeler 

zaman içinde gerek toplumun farklı kesitlerinde, gerekse siyasal arenada daha 

belirgin biçimde hissedilmeye başlanmıştır.   

 

4.2. Cumhuriyet Döneminde (1923 – 1980) Kadın Hareketleri 

 

Kurucularının „muasır medeniyetler‟ seviyesine ulaştırmayı hedeflediği Türkiye 

Cumhuriyeti; toplumsal, siyasi, hukuki alanlar başta olmak üzere hızlı ve köklü bir 

değişim çabası içinde olmuştur. Bu dönem boyunca uygulanan politikalarla Kemalist 

ilkeleri, yeni laik rejimi, Türk Medeni Kanunu‟nu görünür kılan ve çağdaş kıyafetleri 

benimseyen „Türk Kadını‟ cumhuriyet inkılâplarının en önemli muhafızları rolünü 

üstlenmiştir. Kadın, cumhuriyet epistemolojinin odak noktasında devrimci bir 

kimlikle kamusal alana çıkarılmaya çalışılmıştır. II. Meşrutiyet Dönemi‟nde başlayan 

kadın hareketi, Cumhuriyet‟in kuruluşundan sonra da devam etmiştir. 
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Bu gelişmeler kadınların örgütlenmesiyle sonuçlanmıştır. Nitekim bu örgütlenmenin 

bir örneği olarak karşımıza çıkan Nezihe Muhittin başkanlığındaki ilk kadın partisi 

Kadınlar Halk Fıkrası Haziran 1923‟de kurulmuştur. Kurulan teşkilatın amacı, 

“memleketin her noktasında siyasi, sosyal, iktisadi ve bütün meselelerde geri 

durumda bulunan kadınlara yardım etmek olarak açıklanmıştır. Kadının toplum için 

önemi üzerinde duran Fıkra, kadınların en önemli meselesinin eğitim ve sosyalleşme 

olduğunu savunmaktadır. Bu fıkranın kadın erkek eşitliği çalışmalarına da bazı 

çevrelerden tepkiler gelmiş, bunun üzerine kadınların bir kısmı yine Nezihe Muhittin 

başkanlığında siyasi özelliğe sahip olmayan Türk Kadın Birliği Cemiyetini 1924 

yılında kurdular. Bu cemiyet, ilk başta siyasi nitelik taşımayan her türlü etkinliği 

yapmak ve kadının ilerlemesi ve gelişmesi için, ilerleyen zamanlarda kadınlara 

seçme ve seçilme hakkı verilmesi için çalışmıştır. Türk Kadınlar Birliği daha sonra 

1935 yılında kadınların siyasal haklarını kazanmasıyla amacına ulaştığını ileri 

sürerek kendini feshetmiştir” (Tekin, 2009:54).  

 

Bu süreçte kadının örgütlenmesi daha çok siyasal ve kamusal bir figür olarak yeni 

rejimin ikonu ve medeniyetin temsilcisi olarak sunulmasına çalışılmıştır. Her 

devrimci rejimde olduğu gibi Kemalist rejimde de kadın, modern Türkiye‟nin yeni 

yüzü olarak karşılık bulmuştur.  Tıpkı diğer rejimlerde olduğu gibi Kemalizm‟de de 

kadının bedensel ve zihinsel açıdan yeniden tanımlanması gerekmiştir. Çünkü 

Dünya‟nın birçok yerinde rejim değişikliği yaşanırken öncelikle kılık kıyafet inkılâbı 

yaşanmıştır zira en kolay olan değişim biçimsel değişimdir. Toplumların zihinsel 

yapılarını ve temel kurumlarını değiştirmek için onlarca yıl mücadele etmek gerekir. 

Mustafa Kemal Atatürk‟ün Şapkayı Kastamonu‟da insanlara tanıtması ve inkılaplara 

şapka ile başlaması tesadüfi değildir. Kadınları ilgilendiren örtü ise Osmanlı‟nın ve 

İslam‟ın gericiliğinin bir sembolüdür. Bu sembolün yeni kurulan laik Türkiye 

Cumhuriyeti‟nde olmaması gerekir. Şapka kanunundaki cebri uygulamalar 

başörtüsünde tecrübe edilmemesine rağmen başörtüsünün/dindar kadınların kamusal 

kurumlarda bulunmasının önüne birtakım engeller konuldu. 
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Cumhuriyetle beraber biçimsel alanda yapılan değişikliklerin yanında kadınları 

ilgilendiren iki önemli değişiklik de yaşanmıştır. Bunlar; kadınların yasal statülerini 

değiştirecek medeni kanun (1926) ve oy hakkı eşitliğidir (1934).  

  

Özellikle kadınları doğrudan etkileyen bu yeniliklerin kabul edilmesi, hukuki alanda 

modern batılı ülkelerin teamüllerinin aynısının Türkiye‟de uygulanması, Kemalist 

kadınları bir hayli memnun etmiştir. Geriye bir tek siyasi haklar kalmıştır. Ancak 

seçme ve seçilme hakkının da medeni kanun ile kabul edilmeyişi bunun için 10 yıl 

beklenmesi muhalif yorumlara neden olmuştur. Kemalizm‟e daha yakın kişilerce bu 

gecikme, kadınların eğitim seviyesinin müsait olmayışıyla açıklanırken başka siyaset 

bilimci ve tarihçiler bu gecikmeyi farklı nedenlere dayandırmaktadır.  

 

Bu nedenlerin başında Türkiye‟nin yapısal koşullarının buna el vermediği 

yönündedir. Nitekim “1930 yılında CHF tek başına iktidarda bulunmaktaydı. 1929 

dünya ekonomik kriziyle beraber rejimin batıya yönelme gereği daha da artmıştı. 

Tam da bu sırada Şirin Tekeli‟nin ifade ettiği gibi Batıda Mustafa Kemal 

diktatörlükle suçlanmaktaydı. İşte bu ortamda Türkiye‟ye demokratik bir görüntü 

vermek için 1930 yılında serbest cumhuriyet fırkası kurulur, içteki teveccüh 

görülünce de kapatılır. Hükümet bu dönemde muhalefetin hiçbir şekilde 

canlanmasını istemez. Cumhuriyet Türkiye‟sini demokratik bir görüntüye 

kavuşturmanın farklı bir yolu aranmıştır. İşte kadına seçme ve seçilme hakkının 

verilmesi bu dönemde karar verilir. Nitekim oy hakkıyla beraber 18 kadın bizatihi 

Atatürk‟ün emriyle meclise sokularak, Türkiye Cumhuriyeti‟nin demokratik bir rejim 

olduğu görüntüsü verilir” (Çaha, 2010:125-127). 

 

Kemalist reformlar bu sistem içerisinde konumlanan kadınları tatmin ederken İslami 

bir hayatı benimseyenler açısından çok da olumlu karşılanmamıştır. Muhafazakâr 

aileler, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren eşlerini ve kızlarını rejimin laik 

kurumlarına göndermemiş, kamusal alanda sosyal veya siyasi bir örgütlenme imkânı 

bulamamışlardır. Bu dönemde muhafazakâr kadınlar, evlerine/özel alana 

gitmek/girmek zorunda kalmıştır.  Genellikle kamusal alanda mücadele etmesi 

gereken erkekler olmuştur. Bu durum 1980‟lere kadar devam etmiştir. Necmettin 
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Erbakan ve Refah Partisi bu geleneksel hayat tarzında adeta bir devrim yapmış, 

kadınların da ‟‟İslamî‟ harekette bulunmaları konusunda muhafazakârları ikna 

etmiştir. Bu ikna çabası uzun yıllardır özel alanda tutulan, ancak üniversite eğitimini 

almış ve belli bir İslami duyarlılığı gelişmiş genç kuşağı harekete geçirmiştir. 

 

Genç İslamcı kadınların siyasal arenada kendilerine yer bulma arayışında Refah 

Partisi çok önemli bir rol oynamıştır. Söz konusu kuşak, Kemalist kadın 

örgütlenmesine karşın İslami hayat tarzını savunan ve aynı zamanda kadının 

geleneksel rolünden sıyrılarak bir özne olarak kamusal alanda da bulunmasını 

savunmuş ve erkeklerle beraber İslami mücadeleyi vermek istemiştir. Bu mücadelede 

Refah Partisi ciddi bir rağbet görmüştür. Partinin gerek tüzüğünde gerekse 

uygulamalarında muhafazakâr kadınlara yer vermesi ve kadınların yönetici 

olabilmelerinin sağlanmasıyla bu siyasi mücadele kadınlar tarafından daha fazla 

sahiplenmiştir. 

 

1946 seçimleriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti‟nin uzun süre devam eden tek partili 

hayatı sonlanmış, 1950 seçimlerinde Demokrat Parti başa gelmiştir. Bu dönemde 

demokratik rejim, çok partili siyasal hayat, sanayileşme gibi hususlar ülkenin 

öncelikleri olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet‟in kuruluşundan beri devam eden 

Kemalist ideolojinin şekillendirdiği CHP‟nin karşısında Muhafazakârlığın 

mümessilleri olan Demokrat Partililerin iktidarı döneminde kadınların konumu 

önemli bir tartışma konusudur.  

  

Cumhuriyet‟in ilk yıllarında kadınların hukuki ve siyasal haklarının gelişimi 

1950‟lerden sonra durmaya başlamıştır. Çok partili hayata geçiş ile eskiye nazaran 

demokratikleşme süreci, kadının konumunda olumlu değişiklikler yaratmamıştır, 

bilakis kadının kamusal alandaki varlığı daha da gerilemiştir. „”Kadınların siyasete 

katılmaları ve Meclis'te görece çok sayıda temsili önemini yitirmiş, partiler arası 

rekabetin de etkisiyle Meclis'teki kadın oranı giderek düşmüştür. Kadınların siyasal 

katılımında yaşanan düşüş eğilimi, 1980‟lerin sonlarına kadar devam etmiştir. Bu 

süre içinde temsil oranı % 0,6 ile % 2 arasında değişmiştir (Tekeli, 1982)  
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Bu süreçte kadınlar açısından yaşanan gelişmelerden biri de, 1954 yılında CHP 

bünyesinde kurulan Kadın Kolları olmuştur. 1960‟lardan sonra kadınlar, hem kadın 

kolları bünyesinde, hem de bu yapının haricinde siyasi sahada aktif olmaya 

başlamışlardır. Sağ partilerde kadın faaliyetleri daha çok müstakil olarak kadınlar 

tarafından ve kadınlar arasında yapılmaktadır. Kadın kolları bu açıdan sağ partiler 

için işlevsel olmuştur. Yani kadınlar siyasetten dışlanmamış fakat önemli konumlara 

da gelmesi bir nevi engellenmiştir. Hem muhafazakâr öğeler, hem de geleneklerden 

kaynaklı nedenlerle partide kadının ve erkeğin yan yana olması pek hoş 

karşılanmamıştır. Bu sebeple muhafazakâr partilerin taşradaki yönetimlerinde kadın 

sayısı yok denecek kadar azdır.  

 

 1950‟lerden sonra kadın tabiri caizse „salon kadını‟ niteliğine bürünmüş, 

cumhuriyetin ilk yıllarındaki idealistliğini yitirmiştir. Hatta ismet İnönü, Adnan 

Menderes, Celal Bayar gibi ülkenin en üst yöneticilerinin eşlerinin bile gazetelere 

demeç vermemeleri, mikrofonlara konuşmamaları, o dönemdeki kadının konumu 

hakkında bize ipucu vermektedir (Sancar, 2014). Demokrat Parti döneminde kadın 

kamusal alanda görünür olmasına karşın hem kamusal alanda „var olma‟ hem de 

siyasal katılım konusundaki mücadelesini bu dönemde sürdür(e)memiştir.  

 

Demokrat Parti Dönemi ne Cumhuriyetçi ne de İslamcı kadınlar açısından herhangi 

bir hareketliliğin yaşandığı dönem olmamıştır. İslamcı kadınların 1980‟leden sonra 

başlatacağı kadın hareketlerinin mücadele konularından biri olan başörtüsü 

sorununun başlangıcı bu süreçte başlamıştır. Doktor Ayşe Hümeyra Ökten 

Türkiye‟nin ilk mütedeyyin kadın doktorudur. 1949 yılında İstanbul Tıbbiyesinden 

mezun olmuştur. Bu tarihlerde başörtülü öğrencilerden dini kimlikleriyle okullarda 

ve kamu kurumlarında yer almaya dair bir talep bulunmamaktadır. 1960‟lardan sonra 

bu mesele gündeme gelmeye başlayacaktır.  

 

4.3. 1980’den Günümüze Kadın Hareketleri 

 

1983 Genel Seçimlerinden sonra Turgut Özal başkanlığında Anavatan Partisi 

(ANAP) oyların % 45,1 ini alarak iktidar olmuştur. Bu dönemde 1980 darbesinin 
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getirdiği antidemokratik uygulamalar kaldırılmaya ve çoğulcu ortam getirilmeye 

çalışılmıştır. Türkiye‟nin siyah beyaz politik resmi değişmiş; Kürtler, İslamcılar, 

feministler eski dönemlere nazaran daha özgür olan ortamda örgütlenmişlerdir. Bu 

ortamı fırsat bilip ortaya çıkan kadın hareketlerinin yarattığı etki günümüzde de 

devam etmektedir. 

 

1950‟lerdan sonra Amerika‟da gelişen 2. Dalga Feminizmin Türkiye‟deki yansıması 

biraz geç olmuştur. 1980‟lerde kadın hareketleri görünürlük kazanmıştır. 1980 öncesi 

dönemde Kemalizm‟e angaje olduklarından bağımsız bir hareket de 

oluşturamamışlardı. Siyasi ve hukuki alanlarda elde ettikleri haklardan dolayı 

sistemden müstakil hareket edememişlerdi. Fakat 1980‟lerden sonra bu durum 

değişecektir. Feministler, artık Batı‟da gelişen feminizmi anlamaya ve Türkiye‟de 

tanıtmaya çalışacaklardır. Türkiye‟deki feministler İslami konulara mesafeli 

davranmış; İslami hayat tarzını benimseyen „müslüman‟ kadınların yaşadığı 

sorunlarla ilgilenmemişlerdir. Bu nedenle hak mücadelesi vermek için feminizmin 

bazı öğretilerine mesafeli olan muhafazakâr kadın hareketi başlamıştır. 

Muhafazakârlığın Türkiye‟deki yansıması ve kadın hareketlerine etkisi tartışılmadan 

önce İslamcılık hareketini ve bu hareketin doğurduğu Refah Partisi bağlamında 

kadınların konumu ve eylemleri incelenmelidir.  

 

Yukarıda da vurgulandığı üzere 1980‟li yıllardan sonra Ortadoğu‟da „yükselen 

İslam‟ ile fundementalizm/ köktencilik, siyasal İslam, islamafobya gibi kavramlar 

tüm dünyada tartışılmaya başlanmıştır. Söz konusu durum, kitlelerde büyük bir 

korkuyu da neden olmuştur. Öncesinde geleneksel ve siyasetten bağımız yaşanan 

İslamiyet artık salt bir din olmaktan çıkmış iktidar olmak gibi bir amaç edinmiştir. 

1980‟ler, İslamcılığın en hareketli olduğu yıllardır. Modern, seküler sistemlere 

muhalif olan İslamcılık,  düşünürlerin ekseriyetine göre İslam toplumunu politik, 

ahlaki, sosyal olarak „Kuran „ve „Sünnet‟e uygun olarak yeniden ihya etmeyi 

amaçlayan bir hareket olarak ortaya çıkmaya başlamıştır.  

 

Bu çerçeveden bakıldığında Türkiye‟de şiddete başvurmaksızın hedeflerine ulaşmaya 

çalışan Refah Parti‟si İslamcılığın en önemli sembolü olduğu söylenebilir. Dünyada 
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İslamcı hareketin Türkiye‟de yankı bulması, Milli Nizam Partisi‟nin halefi olan 

Refah Partisi‟nin kuruluşuyla başlamıştır. Çünkü “İslami hareketin ortaya çıkışıyla, 

inanç, benlik tanımları, kadın erkek ilişkileri kamusal alanın ve siyasetin içine 

taşınmış oldu” (Göle, 2017).  Hiç şüphesiz ki bu süreçte Refah Partisi‟nin 

kurulmasında İslamcılık hareketinin rolü ve köyden şehre göç eden ve kendini 

„Müslüman‟ olarak tanımlayan insanların örgütlenme ihtiyacının etkisi büyüktür. 

 

Müslümanlar, siyasi bir parti ile İslamcılar, milliyetçiler ya da solcular gibi siyasi 

arenada iktidar ve yönetim arayışı içerisinde olmuştur. Refah Partisi‟nde ilk kadın 

üyeler 1983‟te kaydedilmeye başlanmış, siyasi arenada ilk görünümleri ise 1989-

1990 arasındadır. 1990‟lı yıllarda kadınların siyaset sahnesinde bulunmaları 

aralarındaki dayanışmayı da güçlendirmiştir. Örneğin bir avukat ücretsiz danışmanlık 

yapıyor, doktor olan bir hanım teşkilattaki arkadaşının çocuğunu muayene 

edebiliyordu. Parti çalışmaları onlara bir nevi sağaltım gibi geliyordu. Kamusal 

alanda görünür olmuşlardı zira bu uğraşıları, çabaları onlara bir dini vecibe gibi 

yapmaktaydılar. 

 

İslamcı kadınlar “İran Devrimi‟nde keleşnikofları; Filistin‟de canlı bomba ile 

hareketin öncüsü olurken, Türkiye‟de Refah Partisi bünyesinde siyasal süreçlere 

katılmışlardır. Kadınların ev dışına çıkmaları ve teşkilatta faal olmaları özgüvenlerini 

yerine getirmiştir. Refah Partili bir gencin şu sözleri kadınların o süreçte siyaset 

sahnesinde ne kadar aktif olduklarını özetlemektedir: “Hocamızın dediği gibi 

seçimlerde üzerimize düşen görevi yaptık. Bu konuda yalnız değildik, bizimle 

çalışan hanımlar da vardı. İlçe teşkilatındaki hanımlar kolunun aldığı karar gereğince 

ev ev karanfil dağıtıldı. O gün öğleye doğru pijama ile kapıyı açan adamlar 

karşılarında tesettürlü kızlarımızı ellerinde karanfillerle karşılarında gördüler. Birçok 

müslüman bu olayı sıcağı sıcağına protesto ettiler… Seçim günü sandık başında 

görevli olan arkadaşlarımız vardı. O arkadaşlara sandık başında namaz için dahi terk 

edilmemesi gerektiği, namazlarının terkinin caiz olduğu söylendi (Dilipak, 1993: 46-

47). 
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İslami hareketin kadın örgütlenmesiyle siyasallaştırılmaya çalışılmasında mevcut 

siyasal düzenin muhafazakâr kadınları dışlamaları etkili olmuştur. Refah Partisi bu 

anlamda o güne kadar saklanmak zorunda kalan, kendi kimliğiyle kendisini 

gerçekleştirmek isteyen kesimlerin toplandığı bir yer halini almıştır. Siyaset bu 

kadınlara kendilerini var kılmanın bir aracı olarak işlev görmüştür. Nitekim Göle‟ye 

(2004:42) göre, “İslami siyaset bu kadınlara kendilerini gerçekleştirmeleri için 

fırsatlar sunarak onların kamusal ve profesyonel görünürlüklerine katkıda bulunur. 

Köşe yazarlığı. Siyasi parti üyeliği, çok satan roman yazarlığı, gazetecilik gibi çeşitli 

mesleklerde çalışan bu kadınlar İslamcılığın yeni ortak dilinden beslenmişlerdir. 

Böylece İslamcılığın içinden seçkin bir İslamcı kadın kadrosu doğmaktadır.” 

     

İslamcı kadınlar, kadının mevcut konumunda problem olduğunun üstüne basarak, 

bunun İslam‟ın kendisinden değil; geleneklerden kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir. 

Erkeklerin, kadınlara uygun gördüğü ev kadınlığı ve çocuk bakımı gibi rollerin 

aslında İslami olmaktan çok geleneksel olduğunu ve kadınları kamusal yaşamdan 

alıkoyduğunu ileri sürerek geleneksel rolleri eleştirmişlerdir. Türbanlı kadınların bu 

söylemi Müslüman aydınlar arasında hararetli tartışmalara yol açmıştır. Bu 

tartışmalardan birini kamusal alan ve özel alanın cinsiyete göre bölünmesi İslam‟dan 

hareketle anlatmaya çalışan Cihan Aktaş (2001:30) yapmıştır: “Batılı sosyal 

bilimlerin işine geliyor diye hayatımızı neden politik/apolitik, kamusal/özel 

bölmelere ayrılması ve bu alanların bazılarının diğerlerine göre daha üstün sayılması 

niye kabullenmeliydi ki? Hz Muhammed‟in siyaseti ibadet, ibadeti siyasetti. „kişisel 

olan politiktir‟ bu feminist slogan hiç de yabancı gelmiyor bize”. 

 

Nitekim 1980‟li yıllar İslami kesimden kadınların iş yaşamında ve üniversitelerde 

görünürlük kazandığı yıllar olmuşken, 1990‟lı yıllar bu kadınların kurdukları 

derneklerin ve çıkardıkları dergilerin çoğaldığı yıllar olmuştur. Elbette bu dernekler 

arasında feminist söylemi kullanan oldukça azdır. 28 Şubat süreciyle beraber bu 

kadınların birçoğu işlerini bırakmak zorunda kalmıştır.  1990‟dan sonra Türkiye‟de 

yaşanan sorunlara geleneksel partilerin ve kurumların çözüm üretmemesi sonucunda 

Türkiye‟de ilk kez muhafazakâr kimlik alenen siyaset sahnesinde yer aldı.  Recep 

Tayyip Erdoğan verdiği demeçlerden birinde şunları demiştir: “Kişisel anlamda 
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referansım İslâm‟dır. Ama politik anlamda referansımız anayasadır ve demokratik 

ilkelerdir.  Ben liberal bir muhafazakârlıktan yanayım‟‟ (Ülsever, 2001). 

 

8 Haziran 2011 seçimlerinde milletvekili olan aday adayı başörtülü kadınlar 

reddedilmiştir. Genel seçimlerden önce bir grup kadın tarafından „‟başörtülü aday 

yoksa oy da yok‟‟ kampanyası ile kadınlar eril olan siyasi alanı sorgulamış, bu alanın 

demokratikleşmesini talep etmişlerdir. Kadınların yeni anayasayı beklemeleri 

gerektiği parti yöneticileri tarafından dile getirilmiştir (İlyasoğlu, 2013). İslami 

camiada yavaş yavaş gözlenen bir dönüşüm meydana gelmiştir; „erkek egemen‟, 

„kadının tarih boyunca ezilmişliği‟, „kadın bakış açısı‟, „dinin erkek egemen yorumu‟ 

gibi feminist hareketin hiç de yabancı olmadığı kavramlar kullanılmaya başlanmıştır. 

 

Muhafazakâr kadınların siyasi katılımı, toplumsal bir hareket meydana getirmelerinin 

önündeki en büyük engel başörtüsü yasağıydı. AK Parti iktidarı döneminde bu 

sorunun varlığı muhafazakâr kadınların itirazlarına neden olmuştur. AK Parti 

yöneticileri ise bu sorunun kademeli bir şekilde çözüleceğini söylemişlerdir. Bu 

sorunun tarihçesine özetle bakmak gerekirse, 1923‟te Türkiye Cumhuriyeti‟nin 

kurulmasıyla hazırlanan ilk anayasa resmi olarak bir başörtüsü yasağı getirmiyordu, 

ancak resmi kurumlarda başörtüsü ile çalışan da yoktu. Başörtüsünün tartışılmaya 

başlanması, 1960‟lı yılların ilk yarısında başörtülü üniversite öğrencilerin sayısının 

artmasıyla oldu.  

 

1980 darbesi sonrası çıkartılan „kamuda kılık kıyafet yönetmeliği‟ nedeniyle kadınlar 

kamu kurumlarında başörtüleri ile çalışamadı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek 

Öğretim Kurulu da benzer bir yönetmelik çıkararak başı kapalı olan kadınların eğitim 

hakkına engel oldular. 1997 yılında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 

„irtica‟ öncelikli tehdit olarak kabul edildi. „İrtica‟yla mücadele için yapılması 

gerekenler 18 maddelik bir listede toplandı. Kamuda başörtüsü yasağı da bu listede 

yer aldı. 2002 yılındaki seçimlerde AK Parti‟nin iktidara gelmesiyle, başörtüsü 

yasağında ani bir değişim olmadı. Zira ilk yıllarda yasal bir düzenleme yapıl(a)madı. 

2007‟de YÖK Başkanlığındaki değişimle, öğrenciler başörtüleriyle üniversiteye 

girebildiler. 
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Kamu personeli için başörtüsü yasağının kalkması ise dönemin Başbakanı  Recep 

Tayyip Erdoğan'ın 1 Ekim 2013'te açıkladığı demokratikleşme paketi ile oldu. Kılık 

kıyafet yönetmeliğinin 5. maddesinde yapılan değişiklikle  kısıtlayıcı hükümler 

kaldırıldı. Askerler, emniyet mensupları, hâkimler ve savcılar bu düzenlemenin 

dışında tutuldu. Avukatların, barolar tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 

başörtüsü takamayacaklarına  ilişkin uygulamalar ise, mahkeme kararları ile aşıldı. 4 

AK Parti milletvekili, 31 Ekim 2013'teki Meclis Genel Kurulu çalışmalarına 

başörtülü olarak katıldı.  

 

5. Siyasal Katılım ve Siyasal Katılımın Farklı Düzeyleri  

 

5.1. Siyasal Katılım 

“İnsan „zoon politikon‟
6
dur.” 

 (Aristotales) 

 

Siyasal katılım, toplumu ilgilendiren konularda, yönetimin nasıl işleneceğine dair 

alınacak kararlarda yetişkin yurttaşların söz sahibi olmasıdır. Siyasal katılım aktif ve 

pasif düzeyde olabilir. Aktif bir katılımın olduğu toplumlarda iktidarın yetki ve 

görevlerinin sınırları çizilerek devleti yönetenlerin çalışma usulleri belirlenir ve 

denetlenir. Sosyal bilimlerdeki birçok kavram gibi siyasal katılım için de net bir 

tanım yapmak zor olsa da bu konu ile alakalı yapılan bazı yorumları tartışmak 

isabetli olacaktır. Özbudun (1975:4) siyasal katılımı, vatandaşların merkezi ve yerel 

yönetim organlarında alınacak kararlara müdahil olmaları şeklinde yorumlamıştır. 

Kapani (1998:130-131) ise siyasal katılımı, vatandaşların siyasal sistem karşısında 

durumlarını, tutumlarını, davranışlarını belirleyen bir olgu olarak açıklamış, 

katılmanın basit bir meraktan yoğun bir eyleme kadar geniş bir faaliyet alanı 

olduğunu vurgulamıştır. 

 

 

 

 

                                                 
6 „Zoon Politikon‟: Siyasal Hayvan  

http://www.aljazeera.com.tr/feature/portre-recep-tayyip-erdogan
http://www.aljazeera.com.tr/feature/portre-recep-tayyip-erdogan
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?%20%20home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131008.htm&main=http://www.resmigazete.gov%20%20.tr/eskiler/2013/10/20131008.htm
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5.2. Siyasal Katılım Düzeyleri  

 

Toplumdaki aktörlerin işbirliği halinde ve düzenli bir şekilde işlemesi için siyaset en 

önemli araç olmuştur. Geleneksel toplumlarda monark/kral/şef otoriteyi tekelinde 

tutarak siyaset vasıtasıyla insanları bu otoriteye tabi tutarken modern dönemde 

yönetim, toplumun geniş kesimlerine yayılmış ve tüm yurttaşlar siyasal süreçlere 

katılmıştır. Siyasal katılım, toplumların siyasal kültürü ile ilişkili olup düzeylerin 

kategorileşmesi buna bağlı olarak oldukça farklılık göstermektedir. Kalaycıoğlu‟na 

göre (2008: 4-5) siyasal kültür ile bireylerin/toplulukların, siyasal gelişmeleri 

izlemesi, bilmesi ve her şeyden önemlisi verdiği tepkilerin ve yaptığı girişimlerin 

siyasal kararların alınması ve uygulamaya geçirilmesi arasında bir ilişki vardır.  

 

Siyaset bilimciler ve düşünürler siyasal katılımı farklı şekillerde sınıflandırmışlardır. 

Örneğin aktif/pasif katılım; bireysel/toplumsal katılım veya sözlü/sözsüz katılım vb... 

Robert Dahl ( 1963:56) bu düzeyleri dört farklı sınıfta kategorileştirmiştir. Bunlar: 

Ġlgi: Siyasal olayları izleme derecesini içermektedir. 

Önemseme: Siyasal olaylara verilen önem derecesini ifade etmektedir. 

Bilgi: Siyasal olaylarla ilgili olarak sahip olunan veriler olmaktadır. 

Eylem: Siyasal karları etkilemek için gösterilen çabaları içermektedir.” 

Lester W. Milbrath ise Robert Dahl‟in sınıflandırmasından farklı olarak siyasal 

katılım düzeylerini açıklamıştır
7
. Bu düzeyler kolaydan zora göre sıralanacak olursa 

izleyici faaliyetler (spectatar activities); geçiş eylemleri (transitional activities) ve 

yapılması en zor eylemler (gladiatorial activities) olarak üç grupta incelenecektir.  

 

5.2.1. Ġzleyici Faaliyetler ( Spectatar Activities)  

 

Siyasal katılımın en pasif düzeyde yapıldığı alanlar izleyici faaliyetler olarak 

adlandırılabilir. Siyasal eylem hakkının tüm yurttaşlara verilmesi, herkesin aynı 

düzeyde politikaya ilgili duyması ve eylem sahasında bulunması anlamına 

gelmemektedir. Bazı yurttaşlar politikaya ilgisiz olabilir, hatta herhangi bir politik 

eylemde bulunmayabilir, apolitik olmayı tercih edebilir. Bazı yurttaşlar ise minimal 

                                                 
7 Lester W. Milbrath, M. L. Goel, Political Participation: How and Why Do People, Get İnvolved in 

Politics?, College Publishing Company, Chicogo 1977., s.18-21. 
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düzeyde bireysel olarak siyasal alana katılım hakkını kullanabilir. Bireysel siyasal 

katılım, yurttaşlık görevleri olarak bilinen vazifelerin yalnız olarak yapılmasıdır. Bu 

katılımın en belirgin örneği oy vermedir (Ayata- Güneş, 1990).  

 

Türkiye‟de yurttaşların siyasal katılımının en pasif düzeyde gerçekleştiği oy verme 

hakkını elde etmesi ancak tedricen mümkün olabilmiştir. Oy kullanma hakkı 1877‟de 

emlak sahibi erkeklere, 1908‟de belli miktarda vergi veren erkeklere verilmiştir. 

1923‟den sonra ekonomik engeller kaldırılmış, fakat bu haktan sadece erkekler 

faydalanmıştır. Kadınlar en pasif politik eylem olan seçme hakkını elde etmek için 

yaklaşık on yıl daha beklemek zorunda kalmış, 1930‟da bu hakkı elde ederek 1934 

seçimlerine katılabilmiştir.  

 

5.2.2.  GeçiĢ Eylemleri (Transitional Activities)  

 

Geleneksel yönetimlerde egemenliğin kaynağı Tanrı veya bir kişi iken modernleşme 

süreci ve demokrasinin gelişimiyle birlikte egemenliğin kaynağında büyük 

değişiklikler olmuş ve halk egemenliği başlamıştır. Modern devletlerde iktidarın 

meşruiyetini açıklamada en önemli araçlardan biri de seçimler ve seçimler yoluyla 

siyasa sürecine katılan yurttaşların katılımıdır. Geçiş eylemleri yapan üyeler/ 

aktivistler katılımın geniş kitlelere ulaşması için yoğun eylemlerde bulunurlar. Bu 

eylemler; siyasal bir partide aktif bir üye olma, zamanı siyasal bir kampanya da sarf 

etme, bir mitinge ya da toplantıya katılma, bir parti ya da odaya para yardımında 

bulunma, kamu görevlileri veya siyasal parti lideriyle temasta bulunma, bir parti ya 

da aday rozeti taşıma, bir kişiyi belirli bir yönde oy vermesini sağlamak için ikna 

etme, bir siyasal tartışma başlatmak vb…(Milbrath, 1977) 

 

Genel bir kural olarak siyasi sistem ne kadar demokratik ve çoğulcu ise siyasa 

başlatma
8
 konusunda dipten gelen baskılar o kadar yoğundur. İzleyici faaliyetler 

genel olarak bireysel olarak yapılırken geçiş faaliyetleri toplumsal olarak yapılır. 

Ayata-Güneş (1990) toplumsal siyasal katılımı, sosyal gruplar içinde olmayı 

gerektiren faaliyetler olarak tanımlamıştır. Geçiş faaliyetleri, siyasette ilerlemek ve 

                                                 
8 Siyasa Başlatma: Siyasette neyin gündem olacağı konusunda karar verme (Heywood, 2007)   
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aktif eylemlerde bulunmak isteyen bireylerin geçmeleri gereken bir aşamadır. Siyasal 

yetilerin kazanıldığı, toplum ile yöneticiler arsında iletişimin sağlandığı bir sahadır. 

Türkiye‟de siyasal partiler bünyelerinde kurulan Kadın Kolları/Komisyonları bu 

faaliyetlere örnek verilebilir. Bu komisyonlara üye olan bireyler partinin yönetim 

kurulunda bulunan üyeler kadar aktif değilken sadece seçime katılan vatandaşlar 

kadar da pasif değildir.   

 

5.2.3. Yapılması En Zor Eylemler (Gladiatorial Activities) 

 

İzleyici ve geçiş aşamalarını geçen aktif siyasal katılımı sağlamak isteyen bireyleri 

yapılması en zor olan eylemler beklemektedir. Bu eylemler; temsil, yöneticilik, 

siyasal karar mekanizmalarında bulunma şeklinde sayılabilir. Siyasete katılım düzeyi 

bireylerin özgür tercihlerine bağlı olmakla beraber, aktif katılımı sağlamak isteyen 

her yurttaş için katılım mekanizmaları çalıştırılmalıdır. Demokrasinin, yönetim 

yetkisinin tek bir şahısta veya grupta toplandığı yönetim biçimleri olan monarşi veya 

oligarşiden farkı da budur.  

 

Tüm yurttaşların gladiatorial eylemlerde bulunma hakkını elde etmesi, aktif bir 

şekilde siyasal eylemlerde bulunması tarihsel süreç içerisinde aniden olmamıştır. 

Siyasal katılımın en yoğun yaşandığı bu eylemler iktidarı/gücü paylaşma amacıyla 

yapıldığından uzun yıllar süren bir mücadele ile elde edilmiştir. 13. yy‟dan sonra 

Avrupa‟da toplum ve Kral arasında gelişen bazı siyasal anlaşmalar, ilk olarak Leon 

İspanya Krallığı‟nda yapıldı ve 13. yy‟ın sonlarında parlamenter kurumlar oluşarak 

istişari organlar kurulmaya başlandı. Diğer bir gelişme ise İngiltere‟de en önemli 

anlaşmalardan biri olan 1215 tarihli „Manga Carta‟ siyasal temsil konusunda halka 

imkân tanımıştır. 14. yy‟a gelindiğinde İngiltere‟de parlamento kurulmuş, seçilen 

sınıf halkı temsil amacıyla parlamentoya dahil olmuştur. Seçilen sınıf yönetenler ve 

yönetilenler arasındaki iletişimi sağlamıştır. Dahl‟in (1989:29) ifade ettiği gibi temsil 

hakkı ilk ortaya çıktığı şekliyle demokrasinin icadı olmayıp, Ortaçağ‟da monarşik ve 

oligarşik devletlerin bir kurumu olarak gelişmiştir. 
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Türkiye‟nin siyasal tarihine bakıldığında siyasal temsil yetkisinin halka doğru 

genişlemesi II. Meşrutiyet Dönemi‟nden sonra halkın temsilcilerine dayanan bir 

mekanizma kurularak gerçekleşebilmiştir. Bu dönemde birden fazla partinin katıldığı 

birçok seçim de yapılmıştır (Çaha, 2002:104). Cinsiyet, mülkiyet gibi ayrımlar 

yapılmaksızın tüm bireylerin temsil hakkını elde etmesi 1930‟lardan sonra mümkün 

olabilmiştir.  Bu açıdan bakıldığında siyasal temsilin, yapılması en zor olan 

eylemlerin başında geldiğini söyleyebiliriz. Tarihin sınırlı bir döneminde uygulanan 

„dolaysız temsil‟den ziyade modern anlamda devletler kurulduktan sonra siyasal 

yönetim şekillerinin dayandığı temsil şekli olan „dolaylı temsil‟ kavramını (Bealey, 

1988: 28-42) tanımlamak daha isabetli olacaktır. Bu yöntem şu şekilde özetlenebilir; 

halkın, kendilerini yöneteceklerine inandıkları temsilcileri adaylar arasından seçmesi. 

siyasi anlamda temsil; bir bireyin veya grubun daha geniş bir insani topluluğun adına 

hareket etmesini sağlayan bir ilişki biçimidir (Heywood, 2007:292). Temsili 

demokrasi seçilmiş temsilcilerin siyasal partilerde görev alması, siyasal partileri de 

belirleyici bir siyasal aktör yapmaktadır.  

 

Temsil, politika konusunda bilinçli bir şekilde hareket etmek ve üzerinde ciddi olarak 

kafa yormak için gerekli yeterliliğe, eğitime ve boş zamana sahip olan insanlarla mı 

(çoğunlukla bunlar erkek, mülk sahipleri, belirli ırk ve etnik gruplarda görülür) 

sınırlandırılmalı mıdır?, yoksa temsil bütün yetişkin vatandaşları mı kapsamalıdır? 

(Heywood, 292). Heywood‟un bu sorusuna verilecek cevap yönetim tarzlarına göre 

değişmektedir. Bir toplum demokrasinin gelişmesini istiyorsa bahsedilen niteliklere 

ulaşma fırsatı tüm yurttaşlara vermelidir.  

 

5.3. Kadınların Siyasal Katılım Düzeyleri  

 

Tarihsel süreç içerisinde siyasal arenada kadın hareketi hep var olmuştur. Fransız 

Devrimi‟nden sonra kadınlar cinsel eşitsizliğe; Avrupa‟da işçi olarak çalışan kadınlar 

çalışma koşullarına; burjuva sınıfındaki kadınlar ise siyasal eşitsizliğe itiraz 

etmişlerdir. Siyasal alanda siyasa sürecini başlatma, temsil ve yönetim konusunda 

erkeklerin egemen olduğu bir düzenin bozulmaması için kadınların yürüttüğü 

mücadele her fırsatta bastırılmıştır. Batı‟da kadın hareketinin çıkış noktalarından biri 
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de Patriarkal (ataerkil)
9
 devlete karşı geliştirilen muhalif duruştur. Erkeklerin 

yönetimin asli kurucuları ve karar mekanizmalarında söz sahibi oldukları siyasal 

kültürleri/düzenleri radikal feministler reddetmişler veya liberal feministler bu 

düzenin iyileştirilmesi için bazı çözümler önermişlerdir.  

 

Kadınların siyasal alana katılımları tarihsel süreç içerinde sorunlu olmuştur. Bu 

tartışmanın kökenini kamusal ve özel alan ayrımına götürülebilir. Ataerkil 

toplumlarda düalist yapı en çok kamusal alan/ özel alan ayrımında görünürlük 

kazanmaktadır. Bu ayrım sonucu akıl, kültür, bilim, özne, siyaset kamu ile 

özdeşleştirilirken ve bu alanın hâkimiyeti yurttaş/birey/mülk sahibi olan erkeklere 

verilirken özel alan ise doğa, duygu, bilim dışı, irrasyonalite gibi kavramlarla 

eşleştirilmiş ve kadın bu alana konumlandırılmıştır. Siyasal eylemlerin yoğun bir 

kısmı kamusal alanda yürütülmektedir. Siyasal alan ise eril normlarla şekillenmiştir. 

Habermas (1972:22) siyasal alanın yapısının cinsiyete dayalı olarak şekillendirilmesi 

anlamında da bu ayrımın belirleyici olduğunu söylemektedir. 

 

Dünyada demokrasinin uygulandığı modern devletlerin birçoğunda kadınların oy 

kullanma hakkı verilmesine karşın kadınların temsilci olma, yönetme hakkı, 

yönetime katılma isteği birçok ülkede önemli bir sorundur. Modernleşen toplumlarda 

kadınlar kamusal alanda yer alıp, siyasal alanda görünürlük kazanmış olsalar da 

toplumsal iş bölümünü şekillendiren toplumsal cinsiyet normlarını aşmak uzun bir 

mücadele ve süreç gerektirmektedir. Bu normlar gereği kadınlar siyasal alanda 

görünür olsa dahi aktif alanda / siyasal karar mekanizmalarında erkekler belirleyici 

aktörler olmaktadır. 

 

Kadınların aktif olarak siyasal alana katılımlarına mani olacak bir dizi engel 

bulunmaktadır. Günümüzde hukuki anlamda eşit bir katılım ve örgütlenme fırsatına 

sahip olan kadınlar ve erkekler pratikte eşit imkânlara sahip değildir. Kadınların 

parlamentoda görünür olmaları ve temsil oranlarının arttırılması siyaseti erillikten 

                                                 
9 Patriyarşi (Ataerkillik): Kelime olarak ev içinde babanın/kocanın hâkimiyeti, eş ve çocuklarının ise 

onlara tabi olması. Fakat genel olarak „erkek iktidarı‟ nı tanımlamak için kullanılır. Detaylı bilgi için 

bkz. Andrew Heywood, Siyaset. çev. Bekir berat özipek vd. 2007, adres yay, Ankara  
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kurtaramamaktadır. Bu problemlerin temel nedeni toplumsal cinsiyet normlarından 

dolayı siyasal eylemler kadına yakıştırılmamakta, kadın politik alanda ikincil roller 

üstlenmektedir. Toplumun erkek ve kadına yüklediği anlam ve biçtiği rollerin 

tümüne toplumsal cinsiyet diyebiliriz. Toplumsal cinsiyet kalıplarının en yoğun 

hissedildiği alanlardan biri de siyasal alandır. Toplumsal cinsiyet rolleri, erkekleri 

para kazanma, güçlü olma ve rekabet etme gibi eylem ve değerlere yöneltmektedir 

bu değerler ise siyaset alanını şekillendirmektedir (Sancar-üşür, 2000). 

 

Eril normlarla belirlene siyasal alanda kadınların aktif olabilmeleri için sahip 

olmaları gereken şartlar erkeklerin sahip olması gereken şartlardan çok daha ağırdır. 

Kadınlar bu alanda başarıya ulaşmak için iyi bir eğitim alması, iyi ekonomik 

koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Myers ve Dobbins‟in tespitlerine göre ; “Son 

20 yılda, yüksek kademelerdeki ve geleneksel olmayan islere çok sayıda kadın 

girmiştir. Statüsü ve ücreti yüksek olan bu pozisyonlar orta ve yüksek kademe 

yöneticilik, profesyonel işler ve teknik ve bilimsel pozisyonları da kapsamaktadır. Şu 

anda kadın ve erkeğin liderlik konusunda eşit performans gösterecek becerilere sahip 

olduğuna dair elimizde veriler bulunmaktadır. Ancak araştırılması gereken, üst 

kademelere giden yolda kadınların önüne çıkan engellerdir” (Shvedova, 2005). 

Günümüzde kadınların aktif olarak bütün siyasal mekanizmalarda özne olarak 

bulunduklarını söylemek güçtür. Biyolojik, toplumsal, ekonomik nedenlerden dolayı 

siyasetin erkekler tarafından yapılması gerektiği görüşü toplumda hâkim olmaktadır.  

 

5.3.1. Kadın Kolları Örgütlenmesi 

 

Kadın kolları genelde sosyal konularla ilgilenen yardımcı görevleri üstlenen merkeze 

bağımlı bir birimdir. 1970‟lerden sonra kadın kollarının yaygınlaşmasıyla kadınların 

siyasal alana katılımları artmış olsa da aktif katılımı sağlayıp sağlamadıkları tartışma 

konusu olmuştur. Genel olarak Kadın Kolları/Komisyonlarının işlevleri şunlardır; 

mahalleler dolaşılarak yeni üyeler toplamak, ev toplantıları yapmak, ihtiyaç 

sahiplerinin sorunlarını dinlemek, parti propagandasını halka anlatmak vs… Minibaş 

(1996)  kadın kolları üyelerin görevlerini şu şekilde açıklamaktadır; kadınlar ancak 

içinde bulunmuş oldukları partiye ya kaynak sağlamak için, ya da özellikle seçim 
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dönemlerinde oy toplamada hemcinslerine daha kolayca ulaşabilecekleri düşünülerek 

görevlendirilmektedir. Kısacası kadınlar üst konumlara sahip „erkek‟ yöneticiler 

tarafından çizilen sınırlar içinde hareket etmek durumunda bırakılmaktadırlar. Kadın 

kollarının gündemine aldığı konular, ancak yöneticilerin onayladığı şekliyle merkeze 

ulaşabilmektedir.  

 

Kadın sorunlarını siyasal alana taşıyan, karar alma mekanizmalarının erkeklerin 

egemen oluşunu ve bu yapıyı kırmak isteyen bir organ değildir. Bu hedefleri 

gerçekleştirmek için Sancar‟ın (2000) ifade ettiği gibi; siyasal partilerin kadın 

kollarının meşru ve güçlü bir konumda olduğunu söylemek oldukça güçtür. Kuruluş 

amacı da bu hedeflere uzaktır. Ekonomik olarak da müstakil bir bütçeye sahip 

olmamakla beraber sosyal faaliyetler, kadın kolları üyelerinin kendi aralarında 

topladıkları fonlarla yürütülmektedir.  

 

Siyasetin maddi güç gerektiren bir iş olduğu kadınların birçoğu bundan mahrum 

oldukları için daha çok gönüllü olarak çalışmaktadır. Parti bünyelerindeki kadın 

kolları/komisyonlarının siyasal alanda ikili yapısal bölünmüşlüğe neden olduğunu 

Sancar-Üşür (1972:22) şu şekilde eleştirmektedir: “Parti karar organları ile kadın 

kolları arasındaki iş bölümü ve hiyerarşi eşitlikten ve farklı yaşam koşullarının 

temsili amaçlamış bir yapılanmadan çok başka şeylere zemin oluşturmaktadır. 

Partinin yan/yardımcı organı olarak çalışan kadın kollarının kararlarını parti 

vesayetinde vermektedir.” 

 

Kadın Kollarının önemli mekanizmalarda bulunmaması, bağımsız olarak kendi 

gündemini belirleyip hareket edememesi nedeniyle aktif katılımı ne ölçüde 

sağladıkları tartışma konusu olmaktadır. Ayata ise (1998)  siyasal partilerin,  

kadınların cinsiyete dayalı ikincil konumlarını değiştirmek konusunda erkek 

egemenliğini sorgulayacak bir girişimde bulunmadığını, halen çok cılız olan bazı 

girişimleri desteklediğini söylemektedir. Kadın kolları toplumsal cinsiyet normlara 

muhalif olarak ortaya çıkan bir yapılanma mı? yoksa siyasal alanda cinsiyete dayalı 

düalist yapıyı yeniden üreten bir birim mi? olduğu tartışma konusudur. Kadın kolları, 

kadınların siyasal partilere katılımını gerçekleştiren bir mekanizma olmasına karşın 



44 

 

aktif katılımı sağlayacak, kadınları karar vericiler arasına taşıyacak siyasal bir güçten 

yoksundur.  

 

Kadınların siyasal partiler içindeki yokluğu diğer toplumsal görünürlük alanlarından 

farklı olarak 90‟lı yılların ikinci yarısına kadar ne sağ ne de sol çevrelerde ciddi bir 

sorun olarak tanımlanmamıştır (Sancar-Üşür,1998). Demokrasinin gelişmesi, 

kadınların eğitim seviyesinin artması, kadın hareketlerinin çeşitlenmesi ve artması 

partileri de bu yönde düşünmeye ve belli stratejiler geliştirmelerine neden olmuştur. 

Özellikle 1990‟lardan sonra kadın seçmenlere ulaşacak köprü konumundaki kadın 

kolları/komisyonları daha aktif bir şekilde örgütlenmiştir.  

 

Türkiye‟de Refah partisi bünyesinde kurulan hanım komisyonları ilçe teşkilatlarında 

çok yoğun çalışarak özellikle toplumla parti arasında bir köprü görevi görmüşlerdir. 

Özel ve sivil alandaki seçmenlere ulaşma konusunda özgün bir yere sahiptir. Bireysel 

bazı örnekler dışında genel olarak Refah Partisi Kadın Komisyon‟larındaki üyelerin 

iktidarda olma arzusu yoktur. En büyük hedefleri RP‟nin güçlenmesi olmuştur. AK 

Parti Kadın Kolları ise 19 Şubat 2003 yılında kurulmuştur. AK Parti Kadın 

Kollarının, Refah Partisi bünyesindeki kadın teşkilatından farkı, seçim dönemleri 

dışında da belirledikleri program çerçevesinde örgütlenmeleridir. AK Parti Kadın 

Kolları amacını „‟Yılların ihmali sonucu biriken kadınlarımıza dair her türlü sorunla 

ilgilenmek ve bunlara çözüm bulmak olarak tanımlanmaktadır.‟‟ (Terkan, 2010:125). 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

ARAġTIRMANIN METODOLOJĠSĠ 

 

1. AraĢtırmanın Konusu ve Amacı 

 

Türkiye‟deki kadın hareketlerinin tek bir çalışmada ele alınması mümkün 

olmadığından tez çalışmamın konusunu, Türkiye‟de muhafazakâr partilerde kadın 

örgütlenmesi ve muhafazakâr kadınların siyasal katılımı olarak belirledim. Tezime 

başlamadan önce tarihsel, sosyolojik ve siyasi birtakım analizler yapmak için 

kadınların ideolojik kimliklerinin saptanması, muhafazakârlığın tanımlanması ve bu 

ideolojiye mensup kadınların ne amaçla mücadele ettiklerinin anlaşılması 

gerekiyordu. Bu amaçla muhafazakârlığın Türkiye‟de nasıl anlaşıldığı, muhafazakâr 

kadın hareketinin karakteristik özellikleri ve siyasal partiler açısından bu hareketlerin 

niçin önemli olduğu bu çalışmanın çerçevesiyle sınırlı tuttum. 

 

Siyasal süreç içerisinde muhafazakâr kadının kimliğini, konumunu ve eylemlerini 

betimlemeye çalışırken, söz konusu kadınların kamusal alana nasıl çıktıklarını ve en 

önemli güç alanlarından birini oluşturan siyasi partilere nasıl dâhil olduklarını 

anlamak amacıyla tarihsel bir okuma girişiminde bulundum. Bu amaçla önce II. 

Meşrutiyet Devri ve kadınlar lehine gelişen bazı reform çabaları incelendikten sonra 

sırasıyla erken Cumhuriyet Dönemi, 1980‟ler ve 2000‟lerde muhafazakâr kadınların 

örgütsel ve eylemsel anlamda önünü açan sosyal ve siyasi gelişmelerin analizlerinde 

bulundum. 

 

Muhafazakâr siyasetin temel unsurunu oluşturan gelenekler ve bu geleneklerin sosyal 

yaşamdaki uygulanış biçimleri, toplumların tarihi tecrübelerine bağlı olarak 

değişebilmektedir. Türkiye‟deki muhafazakârlığın siyasi tarihini İttihat ve Terakki 

Fırkasının muhalifi olan Ahrar Fırkasından başlatanlar olduğu gibi 1950‟den sonra 

Cumhuriyet Halk Partisi‟nin muhalifi olan Demokrat Parti‟ye dayandıranlar da 

olmuştur. Her ne kadar Türk siyasi tarihinde kendisini zımnen muhafazakâr olarak 

tanımlamış partiler (Demokrat Parti, Doğur Yol Partisi, Anavatan Partisi vb) 



46 

 

bulunmuş olsa da, siyasal bir kimlik olarak muhafazakâr olduğunu beyan eden ve bu 

yönde politikalar uygulayan en önemli partinin, günümüzde de halen iktidarda olan 

Adalet ve Kalkınma Parti‟si olduğu söylenebilir. Bu gerçekten hareketle tezimizin 

saha araştırmasını Ak Parti özeliyle sınırlı tutmaya çalıştım.  

 

Bu çalışmanın temel amacı, özellikle 1980‟lerden sonra Türk siyasal tarihinde öne 

çıkmaya başlayan Refah Partisi‟nde ve 2002‟de kurulan AK Parti de eylemsel ve 

örgütsel olarak siyasal alanda var olmaya çalışan muhafazakâr kadınların siyasal 

süreçlere katılımlarını ve örgütlenmelerini siyaset sosyolojisi bağlamında anlamaya 

çalışmaktır. Bu amaçla Türkiye‟deki muhafazakâr kadınlar açısından önemli 

gelişmelerin yaşandığı 1980‟den günümüze kadar devam eden tarihsel süreç 

okunmaya çalışıldı. Çünkü siyasi partilerin güç elde etmeleri ve iktidara gelmeleri 

açısından muhafazakâr kadınların siyasete katılmaları bu anlamda önemliydi.  

 

Bu siyasal süreçte aynı zamanda kadınların evlerinin dışına çıkıp, „dava‟ları için 

mücadele etmeleri, kadınların kendilerini gerçekleştirmeleri ve örgütlenmeleri için 

bir fırsat doğmuştur. Yukarıda da vurgulandığı gibi muhafazakâr partilerin iktidara 

gelmeleri ile birlikte muhafazakâr kadınlar siyasi alanda görünür ve etkin olmaya, 

siyasi partilerin güç elde etmeleri ve iktidara gelmeleri açısından önemli bir 

potansiyel oluşturmaya başlamışlardır. Bu amaçla tezde, özellikle İslamcılığın etkisi 

ile iktidara gelen Refah Partisi ve kendini „muhafazakâr demokrat‟ olarak tanımlayan 

ve hâlâ iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi kadın hareketi ve örgütlenmesi 

incelenmektedir. Muhafazakâr kadınların hem toplumda özne olabilmek hem de ait 

oldukları ideoloji için verdikleri mücadeleyi analitik bir okuma ile anlamak için 

sosyal bilimlere ve kadın çalışmalarına küçük de olsa bir katkı sunabilmek 

hedeflenmiştir. 

 

Türkiye‟de kadınların siyasal süreçlere katılımları ve örgütlenmeleri feminist 

akademisyenler ve yazarlar tarafından da sıklıkla tartışılmış ve geniş bir literatür 

oluşmuştur. Fakat muhafazakâr kadın örgütlenmeleri ile alakalı aktivistlerin 

çalışmalarının yeterli olmadığı ve bu alanda bir boşluğun olduğu yapılan literatür 

taraması sonucu anlaşılmıştır. Araştırmanın birimi olarak muhafazakâr kadınların 
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siyasal organizasyonlar içinde örgütlenmesinin incelenmesi, bu boşluğu biz nebze de 

olsa dolduracağı düşünülmektedir. Dolayısıyla çalışma genelde Türkiye‟de 

muhafazakâr partilerin kadın örgütlenmeleri, özelde de Ak Parti kadın kollarında 

çalışan ve kendilerini muhafazakâr bir kimlikle tanımlayan kadınların siyasal 

süreçlere katılım biçimleri ve siyasal örgütlenmeleri üzerinde durmuştur.  

 

2. AraĢtırmanın Önemi 

 

Türkiye‟de kadın hareketlerinin 1980‟lerden sonra yankı uyandırmasının temel 

nedeni toplumsal ve siyasi olarak „çoğulcu‟ bir ortamın oluşmasıydı. Bu ortamın 

toplumsal hareketlere ve yasal örgütlenmelere zemin hazırlaması kadın hareketleri 

açısından çok önemlidir. Bu hareketleri genel olarak Feminist, İslamcı ve Kürt 

ulusalcı kadın hareketleri olarak sınıflandırabiliriz. Bir sınıflandırma yapmak 

zorundayız çünkü kadın hareketlerine mensup kadınlar bağımsız olarak kendi hakları 

için mücadele vermiş ve kendi içlerinde örgütlenmişlerdir. Bir örnek vermek 

gerekirse Feministler, İslamcı kadınların maruz kaldığı başörtüsü sorununa; İslamcı 

kadınlar ise Kürt kadınlarının „Cumartesi Anneleri‟ eylemlerine duyarsız ve tepkisiz 

kalmışlardır.  

 

2000‟lerden sonra Türkiye‟de Ak Parti‟nin iktidara gelmesi ile muhafazakârlık 

ideolojisi hakim paradigma olmuştur. Bu ideolojiye teveccüh eden kitlelerden biri de 

kadınlardır. 2003‟ten bu yana faaliyet gösteren Kadın Kolları üyelerinin 

örgütlenmesi ve siyasal süreçlere hangi düzeyde katıldıklarının incelenmesi önem arz 

etmektedir. Uzun yıllar boyunca muhafazakâr kadınlar hem başörtüsü yasağı hem de 

siyasal alana katılmak için yeterli donanıma sahip olmamalarından dolayı kamusal 

alanı deneyimleyememişlerdir. Yıllarca biriken bir mahrumiyet, onları partide yoğun 

faaliyetler sürdürmeye itmiştir. Parti açısından ise gönüllü çalışan kadın kolları 

partinin gücü, seçmen sayısının artması ve parti propagandasının yayılması gibi 

konularda önemli bir yapıdır. Bu karşılıklı bağımlılığı incelemek, kadınların 

konumlarını sorgulamak ve siyasal alanı tecrübe eden kadınların hikâyelerinden ve 

söylemlerinden yola çıkarak toplumsal ve siyasal bazı bulgulara ulaşmak kadın 

araştırmalarına bir katkı sunacaktır.  
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3. AraĢtırmanın Problemleri  

 

Araştırmanın temel problemi Türkiye‟de muhafazakâr kadınların mensup oldukları 

siyasi partilerde örgütlenme ve siyasi katılım sürecinin nasıl işlediğidir. Bu temel 

problemin daha iyi anlaşılması için alt problemler ise şu şekilde formüle edilebilir:  

1. Muhafazakâr kadınlar siyasi parti organizasyonlara neden ve nasıl dâhil 

oldular? Bu organizasyonlarda aktif bir katılımı sağlamak ve karar mekanizmalarında 

bulunmak gibi talepleri var mıdır? 

2. Türkiye‟de muhafazakâr parti bünyelerinde bulunan Kadın Kolları, kadınları 

siyasete hazırlayan, kadın sorunlarını gündeme taşıyan, siyasal haklar için mücadele 

veren bir örgütlenme mi yoksa partinin oylarını arttırmayı hedefleyen, bunun için de 

mahalle toplantıları, kermesler, piknikler tertip eden ikincil faaliyetleri yürüten 

yardımcı bir kuruluş mudur? 

3. Muhafazakâr kadınlar örgütlenme ve siyasi katılım sürecinde mensup 

oldukları partilerde ne gibi problemler ile karşılaşmaktalar ve bu problemlere 

getirdikleri çözüm yolları nelerdir? 

4. Kadınların siyasette olmamaları gerektiği ile ilgili, çevrelerinde veya 

bulundukları organizasyonda toplumsal cinsiyet kalıpları ile karşılaşıyorlar mı? 

Karşılaştıkları durumlarda nasıl tepkiler verirler? 

5. Muhafazakâr partilerin siyasal kültürü kadınların siyasal katılımına nasıl 

bakmakta ve bu katılımın arttırılması için herhangi bir çözüm yolu üretmekte midir? 

6. Kadınların siyasal katılımının artmasında karizmatik liderliğin etkisi var 

mıdır?  

7. Kadınların örgütlenmesinde bağımsız bir bütçenin olması nasıl bir etki 

yaratır? 

 

4. AraĢtırmanın Yöntemi  

 

4. 1. AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi  

 

Araştırmanın evrenini Van‟da muhafazakâr partilerde aktif siyasal katılım gösteren 

kadınlar oluşturmaktadır. Muhafazakâr partilerde örgütlenen tüm kadınların, nasıl 
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örgütlendiklerini, siyasal süreçlere katılımlarının nasıl gerçekleştiği ve karşılaştıkları 

engellerin neler olduğunu tespit etmek saha araştırmasıyla ortaya konulması güç 

olduğundan, bu çalışmanın örneklemini 2000‟lerden sonra aktif olarak siyasal alanda 

örgütlenen AK Parti Van Kadın Kolları‟yla sınırlı tutuldu.  

 

4.2. AraĢtırmanın Veri Toplama Araçları  

 

Bu çalışmada araştırmanın teorik ve uygulamalı bölümleri için farklı yöntemler 

belirlenmiştir.  Öncelikle teorik kısımda araştırma sorununa ilişkin olarak ilk etapta 

literatür taraması kapsamında birincil ve ikincil kaynaklar, muhafazakâr kadın 

platformlarının çıkardıkları yayınlar,  muhafazakâr parti liderlerinin çeşitli dergi ve 

gazetelere verdikleri demeçler, kadın çalışmaları alanında yazılmış temel eserler 

incelendi. İkinci olarak yukarıda da vurgulandığı üzere nitel araştırma tekniklerinden 

biri olan derinlemesine görüşme tekniği kullanıldı. Bu amaçla yarı-yapılandırılmış 

bir görüşme formu hazırlandı ve görüşme esnasında görüşmenin akışına göre farklı 

alt sorular ile katılımcının yanıtlarını açması sağlanmaya çalışıldı.  Ayrıca bu süreçte 

gözlem tekniğinden de faydalanılarak veriler toplandı ve analiz edildi. 

 

 Van AK Parti İl Kadın Kolları bünyesinde görev alan yaşları 25 ila 55 arası değişen 

20 kadın ile yarı yapılandırılmış sorular ile derinlemesine mülakat yapıldı. Farklı 

bakış açıları elde etmek için görüşmecilerin eğitim düzeylerinin ve yaşlarının 

muhtelif olmasına özellikle dikkat edilmiş ve elde edilen bulgular analiz edilerek 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışma bir istatistik derlemesinden fazlasını 

hedeflediğinden nicel verilerden ziyade muhafazakâr kadınların mensup oldukları 

partideki deneyimleri dinlenmiş ve elde edilen betimsel bilgiler ışığında 

çözümlemeler yapılmıştır.  

 

Bu araştırmanın alan çalışması 2018 yılının haziran ayında Van kent merkezinde 

yapılmıştır. Araştırma etiğine uygun olarak görüşmelere başlamadan önce 

katılımcılara araştırmanın amacına, içeriğine ve aktarılan bilgilerin bilimsel amaç 

dışında kullanılmayacağına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Araştırma için 

planlanan derinlemesine görüşmeler için öncelikle AK Parti Kadın Kolları 
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bünyesinde çalışan yetkililerden izin ve görüşme yapılacak kişilerin listesi 

çıkartılmıştır. Görüşmeler kırk beş dakika ile bir buçuk saat arasında tamamlanmış, 

katılımcıların isteği üzerine görüşmelerin hepsi parti binasında gerçekleşmiştir. 

Görüşmelerin tamamı katılımcıların da onayı alınarak ses kayıt cihazına kaydedilmiş 

ve ses kayıtları araştırmacının kendisi tarafından deşifre edilmiştir. Katılımcıların 

isimleri araştırma etiği gereğince farklı isimler verilerek kodlanmıştır.  

 

5. AraĢtırmanın Bulguları ve Yorumlar 

 

  5.1. Van Ak Parti Kadın Kollarıyla Yapılan GörüĢmelerin Verileri ve Analizi  

   

  5.1. 1. AraĢtırmanın Niceliksel Verileri ve Analizi 

 

Tablo.1. Araştırmaya Katılanların Doğum Tarihleri ve Medeni Durumlarını Gösteren Frekans 

Dağılımı 

 

 

Van Ak Parti Kadın Kolları‟nda çalışan 20 kadının yaş aralığına bakıldığında şöyle 

bir tabloyla karşılamaktayız: Katılımcıların 5 tanesi “41-45”, 4 tanesi “31-35”, 3 

tanesi “21-25” ve “51-55”, 2 tanesi “46-50” ve “56-60”, 1 tanesi de “26-30” yaş 

aralığında olduğu görülmektedir. Bu yaş profili bize, kadın kollarında çalışan 

kadınların genellikle orta ve ortanın üstü bir yaş aralığında bulunduklarını 

göstermektedir. Nitekim kendileriyle yapılan anketlerde söz konusu kadınların 

genellikle ileri yaşlarda olduklarını gözlemledik. Genç yaştaki kadınlar, daha çok 

partinin gençlik kollarında yer almaktadırlar. Katılımcılardan 14‟ü “evli”, 5‟i “bekâr” 

ve 1‟i de “eşi ölmüş”tür.  

3 

1 

4 

5 

2 3 2 

20 

Doğum Tarihi 21-25

26-30

31-35

41-45

46-50

51-55

56-60

Total

14 

5 

1 

20 

Medeni Durum 

evli

bekar

eşi ölmüş

Total
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Tablo.2. Araştırmaya Katılanların Doğum Yerleri ve Eğitim Durumlarını Gösteren Frekans 

Dağılımı 

 

 

Örneklem grubumuza dâhil olup anketlere cevap veren katılımcıların 13‟ünün “il 

merkezi”nde, 7‟sinin “ilçe merkezi”nde doğduğu görülmektedir. Katılımcıların 

eğitim durumuna bakıldığında, 12‟sinin “lise mezunu”, 5‟inin “ortaokul mezunu”, 

1‟nin “okur-yazar”, 1‟nin “ilkokul mezunu” ve 1‟inin de “üniversite mezunu” olduğu 

görülmüştür. Kadınlar, genellikle lise veya dengi okullardan mezundurlar. 

Görüşmelerde yükseköğrenim gören kadınların partinin üst teşkilatlanmasında görev 

aldıkları, kadın kollarında görev alanların ise daha çok saha çalışmalarında, 

mitinglerde, seçim dönemlerinde evleri dolaşarak parti propagandası yapmak gibi 

konularda çalıştıkları görülmüştür.  

 

Tablo.3. Araştırmaya Katılanların Gelir ve Mesleki Durumlarını Gösteren Frekans Dağılım     

 

Tablodan da görüleceği gibi katılımcıların aylık ortalama gelirleriyle meslekleri 

arasında bir paralellik göze çarpmaktadır. Kadınların birçoğu ev hanımı olduğundan 

neredeyse hiçbir gelirleri olmadığını beyan etmişlerdir Nitekim kadınların 18‟i “1-

999” TL arasında bir gelire sahipken; 1 katılımcının “1000-1999” TL arası, 1 

7 

13 

20 

Doğum Yeri 

ilçe

merkezi

il

merkezi

Total

1 1 

5 

12 

1 

20 

Eğitim Durumu okur yazar

ilk öğretim

mezunu

ortaokul

mezunu

lise mezunu

üniversite

mezunu

Total

18 

1 1 

20 

Gelir (TL) 

1-999

1000-1999

2000-2999

Total

1 1 4 
1 

13 
20 

Meslek memur(üst düzey

yönetici)

esnaf zanaatkar

öğrenci

serbest

meslek(doktor,avukat

vb)
ev hanımı
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katılımcının da “2000-2999” TL arasında aylık bir geliri olduğunu söylemiştir. 

Genellikle alt gelir grubunda oldukları gözlenen kadınlar, çoğunlukla ev hanımı 

olarak partinin çalışmalarında bulunmaktadırlar. Nitekim katılımcılardan 13‟ü “ev 

hanımı”, 4‟ü “öğrenci” 1‟i “memur”, 1‟i “serbest meslek” ve 1‟i de “esnaf-

zanaatkâr” mesleği yaptığını söylemiştir.  

 

Tablo.4. Araştırmaya Katılanların Aile Yapıları ve Kaç Yıldır Siyasetle İlgili Olduklarını Gösteren 

Frekans Dağılımı 

 
 

Katılımcıların aile yapıları analiz edildiğinde 20 kadından 17‟sinin “Modern 

(çekirdek/kent ailesi)  2‟sinin “Geleneksel (geniş/kır ailesi)” ve 1‟inin de 

“Gecekondu (karma aile)” sahip olduğunu görülmüştür.  Kadınların eğitim ve 

mesleki nitelikleri dikkate alındığında söz konusu aile yapılarının daha çok 

geleneksel bir aile yapısına sahip oldukları söylenebilir. Kadınların siyasetle 

ilgilendikleri süreler farklılık göstermektedir. Katılımcıların çoğunluğu (10 kişi) 

nispeten yeni siyasete katılmışlardır (1-5 yıl). Katılımcılardan 4‟ü (6-10), 1‟i ise (11-

15) yıldır siyasete katıldığını söylemiş, 4 kadın Ak Parti‟nin kuruluşundan beri 

siyasette olduklarını (16-20),  1 katılımcı ise 21 yıldan fazla bir süredir siyasette 

bulunduğunu söylemiştir.  

 

Tablo.5. Araştırmaya Katılanların Siyasi Açıdan Kendinizi Nasıl Tanımlarsınız Sorusuna 

Verdikleri Cevapların Frekans Dağılımı

 

2 

17 

1 

20 

Aile Yapısı geleneksel(kö

y-kırsal aile)
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1-5
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Ak Parti Kadın kollarında çalışan kadınların siyasi/ideolojik kimliklerine 

bakıldığında 14 kadının “muhafazakâr”, 5 kadının  “İslamcı” ve 1 kadının da 

“milliyetçi” olarak kendisini tanımladığı görülmüştür. 

 

5.1.2. Ak Partili Kadınların “Parti Kimliği” Hakkındaki Görüşleri 

 

Siyasal partiler belli ideolojiler ile kurularak kitlelere ulaşır. Partilerin kendilerini 

tanımladıkları kimlik, söylemler, simgeler insanları yönlendirmede önemli rol oynar. 

Kimlik, toplum ve birey arasındaki diyalektik ilişkiye dayanır. Zira birey tepki 

gösterdiği, koruduğu, değiştirdiği ya da yeniden şekillendirdiği toplumsal koşulların 

bir ürünüdür (Luckmann, 1987:185). Türk siyasal hayatında aşırı „sağ „ veya „sol‟ 

kimlikler edinmiş partiler bulunduğu gibi oyların büyük çoğunluğunu alan genellikle 

radikal söylemlere sahip olmayan partiler de mevcuttur. Örneğin Türkiye‟de AK 

Parti kurulduğundan beri (2001-2018) muhafazakârların yanı sıra sağcı, milliyetçi, 

liberal veya İslamcı kimlikleri içinde barındırmıştır.  Partinin tüzel kimliği 

“muhafazakâr-demokrat” olarak tanılanmıştır.  

 

Görüşmeler için hazırlık yaparken katılımcıların ideolojik kimlikleri, kendilerini ve 

içinde bulundukları partilerinin kimliğini nasıl tanımladıklarını merak etmekteydim. 

Zira büyük kitlelere hitap eden AK Parti  yukarıda da vurgulandığı gibi birçok farklı 

kimliği içinde barındırmaktaydı. İdeolojik aidiyet/kimlik konusunda yönelttiğim 

“Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Sahip olduğunuz kimlikler nelerdir?” soruya 14 

yıldır AK Parti‟de aktif bir biçimde siyaset tapan Sinem Hanım (44 yaş)  şu yanıtı 

verdi: 

“Bu partinin kimliği muhafazakâr demokrat kimliktir. Muhafazakârlık toplumsal 

değerleri korumaktır. İnançlı bir toplumuz. İslamcıyım ama aşırı değil. Türküm ama 

milliyetçi değilim. Atatürk‟ü severim ama Kemalist değilim. Yani kısacası uç 

noktalarda değilim.” 

 

Parti kimliği konusunda Sinem Hanım‟ın söylemlerinde öne çıkan en önemli husus, 

ideolojik duruş noktasında mensubu olduğu partinin aşırılığa varmayan ve kendi 

içinde Anadolu insanın toplumsal, ahlaki ve dini değerlerini barındıran bir siyasal 
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çizgi izlediğidir. Sinem Hanım‟a göre Ak Parti ne aşırı solun ne de aşırın sağın içinde 

bulunmamaktadır. Merkez sağın temsilcisi olarak kendisini ortaya koyan parti; dini, 

milliyetçi ve laik kesimleri de içinde barındıran bir özellik/kimlik göstermektedir.  

 

Neslihan Hanım‟ın (42) gerek kendi özelinde gerekse parti kimliğinde muhafazakar 

tanımlaması yukarıda görüşleri aktarılan Sinem hanımın tezleriyle paralellik 

göstermektedir. Neslihan Hanım‟a göre Ak Parti özünde değer temelli siyaset yapan 

ve kendi üyeleriyle ideolojik/organik bir ilişki kurmayı başarmış olan muhafazakar 

bir partidir.  

 

“Çok muhafazakâr değilim. Muhafazakârlık konusunda evet namazlarımı kılarım, 

başörtülüyüm ama abartılı bir dindarlığım da yok. Abartılı olmak da hoş değil zaten. 

Yani Ak Parti‟de de abartılı bir muhafazakârlık yok. Recep Tayyip Erdoğan için aynı 

suçlamaları yapıyorlar, çok dincidir, şudur, budur… Partimizde başı açık kadınlar 

da var kapalı olanlar da. Çok muhafazakâr olsaydık her kesime açık olmazdı 

kapımız.” 

 

Neslihan Hanım‟ın muhafazakârlıktan anladığı şey, dini değerlerin aşırıya varmadan 

yaşanmasıdır. Zira muhafazakârlığı tutucu olmaktan çok kişinin inandığı değerleri 

yaşamasıyla sınırlı gören bir anlayışı savunmaktadır. Kendisini aşırı dindar olarak 

tanımlamak istemediği gibi üyesi olduğu partisinin ve genel başkanının da aşırı 

dindarlıkla suçlanmasını doğru bulmamaktadır. Ona göre Ak Parti aslında kimlik ve 

ideoloji açısından herkesin ortak paydada buluşabildiği, her tür inanç ve görüşten 

insanların bulunabildiği siyaset yelpazesinin geniş olduğu kucaklayıcı ve kuşatıcı bir 

parti özelliğini taşımaktadır. Onun için „partimizde başı açık kadınlar da var‟ 

söylemini özellikle vurgulamasının temel nedeni de budur.  

 

Neslihan Hanım, muhafazakârlık kavramını kültürel temelde anlamaya ve 

tanımlamaya çalışmaktadır. Kapılarının herkes açık, üyelerinin ve seçmenlerinin her 

kesimden bulunduğunu söylemesi, partisinin ideolojik rezervinin bulunmadığını ima 

etmeye çalışmaktadır. Aşağıda Kader Hanım‟ın (26) parti kimliğine ve kendisin 

tanımlama biçime ilişkin söyledikleri, Neslihan Hanım‟ın söylediklerine paralel 
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olmakla beraber, partinin kadın kollarında muhafazakârlığı farklı yorumlayanların da 

bulunduğunu göstermektedir: 

 

“Muhafazakârlıktan anladığım şey; kapalı olsun namaz kılsın vs. Toplumsal 

değerlerimize sahip çıkma konusunda evet,  AK Parti muhafazakâr bir partidir. 

Fakat ben muhafazakârlar gibi düşünmüyorum. Din ve siyaset kesinlikle ayrı olmalı. 

Başa gelen her parti dine el atıyor. Ama toplum dindar siyasetçileri de seviyor. 

Mesela Erdoğan Kuran okuyunca annemin çok hoşuna gider. Toplumu ikna etmek 

önemli fakat yine de kesinlikle Ak Parti aşırı muhafazakâr bir parti değil. Bir açık 

kadın olarak burada olmam buna bir örnek. Partimin hataları olursa bunu rahatlıkla 

söylemeliyim. Eleştirdiğim bazı konular olmasına rağmen genel olarak beni temsil 

ettiklerine inanıyorum.” 

 

Gerek Neslihan Hanım‟ın, gerekse Kader Hanım‟ın hem kendi ideolojik duruşlarını 

hem de içinde bulundukları partilerinin kimliğini açıklarken kullandıkları 

“muhafazakâr” kavramına politik olmaktan ziyade kültürel bir anlam yüklediklerini 

görüyoruz. Onlara göre muhafazakârlık, toplumsal değerin muhafazasıdır ve Ak Parti 

aslında bunu yapmaya çalışan bir partidir. Dolayısıyla Ak Parti kadın kollarında 

siyaset yapan kadınların muhafazakârlığı “politik bir duruş” olmaktan çok “kültürel 

bir tutum” olarak gördüklerini söylemek mümkündür. Onlar açısından Ak Parti 

inançlara saygılı, toplumsal ve ahlaki değerler üzerinden siyaset yapan bir partidir. 

Ancak partilerinin aşırı muhafazakâr olarak tanımlanmasına da karşılar.  

 

Zira Kader Hanım‟ın “ben muhafazakârlar gibi düşünmüyorum” ve “din ile siyaset 

birbirinden ayrılmalıdır” söylemi burada önemlidir. Çünkü buradaki birinci vurgu, 

partilerinin aşırı muhafazakâr olmadığına dolayısıyla Ak Parti kimliğinin radikal ve 

dindarlıkla tanımlanamayacağına ilişkindir. İkincisi de, „dindar‟ ve „muhafazakâr‟ 

olmayanların da partilerinde bulunabileceğine ilişkin demokratik bir çizgilerinin 

olduğu dile getirilmektedir. Nitekim İpek Hanım‟ın (39) kendi ideolojik duruşunu 

tanımlarken ortaya koyduğu sav, söz konusu parti tabanının genel düşüncesini 

yansıtır gibidir: 
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“Müslümanım, sağcıyım, milliyetçiyim. Muhafazakârlık demek ayrım yapmadan hep 

birlikte yaşamak demektir.‟‟ 

 

Türk siyasetinde „Muhafazakâr Demokrat‟ ideolojisi temelinde kurulan Adalet ve 

Kalkınma Partisi; dindar/seküler; Kürt/Türk gecekonduda/ lüks rezidanslarda 

yaşayanları seçmen olarak parti çatısı altında birleştirmeyi hedeflemiştir. Bu nedenle 

de ilk kuruluşundan (2001) günümüze kadar geniş kitlelerin desteğini almayı başardı. 

Dolayısıyla İpek Hanım‟ın muhafazakârlık tanımı, Ak Partinin parti çizgisini ve 

siyaset yelpazesinin neresinde durduğunu açıklar gibidir. Bütün bu değerlendirmeler 

bize, Ak Parti kadın kollarında aktif görev yapan kadınların bir kısmının 

muhafazakârlığı din ekseninde tanımlamaktan ziyade toplumsal ve ahlaki değerleri 

önemsemek olarak görmeye eğilimli olduklarını göstermektedir.  

 

Yaşı genç olanların aksine, partinin ilk kurucu üyeleri arasında yer alan üyeler ise 

AK Parti‟nin dinsel amaçlarla kurulduğunu düşünmektedirler. AK Parti‟nin „yüce ve 

kutsal‟ bir misyonu olduğunu düşünen Reyhan Hanım (50) şunları söylemektedir: 

 

“Önceden refahlıydım ama sonrasında Ak Parti, İslam için kuruldu,  İslam‟ı yaymak 

için. Dünya‟daki tüm Müslümanların lideri Erdoğan‟dır. Ben de partim gibi 

düşünüyorum.  ‟‟ 

 

Yaptığım görüşmelerden edindiğim en önemli hususlardan birisi de, Ak Parti Kadın 

Kollarında çalışan ve siyasetle uğraşan kadınlar arasında bazı konularda belirgim 

görüş farklılıklarının olmasıydı. Bu görüş farklılıkların başında kadınların parti 

kimliğine biçtikleri rol ve misyondu. Yaşı ilerlemiş olan kadınlar ki, -bunların 

çoğunun kökeni Refah Partisine dayanmaktadır- Ak Partiyi aynı zamanda bir “dava 

partisi” olmakla özdeşleştirmekte, partinin esas amacının müslüman dünyasını 

birleştirmek, Müslümanların ve mazlumların sorunlarını çözmek olduğunu 

düşünmekteler. Buna karşın yaşı daha genç olan üyeler ise Ak Partinin bu türden bir 

misyonu olduğu görüşünü benimseme taraftarı değillerdir. Onlar için parti sadece 

Müslümanlara ve dindarlara hitap eden veya bu kesimlerim sorunlarına çözüm 
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arayan bir parti değildir. Müslüman ve muhafazakâr kimlikten ziyade partinin 

demokrat kimliğine daha fazla vurgu yapmaktadırlar.  

 

Partinin esas misyonu konusunda kadınların öne çıkarttığı konulardan birisi de Ak 

Partinin siyaset yelpazesinin neresinde olduğu hususundaki görüşleri ön plana çıktı. 

Bilindiği gibi siyasal hareket, fikir ve ideolojileri tanımlamak için kullanılan ayrımın 

en geçerli olanı sağ ve sol ayrımıdır. Sol kanatta; özgürlük, eşitlik, kardeşlik, 

ilerleme gibi kavramlar hâkimken; Sağ kanatta otorite, hiyerarşi, düzen, yükümlülük, 

gelenek ve milliyetçilik hâkimdir (Türköne, 2007). İdeolojik aidiyet konusunda 

katılımcıların birçoğu „sağcı‟ olduklarını dile getirdiler. Solculuk veya sol partiler 

onların mücadele etmeleri gereken „sapkın‟ görüşlerdi. İpek hanım (39) solcu partiler 

hakkındaki düşüncelerini şu sözleriyle dile getirmektedir: 

 

“Solculuk sağcılık gibi değil, onlarda gayrimüslimler var, eşcinsellere sıcak 

bakıyorlar, ne bilim bir sürü şey işte… Onlar sapık bir yoldalar. Biz Müslümanız 

elhamdülillah, bu nedenle de sağı seçmeliyiz. Sağcılarla beraber muhafazakâr bir 

partide olmalıyız. Yalnız başına bir Müslümanın nereye kadar gücü yeter? Yetmez. 

Türkiye‟de Müslümanların olmaları gereken yer Ak Parti‟dir.” 

 

Siyaset yapan Ak Partili kadınların sol ve sağcılık tanımlarına ilişkin düşüncelerinin 

kökeninde kültürel bir izlek olduğu ve ideolojik duruşları tanımlayan kavramlara da 

yüzeysel baktıkları görülmektedir. İpek Hanım‟ın sol kavramını sapkınlıkla, sağı da 

dindarlıkla özdeşleştirmesi buna somut bir örnektir. Oysa ne sol sapkınlıkla, ne de 

sağ dindarlıkla tanımlamayı hak edecek kavramlardır.  

 

Seçim kampanyalarında partilerin hangi programı savunduğundan çok, hangi 

kimliği, hangi imgeyi ya da üslubu seyre sunduğu önemlidir (Gürbilek, 2016:35). 

Sadece seçim kampanyalarında değil, genel olarak Türkiye‟de siyasal partilerin 

başarısında partilerin nasıl bir kimlikle tanımlandığı ve hangi imgelerle seçmen 

kitlelerine seslendikleri oldukça önemlidir. 2015‟ten bu yana gerek iç, gerekse dış 

politikada yaşanan gelişmelerden dolayı Türkiye‟de genel olarak yükselen bir 

milliyetçilikten bahsetmek mümkündür. Bazı partilerde milliyetçilik salt Türk 
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ulusunun tarihi ve kültürü ile şekillenmişken; AK Parti gibi muhafazakâr partilerde 

milliyetçilik dinsel ve muhafazakâr öğelerle şekillenerek başka halklara da hitap 

etmiştir. Kürtlerin çoğunlukta olduğu Van‟da katılımcıların kendilerini milliyetçi 

olarak tanımlamaları bu bağlamda anlaşılmaktadır. Emel Hanım‟ın (31) bu konuda 

söyledikleri konuyu somutlaştırma adına önemlidir: 

 

“Biz Kürt kökenliyiz ama annem 15 Temmuz‟dan sonra bayrağı bağrına basar ve 

der; „Allah devletimize zeval vermesin.‟ Vermesin tabi! Dünya‟da bu kadar 

düşmanımız varken nasıl sarılmayız bayrağımıza ve devletimize. Bayrağına sarılmak 

milliyetçilikse evet milliyetçiyim.‟‟  Türkan Hanım‟ın (56)  milliyetçiliği ise Emel 

Hanım‟ın söylediklerini tamamlar gibiydi: „‟Ben milliyetçiyim. Kendimi Nene Hatun 

olarak görüyorum. O nasıl vatan için mücadele verdiyse ben de vatanımı savunmak 

için buradayım.‟‟ 

 

Ak Parti kadın kollarında siyaset yapan kadınların gerek muhafazakârlık, gerek 

dindarlık gerekse milliyetçilik tanımları bize, parti içinde farklı yaklaşımların ve 

farklı duruşları/tutumların var olduğunu göstermektedir. Kadınların 

muhafazakârlıktan anladıkları toplumsal/ahlaki değerlerin korunmasıdır. 

Dindarlıktan anladıkları, dini değerlerin yüceltilmesi ve kutsanması ki, kendi 

partilerinin bu türden bir çizgide siyaset yapmadıklarını özellikle vurgulama 

ihtiyacını hissetmişlerdir. Milliyetçilikten anladıkları şey ise, ülkenin ve milletin 

bütünlüğüdür. Vatan Savunması ve dış düşmanlarla mücadelenin gerekliliği 

kadınların kendilerini milliyetçi olarak görmelerinin temel nedenini/gerekçesini 

oluşturduğunu dile getirmiştir. Dolayısıyla Ak Partili kadınların kendi ideolojik 

duruşlarını tanımlarken daha ihtiyatlı/itidalli bir dil kullandıkları, partilerini de 

marjinallikten uzak, merkezde duran, demokrat ve muhafazakâr bir kimlikte 

tanımlamaya çalıştıkları görülmüştür.  
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5.1.3. Ak Partili Kadınların “Partinin Siyasal Kültürü ve Parti liderliği” 

Hakkındaki Görüşleri 

 

Bir partinin kimliği, ideolojisi aynı zamanda onun siyasal kültürünün en önemli 

yanını oluşturur. Her parti belli bir kimliğe sahiptir ve kimliğinin gerekleri 

doğrultusunda siyaset yapar. Bireyler gibi siyasi partilerin de amaçları, hedefleri, 

ilkeleri ve politikaları vardır. Bütün bunlar onların siyaset yelpazesi içinde 

kendilerini konumlandırdıkları yer/lerden bağımsız değildir. Nitekim Gordon (1994) 

siyasal kültürü; “Bir toplumun siyasal iktidar sistemini meşrulaştırmaya yardım eden 

normlar, değerler, semboller bütünü‟‟ olarak tanımlar. Bu bağlamda kendileriyle 

görüşme yaptığım Kadın kollarında çalışan ve aktif biçimde siyaset yapan kadınların 

aidiyetlerinin olduğu partilerinin siyasal kültürünü nasıl gördüklerini anlamaya 

çalıştım ve bu amaçla bazı sorular sordum.  

 

Katılımcılar ideolojik aidiyetlerini ve siyasal kimliklerini bazı semboller ve 

söylemler aracılığıyla açıklamaya çalıştılar. Siyasal partilerin siyasal kültürleri 

değişken olabilir veya sabit kalabilir hiç şüphesiz. AK Parti‟ye baktığımız zaman her 

ne kadar 2001‟de Refah Partisi‟/„Milli Görüş‟ten ayrılmış ve bağımsız bir parti 

olarak kurulmuş olduğunu iddia etse de, „Milli Görüş‟ün siyasal kültürünü/ 

özelliklerini halen taşıdığını söylemek mümkündür. Bu özelliklerin başında 

İslamcılık gelmektedir. Yani her ne kadar Ak Parti kendisini muhafazakâr-demokrat 

olarak tanımlasa da üyeleri, partinin en önemli yanının İslamcı bir kimliğe sahip 

olmasını göstermektedirler.  Örneğin Reyhan Hanım (50) bu gerçeği şu şekilde ifade 

etmektedir: 

 

“AK Parti‟ye en çok da müslüman olduğum için oy veriyorum. AK Parti denilince 

herkesin aklına gelen şeyler başörtüsünün serbest olmasıdır, ezandır, Kuran‟dır... 

Reis, Kuran okuduğunda bu partide olduğum için şükrediyorum.” 

 

Reyhan Hanım‟ın tespiti yanında genel gözlemlerimden de edindiğim izlenim, kadın 

kollarında çalışan kadınların Ak partinin siyasal kültürünün İslamcılıktan geldiği 

yönündedir. Zira gerek kendi siyasal kimliklerini “müslüman” kavramıyla, parti 
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kimliklerini de “İslamcılık” la tanımlamaları bu gerçeği ortaya koymaktadırlar. 

Genel olarak bakıldığında yaşı ilerlemiş olan kadınların Ak Partinin aslında İslami 

hassasiyetleri olan ve Müslümanların temsil eden bir parti olduğu hususunda 

hemfikirken,  yaşı genç olan ve kısa bir süre önce partiye katılmış olan kadınların Ak 

Partinin muhafazakâr ve demokrat kimliğine daha fazla vurgu yaptıkları hatta 

özellikle İslam‟la özdeşleştirmekten kaçındıkları görüldü.  

 

Ak Partili kadınların din konusundaki hassasiyetleri üst düzeydedir. Ve yukarıda da 

vurgulandığı üzere genellikle partinin kimliğini din temelinde tanımlamaya 

çalışmaktadırlar. Zira din tam anlamıyla sekülerleşmemiş toplumlarda çok önemli bir 

kurum olarak varlığını sürdürmektedir. Türkiye‟nin kuruluşunda kabul edilen 

ilkelerden biri olan laikliğe rağmen dinin etkisi asla kaybolmamıştır. Anayasa‟da 

Türkiye‟nin bir din devleti olduğu hükmü kaldırılmış olsa da pratikte toplumun 

ekseriyetinin algısını belirleyen temel unsur olmuştur. Dinin kendi nezdindeki 

önemini Zahide Hanım (34) şu şekilde açıklamıştır: 

  

“Ben dinim için, İslam için buradayım. Bu parti de Müslümanlar için kuruldu. 

Abdülhamit dizisine bakın yıllarca e oyunlar oynanmış. Müslümanların arkasından 

ne dümenler dönmüş. Bu hep böyle olmuş. 2000‟lere kadar biz Müslümanlar dinimizi 

hep gizli yaşadık. Evimizde yani. Şimdi çocuklarımı imam hatip ortaokuluna 

gönderiyorum. Ben başörtümle her yere gidebiliyorum. Bunları kim yaptı? Tabi ki de 

Ak Parti yaptı. Din için yaptı.”  

 

Zahide Hanım‟a göre partisi, aslında Müslümanlar için kurulmuş ve dini yaşantıyı 

amaçlamış olan bir partidir. Partinin siyasal kimliğini dinle sınırlayan Zahide 

Hanım‟a benzer bir görüş de Kevser Hanım‟dan  (42) gelmektedir: 

 

“Siz gençsiniz. 1990‟ları hatırlamazsınız. Siz gözünüzü açtınız Ak Parti vardı. Eski 

dönemleri bilmezsiniz. Biz komşularla bir araya gelip evlerde Kuran okuyamazdık. 

Hemen irticai faaliyetler diyorlardı. Şimdi böyle mi? Kuranımızı her yerde okuyoruz. 

Cumhurbaşkanımız her yerde okuyor daha ne olsun? Benim dinime bu kadar hizmet 

eden bir partiye ben değil oyumu, canımı veririm.” 
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Siyasal kültürün içerdiği söylemlerin değişkenliğinden söz edilebilir elbette. Nitekim 

Ak Parti kurulduğu ilk yıllarda daha kapsayıcı ve kuşatıcı söylemleri ve demokratik 

siyaseti öne çıkarmaya çalışırken, 2015‟ten sonra gerek terörle mücadele konusunda 

gerekse yanı başımızda Suriye‟de yaşanan iç çatışma nedeniyle milliyetçi tonu ağır 

basan söylemleri (Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak) tercih 

etmeye/kullanmaya başladığını görüyoruz. Nitekim bu söylemler partili kadınlar 

tarafından da benimsendiğini gördük. Hasret Hanım (55) (bayrak rozetini 

göstererek), partisinin yeni siyasal kimliğini vurgularcasına şu açıklamayı yapmakta: 

 

„‟Bunu görüyor musunuz? Van‟ın her yerine bununla giderim ben. Korkusuzca 

taşırım. Hacı Bekir Mahallesi‟ne
10

 bile bu rozet ile gidiyorum. Tek Bayrak!! Biz bu 

bayrağa aşığız. Bu bayrak olmazsa ne bu parti, ne siz ne ben ne de bu millet var 

olabilir.‟‟ 

 

Partinin İslamcılığa ve dindarlığa dayalı siyasi kültüründe önemli bir değişim 

yaşandığını ve yeni söylemin temelinde „muhafazakâr-demokrat‟ niteliğin yerini, 

„milliyetçi-muhafazakârlık‟ aldığını söyleyebiliriz. Ak Parti‟nin siyasal kimliğinde 

ve siyaset dilinde yaşanan bu kaymanın esas nedeni, yukarıda da vurgulandığı üzere 

Türkiye‟nin yaşamakta olduğu içsel ve dışsal tehditler ve risklerdir. Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan‟ın sıklıkla vurguladığı ve Rabia işaretiyle sembolleştirdiği 

“Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak” sloganların Partili kadın üyeler 

tarafından da içselleştirildiği görülmüştür. Nitekim Gamze Hanım (38) bu konudaki 

görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

 

„‟Tek devlet! Ve Tek millet! Bu millet sadece Türk milleti demek değil aslında 

Müslüman milleti demek. Türk‟üyle, Kürt‟üyle, Laz‟ıyla, Çerkez‟iyle bir paydada 

yani Müslümanlıkta buluşmak demek. Düşünsenize birçok millet dersek olur mu? 

Kürt diyecek benim devletimdir, Laz diyecek benimdir. Ben Kürdüm ama Türk 

vatandaşıyım. Bununla da gurur duyarım. Benim de partimin de savunduğu şey 

budur.‟‟ 

                                                 
10 Hacı Bekir Mahallesi: Van‟ın merkez mahallelerinden biridir. 1990‟larda Türkiye‟nin Doğu ve 

Güneydoğu Bölgelerinde yaşanan çatışmalardan dolayı çevre illerden ve köylerden göç eden Kürtlerin 

çoğunlukta olduğu bir bölgedir.  
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Dini söylemler ve milli sembollerden sonra AK Parti‟nin siyasal kimliğini oluşturan 

unsurlardan birisinin de geleneksel ve ataerkil düşünceleri barındıran söylemler 

olduğu söylenebilir. „Geleneksel ataerkil ideoloji‟ Necla Arat‟ın  (1990:1) iddia ettiği 

gibi Türk siyasal kültürüne ait öğelerden biri midir? AK Parti‟de nasıl bir ataerkillik 

yaşanmaktadır? Bir kadın örgütlenmesinde bu konuda katılımcılar düşüncelerini 

hangi söylemlerle ve nasıl ifade etmektedir. Görüşme esnasında katılımcıların 

geleneksel/modern bakış açıları ve yaş farkları, meseleye bakış açılarını da 

belirlediğini görmüş olduk. 57 yaşında olan ve 2002‟den beri siyasette aktif çalışan 

Nazlı Hanım (57) düşüncelerini şu şekilde ifade etti:  

 

-Kadın eğer erkek gibi dimdik durursa siyaset de yapar lider de olur. 

-Erkek gibi olmak nedir Nazlı Hanım? 

-Erkek gibi olmak namusunu korumak, ayaklarının üstünde durmak demektir. -

Erkeksiz siyaset yapamayız. Kadın siyasette bulunabilir. Ben de yıllardır 

siyasetteyim. Ama lider erkek olmalı. Onlar kadınları yönetmeli.‟‟ 

 

Türkiye‟de, kadınların feminen davrandıkları zaman politikada başarılı 

olmayacaklarına dair yaygın bir kanaat mevcuttur. Bunun temel nedeni Türk siyasal 

hayatında başarılı kadın prototipinin bulunmamasıdır. Kadın konusu açılmışken 

katılımcılardan bazıları feminizm konusunda herhangi bir soru yöneltilmemesine 

rağmen „feminist‟ olmadıklarını net bir şekilde ifade etme ihtiyacını hissettiler. 

Örneğin Türkan Hanım (56): 

 

“Feminist değilim, babamız var kardeşimiz var nasıl feminist olabilirim ki kızım!!!!‟‟ 

 

Tekeli‟ye göre (1982:375-376) Türkiye‟de tarihsel ve siyasal olarak liderliğe ve 

siyasi aktörlüğe erkeksi bir kimlik verildiği için kadınlar sosyalleşme sürecinde 

siyasete ve liderliğe yönlendirilmemekte, siyaset erkek işi olarak görülmektedir. 

Siyasal alanın erkek hegemonyasında olmasını düşünen katılımcıların aksine Kader 

Hanım (26) ataerkil siyasal yapılanmayı eleştirebilmiştir. Aynı siyasal örgüt 

bünyesinde iki zıt yorum araştırmayı zenginleştirmektedir.  
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“Toplum olarak daha çok gelenekseliz. Yaptığımız siyaset de geleneksel. Erkeğin bir 

adım önde olması gerektiğini düşünüyor toplum. Mecliste 60 Ak Partili kadın var 

ama doğru düzgün bir tanesi konuşmuyor. Bu hoş değil. Ülkecek kadına konuşma 

hakkı vermedik. Meclise baktığınızda HDP ve CHP‟li kadınlar daha gür sesle 

konuşurlar. Ama hemen o vekillerin konuşmalarının altında bişey ararız. Buna hiç 

gerek yok. Bizim burada olmamızı hazmedemeyenler de var. Erkekler bizim onlara 

muhtaç olmamızı istiyor. Her yerde hâkim olmak istiyorlar. Evde, sokakta, partide...  

Kadınlar siyasette güçlü olmalı ki bu geleneksellik kırılsın.” 

 

Bu açıklamalar bize, Türkiye‟de kadının siyasal süreçlerde alması istenilen rol ile 

sahip olduğu rol arasındaki farkın ne kadar açık olduğunu, muhafazakâr bir partide 

olsa bile kadınların kimlikleriyle var olmayı ve siyasette de etkin olmayı istediklerini 

göstermektedir. Ancak, şu gerçeğin altını çizmekte yarar var. Zihinsel kabullerimizde 

duygusal, itaatkâr, yönetilmeye meyyal olan „doğu‟nun karşısına rasyonel, yönetim 

araçlarına sahip „batı‟ yerleştirilmektedir. Bu konumlandırmayı cinsiyet ilişkilerinde 

de görmek mümkündür. Toplumsal cinsiyet kalıplarının yaşandığı ülkelerde kadının 

ve erkeğin konumlanacağı yer bellidir. Kadın, erkek karşısında güçsüz, duygusal 

olarak konumlandırılmaktadır. Erkekler bu durumda doğrudan yönetici olmaktadır.  

Bu konu ile ilgili olarak Gamze Hanım (38) şunları söylemekte: 

 

“Kadın ne kadar okursa okusun, ne kadar güzel konuşursa konuşsun bir erkekle 

yarıştığında bir sıfır geride başlar yarışa. Niye diyeceksin. Kadınlar duygusaldır. 

Bundan dolayı da çok fazla mantıklı kararlar vermezler. Evdeki önemli kararları bile 

kocalarımız verir. Hele siyasette bu durumu çok yaşıyoruz. Buradaki kadınlar 

çalışıyor, çırpınıyor ama yine de belli bir yere kadar gidebiliyoruz siyasette. 

Erkeklerin bizden başarılı olması de bu yüzden normal. Yani duygusal olmadıkları 

için...” 

 

Kadın bir çok kültürde bugüne kadar hep biyolojik bir varlık olarak tanımlanmaya 

çalışılmıştır. Diğer taraftan erkek, kadından daha üstün ve daha önemli, kadının 

yapamayacağı işleri yapabilecek geniş kapasiteye sahip, doğuştan lider ve yönetici 

olarak değerlendirilmiş (Wedud, 2005:28). Bu tespit, özellikle geleneksel 
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toplumlarda geçerliliğini korumaktadır. Erkeğin doğasında liderliğin kodlandığını 

düşünen Kevser Hanım (42)  şunları söylemekte: 

  

„‟Ben bir kadın olarak siyasetteyim. Partim için de her türlü fedakârlığı yaparım. 

Gerektiğinde sokağa çıkarız, yürüyüşler yaparız, köylere gideriz, Erdoğan‟ı 

anlatırız. Ama bir tek şey yapamam; o da liderlik. Bazı arkadaşlar var işte biz 

liderlik yaparız falan diyorlar ama ben de diyorum kendinizi kandırmayın. Erkekler 

bizden daha iyi liderler. Onlar öyle yaratılmış, yani güçlüler, sesleri bile daha güçlü 

çıkar. Benim cılız sesimi kim duyar? Her şey yerinde güzel kızım. Siyasette 

kadınların olması da yerin de olmalı. „‟ 

 

1990‟lardan itibaren İslamcı kadınlar karşıt ideolojiden kendilerini dışlayıcı güçlere 

karşı mücadele vermiş, aynı zamanda İslamcı hareketin erkek egemen bir hareket 

olmasını arzu eden ve kadınların bu siyasal hareket içerisinde ikincil roller alması 

gerektiğini savunan dava arkadaşlarına karşı da bir mücadele yürütmüşlerdir. 

İslamcılık siyasal hayatta tecrübe edilmeden önce kadının rolü geleneksel rollerle 

sınırlı idi. Fakat sonrasında kadının kamuda „müçtehide‟ 
11

kimliği ile mücadele 

etmesi gerektiği anlaşıldı. Fakat kadının alanını belirleyen ilkeler modernizmin 

çizdiği şekliyle değil, İslam referans alınarak belirlenmeye çalışıldı. 2018‟e 

gelindiğinde kadınların vermiş olduğu mücadelenin devam etmemiş olduğunu 

söylemek mümkün. Katılımcıların büyük çoğunluğu ataerkil siyasal kültüre çoktan 

angaje olmuşlardı. 

 

5.1.4. Ak Partili Kadınların “Siyasette Kadınların Var olmasının Önemi” 

Hakkındaki Görüşleri 

 

Politika çok kabaca, toplumların herkesi ilgilendiren kararları nasıl aldıkları, 

toplumda iktidarın nasıl dağıldığı ve kullanıldığı ile ilgilidir (Berktay, 2012:9).  

Bireyler politik katılım sayesinde modern toplumlarda iktidarın kullanılması ve 

kararların alınmasında rol alabilmektedir. Görüşmelerde kadınları, siyasal yaşama 

                                                 
11 Mücahide: Cihat eden kadın/ İslami öğretilere göre yaşamayı hedef kılan Müslüman kadın. 
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katılması,
12

 siyasal süreçlerde rol alması ve ülke yönetiminde söz sahibi olması gibi 

hususlarda aktif çalışmaları gerektiği konusunda hemfikirdirler. Bu anlamda 

muhafazakâr partilerde kadınların kendi özgül kimlikleriyle var olması gerektiği 

hususunda ortak görüş çıkmıştır. Örneğin Reyhan Hanım (50), bu konudaki fikrini şu 

şekilde dile getirmektedir: 

 

“Her yerde olmamız gerekir. Kadın dediğin üretken olmalı. Bir süre lokanta da 

işlettim. Kadın sadece evde oturmak için yaratılmadı. Yeri geldi cephede yer aldı ve 

savaştı. Artık kadının gözü açıldı. Cumhurbaşkanı bizi önemsiyor. Zamanında 

problem yaşadık, muhafazakâr kadınlar olarak siyasete giremedik.  Ama şimdi bi 

problem yok. Kadın isterse devlet başkanı bile olur. İngiltere ve Almanya‟nın devlet 

başkanları kadın mesela. Tansu Çiller örneği var. 15 Temmuz nöbetlerinde eşim 

hasta idi. Gündüz hastanede eşimin yanındaydım, akşam meydana gelip nöbet 

tuttum. Bu sorumluluk ile ilgili bir şey. Sorumluluk duygusu kadında fazlasıyla var.” 

 

Reyhan Hanım‟ın kadının siyasal örgütlenmesi ve siyaset mekanizmalarında yer 

alması hususundaki fikrinin bir feminist kadın söyleminden ayırmak mümkün 

değildir. Görüşmede kadınlar, bu konuda hiç de muhafazakâr olmayan bir tutum 

içinde olduklarını, söz konusu kadın erkek eşitliğinden kadının erkeklerle beraber 

çalışmasına varıncaya kadar birçok konuda gayet modern bir tavır ortaya 

koyduklarını gözlemledik. Ak Partili kadınların siyasal örgütlenmeleri ve ülke 

yönetiminde daha aktif bir biçimde yer almaları hususunda partinin kendilerine 

olanaklar sunduğunu ve bunu değerlendirmek için de çalışmaları gerektiğini dile 

getirmişlerdir. 

 

Çağdaş siyaset bilimcilerden Huntington ve Dominguez (1985: 43)‟e göre “modern 

devlet”i “geleneksel devlet”ten ayıran temel özellik kadın ve erkeklerin bir bütün 

olarak halk olarak siyasete katılması, siyasi kararları etkilemesidir. Türkiye, Osmanlı 

Devleti‟nin son dönemlerinden itibaren modernleşme sürecine girmiş, 1923‟te yeni 

                                                 
12 Türkiye kadınlara seçilme hakkını tanıyan ilk ülkelerden biridir. 1930 da yerel, 1934 genel 

seçimlerde seçilmişlerdir. İlk genel seçimlerde 18 kadın milletvekili (%4.5) oluşturmuştur. (Ayşe 

Güneş-Ayata 1998:98)  
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bir cumhuriyetin kurulması ile Türkiye eski gelenekleri tamamen yıkarak Batı 

devletlerini örnek alıp modernleşmeyi örnek almıştır. Modernleşmenin en önemli 

göstergelerinden biri yönetimin meşruiyetini halkın gücünden almasıdır. Bu nedenle 

de siyasal katılım hakkının erişkin tüm bireylerce kullanımı çok büyük bir önem arz 

etmektedir. Araştırmalar bütün toplumlarda, kadınların erkeklere nazaran daha az 

siyasal katılımda bulunduklarını ortaya koymaktadır (Tekeli, 1982). Bunun temel 

nedenlerinden biri sosyo-ekonomik ve demografik koşulların ( yaş, cinsiyet, eğitim, 

gelir vb.) ataerkil toplumlarda kadınların aleyhinde olmalarından kaynaklanmaktadır.  

Nitekim Sinem Hanım (44) bu görüşü doğrularcasına şu tespitte bulunmaktadır:  

 

“Her şeyden önce özgüven sahibi kadınların siyasette yer alması gerekir. Özgüveni 

olmayan kadın ne kendini ne de toplumu mutlu edebilir. Bir de işin tuhaf tarafı 

siyasette kadın kadını istemiyor. En basitinden bir sorun olur ben bayan yetkiliyi 

değil erkek yetkiliyi arıyorum. Bayan benim sorunumu çözmüyor. Sol partilere 

bakıyorum mecliste onların sesi daha gür çıkıyor. Ak Partili kadın vekiller erkeklerin 

yanında sönük kalıyor sanki. Sol partiler bu konuda bizi aşmış bence. Evet Ak 

Parti‟de kadın vekillerin oranı yüksek, yükselmeye de devam edecek. Ama sorun 

sadece o sıraların dolması değil. Kadın mecliste göründüğü kadar sesini de 

duyuracak.”  

 

Sinem Hanım‟ın kadınların aktif siyasette yer almasıyla ilgili yaşanan soruna 

eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşması önemlidir. Ancak Türkiye‟de kadınların 

siyasete katılım oranı artmasına rağmen siyasal temsil ve karar alma 

mekanizmalarına katılım konusunda ilerlemenin çok da hızlı olmadığı da bir 

gerçektir. Aktif bir şekilde siyasal parti bünyesinde bulunan kadınların erkeklere 

nazaran sorumluluklarının daha fazla olduğunu düşünen kadınlar, kadınların 

geleneksel rol ve statülerine ilişkin cinsiyetçi ve ayrımcı uygulamalardan kurtulması 

gerektiği, erkeklerin sahip olduğu her şeye kadınların da aynı şekilde sahip olmaları 

gerektiği, dolayısıyla kadını erkeğin özel alanına hapseden onu yemek yapmak ve 

çocuk doğurmakla tanımlayan yaklaşımların terk edilmesi gerektiğini, hatta 

kadınların söz konusu yönetimsel ve bürokratik mekanizmalarda daha fazla yer 

alması için daha çok sorumluluk alması gerektiğini düşünmektedirler. Örneğin 
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Hasret Hanım  (55) bu konuda net bir duruşlarının olduğunu söyleyerek şu tespitte 

bulunmaktadır: 

 

“Kadınlar çocuklarının geleceği için çıkar düşünmeden hareket ediyor bu partide.  

Girmediğimiz sokak kalmıyor. 4 duvar arasında bir hayat sağlıklı bir hayat değil. 

Sadece kendimiz siyasette yer almakla kalmıyor genç kadınları da evden çıkıp güçlü 

bir şekilde ayaklarını üzerinde durmaları için destekliyoruz ve teşvik ediyoruz. 

Onlara kurs imkânları sağlayarak, iş kur destekli iş imkânları sağlayarak hayata 

bağlıyoruz. Kadınların sadece özel alanda olması gerektiğini düşünmüyorum. Kadın 

sadece çocuk yapıp büyütmemeli bunu aştık biz. 15 Temmuz darbe girişiminden 

sonra 28 gün boyunca yatısı namazından önce eve gitmedim. Meydandakilerin % 80 

i kadınlardı. Artık bu kadınların meydanda ve siyasette kadınların olması gerektiği 

mevzusunu Türkiye de Van da aştı. „‟ 

 

Görüşmelerde kadınların siyasal katılım konusundaki hassasiyetlerinin yüksek 

olduğu görülmüştür. Ak Partili kadınlar bulundukları konumu yani parti içinde 

örgütlü olarak siyasete katılma konusundaki çabalarının Türk demokrasisi açısından 

da önemli bir gelişme olarak görülmesi gerekir. Nitekim ülkelerin gelişmişlik 

düzeyleri kadınların siyasal katılıma ve temsil durumlarıyla doğrudan ilişkilidir. 

Demokrasinin gelişmesi ve cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması için 

kadınların siyasal katılımlarının yükseltilmesi, aktif görevlere getirilmesi ve siyasal 

karar mekanizmalarında ve organlarında daha fazla yer alması gerekmektedir.  

 

Ak Partili kadın kollarından Neslihan Hanım (42) bu konuda partilerinin çok 

hoşgörülü ve kadınlara çok fazla olanak tanımasına karşın yeterli bir düzeye 

gelemediklerinden şikâyet etmektedir. Ona göre mevcut durumda Türkiye‟de hiçbir 

partide yeterli siyasal katılım söz konusu değil. Hatta kendileri muhafazakâr bir 

partinin üyeleri olmalarına karşın bu konularda diğer sol partilerden daha fazla 

imkânlara sahip olduklarını ancak bu olanakları yeterince değerlendiremediklerini 

ifade etmektedir.  
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“Kadın katılımı yeterli değil. Sahada kadınlar var. Bütün küfürleri kadın işitiyor, 

tehlike altında olanlar kadınlardır. Bunun karşılığında da daha fazla katılım 

olmalı.” 

 

Siyasal katılımın sadece niceliksel ölçütlerle ele almak doğru değildir. Tatbiki 

istatistiksel olarak bir ülkede kadınların sayısının siyasal organlarda fazla olması 

önemlidir. Ancak bundan daha da önemlisi, kadınların niceliksel olduğu kadar 

niteliksel açıdan da söz konusu süreçlerde aktif rol almaları, bürokratik 

mekanizmalarda söz sahibi olmaları, icranın başında bulunmaları dolayısıyla en az 

erkekler kadar hem mecliste, hem siyasi partilerde hem de sivil toplum ve siyasal 

mekanizmalarda katılımlarının olması gerekmektedir. Temsil organlarında kadın ve 

erkek kotalarının olması ve kadınların daha fazla aktif bir biçimde bu organlarda yer 

almalarının sağlanması demokrasinin yerleşmesi açısından da son derece önemlidir.  

 

Bu süreçte şu can alıcı soruya cevap vermek önemlidir. Temsil, politika konusunda 

bilinçli bir şekilde hareket etmek ve üzerinde ciddi olarak kafa yormak için gerekli 

yeterliliğe, eğitime ve boş zamana sahip olan insanlarla mı (çoğunlukla bunlar erkek, 

mülk sahipleri, belirli ırk ve etnik gruplarda görülür) sınırlandırılmalıdır? yoksa 

temsil bütün yetişkin vatandaşları mı kapsamalıdır? Ebetteki Heywood‟un 

(2007:292), bu sorusuna verilecek cevap, yönetim tarzlarına göre değişebilmektedir. 

Şayet bir toplum demokratik hedeflere ulaşmak istiyorsa bahsettiği niteliklere ulaşma 

fırsatını tüm yurttaşlarına vermelidir. Aksi durumda seçimler göstermelik olmaktan 

öteye geçemeyecektir. Nitekim Şeyda Hanım (28) bu konuda daha eleştirel bir bakış 

açısı ortaya koymaktadır.  

 

“Kadınlar Türkiye‟de erkekler gibi siyasete katılıp, aday olabiliyor. Hatta bakan bile 

olabiliyor. Örnekleri de var. Her şeyden önce Tansu Çiller örneği var. Fakat yüzde 

kaç kadın bu imkâna sahip ki? İmkân diyorum çünkü bir milletvekili olmak için bir 

kadının bir kere çok iyi bir eğitim almış olması, iyi parasının olması ve biraz da 

yırtıcı olması lazım. Kaç kadın bunlara sahip? Erkekler desen onlar rekabette 10-0 

bizden öndeler. Bir kere onların ev işi diye bir derdi yok. Çocuk büyütmek gibi de bir 

derdi yok. Çalışma ve okuma imkânına sahipler. En basitinden babam erkek 
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kardeşlerimi üniversite okumaya gönderdi beni göndermedi. Çünkü ben kızım. Yani 

anlatabiliyor muyum? Bizim aşacak çok yolumuz var.‟‟ 

 

Şeyda Hanım‟ın Türkiye özelinde dile getirdiği şikâyet aslında kadın ve erkek 

arasındaki toplumsal eşitsizliğin somut bir örneği olarak değerlendirilebilir. 

Modernleşme yolunda önemli tarihsel ve devrimsel gelişmeleri yaşayan Türkiye, 

maalesef söz konusu kadın erkek eşitliği olunca çok fazla yol kat ettiği söylenemez.  

Kadınlarımız sadece siyasette değil, ekonomide, ticarette, bürokraside, kültürel 

yaşamda da ayrımcılığa ve çifte standartlığa uğramaktadır. Sanırım, kadınlarımızın 

özel yaşamın zorunlu bir parçası olmaktan çıkarılıp, kamusal yaşamda da erkeklerle 

beraber var olabilmelerinin temel koşullarından birisi, cinsiyetçi ve eril zihniyeti 

ortadan kaldıracak yeni bir eğitim sisteminin Türkiye‟de acilen hayata geçirilmesiyle 

mümkün olabilir. Zira kadına ilişkin gelenekçi algımızdan kurtulmanın yolu 

öncelikle bu algımızı besleyen düşünce yapımızı değiştirmek gerekir. 

 

5.1.5. Ak Partili Kadınların “Ak Partisi Çatısı Altına Bulunmalarının Nedenleri ve 

Karizmatik Liderlik” Hakkındaki Görüşleri 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi siyasal katılma, bireyin siyasal sistemle kurmuş olduğu 

ilişkidir. Bu ilişki, siyasal olayları izlemek ve bilgi edinmekten, siyasal eylemlerde 

bulunmaya, oy vermeye, adaylığa ve siyasal karar mekanizmalarında yer almaya 

kadar uzanan değişik biçim ve boyutlarda kendini gösterebilir (Gökçimen, 2008:7). 

Ak Parti örneğinden hareket edersek, 2001‟den sonra iktidara gelen AK Parti, 

seçmen sayısını arttırması ve kadınları siyasal alana çekmek amacıyla bazı politikalar 

uygulaması açısından son derece başarılı bir performans ortaya koyduğunu 

söyleyebiliriz.  Refah Partisi‟nin siyasal başarısında önemli rol oynayan kadınlar AK 

Parti‟de de aynı başarıyı göstermek istemektedirler.  

 

Nezihe Hanım (27), Ak Partinin her ne kadar kadınları cesaretlendirmek ve siyasette 

daha fazla yer almalarını sağlamak istiyor olsa da, pratikte özellikle de Doğu ve 

Güneydoğu‟da bu konuda yeterli başarılı olamadıklarını itiraf etmektedir. Ak Partili 

kadın kollarında aktif görevli olan kadınlar, partilerinin diğer partilere göre kadınlara 
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daha fazla değer verdiğini düşündükleri için bu partinin çatısı altından bulunduklarını 

ifade etmişlerdir. Ayrıca kendi partilerinin son derece demokrat, hoşgörülü ve 

eşitlikçi bir politika izleyerek toplumun her kesiminden partiye katılımın sağlanması 

konusunda özen gösterildiğini düşünmektedirler. Kadın kolları, partilerinde siyasal 

ortamı kadınlar için cazip kılan bir dizi faktör olduğunu ifade etmişlerdir. Örneğin 

Nazlı Hanım (57) AK Partiye ‟ye katılma sebebini şu şekilde açıklamaktadır: 

 

“Biz önceden evden çıkamazdık. Ak Parti oluğu için evimden dışarı çıkıyorum. Eşim 

de AK Parti olduğu için buraya gelmeme izin veriyor. AK Parti demek Türkiye 

demek, terörü öldürmek, Avrupa‟ya karşı çıkmak demek. 4 çocuk büyüttüm; onlar 

için, ümmetin geleceği için buradayım.  Dua ederken de önce Erdoğan‟a dua ederim. 

Sonra ümmete sonra çocuklarıma..‟‟ 

 

Parti ortamını sosyalleşmenin bir aracı olarak gören birçok kadının olduğunu 

söyleyebiliriz. Nitekim kendileriyle görüştüğümüz kadın kollarından birçok kadın 

aslında parti ile olan organik bağları yanında evden çıkmak istedikleri için partiye 

geldiklerini itiraf etmişlerdir. Çünkü muhafazakâr kadınlar kendilerini 

gerçekleştirebilecek ve sosyalleşebilecekleri bir platforma ihtiyaç duymaktadır. 

Katılımcılar sadece siyasal değil; sosyal amaçlarla da bu organizasyonda 

bulunduklarını dile getirdiler. Bu konuda Sinem Hanım‟ın (44) şu tespitleri 

önemlidir: 

 

“27 yaşına kadar Van‟ın ilçelerine bile gitmemiştim. Ak Parti girdi hayatıma ve ben 

şehir dışına çıktım! Aslında ben evlenmeden önce böyle sosyal bir kadın değildim. 

Kocam da esasen sosyal ve güçlü bir kadın istiyordu. Bana dedi ki kendine bir ortam 

bulsana. Ben burada hem sosyal hem de güçlü oldum. Mahalle mahalle gezdik, şehir 

dışına çıktık. „‟ 

 

Aktif siyasal katılımın bazı getirileri olduğu gibi aynı zamanda katılımcılara 

yüklediği sorumluluklar da bulunmaktadır. Hem özel alanda/evde hem de kamusal 

alanda/siyasal partide sorumlulukların yerine getirilmesinin yorucu bulan kadınlar da 

oldular. Ancak çoğu için parti demek, nefes alabildikleri, duygularını hemcinsleriyle 
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paylaşabildikleri, siyasetin öznesi olma yolunda kendi potansiyellerini 

değerlendirmeye çalıştıkları ama bunun yanında muhafazakâr kimlikleri nedeniyle 

çoğunlukla evde kalmalarından dolayı sıkıldıklarını ve sıkıntılarını atmak için partiyi 

bir sosyal ortam olarak gördüklerini söylemişlerdir. Özellikle de parti programları 

çerçevesinde şehir dışındaki illere gitmeleri onları son derece memnun kılmaktadır.  

 

Türkiye‟de kadınların siyasal katılım tercihlerini hangi partiden yana kullanacakları 

hususunda liderlerin kişisel özellikleri yanında karizmaları
13

 da etkilidir. 

Katılımcılar, siyasette ve AK Parti‟de bulunma sebeplerini açıklarken özellikle 

Recep Tayyip Erdoğan‟a/ „Reis‟e sıklıkla atıf yapmaktadırlar. Erdoğan, mitinglerde 

yaptığı konuşmalarda özellikle kadınları teşvik etmesi, katılımcıları bulundukları 

organizasyona daha da bağlamaktadır. Parti liderinin kadınların parti 

örgütlenmesinde olduğu kadar partide yer alarak aktif çalışmalarında liderliğin ne 

kadar etkili olduğunu Hasret Hanım (55) şu tespitiyle ortaya koymaktadır: 

 

“Ak Partili kadınlar olarak bizi en çok teşvik eden kişi recep Tayyip Erdoğan‟dır. O 

yıllarca kadınların siyasette bulunması ve aktif bir şekilde çalışması için teşvik edici 

konuşmalar yapar. Başka partilerin de kadın kolları vardır ama bizim kadar aktif 

değiller çünkü bize güç veren lider onlarda yok.” 

 

Hasret Hanım‟ın partide lidere yüklediği misyon yanında liderin parti içindeki 

ağırlığının fazla olmasını Weberyan bir tabirle söylemek gerekirse karizmatik 

liderliğin tipik bir özelliğidir. Bilindiği gibi Weber‟e göre meşruluk iddia etmenin üç 

tarzı bulunmaktadır ve bunlar birbirinden tümüyle ayrılırlar. Bunlar rasyonel-yasal 

otorite, geleneksel otorite ve karizmatik otoritedir. Karizmatik otorite, etikle, 

kahramanlıkla veya dinle ilgili kendi olağandışı hünerlilikleri nedeniyle bağlılık 

isteyen liderlerin çekiciliğine bağlıdır (Coser, 1971: 209).  

 

                                                 
13  Karizma (Charisma): Max Weber otorite biçimlerini sergilediği ünlü tipolojisinde geleneksel, 

karizmatik ve hukuksal/akılcı tipleri birbirinden ayırmaktadır. Karizmatik otorite geleneği sarsar ve 

sadece liderin şahsından güç alır. Karizmatik lideri izleyenlerde kutsallık duyguları uyandırır (Gordon 

Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Oxford university pres, 1994).  
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Karizmatik otorite ile ilgili Şeyda Hanım‟ın (28) aşağıdaki tespitleri konunun daha 

iyi anlaşılması açısından önemlidir. 

 

“Bence Türkiye‟ye gelmiş en karizmatik lider Erdoğan‟dır. Boyu posu, konuşması, 

ses tonu, hitabeti, yürüyüşü herkesi çok etkiliyor. Bence sadece Ak Partililer değil, 

diğer partileri destekleyenler de bu gerçeğin farkında. Yaa.. gidiyor Amerika‟ya 

Trump‟ın karşısında ayak ayak üstüne atıyor. Bu liderler toplantısında filan bakın 

dikkatlice en dikkat çekici olan lider Erdoğan‟dır. Bu onun karizması sayesinde 

oluyor. Diğer liderlerin işte Kılıçdaroğlu, Demirtaş bunların oylarının 

arttıramamasının sebebi de bu. Çünkü onların karizması yok.” 

 

Bazı katılımcılar, Ak Partide bulunmalarının en önemli nedenini lidere duydukları 

hayranlığa bağlamaktadırlar. Onlara göre partileri (Ak Parti) aslında kendi lideriyle 

özdeşleşmiştir. Partinin kurucusu ve başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda 

partinin kimliğini ve politikalarını belirleyen en önemli figürdür. Katılımcıların çoğu 

hem kendilerinin partide bulunmalarının hem de Ak Partinin Türkiye‟de her girdiği 

seçimi kazanmasını liderin karizmasına bağlamışlardır. Siyasetin zorluğuna rağmen 

„Reis‟ için AK Parti‟de bulunduğunu söyleyen Nezihe hanım (27) minnettarlığını şu 

şekilde ifade etmektedir: 

 

“AK Parti‟den önce başörtüsüyle hiçbir yerde bulunamıyor, okula bile gidemiyorduk. 

Bunca şey yapıldı. Reis için elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Biz önce reis için 

buradayız. Onun sayesinde bu parti kuruldu biz de onun için elimizden geleni 

yapmalıyız. Ama şunu da söylemeliyim doğuda siyaset yapmak zaten zor hele bir de 

kadın olunca daha da zor. Ama Reis için değer.‟‟  

 

Ak Partinin kadın kollarında görev yapan kadınların parti liderine yoğun bir inanç, 

güven ve sevgi beslemeleri, partide kadınların daha fazla yer almasının temel nedeni 

de açıklar gibidir. Hiç şüphesiz ki seçmenlerin parti liderleri konusundaki 

düşünceleri önemlidir. Nitekim siyaset sosyoloğu Weber‟in kavramsallaştırdığı 

„ideal tipler‟ aslında toplumun lidere ve meşruiyete yüklediği anlam burada da 

karşımıza çıkmaktadır. Bir kahraman lider prototipine alışan Türkiye rasyonel-yasal 
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liderlere oldukça uzak görünmektedir. Halkın içinden yetişen, halk diliyle konuşan 

ve toplumsal değerleri çok iyi bilen liderler her zaman daha popüler olmuştur. Bu 

konuda Kevser Hanım‟ın (42) Ahmet Davutoğlu ve Erdoğan arasında yaptığı 

karşılaştırma ilginçtir. 

 

“Niye mi Erdoğan? Çünkü bizim dilimizle konuşuyor. Kızınca bile bizim gibi kızıyor. 

Abim, babam gibi… Bazen halkın evine gidiyor Emine Hanımla yere bağdaş kurarak 

oturuyor. Nerde görülmüş böyle lider? Mesela Davutoğlu, meydanlarda 

konuşamıyordu. Bazen değişik kelimeler kullanıyordu, anlamıyorduk. Dili bize göre 

değildi. O gidip ders versin, ama siyaseti Erdoğan gibilere bıraksın. Zaten siyaset ve 

bilim de farklı şeyler. Diyorlar işe Davutoğlu Hoca, bu işin ilmini almış falan.. Ben 

de diyorum tamam da siyasetin dersi olmaz. Siyaset meydanlarda öğrenilir, 

üniversitelerde değil!‟‟ 

 

5.1.6. Ak Partili Kadınların “Siyasal Katılımın Artmasında Kotanın Önemi” 

Hakkındaki Görüşleri 

 

Siyasal organlarda kadın temsilini artırmanın bilinen en etkili yolu, kadınlara belli 

kotaların getirilmesidir. Kota kadınların kendilerini sistematik olarak dışlayan bir 

mekanizmaya girebilmelerini mümkün kılan ve böylece daha fazla sayıda kadının 

siyasette var olmasını sağlayan bir çözüm yoludur (Dahlerup, 2005b:141;  

Romaniuc, 2006:25). Türkiye‟de kadınların siyasal katılımını arttırmak için siyasi 

partiler, tüzüklerinde belli bir kota belirlemişlerdir. Özellikle HDP‟nin kadınlara 

daha fazla bir kota ayırdığını ve kadınların siyasal katılımını daha fazla özendirdiğini 

söylemek mümkündür.  

 

Hatta eş başkanlık gibi Türk parlamenter sisteminde yeri olmayan bir uygulamayla 

kadın ve erkeklerin birlikte siyasete katılmalarını özendirmiştir. Temsilde kadınlara 

belirli kotaların uygulanması diğer partilerde olduğu gibi Ak Partide de söz 

konusudur. Ancak katılımcılar, söz konusu kendilerine ayrılan kotaların 

kullandırılmadığından şikayet etmektedirler. Örneğin Hasret Hanım (55) daha 

eleştirel bir bakışla konuya yaklaşmaktadır:  
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“Bizim partide % 30 kadın kotası var. Fakat bu bölgeden bölgeye farklılık 

gösterebiliyor. Van‟da 50 kişilik il yönetiminin 15‟i kadın olmalı bu kotaya göre ama 

sadece 5 kişi kadın maalesef. Bu sayının daha fazla olması gerektiği konusunda etkili 

bir mücadelemiz olmadı. Ankara‟da olsam bu kota % 50 olmalı derim.‟‟ 

 

Kotanın, kadınların temsilini güçlendirmesi ve kadının siyasette daha fazla söz sahibi 

olması açısından önemli olduğunu belirten katılımcılar, kotanın limitinden ziyade 

kadınlara verilen yetkilerin önemli olduğunu düşünmektedirler. Kadınlar Ak Partinin 

bu konuda başarılı olamadığını itiraf etmektedirler. Örneğin Hasret Hanım gibi 

Kader Hanım (26) da kotanın pratikte uygulanmadığını şu şekilde dile getirmektedir: 

 

“Normalde Ak Parti‟de kota ile ilgili bir ilke var. % 30 kadınlar ve % 30 gençler 

olacak. Bu kota yeterli. Ama bizim il yönetiminde sadece 5 kadın var. Ama yine de 

önemli olan kotayı doldurmak değil, yetkinlik önemli. Kadına konum ve yetki 

vermedikten sonra o kotanın çok da bir önemi kalmıyor.  Mesela encümenliklerde 3 

üyeden birinin kadın olması gerekiyor. Bu da uygulanamıyor. Çünkü doğudayız. 

Buranın kendine özgü yapısı var. Bu kotanın varlığı adil değil fakat kadınlar ve 

erkekler arasında geleneklerden kaynaklı ciddi tabular var. Evet, partimizde kadın 

kotası düşük bunun sebebi doğuda yaşıyor olmamız.” 

 

Bazı katılımcılar kadınların önemli karar organlarında yer almalarını bu sayede 

siyasal katılım ve temsil oranını arttıracak önemli bir işlevselliğe sahip kota 

uygulamasına sıcak bakarken; bazı katılımcılar ise toplumsal cinsiyet algısı 

nedeniyle olumlu bakmamaktadır. Bu konuda Emel Hanım‟ın (31) tespitleri 

önemlidir: 

“Kota konusunda bence erkekler kadınlardan 2 kat hatta 3 kat fazla olmalı. Hatta 

kotaya gerek yok bile diyebilirim. Mesela Van il yönetiminde 50 kişi var 5 i kadın. 

Bence 5 kadın bile fazla olabilir. Bir kere erkeklerin eğitim seviyesi daha yüksek. 

Doğu toplumunda daha cesur ve serbestler. Gece yarısı evlerine gidebilirler kadınlar 

bunu yapabilir mi! Sesi bile daha gür çıkar erkeğin. Konuşmaları bile daha etkilidir. 

Bu nedenle daha çok erkek daha az kadın olmalı.” 
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Partilerinde kadınlara kota uygulaması konusunda bazı katılımcılar daha 

muhafazakâr bir tutum takınarak bu konuda kadın erkek eşitliğinin söz konusu 

olamayacağını, hatta bu konuda eşitlikçi davranmanın İslam‟a ve adalete ters 

düşeceğini iddia ettiler. Örneğin Ayşe Hanım (35) şu sözleri konuya yaklaşımı 

açısından son derece ilginçtir. 

 

“Eşitlikten yana değilim.  %30-%40 oranında olmalı. Sol görüştekiler hep eşitlik 

diyorlar. Ama İslami yönden bakarsak eşitlik yok. Erkek her zaman bir adım öndedir. 

Girdiğimiz ortamlar da farklı erkeklerle. Bir kadın gece 1‟de nasıl kalsın sokakta. 

Kadının sorumluluğu fazla. Bir yandan çocuklar, bir yandan eş bir yandan ev. Bunca 

şeye bakıyorum tabii ki erkekler daha fazla zaman ayıracağı için siyasete onların 

sayısı da fazla olacak.” 

 

Gamze Hanım ise (38) kota uygulamasını hem gerekli hem de doğal bir hak olarak 

görmektedir:  

 

„‟Bu kota meselesi çok tartışıldı, yüzde kaç olmalı, uygulanıyor mu uygulanmıyor mu 

diye. Biliyorsunuz Ak Parti kuruldu, kurulur kurulmaz iki grubu siyasette istedi 

bunlar kadınlar ve gençler. Partide karşı çıkanlar filan olmuş, işte kadınlar katılsın 

ama erkekler kadar katılmasın çünkü onlar erkeklere göre daha eğitimsiz, daha 

korkak filan… Erdoğan bizim reisimiz yok demiş, % 30 kadın kotası olacak. Bu 

kadınların hakkı demiş. Tabi hakkımız çünkü o kadar çalışıyoruz, evimizin işlerini 

bile bazen yarım bırakıp partiye geliyoruz. Kapı kapı geziyoruz, gerekirse küfür 

işitiyoruz. Bizim toplumda kadına küfür etmek ne demek biliyorsun!! Mesela eşime 

sokakta duyduğum şeyleri asla söylemem söylersem bana küfredenleri gebertir. Yani 

çok dağıtmıyim konuyu demek istediğim çok fedakârlık yapıyoruz, yönetimde de 

kadınlara belli bir kota ayrılmalı. % 30 çok iyi bir kota mesela 100 kişilik bir 

teşkilatta 30‟u kadın. Van‟da maalesef bu yeteri kadar uygulanmıyor.‟‟ 

 

Katılımcıların söylediklerinden hareketle AKP‟de kadınların siyasal katılımını 

arttırmaya dönük belli bir kotanın belirlenmiş olduğunu, ancak toplumsal normlardan 

dolayı kotanın belirlediği oranda kadın katılımın gerçekleşmediğini görüyoruz.  
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5.1.7. Ak Partili Kadınların “Siyasal Katılımın Artmasında Kadın Kollarının 

Önemi” Hakkındaki Görüşleri 

 

Kadın Kolları, kadınların siyasal organizasyonlarda yer almaları ve karar alma 

mekanizmalarına katılımlarını arttırmada önemli bir işleve sahiptir. İlk olarak 

1954‟te CHP bünyesinde kurulmuş, 1960‟lardan sonra birçok partide kadın 

yapılanmaları yaygınlaşmıştır. „”Kadın kollarının işlevinin beş ana grupta toplanması 

mümkündür: partiye kadınların desteğini sağlamak, partiye kadın üyeler 

kazandırmak, kadınları partinin üst makamları için eğitmek ve aktif hâle getirmek, 

parti politikalarını etkilemek ve kadınlarla diğer gruplar arasında bağlantılar kurmak” 

(Gelb, 1989:62). 

 

Kadınların parti örgütlenmesi içinde temsil özelliği yüksek mevkilerde yer almalarını 

sağlama noktasında farklı mekanizmalar söz konusudur. Batı toplumlarında kadın ve 

erkek eşitliği görece daha fazla sağlanmış olması nedeniyle siyasal katılım 

konusunda kadınlar fazla bir engelle karşılaşmazken, Batı dışı toplumlarda bu durum 

bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların Türkiye‟de siyasal süreçlere 

katılımda kadın örgütlenmesinin, bu ister sivil toplum örgütleri aracılığıyla olsun 

ister siyasi parti içerisinde olsun fark etmez çok önemlidir. Birçok partinin siyasal 

başarısında söz konusu kadın kollarının yapmış oldukları etkili çalışmaların payı 

bulunmaktadır.  

 

Hasret hanım (55) kadın kollarının önemini yaşadığı bir olay aracılığıyla şu şekilde 

aktarmaktadır:  

“Kadının siyasette erkeklerden daha fedakâr ve özverili bir şekilde çalıştığına 

inanıyorum. Kadının anaçlık duygusuyla ilgili bir şey bu. Yeri geldiğinde ideolojik 

gruplara bile kadın başımıza gideriz. HDP‟nin kalesi sayılan mahallelerinin 

birinden bir gece bana telefon geldi : „60 kişi bir evdeyiz gelin sizinle konuşmak 

istiyoruz‟ dediler. Ben, iki arkadaşımı daha alarak o eve gittim gecenin bir yarısı. 

Ama polislere uzak takibe alın dedim. Neyse oturduk onları ikna ettim ve o evden 30 

üye kazandık. Hem seçimden başarı ile çıkmak için hem de partinin geleceği için 

kadın kollarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ak Parti kurulduğu ilk 
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zamanlardan itibaren Kadın Kolları en temel organı olmuş ve bugünlere gelmesinde 

kadınların emeği büyüktür.” 

 

Bilinenin aksine yapılan istatistiklere göre kadının oy verme davranışı daha çok 

bireyseldir (Ayata, 1998). Siyasi partiler, kadınların bireysel oy verme davranışını 

seçmen potansiyelini bildiklerinden dolayı iktidara gelmeleri için kadın seçmen ve 

kadın seçmene ulaşacak yerlerin büyük önemini bilmektedirler. Kadınları bu konuda 

örgütlemenin en önemli yollarında birisi de parti bünyesinde kadın yapılanmasını 

kurmaktır. Parti bünyesindeki kadın yapılanmaları mahalle/köy ziyaretleri ile ev ev 

dolaşıp partiye gerek üye gerekse seçmen kazandırmakla olmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında Refah Partisinden gelen bir geleneğin yani kadınların aktif bir biçimde 

siyasetin içinde olması, partilerine oy ve üye kazandırmak için yoğun bir çaba 

göstermiş olmaları, Ak Parti içinde de devam ettiğini söyleyebiliriz.  

 

Aslında muhafazakâr kadınların 1980 sonrası Türkiye‟sinde siyasetin 

şekillenmesinde daha etkin olduklarını görmek mümkün. Kadın kolları açısından 

kurumsallaşan partilerin başında yukarıda da vurgulandığı gibi genellikle sol 

partilerden ziyade merkez sağ partiler olduğu görülmektedir. Çünkü merkez sağ 

siyasette iktidara gelen partilerin temel politikalarından birisi de kadının hak ettiği 

yere getirmek gibi bir iddiası olmuştur. Kadının burada politik bir özne olarak öne 

çıkarılması geleneği aslında Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluş döneminde de 

görülmektedir. Dolayısıyla ister sol ister sağ partiler olsun fark etmez, kadın 

kollarına özel bir önem vermeye çalıştıklarını söyleyebilir. Nitekim Ayşe Hanım (35) 

Kadın Kollarının önemini şu şekilde açıklamaktadır: 

 

“Kadın kolları Ak Parti için çok önemlidir. Kadın kolları olarak en ücra köylere bile 

giderek partimizin reklamını yaparız. Hatta bir keresinde köylüler bizi sopayla 

kovaladı. Ama ne olursa olsun partimizin güçlü olması için çalışırız. Her defasında 

cumhurbaşkanımız tarafından sıklıkla bize teşekkür dile getirilir. Bu da bize güç 

verir daha fazla çalışırız.” 
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Katılımcılar genel olarak partinin seçmen sayısını arttırmak ve seçim dönemlerinde 

parti propagandasını yaymak gibi misyonlar yüklendiklerini ve bu konuda başarı elde 

ettiklerini dile getirmektedirler. Ancak bu başarılarına karşın kadın kollarının bir 

bütün olarak Ak Partinin üst karar mekanizmalarında hak ettiği yeri alamadığı, 

çoğunlukla sahada olmalarına karşın görüşlerine başvurulmadığını ve bundan dolayı 

da gereken değeri görmediklerini beyan eden katılımcılar da olmuştur. Aynı şekilde 

söz konusu karar alma süreçlerinde daha ağırlıklı bir yer edinmek istediklerini ama 

aynı zamanda buna ilişkin taleplerinin yeterince dikkate alınmadığı için sitem 

edenler olmuştur. Nitelim Sinem Hanım (44) bu sitemini şu ifadelerle ortaya 

koymaktadır:  

 

“Partide kadın kolları evet var. İl yönetiminde kim var? Erkekler var! Kimin sözü 

geçiyor? Onların!  Eeee neye yarar onca faaliyetimiz ve çalışmamız. Etkimiz yok, 

çünkü yetkimiz yok. Karar mekanizmalarında değiliz. Olsak bile aktif olmamızı 

isterler mi? Benim gibi bir adam neden olmasın karar vericiler arasında! 

- Adam mı, kadın mı? 

-Siyaset beni adam yaptı Zeynep Hanım. Ayrıca kadın desem ne değişir? Siz de 

bazen bu kavramlara çok takıyorsunuz.” 

 

Görüşmede kadınlar bir yandan erkek egemen sistemi sorgularken diğer yandan 

farkında olunmadan eril siyasi söylemleri pekiştirir gibiydiler. Kadın Kolları, cinsler 

arasında katılım, temsiliyet ve karar vericiler olma konusunda mücadele etmek için 

mi yoksa eşitsizliği ve ataerkil zihniyeti yeniden yaratmak için mi kurulmuştu? 

Görüşme esnasında kimi zaman aldığım yanıtlar sorularımı ve merakımı giderirken 

kimi zaman da aldığım cevaplar sorularımı arttırıyor, mesele daha komplike haline 

geliyordu.  

Görüşmede Sinem Hanım‟ın aksine Kader Hanım (26) ataerkil söylemlere mesafeli 

durmasıyla dikkatimi çekmişti. Geleneksel toplumsal normlara, cinsiyetçi 

yaklaşımlara karşı eleştirel bir dil kullanıyordu:  

 

“Toplum diyor kadından belediye reisi olur mu?, Kadın neden partide koşturuyor..? 

Niye koşturmasın! Kadın toplumun her türlü pisliğini çekiyor neden siyasette 
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olmasın ki! Ama genellikle önleri kesiliyor. Kadının zaafı namusudur. Genellikle 

siyasette en büyük engel de bu. Siyasette kadın 100 erkeğin arasında mücadele 

edebilir etmesine ama toplum hemen şunu yapıştırır 100 erkeğin arasında bir kadın 

varsa mutlaka bir şey vardır. Bu lafları engellemek amacıyla Kadın Kolları kuruldu. 

Biz beraber mücadele ediyoruz bu sayede. Ama toplumun önümüze koyduğu 

engellerden dolayı çok da özgür ve verimli çalışmalar yürütemiyoruz. Erkekler kadar 

aktif değiliz anlayacağın.„‟ 

 

Kader Hanım‟a göre kadın kolları kadınların siyasi katılımı için bir mekanizma olsa 

da siyasi karar alma konusunda ve aktif faaliyetlerin yürütülmesi konusunda yetersiz 

kaldıklarını belirtmiştir. Bunun temel nedenini de toplumun kadına yüklediği değer, 

ona ilişkin beslediği yargılarda buluyor. Zira Kader Hanım‟a göre Türkiye‟deki 

partilerin hepsi nihayetinde kadınların önünü açmak, kendilerini siyaseten de ifade 

etmek ve başarılı olmalarını istemek gibi bir derdi bulunmamaktadır. Eril egemen 

zihniyetin bir sonucu olarak oluşan ve genellikle erkekler tarafından doldurulan 

siyasal partiler için de bu durum geçerlidir. Nihayetinde kadın kolları aktif 

faaliyetleriyle partilerine çok fazla oy kazandırabilir, çok önemli başarılar elde 

edebilir, ancak onlara ilişkin zihinsel ön kabuller ve önyargılar devam ettiği 

müddetçe başarılarının somut karşılığı olamayacak ve kadınlar yine erkeklerin önüne 

geçemeyecektir.  

 

Zahide Hanım (34) ise Kader Hanım‟ın karamsarlığını taşımamakta, eleştirilerine 

katılmamakta aksine, kadın kollarının, kadın temsiliyetinin sağlanmasında ve ileriki 

süreçlerde siyasal mekanizmalarda yer almasında çok önemli bir basamak olduğunu 

düşünmektedir. Onun konuyla ilgili değerlendirmesi şu şekildedir: 

 

“Kadın kolları kadınlar için önemli. Çünkü siyasete girmek isteyen ama yeterince 

parası olmayan veya okullar okumayan kadınlar buraya üye olabiliyor. Diyelim ki 

kadın kolları olmasaydı ben nasıl aktif çalışacaktım. İl teşkilatına girmek istedim 

diyelim ki, asla üye olamazdım. Veya milletvekili aday adayı mümkün değil, 

yapamazdım yani. Ama diyelim ki biz normal vatandaş gibi haber izliyoruz, hangi 

parti ne demiş biliyoruz, oyumuzu da kullanıyoruz. Diyelim ki ben dedim bunlar 
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bana yetmez ben daha çok siyasete girmek istiyorum. Bunun için de kadın kolları 

bana kapısını açar ve buyur gel der. Eğer çok aktif olursam yürütme kuruluna bile 

girerim. Hatta diyelim çok güçlü oldum kadın kolları başkanı bile olurum.” 

 

Görüşme esnasında kadın kollarında kadın meselesine dair bilinç ve duyarlılığın 

gelişmesine yönelik zihinsel veya aksiyonel anlamda herhangi bir faaliyetin olmadığı 

görüldü. Esas mücadele edilen şey partinin iktidarının/gücünün devam etmesi ve 

kendi siyasi varlıklarının sürdürülmesiydi. Kadın kolları, kadınların siyasal hayata 

dâhil olması, aktif eylemlere katılması ve karar mekanizmalarında yer almasını 

sağlamasına karşın kadınların örgütlenme sürecinde bağımsız davranmalarına engel 

olup partiye bağımlı çalışmalarını beraberinde getirebilmektedir. Özellikle sağ 

partilerde kadın faaliyetleri daha müstakil olarak kadınlar tarafından ve kadınlar 

arsında yapılmaktadır. Hem muhafazakâr yapılanma, hem de geleneklerden kaynaklı 

faktörlerden dolayı partide kadının ve erkeğin yan yana olması pek hoş 

karşılanmamaktadır. Nitekim Emel Hanım (31) bu konudaki düşüncelerini şu şekilde 

ifade etmektedir: 

 

“Siyasi bir parti çatısı altındayız kadınlar olarak. Ama Kadın Kolları olarak biz il 

yönetiminden ayrı çalışırız. Açıkçası ayrı olmasaydı bu partiye bu kadar kolay 

gelemezdim. Eşim de bunca erkeğin arasına gelmemi istemezdi. Ama burada 

erkeklerle çok nadiren iletişimde oluyoruz.‟‟ 

 

5.1.8. Ak Partili Kadınların “Toplumsal Normların Siyasal Katılım Üzerindeki 

Etkisi” Hakkındaki Görüşleri 

 

Ülkemizde kadınlar, birçok Avrupa ülkesinden daha önce seçme ve seçilme hakkını 

elde etmelerine rağmen, günümüzde siyasal alanda kadınlar net, sınırları belli eril bir 

alanla karşılaşmaktadır. Bazı geleneksel ve dini tabulardan dolayı siyasi alanda 

erkeklerin olması gerektiğine dair bir algı mevcuttur. Siyasetin ana konusu olan 

iktidar, öncelikle uzlaşmayı gerektiren, fiziksel güce tavırlı bir eylemdir. Dolayısıyla 

kadınların ve erkeklerin eşit düzeyde başarılı olabilecekleri bir alandır, fakat 

toplumsal cinsiyet algısı ve siyasal kültür normları kadına yönelik algıyı 
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değiştirebilmektedir. AK Parti Kadın Kolları‟nda çalışanlar da bu genel yargıyı 

doğrular nitelikte bir tavır ortaya koymaktadırlar. Örneğin İpek Hanım (39) kadın 

olarak siyasetin içinde olmasını geleneksel normlar açısından zaman zaman hoş 

karşılanmadığını ancak bu durumun kendisini hiç etkilemediğini itiraf etmiştir:  

 

“Eşim beni destekliyor kesinlikle. Eşim beni her ortama göndermez. Ama burası Ak 

Parti. Her ortama benzemez. Farklı ideolojilerden olan insanlar olumsuz tepki 

verdikleri oluyor ama benim için en önemli ailemin desteği. „‟ 

 

Reyhan Hanım (50), muhafazakâr kadınların yaşamın her alanında olmaları, kamusal 

alanda bulunmaları ve kendi özgül kimlikleriyle mücadele etmeleri gerektiğini 

savunmaktadır. Ona göre siyaset, sanıldığı veya düşünüldüğü gibi sadece erkeklerin 

tekelinde olan bir iş değildir ve olmamalıdır. Tabii ki, kadının, kadın olmaktan 

kaynaklı ailevi ve toplumsal sorumlulukları vardır. Ancak bu sorumluluklar onu eve 

hapsetmemeleri, aksine ev ile ev dışı arasında denge kurmalıdır. Ayrıca İslam‟ın yine 

sanıldığı gibi kadınları eve kapatan bir din olmadığını zamanın ve şartların 

değiştiğini ve mutlaka kadınların toplumsal ve cinsiyetçi normları aşarak istedikleri 

gibi yaşamlarını düzenlemeleri gerektiğini düşünmektedir.   

 

“Bazen ikilemde kaldığımız oluyor. Ev ve siyaset arasında kalıyoruz. Ama isteyen 

herkes bu dengeyi koruyabilir. Ama bir kadının eşi kesinlikle siyasette olmanı 

istemiyorum derse ailenin selameti için eşini dinlemeli kadın. Hz. Hatice tüccar bir 

kadındı. Ki bu zamanda şartlar çok daha değişti. İslamiyet‟te de kadının hep evde 

oturması diye bir şey yok. Biz gerektiğinde anneyiz, gerektiğinde eşiz, gerektiğinde 

meydanlardayız. Olması gereken bu‟‟ 

 

Van ili ağırlıkla geleneksel davranış kalıplarının sürdüğü ve muhafazakâr diye 

tanımlayabileceğimiz bir şehir kimliğine sahip olduğu için kadınların bu şehirde 

siyaset yapmaları ve çalışmaları Batı şehirlerine göre daha zor olabilmektedir. 

Araştırmada ortaya çıkan gözlem şudur; kadınlar özel alana ait sorumlulukları ile 

siyasal alanda bulunma ve çalışma arzusu karşısında bir ikilemle karşı karşıya 

kalmaktadır Kadınlar böyle bir ikilemde kalmasalar dahi özel alan olan „ev‟ ve 
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kamusal alan olan „siyasal parti‟ sorumluluklarını beraber yürütmek zorunda 

olduklarını ifade etmişlerdir. Nitekim Berktay‟a göre (2012:65) sorun aslında 

kamusal alanın varlığında değil, onun sınırlarını nasıl çizdiğimizde, neyin özel neyin 

kamusal olduğunun belirlenmesinde yatmaktadır ki bu da aslında politikanın 

konusudur. 

 

Zahide Hanım (34) bir kadın ve aynı zamanda kadın kollarında çalışan, partisine 

hizmet etmeye ve siyaset mekanizmasının bir unsuru olarak ne tür ikilemler 

yaşadığını şu veciz ifadeyle ortaya koymaktadır:  

 

“Bence biz kadınlar erkekler kadar başarılı değiliz siyasette. Çünkü evimiz var. Ev 

işleri, çocuklar hep bizim görevimiz. Mesela teşkilattaki erkekler. Esnaf, ya da ticaret 

yapıyor ev işi gibi bir derdi yok çocuk desen karısı büyütüyor arta kalan tüm 

zamanını partiye ayırıyor. Partinin gerçek yöneticileri de onlar oluyor. Ben eğer 

müsaden olursa bugün partiye nasıl geldiğimi anlatayım.  

-Tabi buyurun.  

- Sabah 7‟de uyanıp beyi işe gönderdim. Sonra çocuğu okuluna bıraktım. Sonra eve 

geldim, temizlik yaptım. Yemeğimi yapıp dolaba attım. Sonra gün parası vardı ondan 

bi 20 lira aldım harçlık olarak. Dolmuşa atladım partiye geldim. Arkadaşlarla biraz 

muhabbet ettik sonra toplantı vardı. 2 saat sürdü. Şimdi buradan çıkıp çocuğu 

alacam sonra yine ev işleri.  Hele şimdi iyi. Seçim dönemlerinde görün beni. 

Otomatik bir robot gibi oluyoruz. Bazen eve geç gitmek zorunda kalıyoruz.” 

 

Hiç şüphesiz ki, hemen hemen bütün toplumlarda kadınların ilk ve en önemli 

sorumluluk alanı, aile yani kadının aile içindeki öncel rolü olmuştur. Özel alandaki 

bu ağır sorumluluk, kadınların yoğun zaman gerektiren siyasi faaliyetlere 

katılmalarına engel olmakta, en azından bu katılımı güçleştirmektedir (Kalaycıoğlu, 

1983:20). Kendini temsil etme yetkisini ele geçiren kadınlar geleneksel normların 

sürdürüldüğü evlerde çatışma konusu olup olmadıkları konusunda katılımcıların 

geneli ev/siyaset arasındaki dengenin korunması gerektiğini söylemektedirler. 

Türkan Hanım (56) özel alan ile kamusal alan, ev işleriyle parti işlerini nasıl 



83 

 

yürüttüğünü ve bu konuda ne tür sıkıntılar yaşadığını dile getirirken ailesinin kendisi 

açısından en büyük destekçisi olduğunu şu ifadelerle ortaya koymaktadır:  

 

“Ailem destekliyor. Akrabalarımdan HDP„li olanlar da MHP‟li olanlar da var. Fikir 

ayrılığı da zaman zaman yaşayabiliyoruz. Ama saygı çerçevesinde konuşuruz her 

zaman. Ama her şeyden önce eşim ve çocuklarım beni destekliyor. Eve geç gittiğimde 

yemek yok ütü yok demezler beni idare ederler. Hatta evde oturduğumda eşim bana 

der evde oturmayın gidin vatan için bir şeyler yapın. Ailem zaten elhamdülillah Ak 

Parti‟li bu nedenle sorun yaşamıyorum.” 

 

Katılımcılar cinsiyet kimliklerinden ziyade ideolojik kimliklerinden dolayı toplumun 

bazı kesimleri tarafından tepki aldıklarını dile getirmişlerdir. Reyhan Hanım (50), 

Doğu‟da siyaset yapmanın ne kadar güç olduğunu çevresinde farklı parti mensupları 

tarafından kimi zaman eleştiri ötesi hakaretlere uğradığını, ancak ne olursa olsun 

inanmış olduğu yoldan, davadan dönmeyi hiç bir zaman düşünmediğini 

belirtmektedir. Ona göre Ak Partili olmanın çok güç yanları var, özellikle de söz 

konusu kadın ise, bu daha fazla zor olabilmektedir. Aşağıdaki değerlendirmeleri 

kadın kollarının gerek ailelerinden gerekse çevreden ve toplumdan ne tür tepkiler 

aldıklarını ortaya koymaktadır. 

 

“Eşim bana çok destek verir siyasette bulunduğum süreçte. Çocuklarım da öyle. 

Burada bulunan hanımların hepsinin eşi destek verir yoksa kesinlikle buradaki 

işlerimizi yürütemeyiz. Bazı günler akşama kadar partide kalmak zorunda kalıyoruz, 

eş desteği olmadan bu mümkün değil. Komşularıma gelince, onların birçoğu Ak 

Parti‟de aktif bir şekilde çalıştığımı bilmiyor. Hepsinin komşuluğu çok güzel iyi 

anlaşırız ama mesele siyasete gelince HDP‟li oldukları için bana saygı 

göstermeyeceklerini biliyorum. Onlar „Apo‟yu ya da „Selahaddin‟i destekliyor ben 

ise „Tayyipçi‟yim. Onların bu kadar sivri olmasının da bazı nedenleri var. Mesela 

komşumun bir oğlu dağda bir oğlu KCK‟dan içeri atıldı. Bu nedenden dolayı 

saklıyorum onlardan.” 
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5.1.9. Ak Partili Kadınların “Örgütlenme Süreci ve Yapılan Faaliyetler” 

Hakkındaki Görüşleri 

 

Türkiye‟de örgütlenmek isteyen topluluklar birçok zorlukla karşılaşmakta, söz 

konusu kadın örgütlenmesi olunca problemler daha fazla artmaktadır. Onun için 

kadınlar siyasal örgütlenme sürecinde birçok engelle mücadele etmek zorunda 

kalmaktadırlar. AK Parti Kadın Kolları‟nda kadınların nasıl örgütlendikleri, 

örgütlenmeye ilişkin ne tür problemler yaşadıkları konusunda yapılan görüşmeler, 

bizde şu izlenimleri uyandırdı. Öncelikle kadınların siyasete katılma kararları, kendi 

düşünceleri olmakla beraber eşlerinin iznini gerektirmiştir.  

 

Bazı görüşmeciler, bu yöndeki taleplerinin ilk başlarda eşleri tarafından uygun 

bulmadığını, ancak zaman içinde bu yöndeki fikirlerinin değiştiğini, hatta bazı eşler 

bizzat kadın kollarına giderek ortamı görerek buna izin verdiklerini belirtirmişlerdir. 

Hasret Hanım (55) içinde bulundukları partinin örgütsel yapısı hakkında bazı bilgiler 

verirken, bu konuda herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade etmiştir: 

 

“Van‟da 33.000 kadın üye var. Bu iyi bir örgütlenmenin ve başarının sonucudur. 

Kadın kollarında yönetim kurulunda 14 üye, başkanla beraber 15 kişi. Yönetim 

kurulu ile beraber 50 asıl 50 yedek üyemiz var. Her hafta Çarşamba günleri düzenli 

bir şekilde toplantı yapıp bazı kararlar alırız. Konuştuğumuz konular farklılaşıyor. 

Herkes kendi düşüncesini özgürce dile getirir. Öyle baskı felan yoktur.” 

 

Örgütlenme sürecinde yapılan etkinlikler, programlar, faaliyetler örgütlerin 

sürekliliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir. Ayrıca yapılan etkinlikler 

kadınlara da siyasal anlamda bir heyecan kazandırmaktadır. Kadın kolları olarak 

yapılan faaliyetleri Hasret Hanım (55) şu şekilde açıklamaktadır: 

 

“Okuma yazma kursu, kadına şiddet ile ilgili seminer, küçük yaşta evliliğe hayır, 

kadına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıl dönümünde program yaptık. 400 

öğrenciyi giydirmek için proje yaptık ve uyguladık. Seçim dönemlerinde aşırı bir 

yoğunluğumuz olur. Bir gün partiye gelin o dönemde içeri giremezsiniz. Özellikle 
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saha çalışmaları çok önemli her gün ilçe, köy ve mahallelere ev ziyaretlerine gideriz 

ve insanları ikna etmeye çalışırız. Biz sahada 300 kadın çalışırız.” 

 

Araştırmada dikkatten kaçmayan bir husus da şu olmuştur. Türkiye‟de kadınlar 

toplumdaki ikincil konumlarını sorgulayıp itiraz ettikleri; sosyal, hukuk, eğitim 

alanlarında erkekler ile aynı fırsatlara sahip olma taleplerini gerçekleştirmek 

istedikleri için örgütlenmişlerdir. Türkiye‟de sivil veya siyasi örgütlenme çok zor 

olmuştur. Kadınların bağımsız olarak örgütlenmeleri ise erkeklere nispeten daha da 

zor olmuştur. Araştırmanın muhtevasına uyumluluk olması açısından siyasi 

partilerdeki örgütlenme ve yapılan faaliyetlerle alakalı yapılan görüşmede kadınların 

siyasi alandan ziyade sosyal konular için örgütlendikleri ve bu konuda faaliyet 

alanlarını genişlettiğini görmekteyiz. Örneğin Türkan Hanım (56) daha çok hangi 

konularda örgütlendiklerini şu ifadelerle oraya koymaya çalışmaktadır: 

 

“Sevgi yolu projesi ile kırsalda yaşayan 300 çocuğu giydirdik. Çocuklar üşümesin 

projesi ile yine çocukları giydirdik. Bunun dışında belirli günler bizim için çok 

önemli mesela 8 Mart‟ta kadınların gününü kutlarız. Bu faaliyetler esnasında çok 

mutlu ve huzurlu hissediyorum. Çok gurur veriyor bana. Çocukların ayaklarını, 

yüreklerini ısıttığımda ne kadar huzurla dolduğumu anlatamam size. Günde 

ortalama 3 yoksul eve gidip ziyaret ederiz. Onlara gıda yardımı yaparız. Bunların 

hepsi benim görevim. Burası ayrıca dert kapısı. Kadınlar gelip sorunlarını 

sıkıntılarını anlatıyor, biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.” 

 

Görüşmede kadınların bir kısmı faaliyetlerini düzenlerken parti içindeki katı 

hiyerarşik yapıdan dert yakınmışlardır. Ancak resmi örgütlenme biçimleri belli bir 

hiyerarşiyi de gerekli kılmaktadır. Bunun avantajları ve dezavantajları 

bulunmaktadır. Hiyerarşi bütün kadınların aktif katılımlarını engellemektedir ve 

sadece yönetim kurulunun aldığı kararlar etkili olmasına rağmen İşlerin zamanında 

ve hızlı işlemesi için de gerekli olabilmektedir. Nitekim Sinem Hanım (44) bu 

konuda karşılaştıkları sorunları şu tespitlerle ortaya koymaktadır:  

 



86 

 

“14 yıldır her faaliyette bulundum. Ama açıkça burada öyle devlet meseleleriyle 

ilgili faaliyetler yapılmaz. Yapamayız çünkü il başkanlığı var. Merkeze uymayan bir 

şey yapsak hoppp bi durun bakalım derler adama. Burada görev çok ama yetki yok. 

Çiçek dağıtımı felan yapılır bazen bu düşündürüyor beni. Küçük bir dernek bile 

bağımsızca karar alır ve uygulamaya çalışır ama burada öyle bir dünya yok. 

Hiyerarşi var yani.‟‟ 

 

Ancak muhafazakâr ideolojiye göre toplum denilen yapı organik bir bütündür ve 

hiyerarşik düzen zorunludur. Liberalizmin bireye yüklediği anlam ve her bireyin 

kendi çıkarı peşinde olan bireysel çabasına muhafazakârlık olumlu bakmaz. 

Muhafazakâr düşünürlere göre toplumun çıkarı bir bütündür ve bu çıkarları korumak 

siyaset sahnesinde/sayesinde maksimize etmek liderlerin işidir. Dolayısıyla lidere 

biat, sadece parti üyelerinin sadakatini göstermesi açısından değil, aynı zamanda 

muhafazakar anlayışın sürmesi açısından da önemlidir. Burada  

 

5.1.10. Ak Partili Kadınların “Kadınların Siyasal Örgütlenmesinde Ekonomik 

Koşulların Önemi” Hakkındaki Görüşleri 

 

Siyasi partilerde kadın yapılanmalarının sürdürülebilirliği için ekonomi konusu can 

alıcı bir öneme sahiptir. Zira çalışmaların ve projelerin hayata geçirilebilmesi için 

ekonomik açıdan yeterli kaynaklara sahip olunması gerekmektedir. Kadın kolları 

siyasal partilerin en önemli dallarından biri olarak sosyal sorumluluk projelerinin ana 

aktörlerinden birisi olduğu için doğal olarak belli bir finansal kaynağa sahip olmayı 

gerektirmiştir. Ancak görüşmecilerin en çok dert yandıkları huşulardan birisinin de 

bu konu olduğu görülmüştür. Sinem Hanın (44) iktidar partisinin kadın kollarında 

çalışıyor olmalarına karşı bu konuda ne tür sıkıntılar yaşadıklarını şu şekilde 

aktarmaktadır:  

 

“Maalesef kadın kollarının bir bütçesi yok. Yol parasıdır, burada yemesidir, 

içmesidir her şey külfet olabiliyor. Evet, dava bilinci, fedakârlık önemli, önemli 

olmasına da ekonomik durumlar da çok önemli. Maddi olarak da desteklenirsek 

projelerimizin işlevselliği olur.” 
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Görüşmeyi kabul edip araştırmaya dâhil olan kadınların (özellikle yönetim kurulu 

üyelerinin) sabahtan akşama kadar yaptıkları çalışmalar karşılığında herhangi bir 

ücret almadıklarını, çalışmaları tümüyle gönüllü yaptıklarını dile getirdiler. Kadınlar 

yukarıda da vurgulandığı üzere partide faaliyette bulunmalarının karşılığında 

herhangi maddi bir çıkar beklentisi içinde olmadıklarını açıkça söylemişlerdir. Onlar 

açısından yaptıkları şey bir davayı sürdürmektir. İnandıkları değerleri ve ideoloji 

görüşü savunan partilerinde hizmet vermektir. Dolayısıyla kişisel olarak herhangi bir 

karşılık beklemeksizin çalıştıklarını, esas zorlandıkları hususun ise projeleri için 

kaynak bulamamaları olduğunu ifade etmişlerdir. Nitekim Hasret Hanım‟ın (55) 

aşağıdaki tespitleri konuya fazlasıyla açıklık getirmektedir: 

 

“Kadın kollarında başkan dahil çalışan kimsenin hiçbir geliri yok. Burada aktif 

çalışan kadınlardan kimse bir maaş almaz, gönüllülük esastır. Eşim bana her ay 

1000 lira harçlık verir buradaki çalışmaları yapmam için. Bazen kadınlara çay 

ısmarlarım bazen yol parası bazen de buradaki çalışmamızı yapmak için bu harçlık 

bayağı işimi görüyor.‟‟ 

 

Siyasi partiler bünyesinde kurulan kadın kollarının en önemli avantajlarından birisi, 

bu yapılanmanın aylık giderlerinin (faturalar, kira vb..) parti tarafından karşılanıyor 

olmasıdır. Nezihe Hanım (27) bu durumu kendileri açısından önemli bulmaktadır: 

 

“Düzenli bir bütçemiz yok maalesef. Bütçe olursa işler daha hızlı yürür tabi ki. Fakat 

böyle bir binada hizmet etmek ve organize olmak da büyük imkan. Faturalardır, 

sekreterin maaşıdır, telefon ücretleridir hepsini genel merkez karşılıyor.‟‟ 

 

Genel olarak bakıldığında kadınların siyasi partilerdeki organizasyonlarının 

kurumsallaşması ve projelerinin eyleme dönüşebilmesi için belli oranda mali 

kaynağa sahip olmaları gerektiği görülmüştür. Kadınların siyasal yaşama ve karar 

mekanizmalarına katılımlarının artabilmesi için hukuksal, toplumsal ve ekonomik 

koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde kadınların siyasi katılımları 

nicel verilerle sınırlı olacaktır. Aynı şekilde kadın kollarının kurulması, kadınların 

siyasi partilere üye yapılması ve ilgilerini arttırmak istenmesinin yanında özellikle 
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ekonomik koşullarının iyileştirilmesi, yapacakları projelerin fonlarla desteklenmesi 

gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

 

İdeolojilerin veya siyasal organizasyonların toplumda değişim ve dönüşüm yaratma 

sürecinde önemli politikalar ürettikleri ve stratejiler geliştirdikleri alanlardan biri de 

kadın konusudur. En önemli toplumsal hareketlerden biri olan kadın hareketleri 

Türkiye‟de 1980‟lerden sonra Feminizm, Muhafazakârlık, ulusalcılık gibi 

ideolojilerin çatısı altında görünürlük ve çeşitlilik kazanmış olsa da ilk kadın 

hareketlerini Tanzimat ve II. Meşrutiyet dönemleriyle başlatmak mümkündür. 

Osmanlı Devleti çöküş döneminde askeri ve siyasi anlamda mağlubiyet yaşamışsa da 

düşünsel anlamda birçok reformist ve aydının basın ve yayın faaliyetleri ile toplumu 

ihya etmeye çalışmıştır. Bu dönem kadınların da bir hareket oluşturmaları için fırsat 

olmuştur.  

 

Batıda kadınlar, tabandan hareketle uzun yıllar süren mücadelenin sonucunda siyasal 

haklarını elde ederken; Osmanlı‟nın son dönemlerinden itibaren başlayan kadın 

hareketi özellikle bilişsel düzeyi yüksek ve iyi eğitimli kadınlar tarafından 

derneklerle ve basım-yayın araçlarıyla seslerini duyurabilmişlerdir. Tanzimat 

döneminden itibaren başlayan bu hareket II. Meşrutiyet‟ten sonra yoğunluk 

kazanmıştır. Cumhuriyet‟in kuruluşundan itibaren Türkiye‟de hızlı bir modernleşme 

ve çağdaşlaşma süreci başlamış, toplumun önemli kurumları ve teamülleri 

değiştirilmiştir. Bu değişim sürecinde Kemalist kadınlar pozitif birçok hak elde 

ederken; muhafazakâr kadınlar kamusal alanda bir hareket veya örgütlenme zemini 

bulamamışlardır.  

 

Çok partili hayatın başlaması (1946) ile Demokrat Parti‟nin CHP‟nin statükocu 

yapısından bağımsız bir siyasal parti olarak ortaya çıkması, Türkiye‟nin 

demokratikleşeceği umudunu yaratmıştır. Muhafazakâr öğeleri taşıyan DP bu 

ideolojiye mensup kadınların bir hareket oluşturmaları için herhangi bir politikaya 

veya vizyona sahip olamamıştır. 1950‟lerden 1980‟lere kadar kadınlar kitlesel 

anlamda herhangi bir örgütlenme deneyimi gerçekleştirmemiş, siyasal katılım 

mücadelesi vermemiştir.  
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Türkiye‟de kadın hareketlerinin 1980‟lerden sonra yankı uyandırmasının temel 

nedeni toplumsal ve siyasal olarak „çoğulcu‟ bir ortamın oluşmasıydı. Bu ortamın 

toplumsal hareketlere ve yasal örgütlenmelere zemin hazırlaması kadın hareketleri 

açısından çok önemlidir. Oluşan çoğulcu ortam ile Türkiye‟de çeşitli kadın 

hareketlerinden bahsetmemiz mümkündür. 1980‟lerden sonra İslamcı hareketi 

benimseyen Refah Partisi kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla herkesi „cihad‟ 

ruhuyla hareket etmeye; adil, hakkaniyetli bir düzen için meydanlarda mücadele 

vermeye davet etmiştir. Refah Partisi‟nin iktidara gelmesi „Adil Düzen‟in 

uygulanması için gerekli bir şarttı bu nedenle özellikle kadınlar ev ev dolaşıp Refah 

Partisi için çalışmıştır.  

 

28 Şubat sürecinden sonra Refah Partisi içerisinde gelenekçiler ve yenilikçilerin 

oluşması ve yenilikçilerin Milli Görüş‟ten ayrılarak Muhafazakâr bir parti olan AK 

P‟artiyi kurmalarına neden olmuştur. Muhafazakâr kadınlar kadın kollarında veya 

seçim zamanlarında parti için çalışsalar da 2013 yılına kadar önemli makamlara 

gelmelerinin ve parlamentoya girmelerinin önündeki en büyük engel başörtüsü 

olmuştur. Başörtüsü sorunu çözüldükten sonra kadınlar türbanlarıyla mecliste, 

mahkemelerde, üniversitelerde görünür olmuşlardır. Günümüzde ise görünür olan 

kadınların yeterince yetkin ve etkili olup olmadıkları tartışma konusu olmuştur.  

 

 AK Parti‟nin kuruluşu ile birlikte Türkiye‟de popüler ve çoğunluğun benimsediği 

muhafazakârlık ideolojisi 2000‟lerden beri tartışılmıştır. Muhafazakârlıkla ilgili 

düşünsel anlamda önemli eserler verilmese de siyasal anlamda 16 yıllık iktidar partisi 

olan AK Parti‟nin kendini tanımladığı siyasal bir kimlik olmasından dolayı önem arz 

etmektedir. Türkiye‟de tutuculuk ve dindarlık anlamında kullanılan bu ideolojinin 

düşünsel, toplumsal ve siyasal temellerinin bilinmesi zorunludur. AK Parti, İslamcı 

hareketten ve „milli görüş‟ çizgisinden sıyrıldığını ve başka bir ideoloji ile kendisini 

tanımladığını, kitlesel bir partinin gereği olarak radikal ve lokal söylemlerden ziyade 

daha esnek politikalar ile bağımsız ve güçlü olduğunu iddia etmektedir. Değişimin 

yaşandığı konulardan birinin kadın konusu olduğu iddia edilmektedir.  
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1980‟ler ve 1990‟lara nazaran günümüzde kadınların siyasal katılımının arttığı bir 

gerçektir. Ayrıca AK Parti Kadın Kolları önceki dönemlere kıyasla sadece seçim 

dönemlerinde değil normal süreçte de sürekli çalışan bir birimdir. Kadın kolları, 

kadınların siyasal katılımının arttırılması için önemli bir mekanizma olmasına karşın 

kuruluşundan bu yana hep ikincil bir konumda olup siyasal alanda kadın erkek 

eşitsizliğini yeniden yaratma konusunda eleştirilere maruz kalmıştır. Özellikle 

feministler bu konudaki eleştirilerini her fırsatta dile getirmişlerdir. Çünkü katılım 

sadece görüntüler ve pasif eylemler üzerinden gerçekleşmez. Aktif katılım, karar 

mekanizmalarında ve yönetim kadrolarında bulunma konusunda 16 yıldır 

ilerlediğimizi ve bu konuda geliştiğimizi söylemek oldukça güçtür.  

 

Kamusal alan/özel alan dikotomisi cinsiyetçi iş bölümleri üretmektedir. Özel alana 

konumlandırılan kadınlar ikincil rolleri üstlenmektedir. Erkekler ise politik, iktisadi 

hukuki konularda karar vericiler olarak kamusal alanın hâkimi olmuşlardır. Keskin 

sınırlarla çizilen bu ayrıma karşı her dönemde ve her coğrafyada kadınlar tarafından 

itirazlar yükselmiştir. Geleneksel ve toplumsal cinsiyet normlardan kaynaklı 

Türkiye‟de kadınların kamusal alanda bulunma mücadelesi hep sancılı olmuştur. 

Nasıl ki II. Meşrutiyet‟ten sonra kamusal alanın önemli araçlarından biri olan 

gazeteler ve dergilerde kadınların matbuu faaliyetlerde bulunması kabullenilmiş 

fakat kendi hüviyetleri ile bulunmaları engellenmiş ve kendi isimleri yerine bazı 

mahlaslar kullanmak zorunda kalmışlarsa, günümüzde de siyasal katılım ve temsil 

yetkisi verilen kadınlar siyasi faaliyetler yapabilmelerine karşın karar 

mekanizmalarında bulunamamakta, yönetim birimlerinde bağımsız bir şekilde 

örgütlenememektedir. Kamusal alan/özel alan dikotomisini aşıp siyasal alana giren 

kadın yeni dikotomilerle ve hiyerarşilerle yüzleşmektedir.  

 

Siyasete aktif olarak katılmayan/katılamayan bireyler için yeni demokratik 

mekanizmalar geliştirilmelidir. Zira siyasal katılımın toplumun her kesimine ve tüm 

yurttaşlara yayılmaması mevcut iktidarın meşruiyetini sorunlu hale getirebilmektedir. 

Siyasal kültürümüzde aktif ve pasif katılımı erkekler ve kadınlar üzerinden cinsiyete 

bağlı olarak düşünmek katılımcı bir siyasal kültürü edinmediğimiz anlamına 

gelmektedir. Oysa demokrasinin ve gelişmişliğin ölçütlerinden biri kadınların özne 
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olarak hangi düzeyde siyasal süreçlere katılımlarıdır. Türkiye‟de siyasal katlım 

konusunda kadınlar izleyici ve geçiş eylemlerinde bulunmasına karşın aktif 

eylemlerin yer aldığı yapılması en zor faaliyetlerde yeterince bulunamamaktadır. Bu 

faaliyetler temsil, karar mekanizmalarında veya yönetici kadrolarında bulunma gibi 

eylemleri kapsamaktadır.  

 

Kadınların siyasal katılımlarını arttırmada en önemli araçlardan biri kota 

uygulamasıdır.  AK Parti, kadınların ve gençlerin katılımını arttırmayı,  kurulduğu 

ilk yıllardan itibaren politik bir amaç olarak belirlemiştir. Bunun için de il ve ilçe 

teşkilatlanmalarında kadın kotası %30 olarak belirlenmiştir. Yapılan görüşmeler 

sonucu belirlenen kotanın istisnai örnekler dışında, yönetimde uygulanmadığı tespit 

edilmiştir. Van‟da bu kotanın % 10‟u uygulanmaktadır. İl teşkilatında bulunan 50 

üyeden sadece 5‟i kadındır. Katılımcıların bir kısmı bu oranı yetersiz bulmuş, bir 

kısmı ise Van‟ın muhafazakâr yapısı ve kadınların gerekli bilişsel nitelikten yoksun 

olmaları nedeniyle bu oranı yeterli bulmaktadır.  Kadınların siyasal katılımı 

konusunda en çok müteşekkir olunan kişi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan‟dır. Kadınların aktif çalışmaları ve partiye dair olumlu görüşleri üzerinde 

büyük bir etkiye sahiptir. Kadınlar siyasal katılım konusunda kendilerini 

belirledikleri milat Erdoğan‟ın Belediye Başkanı olarak seçildiği 1994 yılıdır.  

 

En önemli tartışmalardan biri de toplumsal cinsiyet kalıplarından dolayı muhafazakâr 

kadınların mensup oldukları partilerde nasıl konumlandırıldıklarıdır. Toplumun 

erkek ve kadına yüklediği anlam ve biçtiği rollerin tümüne toplumsal cinsiyet 

diyebiliriz. Toplumsal cinsiyet kalıplarının en yoğun hissedildiği alanlardan biri de 

siyasal alandır. Kadınların erkeklerle hukuki ve siyasal anlamda eşit haklara sahip 

olduğu bir gerçektir fakat pratikte kadınların bu hakları ne ölçüde kullanabildiği 

önemli bir sorunsaldır. Kamusal alanın öznesi olan erkekler rekabet, özgüven, 

mantıksal düşünme ile özdeşleştirilirken, özel alanda yer alan kadınlar duygusallık ve 

itaatkârlık ile bütünleştirilmiştir. Siyaset alanı, ataerkil yapının bir yansıması ve 

toplumsal cinsiyet rolleri temelinde erkeklere daha fazla yer veren, erkeklerle 

özdeşleştirilen alanlardan birisidir. Kadınların siyasi katılımları da hem toplumsal 
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cinsiyet rollerinden hem de bazı ataerkil ve geleneksel yargılar, dini söylemler ve 

muhafazakâr siyaset kalıplarından dolayı sınırlı düzeyde kalmaktadır. 

 

Tarihsel süreçte seküler/İslamcı, solcu/sağcı politikacıların temel hedefi iktidarı/gücü 

ele geçirmek olmuştur. Kadın sorunu varsa bile ülkenin gündemini meşgul etmemesi 

gerektiğine yönelik olan algı kadının örgütlenme, temsil, kamusal alanda görünürlük 

meselelerini tartışmaktan alıkoymuştur. Kadınların güçlenmesinden ziyade partinin 

güçlenmesi temel hedef olmuştur. Muhafazakâr partilerin iktidara gelmesi ile 

muhafazakâr kadınlar,  siyasi alanda görünür ve etkin olmuş, siyasi partilerin güç 

elde etmeleri ve iktidara gelmeleri açısından önemli rol oynamışlardır. Muhafazakâr 

kadınlar açısından ise Muhafazakâr partiler, kamusal alana katılmak, ait oldukları 

ideoloji için çalışmak ve örgütlenmek için bir fırsat olmuştur. Kadınlar artı değer 

olan emeği sadece fabrikalarda değil siyasi sahnede de üretir. Bu emek kimi zaman 

erkek politikacılar tarafından rant olarak elde edilir.  Özellikle seçim dönemlerinde 

kadınların tüm seçim bölgelerini gezip parti propagandasını duyurmada gönüllü 

olmaları yöneticilerin gücünü arttırmaktadır. Bunun karşılığında yöneticiler kadının 

politik bilişsel düzeyinin ne kadar geliştiği, ne ölçüde temsil ve karar organlarında 

bulunduğu ile ilgilenilmemektedir. 

 

Kolektif örgütlenmeler bireyleri aktif eylemlere yönlendirmede önemli bir işleve 

sahiptir. Siyasal ve sivil alanların kendine has örgütlenme biçimleri vardır. Sivil 

alanda yapılması gereken faaliyetleri AK Parti Kadın Kolları aktif bir şekilde 

yürütmektedir.  Bu faaliyetler; ailelere gıda yardımı, çocukların temel ihtiyaçlarının 

karşılanması, hasta ve taziye ziyaretleri, ev toplantıları vs… Asıl mesele bir siyasal 

partinin birimi olan Kadın Kollarının hangi düzeyde siyasal eylemde bulunduklarıdır. 

Yapılan görüşmelere neticesinde kitlesel siyasal eylemlere (yürüyüşler, mitingler, 

basın açıklamaları…)  katılım yoğun bir şekilde gerçekleşmektedir. Buna karşın il 

teşkilatında alınan kararlara herhangi bir şekilde müdahil olunmamaktadır. Kolektif 

örgütlenmelerin diğer bir sorunu da hiyerarşidir. Resmi örgütlenmeler bir hiyerarşiyi 

gerekli kılmaktadır. İşlerin daha hızlı yürütülmesi için elzem olmakla beraber bazı 

dezavantajlar da barındırmaktadır. 50 üyenin olduğu Kadın Kolları yapılanmasında 

14 kişilik yürütme kurulunun, özelde de başkanın aldığı kararlar etkili olmaktadır.  
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Örgütlenme sürecinde en önemli hususlardan bir diğeri ekonomik bütçedir. Kadın 

Kollarının bağımsız bir bütçesi olmadığından yapılan faaliyetler aksamakta, 

kadınların büyük çapta projeler yürütmesine engel olmaktadır. Sivil kadın 

yapılanmalara kıyasla siyasal bir parti olan Ak Partide örgütlenen kadınların kira, 

fatura gibi problemler ile karşılaşmamalarına rağmen yapılacak faaliyetler için 

ilaveten herhangi bir bütçe verilmemektedir. Kadınlar el emeklerinden elde ettikleri 

gelirlerle siyasal süreçte bireysel masraflarını karşılamaktadır. Bu da kadınların 

maddi açıdan herhangi bir karşılık beklemeden tamamen gönüllü bir şekilde bu 

yapılanmada bulunduklarını göstermektedir. Buna karşın yapılacak toplu faaliyetler 

kadınların kendi bütçesinden topladıkları gelir ile yürütülmektedir.  

 

Kamusal alanın bir parçası olan siyasal bir organizasyon vasıtasıyla kadınlar bir rol 

edinmekte ve siyasal bir statü elde etmektedirler. Katılımcılar ait oldukları bu yapı 

sayesinde bir kimlik edindiklerini ve ortak bir paydada buluşabilecekleri arkadaş 

ortamı elde ettiklerini ifade ettiler. Evde rutin işlerin yapımı birçok kadın için 

yetersiz gelmekte bir sosyalleşme alanı bulacakları bir ortam arayışına 

girmektedirler. Hem ait oldukları muhafazakâr aile yapısına, hem de dünya 

görüşlerine yakın olduğundan bu organizasyonda bulunmak onları sadece siyasal 

olarak değil, psikolojik olarak da motive etmektedir.  

 

20. yüzyıldan sonra kadının tedricen siyasi sürece müdahil olması, seçme seçilme 

hakkını elde etmesi, partiler için dengeleri değiştirmiştir. Partiler bundan sonra 

seçmen olarak kadınları da tatmin edecek bazı politikalar üretecek, parti tüzüklerinde 

kadının hakkını ve toplumdaki saygınlıklarını korumak için bazı vaatlerde 

bulunacaklardır. Nitekim cumhuriyet tarihinden itibaren Türkiye‟deki bütün partiler 

az ya da çok kadını parti programına dâhil etmiştir. Partiler formel anlamda kadın 

politikaları üretmekten vazgeçip, kadınların siyasal haklarını içselleştirip 

demokrasinin de bir gereği olarak kadınların aktif katılımlarını sağlamalıdır. Bunun 

için de 4 önemli konuya eğilmelidir; kadınların karar vericiler konumuna gelmelerini 

sağlamak, kadınların görev almalarını sağlayacak kota uygulamasını aktifleştirmek, 

kadınları siyasal ve hukuksal anlamda bilinçlendirmek, kadın kollarını ikincil 

konumdan çıkarıp parti politikalarını etkilemeleri için uygun bir zemin yaratmak.  
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MÜLAKAT FORMU 

 

Bu görüşme forumu, “Türkiye‟de Muhafazakâr Partilerde Kadın Örgütlenmesi ve 

Kadınların Siyasal Süreçlere Katılımı (Ak Parti Kadın Kolları Van İl Örneği)” adlı 

yüksek lisan tez projesi kapsamında yapılmaktadır. Görüşme formundaki sorulara 

vereceğiniz cevaplar sadece tez projesi kapsamında değerlendirilecektir. 

Göstereceğini ilgi ve vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederiz. 

 

S.1.Cinsiyetiniz?  a) Kadın  b) Erkek 

 

S.2.Doğum Tarihiniz?  a) 15-20  b) 21-25  c) 26-30  d) 31-35  

e) 36-40 f) 41-45  g) 46-50  h) 51-55  

i) 56-60  k) 61 ve üzeri 

 

S.3.Medeni Durumunuz?  a) Evli   b) Bekâr  c) Eşi Ölmüş   

    d) Boşanmış  e) Ayrı yaşıyor 

 

S.4.Doğum Yeriniz?   a) Köy   b) İlçe Merkezi c) İl Merkezi  

d) Büyükşehir  e) Yurtdışı 

 

S.5.Eğitim Durumunuz?  a) Okur-yazar değil   b) Okur-yazar  

c) İlköğretim mezunu  d) Ortaokul mezunu  

e) Lise mezunu   f) Üniversite mezunu  

g) Y. Lisans mezunu   h) Doktora mezunu 

 

S.6.Aylık Ortalama Geliriniz? a) 0 - 1 TL   b) 0 -1500 TL  

c) 1501 - 2500 TL  d) 2501 - 3500 TL  

e) 3501 - 4000 TL  f) 4001 - 4500 TL  

g) 4501 - 5000 TL  h) 5001 - 5500 TL  

ı) 5501 - 6000 TL  i) 6001 - 6500 TL  

k) 6501 ve üzeri 
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S.7.Mesleğiniz?  a) İşçi   b) Memur (üst düzeyde/ yönetici)  

c) Memur (orta düzeyde) d) Esnaf-Zanaatkâr  

e) Emekli  f) Çiftçi  g) Öğrenci   

h) Öğretmen-Öğretim Üyesi ı) Sanayici, Büyük Tüccar    

i) İşsiz / Çalışmıyor   k) Serbest Meslek (Dr. Av. Müh.  

vb)   l) Ev Hanımı m) Diğer 

 

S.8.Aile Yapınız?  a) Geleneksel Aile (Köy/Kırsal Aile)  

b) Modern Aile (Çekirdek/Kent Ailesi)  

c) Gecekondu Ailesi (Karma Aile) 

 

S.9. Kaç yıldır siyasetle ilgilisiniz?   a) 1-5   b) 6-10  c) 11-15 

 d) 16-20  e) 21 ve üstü 

 

S.10. Kendinizi nasıl bir kimlikle tanımlarsınız?  

(Bir kaç seçeneği aynı anda işaretleyebilirsiniz) 

a) Muhafazakâr  b)İslamcı  c) Milliyetçi  

d) Liberal e)feminist f) Sosyalist g) Atatürkçü  

h) Liberal-Muhafazakâr ı) Diğer 

Nitel Sorular: 

1) Siyasete katılımınız ne zaman ve nasıl başladı, siyasi geçmişinizden kısaca bahseder 

misiniz? 

2) Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Sahip olduğunuz kimlikler nelerdir? 

3) İçinde bulunduğunuz siyasi partide kadınlar olarak nasıl örgütleniyorsunuz? Bu 

örgütlenme sürecinde seçim ve karar mekanizmaları nasıl çalışmaktadır? 

4)  Kadın kolları olarak partinizin hangi faaliyetlerinde bulundunuz. Bu faaliyetleri 

biraz daha açmak gerekirse (miting, kongre, üniversiteler tarafından düzenlenen 

sempozyum ve paneller, mahalle toplantıları vs... )bu faaliyetlerde bulunmak size 

nasıl hissettiriyor ve sizdeki önemini nasıl tarif edersiniz? 

5) Partide kadınlar olarak hem seçim dönemlerinde hem de bu dönem haricinde 

yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?  
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6) Siyasette olmanız çevreniz (eşiniz, çocuklarınız, akrabalarınız, komşularınız 

tarafından ) nasıl karşılanıyor? Size olumlu veya olumsuz tepkiler veriyorlar mı? 

7)  Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir sizce? Yoksa sizce yönetimde 

kadınların daha fazla söz sahibi olması için yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

8) Türkiye‟de kadınların siyasal yaşama katılımı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Kadınların siyasal katılımını arttırmak için neler yapılmalıdır? 

9) Muhafazakâr partilerde kadın katılımının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 

AKP‟de erkeklerin ve kadınların temsil oranları nasıl oluyor, belli bir kota 

uygulaması vs var mı?  

10) Kadın kollarının düzenli bir bütçesi ve düzenli mali kaynağı olmalı mı, olursa neler 

değişir? 

11) Kadın kollarının siyasi partiler için önemi nedir? Siyasal partilerin başarısında bir 

etkisi var mı? 
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