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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

ÖZET 

 Türkiye’de kadınlar siyasal haklarına cumhuriyetin ilk yıllarında 
kavuşmuşlarsa da, kamusal alanı ve siyaseti erkeğin alanı olarak gören erkek egemen 
zihniyet kalıpları içinde kazanılan bu haklar uygulamada istenen sonuçlara 
ulaşılmasını sağlayamamıştır. Dolayısıyla, kadınların kamusal alanda niceliksel bir 
görünürlükten ziyade niteliksel görünürlüğünün sağlanması gerekmektedir.Kadının 
siyasal katılımını arttırmaya yönelik olarak demokrasinin en temel kurumlarından 
biri olan siyasi partiler bünyesinde oluşturulan kadın kolları resmi olarak 1960’lı 
yıllardan itibaren çalışmalarını sürdürse de kadının siyasal kurumlardaki yetersiz 
temsili, bu konuda o zamandan bu zamana bir arpa boyu yok kat edilemediğini 
göstermektedir. Bu durum ise, siyasi parti kadın kollarının bu amaca ne kadar hizmet 
ettiğinin sorgulanmasını gerekli kılmıştır.  

Bu çalışmanın amacı, kadının kamusal alandaki pasif görünürlüğü ve 
siyasetteki eksil temsili konusunu siyasi partilerin kadın kolları örneği bağlamında 
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, TBMM’de temsil edilen dört siyasi partinin 
İstanbul ve Konya il kadın kollarıyla toplamda 247 kadın ile anket yapılmış, 18 kadın 
ile ise mülakat yöntemiyle görüşülmüştür. Yapılan nicel ve nitel analizler 
doğrultusunda siyasi parti kadın kollarının Türkiye’deki siyasi partilerin 
bünyelerinde yaygın olan mevcut yapılanmasıyla, kadının kamusal alandaki “etkin” 
görünürlüğüne bir katkı sağlayamadığı, bunun ise en önemli sebebinin Türkiye’deki 
ataerkil toplum ve aile yapısı olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kamusal Alan, Özel Alan, Siyasal Katılım, Kadın Kolları. 
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ABSTRACT 

In Turkey, although women gained their political rights in the early years of the 
Republic, these rights attained in the male-dominated mentality which accept public 
sphere and politics as the domain of men could not guarantee the desired results. 
Thus it is required to provide women with a qualitative visibility rather than a 
quantitative visibility. Political parties are one of the most fundamental institutions of 
representative democracy. Women wings of political parties, started their activities 
legally in 1960s, formed in order to increase women political participation. However, 
inadequate representation of women in political institutions shows that women wings 
of political parties are not so successful in carrying out their mission. This situation 
has necessitated questioning to what extent women wings serve this purpose. 

The aim of this study is to examine passive visibility of women in the public 
sphere and inadequate representation of them in politics in the context of the case of 
women wings of political parties. For this purpose, survey study was conducted with 
a total of 247 women and interviews were conducted with 18 women from İstanbul 
and Konya administrations of women wings of four political parties represented in 
Turkish Grand National Assembly. As a result of qualitative and quantitative 
analysis, women wings, with the current situation prevalent in the structure of 
political parties in turkey, are found not to provide efficient visibility of women in 
the public sphere. As the most important reason of this, patriarchal society and 
family structure is determined.  

Key Words: Public Sphere, Private Sphere, Political Participation, Women Wings.  
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GİRİŞ 

1980’li yıllarla birlikte dünyada ve Türkiye’de etkisini göstermeye başlayan 

demokratikleşme hareketleri, yıllarca farklılıklarından dolayı kamusal alanda sesleri 

kısılan kesimlerin taleplerini ifade etmeye başlamalarını beraberinde getirmiştir. Bu 

talepleri dile getiren farklı sosyal kesimler çeşitli şekillerde ve platformlarda 

verdikleri görünür olma mücadelesi sonucunda birtakım haklar elde etmeye 

başlamışlardır. Ancak, hak ve eşitlik mücadelesi veren kesimlerden biri olarak 

kadınlar, dünya genelinde, siyasal, toplumsal ve ekonomik alanlarda önemli haklar 

elde etmişlerse de, özellikle Türkiye örneğine bakıldığında, gözle görülür bir 

ilerleme kaydedememişlerdir. Türkiye’de kadınların eşit statü ve haklara sahip 

olmasının önünde herhangi bir yasal engel bulunmasa da, uygulamada kadınlar 

daima ikinci planda ya da arka planda kalmışlardır. Bu çalışma, Türkiye’de kadının 

kamusal alandaki pasif görünürlüğünü ve siyasetteki eksik temsilini ve bu bağlamda 

kadın kollarının oynadığı rolü incelemeyi amaç edinmiştir. 

Batıda kapitalizmin gelişmesiyle başlayan süreçte, Batının kendine has 

toplumsal dinamikleri içerisinde oluşan kamusal alan, yönetenin şahsından ayrılan 

devletin uygulamalarının vatandaşların eşit ve özerk katılımıyla eleştirilmesi 

imkânına sahip olduğu bir alan olarak kavramlaştırılmıştır. Modernitenin toplumsal 

gelişmelerin bir sonucu olarak kendiliğinden oluşmadığı toplumlarda ise devlet eliyle 

ve devletin gözetim ve denetiminde oluşan bir kamusal alan söz konusu olmuş; 

modern ulus inşasıyla da paralel giden bu süreçte devlet, birlik ve bütünlük algısı 

yaratmak için, bu bütünlük görünümüne zarar vereceğini düşündüğü her grubu ya 

özel alanda tutmuş, ya da kamusal alandaki varlıklarının çerçevesini keskin hatlarla 

çizmiştir. 

Türkiye’de erken Cumhuriyet döneminden bu yana, gerek dindar kesimin, 

gerek farklı etnik grupların, gerek toplumsal cinsiyet farkındalığına sahip kadınların, 

diğer bir deyişle farklılığının bilincinde olan grupların sesleri kamusal alanda 

kısılmaya çalışılmıştır. Bu durum, siyasal haklarına birçok Batı ülkesinden önce 

kavuşmuş olan Türk kadınının bu hakları kullanmasının önünde büyük bir engel 
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olarak günümüze kadar varlığını sürdürmüş; kamusal alanı ve siyaseti erkeğin alanı 

olarak gören erkek egemen zihniyet kalıpları içinde kazanılan bu haklar uygulamada 

istenen sonuçlara ulaşılmasını sağlayamamıştır. 

Ataerkil zihniyetin hâkim olduğu bir yapıya sahip olan Türk toplumunda 

siyasetin genel yapısı da toplumsal düzeyde var olan kadın erkek eşitsizliğini 

pekiştiren bir görünüm arz etmektedir. Zira kadınların özel alanla veya -kamusal 

alana çıksalar bile- özel alanda yapageldikleri işlerle bağdaştırılması anlayışı siyasete 

de sirayet etmekte, kuramda ve pratikte erkekler tarafından biçimlendirilen siyasi 

arenada kadınların görünür ve etkin olamamalarına neden olmaktadır. Kadınları aktif 

siyasi yaşamın dışında tutmayı ilke edinen anlayış, onları, gerek siyasi sistemin 

tamamen dışına iterek ve siyasi organlarda hiç yer vermeyerek, gerekse özel alanın 

devamı niteliğinde görülen eğitim, aile, sağlık gibi konularda “görev”ler vererek 

kadının kamusal görünürlüğünü pasifize etmeye çalışmaktadır. 

Bu durumun önlenebilmesinin ve kadınların gerek toplumsal hayatta, gerek 

siyasette daha birincil roller üstlenebilmesinin çoğu kez kamusal alanda daha fazla 

sayıda kadının yer almasıyla mümkün olduğu vurgulansa da bu sadece fiziksel 

görünürlükle olabilecek bir şey değildir. Toplumsal ve siyasal alanlarda kadın 

temsiline ilişkin sayısal veriler, kadınların o toplumdaki statüsünün anlaşılabilmesi 

açısından birtakım ipuçları sağlasa da, sadece sayısal veriler odaklı düşünmek, kimi 

zaman, durumun gerçek yüzünü görmeyi engelleyebilmektedir. Zira erkek egemen 

zihniyet kalıplarını kanıksamış ve bu durumu sorgulamayı aklından bile geçirmeyen 

kadınların sayısal çokluğunun kadının statüsünün iyileştirilmesi açısından pek bir 

etkisi olmayacaktır. Bu bağlamda, kadınların kamusal alanda ve siyaseten etkinlik 

gösterebilmelerinin önünde bulunan toplumsal, siyasal ve ekonomik engellerin 

kaldırılması kadının siyasette niceliksel olarak artışı veya niceliksel bir 

görünürlükten ziyade niteliksel görünürlüğünün (erkeksi rol kalıplarının dışına 

çıkarak, kendi sorunlarını bilen ve buna yönelik politikalar üretilmesi veya üretme 

noktasında kendine güvenen kadınların siyaset sahnesinde var olması) sağlanmasıyla 

mümkün olabilecektir. 
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Demokratik sistemlerde toplumla devlet arasındaki bağı tesis eden en temel 

aracı kurumlardan biri olan siyasi partiler, bireylerin çeşitli düzeylerde siyasete 

katılımını sağlayarak onlara, siyasal sürecin çeşitli aşamalarında farklı biçimlerde 

etkin olma fırsatını sunar. Bu bağlamda, iktidarın hukuki düzenlemelerle devredildiği 

modern devlet sisteminde, iktidarın elde edilmesi ve kullanılmasında temel araç olan 

siyasi partilerin gerek iç yönetim yapısında ve gerekse genel politik söylemlerinde 

kadınların yeteri kadar yer almaması önemli bir problem olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Türkiye’deki duruma bakıldığında, 1935’teki %4,5’lik kadın 

milletvekili oranı o tarihten sonra ilk defa % 9,1’lik oy oranıyla 2007 genel 

seçimlerinde aşılabilmiştir. Ancak bu artışa rağmen, meclisteki kadın milletvekili 

oranı halen dünya ortalamasının oldukça altındadır. 

Türkiye’deki siyasi partilerin yapıları bağlamında düşünüldüğünde, kadınların 

parti içi çalışmalarda üstlen(diril)dikleri roller ve yönetici kadrolarındaki durumu 

açıkça göstermektedir ki kadınlar politik yarışın dışına itilmektedirler. Ayrıca 

mecliste bulunan partilerin programları ve özellikle seçim dönemlerinde siyasilerin 

kullandığı söylem incelendiğinde kadının siyasette ne kadar arka planda 

konumlandırıldığı görülecektir. 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre, mecliste 

grubu bulunan dört partinin il yönetimlerindeki kadın üye sayısı da kadının siyaseten 

geri plandaki konumlanışını açıkça gözler önüne sermektedir. Adalet ve Kalkınma 

Partisi il örgütlerindeki kadın yöneticilerin toplam içerisindeki oranı %17,8’dir. Bu 

oran Cumhuriyet Halk Partisi’nde %17,2 iken, Milliyetçi Hareket Partisi’nde %7,3, 

Barış ve Demokrasi Partisi’nde %20,5’tir. 

Erkek yöneticilerin başında bulunduğu siyasal partiler, partiye kaynak ve oy 

toplama noktasında araçsallaştırdıkları kadınlara siyasal, toplumsal ve ekonomik 

anlamda söz hakkı vermeye gelindiğinde soyut ve yuvarlak ifadelerle konuyu 

geçiştirmekte; kadının kamusal görünürlüğünün/etkinliğinin etrafındaki kalın 

duvarların kaldırılması noktasında inisiyatif almamaktadırlar. Kadına siyasette 

“yardımcı” roller biçen bu anlayış ve siyasal partilerin iç yapılanmasındaki bu 

durum, literatürde aktif siyasal katılım başlığı altında değerlendirilen kadın kollarının 

temel işlevlerini yerine getirmesini imkânsız hale getirmektedir. 
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Mevcut durumda, kadınların aktif siyasal katılımı önünde yasal herhangi bir 

engel bulunmamasına rağmen, kadınları sadece kendilerini iktidara taşıyacak 

potansiyel oy olarak veya kendileri için seçim propagandası yapacak varlıklar olarak 

gören siyasi partilerin çalışmaları, söylemleri ve politikaları kadınının kamusal 

alandaki temsilini arttırmaya yönelik sonuçlar üretmekten oldukça uzak 

görünmektedir.  

Kadının siyasal katılımını arttırmaya yönelik olarak 1960’larda yasal olarak ilk 

kadın kolu teşkilatının kurulmasından bu yana geçen süreçte hemen her parti 

bünyesinde oluşturulan kadın kolları örgütlenmeleri çalışmalarını devam 

ettirmektedir. Ancak kadının siyasette hala yeterince temsil edilmemesi, kadın 

milletvekili, belediye başkanı, vali, kaymakam sayılarının çok çok düşük kalmaya 

devam etmesi, siyasi parti kadın kollarının bu amaca ne kadar hizmet ettiğinin 

sorgulanmasını gerekli kılmıştır. Dolayısıyla aşağıda amaçları açıklanan bu araştırma 

ile literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

1- Kamusal alanda erkeklere ve kadınlara hangi roller biçilmektedir? 

2- Siyasette bir şekilde kendine yer edinebilmiş kadınlar bu alanın genel 

olarak erkeklere ait olduğu ön kabulünden sıyrılabilmekte midir? 

3- Kadın kollarının genel siyasal yaşamdaki rolü ve etkinliği nedir? 

4- Kadın kollarına üye kadınlar kadının temsil sorununa nasıl 

bakmaktadırlar? 

5- Siyasi parti kadın kollarına üye olarak aktif siyasi katılım 

gerçekleştirdiği kabul edilen kadınlar parti politikalarını tartışıp, karar 

alma süreçlerini etkiyebiliyorlar mı? Yoksa kadın kolları, kadınların 

geleneksel özel alan görevlerini yerine getireceği kamusal koridorlar 

mıdır? 

6- Kadın kolları kadının siyasal katılımını arttırmaya mı yoksa kadınların 

pasif ve edilgen nesneler olma konumunu pekiştirmeye mi hizmet 

etmektedir?  

7- Kadın kollarına üye kadınların, kadının gelecekteki statüsüne ilişkin 

değerlendirmesi ne yöndedir?  
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Bu ve benzeri sorulara cevap aranacak olan bu araştırma kapsamında elde 

edilecek verilerin, Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve bunun kamusal 

alandaki tezahürleri, kadının siyasal yaşamdaki yetersiz temsiliyeti, siyasi partilerin 

kadın kollarının, kadın sorunlarının ve genel parti politikalarının tartışılması 

sürecinde karar alma süreçlerine etkisi, kadınların hem siyasal alan hem de yaşamın 

diğer alanlarında eşit bir kamusal görünürlük/etkinlik elde edebilmesinin bir yolu 

olarak siyasi parti kadın kolları gibi konuların irdelenmesi suretiyle ilgili literatüre 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAMUSALLIK İLKESİ VE KAMUSAL ALAN 

1.1. Kamusal Alan Kavramı 

Habermas, kamusal ve kamu kavramlarının günlük dilde birbirinden çok farklı 

anlamlarda kullanıldığını ve bunun genel olarak kavramın tarihsel gelişim 

evrelerinden kaynaklandığını belirtir. Kamusal toplantı, kamusal bina, kamuya mal 

olmuş isim gibi farklı kullanımların yanı sıra kamu görüşü anlamına gelen, tepki 

gösteren ve olan bitenden haberdar olan topluluğu ifade eden kamuoyu kavramının 

yaygın olarak kullanıldığına dikkat çeker (2010: 57-59).  

Şüphesiz, bir kavramın anlamı analiz edileceği zaman en aydınlatıcı bilgi 

kavramın etimolojik kökenlerine ulaşılarak edinilebilir. Kamu sözcüğünün de 

etimolojik incelemesi yapıldığı zaman görülür ki, bu isim, ilk olarak Almanca’da 18. 

yy.’da daha eski bir kavram olan “kamusal” sıfatından türetilmiştir. Kamu 

sözcüğünün bu dönemde kavramlaştırılması o dönemde böyle bir ihtiyacın doğmuş 

olması gerçeğine tekabül eder. Çünkü bir kavram olarak kamu, 18. yüzyılda kendine 

özgü kurallarıyla kurumlaşan burjuva toplumuna ait bir kavram olarak ortaya 

çıkmıştır. Bununla birlikte “kamusal” ve “özel” ayrımı çok daha eski dönemlerden 

itibaren yapılmaya başlanmıştır. Örneğin, Yunan şehir devletinde özgür 

vatandaşların ortak kullandığı polis tek tek vatandaşlara ait olan oikos’tan ayrılmıştır. 

Buna göre, kamusal alana katılabilmenin önkoşulu özel alanda özerk olabilmektir ve 

Yunanlıların bilincinde kamu, özel alanın karşısında bir özgürlük ve istikrar alanı 

olarak yer alır. Kamu, olayların görünür kılındığı ve vatandaşlar arasındaki 

konuşmalarla şekillenen bir alandır. Oikos hayati ihtiyaçların karşılandığı ve 

gizlendiği alanı temsil ederken polis onur kazanılabilen serbest bir alan sunar 

(Habermas, 2010: 59-60). 

“ … kamusal hayata katılabilmenin koşulu, bir aile reisi olarak, özel hayat 

alanında özerk olmaktır. Özel alan, (Yunanca) adı itibarıyla da eve bağlıdır; dolaşım 

halindeki bir servete veya emek gücüne sahip olmak, ev ekonomisi ve aile üzerindeki 
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egemenliğin ikamesi olamaz, yoksulluk veya köleden yoksunluk başlı başına 

polis’ekabul edilmenin önünde engeldir – sürgün, mülksüzleştirme ve evin yıkılması, 

aynı şeylerdir. Yani, Polis’te bir şahsın konumu, oikos’taki despotluğuna bağlıdır. 

Hayatın yeniden üretimi, kölelerin çalışması, kadınların hizmeti, doğum ve ölüm 

oikos despotluğunun şemsiyesi altında cereyan eder; zorunluluk ve geçicilik âlemi, 

özel alanın gölgesinde gizlenir.” (Habermas: 2010: 60). 

Feodal düzende ise ortak kullanıma açık olan şeyler kamusal olma niteliğine 

sahip olsalar da özel alandan ayrışmış, kendi başına bir alan olarak kamudan söz 

edilemez. Çünkü burada kamusal alan istisnai haklarla, bağışıklık ve imtiyazlarla 

donanmış olanla ilişkilidir. Burada varlığını gösteren temsili kamu bir toplumsal alan 

olmaktan çok bir statü belirtisidir. Prenslerin mühürleri kamusal olarak tanımlanır, 

bu nedenle denebilir ki, egemenlik kamusal bir nitelikle temsil edilir. Toprak beyi 

“kamusal” ve “özel” karşısında her zaman tarafsızdır ancak sahip olduğu statüsünü 

kamusal olarak sunar, kendisini hep daha yüksek bir erkin cisimleşmesi olarak 

gösterir. Toprak beyi, ruhani liderler ve şövalyelerle toplandığı zaman bu kamunun 

temsil edildiği bir delegeler toplantısı değildir. Onlar, halk adına değil, halk 

“önünde” kendi egemenliklerini temsil ederler. Ayinlerin ve İncil okuma törenlerinin 

halkın dilinde değil, Latince yapılması da göstermektedir ki,  “çevre” bir yandan 

temsili kamuya dâhil sayılırken aslında ondan dışlanmaktadır (Habermas, 2010: 63-

67). 

16. yüzyılda saray hayat tarzının değişmeye başlamasıyla birlikte hümanist 

eğitim görmüş saraylı tipi, Hıristiyan şövalyenin yerini alır. Kırsal soyluluk 

temsiliyet gücünü yitirirken, temsili kamu artık prensin sarayında yoğunlaşır. 

Böylece özgül modern anlamıyla özel ve kamusal alanlar ayrışmaya başlamıştır. 

Almanca’daprivat (özel) kelimesine ilk defa 16. yüzyılda rastlanması bunun en açık 

göstergelerinden biridir. Burada “özel”  devlet aygıtının dışında olmayı ifade 

ederken, kamusal, egemenin şahsından bağımsızlaşarak nesnelleşmekte olan ve 

kamusal selamet için çalışan devlete ilişkindir. Bu ayrışma, bir yanda özel unsurlar, 

diğer yanda kamusal unsurlar olacak şekilde 18. yüzyılın sonlarına dek devam eder. 

Kilisenin konumunun reformasyona bağlı olarak dönüşmesiyle din özel bir mesele 
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haline gelirken, prenslik erkinin kutuplaşmasına damgasını vuran ilk gelişme, kamu 

bütçesinin toprak beyinin özel mülkiyetinden ayrılması olur. Bürokrasi ve ordu ile 

birlikte, kamu erkinin kurumları, sarayın adım adım özelleştirilen alanı karşısında 

nesnelleşirler. Bu süreçte, egemenliğe yönelik unsurlar kamu erkini içeren organlara, 

örneğin parlamentoya dönüşürken, şehirlerdeki mesleki zümreler de, özel özerkliğin 

alanı olarak devletin karşısında yer alacak olan “burjuva toplumu”nun alanına 

dönüşürler  (Habermas, 2010: 68-72). Bu kategoriler, burjuva bir kamunun siyasal 

bilincinin oluşmasına ve hukuksal kurumlaşmasına hizmet ettiler. İşte, Habermas’a 

göre, bu şartlar altına oluşan burjuva kamusallığının toplumsal temelleri 19. 

yüzyıldan itibaren sarsılmaya başlamıştır. Kamu, alan olarak gittikçe genişlerken, 

işlev itibariyle gittikçe güçsüzleşmiş ve bir çözülme dönemine girmiştir. Yine de bu, 

kamunun artık tartışma dışı olduğunu göstermez, kamusallık, hala siyasal 

düzenimizin örgütlenme ilkesidir (Habermas, 2010: 61). 

“Kamu” ve “kamusal” kavramları ilk etapta devleti, devlete ait olanı veya 

devlet kontrolünde yürütülen resmi bir alanı çağrıştırsa da kamusal kavramı devlet 

bütünlüğünden ayrı bir anlam ihtiva eder. Kamusalın devletle eş anlamlı kullanımı, 

bu kamusalın karşısına özel alan olarak toplumu koyacak, bu durum da halkın tebaa 

olarak görüldüğü sistemlerden pek farklı olmayacaktır. Dolayısıyla demokratik bir 

ilke olarak kamusal alan, vatandaşların ortak sorunlarını, özgür bir ortamda bir araya 

gelerek tartışmaya açtıkları ve çözüme ulaşmaya çalıştıkları alan olarak 

tanımlanabilir. Bu bağlamda düşünce, ifade, bilgiye erişme, tartışma, toplanma, 

örgütlenme ve tanınma özgürlüklerinin toplumdaki her kesimi kapsayan şekilde 

yaygınlaştırılması kamusal alanın sınırlarını ve niteliğini belirler (Özbek, 2004: 31-

32). 

Kamusal alan konusu, öylesine geniş bir kavramsal açılıma sahiptir ve günlük 

yaşantımızda öylesine dilimizde yer etmiştir ki, konuyla hiç alakası yokmuş gibi 

gözüken mimarlar dahi, kamusal yaşamla ilgili güncel fikirleri takip ederek, bu 

fikirler doğrultusunda çalışmalarını şekillendirirler. Sennett’in mimari çalışmaların 

bir özelliği olarak gözlemlediği gibi, kamusal alan belli bir amaç doğrultusunda, 

örneğin toplanıp tartışma anlamında kullanılan bir yer olmaktan çok, yalnızca geçip 
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gitmek için oluşturulmaktadır. Tıpkı modern ulaşım teknolojisinin sokakta ‘var’ 

olma arzusunun yerine coğrafi sınırları yok etme arzusunu koyması gibi (Sennett, 

2010: 27-30). 

Kamusal alanın genel bir tanımı yapılacak olursa; insanların çoğalmasıyla 

birlikte ortaya çıkan düzen sağlayıcı siyasal yapı ile birey arasında oluşan ortak alan 

olarak tanımlanabilir. Batıda ve doğuda farklı içeriklere sahip olsa da kamusal alan, 

bireyle, devletle ve topluluklarla sınırlı olmayan ortak bir değer, norm ve davranış 

alanıdır. Dolayısıyla kamusal alanın çözülerek başka unsurlar tarafından işgali göz 

ardı edilemeyecek sorunları beraberinde getirecektir (Aydın, 2006:102-103). Bu 

görüşün tersine, kimi teorisyenler ise tek bir kamusal alandan söz edilemeyeceğini, 

başından itibaren farklı kamusal alanların birbiriyle rekabet içinde ve bir arada 

olduğunu ifade etmiştir (Göle, 2009: 9). 

Birtakım yaklaşımlar ise, kamusal-özel ayrımının eşitsizliği sürdürmeye hizmet 

ettiğini ifade etmişlerdir (Sirman, 2009: 230). Bu yaklaşımlara göre, özel alan-

kamusal alan ayrımı temelindeki kavramlaştırma bu kavramlara belli anlamlar 

yükleyen ve bu anlamlar doğrultusunda kendi varlık sınırlarını maksimize etmeye 

çalışan siyasi erk tarafından belli siyasi projeleri gerçekleştirme temel amacını 

gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.  Siyasi iktidarlar, özellikle kamusal alanda 

tartışılmasını sakıncalı bulduğu, kamusal alanda görünür olmasını istemediği 

değerleri, bireyleri veya grupları özel alana hapsederek saf dışı bırakma güdüsüyle 

hareket edebilmektedirler. Dolayısıyla özel-kamusal alan arasındaki sınırlar mutlak 

olmayıp toplumsal mücadeleler sonucunda değişime uğrayabilmektedirler (Özbek, 

2004: 50-51). Nitekim SeylaBenhabib de bu doğrultuda, modern dünyada baskıya 

karşı verilen tüm mücadelelerin “özel” olduğu iddiasıyla kamuyu ilgilendirmediği 

ileri sürülen alanları kamusal alana açma girişimleri olarak tanımlanabileceğini 

belirtir (1996: 84). 

Günümüzde kamusal hayat, özel hayatın kamuya açılması ve siyasetin kamu 

alanını işgali olarak özetlenebilecek çok büyük bir değişim geçirmektedir. Bu 

değişim kendini, örneğin, kentlerin değişen özelliklerinde ve sokağın kamusal 

değerlerden arınıyor olmasında gösterir. Sokak artık değerlerinden arındırılmış, belli 
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normlara göre işlemeyen, geçici, dıştan bir birliktelik haline gelmiştir. Bu süreçte, 

örneğin, medya da iletişim işlevini üstlenen, topluluğun kendi kurduğu ilişkinin 

kamusal bir aracı olmaktan çıkarak, üstten sürü yönlendirme vasıtası haline gelmiştir 

(Aydın, 2006: 104-105). Kamusal ve özel kavramlarının böylesi bir dönüşüm süreci 

içinde olduğu günümüzde, kamusallıkla ilgili literatüre bakıldığında en önemli katkı 

olarak kabul edilen Habermas’ın Kamusallığın Yapısal Dönüşümü adlı kitabının 

doğru bir okumasını yapmak önem arz etmektedir. 

“Habermas’ın yaklaşımını önemli kılan, kamuoyunun içinde oluştuğu alan 

olarak kamusal alanın eleştirel  akıl ve rasyonel rızaya dayalı modern özyönetim 

ilkesiyle tarihsel bağını yeniden kurmasından; hukuk devleti ve (müzakereli) 

demokrasi arasındaki ilişkiyi böylece radikalleştirmesinden; ve kamusallık 

(eleştirel/iletişimsel akıl) ilkesinin bugünün koşulları açısından gerçekleşebilirliğini 

irdelerken, analizini kapitalizmin tarihsel ve bütünleyici mantığı içinde, çok yönlü bir 

şekilde kavramlaştırmasından kaynaklanıyor. Habermas da kendi projesini “radikal 

demokrasi” ya da “modernlik projesinin demokrasi açısından yeniden kurulması” 

olarak adlandırıyor.” (Özbek, 2004: 24). 

1.2. Habermas, Radikal Demokrasi ve Kamusal Alan 

“Eleştirel Teori” olarak adlandırılan felsefi yaklaşımın son halkasını temsil 

eden Habermas, iletişimsel etik teorisini geliştirmiş ve kamusal alan kavramını 

demokrasi teorilerinin merkezine yerleştirmiştir (Bilgen, 2007: 62). Sosyal hakların 

ve refah devletinin halkı pasifleştirdiğini belirterek sosyal adalete dayalı demokrasi 

anlayışları yerine radikal demokrasi adını verdiği projeyi geliştiren Habermas’a göre, 

hem kamuyu özel alanın özerkliğini koruma amacına indirgeyen liberal anlayış hem 

de özel alanı kamunun çıkarları doğrultusunda baştan düzenlemeyi amaçlayan 

demokratik anlayış içinde bulunduğumuz dönemi tek taraflı ve eksik okumaya tabi 

tutmaktadırlar. Liberal ve demokrat perspektif, özel alan ile kamusal alan ve kişisel 

özerklik ve kamusal özerklik arasındaki birbirini tamamlar nitelikteki ilişkiyi gözden 

kaçırmışlardır. Çünkü Habermas’a göre özel alanla kamu alanı karşılıklı olarak 

birbirini doğurup beslediği gibi birinin diğerinden daha önemli olması gibi bir durum 

söz konusu değildir (Bilgen, 2007: 67- 68). 
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Habermas’ın gündeme getirdiği liberal demokrasinin meşruiyet krizi savı, ona 

göre, liberal demokrasinin kendisini hukukun üstünlüğünü sağlamaya adaması ama 

bunu yaparken diyalog ve iletişime dayalı bir rasyonellik anlayışı yerine sadece 

yasalara dayanan bir anlayışla hareket etmesinden kaynaklanmaktadır. Liberal 

demokrasi, farklılıkları özel alana iterek ve hukukun üstünlüğüne dayalı rasyonel-

yasal otorite biçimi sergileyerek bir meşruluk krizi yaşamaktadır. Habermas liberal 

demokrasinin geçirdiği bu krizin katılımcılığa doğru yol alınmasıyla ve devlet-sivil 

toplum karşıtlığı üzerine kurulu olan geleneksel toplum anlayışından “siyasal 

toplum/ekonomik toplum/ sivil toplum temelli üç-boyutlu toplum modeline 

geçilmesiyle aşılacağına inanmaktadır. Bu bağlamda Habermas, kamusal alanı, 

ekonomik toplumun dışına yerleştirdiği ve devletle toplum arasında aracı olan sivil 

toplum olarak tanımlar. Bu alanda bir karar alınacağı zaman karardan etkilenebilecek 

herkes karar alma sürecine katılır, herkes eşit ve özerk olarak kabul edilir ve bu 

alandaki tartışmaların önünde hiçbir tabu bulunmamalıdır. Tüm bu savlar 

göstermektedir ki, kamusal alan, “iletişimsel ussallık” ilkesi temelinde varlığını 

sürdüren bir alandır (Keyman, 2007: 66-69). 

1.2.1. Burjuva Toplumunda Yeni Aktörler ve Kamusallığının Oluşum 

Süreci 

İlk dönem finans ve ticaret kapitalizmi var olan egemenlik ilişkilerinin 

çözülmesini sağlayacak unsurların önünü açarak, yeni bir toplumsal düzenin 

unsurlarını oluşturmuştur. Erken kapitalist dönemdeki uzun mesafeli ticaretin 

yarattığı mal ve haber dolaşımı yeni ilişkiler doğurmuştur, çünkü ticaretin 

yaygınlaşması, uzaktaki gelişmeler hakkında daha sık ve doğru bilgiyi gerektirir 

olmuştur. Ayrıca, 16. yüzyıldan itibaren daralan pazarlarla yetinmeyen ticaret 

şirketlerinin kurulması artan bir sermaye ihtiyacını doğurmuştur. Ne prens ile 

finansör arasındaki özel borç sözleşmeleri, ne de kamu borçlanmaları sermaye 

ihtiyacının karşılanmasına yetmeyince, çare etkili bir vergi sisteminin kurulmasında 

bulunmuştur. Böylece, prenslik mülkiyetinin devlet mülkiyetinden ayrılması, kişisel 

egemenlik ilişkilerinin nesnelleşmesini beraberinde getirmiştir (Habermas, 2010: 74-

79).  
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Zümresel otoriteler hükümdarın otoritesine tabi kılındıkça temsili kamunun 

önemi azalmış, bu da modern anlamdaki kamusallığa, kamu erkinin alanına yer 

açmıştır. Bu alan, daimi yönetim ve yerleşik orduda nesnelleşmekteydi. Çünkü uzun 

mesafeli ticaretin beraberinde getirdiği mal ve haber dolaşımındaki ilişkilerin 

sürekliliği, kesintisiz bir devlet etkinliğini gerektirmekteydi. Böylece kamu erki,  ona 

tabi olan ve kendilerini öncelikle kamu erkiyle olumsuz bir ilişki çerçevesinde 

tanımlayanların karşısında duran erişilebilir, elle tutulabilir bir varlık olarak 

pekişmiştir. Yani “kamusal” buradaki dar anlamıyla devlete ilişkin olanla 

eşanlamlıdır. Kamusal olma niteliği artık otoriteyle donanmış bir şahsın temsiliyetçi 

“saray”ına değil, meşru güç kullanma tekeliyle donatılmış bir aygıtın kurallarla 

düzenlenmiş yetkilerine tekabül eder. Burjuva toplumunda, o zamana kadar ev 

ekonomisinin çerçevesi ile sınırlanmış faaliyetler ve bağımlılıklar, yani hayatın 

yeniden üretimi evin eşiğinden kamunun ışığına çıkmaktaydı (Habermas, 2010: 79-

81). 

İlk dönem kapitalist dolaşım bağlamının bir diğer unsuru da basın olarak 

karşımıza çıkar. Başlangıçta özel haberleşme meclislere, savaşlara, ürünün verimine, 

vergilere, değerli maden taşımacılığına ve uluslararası ticari dolaşıma ilişkin olanlar 

gibi dünyanın gidişiyle ilgili ayrıntılı haberler içermekteyken, zamanla, hükümet bu 

aracı emirleri ve nizamnameleri duyurmak için kullanmaya başladı ve böylece basın 

yönetimin çıkarlarına hizmet eder hale geldi. O andan itibaren ise, kamu erkinin 

muhatapları ilk kez gerçek anlamda “halk” haline geldiler. Her ne kadar hükümetin 

açıklamalarının tümü tebaanın tümüneymiş gibi görünse de gerçek adres “sıradan 

adam” değil “tahsilli zümreler”di. Zira modern devletin ortaya çıkışı “halk” içinde 

merkezi bir konumu olan “burjuva” tabakasının oluşumunu beraberinde getirmişti 

(Habermas, 2010: 84-86).  

Bu yeni dönemde, kamu erki, sürekli idari tasarruflar yoluyla özel şahıslarla 

bağlantıda olur. Böylece, geçimlik üretimin alanı daralır, yerel pazarların bölgesel ve 

ulusal pazarlara bağımlılığı artar; öyle ki, nüfusun geniş kesimleri, merkantilist 

politikanın etkilerini günlük varoluşlarında görürler. Tahıl darlığında yasal bir 

düzenlemeyle Cuma akşamları ekmek tüketimi yasaklanır. Hayatın yeniden üretimi 
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evin özel alanının dışına taşıp kamusal çıkar haline dönüştükçe, idareyle kesintisiz 

temasın gerçekleştiği bölge,  akıl yürüten kamusal topluluğun eleştirilerine konu 

olmaya başlamıştır. Yönetimin toplumu kamusal bir olay haline getirirken 

yararlandığı aygıt, yani basın, bu kez kamusal topluluğun yönetime karşı kullandığı 

bir araca dönüşmüştür. Bu bağlamda kamusal alan, kamusal topluluk olarak bir araya 

toplanmış özel şahısların, kamu erkini, kamuoyu önünde meşrulaşmaya zorlamaya 

yöneldikleri bir forum olarak kamu erkinden kopuyordu (Habermas, 2010: 88-90). 

1.2.2. Burjuva Kamusunun Toplumsal Yapıları 

Habermas’ın Kamusallığın Yapısal Dönüşümü adlı kitabında anlattığı tarihsel 

bağlamı anlayabilmek adına, kamusallığın oluşum sürecine değindikten sonra, 

kamusalın ve özelin değişen anlamları, burjuva kamusunun hangi mekânlarda, hangi 

bağlamlarda ve hangi saiklerle ortaya çıktığı ve bu alanlardaki tartışmaların zamanla 

nasıl siyasal bir boyut kazandığı konularının irdelenmesi önem arz etmektedir. 

1.2.2.1. Kamusal Akıl Yürütme ve Özelin Değişen Anlamı 

İlk oluşum döneminde burjuva kamusu, özel şahısların kamusal topluluk olarak 

bir araya gelmesi şeklinde ortaya çıkar. Yani özel şahıslar, hükümetin 

düzenlemelerine tabi olan kamuoyunu, kamusal erke karşı sahiplenerek; mal 

dolaşımı ve toplumsal emekle ilgili genel kurallar konusunda bu erkle hesaplaşmaya 

koyulurlar. Bu hesaplaşmanın ve siyasal mücadelenin kendine araç edindiği yol ise 

kamusal akıl yürütmedir (Habermas, 2010: 93).  

Burjuva kamusunun oluşum dönemindeki gelişmelerle birlikte “özel”in hayati 

ihtiyaçların yerine getirilmesine dayalı anlamı, bu süreçte ortaya çıkan bağımlılık 

ilişkileri sonucunda, özel alanın iç kesimi olan evi ifade etmekten uzaklaşmıştır. Mal 

dolaşımı ev ekonomisinin sınırlarını yıktıkça, çekirdek ailenin alanı ile toplumsal 

yeniden üretim arasında bir sınır çizilir ve devletle toplum arasındaki kutuplaşma 

süreci, toplumun içinde de cereyan eder (Habermas, 2010: 95). 
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1.2.2.2. Mekânsal Bağlamda Kamusal Topluluk 

Okumuş orta zümrelerin burjuva öncüleri, kamusal akıl yürütme sanatını; 

modern devlet aygıtının monarkın şahsi alanından ayrışıp özerkleşmesi oranında 

saraydan koparak şehirde bir karşı güç oluşturan saraylı-soylu toplumla kurdukları 

iletişim içinde öğrenirler. Şehir sadece burjuva toplumunun ekonomik hayatının 

merkezi değildir, aynı zamanda sarayın kültürel-siyasal karşıtı olarak, 

kahvehanelerde, salonlarda ve yemek davetlerinde kurumlaşan ilk edebi kamunun 

oluştuğu yerdir (Habermas: 2010: 96-97). Akşam yemeği davetleri, salonlar ve 

kahvehaneler, bir araya getirdikleri toplulukların bileşimi ve çapı, davranış tarzı, akıl 

yürütme ortamı ve onlara yön veren konular bakımından birbirlerinden ne kadar 

farklı olsalar da, hepsi, özel şahıslar arasında süreklilik kazanma eğilimi taşıyan bir 

tartışmayı örgütlerler; bundan ötürü bir dizi ortak kurumsal ölçüte de sahiptirler. 

Burada statülerin eşitliğini varsaymak bir yana, bunu yok sayan türden bir toplumsal 

ilişkiler dizgesi söz konusudur. Rütbe-mevki törenselliğinin yerini giderek eşdeğerlik 

ölçüsü alır.  Bu bağlamda kamusal topluluk fikri ilk kez kahvehanelerle, salonlarla ve 

cemiyetlerle kurumlaşmıştır(Habermas: 105).  

1.2.2.3. Kamunun Siyasal İşlevleri 

Sanat ve edebiyat alanında ortaya çıkan akıl yürütme, çok geçmeden ekonomik 

ve siyasal tartışmalara sirayet etmiştir. Zamanla burjuva kamusunda, mutlakiyetçi 

egemenliğe karşı genel ve soyut yasalar kavramını ve talebini formüle eden ve 

nihayet kendinin, yani kamuoyunun bu yasaların tek meşru kaynağı olduğunu 

savunmayı öğrenen bir siyasal bilinç gelişir. Özel şahıslar sadece insanlar olarak 

öznellikleri üzerine konuşmakla kalmayıp mülk sahipleri olarak kamu erkini 

müşterek çıkarları doğrultusunda belirlemek istedikleri andan itibaren, edebi kamu 

siyasal kamunun etkinliğini iletmeye hizmet eder (Habermas, 2010: 127-132). 

Siyasal işlevi olan bir kamu, ilk olarak 18. yüzyıl dönümünde İngiltere’de 

ortaya çıkar. Devlet erkinin kararlarını etkilemek isteyen güçler, taleplerini bu yeni 

forum nezdinde meşrulaştırmak için, akıl yürüten kamusal topluluğa yönelirler. Bu 
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praksis ile bağlantılı olarak, zümre(lonca) meclisi modern bir parlamentoya dönüşür; 

şüphesiz bu süreç bütün yüzyıl boyunca devam eder (Habermas, 2010: 135). 

1.3. Habermas’ın Kamusal Alan Kavramlaştırmasının Temel 

Özellikleri ve Kavrama Yönelik Eleştiriler 

Habermas’a göre, yurttaşların eşit katılım hakkıyla kendilerini ilgilendiren 

konularda eleştirel ve rasyonel tartışmalara girebilmesi demokrasinin önkoşulu ve 

temelidir. Habermas’ın burjuva kamusal alanı olarak kavramlaştırdığı bu yapı, Batı 

toplumlarında 18. yüzyılın sonunda, kahve gibi mekânların oluşmasıyla ve basım 

evlerinin çoğalıp kamusal iletişim olanaklarının artmasıyla, diğer bir deyişle “edebi 

kamu”nun oluşmasıyla birlikte gelişmeye başlamıştır. Başlangıç itibariyle bu tür 

mekânların şekillenmesiyle başlayan kamusal alan, doğaldır ki, burjuva sınıfı 

üyelerinin ve liberal siyasi görüşün ifadesini bulduğu bir alan olmuştur. Edebiyat ve 

sanat eleştirileri alanında başlayan bu rasyonel ve eleştirel tartışma ortamı, Fransız 

devrimiyle birlikte politik bir nitelik kazanmaya başlamış, düşüncelerin 

sansürlenmesine karşı verilen mücadeleyle birleşerek 19. Yüzyılın ortalarına kadar 

gelişmiştir (Göle, 2009: 9). Burjuva kamusallığının oluşum sürecinde, aristokratların 

malikânelerinin, kiliselerin arka bahçelerinin duvarlarının ardındaki dışa kapalı, özel 

dünyalar açılmaya başlamış ve oluşan bu dinamizmle birlikte genişleyen ortak yaşam 

alanı özel yaşam alanını giderek daraltmaya başlamıştı. Modern toplumun etkinlik 

alanları kamusal yaşamı özel yaşamdan ayırmaya başladıkça, tüccar, bankacı, 

yayıncı, sanayici, sanatçı, edebiyatçı gibi aktörler malikânelerin aristokratik 

kültürüne son vererek burjuva kamusallığını oluşturmaktaydı (Çaha, 2004: 162-163).  

Ancak, kapitalizmin ileri aşamalarında yapısal olarak değişime uğramaya başlayan 

kamusal alanda, iletişim kanallarının ticarileşmesinin bir sonucu olarak medya 

iktidarı doğmuş, bu da özgür düşünce ve haber alma özgürlüğü önünde engel 

oluşturmaya başlamış ve kamusal alan saflığını kaybetmiştir (Göle, 2009: 9). 

Habermas’ın ideal tip olarak kavramlaştırdığı kamusal alan, yurttaşlar arasında 

eleştirel ve rasyonel bir iletişim ortamını mümkün kılan homojen ve tekçi bir alandır 

(Göle, 2009: 9). Diğer bir deyişle, 18. ve 19. yüzyıllarda modern düşüncenin 

temelleri atılırken ortaya çıkan kamu homojen bir özellik göstermekteydi (Çaha, 
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2007: 86). Burada bireyler her türlü farklılıklarını özel alana bırakır, vatandaş 

sıfatıyla eşit hukuksal statüye sahip olarak devlet nezdinde bir kimliğe kavuşurdu. 

Bireyler sosyolojik kimlikleriyle ilgili din, cemaat, mezhep gibi tüm özellikleri, 

kamusal alana açıldığı zaman üstünden atardı. Böylesi bir kamu kurgusu aslında 

toplumsal olanın arka plana itilmesini ve toplumsal gerçekliğin uzağında soyut bir 

kamu tahayyülünü beraberinde getirmektedir. İşte bahsi geçen bu tarz bir kamusallık, 

demokrasinin gelişimiyle birlikte ciddi bir dönüşüm geçirmeye başlamıştır. 

Liberallerin temel aldığı daha fazla katılım ilkesiyle beraber kamu artık farklılıkların 

giderek aleniyet kazandığı alana doğru evrilmeye başlamıştır. Dolayısıyla, Çaha’ya 

göre, 19. yüzyılın kamusu artık burjuva kamusu olmanın ötesine geçmiştir. 

Toplumdaki her türden kesim ve grupların özel istek, anlayış ve değerleriyle kamusal 

yaşam, toplumun zenginliklerinin sınırsız bir biçimde ifade edildiği bir alan olmuştur 

(Çaha, 2007: 86-87).  

Modern toplumda aile, geleneksel olarak üstlenmiş olduğu rolleri kamusal 

alana devretmeye başlamış, aile içinde çözüme kavuşturulan birçok konu kamusal 

alana taşınmıştır. 17. ve 18. yüzyıllarda ailenin çizdiği sınırlar içinde kalan kadın 

kamusal alanda görünür olmaya başlamıştır. Modern toplumda kadın, eğitim, siyaset, 

ekonomi gibi alanlarda da faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu değişimle birlikte 

sadece aile bireyleri değil, ailenin üstlenmiş olduğu birçok rol de kamusal alana 

geçmiştir. Doğumevleri, kreşler, restoranlar, fırınlar, temizlik şirketleri ve 

huzurevleri sayısının sürekli bir şekilde artması bunun en iyi göstergelerinden 

birisidir. Aile bireyleri ve ailenin yerine getirdiği aktivitelerin kamusal alan 

tarafından devralınmasının yanı sıra, kamusal alan aile içi değerlere ve 

düzenlemelere de nüfuz etmeye başlamıştır. 12. yüzyılda aile kendi içine kapalı bir 

bütünlük olarak kendi kurallarını kendi oluşturuyorken, artık modern hukuk karı-

koca ilişkisi, ebeveyn-çocuk ilişkisi, mülkiyet ilişkisi gibi birçok konuda 

düzenlemeler getirebilmektedir. Dolayısıyla kamusal alanda hüküm süren değerler 

ailenin yapısını da doğrudan etkileyeme başlamıştır. Üstelik aile sadece kendi 

ülkesinin kamusalıyla kuşatılmakla kalmamış, internet, uydu, telefon gibi iletişim 

kanalları yoluyla uluslararası kamusallıkların etkisine de açık hale gelmiştir. Bu 

bakımdan aile, bir değer, düzenleme, kural üreticisi olmaktan çok, kamusal alanda 
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üretilen bu değerlerin ve kuralların tüketicisi konumuna gelmiştir. Benzer şekilde, 

kapitalizmin ilk gelişim aşamasında özel alana dâhil olarak kabul edilen ve devletin 

müdahalesinin hoş karşılanmadığı piyasa ilişkileri de 19. yüzyıldan itibaren sosyal 

devlet anlayışının yerleşmesiyle beraber kamusalın etki alanına girmiştir (Çaha, 

2007: 91-92).  

Geleneksel toplumlarda birbirinden kalın ve yüksek duvarlarla ayrılan kapalı 

dünyalar on yedinci yüzyıldan itibaren oluşmaya başlayan, Habermas’ın kamusal 

alan kavramının oluşumunun temel noktası olarak saydığı, umumun ortak yaşam 

alanında aleniyet kazanmaya başlamıştı. Bu doğrultuda geleneksel toplumda 

ekonomik, kültürel ve siyasal işlevler üstlenen aile bu işlevlerini kamusal alana 

devretmeye başlamış; özel alan daralırken kamusal alan genişleme eğilimi içinde 

olmuştur (Çaha, 2007: 83). Önceleri özel alanın kapalı kapıları ardında temel 

haklardan mahrum olarak yaşayan kadınların kamusal alana çıkmaları, temel 

haklarının önündeki engelleri kaldırarak eşit temsil olanağına kavuşmalarını 

sağlayamamıştır.  

Habermas’ın burjuva kamusu olarak adlandırdığı kamu, özel alandaki farklı 

varoluşlara aleniyet kazandıran ve bunları ortak mekânda aynı potaya getiren bir 

kamuydu. Buna karşın, 1990’lı yıllardan beri gözlemlenmekte olan kamu farklı 

özellikler ihtiva etmektedir. Bu kamu özel alanı harmonize etmez, aksine burada her 

su kamusallığın kendisine sağladığı sonsuz alanda kendine özgü durumlarda kendi 

yatağında akar. 1990’lı yıllarda kendini gösteren demokratikleşme yönündeki 

hareketlenmeler bazılarınca aslında kamusallığın yapısal değil fakat ideolojik 

dönüşümünün habercisiydi (Çaha, 2007: 82). 

Habermas’ın geleneksel toplumlardan modern toplumlara geçişte kamusal ve 

özel alanların yapısına ilişkin değişimleri analiz ettiği çalışmasında, kamusal alanı 

oluşmaya başladığını öne sürdüğü 16.-17. yüzyıllardan günümüze kadar meydana 

gelen toplumsal gelişmeler sonucunda artık farklı bir kimliğe bürünmeye başlamıştır. 

Artık kamusal ve özel alanlar arasındaki sınır belirsizleşmeye başlamıştır ve tek bir 

kamusal alandan ziyade farklı inanç ve kimliklerin kendini ifade edebildiği çoğulcu 

bir kamusal alan oluşmuştur (Çaha, 2003: 80). 
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Ayrıca, uluslararası platformun alanının devletlerin egemenliklerini içine 

alacak şekilde genişlemesi, ulusal kamusal alandaki sosyal ve sivil kimliklerin 

kendileriyle aralarında benzerlikler bulunan farklı ülkelerdeki kamusallıklarla 

bağlantıya geçerek otoriter ve totaliter kamusal tahakkümleri zorlamaya 

başlayacağını düşündürür. Bilginin küresel düzeyde ulaşılabilir olması gibi süreçler 

vatandaşı tek bir kamusal otoritenin nesnesi olmaktan çıkarmıştır(Çaha, 2007: 93-

94). 

Habermas’a göre, siyasi katılımın gerçekleştiği kamusal alanda kimsenin 

kimseden daha güçlü olmayacağı koşullarda alınan kararlar herkesçe kabul edilir. 

Ancak bahsi geçen güç dengesinin sağlanmadığı, eşitsizliklerin getirdiği güç ve statü 

farklılıklarını yansıtan realitede, ikna etme ve ikna olmadan çok kaynağını 

eşitsizliklerden alan gizli veya açık baskılar rol oynayabilir. Böylesi bir durumda 

çıkabilecek olan “ortak” karar herkesçe kabul edilebilir bir karar olmaktan çok 

dayatma ve manipülasyon yoluyla, karar alma sürecine katılabilenlere, yani 

kararlardan etkilenme potansiyeli olan bazı insanları dışlayacak şekilde, kabul 

ettirilmiş olmakla meşru duruma gelen bir karar olur (Bilgen, 2007:72). 

Nitekim hemen hemen Habermas’ın kitabını yazdığı dönemlere tekabül eden 

bir başka teori incelendiğinde de, kamuoyunun her zaman her görüşü yansıtmadığı 

görülür, çünkü insanlar yaşadıkları toplumdan dışlanma korkusuyla genel olarak 

kabul edilen görüşlerin dışına çıkmak istemezler. Elizabeth Noelle-Neumann’ın 

geliştirdiği Suskunluk Sarmalı kuramına göre, insanlar toplumda izole olma riskini 

almak istemedikleri için, toplumda genel kabul gören görüşler yaygınlaştığı oranda 

zamanında açıklanamayan, yayılamayan ve kabul görmediğine inanılan görüşleri 

ifade etme konusunda çekimser davranırlar (Çobanoğlu, 2007: 16). Dolayısıyla her 

zaman doğrudan susturulma ve bastırılma şeklinde olmasa da, insanlar dışlanma 

korkusuyla kamuoyunda görüşlerini açıklamaktan ve kamuoyu oluşum sürecine 

katılmaktan geri durabilirler. İnsan çevresinin onayına gereksinim duyan sosyal bir 

varlık olduğu için, sürekli çevresini gözlemleme ihtiyacı duyar. Bu nedenle, kamu, 

Noelle-Neumann’a göre, bilinçli olma hali olarak da tanımlanabilir (Noelle 

Neumann,1998: 86). 
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Habermas kamusal alan kavramını oluştururken bu alanın homojen ve soyut 

bireylerin bileşiminden meydana geldiği şeklinde bir algıya sahipti. Bu birey 

kuşkusuz “beyaz Batılı erkek”ti. Bu birey modeli kamunun merkezine 

yerleştirilirken, diğer tüm özne ve özneler özel alana hapsedilmekteydi. Bu model 

beyaz batılı erkeğin bireyselliği temelinde sergilenen farklılığa açıktı (Çaha, 2007: 

82). 

Ayrıca bazı teorisyenler, Habermas’ın kamusal alan kavramının dayandığı 

kamusallık ve serbest erişim retoriğine rağmen, bu kavramın bazı dışlamalar 

temelinde varlığını sürdürdüğünü ifade etmektedirler (bkz. Frazer, 2004: 105). Bu 

bağlamda kamusallık söylemi, bir ayrıcalaştırma stratejisi olma özelliği 

göstermektedir. Habermas burjuva olmayan kamusal alanları incelemeyi ihmal 

etmiştir. Bunu yaparak aslında, burjuva kamusallığını idealize etmiştir (Frazer, 2004: 

108-109).  

Frazer’a göre, Habermas’ın burjuva kamusal alan modelinin oluştuğunu iddia 

ettiği dönemden günümüze kadar meydana gelen toplumsal, siyasal, ekonomik vs. 

alanlardaki gelişmeler, artık yeni bir kamusal alan modelinin geliştirilmesini zorunlu 

kılmaktadır. Frazer’a göre kamusal alan “kurumsallaşmış bir söylemsel etkileşim 

alanı”dır. Bu alan devletten ayrı olan ve aynı zamanda devlete karşı eleştirel 

söylemlerin üretildiği ve dolaştığı bir alan”dır (Frazer, 2004: 104-105). “Kamusal 

alan devlet değildir; aksine, devleti dengeleyen bir karşı ağırlık oluşturma işlevi 

görebilecek olan ve gayrı resmi olarak harekete geçirilmiş hükümet-dışı söylemsel 

fikirler gövdesidir.” (Frazer, 2004: 129).  

Habermas’ın kamusal alanın herkese açık ve erişilebilir bir alan olduğu 

varsayımına karşılık Frazer, erkeklerin bir kısmı mülkiyet temelinde, kadınlar ise 

maruz kaldıkları cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle veya genel olarak bir ırkın politik 

katılımdan dışlanması şeklinde kendini gösteren ayrımcılıkların bu varsayımı 

çürüttüğü kanaatini taşımaktadır. Habermasçı kamusallık, her ne kadar, bu alana 

çıkarken toplumsal statü eşitsizliklerinin bir tarafa bırakıldığını, diğer bir deyişle 

paranteze alındığını varsaysa da, bu eşit olmayan bireylerin eşitler-miş gibi 

davranmalarından ve dolayısıyla gerçek anlamda eşitsizliklerin ortadan 



20 
 

kaldırılmamasından başka bir anlam ifade etmemekteydi. Kamusal alanda 

eşitsizliklerin paranteze alınması hâkim grupların avantajlı, bağımlı grupların ise 

dezavantajlı olduğu bir durum yaratarak eşitsizliği yeniden üretecektir. Zira, herkesin 

resmi ve yasal olarak katılım hakkına sahip olduğu durumlarda dahi enformel 

birtakım engeller katılımın önüne set çekebilmektedirler (Frazer, 2004: 112-114). 

Habermas’ın kamusal alanı kavrayışındaki bir başka önemli nokta, bu alanın 

tek ve kuşatıcı bir şekilde var olmasıdır. Kamusal alanın tekliği ilkesi bozulup ek 

kamular ortaya çıktıkça kamusal alan parçalanıp gerileyecek, işlevini kaybedecektir. 

Çoklu kamusallık var olduğu sürece, bu demokrasiye doğru atılan bir adım değil, 

demokrasiden sapma olacaktır. Frazer bu görüşün aksine, tek ve kapsayıcı bir 

kamusal alanın güçsüz grupların sahte bir ‘biz’ içinde erimesine yol açacağını ve bu 

grupların seslerinin temsil olanağı bulamayacağını belirterek çoklu kamusallık 

vurgusu yapmıştır.  Bu tür alanlar, bireylere, kendi kimlik, çıkar ve ihtiyaçları 

hakkında konuşabilecekleri paralel bir söylemsel alan oluşturacağı için Frazer bu 

alanları madun karşı-kamular olarak adlandırmaktadır. “Egemen kamular içindeki 

dışlamalara tepki olarak bu tür karşı-kamuların ortaya çıkması, söylemsel alanın 

genişlemesini hızlandıracaktır. Bu durumda, ilke olarak, önceleri tartışma dışı tutulan 

önkabuller, artık kamusal olarak tartışılmak zorunda kalacaktır. Genel anlamda 

madun karşıt-kamuların çoğalması, söylemsel mücadele alanlarının genişlemesi 

anlamına gelir ki, bu da tabakalı toplumlar için iyi bir şeydir.” (Frazer, 2004: 116-

119). Yani aslında Frazer, Habermas’ın tek bir kamunun yaratacağını öne sürdüğü 

katılım eşitliği ilkesini, çoklu kamuların daha etkin bir şekilde yerine getirebileceğini 

savunur (Frazer, 2004: 123). 

Habermas’ın kamusal alan kavramının bir diğer dayanak noktası, bu alanın 

‘özel kişiler’in ‘kamusal meseleler’ üzerinde ortak iyiye ulaşmak adına 

müzakerelerin yürütüldüğü bir alan olduğu gerçeğidir. Peki, kamusal alandaki “ortak 

iyi”nin ne olduğuna kim karar verecektir? Hangi sorun özel alana, hangisi kamusal 

alana aittir? Frazer’a göre, demokratik bir ilke olarak kamusallık, esas olarak, 

önceden ortak iyi veya ortak ilgi konusu olamayan ve bu bağlamda özel sayılan bir 

konuyu kamusal alan tartışmalarına dâhil edebilmek için diğer insanları ikna etme 
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fırsatının verilmesini gerekli kılar (Frazer, 2004: 124). Benzer şekilde, ortak iyi 

üzerindeki uzlaşıyla ilgili tereddütlere ve bu bağlamda kamuoyunun dışlayıcı 

karakterine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gökçe (2012), kamuoyu kavramını 

“bir toplumun ya da bir grubun üyeleri açısından anlamlı ya da önemli olan veya 

olabilecek tüm unsurların ortaya konduğu ve tartışıldığı bir mekân”(Gökçe, 2012: 

38) olarak tanımlamıştır. Yani, kamuoyu kavramının temel esprisi, herkesin bu 

sürece katılımının mümkün olduğu şeklindeki kanaattir. Ancak, kamuoyunun 

herkese açık olması, katılım hakkının kullanımının kolay olduğu veya herhangi bir 

koşula bağlı olmadığı anlamına gelmez. 

Özel alan veya ev içi mahremiyet söylemleri, kamusal alanda tartışılması 

istenmeyen konuların özel alan sınırları içinde tutularak tartışma dışında 

bırakılmasına zemin oluşturmak amacıyla kullanılabilir (Frazer, 2004: 126-127). 

Nitekim kadınların aile içi şiddete maruz kalmasının kamuyu ilgilendiren ortak bir 

mesele olduğu gerçeği yeni yeni kabullenilmeye başlanmıştır (Frazer, 2004: 124). 

Kamusal alandaki tartışmalar burjuva erkek egemen ideolojisinin “özel” diye 

adlandırdığı konuları dışlamayarak, bunları da tartışmalara dâhil etmesi demokratik 

bir kamusallık ilkesi açısından önem arz etmektedir (Frazer, 2004:131). Kamusal 

alana katılımı sınırlayan formel kuralların kaldırılması durumunda bile katılımın 

arttırılması her zaman mümkün olmamaktadır. Kadınların önünde birçok ülkede bu 

türden engeller olmamasına rağmen, kadınlar hala kamusal tartışmaların dışında 

tutulmaktadır (Frazer, 2004: 127). 

Habermas’ın kavramlaştırmasının yetersizliklerine değinen başka birçok 

teorisyen de vardır. Dacheux’a göre, kamusal alan tarih dışı değil, sürekli bir değişim 

seyri takip eden bir toplumsal yapı olmasının yanı sıra kurum olmayıp tüm aktörlere 

açık olma potansiyeli taşıyan bir alandır. Ancak yine de herkesin bu alana girişi 

kabul edilmediği için eşitsiz bir alandır (Dacheux, 2012: 21). Negt ve Kluge, 

kamusal alan ilkesinin özünde, bileşik olmaktan ziyade soyut bir biçimde ilişkilenmiş 

tekil alanlar yığınının olduğundan bahseder. Kamusal alan içinde televizyon, basın, 

baskı grupları, siyasi partiler vs. sadece görünüşte birleştirilmiştir (2004: 138). 

Alexander Kluge’ye göre, “kamusal alan, mücadelelerin savaş dışı yollarla karara 
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bağlandığı(sonuçlandırıldığı) yerdir.” Ayrıca, “ölü kamusal alan” (Sennett, 2010: 31) 

ve “kamusal görünürlük ortasında yalıtım” (Sennett, 2010: 31) kavramlarını 

geliştiren Richard Sennett de Habermas’ın kamusal alan kavramının günümüz 

gerçekliğini açıklamadaki yetersizliklerine değinmiştir. 

Siyasal otoritenin tahakkümü altında eriyen bir kamusal alan tasavvur eden 

Hobbes, Rousseau ve Hegel gibi düşünürleri eleştiren feminist yaklaşıma göre, özel-

kamusal alan ayrımı, özel alanın kamusal alanın kapalı bir alt bölümü haline 

getirilerek ataerkil zihniyeti bu alanda devam ettirmenin bir aracıdır. Feminist 

düşünürlere göre, özel/kamusal ayrımı özel yaşamı kadınlıkla, kamusal yaşamı ise 

erkeklikle özdeşleştiren bir çerçevenin ana hatlarını çizmektedir. Erkekler kamusal 

alanda siyaset yaparken, tarih oluştururken ve devlet kurarken, kadınlar ailenin 

sınırları içerisinde erkeklerin kamusal alan faaliyetlerini yürütebilmelerini 

kolaylaştıran hizmetleri yürütmektedirler. Bu bağlamda feministler “ özel olan 

politiktir” sloganı çerçevesinde mevcut özel/kamusal alan ayrımının kaldırılması için 

mücadele vermektedirler (Çaha, 2007: 85-90). 

1.4. Türkiye’de Kamusal Alan 

Kamusal alanın Habermas tarafından yapılan ideal tip kavramlaştırması 

Batı’dan yola çıkılarak oluşturulduğundan bu kavramın aynen alınarak farklı 

kültürel, toplumsal ve tarihsel kodlara sahip olan toplumlara uygulanması o 

toplumların anlaşılması açısından yol gösterici olmayacak, bilakis yanlış 

değerlendirmelere neden olacaktır. Zira  “kavramların farklı kültürel havzalardaki 

tarihsellikleri” (Göle, 2003: 91) de farklı olduğundan her bir kavramı kendi kültürel 

ve tarihsel bağlamında değerlendirmek gerekmektedir. Dolayısıyla, Batıda oluştuğu 

iddia edilen kamusal alan kavramını alıp aynen doğuya veya özelde Türkiye’ye 

uygulamak buradaki toplumsal gerçekliği anlamak açısından yetersiz kalacaktır. Bu 

nedenle, Türkiye’nin kendine özgü tarihsel, kültürel ve toplumsal koşulları da göz 

önüne alınarak kavramın bir yeniden okumasını yapmak önem arz etmektedir. Zira 

kamusal alan, aynı toplumsal bağlamlarda değerlendirirken bile, sınırları ve tanımı 

değişmeyen bir alan değil, yeni aktörlerle birlikte sürekli bir değişim sürecinden 

geçen bir alandır. Nitekim Göle’ye göre, Habermas’ın geliştirdiği bir ideal tip olarak 
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kamusal alan, oluşmaya başladığı ilk günden günümüze kadar olan süreçte 

kapitalizmin yapısında var olan araçsal akılcılık nedeniyle yozlaşmaya başlamıştır 

(Göle, 2003: 90-93). 

Habermas’ın kamusal alan kavramının temel özelliklerini özetleyen Çaha 

(2003: 79), üç noktanın önemini vurgulamaktadır. Öncelikle, Habermas’ın kamusal 

alanı sanayi toplumunun ürünüdür. Bu kamusal alan inşa edilmiş bir alan değildir; 

modernleşmenin beraberinde getirdiği toplumsal değişimler ve temel olarak 

modernleşmenin sonucu olarak kendiliğinden oluşmuştur. Son olarak kamusal alan 

geleneksel toplumda üstü örtülen, özel alana hapsedilen unsur, konu ve değerlerin 

aleniyet kazandığı alandır. Habermas’ın anlayışına hâkim olan ve modern 

demokrasilerde görülen bu aleni kamusal alanın aksine, Türkiye’de Çaha’nın 

“mahrem” kamusal alan olarak adlandırdığı farklı bir yapı oluşmuştur (2003: 80).  

1.4.1. Osmanlı Dönemi Kamusal Alanı 

Osmanlı toplum yapısı bağlamında düşünüldüğünde, Sarayın yapısı, aileyle 

toplumsal düzen ilişkisini gözler önüne sermektedir. Zira Sarayda baba ve hükümdar 

olan aile reisi akrabalık ilişkilerinin siyasi ilişkilerle iç içe geçtiğinin bir göstergesi 

olarak değerlendirilebilir. Böylesi bir sistem içinde kamusal/özel ayrımı yoktur. 

Birbirine bitişik olan büyük evlerin dışında ilişkilerin sürdürülebileceği bir alan 

yoktur ancak Tanzimat’ı takip eden süreçte iktidarın mekânsal olarak sarayın dışına 

taşınmasıyla birlikte yavaş yavaş açılmaya başlayan bu alan, buradaki davranış 

kodlarının ne olacağı toplumsal muhayyilede muğlaklık taşıdığı için tedirginlik 

kaynağı olmuştur. Nitekim Tanzimat sonrası edebi eserleri incelendiğinde cinsiyet-

iktidar ekseninde hissedilen belirsizliğin ve boşluğun çeşitli biçimlerde doldurulması 

çabalarının yazına hâkim olduğu görülür. Büyük evlerin belirlediği babanın iktidarı 

bağlamında oluşan ilişkiler ağının çözülmesini beraberinde getiren bu süreçte, 

toplum, düzeni kurmakla görevli olan orta sınıf erkek öznede vücut bulan yeni adam 

ve onun kafasında yer alan, okumuş, bilgisini ailesi ve vatanını daha iyiye doğru 

götürecek adımlar atarak kullanan ve vatansever evlatlar yetiştirecek olan fedakâr 

yeni kadınlardan oluşacaktır. Özel alanın geçirdiği bu dönüşüme paralel olarak, 
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çekirdek ailenin ortaya çıkışı ile birlikte aileler arasında oluşan boşluklar da kamusal 

alanı oluşturmaya başlamıştır (Sirman, 2009: 235-238). 

Batı’da kapitalizmin gelişmesiyle renklenen kamusal alan dinamizmi, Batı 

ekonomisiyle bütünleşmeye başlayan Osmanlı’da da gözlemlenmeye başlamıştır. Bu 

bütünleşme öncesinde, millet sistemi şeklinde örgütlenen farklı dinsel grupların 

sosyal faaliyetlerini özel mekânda yürütmesi söz konusuyken, Batı’dan etkilenmeye 

başlayan Osmanlı’da aleniyet ilkesinde temellenen bir ortak yaşam alanı oluşmaya 

başlamıştır (Çaha, 2007: 94).  Ancak buna rağmen, Tanzimat dönemindeki 

tartışmalar açıkça göstermektedir ki, Doğu ile Batı arasında gerilim yaratan en 

önemli farklılık, mahrem ve namahremi, özeli ve kamusalı tanımlayan toplumsal 

örgütlenmeye ilişkin olmaya devam etmiştir. Zira bu dönemdeki Batılılaşma 

çabalarına rağmen, kadınların mahremiyeti ve farklı cinslerin aynı ortamlarda birlikte 

bulunması gibi konular etrafında cereyan eden tartışmalar sonucu, kadın sadece 

toplumsal olarak değil, fiziksel olarak da görünmez kılınmaya devam etmiştir (Göle, 

2011: 55-56). 

Tanzimat dönemini takip eden yıllardaki tartışmaların içerisinde de kadın 

sorunu ve kadının batı kültürel modeline yöneliş sırasında nerede duracağı sorunsalı 

o dönem tartışmalarının ana unsurunu oluşturmaya devam etmiştir (Göle, 2011: 58). 

II. Meşrutiyet dönemindeki bu söylemsel zenginliğe, kadının giderek daha fazla 

kamusal alana katılması ve kentsel mekânlarda dolaşmasının gözlemlenmesine 

rağmen, kadının bu toplumsal görünürlüğünü azaltmak adına devlet fermanlar 

çıkarmış, polisiye önlemler almıştır (Göle, 2011: 70-71). 

Yasal ve idari reformlarla Osmanlı tebaasının kamusal bir nesne haline 

gelmeye başlaması süreci, İkinci Meşrutiyet döneminin beraberinde getirdiği sınırsız 

özgürlük ortamında ivme kazanmıştır. Bu dönemde çeşitli düşünsel farklılaşmaların 

yanı sıra etnik, ekonomik ve siyasal alanlarda da farklı renkler görünür olmuştur 

(Çaha, 2007: 95). Ancak bu görünürlük, tam anlamıyla eleştirel bir ortamda 

tartışmaların yapıldığı, yurttaşların özgür bir biçimde temsil edildiği bir kamusal alan 

olmaktan uzaktı. Zira Batı dışı modernlik ortamlarında, kamusal alan liberal burjuva 

ideolojisinin bir yansıması olarak değil, devlet eliyle gerçekleştirilen otoriter 
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modernleşmenin bir ürünü olarak ortaya çıkar. Devlet eliyle gerçekleştirilen bu 

süreç, Müslüman ülkelerde, kamusal alan kavramı çerçevesindeki tartışmaların ister 

istemez kadın konusu etrafında şekillenmesini beraberinde getirmektedir (Göle, 

2009: 19-22).  

1.4.2. Cumhuriyet Dönemi Kamusal Alanı 

Geleneksel toplumlardaki sınırlı kamusal alan ile aile, ekonomi ve dini 

komünlerin bulunduğu geniş özel alan, modern topluma geçişle birlikte değişime 

uğramaya başlamıştır. Bu bağlamda, özel alanların sayısı, kapsamı, alanı ve işlevleri 

azalırken, kamusal alan genişleme eğilimi içerisine girmiştir. Daha önce özel alanın 

sınırları içerisinde var olan unsurlar, farklılıklarını kamusal alanda sergilemeye ve 

kamusal alanı çoğulcu bir yapıya büründürmeye başlamışlardır (Çaha, 2003: 80-82). 

İşte Osmanlı’da da Meşrutiyet dönemi kamusal alanının gösterdiği bu farklılaşma 

eğilimleri Cumhuriyet Türkiye’sinin kurulmasını takip eden yıllarda “kamusal 

yaşamın daralma evresi”ne geçişle birlikte son bulmaya başlamıştır. Yeni bir devlet 

ve ulus yaratmak amacıyla yola çıkan devletçi elit, bu amaca ulaşmak için toplumun 

homojenleşmesini zorunlu olarak görmüşlerdir (Çaha, 2007: 96-97). Bu bağlamda 

Kemalist hareket, dünyada ilk kez devlet eliyle medeniyet dönüşümünü 

gerçekleştirmeyi hedefleyen oluşum olma özelliğini kazanmıştır (Göle, 2011:101). 

Batının kültürel değişme ve toplumsal uzlaşmaları kurumsallaştırmak için çıkardığı 

yasalar, Türkiye’de modernleşme sürecini belirlemek ve yön vermek için 

kullanılmıştır. Örneğin medeni kanun toplumsal değişimler sonucu oluşan veya 

değişen adet ve görenekleri kanunlaştırmanın değil,  modern aile yapısını yaratmanın 

bir aracı olmuştur (Göle, 2011: 105).  

Osmanlı İmparatorluğu’nun laik, cumhuriyetçi bir ulus devlete dönüştürülmesi 

idealiyle yola çıkan Kemalist reformcular, halkın yaşam biçiminin, kamusal 

töresinin, cinsel davranışının, beden bakımının ve gündelik adetlerinin de Batı’ya 

uyarlanması çabalarıyla, bundan çok daha fazlasını yapmışlardır (Göle, 2011: 26-27). 

Farklı olanın bastırılarak yok edilmesi sonucunda kamusal yaşam 

“üniter”leştirilmiştir. Siyasal, kültürel ve ekonomik alanlarda sınırsız yetkilerle 

donatılan siyasal erk kamusal yaşamda tahakküm kurmuştur. Devlet, toplumsal, 
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siyasal, kültürel, teknolojik, ekonomik, sanatsal tüm faaliyetlerin düzenleyicisi ve 

belirleyicisi olmuş; aynı ideolojiye, aynı görünüşe aynı değerlere sahip tek tip insan 

yetiştirme amacını gütmüştür. Tüm bu özellikleriyle Türkiye’de kamusal alan sadece 

siyasal iktidarın boy gösterdiği monist bir alan olmaktan öteye gidememiştir (Çaha, 

2007: 96-97). Zira kamusal alan cumhuriyetçi seçkinleri içine alırken, bu alana uyum 

sağlamayanları, örneğin Batılılaşamamış Müslüman kesimi dışlamıştır.  Bu 

bağlamda kamusal alan, vatandaşların eşit katılım hakkına sahip olarak kamuyu 

ilgilendiren konularda eleştirel tartışmaya girmesinin zeminini hazırlayan bir alan 

olarak işlev görmemiş; modernist pratiklerin ve yaşam biçimlerinin uygulandığı ve 

uygulattırıldığı bir alan olma özelliği göstermiştir (Göle, 2009: 23-24). Özbek (2004: 

35-36) de bu doğrultuda, kamusallığı demokratik anayasal devletin bir önkoşulu 

olarak ele alıp Türkiye’deki siyasal, toplumsal, kültürel vs. alanlardaki mevcut 

uygulamalar gözlemlendiğinde, kamusallık ilkesi temelinde yapılanan bir demokratik 

devletten ziyade bir kanun devletinin hüküm sürdüğünü savunur. Bu bağlamda 

Türkiye’deki rejimin “sözde kamusal alanlı” bir cumhuriyet rejimi olduğuna dikkat 

çeker.  

Türkiye’de cumhuriyet rejiminin başlangıcından bu yana kamusal alanın 

gelişim seyri incelendiğinde, Osmanlı döneminde cemaat, tarikat gibi oluşumlarda 

temellenen çok kültürlü kamusallıkların varlığına karşın, Cumhuriyet dönemi geçiş 

süreciyle birlikte devlet eliyle inşa edilen tekçi bir kamusallık anlayışının yaratıldığı 

görülür. 1930’lu yıllar itibariyle oluşturulan tekçi kamusallığın içini dolduracak bir 

kamu oluşturma sürecine gidilmiştir (Erol, 2003: 60). Osmanlı Devleti’nin yıkılarak, 

takip eden süreçte Türkiye Cumhuriyet’inin kurulması, meşruiyetin kaynakları ve 

kamusal alandaki niteliksel değişimi anlamak açısından, din temelli meşruiyet 

anlayışından laik-milliyetçi bir zemine geçişin ifadesi olarak görülebilir (Keyder, 

2011). 

1950’de çok partili hayata geçilmesinin ardından toplumsal yaşamda birçok 

farklı ses ve renk görünür olmaya başladıysa da kamusal alanın nispeten daha özerk 

bir yapıya kavuşması 1980’lerle birlikte gerçekleşmeye başlamıştır. 1980 sonrası 

dönemde siyasette liberal paradigmanın hâkim olmaya başlamasıyla birlikte, siyasal 
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iktidarın alanının daralması ve bu ölçüde sivil topluma daha fazla yer açılması söz 

konusu olmuştur. Cumhuriyet dönemi boyunca tek bir ideolojinin taşıyıcısı 

konumundaki kamusal alan giderek etnik, dinsel, siyasal, cinsel, kültürel vs. 

farklılıkların sergilendiği bir alana dönüşmüştür (Çaha, 2007: 98-99). 

Türk modernleşme projesi boyunca, kamusal alan devletin yakın ve sıkı 

gözetimi altında olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında, özellikle 1923’ten 1946’ya 

kadar süren tek parti döneminde, katı bir şekilde uygulanan bu gözetim, çoğulcu 

demokrasiye geçiş süreci olan 1950’lerden itibaren dereceli olarak yumuşamış; 1960, 

1971 ve 1980 askeri müdahaleleriyle kesintiye uğrasa da devam etmiştir. 1983 

sonrası dönemde ise, kamusal alan, cumhuriyetçi kamusal alan projesinin milli, laik 

ve homojen doğasına başkaldıran sivil toplum hareketlerinin (İslamcı, Alevi, Kürt, 

liberal) devletten bağımsızlaşmaya çalıştıkları ve birbiriyle yarış içinde oldukları bir 

alan haline gelmeye başlamıştır. Müslüman kız öğrencilerin üniversitedeki derslere 

İslami kıyafetle katılma talepleri de laik seçkinler tarafından cumhuriyetçi kamusal 

alan projesine yapılan meydan okuma olarak yorumlanmış, o zamana kadar 

kendilerine ait olduğunu varsaydıkları kamusal alanın(üniversite, meclis, televizyon, 

konser salonları, sokaklar) sınırlarının ihlali ve işgali olarak görülmüştür (Göle, 

2009: 27). 

Habermas’ın “Her ne kadar sözün gelişi olarak devlet otoritesi için kamusal 

alanın yürütücüsü deniyor olsa da, devlet aslında kamusal alanın bir parçası değildir. 

Kuşkusuz devlet otoritesi genellikle ‘kamu’ otoritesi olarak ele alınır; ama bu kabul 

kamusal alanın özelliğinden, yani devletin tüm yurttaşların selametiyle ilgilenmesi 

görevinden türetilmiştir” (Habermas, 2004: 95-96) şeklindeki değerlendirmesinin 

tersine Türkiye’de devlet bireylerin kamusal, özel ve hatta mahrem alanlardaki 

tasarruflarını kontrol altında tutmaya çalışırken, kendi etrafında, kendisini bireylere, 

gruplara ve topluma karşı koruyan bir “mahrem” alan oluşturmuştur. Dolayısıyla, 

Türkiye’de kamusal alan denildiği zaman zihinlerde bir ortak alan veya burjuva 

alanından ziyade devlete ait bir alan canlanmaktadır (Göle, 2003: 91). Devlet eliti 

genel olarak; bireylerin farklılıklarını sergileyebilecekleri bir özel alanın yanı sıra 

devletin hâkim olduğu ve dolayısıyla farklılıkların sergilenemeyeceği bir kamusal 
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alan tasavvur etmektedirler (Çaha, 2003: 84-86). Zira Köker’in de belirttiği gibi, 

modern toplumun düzeni ve devletin tekliğinin sağlanabilmesi adına bu toplumun 

içerdiği karmaşık ve kalabalık  ‘biz’lerin tek bir ortak payda altında toplanması ve 

ayrıştırılmadan sürdürülmesi gerekmekteydi. Devlet elitine göre, bu da ancak, baskı 

altındaki sınıfların, cinsiyetlerin, ırkların yaşam dünyalarının görünmez kılınmasıyla 

mümkün olabilirdi (Köker, 2004: 542). 

Özetle; yurttaşların kendilerini ilgilendiren konularda eleştirel tartışmalara 

girebildiği kamusal alan demokrasinin önkoşulu ve temelidir. Habermas’ın 

tanımladığı ideal tip haliyle kamusal alan, kimsenin kimseden üstün olmadığı 

koşullarda alınan kararların herkesçe kabul edildiği bir alandır. Ancak tarihe ve 

günümüz şartlarına gerçekçi bir perspektifle bakıldığında, ortaya çıkan kararların 

herkesçe kabul edilebilir kararlar olmaktan çok, karardan etkilenme potansiyeli olan 

insanların dışlandığı, sadece karar alma sürecine katılabilenlerce kabul edilen 

kararlar olduğu görülür. Bir diğer ifadeyle kamusal alan kavramı aslında zaten belli 

dışlamalar üzerinde temellenir. Nitekim kamusal/özel ayrımının bu özelliği ve -

özellikle de çalışmanın üç ana sacayağından birini oluşturan- kamusal/özel ayrımını 

cinsiyetçi bir şekilde yapılandıran zihniyet Osmanlı’dan erken Cumhuriyet dönemine 

aktarılmıştır ve günümüzde de hala varlığını devam ettirmektedir.  

Bu bölümde, kamusal alanla ilgili tanım ve tartışmalar incelendikten sonra, tüm 

bu bilgiler ışığında, kadının nasıl olup da özel alanla özdeşleştirildiği, ataerkil 

zihniyetin cinsiyetçi işbölümünün kadınların kamusal alandaki varlık koşulları 

üzerinde nasıl bir etki oluşturduğu incelenebilir. Bu bağlamda, bir sonraki bölümde 

bu konuya değinilecektir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KADIN VE KAMUSAL ALAN 

2.1. Türkiye’deki Modernleşme Tartışmaları Bağlamında Yeni 

Cinsiyet Rejimi 

Beraberinde yeni kadın ve yeni aile modelleri getiren milliyetçilikler toplumsal 

cinsiyet kurgularını da önemli ölçüde etkilemektedir. Milliyetçilik ailenin doğal bir 

birliktelik olma özelliği gösteren modelinin milleti oluşturan kişiler arasında da var 

olduğunu savunarak milletin de tıpkı aile gibi doğal ve evrensel bir yapı olduğunu 

ifade ederler. Chatterjee’ye göre sömürgeleşen veya sömürgeleşme tehdidiyle karşı 

karşıya kalan toplumlar kendi kimliklerini hem modern hem de Batı’dan farklı 

yaratmak gibi bir ikilemin meydana getirdiği gerilim hattında oluşturmak durumunda 

kalmışlardır. Hindistan örneğinden hareket eden Chatterjee, bu toplumdaki orta 

sınıfların bir yandan İngiliz toplum düzenine hayranlık duyarken diğer yandan bu 

düzen altında manen ezilmişlik duygusunu tattığını belirtmiştir. Bu kesim, iyi bir 

iktidar oluşturma aracı olduğu için moderniteyi arzu ederken bunu eskinin parçalarını 

bir araya getirerek yapmayı düşünmüşlerdir. Bu çerçevede Hint ailesi ve Hint kadını 

yabancılar tarafından kirletilmemiş ve doğunun maneviyatını temsil eden ve bu 

anlamda da geleneğin devamı olarak görülmüştür. Bu milliyetçi söylemi oluşturan 

Hintli orta sınıflar, yeni milli kültürü kendi aile, kadınlık ve erkeklik tanımları 

çerçevesinde oluşturmuşlardır (Sirman, 2009: 231-233).  

Genel olarak vatanı korunacak kadın olarak gören milliyetçi ideoloji nezdinde 

güzellik imgesine indirgenen kadın vatanın ve bayrağın güzelliğini temsil etmektedir. 

Aile içi ilişkilerin iktidarla olan ilişkileri düzenlediği gerçeğinden hareketle, 

milliyetçilik aileyi ve aile üyelerinin birbirleri ile ilişkilerini düzenlemektedir. Bu 

bağlamda milliyetçilik sadece siyasi bir ideoloji değil, toplumun gündelik yaşamı 

üzerinde doğrudan kurucu işlev üstlenen bir söylem olarak ortaya çıkmaktadır 

(Sirman, 2009: 233-234).  
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Türk modernleşme çizgisi de benzer hatlar ekseninde okunabilir. Ancak 

genellikle ideal insan tanımı yapan ulusal devrimlerin aksine, Kemalist devrim bir 

“ideal kadın” tanımı yapmıştır. Kemalist paradigmada kadınlar, Batılılaşmanın 

öncüleri ve laikliğin taşıyıcıları olarak yüceltilirler. Öyle ki, Türk modernleşme 

projesinde, kadınların kamunun bir parçası haline getirilmesi ve kadın haklarının 

verilmesi, vatandaşlık ve insan haklarının verilmesinden daha ön planda tutulur. 

Diğer bir deyişle,  Kemalist ideoloji tahayyül ettiği medeniyet projesini hayata 

geçirmek için kadınları toplumsal olarak görünür kılmaya çalışmıştır (Göle, 2011: 

100). Şapka, Türkleri Osmanlı görünümünden uzaklaştıracak reçete olarak 

görülürken, kadınların peçe ve çarşaftan sıyrılması da dini otoritenin sınırladığı 

mahrem yaşam alanını açacak bir yol olarak görülmüştür (Göle, 2011: 87). Kadının 

kamusal alanda var edilmesi adına gerçekleştirilen, örtünün terk edilmesi, kadınlara 

seçme ve seçilme hakkı gibi medeni haklar verilmesi, İsviçre Medeni Kanunu’nun 

kabulü gibi reformlar kadın ve erkeğin toplumda yan yana yer alması yoluyla kadının 

kamusal görünürlüğünü arttırmayı hedefleyen reformlardı (Göle, 2011: 30-31). 

Batı’da liberal burjuvanın alanı olarak ortaya çıkan ve dolayısıyla ilk çıktığı 

dönemde kadınları ve işçi sınıfını bu alandan ve vatandaşlıktan dışlayan kamusal 

alan kavramlaştırması, Türk modernleşmesi sürecinde kadının görünürlüğü 

üzerinden tanımlanmıştır (Göle, 2009: 22). Yeni Cumhuriyette, çay salonları, 

ziyafetler, balolar, sokaklar kadının da var olduğu yeni kamusal alanlar yaratılması 

suretiyle, bu tür ortamlarda kadın ve erkeğin birlikte yer almasının sağlanması 

Avrupai tarzın Türk toplumunda yeniden üretimiydi (Göle, 2011: 31).  

İslami esaslar temelinde örgütlenen Türk toplum yapısı Batılı değerlerin 

etkisine kendiliğinden değil, Kemalist reformcuların eliyle yürütülen devlet 

iradesinden kaynaklı bir biçimde girmiştir. Ancak kadının gündelik hayatına ilişkin 

konularda belirli düzenlemeler yapma alışkanlığı tıpkı Osmanlı’da olduğu gibi 

cumhuriyet döneminde de ve bu kez Kemalist reformlar vasıtasıyla devam etmiştir 

(Göle, 2011:100). Saktanber’e göre Kemalizm’in kadın hakları konusundaki ikircikli 

durumu da bundan dolayı açığa çıkar. Zira bir yandan cinsler arası ayrımcılığa karşı 

çıkıp kadınları toplumsal hayatın aktif aktörleri kılmaya çalışırken, diğer yandan 
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kadınların üzerinde muhafazakâr seçkinci yeni denetim biçimleri kurmaya 

çalışmışlardır (Saktanber, 2011: 327-328). 

Osmanlı’dan Cumhuriyete geçiş döneminde Türk aydını içinde yetiştiği 

toplumsal kurumlar yıkılırken kapıldığı yersiz yurtsuzluk psikolojisini, değişen bu 

kadar çok şey varken bir şeylerin değişmemesi gerektiğine duyduğu inanç ve bunu 

başarmak için verdiği mücadeleyle yenmeye çalışmıştır. Bu ise onun, Batı’daki 

modernleşmeci erkek kardeşinin yaptığı gibi, geleneksel ataerkil ideolojiyi modern 

koşullar altında yeniden üreterek kendi denetiminde bir “yeni kadın” yaratmak ve bu 

şekilde aslında tüm düzenin alt üst olmadığına ikna olmasıyla mümkün olabildi. 

Diğer bir deyişle, erkekler, ataerkil ideolojinin, “değişen toplumun değişmeyen 

temeli” olmaya devam etmesiyle bu travmayı aşmaya çalışmışlardır (Berktay, 2009: 

275-276). 

Genel olarak “aile odaklı modernleşme” projesi olarak özetlenebilecek Türk 

modernleşmesi aile politikaları aracılığıyla sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak erken 

modernleşmeci zihniyet aileyi kamusal alanın ve dolayısıyla kamusal düzenlemelerin 

dışında yer alan bireylerin kişisel tercihlerine bırakılacak bir alan olarak 

kurgulamadı. Aile, onlar için, özel alan değil, “modern kamu”yu düzenlemekte 

kullanılabilecek ideolojik bir araçtı. Türk modernleşmesi sürecinde, bu bakış 

açısından hareketle, tıpkı diğer sömürge-karşıtı siyasi hareketlerde olduğu gibi 

Türkiye’de de erkeklerin devlet, kadınların aile kurdukları ve bu şekilde modern bir 

ulusun inşa edildiği kurgusuyla hareket eden model uygulamaya konulmuştur 

(Sancar, 2012: 306-309).  

Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri ile başlayan ve Cumhuriyet’le birlikte 

devam eden Türk modernleşme çabalarında aynı modelin farklı aşamalarının 

uygulamada olduğu görülür.  Osmanlı modernleşmeci elitlerinin sahip olduğu, 

asrileşmenin en önemli adımlarından biri olarak kadınların asrileştirilmesi gerektiği 

anlayışı, Erken Cumhuriyet döneminde yerini, Türk kültürünün sembolü olarak onu 

yeni kuşaklara aktaracak olan modern Türk kadını imajı yaratma anlayışına 

bırakmıştır. Yeni kurulan devletin ordu, istihbarat, üst yargı, dış politika gibi stratejik 

kurumlarında kadınların yer almaması, eğitim, sağlık, sosyal hizmet gibi alanlarda 
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öğretmen, hemşire olarak görev alması göstermektedir ki; erken cumhuriyet 

döneminde kadın modern bir toplum yaratma projesinden değil, ulus devlet 

inşasından dışlanmıştır. Bu bağlamda, kendisine modern Türk ailesinin 

evini/yuvasını inşa etme ve bunun temelini oluşturan değerleri yeni kuşaklara 

aktarma rolü verilmiştir (Sancar, 2012: 306- 308). Ayrıca, Türk modernleşmesi 

sürecinde ortaya çıkan yeni dergiler, reklamlar, romanlar, ev yaşamını kamusal 

gözetim altına alarak modern ev yaşamını kamusallaştırmıştır. Ev yaşamının bu 

şekilde kamusallaşmasıyla birlikte, kadınlara modern yaşamın yaratılması için 

gereken pedagojik medenileşme görevi verilmiştir (Göle, 2009: 26-27).  

Erkeklerin yönetimi altında gerçekleşen bu “dişil ulus inşası”, kadınların 

modern ulus/ modern toplum inşasına sadece daha alt kademelerden katılımına izin 

vermiş, kadınları modern kurumların karar organlarına katılımı istenmemiş ve/veya 

teşvik edilmemiştir. Erken cumhuriyet döneminde oluşmaya başlayan bu aile odaklı 

modernleşme projesinin inşası cumhuriyetin sonraki yıllarında devam etmiş ve 

günümüzde de halen uygulamadadır. Bunun nedeni Sancar’a göre, milliyetçiler ile 

muhafazakârlar arasında modern aile ve modern kadın konularında varılan 

uzlaşmadır. Bu uzlaşı genel olarak erkeklerin devlet işlerinden, kadınların ise aile ile 

ilgili konulardan sorumlu oldukları bir cinsiyet rejimi, Sancar’ın deyimiyle, aile 

odaklı muhafazakâr modernleşme” modeli üzerinde temellenmiş bir uzlaşıdır. Aile 

odaklı modernleşme stratejisinin günümüze kadar etkisini koruması ise temelde bu 

uzlaşının bir ürünüdür. Kadının üzerinde uzlaşıya varılan rolü genel olarak “ortalama 

modern Türk kadını” adıyla özetlenebilecek olan, anne ve eş olma vasıflarını 

öncelikle bünyesinde toplarken diğer yandan dini sorumluluklarını yerine getirmeyi 

ihmal etmeyen, çalışacaksa da topluma yararlı olduğu varsayılan hemşirelik, 

öğretmenlik gibi dişil işlere yönelmeyi ve erkeklerin koyduğu iffet-namus sınırlarını 

aşmamayı kendine ilke edinen kadın imajıdır (Sancar, 2012: 308-310). Zira 

Cumhuriyet’in “yeni kadın”ı “cinsiyetsizliği adeta bir erdem haline getirerek 

kamusal varlığını kabul ettirebilmiştir (Saktanber, 2011: 328). 

Erken cumhuriyet döneminde erkek desteği, dolayısıyla onların isteği, icazeti 

ve denetiminin çizdiği sınırlar kadının kamusal görünürlüğünü belirlemiştir. Kadının 
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ev yani özel alanın dışına çıkarak kamusal alanda görünür olması, ancak toplum 

ahlakını tehdit etmeyen iffetli ve erişilmez kadınlar oldukları vurgusuyla 

gerçekleşebilmiştir. (Göle, 2011: 107-109). Devletçi elitin modernleşme projesinin 

taşıyıcı işlev yüklediği kadınlar ancak ve ancak “dişiliklerini” mahrem alanda 

bırakarak toplumsal hayata katılabilmişler; Göle (1992)’nin tabiriyle “cumhuriyetçi 

babaların erkeksi kızları” olarak kamusal yaşamda var olabilmişlerdir (Çaha, 2007: 

96-97). Kadın kamusal alanda hem özel alanın devamı niteliğindeki annelik rollerini 

devam ettirerek, hem de yine özel alandaki akrabalık ilişkilerinde üstlendiği bacı, 

abla, yenge gibi sıfatları adının yanına koyarak var olabilmiştir (Göle, 2011: 109). 

Nitekim erken cumhuriyet dönemini konu alan roman ve hikâyelerin dikkatli bir 

okuması, kadınların annelik rolünün devamı olan öğretmenlik, hemşirelik gibi 

mesleklere yakıştırılarak, kendi adına ve kendisi için değil, toplumuna yararlı olmak 

adına medeni hayatın bir parçası olabileceği vurgusunu gözler önüne serer (Göle, 

2011: 97). 

Yeni rejimin oluşturduğu “yeni kadın” tiplemesi erkeklerle aynı eğitim 

olanaklarından faydalanma hakkına sahip olsa da kendilerine biçilen rol annelik 

rolünün uzantısı olan işler yapmaktı. Bu yeni kadınlardan toplumun gelenek ve 

göreneklerine ters düşmeden modernleşmeleri ve buna hem kendilerinin hem de 

henüz modernleşmeden uzak görünen “öteki” kadınların bağlılığını sağlamaları 

beklenmiş; kadınlara biçilen bu rolün dışına çıkmaya çalışan her türlü oluşum 

engellenmeye çalışılmıştır (Saktanber, 2011: 327). Cumhuriyetin kurucusu erkekler, 

modern milletin temellerinin sağlam bir biçimde atılabilmesi için kadınların aktif rol 

oynaması gerektiğini söylemişlerdir. Kadınların, iç mekânlardan dışa açıldıkça, 

modern bireyin oluşumuna katkıda bulunmalarını sağlayacak kamusal roller 

edinmeleri öngörülmüştür. Ancak kadınların bu teşvik edilen geleneksel ve dinsel 

rollerinden özgürleşmeleri durumu, ancak kamusal alanda üstlendikleri rol ve 

görünürlük ulusal davaya katkı sağladığı ölçüde istenen bir şey olmuştur. Bu ise 

beraberinde kadınların bireyselleşmesinden ziyade kolektif bilinç ve ahlakın 

korunmasına hizmet etmesi amacını gündeme getirmiştir (Göle, 2009: 26). Örneğin, 

kadınlardan eleştirel bir tutum değil minnettarlık ve uyum bekleyen Kemalist rejimin 

1922’de Kadınlar Halk Fırkası’nın açılışına izin vermemesiyle bu oluşum 1924’te 
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Türk Kadın Birliği’ne dönüşmüş ve daha sonra ulus çıkarlarıyla bağdaşmayan 

bağımsız tavırları olduğu gerekçesiyle 1935’te kapatılmıştır (Saktanber, 2011: 327).  

Türk modernleşmesi sürecine damgasını vuran ideal kadının nasıl olması 

gerektiğine ilişkin değer yargılarının saptanması hakkının erkek elitlere verilmiş 

olması bu sürecin “eril” nitelikler taşıdığının göstergesidir. Türk modernleşme 

projesi çerçevesinde modern kadın ve modern erkek farklı ve asimetrik ahlaki 

kriterlerle yargılandılar. Erkeklerin aşırılıklarının sınırlarını vatana sadakat gibi siyasi 

kriterler belirliyorken, kadınların aşırılıklarının sınırlarını cinsel ahlak kriterleri 

belirlemiştir. Ve kendileri için çizilen sınırları aşan erkeklerin yanlışını saptama 

görevi devletinken, kadınların yanlışlarını tespit etme ve onları yargılama hakkı ile 

ideal kadın tanımını yapma hakkı kurucu irade adına konuşan erkeklere verilmiştir 

(Sancar, 2012: 313). Bu gerçek, modern cinsiyet rejiminin eril niteliğini gözler önüne 

sermektedir. 

Bahsi geçen eril modernleşmenin bir diğer dayanak noktası ise, modern 

kamuda var olan modern kadının cinsel ahlak açısından toplum için tehdit 

oluşturmayacak biçimde cinsiyetsizlendirilmesidir. Muhafazakâr modernleşme 

açısından kamusal kadın imgesi, kendisini toplumun gelişmesine adamış cinsiyetsiz 

bedenlerdir (Sancar, 2012: 315). 

Modern cinsiyet rejimini eril kılan bir başka özellik ise yeni cumhuriyet 

kurucularının kendilerini Osmanlı hanedanından farklılaştırmak için oluşturdukları 

Anadoluculuk kimliğidir. Bu anlayış temelinde kurgulanan yeni kimlikler 

erkeklerinki değil, kadınların kimlikleri olmuştur; “şımarık İstanbul sosyete 

kadını”nın karşısına “fedakâr Anadolu kadını” yerleştirilmiştir. Bu bağlamda, yeni 

modern Türk kadını, kendini yoksul ve geri kalmış Anadolu’ya hizmet etmeye 

adamış kadınlar olarak tanımlanmıştır (Sancar, 2012: 314). 

Ayrıca Cumhuriyetin oluşturduğu yeni adam tiplemesinin önünde Mustafa 

Kemal Atatürk gibi bir rol modeli varken, yeni kadın tiplemesinin önünde ise, 

babaları, kocaları ve Atatürk’ten başka bir rol modeli yoktu. Bu durumun kadınları 

basitçe erkeksileştirdiği iddia edilemese de, “görece cinsiyetsizleşmiş, pederşahi 
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erkle azami uyum içinde, modern, otoriter yeni bir maternalist kadın tipinin ortaya 

çıkmasına” yol açtığı söylenebilir. Bu ise kadınların erkek otoritesini sorgulamak bir 

yana ondan payına düşeni almaya yönlenmelerine sebep olmuş, devletin kadın 

haklarını geliştirmek adına en iyi olanı yapacağına dair inancın pekişmesine neden 

olmuştur (Saktanber, 2011: 328). 

Şirin Tekeli, Kemalist reformların kadınlara yönelik politikalarını, Batı’dan 

gelen diktatörlük eleştirilerine karşı koymak adına atılan sembolik demokratikleşme 

adımları olarak değerlendirir (1982: 210). Ancak yine de Göle’ye göre bu, bu 

adımların önemsiz olduğu anlamına gelmemelidir. Zira Müslüman bir ülkenin 

sembolik olarak da olsa laikliğin bir göstergesi olarak kadınlara yönelik belli reform 

hareketleri düzenlemesi siyasi olarak anlam yüklüdür. Diğer bir ifadeyle kadın 

konusu, Kemalizm için göstermelik olmaktan öte bir anlam ifade eder, çünkü halkın 

değerlerini göz ardı etmek pahasına laikliği vurgulayarak kadın haklarını ön plana 

çıkarması ideolojisinin özünü yansıtır (Göle, 2011: 90-91). 

2.1.2. Kadının Kamusal Alandaki Yeri 

Kamusal alan, siyaset ve kadın konuları arasındaki karmaşık bağlantıları 

anlamlandırabilmek adına 1920’lerdeki modernleşme projesi ve 1980’lerdeki İslamcı 

hareketin ortaya çıkış sürecini ve bu süreçlerdeki toplumsal dinamikleri kavramak 

önem arz etmektedir (Göle, 2011). 1920’lerde genç Cumhuriyet ile oluşturulmaya 

başlanan modern kamusal alan ve bu alanın temel özellikleri, günümüze kadar olan 

süreçte kadının kamusal alandaki varlığına ve orada durması gereken yere ilişkin 

olarak toplumsal hafızamızda önemli etkiler yapmıştır. 1980’lerdeki kırılma noktası, 

daha çok laiklik tartışmaları üzerinden yürütülse de, temelde kadının konumu ve 

olması gereken yere işaret eden farklı görüşlerin çatışmasını yansıtmaktadır. 

1920’lerde oluşmaya başlayan modern kamusal alan ve bu alana hâkim olan eril 

karakterin, birtakım değişikliklere uğramış olsa da günümüze kadar devam ettiği göz 

önüne alındığında konuya özel bir önem atfedilmesi bir gereklilik olmaktadır.  
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2.1.3. Tanzimattan Cumhuriyete Kamusal Alanda Kadın 

19. yüzyıl tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eğitimden hukuka, sosyal ve 

ekonomik yapıdan siyasal yapıya değin köklü değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir 

dönem olmuştur. Bu süreçte, toplumdaki birçok konu ve değerin yanı sıra kadın da 

siyasetten edebiyata, basından düşünce akımlarına kadar birçok alanda tartışmaların 

odak noktasına yerleşmiştir. Bu değişimlerin zamanla kadının düşünce dünyasına da 

yansımasıyla kadın aile içi ve sosyal konumunu sorgulamaya başlamış, toplumsal 

yaşamdaki statüsünün iyileştirilmesi adına taleplerde bulunmaya başlamıştır (Çakır, 

1996: 131-132). 

Kadının statüsü Osmanlıda ilk kez Tanzimat döneminde sorgulanmaya 

başlamıştır. 1856 Arazi Kanunu kız çocuklara da veraset hakkı tanımıştır. Aynı 

dönemde kölelik ve cariyelik kaldırılmış, kadınların eğitim almalarının önünü açacak 

düzenlemelere gidilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında erkekler savaşta olduğu 

için kadınlar çalışma yaşamına katılmışlardır. 1920’de kurulan birinci mecliste kadın 

hakları konusunda oldukça tutucu olan bir grupla kadın haklarından yana olan bir 

azınlık arasında oldukça hararetli tartışmalar yaşandığı bilinmektedir (Talaslı, 1996: 

54-55). 

Gazetelerde açılan kadın köşeleriyle bu konudaki ilk etkin rolü basın 

üstlenmiştir. İlk kez 1868’de “Terakki” gazetesi kadın okuyucuların mektuplarını 

yayınlamaya başlar. Daha sonra gazeteler çeşitli konularda kadınları bilgilendirme 

amacı güden kadın ekleri yayınlamaya başlar. Yayınlanan kadın dergilerinde bir 

yandan aile hayatı, aile ilişkileri ve kadının eğitim ve iş hayatına katılımı 

tartışılırken, bir yandan da kadın sağlığı ve güzelliği ile ilgili bilgiler verilir. 1908’de 

başlayan anayasal dönemle birlikte ise kadın hareketi daha fazla görünür olmaya 

başlar. Ancak bu dönemki hareketlenmenin kadının siyasal alandaki haklarından çok, 

aile ve sosyal yaşamının düzenlenmesine ilişkin olduğu görülür. Zira Osmanlı 

toplumsal yapısı içinde kamusal alandan dışlanarak özel alana hapsedilen kadının bu 

durumu aşmasının ilk ve en önemli adımı öncelikle toplumsal yaşama katılabilmekti 

(Çakır, 1996: 132-134). 
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Kadın dergilerine ek olarak, özellikle savaş yıllarında kurulan kadın 

derneklerini de zikretmek gerekir. Bu dernekler, zor durumdaki kadınlara yardımcı 

olmak, kadının eğitim ve geçim sorununa kalıcı çözümler getirmek, kadınlıktaki ilim 

ve irfanı yükselterek ülke sorunlarıyla ilgilenmelerini sağlamak gibi çeşitli amaçlarla 

kurulurlar. 1913 yılında kurulan “Osmanlı Müdafaa-ı  Hukuk-u Nisvan Cemiyeti 

(Osmanlı Kadınının Hakkını Savunma Derneği)” ise kadınların haklarını araması, 

yerleşik değerleri sorgulaması ve mücadelelerini görünür kılması noktasında özel bir 

öneme sahiptir (Çakır, 1996: 135- 136). 

Bağımsızlık savaşı sonrasında ise kadınların artık siyasal hakları için de 

mücadele vermeye başladıkları görülür. 16 Haziran 1923 tarihinde “Kadınlar Halk 

Fırkası” adıyla bir siyasi parti kurulur. Partinin kuruluşu sürecinde kadınların 

hükümete verdikleri beyannamede, kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda 

görülür olması gerektiği vurgulanırken, siyasal bir mücadele amacında olmadıkları 

vurgulanır. Ayrıca, kadınların doğal görevleri olarak görülen annelik ve aile 

kadınlığına hazırlanması da partinin amaç ve hedefleri arasında sıralanır(Süs 

dergisinden akt. Çakır, 1996: 137-138). Ancak, partinin kuruluşundan sonra uzun 

zaman geçmesine rağmen valilikten izin çıkmaz. Zira siyasal haklarını dahi elde 

edememiş kadınların bir siyasi parti kurma hakları olmadığına karar verilmiştir (Türk 

Kadın Yolu dergisinden akt. Çakır, 1996: 139).  Parti kurma konusunda izin 

çıkmayınca, mevcut oluşum, programını ılımlı hale getirerek “Türk Kadınlar Birliği” 

adıyla bir dernek kurar. Derneğin 1927 yılında İstanbul’da düzenlediği kongrede 

kadınların oy hakkı isteği dillendirilir. Bu istek üzerinde mecliste uzlaşıya varılamasa 

da, 1926 yılında Medeni Kanun’un kabulüyle birlikte, kadının aile içindeki konumu, 

kanunen, erkekle eşit hale getirilir. 5 Aralık 1934’te kadınlara seçme ve seçilme 

hakkının tanınması da, 19. yüzyılın sonlarından itibaren kadınların verdikleri hak 

mücadelesi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki yeni rejimin laik ve 

demokratik niteliklerinin kadınlar siyasal alanda temsil edilmeden 

sağlanamayacağının anlaşılması sonucunda gerçekleşmiştir (Çakır, 1996: 140). 

Cumhuriyet Türkiyesi’nde yasal anlamda atılan adımlar, her ne kadar 

zihinlerdeki toplumsal cinsiyete dair yerleşmiş bulunan kalıp yargıları yıkamamış 
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olsa da, başlangıç için çok önemli sayılabilecek adımlar olarak tarihteki yerini 

almıştır. 1924’te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat (Öğrenim Birliği) Kanunu ile eğitim 

laikleştirilmesi ve kız ve erkek öğrencilerin eşit haklarla eğitim alması sağlanmıştır. 

1926’da Medeni Kanun kabul edilmiş, çocukların velayeti ve miras konularında 

kadın-erkek eşitliği yasal güvence altına alınarak, erkeğin çok-eşli olma durumu 

yasal dayanaktan mahrum bırakılmış, evlenme tarafların isteğine bırakılmıştır. 

Kadınlar 1930 yılında Belediye seçimlerinde, 1934 yılında ise milletvekili 

seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı elde etmişlerdir. 1933 yılında ise Köy 

Kanunu’nda kadınlar lehine yapılan bir düzenleme ile kadınlar muhtar seçme ve köy 

heyetine seçilme hakkına kavuşmuşlardır. 1935 yılında yapılan meclis seçimlerinde 

ise kadınlar başlangıçta 17, ara seçimle birlikte toplam 18 sandalye elde ederek 

ulusal düzeyde temsil olanağına kavuşmuşlardır (Yavaşgel, 2014: 74-75). 

2.1.4. Erken Cumhuriyet Döneminde Oluşturulan Kamusal Alan ve Kadın 

İmgesi: 

Sanayileşmenin beraberinde getirdiği toplumsal çatışmalar içinde şekillenen 

Batı modernliğinin aksine, Türk modernleşmesi, kadının geleneksel İslami yaşam 

biçiminden koparılmasının batılılaşmaya, laikliğe ve dolayısıyla moderniteye giden 

yolu oluşturduğuna inanan reformcu seçkinlerin çabalarının sonucu gerçekleşmiştir. 

Zira modernliğin yerli toplumsal dinamiklerden kaynaklanmadığı toplumlarda tarih 

siyasi ve entelektüel seçkinlerin arzu ve istekleri doğrultusunda şekillenir. (Göle, 

2011: 26-28). Modernleşme ve Batılılaşma süreci seçkinleri ise bu bağlamda, 

“Kadının özgürleşmesinin yolu Batılılaşma’dır” inancına bağlanırlar (Göle, 2011: 

19). 

Cumhuriyetin ilanını takip eden yıllarda eğitim, medeni kanun ve kılık kıyafet 

alanlarında yapılan reformlar rejimin laik ideolojik kimliğinin oluşturulmasına ve bu 

bağlamda kadınların kamusal yaşama katılmalarının önünü açan düzenlemelerin 

yapılmasına katkı sağlamıştır. Kadınların sosyal yaşamda görünürlük kazandığı bu 

reformların yanı sıra, 1930’da Belediye Meclisi, 1934’te de Millet Meclisi 

seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının tanınmasıyla kadınlar, yasal düzeyde eşit 

vatandaş statüsü kazanmıştır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasından 
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sonra, 1935-39 meclisine “Atatürk’ün denetimi ve desteğiyle giren 18 kadın 

milletvekili tüm milletvekillerinin yüzde 4.5’ini oluşturarak bugüne kadar mecliste 

kadın milletvekilleri açısından ulaşılamamış bir yüzde oluşturmuştur. Cumhuriyetin 

ilk yıllarındaki kadın hareketinin mücadeleleri sonucunda elde edilen bu 

kazanımlarla kadınlara verilen haklar Osmanlı döneminden radikal bir ayrılmayı 

temsil etse de, bugünden bakıldığında, kadınların toplumsal statülerinde ilerleme 

sağlanması bakımından çok fazla yol alınamamıştır. Zira kadınların mücadelesi söz 

konusu olmadan erken Cumhuriyet döneminde kadınlara temel haklarının Atatürk ve 

ekibi tarafından verildiği tezi, kadınların bu yasal hakların ötesinde toplumsal statüye 

dair birtakım yeni istemlerde bulunarak ataerkil zihniyeti sorgulamalarını engellemiş, 

onları pasif bir konuma sürüklemiştir (Saktanber, 2011: 323-326).  

Gerek kadının toplumsal konumunun düzenlenmesi, gerekse rejimin laik 

karakterinin yerleşmesi adına yapılan reformların en önemlilerinden biri Türk 

Medeni Kanunu’dur. Bu yasayla evlilik kurumu hukuki bir nitelik kazanmış, çok 

eşlilik yasaklanmış, kadına eş seçimi, boşanma, çocukların velayeti gibi konularda 

erkeklerin sahip olduğu haklarla eşit haklar tanınmıştır. Ancak yine aynı yasa, kocayı 

evin reisi ilan etmiş, kadının çalışmasını kocasının iznine bağlamış ve böylece erkek 

egemenliğinin sürüp gitmesine yasal bir dayanak oluşturmuştur (Saktanber, 

2011:326). 

Yapılan bu tür reformlar kadının kamusal alandaki görünürlüğüne dair 

iyileştirici etkilere sahip olsa da, Kemalist rejim altında, okullarda cinsler arası eşitlik 

değil cinsiyetler arası işbölümü temelinde verilen eğitim kadınları özel alana 

hapsederek ya da bu alanın uzantısı olan işlerde çalışmaya yönlendirerek olması 

gereken yere ilişkin imalarda bulunmuştur. Kadınların sahip olduğu eşit eğitim 

olanaklarına rağmen,  kamu yönetiminde karar verme mekanizmalarına girmelerine 

yeterince olanak tanınmaması durumu, 1950 ve 60’lı yıllarda sağ ve sol siyasi 

gruplar tarafından sorunsuzca devralınmıştır (Saktanber, 2011: 329-330). Kadınların 

siyasi temsilinin sağlanması ve siyasette hak ettiği yeri alması bir yana, “kadın” olma 

hali Türk siyasetinde bir küçümseme ifadesi olagelmiştir. 1950’li yıllarda muhalif 

basın Menderes’i kadın olarak resmederek onunla dalga geçmiş, kadınlık imgesini 
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onu aşağılamak için kullanarak asıl olarak kadınlığı aşağılamıştır (bkz. Bora, 2009: 

819). 

Türkiye’de meclisteki kadın oranı hiçbir dönemde önemli oranlara ulaşamamış 

olsa da, kadınlara seçme ve seçilme hakkının Avrupa’daki birçok ülkeden daha önce 

verilmesi Kemalist hareketin gurur vesilesi olagelmiştir (Göle, 2011: 107). 

Türkiye’deki kadınların yasal olarak bu hakka Avrupa’daki birçok kadından daha 

önce ulaşmış olması, aradan geçen zamanda kadın haklarının yerleştirilmesi ve 

içselleştirilmesi adına kat edilen mesafe göz önüne alındığında, siyasal, ekonomik, 

toplumsal ve kültürel anlamda çok iyi bir noktaya gelmelerini sağlayamamıştır. 

Kadınlar erken cumhuriyet döneminden bu yana birtakım somut haklar elde etmiş 

olsalar da bu haklar, onların temel önceliği aile sorumluluklarına vermeleri şartıyla 

verilmiş, kadınların kendisine biçilen bu sorumluluklar sarmalının çizdiği sınırların 

dışına çıkmasına izin verilmemiştir (Sancar, 2012: 311).  

Oluşan modern kamusallıklar aile yapısını da derinden etkilemiş, bu da kadın 

ve erkeğin toplumdaki göreli konumlarında birtakım değişiklikler meydana 

getirmiştir. Modern toplumda aile, geleneksel olarak üstlenmiş olduğu rolleri 

kamusal alana devretmeye başlamış, aile içinde çözüme kavuşturulan birçok konu 

kamusal alana taşınmıştır. 17. ve 18. yüzyıllarda ailenin çizdiği sınırlar içinde kalan 

kadın kamusal alanda görünür olmaya başlamıştır. Modern toplumda kadın, eğitim, 

siyaset, ekonomi gibi alanlarda da faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu değişimle 

birlikte sadece aile bireyleri değil, ailenin üstlenmiş olduğu birçok rol de kamusal 

alana geçmiştir. Doğumevleri, kreşler, restoranlar, fırınlar, temizlik şirketleri ve 

huzurevleri sayısının sürekli bir şekilde artması bunun en iyi göstergelerinden 

birisidir.  Aile bireyleri ve ailenin yerine getirdiği aktivitelerin kamusal alan 

tarafından devralınmasının yanı sıra, kamusal alan aile içi değerlere ve 

düzenlemelere de nüfuz etmeye başlamıştır. 12. yüzyılda aile kendi içine kapalı bir 

bütünlük olarak kendi kurallarını kendi oluşturuyorken, artık modern hukuk karı-

koca ilişkisi, ebeveyn-çocuk ilişkisi, mülkiyet ilişkisi gibi birçok konuda 

düzenlemeler getirebilmektedir. Dolayısıyla kamusal alanda hüküm süren değerler 

ailenin yapısını da doğrudan etkileyeme başlamıştır. Üstelik aile sadece kendi 
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ülkesinin kamusalıyla kuşatılmakla kalmamış, internet, uydu, telefon gibi iletişim 

kanalları yoluyla uluslararası kamusallıkların etkisine de açık hale gelmiştir. Bu 

bakımdan aile, bir değer, düzenleme, kural üreticisi olmaktan çok, kamusal alanda 

üretilen bu değerlerin ve kuralların tüketicisi konumuna gelmiştir. Benzer şekilde, 

kapitalizmin ilk gelişim aşamasında özel alana dâhil olarak kabul edilen ve devletin 

müdahalesinin hoş karşılanmadığı piyasa ilişkileri de 19. yüzyıldan itibaren sosyal 

devlet anlayışının yerleşmesiyle beraber kamusalın etki alanına girmiştir (Çaha, 

2007: 91-92).  

İşte modernliğin aile yapısında ortaya çıkardığı bu tür gerilimlerin giderilmesi 

adına gerekli görülen şey erkeklerin somut taleplerinin kadınlar tarafından 

karşılanması olmuştur. Bu bağlamda erken cumhuriyetin muhafazakâr modernlik 

dönemi başlarında bedenden ve benlikten arındırılmış soyut kadın imgesi giderek 

hareket eden, eylemde bulunan kadına dönüşmüştür. Ancak kadının bu hareket eden 

hali hareket sınırlarını belirleme hakkına sahip olduğunun göstergesi değildir; zira 

yerine getirmesi gereken görevlerin erkekler tarafından belirlendiği sınırlı bir alanda, 

arzuları değil görevleri doğrultusunda rolünü oynayan mankenler olmaktan öteye 

gidememişlerdir (Sancar, 2012: 316). 

Cumhuriyet’in ilk kuruluş yıllarında kadınların görece aşağı statüsünü 

sorgulayan feminist birtakım örgütlenmeler kurulmuştur. Oluşan bu feminist 

hareketler bastırılmış ve bunların bastırılmasını takip eden dönemde Kemalist 

kadınlar, kadınların haklarının aranması ve savunulmasından çok Kemalist ilkelerin 

kadınlar arasında yaygınlaştırılması görevini üstlenmişlerdir. Zira kadınların ayrı bir 

grup olarak hak arama mücadelesine girişmesi ve örgütlenmesi devletin bekası 

açısından tehdit olarak görüldüğünden kadınlar kendilerine gerekli olan bütün 

hakların zaten verildiğine ve Türk Kadınlar Birliği gibi oluşumların siyasetle 

uğraşmasının gereksiz olduğuna ikna edilmişlerdi. Bu ikna edilmişlik ve bu anlayış 

siyasi kültürümüzde “kadınlık durumunu görmeyi engelleyen seçkinci bir çizginin 

eğitimli kadınlar arasında yaygınlaşması” olarak özetlenebilecek bir etki yaratmıştır 

(Zihnioğlu, 2009: 805-808). 
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Cumhuriyetin bu ilk yıllarından günümüze, bir şekilde kamusal görünürlük 

kazanan kadınlar “kutsal kadın- hafif kadın” ayrıştırmasının süzgecinden geçmek 

zorunda olduklarını bildikleri için çoğu zaman kendi adlarına konuşamamaktadırlar. 

Kamusal alanda güçlü görünen kadın rol modelleri ise, kadın olmanın verdiği güç ile 

değil, başka güçlenme stratejileri ile kamusal alanda var oldukları için onlar da 

kamusal olarak kendi adlarına konuşmamaktadırlar. Kimi zaman güçlü bir erkeğin 

eşi olarak, kimi zaman zengin girişimcilerin yurtdışında okuyan kızları olarak 

kamusal güce sahip gözüken bu kadınların ne kadar “bağımsız kadın özne” 

olabildikleri tartışmalıdır (Sancar, 2012: 312).  

Ayrıca İstanbul-Anadolu kadını kavramlaştırması bağlamında İstanbul kadını, 

modern, haklarına kavuşmuş, sorunları olmayan kadın olarak söz hakkına sahip 

olamazken, Anadolu kadını ise cahil ve bilinçsiz kadınlar olarak kavramlaştırıldıkları 

ve kendi haklarını savunamayacak durumda oldukları için söz hakkına sahip 

olamamışlardır (Sancar, 2012: 314-315).  

Siyasi partiler bünyesinde 1980 öncesinde “kadın kolları” adı altında 

örgütlenebilen kadınlar, 1980 darbesi sonucu yürürlüğe giren 1982 Anayasası’nın 

kadın kollarını yasaklaması sonucu bu imkândan da yoksun kalmışlardır. Ancak yine 

de, kadın kolları şeklinde olmasa da kadınlar, parti çatısı altında gönüllü kadın 

komisyonları şeklinde çalışmaya devam etmişlerdir. Kadın kollarına ilişkin 

yasaklama ise ancak 23 Temmuz 1995’te 4121 sayılı kanunla son bulmuştur. Ayrıca, 

1990 yılında SHP’nin il, ilçe merkez karar ve yönetim organlarında %25’lik kota 

uygulamasına geçmesi, Türkiye’de kadınlar kamusal ve siyasal etkinliği bakımından 

önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir (Talaslı, 1996: 68). Kamusal ve siyasal 

yaşamda kadınlara yönelik olan bir diğer engel 1991 ve 1992 yıllarında son bulmuş, 

1991’de ilk kez bir kadın vali, 1992’de ise 3 kadın kaymakam göreve gelmiştir 

(Talaslı, 1996: 68). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında kadınlara siyasal haklarının verilmesi 

kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına yeterli görülmüş, kadın sorunları kavramı 

üzerinde hiç durulmamıştır (Talaslı, 1996: 85). Çok partili döneme geçildiği 1950-

1960 döneminde Demokrat Parti’nin programında da kadın sorunları kendine yer 



43 
 

bulamamıştır. 1960 darbesi sonrasında hazırlanan 1961 anayasası, hak ve özgürlükler 

konusunda oldukça detaylı bir anayasa olsa da 1969 yılındaki koalisyon hükümeti 

dönemine kadar kadın konusuna değinilmemiştir (Talaslı, 1996: 85). Ancak Adalet 

Partisi ve Süleyman Demirel’in başkanlığında kurulan koalisyon hükümetinde kadın 

konusuna sadece aile içindeki görevleri çerçevesinde değinilmiştir. 12 Mart sonrası 

kurulan koalisyon hükümetinde kadın bakan atansa da, yine kadına yönelik herhangi 

bir düzenlemeye gidilmemiştir (Talaslı, 1996: 85). 

1980’li yıllarla birlikte ise kadına ilişkin yeni rol tanımları yapılmaya 

başlanmış, kadının yeni kimlikler kazanması söz konusu olmuştur. Kadın konusu 

gündeme gelmeye başladığı oranda kadının hem bireysel hem de toplumsal siyasal 

katılımı konusunda bir boşluk olduğunu fark eden siyasi partiler popülist bir kadın 

söylemi geliştirmişler ve genel olarak kadın oylarını seferber etmeyi ve seçmen 

olarak kadına ulaşmayı hedefleyen bir çizgiyi temsil etmeye başlamışlardır (Talaslı, 

1996: 86). 

Kadınların durumunda 1990’lı yıllarla birlikte görülen ve yasal olarak 

kocalarının izni olmadan çalışma hayatına atılabilmeleri, kaymakam, vali, büyükelçi 

gibi üst düzey devlet kadrolarına girmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin 

yapılması şeklinde kendini gösteren göreli iyileşme ise 1980’lerle birlikte kadın 

hakları konusunda farkındalık yaratan çalışmaların artmasıyla mümkün olabilmiştir 

(Saktanber, 2011: 330-331). 

2.1.5. Tekçi Kamusal Alanda Farklı Sesler ve Kadın 

Türkiye’de modern kamusal alanın oluşum sürecindeki eril karakterin 

baskınlığı Cumhuriyet’in ilk kurulduğu günlerden günümüze kadar olan süreçte 

Türkiye’deki cinsiyet rejimine temel özelliğini veren ana etken olmuştur. Ancak 

1980’ler itibariyle kamusal alanda laik modernist kamusal alanın yok saydığı 

birtakım unsurlar ya görünür olmaya başlamış ya da görünür olma taleplerini siyasal 

arenada dile getirmeye başlamışlardır. Bu süreçte Cumhuriyet dönemi boyunca 

görünmez kılınmaya çalışılan ve sesleri kısılan kesimler kamusal alanda var 

olduklarını gösterme mücadelesi vermeye girişmişlerdir. Bu durum, kimi zaman 
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İslamcı, kimi zaman etnik temelli kimlik iddiaları, kimi zaman ise toplumsal cinsiyet 

tartışmaları üzerinden dillendirilmiştir.  

İslamcı cenahta, Refah partisinin 1996’da koalisyon hükümetini kurmasıyla 

başlayan süreçte İslami söylem ve kadın konuları, televizyon ve radyoların 

özelleşmesi ve 1983 sonrası demokrasiye geçiş sürecinin beraberinde getirdiği göreli 

özgürlük ortamında tartışılmaya ve gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde 

kamusal alan resmi devlet söyleminin etkisinden çıkmaya başlarken, laik söylemin 

belirlediği kamusal alanda İslam, din, kimlik konuları gündeme gelmeye başlamıştır 

(Göle, 2009: 19-20). 

1980 sonrası dönemde toplumsal tabanda en çok yankı uyandıran İslami 

hareketler, laik kamusal alana bir meydan okuma olarak algılanmıştır; zira modern 

şehrin kendi içine kapalı kenar mahallelerinde, şehrin modern merkezinden uzak 

mahallerindeki alt orta tabaka tarafından kullanılan geleneksel başörtüsü, 

geleneklerin yaşatılması olarak kabul edilip saygı görürken, 1983 sonrası döneme ait 

olan İslamcı giyim tarzının üniversiteli genç kızlar tarafından benimsenerek, 

geçmişten bugüne moderniteyi yayma işlevini üstlenmiş eğitim kurumlarında, 

üniversitelerde görülmeye başlanması köktendinciliğin habercisi olarak 

yorumlanmıştır (Göle, 2011: 17-18).  

Modern ilkeler çerçevesinde oluşturulan kamusal alanın tektipleştirici 

sınırlarını aşan herhangi bir hareket modernliğin antitezi gibi düşünülmüştür. Zira 

örtü İslam’ın Batı’dan farklı olduğunu, Batı’nın ötekisi olduğunu çok net bir şekilde 

gözler önüne seren bir semboldür. İslam’da kadın bedeni ve cinselliğine verilen 

önem ve bu doğrultuda örtünme, modernleşmenin beraberinde getirdiği, 

türdeşleştirme ve tüm vatandaşların siyasal ve toplumsal eşitliğini sağlama idealine 

karşı duruşun siyasal bir ifadesi olmaktadır. İslami örtünme tarzının tartışmaya 

açılmasının nedeni, bu örtünme tarzının, üniversite kampüsleri, şehir merkezleri, 

sınai çalışma yerleri gibi modern toplumsal ortamlarda görünür olmaya başlaması ve 

dolayısıyla Batı Modernliğine bir tür meydan okuma olarak algılanmasıdır. 

Kadınların örtülü bedenleri, İslamcı hareketi, modernleşmeci laik projenin karşısına 

koyarak onu tekrar canlandırma iddiası taşır (Göle, 2011: 11-15).  
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Göle,  İslamcı kadının modernliği eleştirel bir gözle değerlendirerek, İslami 

kimliğini, diğer bir deyişle mahremini, kamusal alana taşımasını anlattığı Modern 

Mahrem kitabında, kimlik ve modernliğin yerel kurgulanış biçimlerini, bunları 

moderniteyle birleştiren melez yapılanmaları, modernite projesi rotasından sapma 

olarak gören anlayışlara karşı çıkar. Bu bağlamda Göle’nin, kitabına, İslam 

anlayışındaki aile hayatını ifade etmek için kullanılan “mahrem” kavramını, 

bireycilik, laiklik ve eşitlik gibi Batılı değerlere işaret eden “modern” kavramıyla 

birlikte kullanarak oluşturduğu “Modern Mahrem” adını vermesi tesadüf değildir. 

Nitekim Göle’nin bu kitabı yazmaktaki temel amacı, kavramların içinde oluştuğu 

toplumsal bağlam ve tarihselliği kapsamında kazandığı belli anlamları,  başka bir 

toplumsal yapısı ve tarihi olan bir bağlamı açıklarken kullanmak yerine, toplumsal 

teoriler ile pratik arasındaki zıtlıkları teşhis etmektir (Göle, 2011: 20-22). 

Türkiye’de erken Cumhuriyet döneminden itibaren oluşturulmaya başlanan 

cinsiyet rejimi siyasal sisteme ve toplumsal hafızaya öylesine nüfuz etmiştir ki, 

hemen her tür konuda ayrışan siyasi ideolojiler eril tahakküm konusunda uzlaşmayı 

veya sessiz kalmayı tercih etmiştir. Kamusal alanda duyulmaya başlanan farklı sesler 

uzunca bir süre kadın konusuyla ilgili farklı söylemler üretmemişler, mevcut cinsiyet 

rejimini sorgulamayarak bir anlamda onu meşru addetmişlerdir. Zihnioğlu’na göre, 

Türkiye’de genel siyasi tutumları itibariyle birbirlerinden çok farklı olan üç temel 

siyasi duruşu ifade eden üç ideoloji, söz konusu olan erkek egemen sistem ve 

toplumsal cinsiyet olunca aynı ortak paydada buluşabilmişlerdir. Milliyetçilik, 

İslamcılık ve Sosyalizm olmak üzere üç ana eksende toparlanan bu siyasi 

ideolojilerin kadın haklarıyla ilgili genel tutumları birbiriyle örtüşmektedir 

(Zihnioğlu, 2009: 805). 

Milliyetçi duruş kadının bayrağın ve vatanın güzelliğini temsil ettiğini 

düşünerek onu salt bir güzellik imgesine indirgemiştir (Sirman, 2009: 233). Kadını 

iyi bir anne ve iyi bir eş olma durumuna yakıştırmış, ailevi sorumlulukları ona 

yükleyerek onun olması gereken esas alanın özel alan olduğunu ima etmiştir. 

Milliyetçi ideolojiye göre kadın kamusal olarak görünecekse bile bu görünürlüğün 

sınırları erkekler tarafından belirlenmiş, erkekler devlet işleriyle uğraşırken, yani 
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devlet kurarken, kadınlar aile kurmakla yükümlü olarak görülmüştür (Sancar, 2012: 

308-310). 

İslamcı kesim ise erkek ve kadının fıtrat olarak farklı yaratıldığını, erkeklerin 

kadınlarına bakmakla yükümlü olduğunu, Allah’ın erkekleri sosyal yaşamın 

düzenlenmesi konusunda yetkili kıldığını, kadınların ise yaradılışları gereği annelik 

rolünü üstlendiklerini, evini temiz tutup eşine hizmet ederek çocuklarını İslam’ın 

ilkeleri doğrultusunda yetiştirmenin kadınların genel sorumlulukları olduğunu ifade 

ederler. Onlara göre erkek ve kadın arasında bir üstünlük değil, bir tamamlayıcılık 

ilişkisi vardır (Zihnioğlu, 2009: 810). 

Diğer iki ideolojik duruşa paralel olarak sosyalizmin de kadın sorununu yok 

saydığı görülmektedir. Örgütsel düzlemde erkek hâkimiyetini ve kadın 

görünmezliğini sorgulamayan sosyalistler, kadın emeğinin sömürülmesi ve gerek ev 

içinde gerekse de dışında kadının maruz kaldığı şiddet konularında sessiz 

kalmışlardır. 1975’te İlerici Kadınlar Derneği’nin kurulması ve Behice Boran’ın 

Türkiye İşçi Partisi’nin genel başkanı olmasıyla birlikte sol hareket içerisinde 

dikkatleri kadın sorununa çeken söylemler gündeme gelse de, sol içerisinde 1980 

sonrasına kadar kadınlar ezilen bir sınıf kategorisine sokulmamış; kadın üzerindeki 

erkek tahakkümü sorgulanmamıştır (Zihnioğlu, 2009: 813-814). 

Türk siyasi hayatının temel dinamiklerini oluşturan bu üç siyasal duruştan 

farklı olarak, “Kişisel olan politiktir” sloganından hareketle feminizm, kadınların 

kişisel olarak deneyimledikleri baskı veya şiddetin siyasal bir yönü olduğunu, çünkü 

bu baskı ve şiddetin esasen erkek egemenliği denen daha geniş bir sistemden güç 

aldığını ifade eder. Ancak bu slogan kamusallığın çöküşü tartışmaları bağlamında ele 

alındığında görülür ki, itirafçılık-teşhircilik-röntgencilik üçgeninde kadınların özel 

hayatlarını kitlelerin önünde anlatmasının özendirilmesi kadınların kişisel 

deneyimlerini görünür kıldığı oranda politik olmaktan uzaklaştırıp seyirlik bir hale 

getirmiştir; zira kamusallık görünürlükten ibaret değildir (Bora, 2009: 818-820). 

Meclisten sendikaya, işyerlerinden meslek odalarına ve siyasi parti 

örgütlenmelerine kadar siyasi ve toplumsal hayatın her noktasına nüfuz etmiş olan 
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cinsiyetçilik kadınların özel hayatı deneyimleme biçimlerinden kaynaklansa da, özel 

hayatta var olan şiddet ve itaat gibi unsurlar kamusal alanda var olan modern ataerkil 

politik kavrayışın bir sonucudur (Köker, 2004: 543).  

Günümüzde kadınlar özel alan duvarlarını aşarak giderek daha fazla özel 

alandan kamusala çıkmaya başlasa da kadınların kamusal güçlerinin erkeklerinkiyle 

aynı olmadığı aşikârdır. Erkek ve kadın kamusallıklarının farklı niteliği ile yine 

erkek ve kadın arasındaki güç eşitsizliğinin arasındaki ilişkiyi sorguladığı 

makalesinde Bora (2004: 534-537), kadınların “kadınlar hamamı” vb. 

kamusallıklarının karşısında erkeklerin “memleket meseleleri” üzerinde tartıştıkları 

kamusallıkları arasındaki farka işaret etmektedir. Kadınlar hamamında veya eş-

dost’la buluşulan ‘gün’lerde oluşan kadın kamusallığı ailenin hayatta kalma 

stratejileri geliştirmesinde kilit önemi haiz olsa da kadının oynadığı düşünülen bu rol 

siyasette yerini ikincil rollere bırakır. Ya da kadının siyasete atıldığı durumlarda da, 

siyasete adeta bir “aileye mahsus” tabelası eklediği ve bu bağlamda ‘nazlı’ bir siyaset 

yürüttüğü algısı yaratılarak kadının bu alanda oynadığı role ikincil önem 

atfedilmekte ve kadın arka plana itilmektedir. 

2.1.3.Ataerkil Toplumsal Yapı ve Kamusal ve Özel’in Cinsiyetçi Temelde 

Ayrımı 

Türkiye’de Tanzimattan başlayarak erken Cumhuriyet dönemine ve kamusal 

alanda farklı seslerin duyulur, farklı renklerin görünür olduğu 1980’li yıllara değin, 

kadının kamusal alandaki değişen konumunu inceledikten sonra, çalışmanın bu 

kısmında, bu tarihsel bağlamın günümüz kamusal alanındaki kadın temsillerine ve 

Türkiye’de ataerkil toplum yapısı içerisinde şekillenen özel alan, kamusal alan, 

cinsiyetçi işbölümü ve kadınlık ve erkekliğin inşa edilişine nasıl etki ettiğine 

değinilecek ve konunun demokrasi ilkesiyle olan bağı kurulacaktır. 

2.1.3.1.Değişen Toplum, Değişmeyen Ataerki ve Kadın 

Cumhuriyetin Osmanlı dönemi sonrası geçirdiği kopuş ve bölünmeler 

toplumun her alanına olduğu gibi kadın kimliğinin yaratılmasına da yansımıştır. 

Erkek Türkiye aydını, alışageldiği dünyanın büyük bir değişime uğramasının verdiği 
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endişeyle bir kimlik bunalımı yaşamış ve Batı’daki modernleşmeci erkek aydınların 

yaptığı gibi, bu bunalımdan, yeni koşullar altında bile değişmeyen bir şeylerin 

olduğuna kendisini inandırmak adına, kendi denetiminde yeni bir kadın modeli 

yaratarak çıkmaya çalışmıştır (Berktay, 2012: 151). Bunu yapmak içinse, 

modernleşmeci erkek, değişen toplumun değişmeyen temeli olarak ataerkil ideolojiye 

sarılmıştır (Berktay, 2012: 152). 

Osmanlı’dan Cumhuriyete geçiş, bir ulus-devlet inşası ve modernleşme süreci 

olarak okunursa, geçiş sürecindeki ve Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki uygulamaların 

milliyetçi/modernleşmeci söylemle benzerliği daha net bir biçimde görülebilir. 

Vatanın bir kadın bedeni olarak kurgulandığı bu söylemde, kadına atfedilen 

geleneksel rollerin devamı, ulus devletin projeleri eliyle ve bu rollerin, devlete 

bağlılığın bir ifadesi biçiminde resmedilmesi yoluyla sağlanmaya çalışılmıştır 

(Berktay, 2012: 154). 

Modernleşme öncesinin ataerkil ideolojisi babanın egemenliği altındaki bir aile 

ve devlet sunarken, modern dünyada ataerki baba merkezli olmaktan, kardeşlik 

merkezli olmaya doğru bir evrim geçirmiştir. Babanın bastırılması yoluyla elde 

edilen özgürlük, bir anlamda, erkek kardeşlerin kendini şimdiye kadar güvende 

hissettiği zeminin sarsılmasına da neden olmuştur. Eski ile yeni, Doğu ile Batı 

arasında kimlik bunalımı yaşayan ve erkek kardeşlik olarak tasavvur edilen ulusun 

bir parçası olan erkek, yalnızca dış dünyanın bir parçası olan dış düşmanları 

ötekileştirmekle kalmamış, aynı zamanda içeride, kendi kimliğinin karşısında 

konumlandırdığı kadını da ötekileştirmiştir (Berktay, 2012: 155). 

Babanın egemenliğinin yok olması, erkek kardeşlerin lehine bir düzen 

oluşturmaya başlasa da, kızlar için de kendi özgürlük alanlarını genişletebilecekleri 

bir mücadele sahası açmıştır. Ancak yine de, kadınların toplum için seferber edilmesi 

ve topluma yararlı işler yapması gerektiği söylemi, yeni adamı devlete, yeni kadını 

ise yeni adama bağlılıkla yükümlü kılan söylemi pekiştirmiştir (Berktay, 2012: 155). 

Cumhuriyetin resmi ideolojisinin tahayyül ettiği kadın modeli evden kamusal 

alana çıkan, meslek sahibi kadın olsa da, biraz daha yakından bakıldığında 
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geleneksel yaklaşım ile Cumhuriyetin modernleşmeci yaklaşımının toplumsal 

cinsiyet rolleri bağlamında pek de farklı düşünmedikleri anlaşılır. Belki de tek fark, 

modernleşmeci Batıcı modelin, kadına, özel alandaki sorumluluklara ek olarak, 

toplumsal alanda da birtakım sorumluluklar yüklemiş olmasıdır. Bu bağlamda, yeni 

dönemin ideal kadınına atfedilen bu çifte yük, aynı zamanda değişen toplumsal 

koşulların erkek kimliği üzerinde yarattığı tehdit algısıyla da birleşerek ideal erkek 

modelinde bir kimlik bunalımına yol açmış ve ideal yeni erkek kadını daha fazla 

denetim altında tutma ihtiyacı duymuştur (Berktay, 2012: 109). Bir diğer ifadeyle, 

modernleşmeyle birlikte kadınlar hem cemaat merkezli, yani geleneksel, hem de 

devlet merkezli, yani modern politikaların nesnesi durumuna gelmişlerdir (Berktay, 

2012: 153). 

2.1.3.2. Kamusal ve Özel Alanın Cinsiyetçi Temelde Tanımlanması 

Toplayıcılık ve avcılık temelinde yaşamın sürdürüldüğü ilkel toplumlarda, 

kadın ve erkek arasında eşitlik söz konusuyken, yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte 

bu eşitlik bozulmuş; erkekler ev dışı, kadınlar ise ev içi alanlarla ilgilenmeye 

başlamışlardır. Eve kapanan kadın, toplumsal üretime katkı sağlamakla elde ettiği 

gücü yitirmiş ve üretimden doğan artık değer erkeğin elinde toplanmaya başlamıştır. 

Sonuç olarak ise, anaerkil yapı yerini ataerkil yapıya bırakmıştır (Talaslı, 1996: 11).  

Kamusal/özel alan ayrımı ve düşüncesinin temeli ise Eski Yunandaki 

polis(Kamusal alan) ve oikos (hane) kavramlarına dayanmaktadır. Bu düşünceye 

göre, polis erkeklerin yönetim alanını ifade ederken, oikos ise kadın ve çocukların 

yeri olan ev içini belirtir. Zaman içerisinde değişime uğrayan bu kavram ayrıştırması, 

17. yüzyıla gelindiğinde, kamusal alanın hukuksal düzenlemeye konu olan alan, özel 

alanın ise hukuksal düzenleme dışında olan alanı ifade ettiği bir şekle bürünmüştür 

(Berktay, 2012: 39). Zira kamusal ve özel kavramları tarihsel olarak durağan değerler 

değillerdir; belli iletişim yapılarına bağlı olarak değişim gösterebilen olgulardır 

(Kreisky, 1995: 45, akt. Wedel, 2013: 22). 

Toplumların tarihsel gelişim süreci içerisinde oluşan farklı üretim ve bölüşüm 

ilişkileri sonucunda ortaya çıkan kadın-erkek eşitsizliği, özel ve kamusal alanın 
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cinsiyetçi temelde tanımlanması süreciyle paralel gitmiştir (Talaslı, 1996: 11). 

Kadınlar, doğrudan üretici güç olma özelliklerini kaybetmeleriyle birlikte, siyasi 

karar alma mekanizmalarında söz sahibi olamamaya başlamışlardır. Dünyadaki 

işlerin yüzde seksenini yapan, ancak dünya gelirinin sadece yüzde üçüne sahip olan 

kadınlara karşın, ekonomik güce tek başına sahip olan erkekler siyasi erki de tek 

başlarına kullanmaya başlamışlardır. (Kızılkaya, 2004: 131).  

Siyaset bilimciler tarafından da genel kabul gören kamusal/özel ayrımına göre, 

örneğin, kamusal mekânda gerçekleştirilen ve kamusal kararlar alınan siyaset 

kamusalı temsil ederken, çocukların bakımı, dışarıda çalışmaya kimin gittiği, 

toplantıda kimin konuştuğu ya da çayı kimin yaptığı özel meseleler olarak kabul 

edildiğinden siyasetin ilgi alanına girmemektedir (Philips, 2012: 116). Cinsiyetler 

arasındaki ayrımın özel ve kamusal alanda yapılan işler üzerine temellendirilmesi, 

aslında, cinslerin üretkenliklerinin birbirine yaklaştığı oranda cinsiyetçi işbölümünün 

azalması beklentisini beraberinde getirir. Diğer bir ifadeyle, kadınların eğitim 

durumları, gelir düzeyleri, iş hayatındaki tecrübeleri erkeklerinkine benzedikçe, 

cinsiyetçi işbölümünün aşınması beklenir (Esping-Andersen, 2011: 47). Ancak, 

cinsiyetçi işbölümünün nedenini toplumsal yapının derinliklerinde aramak gerekir. 

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere, kadınların kamusal alana 

katılımını engelleyen temel unsur özel alanı deneyimleme biçimleri olmuştur. Zira 

kadın ve erkek arasında genel kabul gören mevcut işbölümü, kadınlar her ne kadar iş 

yaşamına aktif bir şekilde katılmış olsalar da, çocukların ve hanenin sorumluluğunun 

genel olarak kadına ait olduğu bir şekilde yapılandırılmıştır. Bu nedenle, başka hiçbir 

engel olmaksızın, sadece vakit sorunu bile kadınları kamusal alan dışında tutmaya 

yetmektedir. Özel hayatların düzenlenme biçimi, erkeği daha fazla politikaya ve 

kamusal herhangi bir aktiviteye katılım için teşvik ederken, kadını bu konuda 

sınırlandırmaktadır. Feministler işte tam da bu nedenle, çocukları okuldan kimin 

aldığı veya yemeği kimin hazırladığı konusunun kişisel veya özel değil son derece 

politik bir konu olduğunu savunmuşlar ve ‘Kişisel olan politiktir’ önermesiyle bu iki 

alan arasında ilişki olduğunu öne sürerek mevcut kamusal/özel ayrımını yıkmaya 

çalışmışlardır (Philips, 2012: 116; 120-121).  
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Benzer şekilde Philips (2012: 145) de, özel ve kamusal alan arasındaki ayrımın 

kaldırılmasını değil ama, bu alanlar arasındaki ayrımı, erkek ve kadınlar için farklı 

anlamlar içeren yapısından kurtarmak gerektiğini ifade etmiştir. Zaten kadınlar 

açısından düşünüldüğünde sorun yalnızca özel ve kamusal alanların ayrıştırılması 

değil, asıl sorun her iki alanda da kadınların hiyerarşik olarak aşağıda 

konumlandırılmış olmasıdır (Kreisky, 1995: 46 akt. Wedel, 2013: 22). Philips (2012: 

145)’e göre, özel ve kamusal ayrımı devam etmelidir, zira Philips, kamusal alandaki 

tartışmaların, ne kadar demokratik bir ortamda geçerse geçsin özel alanı 

kapsamaması gerektiğini, kişiye özel olarak kalması gereken alanlar olduğunu 

savunmuştur. Durumu tersten okuduğumuzda, özel alanda kadınların demokratik bir 

şekilde insan haklarına sahip olması garanti altına alınmadığında, kamusal alandaki 

hakları da zarar görmektedir. Zira yasal mevzuatla güvence altına alınmış olduğu 

durumlarda bile, kadının kamusal alana etkin katılım sağlayamamasının nedeni tam 

da bu özel alanda kadını sınırlandıran değerler ve uygulamalardır (Berktay, 2012: 

50). 

Kamusal ve özel alan arasında çoğu zaman devlet eliyle oluşturulan yapay 

sınırlar, kadınlara uygulanan ayrımcılığı meşru hale getirmek ve ev içindeki hak 

ihlallerini kamusal denetim dışında tutmak için kullanılabilmektedir. Kölelik, ırk 

ayrımcılığı gibi konularda kişilerin maruz kaldığı ihlaller, insan hakları 

savunucularının gündemine daha kolay girerken, kadınların aile içinde maruz kaldığı 

şiddet, cinsel istismar ve namus cinayetlerine duyarsız kalınabilmektedir. Nitekim 

kadınlar, kültürel değerler bahanesi kullanılarak hakları en çok ihlal edilen ve yine bu 

değerler dolayısıyla yapılan ihlallerin görmezden gelindiği toplumsal grubu 

oluşturmaktadırlar (Berktay, 2012: 49). Teoride, özel alana ait olduğu gerekçesiyle 

hukuk açısından görünmez kılınsa da aile, devletin kimi zaman erkeğin lehine olacak 

biçimde müdahale ettiği bir alan olma özelliğini de devam ettirmiştir. Örneğin, 

Türkiye’de devlet, Türk Medeni Kanunu eliyle, 75 yıldan uzun bir süre aile içi 

reisliği erkeğin görevi ve hakkı saymış, yani erkeğin ataerkil iktidarına yasal zemin 

kazandırmak amacıyla özel alana müdahil olmuştur. Aslında, özel alanın hukuktan 

azade olması, çoğu zaman ev içi alanı erkeğin cenneti yapsa da, bu alanda estirilen 

erkek teröründen korunamayan kadın ve çocukların cehennemi olabilmiştir (Berktay, 
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2012: 39). Aile içi şiddetle ilgili son dönemde alınan yasal önlemler de henüz ne 

yazık ki amacına ulaşmaktan uzak görünmektedir. 

2.1.3.3. Cinsiyetçi İşbölümü 

Ataerkil düzenin cinsiyetçi işbölümü kadını öncelikle çocuk bakımı ve ev 

işleriyle yükümlü kıldığı için, kadınlar küçük yaşlardan itibaren bu yönde beceriler 

edindirilirler. Zaman zaman ev dışı alanlarda kendilerine iş imkânı yaratılsa da, 

kadınlar, ancak gerektiğinde emeğinden faydalanılacak ikinci dereceden emek 

kaynağı statüsünden kurtulamazlar ve iş yaşamına katılsa dahi kadın, ev kadınlığı 

statüsünü korumaya devam eder. Bu nedenle, kadınların yoğunluklu olarak çalıştığı 

alanlar, hizmet, sağlık, eğitim, tekstil ve gıda sektörleri olmaya devam eder (Arat, 

1994: 45). Bu durum, hem kadınların önünü kapayan birtakım toplumsal 

nedenlerden, hem de kadınların kendini tecrübesiz, yetersiz ve maddi olarak güçsüz 

hissetmesi sebebiyle, kamusal alanın siyaset bileşeninde de benzer biçimde devam 

eder.  

Zira özel alan içinde hapsolmuş, dışarıdaki dünyayla bağlantısı evin alışverişini 

yapmaktan ve yakın sosyal çevresiyle kurduğu ilişkilerden ibaret olan kadın, 

toplumun genel koşullarıyla ilgili eşinden daha az bilgi sahibi olur, daha dar bir 

çerçevede yaşaması onu ister istemez daha tutucu yapar ve böylelikle kadın bir kısır 

döngünün içine hapsolur. Evin içinde, siyasal ve toplumsal hayattan uzak bir yaşam 

süren kadın, bilmediği bu alanlara ilişkin bir korku geliştirir ve bu alana karşı tutucu 

eğilimler beslemeye başlar (Kışlalı, 1994: 78). 

Bu nedenle, kadının ev dışında ücretli bir işte çalışmasını kadının güçlenmesi 

ve özgürleşmesinin önkoşulu olarak kabul eden çalışmalar çoğunlukta olmakla 

birlikte, kadının ekonomik bağımsızlığı gerçekleşip, zihniyet ve değer yargıları 

değişmediği müddetçe, kimi durumlarda ataerkil denetimi daha da sıklaştırabilmekte, 

bir diğer ifadeyle bu durum kadının aleyhine olabilmektedir (Hattatoğlu, 2003: 99).  

Ataerkil toplumlarda geçerli olan cinsiyete dayalı işbölümü kadınları özel alana 

ait olarak gördüğü için, kamusal alanda ve özellikle de kamusal alanın siyaset 

bileşeninde kadınların hem nicel, hem de nitel bağlamda var olma sorunları 
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yaşadıkları bilinen bir gerçektir. Yasalardaki eşitlemeye rağmen somut asimetrinin 

devam ettiğini gösteren veriler bir yana, toplumsal bilişsel açıdan cinsiyetçi bakış 

açısının aşılmaktan çok uzak olduğu gerek günlük yaşam pratiklerinde gerekse 

yapılan araştırmalarda gün yüzüne çıkmaktadır. Örneğin, 2000’li yılların başlarında, 

birbirinden siyasal, toplumsal ve kültürel anlamda önemli derecede farklı olan 

Fransa, Beyaz Rusya ve Türkiye’de ortak özelliklere sahip olan gençler arasında 

gerçekleştirilen bir araştırmada  “Bir baba ve oğlu otomobille gezmeye giderler, bir 

kaza geçirirler. Baba ölür, oğlunun durumu ağırdır. Oğlanı hastaneye götürürler; ve 

onu ameliyata hazırlarlar. Doktor gelir, hastayı görür ve haykırır: ‘Ben onu ameliyat 

edemem; o benim oğlum!’ Bu nasıl olur?” şeklinde hikâyeleştirilen bir soru 

yöneltilmiş ve katılımcıların sadece %33’ü doğru cevap vererek doktorun oğlanın 

annesi olduğunu ifade edebilmiştir. Her üç ülkede de 20. yüzyılın başından beri 

kadınlar tıp eğitimi alabiliyorken, zihinlere yerleşmiş cinsiyetçi değerler ve kalıplar 

kadınların hala bazı mesleklerle ilişkilendirilememesi sonucunu doğurmaktadır 

(Yaraman, 2003: 9-10). Bu durum, kadınlara özel alanla veya özel alanın devamı 

niteliğindeki işlerle bağdaştırılan zihniyetin bir sonucudur.  

Biyolojik olarak çocuk doğurma ve dolayısıyla annelik rollerinin kadına ait 

olması; yüzyıllardır onun ev işlerine yönlendirilmesine ve çocukluktan itibaren 

ailedeki rolünü yerine getirmek üzere yetiştirilen ücretsiz aile işçisi olarak 

konumlandırılmasına sebep olmuştur. Özel alanın bir parçası olarak yetiştirilen kadın 

doğal olarak kamusal ve siyasal alanın dışında tutulmuş; bu da zaman içerisinde 

siyasal olayları kadınların ilgi alanı dışında bırakmıştır (Talaslı, 1996: 45). 

Kamusal alana bu şekilde katılım ise beraberinde zorunlu olarak özel alanda 

yapılması gereken değişiklikleri getirmektedir. Zira özel alanda kadınları sınırlayan 

etmenler, aynı zamanda onların kamusal alana katılım olanaklarını da ellerinden 

almaktadır. Geleneksel olarak kadınlara atfedilen özel alan sorumlulukları, kadınların 

vakitlerinden çaldığı oranda, kadınlar kamusal alana çıkma konusunda ne yeterli 

zamanı ne de gücü bulabilmektedirler (Ataman, 1998: 28). Bu bağlamda, birçok 

ülkede, kadınları ev içi sorumluluklarının erkeklerle paylaşılması ve kadınların 

siyasal ve sosyal alana daha fazla katılmasını sağlamak üzere çeşitli örgütler 
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kurulmuştur, kurulmaktadır (http://www.whiteribbon.ca/, http://site.nomas.org/). 

Ancak yine de, erkek siyasetçilerin çok büyük bir kısmı kadınların siyasette daha 

fazla yer alması adına ev içi sorumluluklarının paylaşılması gerektiği fikrine olumsuz 

yaklaşmaktadır (Ataman, 1998: 33). 

Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği yaşamın eğitim, iş hayatı ve özel yaşamda 

atfedilen roller gibi birçok alanında görmek mümkün olsa da, bunun en çarpıcı bir 

şekilde göze çarptığı yer kuşkusuz siyasi alandır. Zira zayıf ve bağımlı olarak 

görülen kadının karşısında yer alan egemen ve güçlü erkeğin siyasal alanda daha 

etkili olması doğal karşılanmaktadır (Talaslı, 1996: 14). 

2.1.3.4. Toplumsal Cinsiyet Olarak Kadınlık-Erkeklik ve İktidar 

Tüm kimlikler gibi, hem erkek, hem de kadın kimliği toplumsal ve tarihsel 

süreçlerde oluşan, dolayısıyla da sabit olmayan kimliklerdir. Bu kimlikler, birbiriyle 

ilişki içerisinde kendilerini kurarlar ve bu ilişkinin ezilen tarafı mutlaka ve 

kaçınılmaz bir şekilde haklı değildir. Ancak, kadın ver erkek ‘doğa’sının farklı 

olduğu tezine dayanarak erkek egemenliğini meşrulaştıran ataerkil ideolojiye göre, 

bu farklılık hiyerarşik bir farklılıktır. Bu hiyerarşik düzende erkek akılcılığı, 

güçlülüğü ve istikrarlılığı temsil ederken, kadın ise duygusallığı, zayıflığı ve 

dengesizliği temsil etmektedir. Diğer bir ifadeyle, kadın ve erkeğin insani öz 

bakımından eşit olduğu göz ardı edilmiş, biyolojik farklılık toplumsal bir farklılık ve 

eşitsizliği beraberinde getirmiştir (Berktay, 1998: 36-40). 

16. yüzyıldan itibaren tanrı merkezli dünya görüşü yerini birey merkezli dünya 

görüşüne bırakmaya başlamıştır. Kıta Avrupası’nın ticaretle zenginleşen ancak yine 

de itibar göremeyen orta sınıfı eşitlik kavramını geliştirerek, para ile gelen itibarını, 

soya dayalı itibarla eşitlemek istemiştir. Ancak bu ‘eşitlik’ kavramı, sadece kendi 

hayatına ilişkin kararları kendi verebilen, rasyonel düşünebilen, çıkarlarını 

gözetebilen insanların eşit olduğu temel fikrinden hareketle ve duygusal, kırılgan ve 

yumuşak olarak nitelendirilen kadınları bu kavramın etki alanından dışlayarak 

oluşturulmuştur. Oluşturulan toplumsal sözleşme kuramları veya insan hakları 
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belgeleri ise bu durumu doğal bir veri kabul ederek sorgulamamışlardır (Ataman, 

1998: 30). 

Bir diğer ifadeyle, liberal eşitlik anlayışının oluşmaya başladığı dönemde, 

sadece ırk, etnisite ve sınıf boyutları değil, ayrıca cinsiyet boyutunu da görmezden 

gelinmiştir. Bu eşitlik anlayışı, herkesin benzer ve aynı olması üzerine kuruludur ve 

herkesin benzemesi gereken insan kavramını ise ‘beyaz, burjuva, rasyonel erkek’ 

olarak tahayyül eder (Berktay, 1998: 37). Bir diğer ifadeyle, günümüz 

demokrasilerinin kaynağını aldığı 18. yüzyıl düşünce sisteminde, birey ve vatandaş 

kavramları sadece erkek’e işaret etmekteydi. Bu anlam dünyasında, kadın akıl ve 

adalet duygusundan yoksun olduğu ve erkekte bulunan olumlu niteliklere sahip 

olmadığı için erkeklerin denetiminde olması gereken ‘cins’ olarak konumlandırılmış, 

tam bir vatandaş olarak kabul edilmemiştir. Bu bağlamda, denebilir ki, siyasetin ve 

demokrasi anlayışının temeline erkek özne konulmuştur. Toplumsal sözleşme “erkek 

kardeşler arasında” yapılan bir anlaşmadır ve bu anlaşma kapsamında özel alanın 

yani evin dışında kalan yer kamusal alanı ifade eder. Rousseasu’ya göre ‘kamusal’ 

alana ait olan her şey eril, ‘özel’ alana ait olan her şey ise ‘dişil’dir (Ataman, 1998: 

24). 

Geleneksel erkeklik kavramı, kadınların doğal olarak erkeklerden daha aşağı 

varlıklar olduğu ön kabulünden hareketle tanımlandığı için, kadınlar için açılan her 

yeni özgürlük sahası, erkeklerin kendilerini güçsüz hissetmesine yol açmıştır. Bu 

tehdidi savmak içinse erkek aydınlar, her türlü toplumsal, kültürel ve siyasal 

düzlemde doğru kadın davranışlarına atıfta bulunarak kadın üzerindeki toplumsal 

denetimi arttırmışlardır (Berktay, 2012: 155-156). Nitekim erkekler arasında, 

çalışkanlığı, yeteneği, bilgisiyle sivrilmiş bir kadın, beklenmedik bir yerde ve 

zamanda yine erkekler tarafından kadınlığıyla aşağılanabilmektedir (Akal, 1994: 

105). 

Akal (1994:13-15), kadın erkek ilişkisinin, tüm toplumlarda var olan bir 

yöneten/yönetilen ilişkisi biçiminde tecrübe edildiğini ve dolayısıyla bu ilişkinin 

tartışmasız bir biçimde bir siyasi iktidar ilişkisi olduğunu ifade etmiştir. Elbette ki 

toplumlar salt kadın ve erkek ayrımından ibaret değildir. Toplumlarda, yaşlılar, 
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yetişkinler, gençler ve çocuklar da vardır ve bu sosyal katmanlar arasında da birtakım 

iktidar ilişkileri mevcuttur. Ancak bu katmanlarda bulunanların konumu sürekli bir 

değişim halindedir. Örneğin, erkek baskısına maruz kalan çocuklar, zamanla genç, 

yetişkin ve yaşlı olacaklardır. Kadınların konumu ise nadiren ve belli sınırlar içinde 

değişmektedir. 

Erkeklerin ‘doğal olarak’ daha akılcı ve güçlü olduğu inancı, onların yönetmek 

ve egemen olmak için bu dünyaya geldikleri inancını pekiştirmiştir. Ataerkil ideoloji 

kapsamında, kadınlar ise benzer şekilde, ‘doğal olarak’ fiziksel güç, rasyonalite 

bağlamında ve duygusal bağlamda daha zayıf olarak kabul edilirler. Türkiye’de uzun 

yıllar kadınlara kaymakam olma yollarının kapalı olmasının arkasında yatan temel 

sebep de işte bu düşüncedir. Aynı zamanda, kadınların ‘doğal olarak’ barışçı, şiddete 

uzak, dürüst oldukları inancı, kimi zaman kadın hareketlerini motive edici bir güç 

olsa da, çoğu zaman kadınları farklılıkları içine hapseden bir niteliğe sahiptir 

(Berktay, 1998: 36-40). Kadınların ve genel olarak farklılıklarının bilincinde olan 

tüm toplumsal grupların, bu farklılıklarının,  kamusal alandan dışlanmalarının bir 

aracı olarak kullanılmasını engellemeye çalışmaları ve bu tür farklılıkların kamusal 

alanı zenginleştirecek birer unsur olarak görülmesi noktasında mücadele vermeleri 

gerekmektedir.  

2.1.3.5. Kadınların Kamusal Farkındalığı 

Berber (2013: 245-248), 2013 yılında yayınlanan çalışması kapsamında yaptığı 

araştırmada, görüştüğü kadınların, özel alana ilişkin farkındalık ve eleştirelliklerinin 

kamusal alana nazaran daha az olduğunu belirlemiştir. Bir diğer ifadeyle, kadınlar 

özel alanda da benzer ayrımcılıklara maruz kalsalar da, kamusal alandaki ayrımcılık 

ve eşitsizliğe karşı daha eleştirel ve net bir tutum geliştirebilmektedir. Bunun altında 

yatan temel sebebin ise, özel alandaki yakın ilişkiler ve zor dokunulan alanlar 

olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Berber, özel alanın bu özellikleri yanı sıra, Türk 

modernleşmesinin özel alana dokunmayan bir proje olmasının da etkisinin 

yadsınamayacağını ifade etmiştir. 
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Berber (2013:247), kentli, iyi eğitimli, meslek sahibi, iyi gelir sahibi çalışan 

kadınların kendilerini “kurtulmuş” kadınlar olarak ve bireysel güçlenmelerini 

sağlamış kadınlar olarak gördüklerini ve bunun da onların toplumla ve kadınlarla 

sınırlı ilişkiler kurması durumunu beraberinde getirdiğini tespit etmiştir. Ancak 

kadınların hikâyelerinin ayrıntılarından, bu “kurtulmuşluk” algısının bir 

yanılsamadan ibaret olduğunu ve kadınların kendi durumlarına körleştiklerini 

çıkarsamıştır. 

2.1.4. Demokrasi ve Kadınların Kamusal Alanda Temsili 

Klasik anlamda çoğunluk tarafından yönetim anlamına gelen demokrasinin 

temelinde çoğunluğun oylarıyla hükümetlerin belirlenmesi ilkesi yer alsa da, insan 

onuruna saygı, fırsat eşitliği ve özgürlüğün hükümetlerce sağlanmadığı bir yönetimin 

demokrasi olarak kabul edilebilmesi mümkün değildir. Günümüz demokratik 

sistemlerinin en önemli kurumlarından biri olan siyasi partilerin ise demokrasiyi 

kendi içlerinde ne kadar işletebildikleri tartışmaya açık bir konudur. Partilerin 

kullandığı aday tespit usulleri başta olmak üzere, parti içerisindeki demokratik 

olmayan uygulamalar, seçimlerin siyasal sonuçlarını, meclislerin temsil kabiliyetini 

ve dolayısıyla sistemin demokratikliğini olumsuz yönde etkilemektedir (Yavaşgel, 

2014: XII). 

Aynı zamanda, devletin sadece hukukun üstünlüğü ilkesi ile denetlenmesi de 

tek başına o ülkede demokrasinin olduğunun göstergesi sayılamaz. Demokrasinin 

varlığı için, aşağıdan yukarıya denetimi mümkün kılan ve farklı toplumsal grupların 

karar alma süreçlerine katılımı gerçekleştirebileceği bir kamusal iletişim mekanı’nın 

varlığı da gerekmektedir (Yavaşgel, 2014: 65). Ayrıca, siyasal iktidar başta olmak 

üzere, ülkedeki karar alma mekanizmalarında nüfusun %50’lik kesiminin temsil 

edilmeyişi, demokrasinin gerçek anlamda işlemediğinin bir göstergesidir (Yaraman, 

1999: 10). Demokratik olarak adlandırılan ülkelerde kadınlar oy kullanarak, 

seçimlerde aday olarak ya da ülkedeki siyasi görevler için yarışarak biçimsel 

anlamda eşitliği tecrübe etseler de, ulusal ve yerel politikadaki oranları hala dünyanın 

birçok ülkesinde sadece yüzde 2 ila yüzde 10 civarında seyretmektedir (Philips, 

2012: 79). 
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Meclisteki temsilcilerin, ülke nüfusunun genel özelliklerini hiçbir şekilde 

yansıtmayan yapısı aslında mecliste yeterince temsil edilemeyen insanların katılımını 

sınırlandıran bir şeylerin olduğunun göstergesidir, bu bireysel seçimlerin tesadüfî bir 

sonucu olamaz, zira bu iktidar ilişkilerinin kurumsallaştırdığı bir yapıdır (Philips, 

2012: 82-115). Ayrıca nüfusun farklı kesimlerinin çıkarlarının farklı olduğu 

düşünüldüğünde ve yalnızca bir grubun tüm grup çıkarlarını temsil etmesinin her 

zaman mümkün olmadığı düşünüldüğünde, demokrasinin ne kadar biçimsel ve sözde 

olduğu da gözler önüne serilir (Philips, 2012: 85).Bu bağlamda, Avrupa Konseyi’nin 

1989 yılında düzenlediği ‘Pariter (tam eşitlikçi) Demokrasi’ seminerinde Elisabeth 

Sledziewski de şöyle demiştir: “Kadınların eşit temsil edilmediği bir demokrasiye 

eksik, kısıtlı ya da özürlü demokrasi demek olmaz; böyle bir rejim, düpedüz 

demokratik olmayan bir rejimdir…” (Tekeli, 1998: 44). 

Bu bölümün genel hatları içinde, Osmanlı’dan Cumhuriyete geçiş sürecinde 

Türk aydınının geleneksel ataerkil ideolojiyi modern koşullar altında yeniden 

üreterek erkeğin denetiminde bir yeni kadın yaratıldığından ve ataerkinin değişen 

toplumun değişmeyen temeli olarak varlığını sürdürdüğünden bahsedilmiştir. 

“Kamusallık görünürlükten ibaret değildir” cümlesinden hareketle, erken 

Cumhuriyet döneminde erkek desteği, isteği, icazeti ve denetiminin kadının kamusal 

görünürlüğünü belirlediği ve kadının kamusal alanda özel alanı ihmal etmemek 

şartıyla ve özel alanda yerine getirdiği rollere benzer rolleri kamusal alanda 

üstlenerek var ve görünür olduğu ifade edilmiştir.  

Ayrıca, uzun süredir kabul gören kamusal/özel ayrımına göre, kamusal 

mekânda gerçekleştirilen ve kamusal kararların alındığı siyasal alanın kamusalı 

temsil ettiği, çocukların bakımı ve ev işleri gibi kadına atfedilen rollerin ise özel 

meseleler olarak kabul edildiği dile getirilmiştir. Bu bağlamda, kadının kamusal 

alana gerçek manasıyla katılımını engelleyen şeyin özel hayatı deneyimleme 

biçimleri olduğu vurgulanmış, ataerkil ideolojinin yüzyıllardır kadına bu 

sorumlulukları yüklemiş olmasından ve bunu yapmayan kadınların uygun eş, uygun 

anne, ideal kadın çizgisinden çıktığı yönünde bir algının oluşturulduğu belirtilmiştir. 
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Son olarak ise, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin yaşamın tüm alanlarında 

görülse de, en keskin biçimde kendini gösterdiği yerin siyasal alan olduğu vurgusu 

yapılmıştır. Bu nedenle, bir sonraki bölümde, siyasal alana odaklanılacak, kadının 

siyasal alana aktif bir şekilde katılımının önünde bulunan engeller tartışılacaktır. 

Siyasal partilerin kadının kamusal görünürlüğünü arttırmak iddiasıyla oluşturdukları 

kadın kollarına ilişkin literatür incelenecektir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KADIN VE SİYASAL KATILMA 

3.1.Siyasal Katılma 

“Halk tarafından yönetim” ifadesiyle özetlenebilecek klasik demokrasi teorisi, 

günümüz çağdaş demokrasilerinde uygulanması imkânsız bir “ideal” haline 

dönüşmüştür. “Halkın yönetiminin” seçimlerle mümkün kılınabildiği günümüz 

yönetimlerinde ise, seçimler katılmanın tek yolu olarak değerlendirilemez. Zira 

vatandaşlar bir parti örgütü veya farklı sosyal örgütlere üyelik sağlayarak da siyasal 

katılım gerçekleştirebilirler. Çeşitli yoğunluk ve düzeylerde gerçekleştirilen siyasal 

içerikli faaliyetler, belirli konularda iktidarı etkilemeye yönelik olarak 

gerçekleştirilir. Bunun ne kadar başarılabildiği tartışmalı bir konuysa da, toplum 

üyelerinin, özellikle de örgütlenmiş grupların ısrarlı çabalarıyla gerçekleştirdikleri 

siyasal katılım, yöneticilerin kararlarını etkileyebilme potansiyeline sahiptir (Kapani, 

2010: 153-154). 

Kapani (2010: 144)’ye göre katılma, “basit bir meraktan yoğun bir eyleme 

kadar uzanan geniş bir tutum ve faaliyet alanını kapsar”. Bir diğer tanıma göre 

katılım, yönetilenlerin yönetenleri etkileyerek onları kendi çıkar ve tercihleri 

doğrultusunda karar almaya sevk eden davranışlarda bulunması olarak ifade 

edilmektedir (Çaha vd., 2008: 55). Benzer şekilde Eroğul, siyasal katılmayı kısaca, 

“tarihin oyuncağı olmaktan kurtulup onun bilinçli yapımcısı durumuna gelmek” 

olarak tanımlar (Eroğul, 2012: 205). Bir başka tanımda ise siyasal katılma, 

vatandaşların karar alma süreci üzerinde etkili olacak biçimde, siyasal konularda 

bilgi sahibi olması ve siyasete ilişkin tutum ve davranışlarda bulunması şeklinde 

ifade edilmiştir (Taşdelen, 2011: 166). Bu ise ancak, bireylerin gerçek anlamda özerk 

olduğu ve kendini geliştirebildiği oranda tam olarak gerçekleşebilir (Turan, 

2013:206). 

Egemenliğin kaynağının halk olduğu demokratik rejimlerde, bireylerin siyasal 

özgürlüklerden yararlanabilmesini ve kendini yönetecek otoriteyi belirleyebilme, 
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etkileyebilme ve değiştirebilme gücüne sahip olmasını ifade eden siyasal katılma oy 

verme de dâhil olmak üzere bir dizi davranışsal etkinliği kapsar (Talaslı, 1996: 20-

21). Dahl katılmanın boyutlarını ilgi, önemseme, bilgi ve eylem olarak belirlemiştir 

(akt. Kapani, 2010: 144). Günümüz demokrasilerinde değişik yoğunluklarda 

gerçekleşebilen siyasal katılma, en alt düzeyde gazete veya televizyon gibi kanallar 

aracılığıyla siyasal olayları takip etme anlamını taşırken, en ileri düzeyde ise 

doğrudan doğruya olayların içinde aktif rol alarak bulunmayı ifade eder (Kapani, 

2010: 145).  

Nitekim Talaslı (1996: 15) da, demokrasinin özü olan siyasal katılımı, yönetim 

işlerinde görev almaktan oy kullanmaya kadar uzanan geniş bir alanda bireylerin 

siyasal alana ilişkin görüşlerini dile getirmesi ya da bizzat eyleme geçmesi olarak 

ifade etmiştir. Temsili bir niteliğe sahip olan günümüz demokratik sistemlerinde, 

geniş halk kitleleri, siyasal katılımı, kendi görüş ve çıkarlarını temsil eden siyasal 

parti, oda, sendika, dernek gibi kurum ve kuruluşlar eliyle sağlayabilmektedir. 

Bunlar arasında, özellikle siyasi partiler, ülkenin yönetimine aday kuruluşlar olarak 

siyasal katılmanın merkezi öğesi konumundadırlar (Talaslı, 1996: 15). 

Siyasal katılmanın bireysel ve toplumsal olmak üzere iki yönü bulunmaktadır. 

Katılmanın bireysel boyutu ile temel olarak kastedilen, oy verme işlemidir. Oy verme 

sürecinin öncesi ve sonrasına nüfuz eden kamusal etkiler olsa dahi, eylemin kendisi 

tek başına gerçekleştirilir. Bir diğer ifadeyle bu süreçte kamusal alanla kurulan ilişki 

dolaylı bir ilişkidir. Siyasal katılmanın toplumsal boyutu ise doğrudan kamusal alanla 

ilişkiyi içerir. Zira toplumsal siyasal katılma bir siyasi partiye üye olmak ya da siyasi 

bir kadroya aday olma şeklinde gerçekleşir. Bu bağlamda, ataerkil düzenin cinsiyetçi 

işbölümüne herhangi bir tehdit oluşturmayan kadının bireysel siyasal katılımı, 

birtakım aksaklıklarla da olsa devam etmekteyken, kamusal eylem niteliği taşıyan 

siyasal temsil taleplerinin, cinsiyetçi işbölümünün altını oyacağı korkusuyla 

ötelendiği görülmektedir (Yaraman, 1999: 11-13). 

Çaha ve diğerlerine (2008) göre ise siyasal katılım, bireysel düzeyde, grup 

düzeyinde ve siyasal partiler düzeyinde olmak üzere üç farklı yoldan gerçekleşir. 

Bireysel düzeyde siyasal katılım, bireyin seçimlerde oy kullanması ya da siyasi 
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olaylarla yakından ilgilenmesi şeklinde cereyan ederken, grup düzeyinde katılım ise 

bireyin bir grup içerisinde yer alarak siyasal iktidarın politikalarını etkilemeye 

çalışmasıyla gerçekleşir. Demokratik rejimlerde siyasal katılımın en yaygın, en temel 

ve en etkili aracı kurumu olarak adlandırılan siyasal partiler de bireylere siyasal 

katılım olanağı sunan üçüncü düzeydir. Daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse, 

vatandaş birinci düzeydeki katılımda, siyasal sistem içinde kendini yakın hissettiği 

aktörleri etkilemeye çalışırken, ikinci düzeyde siyasal süreçten pay almaya çalışır. 

Bir siyasi parti aracılığıyla siyasal katılım sağlayan birey ise, siyasal sistemi tümüyle 

etkileme gayesi güder (Çaha vd., 2008: 62-63). 

Eroğul siyasal katılıma ilişkin olarak, katılmayı olanaklı kılacak bir ortam ve 

katılmanın özneleri konusuna özellikle değinmiştir. Katılmaya elverişli bir ortamın 

her şeyden önce, devletin bağımsızlığı, yönetilenlerin can güvenliği ve eğitimi, 

uygun bir tüzel çevrenin varlığı, katılmayı engellemeyen bir ideolojik bağlam, 

yönetilenleri yönetim işlerinden haberdar eden bir iletişim düzeninin varlığı gibi 

şartları sağlaması gerektiğini belirten Eroğul, katılmanın özneleri konusunu hukuk 

açısından ve toplumbilim açısından ayrı ayrı değerlendirmiştir. Zira hukuksal açıdan 

bireylerin siyasal katılımının önündeki engellerin kaldırılması, aynı zamanda 

sosyolojik bir takım engellerin kaldırıldığı anlamına gelmemektedir. Türkiye’de veya 

dünyada birçok ülkede, yasal olarak herhangi bir sınırlama olmamasına karşın, 

cinsiyet, yaş, eğitim, meslek ya da sınıfsal konum gibi faktörler, katılımı önemli 

ölçüde etkileyebilmektedir (Eroğul, 2012: 200). Başka bir ifadeyle, yasal ancak 

şekilsel bir katılımın olması gerçek anlamda katılımın gerçekleştiği anlamına 

gelmemektedir. 

Ayrıca, daha önce ifade edildiği gibi, demokratik sistemlerde, politika yapım 

sürecinin olmazsa olmazlarından biri de katılımdır. Ancak katılım, sadece bir 

toplantıya ya da siyasi gruba katılmak olarak nitelendirilmemelidir. Gerçek manada 

bir katılımdan söz edebilmek için şekilsel bir katılımdan ziyade katılınan yerde saygı 

ve kabul görmek, dinlenmek çok önemlidir. Ayrıca, katılımcı katıldığı ortamda 

öğrenebilmeli, kazanabilmeli ve iktidara ulaşmanın yollarına erişebilmelidir. Bir 

diğer ifadeyle katılım, kişileri uzlaşmak zorunda bırakmak ya da evet veya hayır 
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seçeneklerinden birine zorlamak değil, kişilerin birbirini eşit olarak kabul ederek ve 

birbirlerinin düşüncelerine karşı saygı duyarak etkileşim içinde olmaktır (Ataman, 

1998: 28). Zira katılma, devlet veya bireyin sadece faydacı yaklaşması gereken bir 

olgu değil, her iki tarafında kendini dönüştürebilmek adına eline geçen fırsattır. Bir 

yandan, devlet katılıma kendini açtığı oranda, toplumdaki gerilimleri asgari düzeye 

indirme şansına kavuşurken, birey ise yaşamın her alanında hayatını etkileyen 

kararların alınması sürecinde payı olduğunu idrak ettikçe insan olma onurunu 

yaşayabilecekti (Eroğul, 2012: 205).  

Tüm bu bilgiler ışığında, katılmaya ilişkin olarak Türkiye’deki durum 

incelendiğinde görülür ki, Talaslı’nın sözünü ettiği, genel olarak azgelişmiş ülkelerde 

yaygın olan katılma modeli olan “seçkinci katılma modeli” ülkemiz için de geçerli 

olan modeldir. Halk, tam anlamıyla bir katılım sergileyememekte, katılım seçimlerle 

sınırlı kalmaktadır (Talaslı, 1996: 116). 

Siyasal katılım, hem ülkelerin farklı siyasal, sosyo-ekonomik ve kültürel 

koşullarına göre hem de ülke içinde yaş, eğitim düzeyi, meslek, gelir, yetişme yeri, 

aile, cinsiyet vb. gibi birçok faktöre göre farklı biçimlerde şekillenmektedir (Talaslı, 

1996: 15). Siyasal katılım üzerinde belirleyici olan en önemli faktörlerden biri de 

cinsiyettir (Talaslı, 1996: 16). 

3.2.Siyasal Katılma Aracı Olarak Siyasi Partiler 

Siyasal katılımın en önemli araçlarından biri siyasi partilerdir. Ancak salt siyasi 

parti üyeliği ya da siyasi toplantılara katılım, gerçek ve etkin bir siyasal katılım için 

yeterli olmayacaktır. Ne yazık ki, uzun yıllar boyunca kadının siyasi katılımı sadece 

bu çerçevede düşünülmüş, siyasi parti liderlerini dinlemek ya da birtakım toplantılara 

katılmak, kadının siyasi katılımı açısından yeterli görülmüştür. Siyasi partiler yoluyla 

gerçekleştirilen katılımın tam manasıyla bir katılım olarak değerlendirilebilmesi için, 

katılım sağlayanların o partinin politikalarının oluşturulmasına da etki edebilmesi 

gerekmektedir (Ataman, 1998: 32). 

Siyasal partiler, “bir program etrafında toplanmış, siyasal iktidarı elde etmek ya 

da paylaşmak amacını güden, sürekli bir örgüte sahip kuruluşlar” olarak 
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tanımlanabilir (Kapani, 2010: 176). Bu nedenle siyasal partiler, günümüz demokratik 

ve çoğulcu sistemlerinde siyasal yaşamın temel aktörleridir.  

İnsanlığın siyasal tarihi açısından düşünüldüğünde nispeten yeni kuruluşlar 

olarak değerlendirilebilecek olan siyasal partiler, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde 

dünyadaki hemen hemen tüm ülkelerde siyasal hayatın temel unsurları ve dinamik 

gücü haline gelmişlerdir (Kapani, 2010: 175). Günümüzde, siyasi partilerin ve 

seçimlerin olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemeyeceği de göz önünde 

bulundurulursa, günümüz çağdaş temsili demokrasilerini partiler demokrasisi olarak 

adlandırmak da yanlış olmayacaktır (Türköne, 2006: 254). 

Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası yıllarda, farklı sistemlerde oynadıkları rol 

farklılaşsa da, gerek demokratik gerekse demokratik olmayan ülkelerde, siyasi 

partiler siyasi katılmayı organize eden güç odakları olmaya başlamışlardır. Bu 

nedenle de kimi yazarlar, siyasi partilerin demokrasiyi yaratan temel etken olduğunu 

vurgulamışlar, çağdaş anlamda demokrasinin siyasi partiler olmadan 

düşünülemeyeceğinin altını çizmişlerdir (Sarıbay, 2008: 172). Siyasal katılmanın 

gerçekleşebilmesi için bu kadar hayati bir rol oynayan siyasi partilerin, bu nedenle, 

toplumun her kesimine siyasal katılma olanağı sağlayabilecek şekilde örgütlenmeleri, 

diğer bir deyişle, demokrasinin gereklerine uygun bir organizasyon tipi geliştirme 

konusunda duyarlı olmaları gerekmektedir. Zira siyasi partiler demokrasinin 

kalıcılaşması ve sorunsuz bir şekilde işlemesi için hayati önem arz eden kurumlardır, 

ancak öte yandan demokrasi de siyasi partilerin özgür ve rekabetçi bir ortamda 

gerçek işlevlerini yerine getirebilmesinin ön koşulu olmuşlardır (Sarıbay, 2008: 216-

217). 

Toplumdaki çeşitli çıkarları ortak bir çatı altında toparlamak ve onlara yön 

vermek, halk ile siyasal erk arasındaki iletişimi kolaylaştırmak, kişilerin siyasal 

konumlara seçilmesini sağlamak, iktidara geldiklerinde yönetmek gibi temel işlevlere 

sahip olan siyasi partiler siyasal katılmanın en temel araçlarındandır ve kadının 

siyasal katılımı açısından da önemli işlevler üstlenebilirler (Talaslı, 1996: 193-194). 

Zira siyasal ilgi de dâhil olmak üzere siyasal katılımın hemen her düzeyinde kadınlar 

erkeklerden daha az sayılarda temsil edildiği günümüz şartlarında, siyasi partiler 
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siyasete etkin bir şekilde katılım sağlamak isteyenlere bu imkânı sağlayan 

kuruluşlardır (Talaslı, 1996: 37; 76).  

Günümüz çağdaş demokrasilerinde gözlemlenen sorunlar, bu demokrasilerdeki 

kurumların ve aktörlerin, demokrasiyi içselleştirememiş olmalarından ve 

demokrasinin bir gereği olarak var olsalar da demokrasiyi kendi içyapılarında 

uygula(ya)mamalarından kaynaklanmaktadır (Yılmaz, 2013: 256, Türköne, 2006: 

253). Ayrıca, bir ülkenin siyasal yapısını ve rejimin gerçek karakterini anlamak için 

sadece anayasal kurumlara bakmak yeterli değildir. Siyasi partilerin toplumsal 

temelleri, sayıları, tipleri, iç yapıları ve parti sistemi de o ülkenin rejimine dair birçok 

ipucu verir (Talaslı, 1996: 74).  Nitekim siyasi partilerin temsil, siyasal devşirme, 

politikaların belirlenmesi, siyasal sosyalleşme ve mobilizasyon ve hükümetin 

organizasyonu gibi temel işlevleri ve bunların Türkiye’deki uygulamaları 

düşünüldüğünde, siyasi partilerin ağırlıklı olarak erkekler açısından işlevsel olduğu 

görülür (Türköne, 2006: 255-256). 

Siyasal partinin siyasal katılmaya ilişkin işlevleri yerine getirmesinin önemli 

bir ayağını üyeler oluşturmaktadır. Bu nedenle, partiler açısından üyelere sahip 

olmanın birçok avantajı vardır. Her şeyden önce üye demek, seçim kampanyası 

sırasında partiye yardımcı olacak, partiye seçim meşruiyeti kazandıracak bir 

toplumsal taban demektir.  Zira üyeler, partinin toplumla bağ kurmasında ve 

toplumsal destek kazanma konusunda en büyük yardımcılarıdır. Son zamanlarda 

seçim kampanyalarının gitgide daha profesyonel şekilde yürütülmesine ve güçlü 

finansal desteğe rağmen, gönüllü birlikler olarak üyelerin oluşturduğu beşeri sermaye 

görmezden gelinemeyecek kadar önemlidir. (Tosun ve Tosun, 2010: 13-14). Siyasi 

parti üyelerinin toplumla bağ kurma işlevi göz önünde bulundurulduğunda bu 

konudaki en önemli kesimi kadınlar oluşturmaktadır. 

3.3. Kamusal Alanda Kadın Varlığı ve Kadının Siyasal Katılımı 

Bireyin değiştiremeyeceği, verili kaynaklardan biri olan cinsiyet siyasal 

katılmayı etkilemektedir. Toplumun yapısına bağlı olarak değişmekle birlikte, genel 

olarak erkeklerin siyasal katılımının yüksek, ev içi rollerinin öncelikli olduğu 
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düşünülen kadınların ise siyasal katılımının düşük olduğu söylenebilir (Tosun ve 

Tepeciklioğlu, 2012: 327).   

Türkiye kadınları birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce seçme ve seçilme 

hakkına kavuşsa da, günümüzde parlamentoda eşit temsil noktasına gelmekten bir 

hayli uzak durumdadırlar. Bunun sebepleri üzerine düşünürken gözden 

kaçırılmaması gereken husus hak kavramının gelişebilmesi için bireysellik 

kavramının oluşması gerektiğidir. Kadınlar, Türkiye’de bireyselliklerini 

geliştirebilecekleri sosyo-ekonomik ortamı elde edememişlerdir (Ataman, 1998: 25-

26). Dolayısıyla, kâğıt üzerinde seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesindeki 

kadınlardan önce elde etmiş olmaları, Türkiye kadınları açısından kamusal ve siyasal 

alana katılma noktasında pek bir fark yaratamamıştır. 

Türkiye siyasetine genel olarak bakıldığında, kadının siyasal katılımının 

süreklilik arz etmediği görülür. Türkiye’de, özellikle de kadınlar söz konusu 

olduğunda, sistemin salt bir seçim demokrasisi sistemi şeklinde işlediği görülür. Zira 

kadınlar siyasal alanda sadece seçim öncesi ve seçim anında görünür olurlarken, 

normal zamanlarda adeta görünmez olurlar. Bu durum ise kadının siyasetteki rolünün 

kültürel olarak belirlendiğini gösterir. Kadın siyasal alanda değil, siyasetin dışında 

siyaset üretir, siyasal alanda ise toplumsal ve kültürel olarak yapmaları uygun 

görülen görevleri ifa ederler (Sözen, 2010: 310). 

Kamusal alana katılım gerçekleştirebilmenin iki yolu siyaset ve çalışma 

yaşamına katılmaktan geçmektedir. Ancak gerek siyasal alanda gerekse iş 

dünyasında kadının katılımı önünde birçok engel bulunmaktadır. Erkek egemen 

toplum içerisinde kadınların iş hayatında üst pozisyonlara gelebilmesi için 

erkeklerden daha fazla yeteneğe sahip olması beklenir. Benzer şekilde siyasi karar 

alma mekanizmalarında da merkezde yer almak isteyen kadınların daha çok 

çalışmaları ve yaptıkları işin kusursuz olması beklenir. Erkek siyasetçilerin hataları 

çoğu zaman görmezden gelinirken, kadın siyasetçilerin yaptıkları hatalar 

büyütülmekte ve affedilmesi daha güç olmaktadır (Ataman, 1998: 24-27). 
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Ayrıca, kadının diğer toplumsal faaliyetlerinden daha fazla ve daha belirgin bir 

biçimde siyasete katılımının çerçevesi erkekler tarafından çizilmektedir (Güneş-

Ayata, 2011: 276). Güneş Ayata (2011: 273)’ya göre, “Burada dikkat edilecek husus, 

kadının siyasi faaliyetinin doğrudan erkeğin kontrolünde ve erkeklerle ilişki 

gerektirmeyen alanlarda olması, kadının kendi dünyasının dışına çıkıp farklı bir 

dünyada bağımsız olarak hareket etmesine yol açmamasıdır”. Dolayısıyla, kadınların 

siyasal katılımı adına mücadele verenlerin, öncelikle bu siyasetin kadına karşı 

temellendirilip temellendirilmediğini sorgulamaları gerekmektedir. Kadınları 

dışlayan bir mantık üzere kurulu siyaset sahnesine kadınların davet edilmesi neyi 

değiştirebilir? (Akal, 1994: 83). Zira kadınlar, erkeğin alanı olarak kodlanan siyasal 

iktidar alanına girdiğinde, geleneksel olarak kadınla erkek arasında çizilen duvarı 

aşmış olduğundan, eril araç ve yöntemleri kullanır ve simgesel olarak erkeğe 

dönüşürler (Ataman, 1998: 27). Bu durum ise kadının siyasete katılımını 

anlamsızlaştırır, çünkü erkeksileşen kadın kendi hakları için mücadele verememeye 

başlar. 

Siyasetin erkek alanı olarak görülmesinden başka, aile yapısıyla ilgili 

düşünceler de kadının siyasete katılımını engellemektedir. Ayata’ya göre, 

‘Türkiye’deki mevcut aile yapısı siyaset yapmak için kadınların en önemli 

engelidir’.Zira aile yapısı içinde kadına yüklenen sorumlulukların onun siyasete 

katılımını engellemesinin yanı sıra, kadın, erkeklerin siyasete daha iyi katılımı için 

araç olarak da kullanılabilmektedir. Nitekim sosyal güvenlik, kreş, okul gibi 

imkânların oldukça gelişmiş olduğu kuzey ülkelerinde, kadına yüklenen özel alan 

sorumlulukları hafiflediği için, kadınların katılımı oldukça üst düzeydedir (Ayata, 

1998: 70-72). Bu tür imkânların gelişmediği ve dolayısıyla bu tür görevlerin sadece 

kadınlara atfedildiği ülkelerde ise kadınların siyasal katılımı pek mümkün 

olamamaktadır. 

Ayata’ya göre, toplumda kız çocukların politikacı olmasına karşı tepki erkek 

çocuğun politikacı olmasına duyulan tepkiden çok daha fazladır. Kızlarının politikacı 

olmasını istemeyenler Ayata’nın yaptığı araştırmada, toplamın üçte ikisini 

oluşturmaktadır (Ayata, 1998: 72). Tekeli’nin yaptığı çalışmaya göre ise erkek 
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siyasetçiler, kadınların siyasete girmesine karşı olmadıklarını, ancak siyasete girecek 

seviyede donanımlı ve bilgili kadınlar bulmanın çok zor olduğunu ifade 

etmektedirler (Tekeli, 1998: 50). Bu ifadeler çoğu zaman, erkekler tarafından ileri 

sürülen bahaneler de olabilmektedir. Ancak yine de, bu çalışmalar göstermektedir ki, 

kadınlar hem ailesel, hem de eğitimsel birtakım sebeplerden ötürü siyasal katılma 

sağlayamamaktadır. 

Siyasal katılmanın partiler üzerinden gerçekleştiği günümüzde kadınların 

partilere üyelikleri ve partilerde görev alması ayrı bir önem taşımaktadır (Talaslı, 

1994: 207). Ancak siyasal partilere üye olarak aktif siyasal katılım gerçekleştirmek 

isteyen kadınların bunu neden yaptıkları ve siyasetin mi kendisine hizmet ettiği, 

kendisinin mi siyasete hizmet ettiği sorusu önem kazanmaktadır (Talaslı, 1996: 173). 

3.4.Türkiye’de Kadının Siyasal Katılımı Önündeki Engeller 

Türkiye’de ve genel olarak dünyada kadının siyasetten uzak kalmasına neden 

olan birçok kültürel ve yapısal faktör vardır. Bu faktörler farklı toplumlarda 

değişiklik gösteren türden olsalar da, bunları belli başlıklar altında toparlamak 

mümkündür. Öncelikle kadınlar, yüzyıllardır siyaset kurumunun dışında tutuldukları 

için, siyaset oyununun kurallarını ve bilgisini haiz değillerdir. Erkekler tarafından 

oluşturulan oyun kurallarının kadını dışlaması bir yana, kendilerine yüklenen 

toplumsal cinsiyet rolleri sonucunda kadınlar kendileri de siyasete uzak 

kalmaktadırlar. Öteden beri kadının toplumsal konumuna ilişkin olarak oluşturulan 

algı, onu ev içi alana hapsederek,  aile ve ev sorumluluklarını kadına yüklemiştir. 

Kadın ev dışında bir işte çalışsın ya da çalışmasın, öncelikli ve temel görevi ev işleri 

ile eş ve çocukların bakımı olarak düşünülmüştür. Dolayısıyla 25-35 yaş aralığı gibi 

siyaseten en verimli olunabilecek dönemlerinde kadınlar eve kapanmak zorunda 

kalmakta, erkeklerin siyasete dair edindiği tecrübe ve deneyimlerin de uzağında 

kalmaktadırlar. Nitekim birçok Avrupa ülkesinde yapılan çalışmalar göstermiştir ki, 

kadınların siyasetle ilgisi çocuk sayısıyla ters orantılıdır (Ayata, 1998: 69). 

Sözen’e göre ise Türkiye’de kadının siyasetteki temsil oranının düşüklüğü, 

kadının herhangi bir siyasi görüşü olmadığı ya da siyasal konularda duyarsız olduğu 
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anlamına gelmez. Ona göre, kadının siyasette daha fazla yer almasına yol açan 

birtakım engeller vardır. Birincisi, kadınlar siyasette erkeğin başarısını kendi başarısı 

olarak görmeye odaklanmış kültürel kodlarla çevrelendiğinden bunu sorgulamamaya 

başlar. İkincisi, kadının, yine öğrenilmiş bir şekilde, siyasette erkekler tarafından 

temsil edildiğini düşünmesidir. Üçüncü engel ise, kadınların sorunlarının yine 

kendileri tarafından tartışılacağı sivil toplum kuruluşlarının yetersizliğidir. Bu 

yetersizlik ise temel olarak bu tür kuruluşların demokrasiye yapacağı katkının 

küçümsenmesi ve demokrasinin sadece mecliste yasa yapıcılar eliyle sağlanacak bir 

yönetim şekli olarak görülmesidir (Sözen, 2010: 311). 

Daha önce de ifade edildiği gibi, Güneş-Ayata siyasal katılımı bireysel ve 

toplumsal siyasi katılım olarak ikiye ayırmaktadır. Ona göre bireysel siyasal katılım, 

genel vatandaşlık görevlerinden biri olan, ikili insan ilişkisi gerektirmeden tek başına 

yerine getirilebilen siyasal katılım türüdür ve en açık uygulaması da oy vermedir. 

Toplumsal siyasal katılım ise, ikili ilişkiler, grup davranışı ve sosyal faaliyet 

içerisinde gerçekleştirilen siyasal katılım türüdür. Toplumsal siyasal katılıma örnek 

vermek gerekirse; siyasi parti üyesi olmak, siyasette bir pozisyona aday veya üye 

olmak sayılabilir. Farklı niteliklere sahip olan bu iki farklı katılım türünde, kadınların 

karşılaştıkları sorunlar ve aldıkları roller farklılaşmaktadır. Türkiye’de kadınların 

ulusal düzeyde seçme ve seçilme hakkına kavuştuğu 1934 yılından bu yana, kadınlar 

bireysel siyasal davranış geliştirmeleri konusunda teşvik edilmekteyken, toplumsal 

siyasal davranış konusunda aynı desteği bulamamaktadırlar (Güneş-Ayata, 2011: 

261-262). 

Bireysel siyasal katılımı somut bir örnekle ele alacak olursak; görülür ki; 

kadınlar büyük oranda oy verme görevini yerine getirmekte ve bireysel siyasal 

katılımı gerçekleştirmektedir. Kadınların bireysel katılımı kocalarının etkisi altında 

gerçekleştirdikleri savını ise Güneş-Ayata, yaptığı çalışmada, bu kadınların büyük 

oranda eşlerine sormadan ya da eşlerinden farklı bir oy kullanma davranışı 

geliştirdiği sonucuna ulaşarak çürütmüştür. Türkiye’deki ataerkil aile yapısı 

içerisinde nasıl olup da kadınların kendi başlarına oy kullandıkları konusu ise, bu 

davranışın kadının kamusal alanla ilişkisini değiştirme niteliğinde olmaması ve 
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kadına ev dışı ilişkiler ve sorumluluklar getirmemesi olarak açıklanmıştır. Diğer bir 

ifadeyle, erkekler açısından eşlerinin nereye ve kime oy verdiği kontrol edilmeye 

değer bir davranış olmadığından, kadının bireysel siyasal katılımı en geleneksel 

siyasi oluşumlar tarafından bile desteklenmektedir. Türkiye’de genel olarak, kadının 

siyasete katılımı soyut bir şekilde düşünüldüğünde kabul görse de, somut bir aile 

bireyi olarak kadının siyasete girmesi tepkiyle karşılanmaktadır (Güneş-Ayata, 2011: 

263-267). 

Özel alanın beraberinde getirdiği sorumluluklar dolayısıyla kadının siyasi 

anlamda tecrübesiz olması kadının siyasal katılımı önündeki önemli engellerden 

biridir. Özel alan sorumlulukları altında ezilen ve siyaseten deneyim kazanamayan 

kadınlar, bu deneyimsizliklerini aşma noktasında mesleklerinde edindikleri deneyim 

ve başarıyı siyasete katılım yolunu açmak için kullanmaktadırlar. Zira aktif olarak 

siyasetin içinde olan kadınların özgeçmişleri incelendiğinde bu kadınların genellikle 

orta ve orta üst sınıfa ait iyi eğitim görmüş kadınlar oldukları görülür (Ayata, 1998: 

70). 

Özellikle çalışan kadınlar bağlamında düşünüldüğünde, bu kadınların hem 

işyerindeki sorumlulukların, işten arda kalan zamanlarda da evdeki sorumlulukların 

yükü altında ezildiği görülür. Çalışma yaşamı gibi kamusal bağlamlarda toplumsal ve 

siyasal olaylara ilgisi artan kadınlar, ev ve işteki sorumluluklardan siyasete ayıracak 

vakti bulamamaktadırlar. Üstelik kadınların tüm enerjilerini işyerine veriyor olmaları 

durumu dahi, onların iş hayatında üst pozisyonlar elde etmelerine yetmemektedir, 

zira iş hayatında da kadınlar karar alma mekanizmalarının dışında bir yerlerde 

konumlandırılmaktadırlar (Ayata, 1998:69-70). 

Özel alan sorumlulukları ve deneyimsizliğin yanı sıra, para da kadınların 

siyasete katılımı önünde duran önemli bir engeldir. Gerek Türkiye’de gerekse dünya 

ülkelerinin çok büyük bir bölümünde parayı sadece kazanan değil, aynı zamanda 

kontrol de edenler erkeklerdir. Yaygın seçmen kesimlerine ulaşmanın giderek daha 

fazla parayı gerektirir olduğu günümüzde, maddi olarak güvencesiz hisseden kadın 

bu tür harcamalar yapmaya erkeklerden daha az istekli olmaktadır. Bu da onun aktif 

siyasetteki şansını azaltan bir faktör olarak rol oynamaktadır (Ayata, 1998: 70). 
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Kadının siyasete aktif katılımının önünde bulunan engeller, diğer kamusal 

alanlarda varlık göstermesinin önündeki engellerden farklı olmasa da, siyasal katılım 

çok az olduğu için siyasetteki bu engeller daha da keskinleşmekte, kadınların 

önündeki duvarlar bu alanda daha da büyümektedir. Bunun yanı sıra, kurumsal 

siyasetin kendine özgü çalışma şartları kadının özel hayata ilişkin olarak yerine 

getirmesi beklenen görevlerle çatıştığı için bu engeller daha da büyümektedir. 

Ayrıca, kamusal ve özel ayrımında siyasetin çok net bir şekilde kamusal alan içinde 

ve hatta kamusal alanı belirleyen bir şekilde konumlandırılması, kadının giderek 

daha fazla özel alana hapsedilmesini beraberinde getirmektedir. Veya daha iyimser 

durumlarda, kadının kadın kadına siyaset yapmasına izin verilmesi ya da kurumsal 

siyasette aktif bir şekilde yer alma hakkını bir şekilde elde edebilen kadınlarınsa 

kadınların özel alan sorumluluklarıyla bağdaştırılan “kadınsı” işlere yönlendirilmesi 

söz konusu olmaktadır. Diğer bir ifadeyle kadınlar, önemli siyasi kararların alındığı 

mekanizmalardan uzak tutulmaktadırlar. Kimi zaman ise, siyasi partilerde aktif 

olarak çalışan ve hatta yüksek mevkilere gelen kadınlar, resmi toplantılarda 

“görünseler” de gayrıresmi birtakım toplantılara katılamadıklarından, parti içinde ve 

siyasette etkin bir pozisyon elde edememektedirler (Güneş-Ayata, 2011: 264-265). 

3.5. Siyasal Alanda Kadın 

Türkiye’de kadının siyasal katılımı ve bu bağlamda siyasi partilerin oynadığı 

rol incelendikten sonra, çalışmanın bu kısmında, kadının siyasal katılımının tarihsel 

izleri sürülecek ve bu tarihsel bağlam içinde siyasi parti kadın kolları teşkilatlarının 

nereye tekabül ettiği konularına değinilecektir. 

3.5.1.Kadının Siyasal Hakları 

Dünyada oy hakkına dair kısıtlamaların görülen en yaygın sebepleri cinsiyet ve 

yaşa ilişkindir. Antik Yunan’da yurttaş sayılmayan kadın, Batılı demokrasilerde de 

çok uzun bir süre oy hakkına sahip olamamışlardır (Kışlalı, 1994: 74). 

Temsili demokrasiler kadının dışlanması üzerinde temellenmişlerdir. 

Dolayısıyla tüm dünyada, kadın hareketlerinin ilk talebi vatandaşlık ve oy hakkı 

olmuştur. Kadınların oy hakkını kazanması, 1788’li yıllara kadar gitmektedir. 
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Dünya’da ilk kez ülke düzeyinde oy hakkına kavuşan kadınlar, 1893’te bu hakkı elde 

eden Yeni Zelandalı kadınlar olmuşlardır (Ataman, 1998: 25). Kadınlar ABD’de bazı 

eyaletlerde 1788’de, Yeni Zelanda’da 1893’te, Avustralya’da 1902’de, Finlandiya’da 

1906’da, Norveç’te 1913’te, Danimarka ve İzlanda’da 1915’te ve Hollanda’da 

1917’de erkeklerle eşit yurttaş olma statüsüne kavuşmuşlardır (Tekeli, 1998: 47). 

Genel olarak 19. Yüzyıldaki bu ilk kıvılcımdan sonra kadınlar, Avrupa’da 

Finlandiya, Asya’da Sri Lanka, Latin Amerika’da Ekvator, Afrika’da ise Senegal ve 

Tongo’nun öncülüğünde dalga dalga oy hakkına kavuşmuşlardır (Ataman, 1998: 25). 

Kışlalı’ya göre ise, kadınlar oy hakkını, dünyada ilk defa 1890 yılında, ABD’nin 

Wyoming eyaletinde elde etmişlerdir ve 30 yıllık bir süreçte bu ABD’nin tamamında 

kabul edilmeye başlanmıştır (Kışlalı, 1994: 75). 20. yüzyıla bakıldığında, kadınlar 

genel olarak üç büyük dalga halinde siyasal haklarını elde etmişlerdir. İlk dalga 

Birinci Dünya Savaşı yıllarını izleyen dönemde, İngiltere gibi kadın hareketinin 

yoğun olarak mücadele ettiği liberal demokratik ülkelerle Sovyet Cumhuriyetlerinde 

yükselmiştir. Türkiye’nin de dâhil olduğu, 1930’larda başlayan ikinci dalga ise, 

kadın mücadelesinin çok çetin geçmediği, bağımsız ama rejimleri pek de demokratik 

olmayan Latin Amerika ve Asya ülkelerini kapsamaktadır. Üçüncü dalga, II. Dünya 

Savaşı sonrasında bağımsızlığını kazanan eski sömürge devletlerinde yükselmiştir. 

Üçüncü dalga kapsamında, 1946-1970 yılları arasında dünyanın büyük bir 

bölümünde kadınların oy hakları tanınmıştır. Fransa, Belçika ve İsviçre ise bu 

anlamda çarpıcı örnekler olarak göze çarpmaktadır. Zira bu üç liberal demokraside, 

kadınların bir yüzyılı aşkın süre devam eden mücadeleleri, ikinci dünya savaşı 

sonrasında sonuç vermiş ve kadınlar oy haklarını eski sömürgelerdeki kadınlarla aynı 

dönemde elde etmişlerdir (Tekeli, 1998: 48). 

Türkiye’de ise kadınlar, ilk olarak 1930’da yerel düzeyde oy kullanma hakkını 

elde etmişler, 5 Aralık 1934 tarihinde ise ulusal düzeyde seçme ve seçilme hakkını 

elde etmişlerdir (Ataman, 1998: 25).Ülkemizde siyasal eşitliğin hukuksal çerçevesi 

birçok dünya ülkesinden daha erken oluşturulmuş olmasına rağmen, bu eşitlik, 

ülkede yerleşik olarak değerler sistemini değiştirememiş ve 1935’ten en son 

seçimlerin yapıldığı 2011’e kadar meclise girmeye hak kazanan erkek milletvekili 

sayısı 9,370 iken, kadın milletvekili sayısı 315’te kalmıştır. 2015 yılında yapılan 
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genel seçimlerde ise meclise 98 kadın milletvekili girebilmiş, TBMM’deki kadın 

milletvekili oranı 14,36’dan 17,82’ye çıkmıştır. Dünya çapında bakıldığında ise, 

2015 yılı Temmuz ayı sonunda, kadın milletvekili oranı % 22.2’ye ulaşmış 

durumdaydı (IPU) (Yavaşgel, 2014: 120-121). 

Kızılkaya’ya göre ülkemizde 5 Aralık 1934’te kadınlara verilen seçme ve 

seçilme hakkı adeta bir bahşiş ve bağıştan ibarettir. Zira bu hak, kadınların bu hak 

uğruna verdiği bir mücadelenin sonucunda verilmemiştir. Bu nedenledir ki, kadınlar 

siyasette halen ne sayısal olarak ne de söz sahibi olma anlamında eşit temsil 

edilememektedirler (Kızılkaya, 2004: 134). 

Dünyanın birçok ülkesinde kadınlar artık yasal olarak seçme ve seçilme 

hakkına sahip oldukları için, mücadele alanı bireysel haklardan grup çıkarlarının 

savunulmasına doğru kaymaktadır. Bu bağlamda, kadınların siyasal karar alma 

mekanizmalarında sayısal olarak nasıl temsil edildiklerinden ziyade, bu kadınların 

kadın çıkarlarını ne ölçüde temsil edip dile getirdikleri sorgulanmaktadır. Bir diğer 

ifadeyle bir yerde sayısal olarak belli bir çoğunluğa sahip olmak orada söz sahibi 

olunduğu anlamına gelmez. Ancak yine de, cinsiyetler arasındaki sayısal eşitsizliğin 

en çok göze çarptığı alanlardan birinin siyaset olması önemsenmeyecek bir durum 

değildir. (Yaraman, 1999: 14).  

3.5.2.Türkiye Siyasetinden Kadın Portreleri 

Talaslı’nın 1996 yılında yayınlanan çalışmasında öne sürdüğü varsayımlar şu 

şekildedir. Türkiye’de siyasal yaşama etkin bir şekilde katılım sağlayabilen iki tür 

kadın figürü vardır. Öncelikle, kendi alanında rüşdünü ispatlamış, partinin 

yararlanmayı umduğu kadınlar deneyim ve siyasal temelleri olmasa da kendilerine 

siyasi parti çatısı altında ve mümkün olursa da mecliste yer bulabilmektedir. Siyasete 

etkin katılım sağlayabilen bir diğer kadın grubu ise soyadları nedeniyle partilerden 

teklif alan, siyasal açıdan etkin ailelerden gelen kadınlardır (Talaslı, 1996: 117). Bu 

nedenle, etkin siyasette kendine yer edinebilen kadınlar, genel kadın nüfusundan 

farklı özellikler taşımaktadırlar (Talaslı, 1996: 117).  
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Talaslı, çalışmasında kadın siyasetçilerin önemli bir çoğunluğunun, 

Türkiye’deki kadın nüfusundan farklı özellikler gösterdiğini tespit etmiştir. Örneğin, 

kadın siyasetçilerin önemli bir bölümünün lise ve üstü eğitim gören, ortalamanın 

üzerindeki seçkin kadınlar oldukları görülmüştür. Kadın siyasetçiler baba meslekleri 

açısından değerlendirildiğinde, bu kadınların, orta sınıf kökenli bürokrat kızları 

oldukları belirlenmiştir. Anneleri çoğunlukla ev hanımı olan kadın siyasetçilerin 

önünde, siyasal ve kamusal yaşamlarında örnek alabilecekleri bir kadın modeline 

sahip olmadıkları görülmüştür (Talaslı, 1996: 204-205). 

Talaslı’nın araştırması kapsamına giren kadın siyasetçiler, genel olarak okul ve 

çocukluk dönemlerinde, anne-babalarının etkisiyle, ilerleyen yaşlarda ise eşlerinin 

etkisiyle siyasete ilgi duymaya başlamışlardır. Genel olarak, kadınların siyasete 

katılımında ailenin önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir (Talaslı, 1996: 206). 

Bağımsız olarak siyasette kendine bir yer edinebilmiş kadınlar ise, hem 

kendilerini diğer kadınlardan üstün görürler, hem de erkeklerle başa çıkmış 

olabilmenin gururunu yaşarlar. Kadınların siyasetteki yetersiz temsili konusunda ise 

daha çok kadınları suçlarlar; kadın hareketi ve sorunlarına mesafeli durarak 

kendilerinin erkek siyasetçilerle benzer oldukları izlenimini vermeye çalışırlar. 

Kadınlar ya erkeksileşerek ya da toplumda kabul edilen kalıplaşmış kadın rollerini 

siyasette sürdürerek, ama her seferinde erkeklerin çizdiği, kontrol ettiği ve belirlediği 

alan ve sınır içerisinde siyasette yer almaktadırlar (Güneş-Ayata, 2011: 275-276). 

Bir başka kadın portesini ise, aileden gelen siyasete yatkınlığı kendisi adına 

kullanan değil, bunu yine ailesi adına ve ailedeki erkek siyasetçiler yararına kullanan 

kadınlar oluşturmaktadır. Hem eşine destek olarak, hem de kadın kolları gibi 

birtakım kanallar aracılığıyla bilfiil çalışarak eşleri için siyaset yapan kadınlar oy 

avcıları ve oy depolarına dönüşmektedirler (Ayata, 1998: 71). Kadının toplumsal 

olarak yükselmesinin en kolay yolunun ailedeki erkeklerle birlikte yürümek olduğu 

Türkiye gibi ülkelerde, kadın, siyasetle ilgili olarak hem erkeği siyasete 

yaklaştırmakta hem de ailesine faydalı olduğu hissini güçlendirmeye çalışmaktadır. 

Ayrıca kadın, siyasette kocasının kazandığı başarılara katkı sağladıkça ailesinin ve 

dolayısıyla kendisinin statüsünün yükseleceğine inanmaktadır (Güneş-Ayata, 2011: 
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272-273). Talaslı yaptığı çalışmada, bazı kadınların toplumsal veya siyasal bir hedef 

için değil de bireysel çıkar sağlamak adına, bazı kadınların ise memuriyet dolayısıyla 

aktif siyasete katılamayan eşlerinin partiyle bağlantısını kurmak adına partiye üye 

olduklarını saptamıştır (Talaslı, 1996: 174). Aileleri adına siyaset yapan kadınların 

siyasal faaliyetleri erkeklerin denetimi altında olduğu için bağımsız siyasal etkinliği 

sınırlı kalmaktadır. Kendi adına siyaset yapmayı başarabilmiş seçkin ve eğitimli 

kadınlar ise erkek egemen siyaset dünyasında var olabilmek adına cinsiyetsizleşerek 

kadın sorunlarına karşı mesafeli bir duruş sergilemeye başlamaktadırlar (Tekeli, 

1996: 123). 

Siyasete bir şekilde katılım sağlamış olan kadınların yaşı, genel olarak, çocuk 

doğurma yaşının üstündedir, zira ancak çocuklarına karşı ve evdeki sorumlulukları 

azalmış olan kadınlar siyasete katılabilmektedirler ki bu da kadının siyasette bir yol 

kat edebilmesi, yükselebilmesi ve kendini geliştirebilmesi için çoğu zaman geç 

olmaktadır (Ayata, 1998: 70). 

Bazı kadınlar için ailedeki önyargıları yıkıp siyasette yer alabilmek ne kadar 

zorsa, bazı kadınlar için de bunu başarabilmek bir o kadar kolaydır. Ailelerinde 

eskiden beri politikacı erkekler olan kadınlar için aileleri, siyasi katılım konusunda 

önemli bir avantaja dönüşmektedir. Bu kadınlar, ya siyasette olan baba, eş veya 

kardeşleri için oy toplamak suretiyle, ya da ailedeki siyasi ortam nedeniyle siyasete 

bir yatkınlık duyarak daha fazla bilgi ve ilgi sahibi olurlar. Bu ise, siyasete ilginin 

küçük yaşlardan itibaren edinilen bir kültür ve sosyalizasyon süreci sonunda 

edinildiğini göstermektedir (Ayata, 1998: 71). 

Bireysel siyasal katılımda özerk hareket etme davranışı edinen kadınların 

kamusal siyasal katılımda geri planda kalması, kadın siyasetçilere düşen rolü 

arttırmaktadır. Kadınlarla birebir ilişkiyi kuran bireyler olarak kadın siyasetçiler, 

partiler açısından adeta birer oy toplama makinesi olarak görülebilmektedir. 

Buradaki siyasallığın özü ve sınırları bu ilişkinin kadın-kadına olmasıdır ve bu 

durum erkeklerle ilişkiyi veya rekabeti içermez (Güneş-Ayata, 2011: 268). 
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3.5.3.Türkiye’de Kadının Aktif Siyasal Katılımı: Tansu Çiller Örneği 

Türkiye’nin ilk kadın başbakanı olan Tansu Çiller, kadınların politikada 

tutarsız ve başarısız olacağı önyargısının oluşmasına neden olduğu ve erkek 

politikasını erkek gibi yaptığı gerekçeleriyle eleştirilse de, başbakanlık rolünün 

kadınlarca da yerine getirilebileceğini herkese göstermiş, siyasal liderliğe özenen 

kadınlara rol model sağlayarak onlara meşruiyet kazandırmıştır (Arat, 1998: 127-

128). 

Tansu Çiller Türk siyasal hayatında hiçbir kadının sahip olamadığı siyasal güç 

ve otoriteye sahip olarak bir ilke imza atmıştır. Ancak o da, kendinden önce meclise 

girebilmiş diğer kadın milletvekillerinin çoğu gibi yüksek öğrenim görmüştür ve 

saygın bir mesleği vardır. Tansu Çiller’in siyasete adım atmasında göze çarpan bir 

diğer önemli husus, bunda babasının oynadığı rol ve eşinin verdiği destektir. Kadın 

siyasetçilerin çok büyük bir bölümü babalarının siyasal ilgilerini içselleştirmiş, 

eşlerinin ya da babalarının kendilerini partiye kayıt ettirmeleriyle siyasete ilk 

adımlarını atmışlardır. Ancak bu durum, Tansu Çiller’in siyaset yolunda cinsiyetçi 

engellerle karşılaşmadığı anlamına gelmemektedir. Başbakan olarak isminin 

anılmaya başlamasıyla birlikte Doğru Yol Partisi içinde kadından başbakan 

olmayacağına dair birçok ses yükselmiştir (Arat, 1998: 128). 

Tansu Çiller başbakan olduktan sonra Sabah Gazetesinden Nilgün 

Cerrahoğlu’na verdiği röportajında Atatürk prensiplerinin ürünü olduğunu, kadınlar 

için özel bir misyon üstlenmeyeceğini ve kadınların var olan haklarını kullanmayı 

öğrenmeleri gerektiğini vurgulayarak bir anlamda, otoritesini korumak adına 

siyasette bir kadın olarak var olmak pozisyonunu reddetmiştir (Sabah Gazetesi (14 

Temmuz, 1993)’nden aktaran, Arat, 1998: 130). Çiller, yine bu röportajında, 

imkânları olan kadınlara kamusal alanın açık olduğunu, diğer kadınların ise 

geleneksel özel alan rollerini devam ettirmeleri gerektiğini ifade etmiş, Kemalist 

prensipler doğrultusunda kamu alanında kadın erkek eşitliğini savunsa da özel alanda 

geleneksel iş bölümünün devam etmesi gerektiğini belirtmiş, ev içinde eşinin aile 

reisi olduğundan övünerek söz etmiştir (Sabah Gazetesi (14 Temmuz, 1993)’nden 

aktaran, Arat, 1998: 130). 
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Kısacası Çiller, kadınlara yönelik hiçbir icraatı olmayan, erkeklerin geleneksel 

önceliklerinin izinden giden otoriter bir kadın lider olsa da siyasal liderliğin erkeklere 

özel bir olgu olduğu gerçeğini sorgulamaya yardımcı olmuş; yüzeysel de olsa siyasal 

liderliğin kadınlara o kadar uzak olmadığını göstermiştir (Arat, 1998: 133). 

3.5.4.Türkiye’de Siyasal Alanda Kadın Varlığının Simgeselliği 

“Kadınların Siyasal Yaşama ve Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı” konulu 

uluslararası seminerin sonuç raporunda Necla Arat şöyle demiştir: “Kadınların 

parlamentodaki sayısal varlıklarının hiçbir önemi yoktur. Önemli olan, onların kadın 

haklarından yana yaptıkları görev ve işlevdir. Eğer bir kadın, bir partide, bir paravana 

ve görüntü olarak kullanılıyorsa, bu hiçbir işe yaramayan bir gösteridir” (1996: 19). 

Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere Arat, kadının siyasal arenada bir şeyleri 

simgelemek adına araçsallaştırıldığını ifade etmiştir. 

Nitekim Tekeli’ye göre simgesellik Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınların resmi 

siyasal hayata atılışının 80 yıllık öyküsünü özetleyen kavramlardan biridir (Tekeli, 

1996: 117). Zira 1934’ten bu yana hükümetlerde görev alabilen kadınlar, ya hizmet 

süreleri sınırlı olan olağandışı hükümetlerde görev almışlar ya da kadınların sorunları 

konusunda işlevsel bir tutum takınamamışlardır (Tekeli, 1996: 117). 

Yaklaşık 80 yıllık süreçte parlamentoda yer almış toplam kadın sayısının 

sadece 315 (TBMM, 2014) olması adeta bu simgeselliğin bir kanıtıdır. Bu süreçte, 

kadınlar parlamentolarda bizzat yer aldılarsa da, hemen hemen her dönemde bir 

şeyleri sembolize ettikleri için parlamentoda olmalarına izin verilmiştir. Örnek 

vermek gerekirse, tek parti döneminde, dönemin faşist rejimlerinden kendini 

farklılaştırmak ve demokratikleşme yolunda potansiyeli olduğunu ifade etmek 

isteyen devlet çareyi parlamentoda modern, seçkin, öncü olarak nitelendirilen meslek 

kadınlarına ya da belirli kesimlerde ün yapmış kadınlara da yer vermekte bulmuştur 

(Tekeli, 1996: 118). 

Çoğulcu bir demokrasiye geçişle birlikte kadın temsili konusundaki simgesellik 

son bulmamış; darbelerin ardından ortaya çıkan siyasi yasaklı erkek siyasetçilerin 
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eşlerinin, kızlarının ve kız kardeşlerinin onların yerine ve onlar adına siyaset 

yapmaya başlamaları simgeselliği farklı bir boyuta taşımıştır  (Tekeli, 1996: 118). 

Simgeselliğin bir başka yüzünde ise Atatürkçülük sembolü olarak kadınların 

parlamentoya seçildikleri görülür. Olağanüstü koşullarda oluşturulan partiler üstü 

nitelikteki hükümetlerde bakan olma veya darbe sonrası oluşturulan Danışma 

Meclislerinde üye olma şansını yakalayan kadınlarla birlikte kadın temsilciler 

sayılarını iki katına çıkarabilmişlerse de yukarıda bahsi geçen simgesellikten dolayı 

etkili bir temsil söz konusu olamamıştır (Tekeli, 1996: 118-119). 

Diğer bir ifadeyle kadınların şimdiye kadar siyasete aktif katılımları hep 

simgesellik çerçevesi içinde destek görmüş, bu ise siyasal etkinliği değil etkisizliği 

beraberinde getirmiştir (Tekeli, 1996: 119). Siyaset “normal” seyri içinde işlemeye 

başladığı zaman ise kadınlara atfedilen simgesellik son bulmuş, kadınlar olağanüstü 

koşulların kendilerine sağladığı seçilme hakkını kaybetmişler ve tekrar siyasetten 

dışlanmaya başlamışlardır (Tekeli, 119). 

Uysal ve Topak (2010: 34-36)  da 2008 yılında yaptığı çalışmada, siyasi 

partilerin kadınları “vitrine koymaları gereken bir manken” olarak gördüklerini ve 

“kadın da olsun” tarzındaki yaklaşımla, ötekileştirdikleri gruplardan sadece biri olan 

kadını parti yönetimlerinde bulundurulacak bir çeşni olarak algıladıklarını tespit 

etmişlerdir. Yine bu araştırmaya göre, çoğu parti yöneticisi kadın bu durumu 

kabullenerek boyun eğmekte, kendini güçsüz hissettiği için de kollanma ihtiyacı 

duyduğunu ifade etmektedir. Siyasi partilerin şu anki yapılanmasına bakıldığında 

görülür ki, kadınlar ya siyasi partilerin eril karakterini gizleyecek birer vitrin unsuru 

olarak partiye dâhil edilmekte, ya da kadın kolları adı altında oluşturulan alanlarda 

çalışmaları özendirilmektedir. Erkek yöneticilere partide az sayıda kadın 

bulunmasının nedenleri sorulduğunda ise, kadınları suçlayıcı bir yaklaşımla, 

kadınlara bu işin zor geldiğini ve çabuk vazgeçtiklerini ifade etmektedirler. 

Nitekim kadının siyasette temsil edilmesi gerektiğini belirten çoğu görüş, 

kadınları siyasete renk katan ya da siyaseti yumuşatan bir unsur veya bir çeşni olarak 

değerlendirmektedir. Bir diğer ifadeyle, kadın da siyaset sahnesinde yer almalı diyen 
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çoğu erkek aslında doğal bir hakkın sahibine verilmesinden daha çok adeta onlara bir 

lütuf ve ihsan sunduklarını düşünmektedirler (Ataman, 1998: 32). 

Kısaca ifade etmek gerekirse, kadınlar, teoride, siyasi partilerin yönetiminde 

bulundurulması gerekli olanlar listesinde kendilerine yer bulabilseler de, siyasetin 

erkek işi olduğuna dair yaygın kanaat aşılamadığı için, uygulamada, “yönetimin 

ender bulunanları” kategorisine girmektedirler. Bu durum en çok da küçük yerleşim 

birimleri ve kırsal kesimde karşımıza çıkmaktadır (Uysal ve Topak, 2010: 36). 

Günümüzde ise hala özellikle seçim propagandaları dönemlerinde siyasetin 

erkek egemen niteliğini, normal dönemlerden daha kuvvetli bir şekilde gözler önüne 

seren siyasetin bir erkek işi olduğuna dair güçlü imalar, liderlerin ağzından dökülen 

sözlerde yansımasını bulmakta ve siyasilerin muhataplarının hepsini erkek olarak 

gören, kamuya hitaplarında aslında erkek olanlara hitap eden anlayışını 

normalleştirmektedir (Bora ve Tol, 2009: 825-836). 

3.6. Siyasi Partilerin Kadın Kolları Teşkilatları 

Sayıca ve güç olarak siyasetteki avantajı elinde bulunduran erkekler siyasetin 

kurallarını kendi yaşam tarzlarına uygun olarak koyarak kadınları dışlarlar. Kadınlara 

partili kimlikleriyle verilen sorumluluklar ise kadın seçmenlere ulaşmak adına evlere 

girmek gibi özel alana ilişkin sorumluluklardır. Daha kurumsal düzlemde ise, çok 

partili yaşama geçildikten sonra kadınları aktif siyasete sokmanın bir aracı olarak 

kurulan kadın kolları yapılanması, çok geçmeden, partili erkeklerin yakını olan 

kadınların çeşitli faaliyetlerle partiye oy ve gelir sağlayan kuruluşlara 

dönüştürüldüler. “Böylece kadın kolları kadınların siyasete katılımından çok, 

dışlanmalarını getiren bir kapalı devre gibi işlemeye başladı” (Tekeli, 1996: 121-

122). 

Siyasi partiler içerisinde görev alan kadınların erkeklere ‘yardımcı, uyumlu ve 

bağımlı’ olmaları beklenir. Çaylar düzenleyip ev toplantıları yapan kadınlar, partinin 

halkla ilişkiler birimi olarak görülüp, genel politika ve karar süreçlerinin dışında 

tutulurlar. “Yani kamusal alana katılmanın bir aracı olan siyasete dâhil olmuş 

kadınlar için, bu kamusal alanda erkek siyasetçiler tarafından sınırları çizilen bir özel 
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alan oluşturulur”. Diğer bir deyişle, kadınlar evdeki mutfaktan çıkıp siyasi alanda 

oluşturulan mutfağa kapanmak zorunda kalırlar. Kadın kolları veya komisyonları 

gibi yapılanmaların içinde kadınlar, sınırları erkekler tarafından belirlenen kadın 

kadına bir mücadele alanında bırakılırlar. Ve kendilerine, siyasetin işleyişine dair 

sınırlı miktarda edindikleri bilgiyi kullanabilecekleri, siyasetin daha üst 

basamaklarında bir yer verilmez. Daha üst pozisyonlara gelmelerinin önü kadın 

kollarına ısrarla sınırlı yetkiler verilmek suretiyle kapatılır ve böylece kadınların 

partinin ‘kolları’, erkeklerin ise partinin ‘kafası’ olduğu şeklinde oluşturulan 

işbölümü sürdürülür (Ataman, 1998: 32). 

3.6.1. Siyasi Parti Kadın Kollarının Tarihsel Gelişimi 

Kadın kollarının Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kuruluş öyküsü incelendiğinde bu 

savlar doğrulanmaktadır. Kadınlara 1934’te seçme ve seçilme hakkı verilmiştir; 

ancak kadınlar uzun bir süre siyasetin sadece nesnesi olma durumundan 

kurtulamamışlardır. Kadın kolları uygulaması ilk olarak CHP çatısı altında 1954’te 

İstanbul’da başlamışsa da, faaliyetlerin yaygınlık kazanması 1960 sonrasında 

mümkün olabilmiştir. Kadın kolları, kuruluşunun ilk dönemlerinde parti il 

başkanlarının yöre halkının buna olumsuz bakacağı bahanesini kullanarak 

engellemeye çalışmasıyla karşılaşsa da, çok geçmeden kadınların partiye oy ve 

kaynak toplamadaki önemleri anlaşılmış ve kadın kolları desteklenmeye başlamıştır. 

Ancak bu noktada, il başkanlarının eşlerinin veya diğer aile bireylerinin kadın 

kollarında aktif yer almaya başlamasıyla birlikte, ailesinin erkek bireyleri adına 

siyaset yapan, siyasette kendilerini değil erkekleri temsil eden ve dolayısıyla karar 

alma mekanizmalarının dışında tutulan kadın modeli ortaya çıkmıştır. Zira karar 

alınan toplantılar kadınların katılım sağlayamayacağı saat ve yerlere konulmuş, buna 

rağmen katılmak isteyen kadınlar ise “hırslı” kadınlar olarak etiketlenmişlerdir 

(Güneş-Ayata, 2011: 268-269). 

Türk siyasi hayatında 1955 yılında başlayan kadın kolları örgütlenmesi 

çalışmalarını 1960’lı yıllarda yasal bir kimliğe büründüren ilk siyasi parti olan CHP, 

bunu yaparak tabandaki kadınları parlamentoya taşıma amacı gütmüştür (Okuducu, 

1998: 140). 
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Partilerin ideolojik duruşlarıyla kadının siyasete katılımı ve kadın kolları 

faaliyetleri hakkındaki görüşleri paralellik arz etmektedir. Örneğin sağ partilerde 

kadın katılımı daha sınırlı ve daha kadına yönelik faaliyetlere odaklanmış biçimdedir. 

Yine de sağ partilerde de 1980 öncesi dönemde kadın kolları örgütlenmesinin olduğu 

görülmektedir. 1980 öncesi dönemin en büyük sağ partisi olan Adalet Partisi’nin 

kadın kolları faaliyetleri, CHP’nin kadın kolları faaliyetlerinden farklılık 

göstermektedir. Zira kadın kolları kâğıt üzerinde süreklilik gösteren bir yapılanma 

olsa da faaliyetleri kısa dönemli ve seçim dönemlerine özgüydü. Ve daha da 

önemlisi, kadın kolları parti içi güç mücadelelerinin bir tarafı değildi (Güneş-Ayata, 

2011: 269-270). 

Anavatan Partisi ise daha farklı bir yapıda kurduğu kadın örgütüyle dikkat 

çekmektedir. Semra Özal tarafından kurulan Türk Kadınını Tanıtma Vakfı, kadının 

kamusal alana katılımının gönüllü, yarı zamanlı ve kadının özel alan 

sorumluluklarıyla çatışmayacak biçimde olması gerektiğini ifade eden düşünce 

biçimiyle uyum içindedir (Güneş-Ayata, 2011: 270). 

Kadının siyasal alandaki bu sınırlı varlığı, 1980 sonrası dönemde tüm siyasi 

parti faaliyetleri gibi kadın kolları faaliyetlerinin de yasaklanmasıyla ve dolayısıyla 

kadına aktif siyasetin yolunu açacak olan kapının kapanmasıyla daha da kötü bir 

duruma gelmiştir (Güneş-Ayata, 2011: 271). Zira 12 Eylül 1980 darbe rejiminin 

siyasi partileri yasaklamasıyla birlikte kadın kolları faaliyetleri de durmuştur. Bireyi 

ve toplumu her türlü örgütsel katılımdan uzak tutan bu yasaklar, siyasal katılımı 

sadece seçimlerde oy kullanma noktasına indirgemiştir. Siyasi partilerin yeniden 

açılışından sonra CHP bünyesinde komisyonlar ve kurullar şeklinde yeniden 

örgütlenen kadın kolları,  anayasanın kadın ve gençlik kollarına ilişkin yasağı 

düzenleyen maddesinin değiştirilmesiyle birlikte, tekrar çalışmalarını yürütmeye 

devam etmiştir (Okuducu, 1998: 140-141). 

Sevindi (1998: 161)’ye göre, Hanımlar Komisyonunu kurarak yasayı delen 

Refah Partisi, o dönemde fiilen kadın kollarını kurup çalıştırabilmiş tek parti olma 

özelliği göstermektedir. Refah Partili kadınlar örgütlendikleri dönem içerisinde bir 

milyon üç yüz elli bin üye sayısına ulaşmışlardır. Tabandaki kadınları eğitecek 
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kadınlar olan hatibeler sınav sonucu seçilerek bir buçuk yıllık, siyaset biliminden 

diksiyona kadar birçok konuyu kapsayan sıkı bir eğitim sürecine tabi tutulmuşlardır 

(Sevindi, 1998: 152). 

Sevindi (1998: 150)’ye göre, “Türk siyaset tarihinin en politize kadın hareketi 

Refahlı kadınlardır”. Refahlı kadınlar, örgütlü oldukları zaman dilimi içerisinde 

feminist kadın hareketinin veya diğer partilerin başaramadığı mobilizasyonu 

gerçekleştirmişlerdir. Refahlı kadınlar, pasif İslamcı kadın anlayışını değiştirerek, 

kadın haklarına sahip çıkan, geleneksel erkek otoritesini sorgulayan ve kendi 

iradesiyle hareket edebilen kadın anlayışını getirmişlerdir. 

Sözen’e göre ise, Refah Partili kadınların taşıyıcılığını yaptığı kadın hareketi, 

hizmet, mağduriyet ve dışlanmışlık olmak üzere üç ana unsurdan beslenmektedir. Bu 

hareketin alanı ise siyasal olmaktan çok sosyopsikolojiktir, zira siyasal katılım veya 

kendini temsil etme gibi kaygılardan çok güven unsuru üzerinde durmuşlardır. Bir 

diğer ifadeyle, bu hareketin temel odak noktasını siyasal alan değil, kentlerin yeni 

sahipleri olma güdüsü oluşturmaktadır (Sözen, 2010: 312). 

Refah Partisi Kadın Kolları, kadınları ev dışında da birtakım sorumlulukları 

olduğunu ve kadınların toplumsal olanla da ilgilenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. 

Kadınları ev sohbetleriyle eğiterek ezilen kadınlara kendilerini ifade edebilecekleri 

bir alan açmıştır (Sevindi, 1998: 151). Sürekli ev toplantıları yapan şehir şehir gezen 

Hanımlar Komisyonu hatibeleri, kadının erkeklerden izin almaksızın adım 

atamadığını ve zulüm gördüğünü gözlemlediklerini belirtmişlerdir (Sevindi, 1998: 

157). 

Hanımlar Komisyonu partiyle paralel bir örgüt gibi çalışsa da son karar mercii 

olarak dikkate alınmamıştır. Parti Merkez Yönetim Kuruluna üye çok sayıda kadın 

yönetici olsa da, partinin karar verici konumlarında erkekler bulunmaktaydılar. 

Refahlı kadınlar faaliyetleri için ihtiyaç duydukları parayı ise kendileri birtakım 

sosyal etkinlikler aracılığıyla kazanmışlardır, zira erkek yoğunluklu partinin ana 

kademe teşkilatından kendilerine bir kaynak ayrılmamıştır. Borç para istemek de 
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çözüm olmamıştır, çünkü teşkilat bu parayı en kısa zamanda geri istemiştir (Sevindi, 

1998: 162-165). 

Bir dönem CHP Kadın Kolları Başkanlığı ve CHP milletvekilliği yapmış olan 

Güldal Okuducu’ya göre kadın kolları, siyasal katılımı kolaylaştırmanın ve 

özendirmenin yanı sıra kadınların siyasete ilişkin bilgi ve deneyimlerini arttırmanın 

önemli bir yoludur. Ona göre kadın kolları aynı zamanda, siyaseti demokratikleştirici 

bir etkiye de sahiptir. Zira kadınların siyasete katılımı ve siyasetteki etkinliği 

kadınların kendine olan güveninin artmasında, güçlenmelerinde ve 

özgürleşmelerinde önemli bir rol oynamaktadır (Okuducu, 1998: 141). Kadınların 

parti ideolojisi ve politikalarını kavrayışları ve genel siyasi birikimleri onların parti 

içindeki etkinlikleri üzerinde belirleyicidir. Dolayısıyla, kadınların onları anlama, 

anlatma, kavrama, sentez yapma, tartışma gibi konularda yetkin kılacak bir eğitim 

sürecine tabi tutulmaları önem arz etmektedir (Okuducu, 1998: 148). Bu noktada ise 

siyasi partilerin kadın kollarına büyük görevler düşmektedir. Ancak uygulamada ne 

yazık ki, partilerin kadın kollarıyla ilgili genel yaklaşımı, “iş varsa çalış, seçim varsa 

kaybol” şeklinde özetlenebilecek bir hal almıştır (Sevindi, 1998: 168). 

Sözen’in dönemin AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Sema 

Ramazanoğlu ile 2004 yılında yaptığı mülakatta, Ramazanoğlu, kurumsal yapılanma 

ve kurumsal görünürlük anlamında kendilerine rol model oluşturacak bir kadın 

kolları yapılanmasının mevcut olmadığını, kadın kalarak, kadın bakış açsısıyla 

siyaset üretmeye çalıştıklarını ifade etmiştir (Sözen, 2010: 316). 

Bu çalışma kapsamında, kadın kollarının kadının kamusal alandaki 

görünürlüğüne etkisi ve katkısının ne olduğunu anlayabilmek açısından, öncelikle, 

ilk bölümde kamusal alan kavramı ve kavramın Türkiye’deki tarihselliği mercek 

altına alınmış, ikinci bölümde Türkiye kamusal alanındaki kadının temsilleri tarihsel 

izleri sürülerek irdelenmeye çalışılmış, teorik alt yapıyı oluşturan üçüncü ve son 

bölümde ise, demokrasi ve kamusal alan kavramları arasındaki ilişkiye binaen, 

kadının siyasal kamusal alana katılımı konusunda siyasi partilerin oynadığı rol ve 

siyasi partilerin kadın kolları teşkilatlarının oluşum süreci incelenmiştir. 
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Tüm bu bilgilerin ışığında ve rehberliğinde, siyasi parti kadın kolları 

teşkilatlarının kadının kamusal alandaki varlığının mahiyetini ne ölçüde etkilediği, 

değiştirdiği ve biçimlendirdiğinin incelenmesi amacıyla sahaya inilmiş, gerek anket 

çalışmasıyla, gerek kadın kolları üyeleriyle yapılan yüz yüze görüşmelerle 

çalışmanın temel soruları cevaplanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, dördüncü 

bölümde, yapılan alan araştırmasına ilişkin detaylar ve veri analizi sonuçlarına yer 

verilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE KADINLARIN KAMUSAL GÖRÜNÜRLÜĞÜ VE 

ETKİNLİĞİ BAĞLAMINDA SİYASİ PARTİLERİN KADIN 

KOLLARI: MECLİSTE TEMSİL EDİLEN SİYASİ PARTİLERİN 

KADIN KOLLARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA 

 4.1. Mevcut Literatürün Değerlendirilmesi 

Kamusal alan kavramına ilişkin yazdığı kitaplarla, Türkiye’de kamusal 

alanın oluşumuna ve Batı dünyası kamusal alanı ile Türkiye’deki kamusal alan 

arasındaki farklılıklara vurgu yapan, laiklik temelli tartışmalarda kadının kamusal 

alandaki varlığına ve görünürlüğüne ilişkin önemli tespitlerde bulunan Nilüfer Göle, 

tez kapsamında temel olarak referans alınan kaynaklardan bir tanesini oluşturmuştur. 

Göle’nin yanı sıra, kamusal alan kavramını ilk ve en kapsamlı şekilde tanımlayan 

JurgenHabermas’ın Kamusallığın Yapısal Dönüşümü adlı kitabı da tezimizin temel 

hareket noktalarından birini oluşturmuştur. Kamusal alan kavramının hem dünyada 

hem de Türkiye’de ve genel olarak Batı dışı modernlik ortamlarında nasıl 

tanımlandığı, farklı siyasi projelerde bu alana kimlerin dahil edilip, kimlerin bu 

alandan dışlandığı konularına değinmek amacıyla yerli ve yabancı literatür taranarak 

konuyla ilgili farklı fikirler tartışılmıştır. Bu tartışmalar özetlendikten sonra, 

Türkiye’de özel-kamusal alan ayrımı bağlamında kadının siyasetteki konumu ve 

siyasi partilerin kadının katılımını arttırmaya yönelik olarak yaptığı çalışmalar ve bu 

bağlamda siyasi partilerin kadın kolları irdelenmiştir.  

Siyasi partilerin kadın kollarına ilişkin olarak yapılan literatür taramasında, 

daha önce, biri 2007 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji Anabilim 

Dalı’nda, diğeri de 2010 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda 

olmak üzere iki adet teze ulaşılmıştır. Bu tezlerden biri, kadın kollarını kadının siyasi 

katılımı bağlamında, diğeri ise siyaset ve kadın ilişkisi bağlamında incelemişler ve 

önemli sonuçlar ortaya koymuşlarsa da, literatürde kadının kamusal görünürlüğünü 
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ve kamusal etkinliğini siyasi partilerin kadın kolları özelinde sorgulayan herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. 

Ayrıca kamusal alanda kadın görünürlüğüne ilişkin olarak 2013 yılında 

Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda hazırlanan “Türkiye’de 

Kamusal Bir Özne Olarak Kadının Siyasetteki Görünürlüğü(Görünmezliği)” tezinde 

de kamusal ve özel ayrımının ilk oluşmaya başladığı zamanlardan günümüze kadar 

olan süreçte kadının kamusal alandaki konumuna ilişkin tartışmalara yer verilmiş, 

ardından da yerel yönetimlerdeki, meclisteki ve siyasi partilerdeki kadın sayısına 

ilişkin istatiksel veriler paylaşılmıştır.  

Tüm bu bilgiler ışığında denilebilir ki, kadının siyasal katılımı, kadın 

kollarının işlevleri ve kadının kamusal alandaki görünürlüğüne ilişkin olarak, gerek 

yerli, gerek yabancı literatür oldukça zengin eserlere sahip olsa da, kadının kamusal 

alandaki görünürlüğünü kadın kolları teşkilatları üzerinden inceleyen detaylı bir 

çalışma olmaması sebebiyle böyle bir çalışma yapılmasına gerek görülmüştür. 

4.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kadının kamusal alandaki görünürlüğünü ve 

etkinliğini siyasi partilerin kadın kolları bağlamında incelemektir. Bu doğrultuda 

siyasi partilerin kadın kollarına üye olan kadınların Türkiye’de kadının kamusal 

alandaki görünürlüğünü ve etkinliğini nasıl algıladıkları, siyasal yaşamda yer 

almanın kadının toplumsal, ekonomik ve siyasal alandaki eşitliğine katkı yapıp 

yapmayacağı konusunu nasıl değerlendirdikleri, üyesi oldukları kadın kolları 

örgütlenmesinden beklentilerin ve ileriye dönük hedeflerin neler olduğu irdelenmeye 

çalışılmıştır. Bu amaçla cevaplandırılması planlanan sorular şunlardır: 

1- Kamusal alanda erkeklere ve kadınlara hangi roller biçilmektedir? 

2- Siyasette bir şekilde kendine yer edinebilmiş kadınlar bu alanın genel olarak 

erkeklere ait olduğu ön kabulünden sıyrılabilmekte midir? 

3- Kadın kollarının genel siyasal yaşamdaki rolü ve etkinliği nedir? 

4- Kadın kollarına üye kadınlar kadının temsil sorununa nasıl bakmaktadırlar? 
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5- Siyasi parti kadın kollarına üye olarak aktif siyasi katılım gerçekleştirdiği 

kabul edilen kadınlar parti politikalarını tartışıp, karar alma süreçlerini 

etkiyebiliyorlar mı? Yoksa kadın kolları, kadınların geleneksel özel alan 

görevlerini yerine getireceği kamusal koridorlar mıdır? 

6- Kadın kolları kadının siyasal katılımını arttırmaya mı yoksa kadınların pasif 

ve edilgen nesneler olma konumunu pekiştirmeye mi hizmet etmektedir?  

Bu ve benzeri sorulara cevap aranacak olan bu araştırma kapsamında elde 

edilecek verilerin, Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve bunun kamusal 

alandaki tezahürleri, kadının siyasal yaşamdaki yetersiz temsiliyeti, siyasi partilerin 

kadın kollarının, kadın sorunlarının ve genel parti politikalarının tartışılması 

sürecinde karar alma süreçlerine etkisi, kadınların hem siyasal alan hem de yaşamın 

diğer alanlarında eşit bir kamusal görünürlük/etkinlik elde edebilmesinin bir yolu 

olarak siyasi parti kadın kolları gibi konuların irdelenmesi suretiyle ilgili literatüre 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

4.3. Araştırmanın Yöntemi ve Örneklem 

Türkiye’de kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve temsilde adaletsizlik 

sorunlarıyla karşı karşıya olduğu temel varsayımlarından hareket eden bu çalışmada, 

bir kamusal alan pratiği olarak siyasi parti kadın kollarının, kadının özel alanın 

sınırlarından kamusal alana çıkarak burada etkin birer özne olarak var olmalarını 

sağlayıp sağlayamadığını ve kadınların bu duruma ilişkin kendi algılarını ortaya 

koymayı amaçlamıştır.  

Çalışmanın yukarıda belirtilen amaca uygun bir şekilde tamamlanabilmesi ve 

cevap aranan soruların yanıtlanabilmesi adına, çalışma kapsamında nicel ve nitel 

teknikler bir arada kullanılmıştır. Bu bağlamda çalışmada iki farklı araştırma formu 

geliştirilerek uygulanmıştır. Bunlardan ilki, çalışmanın nesnelliğini sağlamak, kişiye 

göre değişen bilgilerden ziyade daha genel bilgilere ulaşabilmek ve örneklemin 

demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik durumlarına ilişkin fikir sahibi olmak 

adına uygulanan anket çalışmasıdır. Bu bağlamda, her partinin il teşkilatında 50’şer 

kişilik anket uygulaması yapılması öngörülmüş, ancak kadın kolları il yönetimlerinde 
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devamlı ve aktif halde bulunan kadın sayısının azlığı nedeniyle CHP, MHP ve HDP 

il ve gerekli görülen yerlerde ilçe teşkilatlarından olmak üzere toplam 30’ar eksiksiz 

anketin geri dönüşü sağlanabilmiştir. AKP kadın kolları il yönetimleri ise sayısal 

açıdan herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları için Konya’da 30, İstanbul’da ise 37 

sayısına il kadın kolları yönetimiyle rahatlıkla ulaşılabilmiştir. 

Çalışma kapsamında uygulanan diğer yöntem ise, kadınların kadın kolları 

içerisinde yer almadaki hedeflerinin neler olduğu, toplumun bu duruma bakışını nasıl 

algıladıkları, kadının siyasetteki varlığı üzerine düşüncelerinin ne şekilde olduğu 

konularında bilgi elde etmek amacıyla yapılan derinlemesine görüşme tekniğidir. Bu 

sorulara cevap aramak; kadınların nasıl yaşadıklarını, nasıl konuştuklarını, nasıl 

davrandıklarını ve neye nasıl tepki gösterdiklerini; kurumların faaliyetlerini ve 

işlerliğini, sosyal hareketleri ve karşılıklı ilişkileri anlamaya çalışmak araştırma 

problemi için elzem olduğundan nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Bu 

yöntem sayesinde kadınların sorunlarını, düşüncelerini, deneyimlerini dile 

getirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, mecliste grubu bulunan dört siyasi 

partinin kadın kollarıyla görüşmeler yapılmıştır. Bu bağlamda, İstanbul ve Konya il 

teşkilatlarından 3’er kadınla (toplam 24 kadın) görüşülmesi hedeflenmiştir. Ancak, 

kadın kollarının istek ve talepleri doğrultusunda, İstanbul örneğinde,  AKP, CHP ve 

HDP kadın kolları il teşkilatlarından kadınlarla görüşülebilmiş, MHP İstanbul kadın 

kollarında ise kadın kolları il yönetiminden sadece bir kadınla görüşülebilmesi 

dolayısıyla MHP Eyüp ilçe kadın kolları yönetiminden de bir kadınla görüşülüp sayı 

ikiye tamamlanmıştır. Konya örneğinde ise, AKP, MHP ve HDP il kadın kollarıyla 

görüşmeler gerçekleştirilirken, CHP örneğinde, 1 kadın, kadın kolları il 

yönetiminden, bir kadın ise Selçuklu ilçe kadın kollarından yönetiminden olmak 

üzere iki kadınla görüşülmüştür. Ayrıca,  kadınların istek ve talepleri ve araştırma 

için ayrılan zaman kısıtısebepleriyle;her iki ilde de AKP, CHP ve MHP’den ikişer 

kadınla görüşme gerçekleştirilebilmiş, HDP’de ise hedeflenen 3 sayısına hem 

İstanbul, hem Konya’da ulaşılabilmiştir. Dolayısıyla toplamda hedeflenen 24 

sayısına ulaşılamamış, toplam 18 kadınla görüşülmüştür.  
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4.4. Araştırmanın Güçlü ve Sınırlı Yönleri 

Yukarıda bahsi geçen, siyasette ve kamusal alandaki kadın varlığına ilişkin 

olarak hem teorik hem de günlük yaşantıdan verilen sayısal bilgiler doğrultusunda 

oluşturulan literatürdeki diğer tezler çalışma kapsamında dikkate alınmakla birlikte, 

bu çalışmada cevaplanması amaçlanan soruların farklılığı ve hem nicel hem de nitel 

araştırma yöntemlerinin bir arada uygulanmış olması sebebiyle özgün bir yapıya 

sahip olup, bilimsel anlamda konuyu bir adım daha ileriye taşıyarak literatüre az da 

olsa bir katkı sağlanmıştır. Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal alanlardaki 

durumlarına ilişkin genel geçer bilgilere ulaşmayı amaçlamasının yanı sıra, nicel 

anlamda ve istatiksel işlemlerle ulaşılması mümkün olmayan verilere derinlemesine 

mülakat yöntemiyle ulaşılmasının amaçlanması, bu çalışmayı alanında yapılan diğer 

çalışmalardan farklı bir yere koymaktadır. Ayrıca, çalışma kapsamında toplanan 

veriler, örneklemin temsil gücünün yüksek olması açısından İstanbul ve Konya 

illerinde toplanacak, bu da çalışmaya karşılaştırmalı bir çalışma olma özelliği 

kazandıracaktır. 

 4.5. Hipotezler ve Araştırma Soruları 

 Nicel ve nitel veri toplama tekniklerinin ve analiz yöntemlerinin kullanıldığı 

bu çalışmada çalışmanın nicel kısmında, yani anket soruları hazırlanırken ve sonuçlar 

analiz edilirken sınanan temel hipotez şu şekilde formüle edilmiştir: “Kadının siyasal 

yaşama aktif katılımını ve dolayısıyla kamusal etkinliğini arttırmak için kurulan 

siyasi partilerin kadın kolları teşkilatları, mevcut haliyle, kadının siyasal ve kamusal 

alanın içinde değil, dışında ve/veya yanında tutulması işlevini görmektedir.” Bu 

hipotezi destekleyecek yardımcı hipotezler ise şöyledir: 

1- Kadın kolları üyeleri, siyasi alanda erkek egemenliği olduğunu ve siyasete 

aktif katılımın zor olduğunu düşünmekte; kendilerini kamusal alanda güçsüz 

hissetmektedirler. 

2- Kadın kollarına üye kadınlar partinin karar alma süreçlerini 

etkileyemediklerini düşünmektedirler. 
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3- Kadın kolları üyeleri kadının siyasal alandaki mevcut temsil durumundan 

memnun değillerdir. 

4- Türkiye’deki mevcut haliyle kadın kolları, kadınların toplumsallaşması için 

fırsatlar yaratsa da, siyasal kamusal alanda etkin olmalarını 

sağlayamamaktadır.  

5- Kadın kollarına üye olan kadınlar, siyasal katılım bağlamında kadın kollarına 

önemli roller atfetseler de parti teşkilatının kendilerini önemsemediklerini 

düşünmektedirler. 

6- Kadınlar öncelikli sorumluluk alanlarının özel alanda olduğunu 

düşünmektedirler.  

7- Kadın kolları üyeleri siyasette kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasının 

demokrasi açısından önemli olduğunu düşünmektedirler. 

8- Kadın kolları üyeleri kadın kollarının yetki ve sorumluluklarının arttırılması 

gerektiğini düşünmektedirler. 

9- Kadın kolları teşkilatları, kadın sorunları odaklı değil, parti politikası odaklı 

çalışan teşkilatlar olup parti politikalarına büyük oranda bağlılık 

duymaktadırlar.  

Çalışmaya nitel veri sağlamak amacıyla yapılan mülakatların soruları 

hazırlanırken ve veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenirken ise temel olarak şu 

sorular etrafında hareket edilmiştir: 

1- Kamusal alanda erkeklere ve kadınlara hangi roller biçilmektedir? 

2- Siyasette bir şekilde kendine yer edinebilmiş kadınlar bu alanın genel olarak 

erkeklere ait olduğu ön kabulünden sıyrılabilmekte midir? 

3- Siyasi parti kadın kollarına üye olarak aktif siyasi katılım gerçekleştirdiği 

kabul edilen kadınlar parti politikalarını tartışıp, karar alma süreçlerini 

etkiyebiliyorlar mı?  
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4- Siyasi parti kadın kollarının oluşturduğu kamusallık nasıl bir özellik 

göstermektedir?  

5- Parti üst yönetimleri kadın kollarının hangi işlevleri yerine getirmesini 

beklemektedir?  

6- Kadın kollarının hareket sınırlarını belirleyen nedir? 

7- Kadın kolları ile ana kademe arasında geçişlilik var mıdır? 

8- Kadın kollarına üye kadınlar kadının temsil sorununa nasıl bakmaktadırlar? 

9- Kadın kolları üyeleri mensubu oldukları siyasi partinin kadına bakışına 

eleştirel bir şekilde yaklaşabilmekte midir?  

4.6. Bulgular ve Yorum 

Çalışmanın bu kısmında öncelikle anket analizi sonuçları, daha sonra ise nitel 

analize ilişkin değerlendirmelere yer verilecektir. Zira çalışmada “Yakınsayan 

Paralel Desen” yaklaşımı kullanılmıştır. Yakınsayan Paralel Desen nicel ve nitel 

yöntemlerden herhangi birine öncelik vermez, bu desende her ikisi de eşit derecede 

önemlidir. Bu desenin bir başka özelliği, çözümleme aşamasında bu iki yöntemi ayrı 

ayrı değerlendirmesidir. Bu modelde, nicel ve nitel veriler sonuç olarak yapılan genel 

yorumlamada birleştirilir(Creswell ve Clark,2014: 79). 

4.6.1. Anket Verilerinin Nicel Analizi 

Nicel analiz kısmında anket formlarına ilişkin güvenilirlik analizi, çalışmaya 

katılanların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler ve araştırma hipotezlerinin 

açıklanmasını sağlayacak analiz sonuçlarına değinilecektir. 

4.6.1.1. Örneklemin Demografik ve Sosyo- Ekonomik Özellikleri 

Bu bölümde ankete katılan kadın kolları üyelerinin iller ve partiler temelinde 

nasıl bir demografik ve sosyo-ekonomik tablo çizdiklerinin gösterilmesi 

amaçlanmıştır. 
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Tablo 1: Kadın kolu üyelerinin görev yaptıkları illere göre dağılımı 

Görev Yapılan İl Sayı % 

İstanbul 125 50,60 

Konya 122 49,40 

Toplam 247 100,00 

 Ankete katılan kadın kolları üyelerinin illere göre dağılımı incelendiğinde 

katılımcıların %50,6’sının İstanbul ilinde faaliyet gösteren parti kadın kolları 

teşkilatlarında %49,4’ünün ise Konya ilinde faaliyet gösteren parti kadın kolları 

teşkilatlarında olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 2: Kadın kolu üyelerinin görev yaptıkları partilere göre dağılımları 

Parti Sayı % 

AKP 67 27,10 

CHP 60 24,30 

MHP 60 24,30 

HDP 60 24,30 

Toplam 247 100,00 

 Kadın kolu üyelerinin görev yaptıkları partilere göre katılımcıların frekans 

analizi sonuçları incelendiğinde %27,1’inin AKP kadın kolları üyelerinden oluştuğu, 

%24,3’ünün CHP kadın kolları üyeleri, %24,3’ünün MHP kadın kolları üyeleri ve 

%24,3’ünün HDP kadın kolları üyelerinden oluştuğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 3: Kadın kolu üyelerinin yaşa göre dağılımı 

Yaş Sayı % Kümülatif  % 

19-30 54 21,90 21,90 

31-40 67 27,10 49,00 

41-50 64 25,90 74,90 

51 ve üzeri 62 25,10 100,00 

Toplam 247 100,00 

 Tablo 3 incelendiğinde ankete katılan kadın kolları üyelerinin %21,9’unun 

19-30 yaş arasında, %27,1’inin 31-40 yaş aralığında, %25,9’unun 41-50 yaş 

aralığında ve %25,1’inin ise 51 yaş ve üzeri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Tablo 4: Kadın kolları üyeleri yaşlarının partilere göre dağılımı 

Yaş AKP CHP MHP HDP Toplam 

19-30 11 6 10 27 54 

31-40 31 2 17 17 67 

41-50 17 17 18 12 64 

51 ve üzeri 8 35 15 4 62 

Toplam 67 60 60 60 247 

 Ayrıca ankete katılan kadın kolları üyelerinin yaş durumları partilere göre 

incelendiğinde, AKP’de görev yapan kadınların, ağırlıklı olarak orta yaşlı kadınlar 

olduğu, CHP’li kadınların büyük çoğunluğunun 40 yaş üzerinde olduğu, HDP’li 
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kadınların genellikle genç kadınlar olduğu, MHP’de ise her yaş grubundan kadın 

olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 5: Kadın kolları üyeleri yaşlarının illere göre dağılımı 

Yaş İstanbul Konya Toplam 

19-30 33 21 54 

31-40 39 28 67 

41-50 31 33 64 

51 ve üzeri 22 40 62 

Toplam 125 122 247 

  Kadın kolları üyelerinin yaş durumları illere göre incelendiğinde ise, 

İstanbul’daki çoğunluğu orta yaşlı kadınların Konya’da ise 40 yaş üzeri kadınların 

oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 6: Kadın kolu üyelerinin doğum yerlerine göre dağılımı 

Doğum yeri Sayı % 

İstanbul 63 25,50 

Konya 98 39,70 

Diğer 86 34,80 

Toplam 247 100,00 

Ankete katılan kadın kolları üyelerinin doğum yerlerine göre dağılımı 

incelendiğinde kadınların büyük çoğunluğunun anketin yapıldığı İstanbul ve Konya 

illerinde doğduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, ankete katılan kadınların 

%25,5’i İstanbul doğumluyken, %39,7’si Konya doğumludur. İstanbul’un metropol 
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olma özelliği gösteren bir şehir olduğu göz önünde bulundurulduğunda, İstanbul’daki 

kadın kolları üyelerinin farklı şehirlerde doğup sonradan İstanbul’a göç ettikleri 

sonucuna varılabilir. 

Tablo 7: Kadın kolları üyelerinin eğitim durumuna göre dağılımı 

Eğitim durumu Sayı % Kümülatif % 

Okuryazar 7 2,80 2,80 

İlkokul ve dengi mezunu 37 15,00 17,80 

Ortaokul ve dengi mezunu 27 10,90 28,70 

Lise ve dengi mezunu 75 30,40 59,10 

Üniversite mezunu 79 32,00 91,10 

Yüksek lisans ve doktora mezunu 22 8,90 100,00 

Total 247 100,00 

Kadın kolları üyelerinin eğitim durumuna göre dağılımı incelendiğinde 

katılımcıların %2,8’inin okuryazar, %15’inin ilkokul ve dengi mezunu, %10,9’unun 

ortaokul ve dengi mezunu, %30,40’ının lise ve dengi mezunu, %32’sinin üniversite 

mezunu, %8,9’unun ise yüksek lisans veya doktora mezunu olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 8:  Kadın kolları üyeleri eğitim durumlarının partilere göre dağılımı 

Eğitim durumu AKP CHP MHP HDP Toplam 

Okuryazar 0 1 0 6 7 

İlkokul ve dengi mezunu 4 7 6 20 37 

Ortaokul ve dengi mezunu 2 6 10 9 27 

Lise ve dengi mezunu 18 25 17 15 75 

Üniversite mezunu 30 19 22 8 79 

Yüksek lisans ve doktora mezunu 13 2 5 2 22 

Toplam 67 60 60 60 247 

 Ankete katılan kadınların eğitim durumlarının partilere göre dağılımı 

incelendiğinde ise, genel olarak eğitim seviyesi en yüksek kadınların AKP’de 

olduğu, en düşük kadınların ise HDP’de olduğu tespit edilmiştir. CHP ve MHP’de 

ise büyük çoğunluğu lise ve üniversite mezunlarının oluşturduğu görülmüştür.  

Tablo 9: Kadın kolları üyeleri eğitim durumlarının illere göre dağılımı 

Eğitim durumu İstanbul Konya Toplam 

Okuryazar 7 0 7 

İlkokul ve dengi mezunu 13 24 37 

Ortaokul ve dengi mezunu 14 13 27 

Lise ve dengi mezunu 40 35 75 

Üniversite mezunu 37 42 79 
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Yüksek lisans ve doktora mezunu 14 8 22 

Toplam 125 122 247 

 Kadın kolları üyelerinin eğitim durumlarının illere göre dağılımını gösteren 

yukarıdaki tabloya göre, Konya’da üniversite mezunu kadınlar büyük bir çoğunluğa 

sahipken, İstanbul’da ise lise mezunu kadınların çoğunlukta olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Tablo 10:  Kadın kolu üyelerinin mesleklere göre dağılımı 

Meslek Sayı % 

Çalışmıyor/Ev hanımı 102 41,30 

Özel sektörde ücretli çalışan 33 13,40 

Özel sektörde işveren/yönetici 19 7,70 

Kamu sektörü/memur 4 1,60 

Kamu sektörü/üst düzey memur 2 0,80 

Esnaf 14 5,70 

Serbest meslek (Avukat, Doktor, vb.) 12 4,90 

Emekli 47 19,00 

Diğer 14 5,70 

Toplam 247 100,00 

Kadın kolları üyelerinin mesleklere göre dağılımı incelendiğinde, %41,3’lük 

oranla en kalabalık grubu oluşturanların ev hanımı oldukları tespit edilmiştir. Ev 
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hanımlarını %19 ile emekliler, daha sonra ise %13,4 ile özel sektörde ücretli çalışan 

kadınları takip etmektedir. 

Tablo 11: Kadın kolları üyelerinin meslek durumlarının partilere göre dağılımı 

Meslek AKP CHP MHP HDP Toplam 

Çalışmıyor/Ev hanımı 21 18 31 32 102 

Özel sektörde ücretli çalışan 7 7 6 13 33 

Özel sektörde işveren/yönetici 14 1 3 1 19 

Kamu sektörü/memur 0 0 3 1 4 

Kamu sektörü/üst düzey memur 1 1 0 0 2 

Esnaf 2 0 6 6 14 

Serbest meslek (Avukat, Doktor, vb.) 10 2 0 0 12 

Emekli 9 27 9 2 47 

Diğer 3 4 2 5 14 

Toplam 67 60 60 60 247 

 Ankete katılan kadınların meslek durumlarının görev yaptıkları partilere 

göre dağılımı incelendiğinde tüm partilerde kadınların büyük çoğunluğunun ev 

hanımı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Tablo 12: Kadın kolları üyelerinin meslek durumlarının illere göre dağılımı 

Meslek İstanbul Konya Toplam 

Çalışmıyor/Ev hanımı 37 65 102 

Özel sektörde ücretli çalışan 16 17 33 

Özel sektörde işveren/yönetici 18 1 19 

Kamu sektörü/memur 2 2 4 

Kamu sektörü/üst düzey memur 2 0 2 

Esnaf 13 1 14 

Serbest meslek (Avukat, Doktor, vb.) 8 4 12 

Emekli 21 26 47 

Diğer 8 6 14 

Toplam 125 122 247 

 Kadın kolları üyelerinin meslek durumlarının illere göre dağılımının 

gösterildiği yukarıdaki tabloya göre ise ankete katılan kadınlar içinde, Konya’daki 

kadınların büyük çoğunluğunun ev hanımı olduğu, İstanbul’da ise özel sektörde 

işveren/yönetici ve esnaf kadınların Konya’ya göre daha çok olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 13: Kadın kolu üyelerinin çalışmama nedenlerine göre dağılımı 

Çalışmama nedeni Sayı % Geçerli % 

İşten ayrıldım/çıkarıldım ve halen iş arıyorum 23 9,30 19,30 
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Ev işleri ve çocuk bakımı görevlerim var. 51 20,60 42,90 

Ailem izin vermiyor 8 3,20 6,70 

Eşim izin vermiyor 2 0,80 1,70 

Çalışmak istemiyorum 9 3,60 7,60 

Uygun iş bulamadım 18 7,30 15,10 

Eğitimim yetersiz 2 0,80 1,70 

Diğer 6 2,40 5,00 

Toplam 119 48,20 100,00 

Cevapsız 128 51,80 

Toplam 247 100,00 

 Ankete katılan kadınların çalışmama sebepleri incelendiğinde, çalışmayan 

kadınların % 42,9’unun ev işleri ve çocuk bakımı görevlerinden dolayı çalışmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu bilgi, kadınların hala özel alanın birincil sorumlusu olma 

durumunun devam ettiğinin ve kadınların kamusal alana katılımı önündeki en önemli 

engellerden birinin özel alandaki sorumluluklar olduğunu göstermektedir. Aile ve 

eşin izin vermemesine bağlı olarak çalışmadığını ifade eden kadınlar ankete katılan 

kadınlar içinde % 8,4’lük dilimi oluşturmaktadır. Bu ise kadınların iş yaşamına 

katılımına ilişkin geleneksel engellerin bir nebze de olsa ortadan kalkmaya 

başladığının göstergesi olarak kabul edilebilir. 
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Tablo 14: Kadın kolları üyelerinin çalışmama sebebinin partilere göre dağılımı 

  

 

 

 

 

 

  

Ankete katılan çalışmayan kadınların çalışmama sebeplerinin partilere göre dağılımı 

incelendiğinde, ev işleri ve çocuk bakımı görevlerinden dolayı çalışamayan 11 

AKP’li, 12 CHP’li, 14 MHP’li ve 14 HDP’li kadın olduğu tespit edilmiştir. 

  

 

 

 

 

 

Çalışmama nedeni  AKP CHP MHP HDP Toplam 

İşten ayrıldım/çıkarıldım ve halen iş arıyorum 4 6 7 6 23 

Ev işleri ve çocuk bakımı görevlerim var. 11 12 14 14 51 

Ailem izin vermiyor 3 1 2 2 8 

Eşim izin vermiyor 1 0 1 0 2 

Çalışmak istemiyorum 1 1 4 3 9 

Uygun iş bulamadım 7 0 6 5 18 

Eğitimim yetersiz 0 0 0 2 2 

Diğer 1 4 0 1 6 

Toplam  28 24 34 33 119 
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Tablo 15: Kadın kolları üyelerinin çalışmama sebebinin illere göre dağılımı 

Çalışmama nedeni İstanbul Konya Toplam 

İşten ayrıldım/çıkarıldım ve halen iş arıyorum 16 7 23 

Ev işleri ve çocuk bakımı görevlerim var. 11 40 51 

Ailem izin vermiyor 1 7 8 

Eşim izin vermiyor 1 1 2 

Çalışmak istemiyorum 6 3 9 

Uygun iş bulamadım 6 12 18 

Eğitimim yetersiz 2 0 2 

Diğer 3 3 6 

Toplam  46 73 119 

Ankete katılan kadınların çalışmama sebeplerinin illere göre dağılımı 

incelendiğinde ev işleri ve çocuk bakımı görevleri olması sebebiyle çalışamayan 51 

kadından 40’ının Konya’da yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Aile ve eşin izin 

vermemesi durumuna bağlı olarak çalışamayan toplam 10 kadının ise 8’i Konya’da 

yaşamaktadır. Bu durum, Konya’da geleneksel ataerkil zihniyetin İstanbul’dan daha 

fazla olduğunu ve kadının birincil sorumluluğunun özel alanda olduğunu 

göstermektedir.  
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Tablo 16: Kadın kolu üyelerinin medeni durumlarına göre dağılımı 

Medeni durum Sayı % 

Bekâr 59 24,00 

Evli 163 66,30 

Boşanmış 15 6,10 

Dul 9 3,70 

Toplam 246 100,00 

 Ankete katılan kadın kolları üyelerinin % 24’ünün bekâr, % 66,3’ünün evli, 

%6,1’i boşanmış ve %3,7’sinin dul olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 17: Kadın kolları üyelerinin medeni durumlarının partilere göre dağılımı 

Medeni durum  AKP CHP MHP HDP Toplam 

Bekâr 16 5 10 28 59 

Evli 49 43 43 28 163 

Boşanmış 1 8 3 3 15 

Dul 0 4 4 1 9 

Toplam  66 60 60 60 246 

 Ankete katılan kadınların medeni durumlarının partilere göre dağılımı 

incelendiğinde, en fazla bekâr üyenin HDP’de (28) en fazla evli üyenin ise AKP’de 

(49) olduğu görülmüştür. 
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Tablo 18: Kadın kolları üyelerinin medeni durumlarının illere göre dağılımı 

Medeni durum  İstanbul Konya Toplam 

Bekâr 41 18 59 

Evli 71 92 163 

Boşanmış 9 6 15 

Dul 4 5 9 

Toplam 125 121 246 

 Ankete katılan kadınların medeni durumlarının illere göre dağılımı 

incelendiğinde, İstanbul’da 41 bekâr, 71 evli, 9 boşanmış, 4 dul kadın varken, 

Konya’da 18 bekâr, 92 evli, 6 boşanmış ve 5 dul kadın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 19: Kadın kolu üyelerinin eş eğitim durumlarına göre dağılımı 

Eş eğitim durumu Sayı % Geçerli % Kümülatif % 

Okuryazar 2 0,80 1,20 1,20 

İlkokul ve dengi mezunu 12 4,90 7,20 8,40 

Ortaokul ve dengi mezunu 14 5,70 8,40 16,80 

Lise ve dengi mezunu 46 18,60 27,50 44,30 

Üniversite mezunu 65 26,30 38,90 83,20 

Yüksek lisans ve doktora mezunu 26 10,50 15,60 98,80 

Diğer 2 0,80 1,20 100,00 
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Toplam 167 67,60 100,00 

Cevapsız 80 32,40 

Toplam 247 100,00 

 Kadın kolları üyelerinden evli olanların eş eğitim durumlarını gösteren tablo 

incelendiğinde, büyük çoğunluğu lise ve üniversite mezunlarının oluşturduğu tespit 

edilmiştir. Eşi lise ve dengi mezunu olanlar %27,50’lik bir dilimi oluştururken, 

üniversite mezunu olanlar % 38,9’luk dilimi oluşturmaktadır. 

Tablo 20: Kadın kolları üyelerinin eş eğitim durumlarının partilere göre dağılımı 

Eş eğitim durumu  AKP CHP MHP HDP Toplam 

Okuryazar 0 0 0 2 2 

İlkokul ve dengi mezunu 1 0 1 10 12 

Ortaokul ve dengi mezunu 2 3 8 1 14 

Lise ve dengi mezunu 8 16 16 6 46 

Üniversite mezunu 22 22 12 9 65 

Yüksek lisans ve doktora mezunu 18 2 6 0 26 

Diğer 0 2 0 0 2 

Toplam  51 45 43 28 167 

 Kadın kolları üyelerinin eş eğitim durumlarının partilere göre dağılımı 

incelendiğinde, eşi yüksek lisans ve doktora mezunu olan kadınların büyük 

çoğunluğunun AKP’de olduğu, eşi üniversite mezunu olan kadınların ise 

çoğunluğunun AKP ve CHP’de olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 21: Kadın kolları üyelerinin eş eğitim durumlarının illere göre dağılımı 

Eş eğitim durumu İstanbul Konya Toplam 

Okuryazar 2 0 2 

İlkokul ve dengi mezunu 3 9 12 

Ortaokul ve dengi mezunu 9 5 14 

Lise ve dengi mezunu 18 28 46 

Üniversite mezunu 26 39 65 

Yüksek lisans ve doktora mezunu 13 13 26 

Diğer 0 2 2 

Toplam  71 96 167 

 Kadın kolları üyelerinin eş eğitim durumlarının illere göre dağılımı 

incelendiğinde, İstanbul’daki 71 evli kadın içinde 57 kadının eşinin lise ve üstü 

mezuniyet durumunda olduğu, Konya’da ise 96 evli kadın içinde 80’inin eşinin lise 

ve üstü mezuniyet durumunda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 22: Kadın kolu üyelerinin eş meslek durumlarına göre dağılımı 

Eş Mesleği Sayı % Geçerli % 

Çalışmıyor/İşsiz 2 0,80 1,20 

Özel sektörde ücretli çalışan 28 11,30 16,70 

Özel sektörde işveren/yönetici 30 12,10 17,90 

Kamu sektörü/memur 15 6,10 8,90 
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Kamu sektörü/üst düzey memur 9 3,60 5,40 

Esnaf 19 7,70 11,30 

Serbest meslek 23 9,30 13,70 

Emekli 40 16,20 23,80 

Sanayici 1 0,40 0,60 

Diğer 1 0,40 0,60 

Toplam 168 68,00 100,00 

Cevapsız 79 32,00 

Toplam 247 100,00 

Kadın kolları üyelerinin eş meslek durumları incelendiğinde, kadınların % 

23,8’inin eşinin emekli olduğu, %17, 9’unun eşinin özel sektörde işveren ya da 

yönetici olduğu, % 16,7’sinin eşinin ise özel sektörde ücretli çalışan olduğu tespit 

edilmiştir. 

Tablo 23: Kadın kolları üyelerinin eş meslek durumlarının partilere göre 
dağılımı 

Eş mesleği  AKP CHP MHP HDP Toplam 

Çalışmıyor/İşsiz 0 0 0 2 2 

Özel sektörde ücretli çalışan 12 6 3 7 28 

Özel sektörde işveren/yönetici 11 3 8 8 30 

Kamu sektörü/memur 5 4 5 1 15 
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Kamu sektörü/üst düzey memur 7 1 1 0 9 

Esnaf 4 3 9 3 19 

Serbest meslek 6 6 5 6 23 

Emekli 6 22 12 0 40 

Sanayici 1 0 0 0 1 

Diğer 0 0 0 1 1 

Toplam  52 45 43 28 168 

Kadın kolları üyelerinin eş meslek durumlarının partilere göre dağılımı 

incelendiğinde, eşi özel sektörde ücretli işçi veya işveren/yönetici olarak çalışan 

kadınların çoğunluğunun AKP’de olduğu, eşi emekli olan kadınların çoğunun ise 

CHP’de olduğu tespit edilmiştir. 

 Tablo 24: Kadın kolları üyelerinin eş meslek durumlarının illere göre dağılımı 

Eş meslek  İstanbul Konya Toplam 

Çalışmıyor/İşsiz 1 1 2 

Özel sektörde ücretli çalışan 6 22 28 

Özel sektörde işveren/yönetici 16 14 30 

Kamu sektörü/memur 5 10 15 

Kamu sektörü/üst düzey memur 2 7 9 

Esnaf 16 3 19 
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Serbest meslek 15 8 23 

Emekli 9 31 40 

Sanayici 1 0 1 

Diğer 0 1 1 

Toplam  71 97 168 

Kadın kolları üyelerinin eş meslek durumlarının illere göre dağılımı 

incelendiğinde eşi emekli olan kadınların (31) büyük çoğunluğunun Konya’da 

yaşadığı, İstanbul’da ise eşi özel sektörde işveren/yönetici (16), esnaf (16) ve serbest 

meslek sahibi(15) olanların çoğunlukta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 25: Kadın kolu üyelerinin çocuk sahibi olma durumlarına göre dağılımı 

Çocuk durumu Sayı % 

Evet 172 69,90 

Hayır 74 30,10 

Toplam 246 100,00 

 Kadın kolları üyelerinin çocuk sahibi olma durumlarının frekans analizi 

sonuçları incelendiğinde kadınların %69,9’unun çocuk sahibi olduğu, %30,1’inin ise 

çocuk sahibi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 26:  Kadın kolları üyelerinin çocuk sahibi olma durumunun partilere göre 
dağılımı 

Çocuk durumu  AKP CHP MHP HDP Toplam 

Evet 46 51 46 29 172 
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Hayır 20 9 14 31 74 

Toplam  66 60 60 60 246 

Kadın kolları üyelerinin çocuk sahibi olma durumlarının partilere göre dağılımı 

incelendiğinde AKP’de ve MHP’de 46, CHP’de % 51, HDP’de ise 29 kadının çocuk 

sahibi olduğu görülür. 

Tablo 27: Kadın kolları üyelerinin çocuk sahibi olma durumunun illere göre 
dağılımı 

Çocuk durumu  İstanbul Konya Toplam 

Evet 74 98 172 

Hayır 51 23 74 

Toplam  125 121 246 

Kadın kolları üyelerinin çocuk sahibi olma durumlarının illere göre dağılımı 

incelendiğinde Konya’da çocuk sahibi kadınların daha fazla olduğu görülür. Zira 

İstanbul’da 74 kadın çocuk sahibiyken, Konya’da 98 kadının çocuğu vardır.  

Tablo 28: Kadın kolu üyelerinin çocuk sayılarına göre dağılımı 

Çocuk Sayısı Sayı % Geçerli % Kümülatif % 

1 47 19,00 27,30 27,30 

2 80 32,40 46,50 73,80 

3 35 14,20 20,30 94,20 

4 6 2,40 3,50 97,70 

5 2 0,80 1,20 98,80 
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6 2 0,80 1,20 100,00 

Toplam 172 69,60 100,00 

Yok 75 30,40 

Toplam 247 100,00 

Kadın kolları üyelerinin çocuk sayılarına göre dağılımının frekans analizi 

incelendiğinde 2 çocuğu olan kadınların çoğunluğu (%46,5) oluşturduğu görülür. 

Tablo 29: Kadın kolu üyelerinin kişisel gelir düzeyine göre dağılımı 

Gelir düzeyi Sayı % Kümülatif % 

0-1000 TL 132 53,40 53,40 

1001-2000 TL 59 23,90 77,30 

2001-3000 TL 33 13,40 90,70 

3001-4000 TL 8 3,20 93,90 

4001-5000 TL 7 2,80 96,80 

5000 ve üzeri 8 3,20 100,00 

Toplam 247 100,00 

Ankete katılan kadın kolları üyesi kadınların kişisel gelir düzeylerine göre 

dağılımının frekans analizi incelendiğinde, en büyük çoğunluğu en fazla 1000 TL 

maaşı olanların oluşturduğu görülür. Bu da genel olarak, kadın kolları üyelerinin 

ekonomik açıdan bağımsız olmadıklarının, eşe veya aileye bağımlı olduklarının 

göstergesi olarak kabul edilebilir. 
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Tablo 30: Kadın kolları üyelerinin kişisel gelir düzeylerinin partilere göre 
dağılımı 

Kişisel gelir düzeyi  AKP CHP MHP HDP Toplam 

0-1000 TL 27 27 32 46 132 

1001-2000 TL 9 23 19 8 59 

2001-3000 TL 13 8 6 6 33 

3001-4000 TL 8 0 0 0 8 

4001-5000 TL 3 1 3 0 7 

5000 ve üzeri 7 1 0 0 8 

Toplam  67 60 60 60 247 

Kadın kolları üyelerinin kişisel gelir düzeylerinin partilere göre dağılımı 

incelendiğinde, genellikle tüm partilerde çoğunluğun alt gelir grubuna ait olduğu, 

ancak en kalabalık alt gelir grubunun ise HDP’li kadınlar arasında olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Tablo 31: Kadın kolları üyelerinin kişisel gelir düzeylerinin illere göre dağılımı 

Kişisel gelir düzeyi  İstanbul Konya Toplam 

0-1000 TL 53 79 132 

1001-2000 TL 27 32 59 

2001-3000 TL 23 10 33 

3001-4000 TL 8 0 8 
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4001-5000 TL 6 1 7 

5000 ve üzeri 8 0 8 

Toplam  125 122 247 

Kadın kolları üyelerinin kişisel gelir düzeylerinin illere göre dağılımı 

incelendiğinde ise, İstanbul’daki kadınların ekonomik açıdan daha güçlü oldukları 

tespit edilmiştir. Ancak yine de, her iki ilde de alt gelir grubundan olan kadınların 

çoğunluğu oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 32: Kadın kolu üyelerinin aile gelir düzeylerine göre dağılımı 

Aile Gelir Düzeyi Sayı % Kümülatif % 

0-1000 TL 3 1,20 1,20 

1001-2000 TL 62 25,20 26,40 

2001-3000 TL 75 30,50 56,90 

3001-4000 TL 41 16,70 73,60 

4001-5000 TL 20 8,10 81,70 

5000 ve üzeri 45 18,30 100,00 

Toplam 246 100,00 

Ankete katılan kadınların aile gelir düzeylerine göre dağılımının frekans 

analizi sonuçlarına göre, en büyük yüzdelik dilimin % 30,5’lik oranla 2001-3000 TL 

arası aile geliri olan kadınlardan oluştuğu görülmüştür. Bunu % 25,2 ile 1001-2000 

TL gelir grubu, % 18,3 ile 5000 TL ve üzeri gelir grubu ve % 16,7 ile 3001-4000 TL 

gelir grubu takip etmektedir. 
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Tablo 33:  Kadın kolları üyelerinin aile gelir düzeyinin partilere göre dağılımı 

Aile gelir düzeyi  AKP CHP MHP HDP Toplam 

0-1000 TL 0 1 0 2 3 

1001-2000 TL 11 16 9 26 62 

2001-3000 TL 7 22 21 25 75 

3001-4000 TL 14 8 16 3 41 

4001-5000 TL 6 6 6 2 20 

5000 ve üzeri 28 7 8 2 45 

Toplam  66 60 60 60 246 

Kadın kolları üyelerinin aile gelir düzeylerinin partilere göre dağılımını 

gösteren tabloya göre, en yüksek gelir grubu olan 5000 ve üzeri gelir grubundaki 45 

kadından 28’inin AKP’li kadınlar olduğu, 60 HDP’li kadından 51’inin 1001- 3000 

gelir grubunda,60 CHP’Li kadından 38’inin 1001-3000 gelir grubunda, 60 MHP’li 

kadından 37’sinin ise 2001-4000 gelir grubunda oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 34:  Kadın kolları üyelerinin aile gelir düzeyinin illere göre dağılımı 

Aile gelir düzeyi  İstanbul Konya Toplam 

0-1000 TL 1 2 3 

1001-2000 TL 24 38 62 

2001-3000 TL 36 39 75 

3001-4000 TL 19 22 41 
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4001-5000 TL 5 15 20 

5000 ve üzeri 39 6 45 

Toplam  124 122 246 

Kadın kolları üyelerinin aile gelir durumlarının illere göre dağılımı 

incelendiğinde ise, en üst gelir grubu olan 5000 ve üzeri gelir grubunun 39 kişiyle 

İstanbul’daki çoğunluğu oluşturduğu, 2001-3000 TL gelir grubunun da 39 kişiyle 

Konya’daki en kalabalık grubu oluşturduğu görülmüştür. 

Tablo 35: Kadın kolu üyelerinin ailede mensubu olduğu siyasi partide görev alan 
birinin olma durumuna göre dağılımı 

Ailenizde mensubu olduğunuz siyasi partide görev alan başka biri var mı? Sayı % 

Evet 78 31,60 

Hayır 169 68,40 

Toplam 247 100,00 

Kadın kolları üyesi kadınların mensubu oldukları siyasi partide aileden başka 

birinin olma durumuna göre dağılımı incelendiğinde kadınların % 31,6’sının 

ailesinde aynı partiye mensup kişi ya da kişilerin bulunduğu, ancak % 68,4’ünün 

ailesinde aynı partiye mensup kişi ya da kişilerin bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 36: Kadın kolları üyelerinin ailelerinde mensubu olduğu siyasi partide 
görev alan başka birinin olup olmama durumunun partilere göre dağılımı 

Ailenizde mensubu olduğunuz siyasi 

partide görev alan başka biri var mı? AKP CHP MHP HDP Toplam 

Evet 20 32 9 17 78 

Hayır 47 28 51 43 169 
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Toplam  67 60 60 60 247 

Kadın kolları üyesi kadınların mensubu oldukları siyasi partide aileden başka 

birisi olup olmama durumunun partilere göre dağılımı incelendiğinde CHP’deki evet 

cevaplarının hayır cevaplarından fazla olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum CHP’li 

kadınların siyasi tavırlarını aileden devraldıklarının göstergesi olabilir. 

Tablo 37: Kadın kolları üyelerinin ailelerinde mensubu olduğu siyasi partide 
görev alan başka birinin olup olmama durumunun illere göre dağılımı 

Ailenizde mensubu olduğunuz siyasi partide görev alan başka biri var mı?  İstanbul Konya Toplam 

Evet 41 37 78 

Hayır 84 85 169 

Toplam 125 122 247 

Kadın kolları üyesi kadınların mensubu oldukları siyasi partide aileden başka 

birisi olup olmama durumunun illere göre dağılımı incelendiğinde, İstanbul’da 41 

kadının evet, 84 kadının hayır cevabını verdiği, Konya’da ise 37 kadının evet, 85 

kadının ise hayır cevabını verdiği tespit edilmiştir.  

Tablo 38: Kadın kolu üyelerinin ailelerinde farklı bir partide görev alan birinin 
olma durumuna göre dağılımı 

Ailenizde farklı bir siyasi partide görev alan başka biri var mı?  Sayı % 

Evet 8 3,20 

Hayır 239 96,80 

Toplam 247 100,00 

Kadın kolları üyesi kadınların ailelerinde farklı bir siyasi partide görev alan 

birinin olma durumuna göre dağılımı incelendiğinde evet diyenlerin oranının çok 
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daha düşük olduğu görülmektedir. Zira bu soruya kadınların % 96,8’inin hayır 

cevabını verdiği tespit edilmiştir. 

Tablo 39: Kadın kolları üyelerinin ailelerinde mensubu olduğu siyasi partiden 
başka bir siyasi partide görev alan birinin olup olmama durumunun illere göre 

dağılımı 

Ailenizde farklı bir siyasi partide 

görev alan başka biri var mı?  AKP CHP MHP HDP Toplam 

Evet 1 1 5 1 8 

Hayır 66 59 55 59 239 

Toplam  67 60 60 60 247 

Kadın kolları üyesi kadınların ailelerinde farklı bir siyasi partide görev alan 

birinin olma durumunun partilere göre dağılımı incelendiğinde, MHP’den 5 kadının 

evet cevabını verdiği sonucuna ulaşılırken, diğer partilerdeki kadınların 1’er 

tanesinin evet yanıtını verdiği görülmüştür. 

  

Tablo 40: Kadın kolları üyelerinin ailelerinde mensubu olduğu siyasi partiden 
başka bir siyasi partide görev alan birinin olup olmama durumunun illere göre 

dağılımı 

Ailenizde farklı bir siyasi partide görev alan başka biri var mı?   İstanbul Konya Toplam 

Evet 3 5 8 

Hayır 122 117 239 

Toplam  125 122 247 

Kadın kolları üyesi kadınların ailelerinde farklı bir siyasi partide görev alan 

birinin olma durumunun illere göre dağılımı incelendiğinde, İstanbul’daki kadınların 
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3’ünün evet, 122’sinin hayır, Konya’daki kadınların ise 5’inin evet 117’sinin hayır 

cevabını verdiği tespit edilmiştir. 

Tablo 41: Kadın kolu üyelerinin toplanma sıklıklarına göre dağılımı 

Toplanma Sıklığı Sayı % 

Haftada birkaç kez 82 33,20 

Haftada bir 85 34,40 

İki haftada bir 27 10,90 

Ayda bir 20 8,10 

Üç ayda bir 3 1,20 

Düzensiz 30 12,10 

Toplam 247 100,00 

 Kadın kolları üyelerinin toplanma sıklıklarına göre dağılımı incelendiğinde, 

büyük çoğunluğu (%34,4) haftada bir toplananların oluşturduğu, ancak haftada 

birkaç kez toplananların da oldukça çok (%33,2) olduğu görülür. 

Tablo 42: Kadın kolları üyelerinin toplanma sıklıklarının partilere göre dağılımı 

Toplanma sıklığı  AKP CHP MHP HDP Toplam 

Haftada birkaç kez 34 17 26 5 82 

Haftada bir 30 27 23 5 85 

İki haftada bir 3 15 3 6 27 

Ayda bir 0 0 0 20 20 
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Üç ayda bir 0 0 0 3 3 

Düzensiz 0 1 8 21 30 

Toplam  67 60 60 60 247 

Kadın kolları üyesi kadınların toplanma sıklıklarının partilere göre dağılımı 

incelendiğinde AKP kadın kolları üyelerinin çoğunluğunun (34) hafta birkaç kez, 

CHP kadın kolları üyelerinin büyük çoğunluğunun (27) haftada bir, MHP kadın 

kolları üyelerinin çoğunluğunun (26) haftada birkaç kez, HDP kadın meclisi 

üyelerinin ise büyük çoğunluğunun düzensiz (21)  veya ayda bir (20) cevabını 

verdikleri tespit edilmiştir. 

Tablo 43: Kadın kolları üyelerinin toplanma sıklıklarının illere göre dağılımı 

Toplanma sıklığı  İstanbul Konya Toplam 

Haftada birkaç kez 49 33 82 

Haftada bir 51 34 85 

İki haftada bir 8 19 27 

Ayda bir 5 15 20 

Üç ayda bir 1 2 3 

Düzensiz 11 19 30 

Toplam  125 122 247 

Kadın kolları üyesi kadınların toplanma sıklıklarının illere göre dağılımı 

incelendiğinde, İstanbul’daki toplantıların daha sık aralıklarla yapıldığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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Tablo 44: Kadın kolu üyelerinin kadın kolları bünyesindeki hizmet yıllarına göre 
dağılımı 

Faaliyet Süresi Sayı % 

6 ay 1 yıl 81 32,80 

2-5 yıl 91 36,80 

5-10 yıl 75 30,40 

Toplam 247 100,00 

Ankete katılan kadın kolları üyesi kadınların hizmet yıllarına göre dağılımının 

frekans analizi sonuçlarına göre, kadınların %36,8’i 2-5 yıl arası, %32,82’i 6 ay 1 yıl 

arası, %30,4’ü 5-10 yıl arası hizmet veren kadınlardan oluşmaktadır.  

Tablo 45: Kadın kolları üyelerinin kadın kolları bünyesinde faaliyet gösterme 
süresinin partilere göre dağılımı 

Faaliyet Süresi  AKP CHP MHP HDP Toplam 

6 ay 1 yıl 20 16 27 18 81 

2-5 yıl 23 25 20 23 91 

5-10 yıl 24 19 13 19 75 

Toplam  67 60 60 60 247 

Ankete katılan kadın kolları üyesi kadınların hizmet yıllarının partilere göre 

dağılımı incelendiğinde, her partide uzun dönem hizmet veren kadınların oldukça 

önemli bir çoğunluğa sahip oldukları görülmektedir. 

Tablo 46: Kadın kolları üyelerinin kadın kolları bünyesinde faaliyet gösterme 
süresinin illere göre dağılımı 
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Faaliyet Süresi  İstanbul Konya Toplam 

6 ay 1 yıl 45 36 81 

2-5 yıl 48 43 91 

5-10 yıl 32 43 75 

Toplam  125 122 247 

Kadın kolları üyesi kadınların faaliyet gösterme sürelerinin illere göre 

dağılımı incelendiğinde ise, İstanbul’da 6 ay 1 yıl arası dönemde faaliyet 

gösterenlerin Konya’dakinden fazla olduğu göze çarpmaktadır. Bu durumu, bir 

metropol olan İstanbul’un Konya’dan daha dinamik bir nüfusa sahip olması 

açıklayabilir. 

4.6.1.2. Kadın Kolları Üyelerinin Faaliyetlere Katılım Sıklığı 

Bu bölümde, ankete katılan kadın kolları üyelerinin hangi faaliyetlere ne 

sıklıkla katıldıkları ve böylelikle kadın kollarının parti içerisinde daha çok hangi 

faaliyetlere yönlendirildikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 47: Kadın kolu üyelerinin farklı faaliyetlere katılım düzeyleri* 

Betimleyici İstatistik 

Ortalama Standart Sapma 

Siyasi partinin mitingi 3,50 0,801 

Kadın kolları kongresi 3,30 0,950 

                                                
* Anket formunun bu bölümü, 2011 yılında T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğünde Mustafa Çadır tarafından Prof. Dr. Serpil Sancar danışmanlığında hazırlanan Kadının 
Siyasal Yaşama Katılımında Siyasi Parti Kadın Kollarının Rolü (TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi 
Partiler Bağlamında Ankara İli Örneği) adlı uzmanlık tezinden aynen alınıp uygulanmıştır. 
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Kadın kolları tarafından düzenlenen eğitim faaliyeti(yasal 

haklar, siyasi katılım konusunda bilinçlendirme vs.) 3,23 0,911 

Parti veya Kadın Kolları tarafından düzenlenen Panel/Şura 

(Özel günlerde düzenlenen çalışmalar vb.) 3,30 0,854 

Parti veya kadın kolları tarafından düzenlenen toplantı 

(Yönetim Kurulu toplantıları, idari hususlara ilişkin 

toplantılar vb.) 3,30 0,927 

Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen toplantı-

sempozyum-panel 2,81 0,964 

Üniversiteler tarafından düzenlenen toplantı-sempozyum-

panel 2,35 0,971 

Diğer kadın kolları örgütleriyle toplantı(ortak çalışma 

yürütme, görüş belirtme, destek amaçlı) 1,53 0,854 

Sosyo-kültürel faaliyetler (Gezi-kermes-anma vb.) 3,02 0,901 

Sosyal yardım faaliyetleri (Yoksullara, öğrencilere, 

engellilere ayni-nakdi yardım faaliyeti vb.) 3,10 0,889 

Mahalle toplantıları- Ev gezileri 3,15 0,955 

Not: (i) n=247, (ii) 1= Hiç Katılmadım, 2= Seyrek Katılırım, 3=Ara sıra Katılırım, 4= Sık Sık Katılırım.  

 Kadın kolları üyesi kadınların siyasal ve sosyal içerikli faaliyetlere 

katılımları arasında bir farklılık olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla siyasi ve 

sosyal faaliyetler iki ayrı grupta toplanıp analiz edilmiştir. Buna göre, siyasi partinin 

mitingi, kadın kolları kongresi, kadın kolları tarafından düzenlenen eğitim 

faaliyeti(yasal haklar, siyasi katılım konusunda bilinçlendirme vs.), parti veya kadın 

kolları tarafından düzenlenen toplantı (Yönetim Kurulu toplantıları, idari hususlara 

ilişkin toplantılar vb.) faaliyetleri siyasal faaliyetler olarak değerlendirilirken, parti 
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veya kadın kolları tarafından düzenlenen panel/şura (özel günlerde düzenlenen 

çalışmalar vb.), sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen toplantı-sempozyum-

panel, üniversiteler tarafından düzenlenen toplantı-sempozyum-panel, diğer kadın 

kolları örgütleriyle toplantı(ortak çalışma yürütme, görüş belirtme, destek amaçlı), 

sosyo-kültürel faaliyetler (gezi-kermes-anma vb.), sosyal yardım faaliyetleri 

(Yoksullara, öğrencilere, engellilere ayni-nakdi yardım faaliyeti vb.), mahalle 

toplantıları- Ev gezileri faaliyetleri sosyal faaliyetler olarak değerlendirilmiştir.  

Tablo 48: Kadın kolları bünyesinde yapılan siyasi faaliyetlere katılımın partilere 
göre dağılımı 

    AKP CHP MHP HDP Toplam 

Siyasi Faaliyetler 1(hiç) 2 3 3 3 11 

  2(seyrek) 3 1 7 2 13 

  3(ara sıra) 5 8 21 20 54 

  4(sık sık) 57 48 29 35 169 

Toplam   67 60 60 60 247 

 Kadın kolları üyesi kadınların katılım sağladığı siyasi faaliyetlerin partilere 

göre dağılımı incelendiğinde siyasal faaliyetlere katılım düzeyinin oldukça yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. AKP’li kadınlardan 57’si, CHP’li kadınlardan 48’i, MHP’li 

kadınlardan 29’u ve HDP’li kadınlardan 35’i siyasi faaliyetlere sık sık katıldıklarını 

belirtmişlerdir. 

 Ancak bu sonuçlar, anketler doldurulurken, kadınların dile getirdiği, “bu tür 

faaliyetler yapıldığı zaman gideriz” şeklindeki ifadelerle birlikte 

değerlendirildiğinde, aslında siyasal içerikli olarak değerlendirilen faaliyetlerin diğer 

faaliyetlerden daha az düzenlendiği, ancak kadınların az düzenlenen bu toplantılara 

her zaman katıldıkları şeklinde yorumlanabilir.  
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Tablo 49: Kadın kolları bünyesinde yapılan siyasi faaliyetlere katılımın illere 
göre dağılımı 

    İstanbul Konya Toplam 

Siyasi Faaliyetler 1(hiç) 5 6 11 

  2(seyrek) 6 7 13 

  3(ara sıra) 32 22 54 

  4(sık sık) 82 87 169 

Toplam   125 122 247 

Kadın kolları üyesi kadınların katılım sağladığı siyasi faaliyetlerin illere göre 

dağılımı incelendiğinde, her iki ilde de faaliyetlere sık sık katıldıklarını ifade eden 

kadınlar çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu faaliyetlere, İstanbul’da 32 kadının ara sıra, 

82 kadının sık sık katıldığı, Konya’da ise 22 kadının ara sıra, 87 kadının ise sık sık 

katıldığı tespit edilmiştir. 

Tablo 50: Kadın kolları bünyesinde yapılan sosyal faaliyetlere katılımın partilere 
göre dağılımı 

    AKP CHP MHP HDP Toplam 

Sosyal Faaliyetler 1(hiç) 0 1 0 1 2 

  2(seyrek) 8 3 9 9 29 

  3(ara sıra) 31 23 35 40 129 

  4(sık sık) 28 31 16 10 85 



125 
 

Toplam 1(hiç) 67 58 60 60 245 

Kadın kolları üyesi kadınların katılım sağladığı sosyal faaliyetlerin partilere 

göre dağılımı incelendiğinde, bu faaliyetlere ara sıra katıldığı belirten AKP’de 31, 

CHP’de 23, MHP’de 35, HDP’de 40 kadın varken, faaliyetlere sık sık katıldığını 

belirten kadınlar partilere göre sırasıyla 28, 31,16 ve 10 kişidir. 

Siyasi partilerin kadın kolları bünyesinde düzenlenen sosyal faaliyetlerin 

siyasal faaliyetlere oranla daha fazla olduğu göz önüne alındığında, kadınların sosyal 

faaliyetlere daha seyrek katıldıklarını ifade etmeleri anlaşılabilir olmaktadır. Zira 

kadınların, hemen hemen her hafta gerçekleşen sosyal faaliyetlere her zaman 

katılmadıkları için daha az katıldıkları algısına sahipken, nadiren gerçekleşen siyasal 

içerikli faaliyetlere daha fazla katıldıkları algısına kapılmış olma ihtimalleri 

yüksektir. 

Tablo 51: Kadın kolları bünyesinde yapılan sosyal faaliyetlere katılımın illere 
göre dağılımı 

    İstanbul Konya Toplam 

Sosyal Faaliyetler 1(hiç) 1 1 2 

  2(seyrek) 10 19 29 

  3(ara sıra) 64 65 129 

  4(sık sık) 50 35 85 

Toplam   125 120 245 

Kadın kolları üyesi kadınların katılım sağladıkları sosyal faaliyetlerin illere 

göre dağılımı incelendiğinde, faaliyetlere ara sıra katılanların İstanbul’da 64, 

Konya’da 65 kişiyle çoğunlukta oldukları tespit edilmiştir. 
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Kadın kolları üyelerinin siyasal ve sosyal içerikli faaliyetlere katılım 

sıklıklarına ilişkin veriler, kadın kolları üyelerinin sosyal içerikli faaliyetlerden 

ziyade siyasal içerikli faaliyetler yürüttüğünü göstermektedir. Ancak, yukarıda da 

bahsedildiği gibi, kadınlarla anketleri doldururken girilen diyaloglar bunun tam tersi 

bir tabloyu karşımıza çıkarmaktadır. Ayrıca, örneğin siyasi faaliyetler içinde 

değerlendirilen siyasi parti mitingi veya panel, şura gibi etkinliklere kadın kolları 

üyelerinin sık sık katıldığını ifade etmesi, bu tür toplantılara oldukça kalabalık olan 

kadın kolları üyelerinin bilinçle götürüldüğü gerçeğiyle birlikte yorumlandığında 

tablo netleşmektedir. Sosyal faaliyetlere katılım sıklığının düşük çıkmasının 

nedenleri araştırıldığında ise, tüm siyasi parti kadın kollarının “diğer kadın kollarıyla 

toplantı” faaliyetine çok düşük düzeyde katıldığını ifade etmesi dolayısıyla bu 

ifadeye katılımın ortalamayı düşürdüğü görülür. Zira anket sonuçlarına göre, “sosyal 

yardım faaliyetleri” ve “mahalle toplantıları- ev gezmeleri” faaliyetlerine katılım hiç 

de azımsanacak sıklıkta değildir. 

4.6.1.3. Kadınların Aktif Siyasal Yaşama Katılımında Kadın Kollarının 

Rolü 

Çalışmanın bu bölümünde, gerek daha önce kadın kollarıyla ilişkili hazırlanan 

tezlerden faydalanılarak, gerekse ilgili literatürün taranması sonucu elde edilen 35 

ifadeye kadın kolları üyelerinin katılım sıklığı ölçülmüştür. 

4.6.1.3.1. Araştırmanın Güvenilirliği: 

Araştırmanın güvenilirliğini ölçmek için Cronbach Alfa (α) katsayısı 

kullanılmıştır. Alfa değeri 0 ile 1 arasında değer alır ve kabul edilebilir bir değerin en 

az 0,7 olması arzu edilir (Altunışık vd., 2010: 122-124). Ankette kullanılan 

ölçeklerin güvenilirlik analizi sonucunda belirlenen Cronbach Alfa katsayısı (α) 

Tablo-56’da gösterilmiştir. 
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Tablo 52: Kadınların aktif siyasal katılımında kadın kollarının rolüne ilişkin 
ifadelerin güvenilirlik analizi 

Güvenilirlik Analizi 

Cronbach's Alpha İfade Sayısı 

0,811 35 

Kadınların aktif siyasal katılımında kadın kolların rolüne ilişkin ifadelerin 

Cronbach Alfa (α) katsayıları değerlendirildiğinde güvenilirlik analizi sonucu 

0,811’dir. Bu sonuçlar dikkate alındığında kadınların aktif siyasal katılımında kadın 

kollarının rolüne ilişkin ifadelerin yüksek düzeyde (α> 0,70) güvenilir olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Tablo 53: Kadınların aktif siyasal katılımında kadın kollarının rolü† 

 Betimleyici İstatistik 

Ortalama Std. Sp. 

1 Geleneksel/ataerkil bakış açısı kadınların siyasal yaşama katılımında 

önemli bir engeldir. 3,79 1,43 

2 Siyasette kadın erkek eşitliğinin sağlanması demokrasinin koşullarından 

birisidir. 4,32 1,10 

3 Aile içindeki sorumluluklar kadınların siyasette daha fazla yer almalarına 

engel olmaktadır.  3,68 1,33 

4 Kadınların siyasete katılımında aile desteği önemli bir faktördür. 4,21 1,16 

5 Kadınlar için siyasete girmek erkeklere göre daha zordur. 3,61 1,29 

6 Evli ve çocuklu olmak kadının siyasetle uğraşmasına engeldir. 2,70 1,37 

7 Erkek siyasetçiler daha atak oldukları için siyasette daha başarılıdırlar. 2,12 1,20 

8 Kadınlar siyasetle erkekler kadar iyi baş edemezler. 2,06 1,26 

9 Siyasetle uğraşan kadın ev işlerini aksatır. 2,49 1,29 

10 Siyaset yapan kadına toplumda iyi gözle bakılmaz. 2,18 1,31 

11 Siyasetle uğraşan kadın evini ve çocuklarını ihmal eder. 2,28 1,34 

                                                
†Kadınların kamusal siyasal alana katılım durumu ve buna yönelik düşüncelerini ölçmeye 

yönelik olarak oluşturulan bu bölümün hazırlanmasında, 2011 yılında T.C. Başbakanlık Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğünde Mustafa Çadır tarafından Prof. Dr. Serpil Sancar danışmanlığında 
hazırlanan “Kadının Siyasal Yaşama Katılımında Siyasi Parti Kadın Kollarının Rolü (TBMM’de 
Grubu Bulunan Siyasi Partiler Bağlamında Ankara İli Örneği)” adlı uzmanlık tezinden ve 2010 
yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalında Perihan Türk tarafından Doç. Dr. Serap 
Suğur danışmanlığında hazırlanan “Kadın ve Siyaset İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: 
Bursa’da AKP ve CHP Kadın Kolları” adlı Yüksek Lisans tezinden yararlanılmıştır. 
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12 Toplumdaki statümün eşimin statüsünden daha yüksek olması beni 

huzursuz eder. 2,03 1,25 

13 Kızımın/ Bir kızım olsa siyasetle uğraşmasını isterim. 4,17 1,07 

14 Siyasi parti yönetim organlarında kadınların erkeklerle eşit temsil edilmesi 

gereklidir. 4,30 1,03 

15 TBMM’deki kadın milletvekili oranı kadınların temsil edilmesi açısından 

yeterlidir. 1,84 1,22 

16 Kadın adayların fazla olduğu bir parti seçimlerde tercihimi değiştirmez. 3,42 1,44 

17 Kadınların siyasi karar alma mekanizmalarında yetersiz temsil 

edilmesinin nedeni kadınlara şans verilmemesidir. 3,81 1,33 

18 Siyasi karar alma mekanizmalarında, yerel yönetimlerde ve TBMM’de 

daha çok kadın görmek isterim. 4,40 1,04 

19 Siyasetle ilgilenmek isteyen bir kadın için kadın kollarına üye olmak 

yeterlidir. 2,70 1,43 

20 Kadınların siyasi karar alma mekanizmalarına daha fazla katılımı kadın 

sorunlarının çözümü için gereklidir. 4,24 1,07 

21 Kadınların siyasette ve kamusal alanda aktif bir şekilde yer alması için 

kadın kolları önemli bir araçtır. 4,13 1,10 

22 Siyasi partiler, kadın kolları teşkilatlarına gereken önemi ve desteği 

vermemektedir. 3,69 1,30 

23 Kadın kolları mensuplarının karar alma mekanizmalarında daha fazla yer 

alması için özel önlemler uygulanmalıdır (Parti içi kota gibi). 4,04 1,20 

24 Siyasette kadınların daha etkin görev almasında parti kadın kollarına 

önemli görevler düşmektedir. 4,31 0,91 
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25 Kadın kolları, parti içinde üst yönetime geçebilmek açısından önemli bir 

deneyim kazanma alanıdır. 4,10 1,14 

26 Seçimlerde kadın adayların artmasında kadın kolları aktif rol 

oynamaktadır. 4,05 1,15 

27 Kadın kolları özellikle seçim dönemlerinde aktif olarak faaliyette 

bulunmaktadır. 4,16 1,18 

28 Kadın kollarının öncelikli görevi partiye üye kazandırmak ve üye 

toplamaktır. 3,29 1,38 

29 Tek başına kadın kolları kadın sorunlarının çözümünde yeterlidir. 2,30 1,29 

30 Kadınların öncelikli olarak anne ve eş rollerini yerine getirmeleri gerektiği 

için siyasete katılımlarının sınırlı olması hoş görülmelidir. 2,61 1,42 

31 Farklı siyasi partilere oy veren ya da üye olan kadınların sorunları 

farklıdır. 2,89 1,41 

32 Kadın kolları teşkilatının parti içindeki görev ve yetkileri arttırılmalı, parti 

içi karar alma süreçlerine daha fazla katılımı sağlanmalıdır. 4,28 1,03 

33 Bağlı oldukları siyasi parti farketmeksizin bütün kadın kollarının hedefleri 

aynı olmalıdır. 3,60 1,24 

34 Kadın kollarına parti bütçesinden daha fazla kaynak aktarılmalı, mali 

imkânları arttırılmalıdır. 4,17 1,07 

35 Kadınların siyasal ve kamusal alanda daha fazla söz sahibi olmasını 

sağlamaya yönelik çalışmalarda farklı partilerin kadın kolları ortak 

çalışmalar yürütmelidir. 3,82 1,23 

Not: (i) n=247; (ii) 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Fikrim Yok, 4=Katılıyorum,5= 

Kesinlikle Katılıyorum 
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Kadınların siyasal kamusal alana aktif katılımında kadın kollarının rolünü 

ölçmeye yönelik olarak, kadın kolları üyesi kadınların yukarıdaki 35 ifadeye, tablo 

altındaki notta belirtilen değerler doğrultusunda 1 ile 5 arasında bir değer vermeleri 

istenmiştir. Bu doğrultuda, bu ifadelere katılım düzeylerine ve çeşitli değişkenlerin 

bu ifadelere katılımda farklılık oluşturup oluşturmadığına göre çalışmanın hipotezleri 

sınanmaya çalışılmış; kadın kolları üyelerinin kamusal alandaki güçsüzlük algısı, 

kadın kollarının partinin karar alma süreçlerine etkisi, kadın kolları üyelerinin 

kadının siyasal temsil düzeyine dair düşünceleri, kadın kollarının siyasal kamusal 

alanda etkinliğini sağlama potansiyeli, kadın kolları üyelerinin parti teşkilatının 

kadın kollarına verdiği öneme ilişkin algısı, kadın kolları üyelerinin özel alan 

sorumluluklarına ilişkin algısı, kadın kolları üyelerinin kadın-erkek eşitliğine ilişkin 

düşünceleri, kadın kolları üyelerinin kadın kollarının yetki ve sorumluluklarına 

ilişkin düşünceleri ve kadın kolları üyelerinin parti politikalarına bağlılığı gibi 

konulara ilişkin analizler yapılmıştır. 

Bu bağlamda, kadınların en yüksek oranda katılım sağladıkları ifadeler 

incelendiğinde çalışmanın “Kadının siyasal yaşama aktif katılımını ve dolayısıyla 

kamusal etkinliğini arttırmak için kurulan siyasi partilerin kadın kolları teşkilatları, 

mevcut haliyle, kadının siyasal ve kamusal alanın içinde değil, dışında ve/veya 

yanında tutulması işlevini görmektedir.” şeklinde formüle edilen temel hipotezinin 

büyük oranda desteklendiği görülmektedir. Özellikle “Siyasi partiler, kadın kolları 

teşkilatlarına gereken önemi ve desteği vermemektedir.” ifadesi bu hipotezin 

sınanması açısından önem arz etmektedir. Kadınlar büyük oranda (3,69) bu ifadeye 

katıldıklarını belirtmişlerdir. Katılımın oldukça yüksek düzeyde olduğu ifadelerden 

dikkat çekici olan diğer bazılarıysa şu şekildedir: “Siyasette kadınların daha etkin 

görev almasında parti kadın kollarına önemli görevler düşmektedir.”, “Kadın kolları, 

parti içinde üst yönetime geçebilmek açısından önemli bir deneyim kazanma 

alanıdır.”, “Seçimlerde kadın adayların artmasında kadın kolları aktif rol 

oynamaktadır.”, “Kadın kolları özellikle seçim dönemlerinde aktif olarak faaliyette 

bulunmaktadır.”, “Kadın kolları teşkilatının parti içindeki görev ve yetkileri 

arttırılmalı, parti içi karar alma süreçlerine daha fazla katılımı sağlanmalıdır.”, 

“Kadın kollarına parti bütçesinden daha fazla kaynak aktarılmalı, mali imkânları 
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arttırılmalıdır.” ifadeleridir. Ayrıca “Kadın kollarının öncelikli görevi partiye üye 

kazandırmak ve üye toplamaktır.” ifadesi de kadınların yüksek oranda katıldıklarını 

belirttikleri ifadelerdendir. 

4.6.1.3.2. Kadın Kolları Üyelerinin Kamusal Alandaki Güçsüzlük 

Algısına İlişkin Analizler 

“Kadın kolları üyeleri, siyasi alanda erkek egemenliği olduğunu ve siyasete 

aktif katılımın zor olduğunu düşünmekte; kendilerini kamusal alanda güçsüz 

hissetmektedirler.”hipotezi bağlamında düşünüldüğünde, kadın kolları üyelerinin 

“Geleneksel/ataerkil bakış açısı kadınların siyasal yaşama katılımında önemli bir 

engeldir.” ifadesine katılım düzeyinin yüksekliği (3,69) siyasal alandaki erkek 

egemenliğinin kadınların ağzından doğrulandığını göstermektedir. Geleneksel erkek 

egemen bakış açısı, kadını asıl ve öncelikle eve ait olarak gördüğü için, bu zihniyetin 

içselleştirildiği toplumlarda kadının aktif ve etkin siyasal katılımı zorlaşmaktadır. 

İfadeye katılım oldukça yüksek olsa da, yani görüşülen dört siyasi parti de bu ifadeye 

yüksek düzeyde katıldığını belirtseler de, bu ifadeye katılımın siyasi partiler arasında 

farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için Anova Testi yapılmıştır. Bu 

bağlamda, aşağıdaki tablo, söz konusu ifadeye katılımın siyasi partiler açısından 

nasıl bir farklılık arz ettiğini tespit etmek açısından önem arz etmektedir. 

Tablo 54: Kadınların “geleneksel/ataerkil bakış açısı kadınların siyasal yaşama 
katılımında önemli bir engeldir” ifadesine katılım düzeyinin siyasi partilere göre 

dağılımı (ANOVA Testi)‡ 

Geleneksel/ataerkil bakış açısı kadınların siyasal yaşama katılımında 

önemli bir engeldir. 

Anova Testi  

(Tek Yönlü) 

Görev Aldığınız Parti Ort. St. Sapma F Sig. 

AKP 

(n=67) 3,25 1,47 
5,043 ,002 

                                                
‡ Tüm Anova Testlerine ilişkin Scheffe Tabloları Ek 2’de verilmiştir. 
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CHP 

(n=60) 4,17 1,21 

MHP 

(n=60) 3,93 1,18 

HDP 

(n=60) 3,87 1,65 

Toplam 3,79 1,43 

 Anova testi sonuçlarına göre “Geleneksel/ataerkil bakış açısı kadınların 

siyasal yaşama katılımında önemli bir engeldir.” ifadesi değerlendirildiğinde siyasi 

partiler açısından istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). 

Bu farklılığın hangi siyasi partiden kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Scheffe 

Testi yapılmıştır.  

 Scheffe testi sonuçları değerlendirildiğinde geleneksel/ataerkil bakış açısı 

bağlamında kadınların siyasal yaşama katılımında CHP ve AKP kadın kolları üyeleri 

arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  Analiz sonuçlarına göre CHP ve 

AKP kadın kolları üyeleri arasında “Geleneksel/ataerkil bakış açısı kadınların siyasal 

yaşama katılımında önemli bir engeldir” ifadesine CHP kadın kolları üyeleri (4,17) 

AKP Kadın kolları üyelerine (3,25) göre daha fazla katılmaktadır. Bu bağlamda 

denebilir ki, kendini siyasi yelpazenin sağında konumlandıran partiler geleneksel 

ataerkil zihniyeti çeşitli gerekçelerle haklılaştırmaya çalışırken, kendini solda 

konumlandıran partiler bu zihniyeti kadınların siyasal katılımının önündeki en 

önemli engel olarak gördüklerini ifade etmektedirler.   

Ayrıca, “Kadınlar için siyasete girmek erkeklere göre daha zordur” ifadesine 

katılım düzeyinin yüksekliği (3,61)de bu hipotezi doğrular niteliktedir. Zira ankete 

katılan kadınlar oldukça yüksek düzeyde kadınlar için siyasete girmenin erkeklere 

göre daha zor olduğu ifadesine katılarak, bu alanın kadınlardan ziyade erkeklerin 
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kolay erişimine açık olduğu imasında bulunmuş, bu alana girmenin kadınlar için 

zorluğunu ifade etmişlerdir. Ancak, kadınların “Erkek siyasetçiler daha atak 

oldukları için siyasette daha başarılıdırlar.” ifadesi ve “Kadınlar siyasetle erkekler 

kadar iyi baş edemezler.” ifadesine katılımları oldukça düşük düzeyde kalmıştır 

(sırasıyla 2,12 ve 2,06). Bu ifadelere katılım düzeyinin düşüklüğü kadınların bu 

konudaki eleştirel tutumlarının bir yansıması olabilir. Zira kadın kollarına üye olan 

kadınlar, siyasete aktif katılım kanallarını zorlayarak kadınların seslerini duyurma 

gayreti olan kadınlardır. Kadınların bu yöndeki özverili çaba ve çalışmalarına ek 

olarak, erkeklerin kamusal ve siyasal alana katılma bağlamında kadınlardan daha 

fazla meziyete sahip olduklarını düşündükleri için değil, toplumsal koşulların 

erkekleri siyasete, kadını ise ev içi hizmete hazırladığını düşündükleri için, bu 

ifadelere katılımın düşük düzeyde kalmış olması muhtemeldir.  

“Kadınlar siyasetle erkekler kadar iyi baş edemezler.”ifadesine katılım oldukça 

düşük düzeyde olsa da bunun çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip 

göstermediğini anlamak açısından birtakım testler yapılmış ve iller açısından anlamlı 

farklılığın olduğu görülmüştür. Yapılan analiz sonuçları aşağıdaki tabloda 

görülmektedir. 

Tablo 55: “Kadınlar siyasetle erkekler kadar iyi baş edemezler.” ifadesinin illere 
göre karşılaştırılması (Bağımsız Örneklem T Testi) 

 Görev yaptığınız il Ort. St. Sapma F Sig. 

Kadınlar siyasetle erkekler kadar iyi baş edemezler. İstanbul 

(n=125) 
1,87 1,143 

8,580 ,004 

Konya 

(n=122) 
2,25 1,352 

 Yapılan analiz değerlendirildiğinde “Kadınlar siyasetle erkekler kadar iyi 

baş edemezler.” ifadesinin illere göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Konya 

ilinde yaşayan kadın kolları üyeleri (2,25), İstanbul’da yaşayan kadın kolları 
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üyelerine (1,87) göre daha yüksek düzeyde kadınların siyasetle erkekler kadar iyi baş 

edemeyeceğini düşünmektedirler. Konya ve İstanbul’un sosyal, siyasal, ekonomik 

imkânlar ve nüfus gibi faktörler açısından birbirlerinden ne denli farklı şehirler 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu farklılık anlam kazanmaktadır. 

Konya’daki kadınlar, İstanbul’daki kadınlardan daha yüksek oranda kadınların 

siyasetle erkekler kadar iyi baş edemeyeceği şeklindeki ifadeye katılım sağlamışlar 

ve bir anlamda siyasal kamusal alandaki güçsüzlük ve kırılganlık algılarının 

İstanbul’daki kadınlara göre daha fazla olduğunu göstermişlerdir. 

 

4.6.1.3.3. Kadın Kollarının Partinin Karar Alma Süreçlerine Etkisine 

İlişkin Analizler 

Uygulanan anket çalışmasında kadınların, “Siyasi partiler, kadın kolları 

teşkilatlarına gereken önemi ve desteği vermemektedir.”(3,69), “Kadın kolları 

özellikle seçim dönemlerinde aktif olarak faaliyette bulunmaktadır.”(4,16) ve “Kadın 

kollarının öncelikli görevi partiye üye kazandırmak ve üye toplamaktır.”(3,29) 

ifadelerine oldukça yüksek düzeyde katılmaları “Kadın kollarına üye kadınlar 

partinin karar alma süreçlerini etkileyemediklerini düşünmektedirler.” hipotezini 

doğrular niteliktedir. Bu ifadelere yüksek düzeyde katılım sağlayarak, kadın kolları 

üyeleri, kadın kollarının özellikle seçim dönemlerinde partiye oy toplamak şeklinde 

özetlenebilecek bir görev tanımlarının olduğunu, parti karar alma süreçleriyle alakalı 

herhangi bir yetki ve görevlerinin bulunmadığını belirtmişlerdir. Yukarıda bahsi 

geçen ifadelere katılım düzeyinin partiler açısından farklılık gösterip göstermediğini 

analiz etmek adına, bu ifadeler kadın kolları güçsüzlüğü başlığı altında toplanarak 

siyasi partiler açısından farklılığı ölçmek için Anova testine tabi tutulmuştur.  

Tablo 56: Kadın Kolları Güçsüzlüğünün Partiler Açısından Karşılaştırılması 
(ANOVA Testi) 

Kadın Kolları Güçsüzlüğü Anova Testi (Tek Yönlü) 

Görev Aldığınız Parti Ortalama Standart Sapma F Sig. 
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AKP (n=67) 3,43 0,79 

6,625 0,000 

CHP(n=60) 3,85 0,89 

MHP(n=60) 4,03 0,60 

HDP(n=60) 3,58 1,01 

Toplam 3,71 0,86 

 Tüm siyasi parti kadın kollarının güçsüzlük algısı oldukça yüksek olsa da, 

Anova testi sonuçlarına göre kadın kolları güçsüzlüğüne ilişkin algı konusunda siyasi 

partiler açısından istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). 

Bu farklılığın hangi siyasi partiden kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Scheffe 

Testi yapılmıştır.  

 Scheffe testi sonuçları değerlendirildiğinde kadın kolları güçsüzlüğü 

bağlamında MHP ve AKP kadın kolları üyeleri arasında anlamlı farklılık olduğu 

tespit edilmiştir.  Analiz sonuçlarına göre MHP kadın kolları üyelerinin kadın kolları 

güçsüzlüğü algı düzeyi 4,03 çıkarken, AKP kadın kolları üyeleri kadın kolları 

güçsüzlüğü algısı 3,43 düzeyinde çıkmıştır. Dolayısıyla, partinin karar alma 

süreçlerine etki etme konusunda kendisini en güçsüz hisseden kadın kolları 

teşkilatının MHP kadın kolları teşkilatı olduğu söylenebilir. Diğer tüm partilerin 

kadın kolları teşkilatları da bu ifadelere oldukça yüksek düzeyde katılım sağlayarak, 

karar alma süreçlerini etkileyemediklerini ifade etmişlerse de, AKP kadın kolları 

teşkilatının bu ifadelere katılım düzeyinin nispeten düşük olması sebebiyle, 

kendilerini daha güçlü hissettikleri sonucuna ulaşılabilir. 

Yukarıda, kadın kolları güçsüzlüğü kategorisi içinde değerlendirilen 

ifadelerden olan “Kadın kolları özellikle seçim dönemlerinde aktif olarak faaliyette 

bulunmaktadır.” ifadesine katılım düzeyinin çeşitli değişkenler açısından farklılık 

gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla birtakım testler yapılmış, iller 

bakımından bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 57: “Kadın kolları özellikle seçim dönemlerinde aktif olarak faaliyette 
bulunmaktadır.” ifadesinin illere göre karşılaştırılması(Bağımsız Örneklem T Testi) 

 Görev 

yaptığınız il Ort. 

St. 

Sapma F Sig. 

Kadın kolları özellikle seçim dönemlerinde aktif olarak 

faaliyette bulunmaktadır. 

İstanbul 

(n=125) 33,88 1,33 

14,334 0,00 

Konya 

(n=122) 44,45 0,93 

 Yukarıdaki tablo incelendiğinde “Kadın kolları özellikle seçim 

dönemlerinde aktif olarak faaliyette bulunmaktadır.” ifadesine katılım düzeyi ile iller 

karşılaştırıldığında Konya’daki kadın kolu üyelerinin (4,45) İstanbul’daki kadın kolu 

üyelerine (3,88) göre daha yüksek düzeyde kadın kollarının özellikle seçim 

dönemlerinde aktif olarak faaliyette bulunduğunu düşünmektedirler. Bir diğer 

ifadeyle, Konya’daki kadın kolları daha gevşek ve seçim dönemlerinde bir araya 

gelme sıklığı artan yapılanmalarken, İstanbul’daki kadın kolları teşkilatları daha 

örgütlü yapılar olma özelliği göstermektedir. 

Kadın güçsüzlüğü algısının ve yukarıda bahsi geçen ifadelerin yanı sıra, yine 

kadınların oldukça yüksek düzeyde katılım sağladıkları “Kadın kollarının öncelikli 

görevi partiye üye kazandırmak ve üye toplamaktır.” ifadesinin katılım düzeyinin 

çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla 

birtakım testler yapılmış ve siyasi parti değişkeni ve il değişkenleri özelinde anlamlı 

farklılıkların olduğu görülmüştür. Aşağıdaki tablo, söz konusu ifadeye katılımın 

siyasi partiler açısından nasıl bir farklılık arz ettiğini göstermektedir. 

Tablo 58: “Kadın kollarının öncelikli görevi partiye üye kazandırmak ve üye 
toplamaktır.” ifadesinin siyasi partiler açısından karşılaştırılması (ANOVA Testi) 
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Kadın kollarının öncelikli görevi partiye üye kazandırmak ve üye toplamaktır. Anova Testi 

(Tek Yönlü) 

Görev Aldığınız Parti Ort. St. Sapma F Sig. 

AKP 

(n=67) 2,79 1,40 

6,778 ,000 

CHP 

(n=60) 3,47 1,47 

MHP 

(n=60) 3,82 1,14 

HDP 

(n=60) 3,15 1,31 

Toplam 3,29 1,38 

 Anova testi sonuçlarına göre “Kadın kollarının öncelikli görevi partiye üye 

kazandırmak ve üye toplamaktır.” ifadesi değerlendirildiğinde partiler açısından 

istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farklılığın 

hangi siyasi partiden kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Scheffe Testi 

yapılmıştır.  

 Scheffe testi sonuçları değerlendirildiğinde “Kadın kollarının öncelikli 

görevi partiye üye kazandırmak ve üye toplamaktır.” ifadesi bağlamında MHP ve 

AKP kadın kolları üyeleri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  Analiz 

sonuçlarına göre MHP ve AKP kadın kolları üyeleri arasında “Kadın kollarının 

öncelikli görevi partiye üye kazandırmak ve üye toplamaktır.” ifadesine MHP kadın 

kolları üyeleri (3,82) AKP kadın kolları üyelerine (2,79) göre daha fazla 
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katılmaktadır.Bir diğer ifadeyle MHP’li kadın kolları üyeleri, diğer tüm partilerden 

ama özellikle AKP’li kadın kollarından daha fazla oranda, öncelikli ve asli 

görevlerinin partiye üye kazandırmak ve oy toplamak olduğunu düşünmektedirler. 

Bu ise, kadın kollarının kadının siyasal kamusal alana aktif katılımı sağlayan 

kurumlar olmaktan ziyade, seçmene ulaşma noktasındaki araçsallaştırmanın özellikle 

MHP’li kadınlar tarafından sorgulanmadan içselleştirildiğini göstermektedir. 

 “Kadın kollarının öncelikli görevi partiye üye kazandırmak ve üye 

toplamaktır.” ifadesinin illere göre gösterdiği farklılık durumu ise Tablo 58’de 

görüldüğü gibidir. 

 

Tablo 59: “Kadın kollarının öncelikli görevi partiye üye kazandırmak ve üye 
toplamaktır.” ifadesinin il açısından karşılaştırılması (Bağımsız Örneklem T Testi) 

 Görev 

yaptığınız il Ort. St. Sapma F Sig. 

Kadın kollarının öncelikli görevi partiye üye 

kazandırmak ve üye toplamaktır. 

İstanbul 

(n=125) 32,98 1,47 

14,334 0,00 

Konya 

(n=122) 43,61 1,22 

 Yukarıdaki tablo incelendiğinde “Kadın kollarının öncelikli görevi partiye 

üye kazandırmak ve üye toplamaktır.” ifadesine katılım düzeyi ile iller 

karşılaştırıldığında Konya’daki kadın kolu üyelerinin (3,61) İstanbul’daki kadın kolu 

üyelerine (2,98) göre daha yüksek düzeyde kadın kollarının öncelikli görevinin 

partiye üye kazandırmak ve üye toplamak olduğunu düşündükleri görülmektedir. 

Konya’nın İstanbul’a göre daha muhafazakâr olan toplumsal yapısı ve dolayısıyla 

genel olarak Konya’daki kadınların siyasal kamusal alana katılıma bakışları ve bu 

alana katılımla ilgili beklentileri farklılaşmakta ve Konyalı kadın kolları üyeleri daha 
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yüksek düzeyde öncelikli görevlerinin partiye oy ve üye toplamak olduğunu 

düşünmektedirler. 

4.6.1.3.4. Kadın Kolları Üyelerinin Kadının Siyasal Temsil Düzeyine Dair 

Düşüncelerine İlişkin Analizler 

Ankete katılan kadınların, “TBMM’deki kadın milletvekili oranı kadınların 

temsil edilmesi açısından yeterlidir.” (1,84), “Kadınların siyasi karar alma 

mekanizmalarında yetersiz temsil edilmesinin nedeni kadınlara şans verilmemesidir.” 

(3,81) ve “Siyasi karar alma mekanizmalarında, yerel yönetimlerde ve TBMM’de 

daha çok kadın görmek isterim.” (4,40) ifadelerine katılım düzeyleri çalışmanın 

üçüncü hipotezinin doğrulanması açısından önem arz etmektedir.Ankete katılan 

kadın kolları üyeleri meclisteki kadın vekil oranının yetersiz olduğunu, hem yerel 

hem de ulusal düzeydeki siyasi karar alma mekanizmalarında daha fazla kadın 

görmek istediklerini ve bu durumun önündeki engelin ise kadınlara şans verilmemesi 

olduğunu düşünmektedirler. Bu bağlamda, “Kadın kolları üyeleri kadının siyasal 

alandaki mevcut temsil durumundan memnun değillerdir.” hipotezi büyük ölçüde 

doğrulanmaktadır. Ayrıca, üçüncü hipotezin doğruluğunun sınanması açısından 

sorulan “Kadınların siyasi karar alma mekanizmalarında yetersiz temsil edilmesinin 

nedeni kadınlara şans verilmemesidir.”ifadesinin siyasi partilere göre karşılaştırması 

yapıldığında çarpıcı sonuçlar karşımıza çıkmaktadır. 

Tablo 60: “Kadınların siyasi karar alma mekanizmalarında yetersiz temsil 
edilmesinin nedeni kadınlara şans verilmemesidir.” ifadesine katılım düzeyinin siyasi 

partiler açısından karşılaştırılması (ANOVA Testi) 

Kadınların siyasi karar alma mekanizmalarında yetersiz temsil edilmesinin nedeni 

kadınlara şans verilmemesidir. 

Anova Testi 

(Tek Yönlü) 

Görev Aldığınız Parti Ortalama Standart Sapma 

4,103 0,007 AKP (n=67) 3,67 1,284 

CHP (n=60) 4,18 1,157 
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MHP (n=60) 3,42 1,394 

HDP (n=60) 4,00 1,39 

Toplam 3,81 1,333 

 Anova testi sonuçlarına göre “Kadınların siyasi karar alma 

mekanizmalarında yetersiz temsil edilmesinin nedeni kadınlara şans verilmemesidir.” 

ifadesine katılım düzeyi bağlamında siyasi partiler açısından istatistiksel bakımdan 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farklılığın hangi siyasi partiden 

kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Scheffe Testi yapılmıştır.  

 Scheffe testi sonuçları değerlendirildiğinde bu ifadeye katılım açısındanCHP 

ve MHP kadın kolları üyeleri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Analiz sonuçlarına göre MHP kadın kolları üyelerinin “Kadınların siyasi karar alma 

mekanizmalarında yetersiz temsil edilmesinin nedeni kadınlara şans verilmemesidir.” 

ifadesine katılım düzeyi 3,42 çıkarken, CHP kadın kolları üyelerinin söz konusu 

ifadeye katılımı4,18 düzeyinde çıkmıştır. Genel olarak tüm partiler, bu ifadeye 

yüksek düzeyde katılım sağlamışlarsa da, MHP kadın kolları üyeleri diğer partilerden 

daha düşük düzeyde bir katılım sağlamıştır. En yüksek düzeyde katılım ise CHP 

kadın kolları üyelerinden gelmiştir. Bu bağlamda denebilir ki, MHP kadın kolları 

üyeleri, diğer partilere nazaran daha düşük oranda, kadının siyasetteki yetersiz 

temsili konusunu kadına şans verilmemesiyle açıklamaktadır. MHP’nin siyasi 

yelpazenin sağında yer alan muhafazakâr bir parti olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, kadının siyasetteki eksik temsili konusunda kadına şans 

verilmediğini düşünmek ve sisteme eleştiri getirmek yerine, bunun kadının 

tercihleriyle alakalı bir durum olduğunu düşünmeleri muhtemeldir. 

4.6.1.3.5. Kadın Kollarının Kadınların Siyasal Kamusal Alanda Etkinliğini 

Sağlama Potansiyeline İlişkin Analizler 

“Türkiye’deki mevcut haliyle kadın kolları, kadınların toplumsallaşması için 

fırsatlar yaratsa da, siyasal kamusal alanda etkin olmalarını sağlayamamaktadır.” 
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hipotezinin doğruluğunu sınamak amacıyla kadın kolları üyelerinin parti teşkilatı 

içerisinde kadın kollarının düzenlediği farklı faaliyetlere katılım sıklıkları 

değerlendirilmiştir. Kadın kolları üyelerinin katıldığı, siyasi parti mitingi (3,50), 

kadın kolları kongresi (3,30), özel günlerde düzenlenen panel, şura gibi faaliyetler 

(3,30), yönetim kurulu gibi idari toplantılar (3,30), mahalle toplantıları (3,15), sosyal 

yardım faaliyetleri (3,10) ve gezi ve kermes gibi sosyo-kültürel faaliyetler (3,02) 

kadınların sosyalleşmesine katkıda bulunabilecek faaliyetlerken, kadınların siyasal 

kamusal alanda etkin roller oynamalarının önünü açamamaktadır. Bu faaliyetler hem 

içerik olarak, hem de yapı itibariyle kadın kadına gerçekleştirilen faaliyetler olduğu 

için kadının toplumsal görünürlüğünü arttırmakta, ancak karar verici pozisyona 

getirememektedir. Kadınları özel alan kabuklarından çıkarabilecek ve siyasal ve 

toplumsal meselelere bilinç düzeylerini yükseltebilecek faaliyetler olan sivil toplum 

kuruluşları (2,81) ve üniversiteler tarafından düzenlenen toplantılara (2,35) ve diğer 

kadın kollarıyla ortak düzenlenen toplantılara (1,53) katılım düzeyinin düşük olması 

ise kadının kamusal ve siyasal alanda içinde bulunduğu kısır döngüyü daha da 

derinleştirmektedir. Dolayısıyla denebilir ki, mevcut haliyle kadın kolları 

yapılanması, kadınlara siyasal kamusal alanda etkin olabilmelerini sağlayacak 

fırsatları sunamamaktadır.§ 

4.6.1.3.6. Üyelerin Parti Teşkilatının Kadın Kollarına Verdiği Öneme 

İlişkin Algısına Yönelik Analizler 

“Kadın kollarına üye olan kadınlar, siyasal katılım bağlamında kadın kollarına 

önemli roller atfetseler de parti teşkilatının kendilerini önemsemediklerini 

düşünmektedirler.” hipotezi bağlamında düşünüldüğünde, kadınlara yöneltilen bazı 

ifadelere kadınların katılım düzeyleri hipotezi doğrular niteliktedir. Zira aşağıdaki 

tablodan da görüleceği üzere, kadın kolları üyeleri, kadınların siyasal ve kamusal 

alandaki etkin varlığı için kadın kollarını önemli bir araç olarak değerlendirmişler, 

kadın kolları üyelerinin siyasi karar alma mekanizmalarında daha fazla yer 

almalarının sağlanmasını gerektiğini ve kadın kollarının seçimlerde kadın adayların 

artması konusunda kadın kollarına önemli görevler düştüğünüifade etmişler, kadın 
                                                
§ Konuya ilişkin detaylı analizlere “4.6.1.2. Kadın Kolları Üyelerinin Faaliyetlere Katılım 

Sıklığı” başlığından ulaşılabilir. 
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kolları teşkilatlarının parti içinde yükselebilmek için önemli bir deneyim kazanma 

alanı olduğunu belirtmişlerdir. Kadın kollarına üye olan kadınlar, kadın kollarına 

atfettikleri bu öneme rağmen, siyasetle ilgilenmek isteyen kadın için kadın kollarına 

üye olmanın yeterli olduğu şeklindeki ifadeye düşük düzeyde katılarak, böyle 

düşünmediklerini ifade etmişlerdir. Kadınların, kadın kollarına üye olmanın yeterli 

olmadığını düşünmeleri, muhtemeldir ki, siyasi partilerin kadın kolları teşkilatlarına 

gereken önemi ve desteği vermemelerini düşündüklerinden kaynaklanmaktadır.  

Kadınlar, aktif siyasal katılım açısından kadın kolları teşkilatlarına büyük önem 

atfetseler de, siyasi parti yönetimleri tarafından kadın kollarına aynı önemin 

verilmemesinden kaynaklı olarak, siyasetle uğraşmak isteyen bir kadın için kadın 

kollarının yeterli olmadığını düşünmektedirler. Aşağıdaki tabloda, kadın kolları 

üyelerinin kadın kollarına atfettikleri öneme ve partilerin bu yapılanmalara karşı 

takındıkları tavra ilişkin ifadelere katılım düzeyleri detaylı bir şekilde verilmiştir. 

Tablo 61: “Kadın kollarına üye olan kadınlar, siyasal katılım bağlamında kadın 
kollarına önemli roller atfetseler de parti teşkilatının kendilerini önemsemediklerini 

düşünmektedirler.” hipotezini sınayan ifadeler ve katılım düzeyleri 

İfade Katılım 

Düzeyi 

Siyasetle ilgilenmek isteyen bir kadın için kadın kollarına üye olmak yeterlidir. 2,70 

Kadınların siyasette ve kamusal alanda aktif bir şekilde yer alması için kadın kolları önemli bir 

araçtır. 
4,13 

Siyasi partiler, kadın kolları teşkilatlarına gereken önemi ve desteği vermemektedir. 3,69 

Kadın kolları mensuplarının karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için özel önlemler 

uygulanmalıdır (Parti içi kota gibi). 
4,04 

Siyasette kadınların daha etkin görev almasında parti kadın kollarına önemli görevler 

düşmektedir. 
4,31 

Kadın kolları, parti içinde üst yönetime geçebilmek açısından önemli bir deneyim kazanma 

alanıdır. 
4,10 
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Seçimlerde kadın adayların artmasında kadın kolları aktif rol oynamaktadır. 4,05 

 Ayrıca yukarıdaki ifadelere katılım düzeyinin siyasi partiler açısından 

farklılık arz edip etmediğini anlamak amacıyla her bir ifade için ayrı analizler 

yapılmıştır. Yapılan Anova testleri sonucunda yalnızca “Siyasi partiler, kadın kolları 

teşkilatlarına gereken önemi ve desteği vermemektedir.” ifadesi bağlamında anlamlı 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analize ilişkin Anova testi tablosu 

aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

Tablo 62: “Siyasi partiler, kadın kolları teşkilatlarına gereken önemi ve desteği 
vermemektedir.” ifadesine katılım düzeyinin siyasi partiler açısından 

değerlendirilmesi(ANOVA Testi) 

Siyasi partiler, kadın kolları teşkilatlarına gereken önemi ve desteği vermemektedir. Anova Testi 

(Tek Yönlü) 

Görev Aldığınız Parti Ortalama Standart Sapma F Sig. 

AKP(n=67) 3,22 1,32 

,622 001 

CHP(n=60) 3,98 1,27 

MHP(n=60) 4,02 1,00 

HDP(n=60) 3,58 1,41 

Toplam 3,69 1,30 
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 Anova testi sonuçlarına göre “Kadınların siyasi karar alma 

mekanizmalarında yetersiz temsil edilmesinin nedeni kadınlara şans verilmemesidir.” 

ifadesine katılım düzeyi bağlamında siyasi partiler açısından istatistiksel bakımdan 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farklılığın hangi siyasi partiden 

kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Scheffe Testi yapılmıştır.  

 Scheffe testi sonuçları değerlendirildiğinde,bu ifadeye kadınların katılım 

düzeyi bağlamında AKP ve MHP kadın kolları üyeleri arasında anlamlı farklılık 

olduğu tespit edilmiştir.  Analiz sonuçlarına göre AKP ve MHP kadın kolları üyeleri 

arasında “Siyasi partiler, kadın kolları teşkilatlarına gereken önemi ve desteği 

vermemektedir.” ifadesine AKP kadın kolları üyeleri (3,22) MHP kadın kolları 

üyelerine (4,02) göre daha az katılmaktadırlar. MHP kadın kolları üyeleri AKP’li 

kadınlara göre daha yüksek düzeyde siyasi partilerin kadın kolları teşkilatlarına 

gereken önem ve desteğin verilmediğini düşünmektedirler.Bu ise MHP’li kadınların 

daha çok kendi parti teşkilatlarının kadın kollarına verdiği öneme ilişkin algılarının 

bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle, MHP’li kadınların 

partilerinden yeterince önem ve destek görmediklerini düşündükleri sonucunu 

çıkarsayabiliriz. 

Kadınların, siyasi partilerden gerekli önem ve desteği görmediklerini ifade 

etmelerine rağmen kadın kollarına atfettikleri önemin bir yansıması “Siyasette 

kadınların daha etkin görev almasında parti kadın kollarına önemli görevler 

düşmektedir.” ifadesine katılım düzeyinde ortaya çıkmaktadır. Bu ifadeye katılım 

oldukça yüksek düzeyde olsa da, örgütlenme yapısı daha gevşek olan teşkilatla daha 

sıkı olan teşkilat arasında farklılık olabileceği düşünülmüş ve durumun tespiti için 

Anova testi uygulanmıştır. Test sonuçları aşağıdaki gibidir: 

Tablo 63: “Siyasette kadınların daha etkin görev almasında parti kadın kollarına 
önemli görevler düşmektedir.” ifadesinin toplantı sıklığı açısından karşılaştırılması 

(ANOVA Testi) 
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Siyasette kadınların daha etkin görev almasında parti kadın kollarına önemli görevler 

düşmektedir. 

Anova 

Testi  

(Tek 

Yönlü) 

Kadın kolları olarak ortalama hangi sıklıkla bir araya geliyorsunuz? Ort. Standart Sapma F Sig. 

İki haftada bir 

(n=82) ,33 0,79 

3,797 ,002 

Üç ayda bir 

(n=85) ,49 0,63 

Düzensiz 

(n=27) ,67 1,57 

Haftada birkaç kez 

(n=20) ,45 0,69 

Ayda bir 

(n=3) ,00 1,73 

Haftada bir 

(n=30) ,27 0,94 

Toplam ,31 0,91 

 Anova testi sonuçlarına göre “Siyasette kadınların daha etkin görev 

almasında parti kadın kollarına önemli görevler düşmektedir.” ifadesi 

değerlendirildiğinde kadın kolları üyelerinin toplanma sıklıkları açısından 
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istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farklılığın 

hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Scheffe Testi yapılmıştır. 

Scheffe testi sonuçları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

 Scheffe testi sonuçları değerlendirildiğinde “Siyasette kadınların daha etkin 

görev almasında parti kadın kollarına önemli görevler düşmektedir.” ifadesine 

katılım düzeyi bağlamında düzensiz olarak toplanan kadın kolları üyeleriyle diğer 

üyeler arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  Analiz sonuçlarına göre 

düzensiz katılım sağlayan kadın kolları üyeleri “Siyasette kadınların daha etkin görev 

almasında parti kadın kollarına önemli görevler düşmektedir.” ifadesine 

diğerlerinden daha az katılmaktadır. Bu ise gevşek bir örgütlenme içerisinde olan 

kadın kolları teşkilatlarının kendine olan güveninin azlığının ve güç algısının 

zayıflığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

 Ayrıca, yine “Kadın kollarına üye olan kadınlar, siyasal katılım bağlamında 

kadın kollarına önemli roller atfetseler de parti teşkilatının kendilerini 

önemsemediklerini düşünmektedirler.” hipotezinin doğruluğunun sınanması 

açısından önem arz eden bir diğer ifade olan “Kadın kolları mensuplarının karar alma 

mekanizmalarında daha fazla yer alması için özel önlemler uygulanmalıdır” ifadesine 

katılım düzeyleri, farklı değişkenler açısından birtakım testlere tabi tutulmuş ve 

siyasi partiler açısından anlamlı sonuçların olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 64: “Kadın kolları mensuplarının karar alma mekanizmalarında daha 
fazla yer alması için özel önlemler uygulanmalıdır” siyasi partiler açısından 

karşılaştırılması (ANOVA Testi) 

Kadın kolları mensuplarının karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için özel 

önlemler uygulanmalıdır 

Anova 

Testi  

(Tek 

Yönlü) 

Görev Aldığınız Parti Ort. St. Sapma F Sig. 
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AKP 

(n=67) 3,76 1,14 

2,651 ,049 

CHP 

(n=60) 3,93 1,34 

MHP 

(n=60) 4,30 0,87 

HDP 

(n=60) 4,18 1,33 

Toplam 4,04 1,20 

 Anova testi sonuçlarına göre “Kadın kolları mensuplarının karar alma 

mekanizmalarında daha fazla yer alması için özel önlemler uygulanmalıdır” ifadesine 

katılım düzeyi değerlendirildiğinde siyasi partiler açısından istatistiksel bakımdan 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farklılığın hangi siyasi partiden 

kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Scheffe Testi yapılmıştır. Scheffe testi 

sonuçları aşağıda tabloda belirtilmiştir.  

 Scheffe testi sonuçları değerlendirildiğinde “Kadın kolları mensuplarının 

karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için özel önlemler 

uygulanmalıdır” ifadesine katılım düzeyi bağlamında MHP ve AKP kadın kolları 

üyeleri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  Analiz sonuçlarına göre 

MHP ve AKP kadın kolları üyeleri arasında “Kadın kolları mensuplarının karar alma 

mekanizmalarında daha fazla yer alması için özel önlemler uygulanmalıdır” ifadesine 

MHP kadın kolları üyeleri (4,30) AKP kadın kolları üyelerine (3,76) göre daha fazla 

katılmaktadır. Kadın temsiliyetinin gerek parti teşkilatında, gerek mecliste en sorunlu 

olduğu parti olan MHP’de kadın kolları üyelerinin özel önlemler uygulanması 
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gerektiğini ifade etmesi, kadınların partideki kadın temsiliyetinin arttırılması 

gerektiğini düşünmeleriyle açıklanabilir. 

4.6.1.3.7. Kadın Kolları Üyelerinin Kadın Kollarının Yetki ve 

Sorumluluklarına İlişkin Düşüncelerine Yönelik Analizler 

Kadın kolları teşkilatlarına bu denli önem atfeden kadınlar, bu teşkilatların 

yetki ve sorumluluklarının arttırılması gerektiğini düşünmektedirler. Kadınlar parti 

içinde, kadın kolları teşkilatlarına daha fazla yetki verilmesini, parti içindeki karar 

mekanizmalarında söz sahibi kılınmalarını, mali imkânlarının arttırılması gerektiğini 

“Kadın kolları teşkilatının parti içindeki görev ve yetkileri arttırılmalı, parti içi karar 

alma süreçlerine daha fazla katılımı sağlanmalıdır.” ve “Kadın kollarına parti 

bütçesinden daha fazla kaynak aktarılmalı, mali imkânları arttırılmalıdır.” ifadelerine 

5 üzerinden sırasıyla 4,17 ve 3,82 düzeyinde katılım sağlayarak belirtmişlerdir.Bu 

bağlamda, “Kadın kolları üyeleri kadın kollarının yetki ve sorumluluklarının 

arttırılması gerektiğini düşünmektedirler.” hipotezi doğrulanmıştır. 

4.6.1.3.8. Kadın Kolları Üyelerinin Özel Alan Sorumluluklarına İlişkin 

Algısına Yönelik Analizler 

“Aile içindeki sorumluluklar kadınların siyasette daha fazla yer almalarına 

engel olmaktadır.” ve “Kadınların siyasete katılımında aile desteği önemli bir 

faktördür.” ifadelerine katılımın oldukça yüksek olması (sırasıyla 3,68 ve 4,21) 

“Kadınlar öncelikli sorumluluk alanlarının özel alanda olduğunu düşünmektedirler.” 

hipotezini doğrular niteliktedir. Zira aile içindeki özel alan sorumluluklarının aktif 

siyasal katılımları önünde engel oluşturduğunu düşünen kadınlar, aynı zamanda aile 

desteğinin bu anlamda önemli olduğunu vurgulayarak, ailelerinin kendilerini özel 

alan sorumluluklarını yerine getirmede sıkıntılar yaşadığında mazur görmesi veya 

idare etmesinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Tüm bunlar, kadının özel alan 

sorumluluklarını içselleştirdiğini ve hayatta kamusal veya siyasal sorumluluklardan 

çok kendilerini özel alandan sorumlu hissettiklerini göstermektedir.  

Buna rağmen; “Evli ve çocuklu olmak kadının siyasetle uğraşmasına engeldir.” 

(2,70), “Siyasetle uğraşan kadın ev işlerini aksatır.” (2,49), “Siyaset yapan kadına 
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toplumda iyi gözle bakılmaz.” (2,18), “Siyasetle uğraşan kadın evini ve çocuklarını 

ihmal eder.” (2,28), “Kadınların öncelikli olarak anne ve eş rollerini yerine 

getirmeleri gerektiği için siyasete katılımlarının sınırlı olması hoş görülmelidir.” 

(2,61) ifadelerine olan katılımın düşük düzeyde kalması dikkat çekicidir. Ancak 

örneğin, ilk ifadeyi yukarıdaki ifadelerden ayıran özellik, kadının siyasetle uğraşması 

ve siyasette mevcut durumdan daha fazla rol almasınıngerekmesi arasındaki farktır.  

Buradan, kadınların, evli ve çocuklu olmanın siyasetle uğraşmaya engel 

olmayacağını düşünseler de, siyasette daha aktif bir rol almak istedikleri zaman özel 

alan sorumluluklarının, ev işleri ve çocuk bakımının kendilerini engelleyeceğini 

düşündükleri sonucu çıkarılabilir. Kadınlar, siyasetle uğraştıkları takdirde, anne, eş 

ve ev hanımı rollerini aksatacağını ileri süren ifadelere katılmamışlardır, çünkü bu 

anlamda kendilerini güçlü hissetmekte, fırsat verildiği takdirde hem özel alan hem de 

kamusal siyasal alandaki sorumlulukları layıkıyla yerine getirebileceklerine 

inanmaktadırlar.Bir diğer ifadeyle, aile içindeki sorumlulukların kadının siyasal 

katılımı önünde engel oluşturduğu ifadesine oldukça yüksek düzeyde katılım 

sağlayan kadınlar, kendileri kadın kollarına devam edebilmek adına, ev, eş ve 

çocuklarla ilgili sorumlulukları yerine getirme noktasında daha fazla çaba sarf 

ettiklerinden dolayı diğer ifadelere katılım oranı daha da düşük çıkmıştır. Bu 

bağlamda, altıncı hipotezin büyük oranda desteklendiği söylenebilir. 

Ayrıca, kadınların çalışıp çalışmama durumunun bu ifadelere katılımda 

herhangi bir farklılık yaratıp yaratmadığını anlamak amacıyla bağımsız örneklem T 

testleri yapılmış, “Aile içindeki sorumluluklar kadınların siyasette daha fazla yer 

almalarına engel olmaktadır.” ifadesi bağlamında anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. 

Tablo 65: “Aile içindeki sorumluluklar kadınların siyasette daha fazla yer 
almalarına engel olmaktadır.” ifadesine katılımın kadınların çalışma durumu 

açısından karşılaştırılması(Bağımsız Örneklem T testi) 

 Çalışıyor 

musunuz? Ort. 

St. 

Sapma F Sig. 

Aile içindeki sorumluluklar kadınların siyasette daha fazla Hayır (n=102) 3,54 1,419 5,147 ,024 
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yer almalarına engel olmaktadır.  
Evet 

(n=145) 
3,78 1,266 

 Tablo incelendiğinde “Aile içindeki sorumluluklar kadınların siyasette daha 

fazla yer almalarına engel olmaktadır.” ifadesine katılım düzeyi ile kadınların 

herhangi bir meslekte çalışma durumları karşılaştırıldığında herhangi bir meslekte 

çalışan kadın kolu üyeleri (3,78) herhangi bir meslekte çalışmayan kadın kolları 

üyelerine (3,54) göre aile içindeki sorumlukların kadınların siyasette daha fazla yer 

almalarına engel olduğunu düşünmektedirler. Aktif olarak iş dünyasında olup, bir 

yandan da kadın kolları faaliyetlerine katılım sağlayan ve evle ilgili sorumlulukları 

olan kadınların, çalışmayan ve sadece kadın kolları faaliyetleri ile evle ilgili 

sorumluluklara zaman ve enerji harcaması beklenen kadına göre daha yüksek oranda, 

aile içindeki sorumlulukları siyasal katılımın önündeki engel olarak görmesi 

anlaşılabilir bir durum olma özelliği göstermektedir. 

 Ayrıca, söz konusu hipotezin doğruluğunun sınanması amacıyla kadınlara 

yöneltilen, ancak yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü katılımın düşük olduğu 

ifadelerden olan “Siyaset yapan kadına toplumda iyi gözle bakılmaz.” ifadesine 

katılım düzeyinin kadınların eğitim durumuna göre farklılık oluşturup 

oluşturmadığının anlaşılması açısından Anova testi yapılmış vesiyasetle uğraşan 

kadına toplumda iyi gözle bakılmayacağı algısına sahip olan kadınların eğitim 

durumlarına göre durumları analiz edildiğinde çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır.  

Tablo 66: “Siyaset yapan kadına toplumda iyi gözle bakılmaz.” ifadesine katılım 
düzeyinin eğitim durumu açısından karşılaştırılması (ANOVA Testi) 

Siyaset yapan kadına toplumda iyi gözle bakılmaz Anova Testi 

(Tek Yönlü) 

Eğitim durumunuz Ort. St. Sapma F Sig. 
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Okuryazar 

(n=7) 2,00 1,73 

7,973 ,000 

İlkokul ve dengi mezunu 

(n=37) 

 3,24 1,34 

Ortaokul ve dengi 

mezunu 

(n=27) 2,56 1,53 

Lise ve dengi mezunu 

(n=75) 1,84 1,10 

Üniversite mezunu 

 (n=79) 1,94 1,19 

Yüksek lisans ve doktora 

mezunu 

(n=22) 2,00 0,93 

Toplam 2,18 1,31 

 Yapılan analiz değerlendirildiğinde “Siyaset yapan kadına toplumda iyi 

gözle bakılmaz.” ifadesinin kadınların eğitim durumlarına göre farklılık gösterdiği 

tespit edilmiştir.  

Scheffe testi sonuçlarına göre lise ve dengi düzeyde eğitim seviyesine sahip 

olan kadın kolları üyeleri (1,84) ve üniversite ve dengi düzeyde eğitim seviyesine 

sahip olan kadın kolları üyeleri (1,94) ile ilkokul ve dengi düzeyde eğitim seviyesine 

sahip olan kadın kolları üyeleri (3,24) arasında fark olduğu tespit edilmiştir. İlkokul 
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ve dengi düzeyde eğitime sahip olan kadın kolları üyeleri lise ve üniversite 

mezunlarına göre daha yüksek düzeyde siyaset yapan kadının toplumda iyi gözle 

karşılanmayacağını düşünmektedirler. Lise, üniversite ve yüksek lisans mezunları ise 

bu ifadeye daha düşük düzeyde katılmışlardır. Buradan hareketle, kadınların eğitim 

seviyesi yükseldikçe, kendileri üzerinde çevre baskısını daha az hissettikleri 

sonucuna ulaşılabilir. 

4.6.1.3.9. Kadın Kolları Üyelerinin Kadın-Erkek Eşitliğine İlişkin 

Düşüncelerine Yönelik Analizler 

“Kadın kolları üyeleri kadın-erkek eşitliğinin demokrasi açısından önemli 

olduğunu düşünmektedirler.” hipotezinin doğruluğunun sınanması için kadın kolları 

üyelerine yöneltilen “Siyasette kadın erkek eşitliğinin sağlanması demokrasinin 

koşullarından birisidir.” ve “Siyasi parti yönetim organlarında kadınların erkeklerle 

eşit temsil edilmesi gereklidir.” ifadelerine katılım düzeylerine bakıldığında, bu 

ifadelere katılım düzeyinin (sırasıyla 4,32 ve 4,30) yüksekliği, kadın kolları 

üyelerinin demokrasinin işlerliğini koruması için siyasi parti yönetim organlarında 

kadın-erkek eşitliğinin sağlanması gerektiğini düşündüklerini göstermektedir. 

Ayrıca, kadın kolları üyelerinin “Kadınların siyasi karar alma mekanizmalarına daha 

fazla katılımı kadın sorunlarının çözümü için gereklidir.” ifadesine 5 üzerinden 4,24 

düzeyinde katılım sağlaması, kadının siyasal kamusal alandaki aktif katılımının 

kadın sorunlarına çözüm olacağını düşündüklerini göstermiştir. Kadınların 

günümüzde karşı karşıya olduğu siyasal kamusal alandaki temsil sorunu gibi 

sorunların demokrasi açısından yarattığı problemler göz önünde bulundurulduğunda, 

kadınların bu sorunların çözümü için kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı demokratik 

bir ortamı işaret etmeleri anlaşılır olmaktadır. 

Bu hipotezi sınayan ifadelere katılım düzeyinin çeşitli değişkenler açısından 

farklılık gösterip göstermediğinin anlaşılması açısından birtakım testler uygulanmış 

ve “Siyasette kadın erkek eşitliğinin sağlanması demokrasinin koşullarından 

birisidir.” ifadesine katılım düzeyinin siyasi partiler açısından farklılık oluşturduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan Anova testine ilişkin detaylar aşağıdaki tablodaki 

gibidir: 
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Tablo 67: Kadınların “Siyasette kadın erkek eşitliğinin sağlanması demokrasinin 
koşullarından birisidir.” ifadesine katılım düzeyinin partilere göre dağılımı (ANOVA 

Testi) 

Siyasette kadın erkek eşitliğinin sağlanması demokrasinin 

koşullarından birisidir. 

Anova Testi  

(Tek Yönlü) 

Görev Aldığınız Parti Ort. St. Sapma F Sig. 

AKP 

(n=67) 4,12 1,29 

3,829 ,010 

CHP 

(n=60) 4,72 0,64 

MHP 

(n=60) 4,17 0,96 

HDP 

(n=60) 4,32 1,30 

Toplam 4,32 1,10 

 Anova testi sonuçlarına göre “Siyasette kadın erkek eşitliğinin sağlanması 

demokrasinin koşullarından birisidir.” ifadesi değerlendirildiğinde siyasi partiler 

açısından istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Bu 

farklılığın hangi siyasi partiden kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Scheffe Testi 

yapılmıştır. Scheffe testi sonuçları aşağıda Tablo 61’de belirtilmiştir.  

 Scheffe testi sonuçları değerlendirildiğinde “Siyasette kadın erkek 

eşitliğinin sağlanması demokrasinin koşullarından birisidir.” ifadesi bağlamında CHP 

ve AKP kadın kolları üyeleri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  
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Analiz sonuçlarına göre CHP ve AKP kadın kolları üyeleri arasında “Siyasette kadın 

erkek eşitliğinin sağlanması demokrasinin koşullarından birisidir.” ifadesine CHP 

kadın kolları üyeleri (4,72) AKP Kadın kolları üyelerine (4,12) göre daha fazla 

katılmaktadır. Bu anlamda, kendini laik değerler doğrultusunda tanımlayan ve 

mecliste yer alan siyasi partiler içerisinde laiklik vurgusunu en çok yapan siyasi parti 

olan CHP’nin dini değerleri önemseyen ve çıkış noktasını da bu dini değerlerin 

korunması konusundan alan AKP’den kadın-erkek eşitliği konusunda farklılaşması 

anlaşılabilir bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

4.6.1.3.10. Kadın Kolları Üyelerinin Parti Politikalarına Bağlılığına İlişkin 

Analizler  

Kadın kolları üyeleri, “Farklı siyasi partilere oy veren ya da üye olan kadınların 

sorunları farklıdır.” ifadesine 2,89 düzeyinde katılarak, büyük oranda, farklı siyasi 

parti üyesi kadınların farklı sorunları olduğunu düşünmediklerini belirtmişlerdir. Bu 

düşünceleri, kadın kolları teşkilatlarının diğer partilerin kadın kolları teşkilatlarıyla 

daha yakın bir ilişki içinde olması beklentisi yaratmıştır, ancak kadınlar diğer kadın 

kolları teşkilatlarıyla ortak çalışmalara neredeyse hiç katılmadıklarını (1,53) 

belirterek bu beklentiyi çürütmüşlerdir. Tüm kadınların sorunlarının aynı olduğunu 

düşünen, dolayısıyla tüm kadın kolları teşkilatlarının hedeflerinin de aynı olması 

gerektiğini (3,60) ve kadının siyasal ve kamusal alanda söz sahibi kılınması adına 

farklı siyasi parti kadın kollarının ortak çalışmalar yürütmesi gerektiğini ifade eden 

kadınların (3,82) diğer partilerin kadın kolları üyeleriyle ortak çalışmalar 

yürütmemesi bir tezat olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar, diğer kadın kolları 

üyeleriyle ortak çalışma yürütülmesi gerektiğini, çünkü benzer amaçlar uğruna 

çalıştıklarımı düşünseler de, görünen o ki, bu konuda inisiyatif al(a)mamaktadırlar. 

Tüm bunlar, kadınların “Kadın adayların fazla olduğu bir parti seçimlerde tercihimi 

değiştirmez.” ifadesine yüksek düzeyde(3,42) katılımıyla birleştiğinde “Kadın kolları 

teşkilatları, kadın sorunları odaklı değil, parti politikası odaklı çalışan teşkilatlar olup 

parti politikalarına büyük oranda bağlılık duymaktadırlar.” hipotezi büyük oranda 

doğrulanmaktadır. Zira kadın adaylardan oluşan bir partinin tercihlerini 

değiştirmeyeceğini belirtmeleri, onların bağlı bulundukları partinin politikalarını 
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kendi aleyhlerine dahi olsa eleştirmeyen, sorgulamayan yaklaşımlarının bir 

tezahürüdür. 

“Kadın adayların fazla olduğu bir parti seçimlerde tercihimi değiştirmez.” 

ifadesine katılım genel olarak oldukça yüksek düzeyde olsa da, farklı değişkenler 

açısından anlamlı farklılıkların görülüp görülmeyeceği merakıyla birtakım testler 

yapılmıştır. Aşağıda yer alan Anova testinde görüleceği üzere, söz konusu ifadeye 

katılım düzeyinin siyasi partiler değişkeni açısından anlamlı farklılıklar gösterdiği 

tespit edilmiştir. 

Tablo 68: “Kadın adayların fazla olduğu bir parti seçimlerde tercihimi 
değiştirmez.” ifadesine katılım düzeyinin partilere göre dağılımı (ANOVA Testi) 

Kadın adayların fazla olduğu bir parti seçimlerde tercihimi 

değiştirmez. 

Anova Testi  

(Tek Yönlü) 

Görev Aldığınız Parti Ort. St. Sapma F Sig. 

AKP 

(n=67) 3,28 1,34 

8,106 ,000 

CHP 

(n=60) 3,30 1,52 

MHP 

(n=60) 4,15 1,09 

HDP 

(n=60) 2,97 1,54 

Toplam 3,42 1,44 
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 Yapılan Anova analizi incelendiğinde “Kadın adayların fazla olduğu bir 

parti seçimlerde tercihimi değiştirmez.” ifadesi partiler açısından karşılaştırıldığında 

MHP ve HDP kadın kolları üyeleri arasında istatistiksel bakımdan anlamlı sonuçlar 

tespit edilmiştir (p<0,05). MHP’li kadınlar HDP’li kadınlara göre daha yüksek 

düzeyde kadın adayların fazla olduğu bir partinin seçimlerde tercihlerini 

değiştirmeyeceğini ifade etmişlerdir.  

 Scheffe testi sonuçları değerlendirildiğinde “Kadın adayların fazla olduğu 

bir parti seçimlerde tercihimi değiştirmez.” ifadesine ilişkin olarak MHP kadın 

kolları üyeleri ile HDP kadın kolları üyeleri arasında anlamlı farklılık vardır. Bu 

ifadeye neredeyse “Kesinlikle katılıyorum” düzeyinde katılım sağlayan MHP’li 

kadınlar kadın sorunları odaklı değil, parti politikası odaklı düşündüklerini 

göstermişlerdir. Kadın kolları yapılanması yerine, parti çatısı altında bağımsız bir 

kadın meclisiyapılanması oluşturan HDP’li kadınların ise bu konuda farklı bir bilinç 

geliştirdikleri ve kadın sorunları odaklı düşünerek, kadın adayların fazla olduğu bir 

partinin seçimlerde tercihlerini değiştirebileceğinin sinyallerini verdikleri 

görülmektedir. 

 Söz konusun hipotezin doğruluğunu sınayan ifadelerden diğer olan “Farklı 

siyasi partilere oy veren ya da üye olan kadınların sorunları farklıdır.” ifadesinin de 

siyasi partiler açısından benzer bir farklılık oluşturup oluşturmadığı merakıyla Anova 

testi uygulanmıştır. 

Tablo 69: “Farklı siyasi partilere oy veren ya da üye olan kadınların sorunları 
farklıdır.” ifadesinin siyasi parti açısından karşılaştırılması (ANOVA Testi) 

Farklı siyasi partilere oy veren ya da üye olan kadınların sorunları 

farklıdır. 

Anova Testi  

(Tek Yönlü) 

Görev Aldığınız Parti Ort. St. Sapma F Sig. 

AKP 

(n=67) 2,34 1,01 
5,402 0,001 
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CHP 

(n=60) 3,15 1,62 

MHP 

(n=60) 3,22 1,28 

HDP 

(n=60) 2,93 1,54 

Toplam 2,89 1,41 

 Anova testi sonuçlarına göre “Farklı siyasi partilere oy veren ya da üye olan 

kadınların sorunları farklıdır.” ifadesi değerlendirildiğinde siyasi partiler açısından 

istatistiksel bakımdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Bu farklılığın 

hangi siyasi partiden kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Scheffe Testi 

yapılmıştır.  

 Scheffe testi sonuçları değerlendirildiğinde “Farklı siyasi partilere oy veren 

ya da üye olan kadınların sorunları farklıdır.” ifadesine katılım düzeyi açısından 

MHP ve AKP kadın kolları üyeleri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

Analiz sonuçlarına göre MHP ve AKP kadın kolları üyeleri arasında “Farklı siyasi 

partilere oy veren ya da üye olan kadınların sorunları farklıdır” ifadesine MHP kadın 

kolları üyeleri (3,22) AKP kadın kolları üyelerine (2,34) göre daha fazla 

katılmaktadır.MHP’li kadınlar çok yüksek oranda olmasa da, bu ifadeyi olumlayan 

bir yaklaşım sergilemişler, AKP’li kadınlar ise “katılmıyorum” ifadesi düzeyinde 

görüş belirtmişlerdir. Bir diğer ifadeyle, MHP’li kadınlar AKP’li kadınlara göre daha 

fazla düzeyde, farklı siyasi partilere oy veren kadınların sorunlarının farklı olduğunu 

düşünmektedirler. MHP’nin bu konuda gösterdiği hassasiyet, muhtemeldir ki, 

milliyetçi duygularından beslenmektedir ve bu durum onları, kendileri gibi 

düşünmeyen kadınlarla sorunlarının da farklı olmayacağı noktasına getirmektedir. 
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4.6.2. Mülakatların Nitel Analizi 

Çalışmanın bu bölümünde anket sonuçlarından farklı olarak ve anket 

sonuçlarını tamamlayacağı düşünülen nitel analize yer verilmiştir. Bu bağlamda, 

öncelikle çalışmanın ana soruları temelinde ve kadın kollarıyla ilgili daha önce 

hazırlanan tezlerden yardım alınarak görüşme formu oluşturulmuştur**. Mülakat 

yönetimiyle toplanan veriler derin bir işleme tabi tutularak normalde fark edilmesi 

zor olan kavram ve temaların gün yüzüne çıkarılmasının sağlanması amaçlanmıştır. 

Bu amaçla, öncelikle toplanan veriler kavramsallaştırılmış, bu kavramların 

düzenlenmesi ile ise veriyi açıklayan temalar ortaya çıkarılmıştır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013: 259). 

Bunu yaparken ise mülakat kayıtlarından doğrudan alıntılara yer verilmesi 

suretiyle güvenilirlik ve inandırıcılık sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmaya katılan 

kadınların kimlik bilgilerinin saklı kalması adına, görüşülen İstanbul ve Konya illeri 

AKP, CHP, MHP ve HDP kadın kolları üyelerinden bahsetmek için kendilerine birer 

harf ismi verilmiştir.  

Tablo 70: Kadın Kolları Üyeleri Harflendirme 

 AKP CHP MHP HDP 

İstanbul 1 A B C D 

İstanbul 2 E F G H 

İstanbul 3 - - - I 

Konya 1 J K L M 

                                                
**Çalışmaya nitel veri sağlanması amacıyla oluşturulan görüşme formları oluşturulurken, 2011 

yılında T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde Mustafa Çadır tarafından Prof. Dr. 
Serpil Sancar danışmanlığında hazırlanan “Kadının Siyasal Yaşama Katılımında Siyasi Parti Kadın 
Kollarının Rolü (TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partiler Bağlamında Ankara İli Örneği)” adlı 
uzmanlık tezinden ve 2007 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda Yonca 
Altındal tarafından Doç. Dr. Gülhan Demiriz danışmanlığında hazırlanan “Kadının Siyasal Katılımı 
Bağlamında Partilerin Kadın Kollarının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi” adlı yüksek lisans 
tezinden yararlanılmıştır. 
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Konya 2 N O P R 

Konya 3 - - - S 

4.6.2.1. Siyasete İlgiye İlişkin Değerlendirmeler 

Görüşülen kadın kolları üyelerinin çok büyük bir kısmı siyasete olan ilgisinin 

aileden geldiğini, bugünkü siyasi tercih ve duruşlarının aile etkisiyle çocukluk veya 

gençlik döneminde şekillendiğini ifade etmişlerdir. Ancak, özellikle AKP’li 

kadınların, hem İstanbul, hem de Konya örneklerinde “aktif siyaseti hiç 

düşünmedim”, “siyasete ilgim var mı bilmiyorum”, “siyasette iddiam yok” tarzı 

söylemleri dikkat çekici söylemler olarak karşımıza çıkmaktadır. CHP, MHP ve 

HDP örneklerinde ise aileden gelen politikliğin çok daha belirgin olduğu tespit 

edilmiştir. Özellikle CHP ve MHP’de kadınların ailesinden en az bir erkeğin aktif 

siyasette olması durumu söz konusuyken, HDP özelinde, ailedeki erkeklerin aktif 

siyasi katılımından ziyade, zaten doğulup büyünülen ortamın siyasi olduğu 

vurgulanmış, ideolojik duruşun aileden devralındığı ifade edilmiştir. 

4.6.2.2. Kadın Kollarına Üyelik Süreci ve Alınan Tepkiler ile İlgili 

Değerlendirmeler 

Kadın kollarına üyelik sürecinde aldıkları tepkiler sorulduğunda, kadınların 

yarısı, gerek eşlerinden, gerek ailelerinden ve sosyal çevrelerinden ve gerekse 

hepsinden çeşitli gerekçelerle itiraz sesleri yükseldiğini, ancak daha sonra 

kendilerinin kararlı duruşlarıyla ikna olduklarını ifade etmişlerdir.  Zaten mevcut 

durumda kadın kollarında aktif olarak çalışır durumda olmaları, bu kadınların 

çevrelerini, ailelerini veya eşlerini bir şekilde ikna ettiklerini göstermektedir; gelen 

itirazlara karşı duramayanlar zaten kadın kollarında veya herhangi bir aktif siyasal 

katılım kanalında değillerdir. Alınan olumsuz tepkilerin kaynağına bakıldığında, 

AKP ve MHP örneklerinde, itirazların kadının ev işleri ve çocuk bakımı görevleri 

olmasından kaynaklı olduğu görülmektedir. 
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Bu bağlamda AKP Konya kadın kolları üyesi kadının şu sözleri dikkate 

değerdir: 

“Kadının siyasette işi ne dediler, çok tepki gösterdiler. Toplantılar var sürekli 

gidip geliyorsun. Eşim de normalde destek olsa da, erkek sonuçta, en ufak bir iş eksik 

olduğunda partiye gidiyorsun, orada çok vakit geçiriyorsun diye kızıyordu. Babam 

da çok kızıyordu. Ben artık politikanın tozunu yuttum bırakamam derdim. Ama artık 

hepsi alıştı, kabullendi.”  

MHP Konya kadın kolları üyesi kadının da sözleri göstermektedir ki; çocuk 

bakımı kadının siyasete katılımı konusunda kadının karşısına çıkarılan en önemli 

engellerden bir tanesidir: 

“Eşim destek verdi. 92’de kadın kollarına üye oldum. 30 yaşındaydım. 

Çocuklarım küçüktü. Eşim memurdu. İhtilal günlerinin sıkıntıları hala devam 

ediyordu. Ülkede yaşanan sıkıntılara çözüm aramak için, elimizi taşın altına koymak 

gerektiği bilinciyle girdim. Eşim destek oldu. Eşimin ailesi de benim ailem de eşin 

memur çocukların küçük diye karşı çıktılar ama sonra ikna oldular.” 

Aynı şekilde HDP’de de, çocukların bakımı ve erkeklerle toplantılara 

katılmak gibi gerekçelerle kadınlar engellenmeye çalışılmışsa da buradaki itirazlara 

ayrıca HDP’de siyaset yapmanın beraberinde getirdiği dışlanma ve ötekileştirilme 

gibi tehlikelerin dile getirilmesi eklenmiştir. “Kadın için siyaset yapmak zor, HDP’de 

yapmak daha zor” gibi ifadeler bunu açık bir şekilde göstermektedir. 

Bu hususta dikkat çeken bir diğer nokta da, kadınların eğitim durumlarının, 

sosyo-ekonomik statülerinin, iş durumlarının, çocuk durumlarının ve ailede aktif 

siyasetle ilgilenen insanların olmasının –özellikle eş- gelen itirazlar üzerinde 

belirleyici olduğu düşünülebilir. Zira verilerin detaylı analizi göstermektedir ki, 

üniversite mezunu olmak, kendi işini yapmak veya ücretli bir işte çalışıp emekli 

olmak, çocuklarını büyütmüş olmak, eşinin veya aileden en az bir erkeğin siyasette 

olması gibi faktörlerden en az biri olmak üzere birkaçının bileşimi kadının siyasete 

katılımı üzerindeki baskıyı azaltmakta; hatta kadının kadın kollarında çalışmasına 

teşvik şeklinde bir tepkiye dönüşebilmektedir. 
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Son olarak, bu hususta dile getirilmesi gereken bir diğer nokta, kadın 

kollarına üyeliği konusunda nihai olarak engellenmeyen kadınların bundan dolayı 

eşlerine duydukları minnettarlık ve hak verme duygularıdır. Bu, özellikle MHP ve 

AKP kadın kolları üyeleri arasında itirazlarla karşılaşanlar tarafından dile 

getirilmiştir. Örneğin, MHP İstanbul kadın kolu üyesi; 

“Eşim tepki göstermedi. Evle ilgili sorumluluklar konusu hiç sorun olmadı. 

Seçim zamanı eve gece 1’lerde gittiğim de oldu, yemek yapamadım, evimle 

ilgilenemedim, eşim hiçbir şey demedi Allah Razı Olsun. Çünkü bizim burada 

olmamız gerekiyor. Kadınsız hiçbir parti olamaz zaten. Seçimleri biz alıp 

sırtlanıyoruz.” 

sözleriyle, ev işlerinin ve özel alan sorumluluklarının kendi yapması gereken 

işler olduğunu, kamusal alanın onun için ikincil bir alan olduğunu kabullendiğini 

belirtmiştir. Özellikle “eşim hiçbir şey demedi Allah razı olsun” ifadesiyle bu 

vurgulanmıştır. 

Ayrıca, AKP Konya kadın kolu üyesi kadının aşağıdaki sözleri, özellikle de 

“erkek sonuçta” vurgusu, kadın ve erkek arasındaki cinsiyetçi işbölümünü 

kabullenmişliğin ve bu bağlamda, erkeğin kadına özel alan sorumluluklarını yerine 

getirmemesi durumunda tepki göstermesinin normal kabul edilmesinin göstergesidir: 

“Kadının siyasette işi ne dediler, çok tepki gösterdiler. Toplantılar var sürekli 

gidip geliyorsun. Eşim de normalde destek olsa da, erkek sonuçta, en ufak bir iş eksik 

olduğunda partiye gidiyorsun, orada çok vakit geçiriyorsun diye kızıyordu. Babam 

da çok kızıyordu. Ben artık politikanın tozunu yuttum bırakamam derdim. Ama artık 

hepsi alıştı, kabullendi.” 

4.6.2.3. Üyelik Hedefleri ile İlgili Değerlendirmeler 

Kadınların kadın kollarına üye olmaktaki hedefleri sorulduğunda verilen 

cevaplar 3 temel çerçevede değerlendirilebilir. Bunlardan ilki, herhangi bir özel 

hedefin olmayışıdır. Bu kadınlar ya siyasete giremeyen ama davaya hizmet etmek 

isteyen eşlerinin teşvikiyle ya da atama yoluyla kadın kollarına üye olmuşlardır. Bu 
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başlık altında değerlendirilebilecek ifadeler AKP, CHP ve MHP bünyesindeki en az 

bir kadın tarafından dile getirilmiştir. İkinci genel duruş, davaya hizmettir. Bu tavır, 

özellikle ve öncelikle MHP’li kadın kolları üyelerinde belirginlik gösterirken, AKP 

ve CHP’de de gözlemlenmektedir. Bu bağlamda MHP İstanbul kadı kolu üyesi C’nin 

“İlla da kadın kolları diye bir şey yok. Teşkilata bakılıp kadın olduğumuz için kadın 

kollarında boşluk varsa orada çalışıyoruz. Erkek yönetiminde de bayan arkadaşlar 

var.” şeklindeki ifadeleri veya CHP Konya Kadın kolları üyesi K’nin “Ben partiye 

üye olurken benim bir ayrımım yoktu. Verilecek her görevi sonuna kadar yerine 

getiririm. Kadın kolları CHP’de ciddi anlamda önem taşıyor, kadın bir partinin 

dinamosudur. Kadın başarılı olduğu sürece parti başarıya yürür.” şeklindeki 

ifadeleri bu duruşun açık bir şekilde kendini gösterdiği söylemler olarak kaşımıza 

çıkmaktadır.  

Üçüncü olarak ise, kadın dayanışması ve mücadelesine destek olmak, kadının 

bilinçlendirilerek siyasette yerini alması şeklinde özetlenebilecek bir duruş söz 

konusudur. Bu ise, en belirgin şekilde HDP kadın kolları üyelerinin ifadelerinde 

kendini göstermektedir. 

“Kadın meclisine üye oldum çünkü biz Kürt kadınların işi çok zor. Feodal bir 

toplumdan geliyoruz. Öküzden sonra gelen bir konumdaydık. Bu yüzden Kürt 

siyasetinin kadına biçtiği bir rol var. Kadın meclisine girmeliyim, çünkü 

mücadelenin buradan geçtiğini çok iyi biliyorum dedim kendi kendime.” 

HDP İstanbul Kadın kolu üyesi I’nın yukarıdaki ifadeleri kadınlık halinin ve 

özellikle Kürt kadınının toplumdaki ve siyasetteki yerinin farkında olma ve bunu 

değiştirme mücadelesi vermek adına siyaset yapmak için kadın meclisine girdiğini 

göstermektedir. 

HDP Konya Kadın kolu üyesi R’nin ise “Kadınız ve kadının ezilmişliği söz 

konusu. Kadın hiçbir şey yapamaz, kadın siyaset yapamaz, hiçbir iş yapamaz 

şeklindeki algıyı yıkmak için girdim.” şeklindeki sözleri kadının siyasette başarılı 

olabileceği algısına sahip olduğunu göstermektedir. 
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4.6.2.4. Kadın Kollarının Varlık Sebebiyle İlgili Değerlendirmeler 

Kadın kollarının niçin kurulduğuyla ilgili fikirleri sorulduğunda kadın kolları 

üyelerinin verdikleri cevaplar üç başlık atında kategorize edilebilir. Bu bağlamda 

öncelikle, “kadınlar partinin kadın seçmenlere ulaşmasında önemlidir” şeklinde 

özetlenebilecek olan durum ön plana çıkmaktadır. Kadınların ağzından dökülen 

“kadın her yere daha rahat girer”, “erkekler kapı çalmada rahat olamaz”, “partinin 

yükünü kadın taşır”,“kadın partinin dinamosudur” tarzındaki ifadeler birlikte 

değerlendirildiğinde kadının parti için bir oy toplama aracı olarak görüldüğü ve 

bunun da kadınlar tarafından içselleştirildiği söylenebilir. Bu tarz bir yaklaşım 

özellikle AKP ve CHP kadın kolları üyelerinin söylemlerinde kendilerini 

göstermektedir. Kadın kollarının niçin kurulduğuna dair verilen cevaplar içinde diğer 

belirgin cevap, siyasetin bütünlük arz ettiği ve dolayısıyla kadın kolu veya erkek kolu 

gibi ayrımların olmaması gerektiği şeklindedir. CHP İstanbul kadın kolu üyesi F 

tarafından da dile getirilse de, bu söylem özelikle MHP’li kadınların ifadelerinde 

daha fazla göze çarpmaktadır. MHP Konya kadın kolu üyesi P’nin aşağıdaki sözleri 

bu görüşün açık bir yansıması olarak değerlendirilebilir: 

“Kadın kollarının varlığı da beni rahatsız ediyor, kadın kol değildir, bir uzuv 

değildir, gövdenin bir parçasıdır. Erkek-kadın kolu ayrımı yapılmasını hiçbir zaman 

tasvip etmedim ama Türkiye şartlarında siyasetin bir gerçeğidir. Bunu değiştirme 

şansımız yok. Kadın kollarını hizmetin bir basamağı olarak gördüğüm için girdim.” 

Son olarak ise, HDP’li kadınların söylemlerinde açık bir şekilde ifadesini 

bulan, kadının siyasette temsil edilmesi gerekliliği ve kadın kolları/meclisinin de 

buna hizmet etmek üzere kurulduğu düşüncesi dikkat çekmektedir. “Kadının dört 

duvar arasından çıkması”, “yönetimde kadının söz sahibi olması”, “kadın 

sorunlarının siyasetin dışında tartışılması”ve“kadının, kendi özüne yönelik çalışma 

yapmasının sağlanması” tarzındaki ifadeler bunun bir yansıması olarak 

değerlendirilebilir. 

Bu hususta dikkat çeken ve vurgulanması gereken bir nokta da HDP ve MHP 

kadın kolları üyeleri arasındaki kısmi benzerliktir. Kadınların bir kol uzuv değil 
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gövdenin bir parçası olduğunu vurgulayan MHP Konya kadın kolu üyesi P ile kadın 

ve partinin bir insanın sahip olduğu iki ayak gibi düşünülmesi gerektiğini söyleyen 

HDP Konya kadın kolu üyesi R arasında benzerlik olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

Zira bu duruş, AKP Konya kadın kolu üyesi J ve AKP İstanbul kadın kolu üyesi A 

tarafından dile getirilen “Ana kademeyi baba, kadın ve gençlik kollarını evlat olarak 

düşünülmesi gerektiğine inanıyorum.” ve “Ana Kademe, kadın ve gençlik kolları 

şeklinde bir yapılanma var. Tıpkı bir aile gibi, yaptığınız bir şeyi, çalışmıyorsanız 

her bir şey aldığınızda eşinize sorarak alıyorsunuz. Burada da bir program 

yapacaksanız ya belediyeye ya da ana kademe ilçe başkanına teklif edecek, yap derse 

yapacak kadın kolları. Bir maddi gelirimiz yok.” cümlelerinden anlaşılacağı üzere 

AKP kadın kolu üyelerinin düşüncelerinden farklılık arz etmektedir.A tarafından dile 

getirilen yukarıdaki cümlede, ücretli bir işte çalışmayan kadının maddi olarak eşine 

bağımlılığı konusunu dile getirmesinin, kadının zihnindeki aile yapısına ilişkin 

olarak ipuçları vermesinin yanı sıra bunu parti teşkilatı içindeki düzen ve işleyişle 

ilişkilendirmesi ve bu benzerlikte kadının partide “çalışmayan”pozisyonuna eşdeğer 

görmesi de dikkat çekicidir. 

Kadın kollarına üye olduktan sonra kadınların özgüvenlerinin ve ayrıca 

çevreden gördükleri saygının artıp artmadığıyla ilgili soru, kadınların bu süreçte tam 

olarak neler hissettiklerini anlamak amacıyla sorulmuştur. Verilen cevaplar büyük 

oranda benzerlik göstermektedir ve cevaplardan ulaşılabilecek genel yargı kadınların, 

özellikle kendileriyle aynı siyasi görüşü paylaşan insanlar tarafından saygı gördüğü 

ve özgüvenlerinin arttığı yönündedir. Ayrıca yine kadınların, bağlılık duydukları 

siyasi görüş için hizmet etmekten mutluluk duydukları da ulaşılan sonuçlar 

arasındadır. 

4.6.2.5. Kadın Kolları Faaliyetleriyle İlgili Değerlendirmeler 

Kadın kollarıyla yapılan mülakatlarda, toplantı sıklığıyla ilgili soru, teşkilatın 

düzenli ve devamlı bir yapıya sahip olup olmadığı, gündem ve gerçekleştirilen 

faaliyetlerle ilgili soru ise kadın kollarının partiye hangi alanda hizmet ettiğinin ve 

katkı sağladığının anlaşılması açısından sorulmuştur. 
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Kadınların bu sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde genel olarak kadın 

kolları il yönetimlerinin, olağanüstü durumlarda daha sık olmak üzere, haftada bir 

kez toplandığı tespit edilmiştir. Bu, teşkilatların sadece seçim dönemlerinde değil, 

normal zamanlarda da toplandığının ve kadın kolu yapılanmasının devamlılık 

gösterdiğinin bir işaretidir. Toplantıların gündemine ilişkin ifadeler incelendiğinde 

ise ülkenin siyasi gündeminin, siyasi parti genel başkanlarının söylemlerinin toplantı 

gündemini oluşturduğu söylenebilir.HDP’nin bu konuda bir nebze de olsa diğer 

partilerden farklılaştıkları görülmektedir. Zira görüşülen HDP’li kadınların büyük 

çoğunluğu gündemde kadınların o kentte yaşadıkları sorunlara çözüm bulmayla ilgili 

konulara verdiklerini belirtmişlerdir. Yapılan faaliyetler bağlamında ise, kadınların 

daha çok partilerin halkla ilişkiler birimi olarak çalıştıkları sonucuna ulaşılabilir. Zira 

özel günlerde halka yönelik program ve etkinliklerle partinin görünürlüğünü 

sağlamak, ev sohbetlerine gitmek, seçim ve propaganda faaliyetlerini yürütmek, üye, 

STK ve kimsesiz çocuklar yurdu veya huzurevleri ziyaretleri yapmak genel olarak 

tüm partilerin kadın kolları üyeleri tarafından dile getirilen başlıca faaliyetlerdir. 

Ayrıca, AKP, MHP ve HDP kadın kolları birtakım eğitim programları 

düzenlediklerini belirtmişlerdir. Bu eğitim programlarının hangi konularda olduğu 

sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde, AKP ve MHP kadın kolları eğitim 

faaliyetlerinin kadın-çocuk sağlığı, çocuk eğitimi gibi konularda verildiği 

saptanmıştır. Bu ise kadını sadece aile yani özel alan işlevlerini yürütmekle yükümlü 

gören, dolayısıyla da öğrenmesi ve eğitim alması gereken konuların da bu alanlara 

ilişkin olduğu anlayışın bir uzantısı olarak görülebilir.  HDP kadın kolları üyeleri ise, 

çok sık olmasa da toplumsal cinsiyet gibi konularda hem kadınlara, hem de erkeklere 

yönelik eğitimler verildiğini, tüzüğe ve kadın yönetmeliğine dair toplantılar 

yapıldığını, siyasetin genel yapısını, partinin kadına bakışını ve partideki kadın 

duruşunu kadınlara anlatma gibi faaliyetler yapıldığını belirtmiş ve bu anlamda diğer 

üç partinin kadın kollarından farklılaşmıştır. 

Bu konuya ilişkin olarak düşülmesi gereken bir diğer not ise, CHP Konya 

Kadın kolu üyesi K’nin “Konya CHP Kadın kolları, ana kademeyle dirsek temasıyla 

çalışıyor. Ayırmıyor kendini ana kademe yönetimden. Onların çalışma alanına 

girmeden ve izin alarak, her alanda varlık göstermeye çalışıyor.” şeklindeki 
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ifadeleridir. Bu ifadeler açıkça, kadın kolları ve parti teşkilatı arasındaki kadının 

aşağıda yer aldığı hiyerarşik yapılanmayı gözler önüne sermektedir. 

Kadın kolları üyeleriyle yapılan görüşmede gerçekleştirdikleri faaliyetlere ek 

olarak, gerçekleştirmek isteyip gerçekleştiremedikleri faaliyetler ve bu faaliyetleri 

neden yerine getiremedikleri de sorulmuştur. Kadın kolları tarafından birtakım farklı 

faaliyetler dile getirilse de kadınlara yönelik iş imkânları, barınma imkânları 

oluşturabilme gibi faaliyetler ortak olarak kadınlar tarafından zikredilen faaliyetler 

olmuşlardır. Tüm partilerin kadın kolları üyelerinin bu faaliyetleri yerine 

getirememesi noktasında ortak olarak üzerinde durduğu konu ise maddi 

imkânsızlıklar olmuştur. Aslında kadın kolları üyelerinin çektikleri maddi sıkıntıların 

nedeni AKP kadın kolu üyesi A’nın şu sözleriyle açıklık kazanmaktadır:  

“Finans önemli, kadın kollarının hiçbir geliri yok. Gönüllü olarak Kendi 

cebimizden harcayarak ihtiyaçları karşılıyoruz. Bir program yapacaksanız maddi 

güç gerekiyor………Bir maddi gelirimiz yok. Tüzükte var aslında, ilçelere para 

geliyor ama üçte biri kadının, üçte biri gençliğin, üçte biri da ana kademenin deniyor 

ama vermiyorlar. Kadınlar kendi aralarında toparlıyorlar, etkinlik yapıp para 

topluyorlar, evlerinden bir şeyleri getiriyorlar. Mahalle yönetimindeki kadınlar kimi 

zaman toplantıya gidecek toplu taşımaya verecek parayı bulamıyor. Market 

servislerini kullanıyorlar vs. Ama bu işler parayla yapılacak işler değil, gönül işi.” 

Yukarıdaki ifadelerden anlaşılabileceği gibi aslında teşkilata giden paradan 

kadın kollarının da bir miktar pay alması gerekirken, bu paya, ana kademe teşkilatı 

tarafından el konulmaktadır. Bu ise, “kadınlar nasıl olsa bir yolunu bulup maddi gelir 

sağlıyorlar” şeklindeki anlayışın uzantısıdır ve kadınların bu süreçte erkeklerden çok 

daha fazla yıpranmalarına sebebiyet vermektedir. Kadın kollarının payına ana 

kademe teşkilatı tarafından el konulması ayrıca, kadın kollarının partinin asli unsuru 

olmadığı inancının varlığına da dayandırılabilir. 

Yaşanan maddi imkânsızlıklara ek olarak, kadın kolları, özellikle MHP 

Konya ve HDP İstanbul ve Konya teşkilatları örgütlenme sıkıntısı dolayısıyla 

sayılarının az oluşundan ve ulaşmak istedikleri kitleye ulaşarak yapmak istedikleri 
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faaliyetleri yapamadıklarından şikâyet etmişlerdir.Ayrıca hem görüşülen MHP 

Konya, hem de CHP Konya kadın kolları üyelerinin, partiyle gönül bağı olan 

insanların fişlenme korkusu duymaları sebebiyle partilerine gelemediklerini ve 

sayının bundan dolayı az olduğunu ifade etmeleri de ilgi çekicidir. 

Kadın kolları üyelerinin gerçekleştirmek isteyip gerçekleştiremedikleri 

faaliyetler arasında veya kişisel olarak kadın kollarının yapmasını gerektiği 

düşündüğü faaliyetler arasında eğitimle ilgili etkinlikler de vardır. Örneğin AKP 

İstanbul kadın kolu üyesi E, parti içi bilgi aktarımının sağlanması adına özellikle yeni 

üyelerle oryantasyon ve tecrübe paylaşımı yapılması gerektiği şeklinde bir önerisinin 

olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca, HDP Konya kadın kolu üyesi M insanları eğitecek 

zaman ve maddi imkânlarının olmayışından söz ederken, HDP Konya kadın kolu 

üyesi S bir özeleştiri yaparak gerektiği kadar okumadıklarını, eğitim eksikliklerinin 

bulunduğunu ve dolayısıyla toplantıları yeterinde doyuramadıklarını ifade etmiştir. 

4.6.2.6. Siyasal Rol Modellerle İlgili Değerlendirmeler 

Kadınların kamusal alanda etkin bir şekilde varlık gösterebilmeleri açısından, 

çalışmalarından etkilendiği, beğendiği ve onun gibi olmak istediği siyasal kimliğe 

sahip kişilerin olması gerekmektedir. Ancak kadının kadın gibi, kadın sorunlarının 

farkında olarak ve kendi özüne yönelik siyaset yapması için bu rol modellerin kadın 

olması ayrıca önem arz etmektedir. Türkiye’nin siyasi geçmişine bakıldığında, ne 

yazık ki bu tarz kadın siyasi liderler ön plana çıkaramadığı görülür. Ancak lider 

ol(a)masalar da veya temsil makamlarında oldukça az sayılarda olsalar da, kadınların 

örnek alabileceği, aldığı ve o yaptıysa ben de yapabilirim demek için kendisine bir 

sebep yaratmasına vesile olan kadın siyasiler var mıdır? Bu soruya bir cevap aramak 

adına, kadın kolları üyeleriyle yapılan mülakatlarda kendilerine rol model veya örnek 

aldıkları 5 siyasetçi ismi sorulmuştur. Alınan cevapların detaylı analizi göstermiştir 

ki, kadınların çok büyük bir kısmı kadın rol modele sahip olsa da, genellikle son 

sıralarda bir kadın siyasetçinin ismini zikretmiştir. Yani bu kadınların ilk olarak 

örnek aldıkları kişiler erkektir. Öncelikli olarak kadınların zikrettiği ilk iki isme 

baktığımızda, AKP’li kadınlardan sadece birinin ikinci sırada, CHP’li kadınlardan 

birinin ilk sırada, birinin ilk ikide bir kadın ismi zikrettiği tespit edilmiş, MHP’li 
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kadınlardan ise hiçbiri ilk iki sırada bir kadın ismi zikretmemiştir. Bu hususta, 

HDP’li kadınlar diğer parti kadınlarından farklılaşmaktadır. Zira görüşülen tüm 

HDP’li kadınlar ilk iki sırada bir kadın ismi telaffuz etmişlerdir. Verilen ilk üç 

cevaba bakıldığında da çok farklı bir tablo karşımıza çıkmamaktadır. İlk üçte AKP’li 

kadınlardan sadece biri iki kadın ismi, CHPli kadınlardan biri 1, biri 3, bir diğer ise 1 

kadın ismi, MHP’li kadınlardan ikisi birer kadın ismi, HDP’li kadınlardan ise ikisi 

2’şer, diğer ikisi ise 3’er kadın ismi vermiştir. AKP’li iki kadının sorulan soruya 

tereddütsüz tek bir erkek ismi (Recep Tayyip Erdoğan) vermesi ve AKP’li kadınlar 

açısından toplamdaki kadın rol modelinin azlığı ilgi çekici bir durum olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Farklı partilerden olan kadınların rol modelleri toplamda 

incelendiğinde ise, en çok kadın rol modeli isminin HDP’li kadınlar tarafından (14), 

en az kadın rol modeli isminin ise AKP’li kadınlar tarafından (3) zikredildiği, MHP 

ve CHP’nin ise bu kadar benzer bir durumda (her ikisinde de 6) olduğu 

görülmektedir. 

4.6.2.7. Siyasal Alanda Özel Alan Rollerinin Devamı ve Cinsiyetçi 

İşbölümü ile İlgili Değerlendirmeler 

Ataerkil düzenin cinsiyetçi işbölümü kadını özel alan işlerini yapmakla 

yükümlü kıldığından, kadının özel alanın dışına çıkıp kamusal alanda varlık 

göstermeye başlaması ancak belli şartlar altında hoş karşılanmıştır. Bu durumlarda, 

kadının hem özel alandaki “sorumluluklarını” layıkıyla yerine getirmesi, hem de 

kamusal alandaki görevlerini kusursuz bir şekilde tamamlaması beklentisi olmuştur. 

Ya da diğer durumlarda kadınlar, kamusal alanda, özel alanın devamı niteliğindeki iş 

kollarında tutunarak kamusal varlıklarını devam ettirmeye çalışmışlardır. Kadınlar 

ise çoğu zaman bu durumu kabullenip içselleştirmişler ve sorgulamadan kamusal 

alanda kendilerine “açılan” alanlara yerleşmişlerdir. 

Kadın kollarıyla yapılan mülakatlarda, bu cinsiyetçi işbölümüyle ilgili 

kadınların ne düşündüğünü anlayabilmek adına, bakan olma şansınız olsa hangi 

bakanlık koltuğunda oturmayı isterdiniz şeklinde bir soru sorulmuştur. Görüşülen 

kadınlardan beş tanesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı, 4 tanesi ise (Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı’na karşı olduklarını bazen açıkça, bazen de ima yoluyla 
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belirterek) Kadın Bakanlığı’nı tercih edeceklerini ifade etmişlerdir. Bu tercih, her 

zaman zorunlu olarak kadınların cinsiyetçi işbölümünü kabullendiğinin bir kanıtı 

olarak görülemez. Zira kadınlar, yaşanan kadın sorunlarını en iyi kadınların 

anlayabileceğini ve çözebileceğini düşündükleri için genellikle bu cevabı 

vermişlerdir. Ancak yine de, bu düşüncelerle bile olsa, kadınların Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı’nı tercih etmiş olmaları, kadını sadece aile için ve aile içinde 

meşru bir varlık gösterebilen konumunda değerlendirdiklerini kadın göstermektedir. 

Ayrıca AKP İstanbul kadın kolu üyesi  E’nin, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

özellikle kadın olmalı” şeklindeki ifadesi de ailenin tüm yükünün kadın üzerinde 

olduğu ve olması gerektiğini ve kadının ait olduğu birincil alanın özel alan olduğunu 

güçlü bir şekilde ima etmektedir. Ancak, bu görüşün AKP’li tüm kadınlara 

genellenebilir olduğunu söylemek zordur. Çünkü AKP İstanbul kadın kolu üyesi 

A’nın “Niye sadece kadını aile bakanı yapıyorlar. Sadece kadınlar mı aileyle ilgili, 

niye bir erkek olmuyor, buna da karşıyım. Mesela bizde, Ana Kademelerde kadın 

teşkilat başkanı göremezsiniz.” sözleri tam tersi bir tutumu yansıtmaktadır.  

Yukarıdaki cevaplar kadar sık verilen cevaplar olmasa da, insanların 

güvenceli işlerde çalışması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını tercih 

eden,anne adaletinin ülkeye gelmesi için Adalet bakanı olmayı tercih eden, polise 

kadın elinin değmesi gerektiğini düşündüğü için İçişleri Bakanı olmayı tercih eden, 

ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi tercihlerde bulunan kadınlar da 

olmuştur. Bu tür vurgular, kadının duygusallığını ve olaylara getirdiği farklı bakış 

açılarını yansıtmak açısından iyi niyetli olarak okunabilirse de bu ifadeler, kadınları 

kendi farklılıkları içine hapsetmek ve bu farklılıkları kadını sınırlamak adına 

kullanmak isteyenler için birer bahaneye dönüşme riski de taşımaktadır. 

4.6.2.8. Kadın Erkek Eşitliği ve Partideki Kadın Temsiliyle İlgili 

Değerlendirmeler 

Günümüzde hem TBMM’de, hem yerel meclislerde, hem de siyasi parti 

teşkilatlarında kadın oldukça az sayılarda temsil edilmektedir. Kadının siyasal 

arenada bu denli yetersiz temsil edilmesi ise, diğer kamusal alanlardaki 

görünürlüğünü ve etkinliğini olumsuz etkileyebilmektedir. Görüşme yapılan 
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kadınların bu hususta ne düşündüğünü öğrenmek çalışmanın konusu açısından önem 

arz ettiği için, bununla alakalı olarak kadınlara öncelikle kendi partilerinde ve 

fikirleri varsa diğer partilerde kadının hem sayısal, hem de söz sahibi olma 

anlamında eşit temsil edilip edilmediği sorulmuştur. Bu anlamda kadınlara yöneltilen 

diğer bir soru ise siyasette daha fazla kadın temsil edilmesinin kadın sorunlarının 

çözümüne katkı sağlayıp sağlamayacağıyla ilgilidir. 

Öncelikle, görüşülen kadınlardan, partilerinin hem genel merkez, hem de il 

teşkilatlarında kadın ve erkeğin hem nicel hem de nitel anlamda eşit bir şekilde 

temsil edilip edilmediği sorusu yöneltilmiştir. Sayısal anlamdaki eşitlik bağlamında, 

AKP kadın kolları üyeleri dışındaki diğer tüm partiler sayısal olarak kesinlikle bir 

eşitlik söz konusu olmadığını vurgulamışlardır. AKP İstanbul kadın kolu üyesi A, şu 

sözlerle tüm kadroların hem il ve ilçe teşkilatlarında hem de kadın kollarında 

olduğunu, bu anlamda sayısal olarak üyelerle birlikte erkeklerden fazla bile 

olduklarını vurgulamıştır. “Sayısal anlamda onlardan fazlayız. Ama söz sahibi olma 

anlamında onlar temsil makamında. Biz yan kuruluş olarak geçiyoruz tüzükte. 

Kadrolar eşit, bizde kadın olarak var. ……………. İstanbul’da 1 milyona yakın kadın 

üyemiz var.”13 yıldır iktidarda olan ve 7 Haziran 2015 seçimlerine kadar oylarını 

arttıran bir siyasi partinin bu kadar büyük bir toplumsal tabana ve bu kadar sayıda 

üyeye sahip olması tabi ki şaşırtıcı değildir. İlginç olan bu sayısal çoğunluğa rağmen, 

kadınların etkin temsil makamlarına getirilmemelerinden kaynaklı olan söz sahibi 

olamama durumudur.AKP Konya kadın kolu üyesi J’nin şu sözleri bu durumu açıkça 

göstermektedir: “Başbakanımızın (dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan) 

kadınlara verdiği önemin teşkilatlarda verilmediğini düşüyorum. Başbakan kadınlar 

nasıl isterse öyle yapın diye haber gönderiyor ama teşkilatlar öyle yapmıyor, göz 

ardı ediyor.”  

Ancak durum, diğer partiler açısından biraz daha farklıdır. CHP, MHP ve 

HDP kadın kolları üyelerinin ifadeleri sayısal anlamda eşitlikten çok uzak bir 

noktada olduklarını göstermektedir. CHP kadın kolları bu konuda eleştirel olmaktan 

çekinmemiş, partilerinde söz sahibi ol(a)madıklarını dile getirmişlerdir. CHP 

İstanbul kadın kolu üyesi F, “Hayır (eşitlik) yok. Bu erkeklerin siyasetteki 



172 
 

alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Sayısal olarak çoğunlukta değilseniz, sözünüzü de 

söyleyemiyorsunuz.”diyerek bu durumu açıkça ifade etmiştir. Öte yandan, CHP 

İstanbul kadın kolu üyesi B de, “Uç görüşlü sol partilerde, eş başkanlık sistemiyle 

temsiliyet daha adaletli. CHP’de yan kol olması sıfatıyla yeteri kadar temsil 

edilmiyor. Kendi partimde hem sayısal hem de söz sahibi olma anlamında da, imza 

yetkisi yok, söylediğiniz sözün altına imza atamıyorsanız peki bir anlamı kalmıyor 

sözlerinizin.”sözleriyle aynı konuyu değerlendirmiştir. CHP Konya kadın kolu üyesi 

K ise, bu konuda biraz daha farklı bir tutum sergilemiş ve söz sahibi olup 

olamamanın kadının kendisiyle alakalı olduğunu, kadınların istemeyi ve kendini 

ifade etmeyi bilmesi gerektiğini dile getirmiştir. 

MHP kadın kolları üyeleri ise sayısal anlamda bir eşitlik olmamasına rağmen 

bulundukları yerlerde söz sahibi olduklarını ve fikirlerinin alındığını ifade 

etmişlerdir.MHP’nin bu konudaki duruşunu aşağıdaki ifadeler net bir biçimde 

yansıtmaktadır: 

 “Belli bir sayıda olsun diye bir düşüncem yok, hak eden olsun burada. 

Kadın söz sahibi olmasa da sayısal olarak olmasa bizim partimizde kadını da temsil 

edebilecek erkekler var.”(MHP Konya kadın kolu üyesi P) 

HDP ise bu konuda daha farklı bir noktada durmaktadır. Sayısal olarak 

erkeklerden az olmalarına rağmen, kadınların halen parti içinde erkeklerle verdikleri 

mücadeleyi sürdürerek söz sahibi olmaya çalıştıkları ifade edilmiştir.AKP’li 

kadınların “Başbakanımız bizim arkamızda ama teşkilattaki erkekler bunu 

içselleştiremiyorlar” ifadesine benzer biçimde,“parti bizim arkamızda, fikir ayrılığı 

olduğunda kadının fikri alınır, ancak hala bunu kabullenemeyen erkek 

arkadaşlarımız da yok değil” biçiminde özetlenebilecek görüşleri dile getirmişlerdir. 

İstanbul HDP kadın kolu üyesi I bu durumu, “Biz de kendi içimizde dişe diş 

mücadele ediyoruz her şey güllük gülistanlık değil. Eş başkanlık varsa ben başkan 

olmam diyen erkekler var hala. Onlarla mücadele ediyoruz hala. Erkekler hala 

içselleştiremedi. Veya eşbaşkanlar bir yere gittiğinde erkelere sandalye verir, o 
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başkan diye kadın da yardımcısı olarak sunulur. Önce erkeğin önüne çay konur. 

Kadın arkada kalır. Bunu hala kendi içimizde tartışıyoruz.”sözleriyle anlatmıştır. 

HDP Konya kadın kolu üyesi M ise şu sözlerle kadının HDP içinde çektiği 

sıkıntılara değinmiştir. “Sayısal anlamda eşit değiliz. Olamıyoruz gelmiyor kadınlar. 

Kişisel eksiklerimiz de var, partinin verdiği hakları kullanamıyoruz tam anlamıyla. 

İçimizde erkek arkadaşlarımız partili mesela ama içinde hala erkek egemen zihniyet 

var. Kadının sözünü mü dinleyeceğim diye düşünüyorlar. Kadın bana talimat 

veremez diye düşünen insanlar var hala. Biz biliyoruz ki parti bizim arkamızda. 

Kadına öncelik veriyor, eşit temsil edildiğimizi düşüyorum biz kullanabilirsek.” 

Kısaca, daha fazla kadın daha fazla çözüm müdür şeklinde formüle 

edebileceğimiz soruya verilen cevapları ise iki başlık altında toparlamak 

mümkündür. Birincisi, siyasette daha fazla kadın olmasının kadın sorunlarının 

çözümüne doğrudan bir katkı sağlamayacağı, çünkü önemli olanın sayısal çoğunluk 

değil, nitelik olduğu yönündedir. Bu konudaki en net tavrı AKP’li kadınlar 

göstermiştir, zira görüşülen tüm AKP’li kadınlar önemli olan sayı değil niteliktir, bu 

yüzden kadın az olsun ama nitelikli olsun gibi ifadeler kullanmışlardır. Hatta AKP 

Konya kadın kolu üyesi J’nin şu sözleri dikkate değerdir: “O şekilde bakmıyorum, 

erkekler de kadın sorunlarını çözebilir. Çok kadın olsun diye bir şey yok, nitelikli 

duyarlı olsun. Çok kadın olunca her şey daha güzel olacak diye bir şey yok.”MHP 

Konya kadın kolu üyesi P de benzer görüşlerini şu sözlerle dile getirmiştir: “Bizim 

partimizde kadın olmalıdan ziyade bu işi yapıp iyi hizmet edecek insan olması 

önemli. Kadın sorunlarını çok daha iyi çözebilecek erkek vekillerimiz var.”Temsil 

organlarında kadının sayıca çok olmasından ziyade nitelikli, kadın sorunlarının 

farkında olan ve bu sorunların çözümüne dair politikalar üretmeye istekli olan 

kadınların olmasının istenmesi anlaşılabilir bir durumdur, zira kararlara sadece baş 

sallayarak ya da el kaldırıp indirerek kadınlar gerçek manada bir katılımı zaten 

gerçekleştir(e)memektedirler. Ancak kadın sorunlarının erkekler tarafından daha iyi 

çözüleceği düşüncesi Türkiye siyasi hayatı ve günümüze kadın oluşturulan meclisler 

incelendiğinde gerçeği yansıtmaktan uzak görünmektedir. Toplumdaki farklı 

çıkarları en iyi savunabilenler, her zaman için kendi özgün toplumsal tecrübeleri olan 
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o çıkar gruplarının kendileri olmuşlardır, dolayısıyla erkeklerin erkek dilini 

konuşarak ve kendi perspektiflerinden bakarak kadın sorunlarına gerçekçi ve kalıcı 

çözümler getirmesi çok sık karşılaşılan bir durum değildir. 

Bu konudaki ikinci görüş ise HDP’li kadınlar başta olmak üzere CHP’li ve 

birkaç MHP’li kadın tarafından dile getirilen görüştür. Buna göre, kadın sayısının 

artması belki ilk etapta doğrudan bir etki yapmayacaktır ancak sayıca artan kadınlar 

giderek kendilerini daha güçlü hissedecekler ve sesleri daha gür çıkmaya 

başlayacaktır. Bu gruptaki kadınlar da nitelikli ve bilinçli kadınlar olmasının altını 

önemle çizse de, nitelikli kadınların ön plana çıkmasının yolunun da sayının 

artmasından geçtiğini ifade etmişlerdir.Örneğin CHP Konya kadın kolu üyesi 

O“Sayının artması sesin çoğalması anlamına gelir. Sayının artması, kadın kadının 

halinden anlar, kadınların sorunlarına daha fazla eğilir. Bir kadın çıkar bazen, 15 

erkeğe ders verir. Ama kadının olduğu yerde kalite artar, erkekler kadınlar var 

diyerek kendilerine çeki düzen verirler. Şu anda böyle bir şey yok çünkü sayı az. 

Dolayısıyla nitelikli sayı önemli. Bir olmak güçlü olmak adına sayıca fazla olmak 

önemli.”sözleriyle bu görüşü yansıtmaktadır.Ayrıca HDP İstanbul kadın kolu üyesi 

H de benzer bir düşünceyi şu şekilde dile getirmiştir: “Sayısal olarak bakmıyoruz. Ne 

kadar kadını temsil edebiliyor? Kadınları siyaseten ne kadar temsil edebiliyor? 

Erdoğan 8 Mart’ta kadınları toplayıp onlara hitap ediyor, ama erkekler kadın 

sorunlarını kadınlar kadar iyi anlayamazlar.” 

Ayrıca kadın sayısının artması, kadının kendini güçlü hissetmesi ve önünde 

siyasete girmeyi başarmış, siyasal alanda temsil edilen kadınların olduğunu görmesi 

kendine rol model alacağı kadınlar olması açısından önem arz etmektedir. Bu konu 

HDP Konya kadın kolu üyesi R tarafından “Daha kolay olmayacak ama sorunun 

yüzde ellisi halledilmiş olacak sayı artınca. O yapıyorsa ben de yapabilirim algısı 

oluşmaya başlayacak. Ön adımdır ama yeterli değildir.” sözleriyle dile getirilmiştir. 
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4.6.2.9. Kadının Mevcut Siyasal ve Sosyal Durumuna İlişkin 

Değerlendirmeler 

Kadının kamusal ve siyasal alanda etkinlik gösterebilmesinin onun toplumsal 

konumuyla ve kadına o toplumda atfedilen statüyle olan ilişkisi yadsınamaz bir 

gerçektir. Dolayısıyla kadın kollarıyla gerçekleştirilen mülakatlarda, kadınlara 

kadının toplumsal konumuyla ilgili düşünceleri ve mevcut durumu iyileştirmenin 

yollarının neler olabileceği sorulmuştur. Ayrıca, kadının toplumsal konumuyla 

bağlantılı olduğu düşünülen, kadının siyasal katılımı konusu da kadınlarla bu 

görüşmeler sırasında konuşulmuş; kadının siyasal katılımı önündeki engellerle ilgili 

fikirleri alınmıştır. Yine bununla bağlantılı olarak, meclisteki kadın milletvekili oranı 

ve bu kadın milletvekillerinin kendilerini temsil etme gücüne sahip olup olmadığı da 

mülakatlarda konuşulan konular arasındadır. 

Bu bağlamda kadının toplumsal konumunu nasıl değerlendirdikleri ve bunun 

nasıl iyileştirilebileceğine dair fikirleri sorulduğunda, farklı kadın kolları üyelerinin 

eğitimin işlevine ve uygulanışına dair farklı düşünceleri olsa dagörüşülen kadın 

kolları üyelerinin çok büyük bir bölümü eğitim konusuna ve eğitimle birlikte gelecek 

olan zihniyet dönüşümü ve bilinçlenmeye işaret etmiştir. Bu bağlamda, siyasi 

yelpazenin sağında yer alan MHP ve AKP ile CHP ve HDP’nin konuya bakışları 

farklılaşmaktadır. Zira MHP ve AKP kadın kolları üyeleri kadının özel alan 

işlevlerine dair ve kamusal alanın her alanında bulunmamaları gerektiğine dair 

görüşleri dile getirmiştir. 

Örneğin, AKP İstanbul kadın kolu üyesi E’ninsözlerindeki“uygun eş” ve 

“uygun anne” ifadeleri oldukça dikkat çekicidir. Zira bu ifadeler, çoğu zaman 

kadının öncelikli olarak özel alana ait olduğunu ve oradaki işlevlerini layıkıyla 

getirmesi gerektiğini ima etmek için kullanılmaktadır. E’nin bahsi geçen ifadeleri şu 

şekildedir: “Ataerkil aile yapımız var,  bu nedenle arka planda hep kadınlar. Aslında 

arka planda karar verenlerin kadınlar oldukları malum. Bu anlamda kadınlar gizli 

bir güç, silahlar. Temsil açısından yeterli değil……..Ama sayıdan ziyade nitelik 

önemli. Kadın ne olursa olsun sayısı artsın diye bakmıyorum. Ben geleneksel bir 
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aileden geliyorum. Geleneksel yapıyı da korumamız gerektiğini düşünüyorum. Uygun 

eş uygun anne vasıflarını ihmal etmeden diğer işleri yapması gerekiyor.” 

MHP Konya kadın kolu üyesi P de farklı ifadeler kullanarak benzer bir 

düşünceyi yansıtmıştır. P’nin “Eğitimdir en önemli yol. Bu görev de anneye ve 

kadına düşüyor. Kadın eğitilirse, bilinçli ve şuurlu olursa, sabit fikirli olmazsa, 

törelere körü körüne bağlı olmazsa değişim hiç de zor değil. Erkeği de kadın 

yetiştirecek çünkü. Akıllı kadın erkeği çok güzel yönetir ve yetiştirir.”sözlerindeki 

“erkeği de o yetiştirecek” ifadesi özel alanın tüm yükünü kadının omzuna vermekte 

ve bu da dolaylı olarak kadının kamusal alanda etkin bir rol oynamasının önüne set 

çekmektedir. 

Ayrıca AKP Konya kadın kolu üyesi E’nin “Dejenere etmeden, kadınlar 

çalışma altında, seviyesi düşük yerlerde çalışıyorlar, bu dejenerasyon ailelere farklı 

bir şekilde yansıyor. Kaliteli, özel işlerde, kendilerine yakışan işlerde çalışmaları 

lazım. Tezgahtarlığı yakıştıramıyorum mesela bayanlara. Her yerde de olmasın 

bayanlar. Kadının kafasıyla bilgisiyle ağırlığıyla o işte olmasını isterim.” şeklindeki 

sözleriyle MHP Konya kadın kolu üyesi L’nin “Kadın her yerde çalışmamalı bence. 

Fiziki şartların uygun olduğu yerde çalışmalı. Cinsel obje olarak görülmemeli. 

Tezgahtarlık gibi işler. Kız çocukları böyle böyle yanlış yollara gidiyorlar.”sözleri 

arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. 

CHP kadın kolları üyelerinin bu konuyla ilgili ifadeleri belirgin bir biçimde 

AKP ve MHP’li kadınların görüşlerinden farklılaşmaktadır. CHP İstanbul kadın kolu 

üyesi F kadının özel alanda her şeyden önce birey olması gerektiği vurgusunu şu 

şekilde yapmıştır: “Her şeyin başında eğitim geliyor. Kadının eğitim alması şart. 

Eğitimli kadın haklarını savunabiliyor. 4+4+4 kadının eğitim hakkını elinden alıyor. 

Şu andaki politik anlayışla kadın birey olmaktan çıkarılıyor, sadece bir varlık olarak 

görülüyor. Annelik, aile çok kutsal ama orada anne öncelikle bir birey olmalı. Kadını 

eve kapatırsanız yok olmuş kimlik yok olmuş toplumlar yetiştirir.” 

Diğer partilerden farklı olarak, HDP kadın kolları üyeleri kadının toplumsal 

konumunun iyileştirilmesinde sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilere de bazı 
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roller düştüğünü ifade etmişlerdir. HDP’li kadınlar, siyaset kanalıyla yerel düzeyde 

kadına yönelik olarak yapılan birtakım etkinliklerle toplumdaki kadına yönelik 

zihniyetin dönüştürülebileceğini ifade etmişlerdir. 

Kadını siyasal katılım konusunda engelleyen faktörlerle ilgili, her siyasi parti 

kadın kolundan, görüşülen kadınların çok büyük bir çoğunluğu, erkek egemen 

toplum yapısına, bu yapının kadına verdiği özel alan sorumluluklarının onu 

siyasetten alıkoyarken kamusal alanın erkeklere özgü bir alan olduğu inancını 

yerleştirdiğine işaret etmiştir. AKP İstanbul kadın kolu üyesi A bu durumu şu 

sözlerle ifade etmiştir:  

“Engelleyen tek şey erkekler. Çok fazla kadın var aslında. Ana kademe karma 

bir yönetim, onların sayısı kadar kadınımız var ayrıca kadın kollarında. Ana 

kademenin de mahalle örgütü var, bizim de. Eşit sayıya sahibiz. Ama karar 

mekanizması onlar, oraya geldiğiniz zaman dayanıyorsunuz, orada ciddi bir 

mücadele vermeniz gerekiyor o karar mekanizmasını kırmak için. Kadınsanız, biraz 

fazla dikleştiyseniz, onları geçtiyseniz tepenize basıyorlar otur yerine der gibi. Ama 

çalışırken istediğinizi yapıyorsunuz ama bir mevkiye geleceğiniz zaman tepenize 

basıyorlar, karar mekanizması onlar. Onlarda bir kadın korkusu var.” 

MHP Konya kadın kolu üyesi L ise “Tam olarak temsil edildiğini 

söyleyemeyiz. Sebepleri şu olabilir, erkeğin kadının kendi önüne geçeceğinden 

korkması, kadının anne olması, evdeki sorumlulukları.” sözleriyle bu durumu 

yansıtmıştır.HDP Konya kadın kolu üyesi M de, kendi partilerinde bu anlamda nasıl 

bir mücadele verdiklerini aşağıdaki satırlarda ifade etmiştir:  

“Erkek bakış açısı, onu da elimizden alacaklar kaygısı. Kadının gücüne 

inanıyorum. Bizde kadınlar çok daha güçlü. Erkekler buna tahammül edemiyorlar. 

Onların koltuklarına bizim gelme ihtimalimiz artıyor. Zorluk çıkarıyorlar o yüzden. 

Kadın isterse hepsine yetişir. Kocasını takmayan kadın algısı veya erkeğin önünde 

olan kadın algısına toplum hazır değil. Ama bizim mücadelemiz bunu aştı artık.” 

Bu konuda biraz farklı bir çizgiyi temsil eden ifadeler MHP Konya kadın 

üyesi P’den gelmiştir. P, kadın üzerinde dış faktörlerin belirleyici olmadığını “Çevre 
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baskısına çok inanmıyorum, kadın istedikten sonra her şeyi başarır. Hiçbir şey 

önünde engel değildir. Eğitime ve kendine güveni yeterliyse başarır ki siyaset çok 

daha rahattır erkeğe göre kadının ulaşımı.” sözleriyle dile getirmiştir. Kadını 

suçlayan ve eğer isterse her şeye muktedir olacağını söyleyen bu yaklaşım, 

Türkiye’deki kadınların eğitim oranlarının arttığını, ancak kadının kamusal alandaki 

durumuyla ilgili pek bir değişiklik olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda 

inandırıcılığını kaybetmektedir, zira sorun toplumsal yapının derinliklerinde yer 

almaktadır. 

Kadının toplumsal konumu ve siyasete katılımıyla bağlantılı olarak, 

görüşülen kadınlara, kadın milletvekili oranıyla ilgili düşünceleri ve bu vekillerin 

kadınları temsil edip edemediği sorulmuştur. Tüm partilerdeki kadınlar oranın 

yetersiz olduğunu, ancak kendi partilerinin kadın milletvekillerinin kendilerini çok 

iyi bir şekilde temsil ettiklerini, ancak diğer partilerde durumun böyle olmadığını 

ifade etmişlerdir. Yalnızca MHP kadın kolları üyesi P, “Çok yetersiz. Büyük kısmı 

kadınları temsil edebiliyor kadınları. Meral Akşener gerçeği var. HDP’yi hiçbir 

şekilde tasvip etmesem de HDP’de bile kadına fazlasıyla değer veriliyor. HDP’nin 

beğendiğim tek yönüdür. Kadın da erkek de eşit şekilde yönetiyor. Onlar da kendi 

fikirleri doğrultusunda hizmet ediyorlar kadın-erkek birlikte.” sözleriyle HDP’deki 

durumu tasvip ettiğini ifade etmiştir. 

4.6.2.10. Kadın Kollarının Kadının Siyasal Katılımına Etkisi ile İlgili 

Değerlendirmeler 

Kadın kolları üyeleri ile yapılan mülakatlarda, kadının siyasal katılımını 

arttırma iddiasıyla oluşturulmuş olan kadın kollarının, gerçekten kadının siyasal 

katılım yolunu açıp açmadığına ilişkin sorular da sorulmuştur. Bu amaçla, öncelikle, 

parti içinde kadın kolları il ve ilçe yönetimleriyle parti ana kademesi arasında 

geçişlilik olup olmadığını tespit etmek amacıyla, kadınlara kadın kollarına ilk 

girdikleri günden itibaren hangi görevlerde çalıştıkları sorulmuş; kadın kolları ile ana 

kademe arasında kadın kollarından ana kademeye doğru geçişlilik olup olmadığı 

anlaşılmaya çalışılmıştır. Görüşülen 18 kadından yalnızca bir tanesi, AKP İstanbul 
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kadın kolu üyesi A, bir dönem ana kademede çalıştığını, ancak bunun kendisi için 

çok zorlayıcı bir süreç olduğunu şu sözlerle belirtmiştir:  

“Mesela bizde, Ana Kademelerde kadın teşkilat başkanı göremezsiniz. SKM 

(Seçim Koordinasyon Merkezi) başkanı olurken Çiğdem Hanım olmalı ama o kadın 

dendi birkaç dönem. Normalde o işi yapan benim ilçede ama o koltuğa bir erkek 

oturacak ben onun arkasından bütün işi yapacağım. Bizim ilçe kaldırmaz. Bir şey 

sorduklarında bilmiyorum kadınım ya demeye başladım.(Gülüyor) Artık SKM başkan 

yardımcısı olmayacağım dedim.  En son oylama yapıldı. İle 3 isim geldi 

formaliteden. Sonra farklı bir kanaldan beni aradılar yeni göreviniz hayırlı olsun 

diye. İlçe başkanına gittim SKM başkanı olmuşum diye, bilmiyorum bakarız dedi, 

geçiştirdi. SKM başkanı olduğumu açıklamak için 15 gün geçti, alıştırma süresi, 

kendini alıştırdı bu fikre o süre içinde. Hiç sesimi çıkarmadım. İl yönetiminde herkes 

biliyordu, beni arayıp tebrik ediyorlardı, ama ilçede açıklamak için 15 gün geçti. Sen 

kadınlarla ilgilen gibi bir yaklaşımı sevmiyorum.” 

Görüşülen kadınlar arasında, A dışında, kadın kollarından ana kademeye bir 

dönemliğine de olsa geçiş yapan hiç kimse olmamasına rağmen CHP İstanbul kadın 

kolu üyesi B, kadın kollarından önce bir süre ana kademede çalıştığını ifade etmiştir. 

B ana kademede görev yaparken ise daha çok eğitim ile ilgili görevlerde 

bulunmuştur. B’nin mesleğinin öğretmenlik olduğu ve kendi eğitim danışmanlık 

şirketi olduğu düşünüldüğünde ana kademede bu tür görevlere getirilmiş olmasının 

sebebi açıklığa kavuşmuş olmaktadır. Geleneksel toplum yapısı içinde, B’nin kadına 

yakıştırılan ve kadının yapması gereken meslekler arasında gösterilen öğretmenlik 

mesleğini partide devam ettirmesi hoş görülmüştür. Bir diğer ifadeyle ana kademede 

olsa da B, bir karar mercii olmaktan oldukça uzak görevlerde bulunmuştur.  

A ve B dışındaki kadınların siyasetle olan ilişkileri ve parti içindeki ilişkileri 

incelendiğinde, bu kadınların genellikle kadın kolları içinde bir hareketlilik 

gösterdiği, ilçeden ile veya sorumluluğu daha az olan görevden daha çok olan göreve 

gelmek gibi bir hareketlilik içinde oldukları görülür. Ancak yine de, ana kademede 

olmakla ilgili, kadınların –A dışında- eleştirel bir tutum sergilemedikleri ve 

isteyenlerin çalışırsa, hak ederse ve isterse istediği pozisyona gelebileceğini ifade 
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etmişlerdir. MHP ve HDP Konya kadın kolları üyelerinin sözleri bu anlamda dikkat 

çekicidir. MHP Konya kadın kolu üyesi L’nin “Teşkilat içinde yükselme kadının 

şevkiyle alakalı. Kadın çalışırsa olur, engelleyen bir durum yok.”sözleri ve MHP 

Konya kadın kolu üyesi P’nin “Kadın başarılıysa üstler tarafından takdir ediliyor. 

Kendi başarısına bağlı olarak yükselebilir. Ama şu an Konya il yönetiminde kadın 

yok. Arz talep meselesi bu. Ortam olmadı. Ve aslında kadın kollarındaki 

çalışmalarımız erkek yönetiminden çok daha fazla. Çok ağır çalışıyoruz. Belki 

ihtiyaç duymadık, belki de kendimizi böyle çok daha rahat ifade ettik. Çalışma 

ortamımız kadınlarla alakalı olduğu için. Biz kadın olarak kapıları rahat çalabiliriz. 

Erkekler bunu yapamaz Konya’da. Kadın kadına olunca birbirimizi daha rahat 

tolere ediyoruz, toplantıya katılamayacaksak mazeretimizi çok daha rahat ifade 

edebiliyoruz.” sözleri ana kademede kadın olmamasıyla ilgili sorumluluğun tümünü 

kadına yükleyen bir anlayışın sonucu olarak değerlendirilebilir. 

Eşbaşkanlık sistemini hayata geçirmiş olan ve ana kademelerdeki kadın oranı 

diğer partilerden fazla olan HDP’li kadın kolları üyeleri de kadınların isterse daha iyi 

yerlere gelebileceğine işaret etmişlerdir. HDP’de günümüz koşullarında kadının daha 

iyi temsil hakkı bulabildiği koşulları göz önünde bulundurarak, HDP’li kadınların 

partileriyle ilgili daha az eleştirel olması anlaşılabilir bir durum olsa da, yine de MHP 

ve HDP’li kadınların bu bakış açısı, biraz da, kendileri bir şekilde siyasetin içinde yer 

alabilmiş kadınların, aslında çok da zor olmadığını düşünerek, siyasette çeşitli 

sebeplerle temsil edilemeyen diğer kadınların durumlarına körleşebildiklerini 

göstermektedir. Zira kadının siyasete ilgi ve istek duyması da öğrenilmiş bir 

davranıştır ve eğer kadın siyasete ilgi duymuyorsa, eve ait olduğunu ve ev 

sorumluluklarının öncelikli olduğunu düşünüyorsa, bunun sebebi, o zamana kadar o 

kadına doğru olanın bu o olduğu anlatıldığı içindir. 

Bu konuyla ilgili ifadeler arasında bir diğer dikkat çekici husus, bazı 

kadınların ana kademeye geçiş gibi hedeflerinin olmadığını ifade etmiş olmalarıdır. 

Kadınların kendilerini kadın kolları içinde daha rahat ifade ettiklerini belirtmeleri, 

kadınlarla ilgili şeyler yapmaktan keyif aldıklarını belirtmeleri bunun bir tezahürü 
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olsa da, kadınların siyaseten yüksek hedeflerinin olmayışı kültürel olarak kadınlara 

verilen ve yüklenen bir rol olarak değerlendirilebilir. 

Kadın kollarının kadının siyasal katılımına sağladığı katkı bağlamında 

değerlendirilmesi bağlamında kadınlara yöneltilen bir diğer soru ise kadın kollarını 

siyasetin öğrenildiği bir teşkilat olarak değerlendirip değerlendirmeyeceklerine 

ilişkindir. Kadınların hemen hemen tamamı, kadın kollarında çalışmanın kendilerine 

siyasete ve hayata dair çok şey kattığını ifade etmişlerdir. AKP İstanbul kadı kolu 

üyesi A ve CHP İstanbul kadın kolu üyesi F, siyasi partiler içinde her kademenin 

okul gibi olduğunu, dolayısıyla farklı kademelerde çalışmanın kendilerine pek çok 

şey kazandırdığını dile getirmişlerdir. MHP kadın kolu üyelerinde ise bu konuda 

farklı sesler yükselmiştir. MHP İstanbul kadın kolu üyesi C’nin “Gelenlerin bakışına 

bağlıdır. Kimisi okul olarak görür, kimisi iş olarak, kimisi de vakit geçirmek için 

gelir. Ama birbirimizden öğrendiğimiz çok şey var. Burasını bir okul olarak da 

düşünebiliriz” şeklindeki sözleriyle, siyasi parti kadın kollarının kadını siyasete 

katma işlevinden çok “birbirlerinden bir şeyler öğrenme” noktasına vurgu yaparak 

kadın kollarının siyasete dair bir şeylerin öğrenildiği bir kamusal alan olmaktan 

ziyade sosyalleştirici işlevine dikkat çekmiştir. MHP Konya kadın kolu üyesi P ise, 

“Kadın kolları öğrenilen bilgilerin uygulanma alanıdır. Siyasetin öğrenildiği bir yer 

değildir. Eksiği olan kadın eksiğini tamamlamak adına gelebilir tabi kadın kollarına. 

Kadın kollarının omurgasını oluşturan hanımlar siyasi bilinçle gelmiş olmalı. 

Eksiklerini kadınlar yaşayarak öğreniyorlar. Gönül bağını bilinçlenerek hizmete 

dönüştürmektir amaç. Kendine olan güveni artıyor kadının.” şeklindeki sözleriyle, 

kadın kollarının kadına siyaseti öğretme, siyasi bilinç kazandırma gibi bir işlevinin 

olmadığını gönül bağı olan kadınların gelerek partiye hizmet ettikleri bir alan 

olduğunu ve kadının böylece kendine olan güveninin arttığını ifade etmiştir. Bu 

soruya verilen cevaplar bağlamında vurgulanması gereken bir diğer önemli husus, 

CHP ve HDP kadın kolları üyeleri B ve D’nin vurguladığı “kadın gibi siyaset 

yapmak” ve “kadın bakış açısının kazandırılması” ifadeleridir. Bu sözlerle B ve D 

kadın kollarında kadının siyaset yapmayı öğrendiğini, ancak daha da önemlisi kadın 

gibi siyaset yapmayı öğrendiğini ifade etmişlerdir.  
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Kadın kollarının kadının siyasete katılımına etki edip etmediğini anlamanın 

bir diğer yolu siyasi partilerin bünyelerindeki kadın kollarına önem gösterip 

göstermedikleri ve bunun kadınlar tarafından nasıl algılandığı sorusuna verilen 

cevapların altında yatmaktadır. Bu soruya verilen cevaplarda, AKP ve CHP kadın 

kolları üyelerinin partileriyle ilgili daha eleştirel cevaplar vermeleri ve partilerinin 

kendilerine sadece seçim dönemlerinde önem gösterdiklerini dile getirmeleri dikkat 

çekicidir. AKP İstanbul kadın kolu üyesi A bu durumu aşağıdaki sözleriyle çok açık 

bir biçimde ifade etmiştir: 

“Hayır verilmiyor. Onların gözünde kadın kolları kalabalık olsun diye 

programlara davet edilen bir grup. Onlar bir program yapıyorsa, kalabalık olunması 

gerekiyorsa kadınlar çağrılıyor. Programların alt yapısını kadın oluşturuyor. Ama o 

işin isim ve reklamı onlara ait ve bu her yerde böyle. İşin meyvelerini onlar topluyor. 

Çalışırken çok iyisiniz, çok hoşsunuz deniyor seçim bittikten sonra bizle işleri 

bitiyor.” 

AKP Konya kadı kolu üyesi J ise doğrudan önem verilmediğini söylemese de, 

verdiği cevabın satır aralarında, onun da kadın kollarına verilen önemle ilgili çok 

olumlu düşünceler içinde olmadığı görülür. J, kendisine yöneltilen “Sizce diğer 

partiler ve kendi partiniz kadın kollarına gereken önemi veriyor mu?  Partinizden bu 

konudaki beklentileriniz nelerdir?” sorusuna “Yine en çok önem veren AKP. Ama bu 

geliştirilebilir. İmza yetkisi verilebilir.” şeklinde bir cevap vererek ve “yine en çok 

önem veren AKP” sözleriyle aslında yeterince önem görmediklerini ifade etmiştir. 

Ancak, birçok kadın kolu üyesinde gözlemlenen partiye vefasızlık, davaya ihanet 

etmemek adına eleştirel olmamak şeklinde özetlenebilecek tavır J’nin cevabında da 

kendisini göstermiştir. 

MHP Konya kadın kolu üyelerinin verdikleri cevapların satır aralarında da 

ilginç detaylar gizlidir. MHP Konya kadın kolu üyesi P’nin “Hayır. Yanlış 

bilinçlendirilmişiz, yanlış yetiştirilmişiz, kadının buna kendini hak sahibi görmemesi. 

Yine bunun suçlusu olarak kadını görüyorum. Belli dönemlerde bana daha üst 

teklifler geldi meclis üyeliği gibi, kendimi yeterli görmedim, çocuklarım küçüktü, 

Türkiye şartlarında kendimi ona yeterli görmediğim için geri durdum, ben maddi 
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olarak bakmıyordum duruma. Bir başka arkadaşım yapsın dedim. Meral Hanımın 

(Akşener) önü açıkmış olmuş mesela ama fiziki şartlarım uygun değildi. Kısmet 

değilmiş.” sözleriyle kadın kollarına önem verilmemesinin suçlusu olarak kadını 

görmesi, kadının yeterince çabalamadığını ima etmesi dikkat çekicidir. Bir diğer 

MHP Konya kadın kolu üyesi L ise partilerinin erkek egemen görüntüsünün altında 

aslında kadınların da fikirlerinin alındığı bir yapı olduğunu şu sözlerle vurgulamıştır:  

“Bizim partimiz erkek egemen bir parti gibi görünse de kadınların fikri alınır. 

Bu yeterli değil, zamana ihtiyaç var. Bunu en kısa sürede en iyi başaran HDP’dir 

eşbaşkanlık uygulamasıyla.  Var olan problemleri ortadan kaldırmak lazım. Burada, 

toplumun, kültürel yapının büyük bir etkisi var. Kadın-erkek ilişkilerinin çok iyi 

irdelenmesi lazım. Erkek-kadın ilişkilerinde seviyenin korunması lazım. Yanlış 

anlamaların söz konusu olmaması lazım. Kadınların katılım sağlayamamalarının 

sebeplerini ortadan kaldırmak lazım. Kadının maddi özgürlüğünü sağlaması veya 

çocuklarını büyütmesi lazım. Arkadaşımız az önce eve gitmek zorunda kaldı 

toplantıya katılamadan, çünkü kadın ve anne, onun sorumlulukları var. Kadınların 

evle ilgili sorumlulukları, kadınla erkeğin birlikte çalışmasını engelliyor. Bizde Türk 

töresiyle tamamen örtüşür partinin kadına bakışı. Kadının fikri alınır. Seçim 

döneminde Ankara’dan milletvekilleri geldiğinde İl başkanı beni arayıp şöyle bir 

program yapacağız siz neler ilave etmek istersiniz diye sordular, fikrimiz alınır 

yani.” 

L’nin yukarıdaki sözlerinin satır aralarında göze çarpan, “kadın kollarının 

fikri alınır”, “program yapılacağı zaman neler ilave etmek istediğimiz sorulur” 

ifadeleri, kadın kollarının parti içindeki edilgen durumunu çarpıcı bir biçimde gözler 

önüne sermektedir. Zira programı organize etmeden önce ve etme aşamasında 

kadınları sürece dâhil etmek yerine, düzenledikten sonra kadınların fikrinin alınması 

bunun açık bir şekilde yansımasıdır. 

HDP kadın kolu üyeleri ise, bu hususta partilerinin diğer partilerden farklı 

olduğunu, kadın meclisinin yan kuruluş değil, yönetimin bir parçası olduğunu ifade 

etseler de parti içinde kadını önemsemeyen, küçük gören anlayışın hala yıkılmadığını 
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ve mücadelenin devam ettiğini ifade etmişlerdir. HDP İstanbul kadın kolu üyesi 

D’nin aşağıdaki sözleri bu durumu açık bir şekilde yansıtmaktadır: 

“Diğer partilerde kadınlar çalışıyorlar ama çok fazla görünür olamıyorlar. 

Karar alınan organlarda olmazsanız söz sahibi olmazsınız. Eş başkanlık bunu sağlar 

kadına. Eş başkanlık karar alma organıdır. Her yerde kadının olmasını sağlamaya 

çalışıyoruz. Bu bizim içimizde de çok kolay olmuyor ama kadın mücadelesi bunu 

zorluyor, erkek egemen zihniyetle uzlaşmıyoruz, onlarla mücadele ediyoruz, 

eleştiriyoruz, üzerine gidiyoruz. Teorimizi pratiğe de dökmeye çalışıyoruz. Biz bütün 

aşamalarda kararlara katılıyoruz. Bizim de fikirlerimiz o platformda hayat buluyor. 

Ancak erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Bazen kadının çalışmalarını 

küçümseyen yaklaşımlarla da karşılaşıyoruz parti içinde ama eleştirerek 

dönüştürmeye çalışıyoruz, kavga ediyoruz. Halının altına süpürmüyoruz.” 

Kadın kolları teşkilatlarının, kadının siyasal kamusal alandaki etkin katılımına 

ne tür bir katkı sağladığı sorgulanırken, kadın kolları üyelerine aynı zamanda, kadın 

kolları teşkilatlarının bunu sağlama noktasındaki eksiklikleri de sorulmuştur. Bir 

diğer ifadeyle, siyasi parti yapılanması özelinde düşünüldüğünde, parti üst 

yönetimlerinde daha fazla kadının etkin bir şekilde varlık gösterebilmesi için kadın 

kolları teşkilatlarında ne tür değişiklikler yapılması gerektiği ile ilgili kadınların 

fikirleri alınmıştır. Bu bağlamda, sayısal anlamda kadınların az olmasıyla ilgili 

sıkıntılar yaşayan CHP ve MHP kadın kolları üyeleri sayının arttırılması gerektiğine 

işaret ederken, buna ek olarak MHP kadın kolları üyeleri maddi açıdan kadın 

kollarının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapmışlardır. MHP İstanbul kadın kolu 

üyesi C ve MHP Konya kadın kolu üyesi P, ayrıca kadının kadın kolları gibi 

yapılanmalarda veya genel olarak siyasette daha fazla yer alması gerektiğini, ancak 

kadınların bunu tercih etmediklerini aşağıdaki sözleriyle ifade etmişlerdir: 

“Sivil toplum örgütlerinde çalışan kadınlar siyasete yanaşmıyorlar. Siyaset 

bir baskı oluşturuyor. Özgürlüğü biraz baskı altında tutar. Bir yapı var ve onu devam 

ettirmeniz gerekiyor. Ettiremezseniz aykırı oluyorsunuz. Hanımlar bu tür baskılara 

pek gelemiyor. Mesela başkanlığı benimseyemeyen kadınlar var.” (MHP İstanbul 

kadın kolu üyesi C) 
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“Kadın kollarını farklı yapılandırmaya gerek yok. Kaldırmak lazım kadın 

kollarını. Ama gençlik kolları olmalı, gençlikte insan tecrübesizdir. Bizim partide 

kadınlar gelişimini tamamladı. Kadın da erkekle aynı safta siyaset yapabilecek 

durumda. Bizim genel başkanımız da her zaman bunu savunur. Bir meclis olur. 

Mecliste eşit temsil hakkı olur, ama sayı eşitliği değil. Bilgi, birikim ve kriter eşitliği. 

Kadın kendini yeterli görüyorsa orada yer alır.  Kadınların tamamı cahil mi? 

Kendini çok iyi yetiştirmiş kadınlar var mı? Konya’da il yönetiminde kadın olmaması 

beni rahatsız ediyor. Demek ki vasıflı ona uygun kadın yokmuş veya kadın talep 

etmemiş. Ben şu an kendimi kadın kollarında yeterli görüyorum ama niye il yönetimi 

olmasın, o da ileride olacak. Bu sadece kadının erkeğin birikimiyle alakalı. Bu işi 

gerçekten iyi yapabilecek biri olmalı. Kadının kendine güvenmesi, kendini yeterli 

hissetmesi önemli.” (MHP Konya kadın kolu üyesi P) 

Yukarıdaki sözlerde kullanılan “Hanımlar bu tür baskılara gelemiyor” ve 

“Demek ki vasıflı ona uygun kadın yokmuş veya kadın talep etmemiş” ifadeleri 

kadın kollarındaki sayısal azlığın sebebi olarak kadınları gören ve bu durumdan 

kadınları sorumlu tutan bir anlayışın uzantısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, 

kadınların da toplum içinde bu tür değerlerle yetiştiği ve kadının siyasette olmayı 

talep etmemesi veya siyasetin beraberinde getirdiği baskıları yaşamak istememesinin 

nedenleri, üzerinde düşünülmesi gereken konulardır. 

Sayısal anlamda sorun yaşayan bir diğer parti olan HDP kadın kolları üyeleri 

ise örgütlenmelerinin yaygınlaşması gerektiğini ifade ederek sayısal anlamda kadın 

üye azlığına dikkat çekmişlerdir. Sayısal olarak yaşadıkları sıkıntıların giderilmesine 

ek olarak HDP kadın kolları, kendilerini yenileyerek değişen koşullara ayak 

uydurmanın gerekliliğine değinmişlerdir. HDP Konya kadın kolu üyesi S, “Kadın 

kollarımız genel olarak yeterli değil, eksiklerimiz var. Hem sayısal olarak, hem de 

hizmet olarak. Ama bu çalışmıyoruz demek değil. Daha çok genç kadınlarımız, bekar 

kadınlarımız bu işe soyunmalı. Bugün benim arkamda ağlayan çocuğum yok. Ama 

Zeynep’in çocuğu var akşam kalamaz. Daha fazla bekâr kadınlarımız, sorunsuz 

kadınlarımız bu işe soyunursa başarırız diye düşünüyorum.” ifadelerinin satır 

aralarında dile getirdiği, “bekar ve sorunsuz” kadın tiplemesi, mevcut şartlarda 
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Türkiye’de evlilik ve aile hayatının kadının omuzlarına yüklediği ve önceliğin de o 

alanda olduğu düşüncesini yansıtmaktadır.  

Benzer şekilde AKP kadın kolları üyeleri de, sayısal anlamda herhangi bir 

sıkıntı yaşamadıkları için, nitelikli kadın vurgusu yapmışlar, kadının söz sahibi 

kılınması gerektiğini ifade etmişlerdir.  Bu bağlamda, AKP Konya kadın kolu üyesi 

J’nin aşağıdaki sözlerinden anlaşılacağı üzere, kadın kolları üyelerinde teşkilatın bir 

üyesi olmadıklarını düşünme durumu söz konusudur ve J’nin kullandığı piyon 

kelimesi dikkat çekicidir:  

“Ana kademeyle daha içli dışlı çalışılabilir. Bir masada piyon gibi oturmak 

değil onun da fikirlerini projelerini almak lazım. Onu da teşkilatın bir üyesi olarak 

görmek lazım. Ana kademede 8-10 kadın var ama onlarla pek ilişkimiz yok, bir 

kopukluk var. Herkesin birbirini kabullenmesi gerekiyor. Oranın AK Parti olduğunu, 

herkesin AK Partili olduğunu ve birlikte çalışmaları gerektiğini düşünmeleri 

gerekiyor.” 

4.6.3. Araştırma Sonuçlarının Genel Değerlendirmesi 

Bu çalışmada, kadının siyasal yaşama aktif katılımını ve dolayısıyla kamusal 

etkinliğini arttırmak amacıyla kurulan siyasi partilerin kadın kolları teşkilatlarının, 

mevcut haliyle, bu amaca ne kadar hizmet ettiği sorgulanmıştır. Bu temel 

problemden hareket eden çalışmada nicel ve nitel tekniklerin bir arada kullanılması 

suretiyle, bir yöntemin eksik veya dezavantajlı yönü diğer yöntemin artılarıyla 

giderilmeye çalışılmış, sorulara farklı açılardan cevaplar aranmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada hem nicel yöntem olarak uygulanan anket çalışmasının hem de nitel 

yöntem olarak benimsenen derinlemesine mülakatların analiz edilmesiyle çalışmanın 

temelini oluşturan sorular cevaplanmıştır.  

Çalışmanın nicel kısmının omurgasını oluşturan hipotezler, anket verileri 

yardımıyla sınanmış ve bu hipotezler büyük oranda doğrulanmışlardır. Bu bağlamda, 

kadın kolları üyelerinin, siyasi alanda erkek egemenliği olduğunu ve siyasete aktif 

katılımın zor olduğunu düşündükleri ve kendilerini kamusal alanda güçsüz 

hissettikleri; kadın kolları üyelerinin partinin karar alma süreçlerini 
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etkileyemediklerini düşündükleri; kadın kolları üyelerinin kadının siyasal alandaki 

mevcut temsil durumundan memnun olmadıkları, Türkiye’deki mevcut haliyle kadın 

kollarının, kadınların toplumsallaşması için fırsatlar yaratsa da, siyasal kamusal 

alanda etkin olmalarını sağlayamadıkları; kadın kolları üyesi kadınların siyasal 

katılım bağlamında kadın kollarına önemli roller atfetseler de parti teşkilatının 

kendilerini önemsemediklerini düşündükleri, kadın kolları üyesi kadınların kadın 

kollarının yetki ve sorumluluklarının arttırılması gerektiğini düşündükleri; kadın 

kolları üyesi kadınların öncelikli sorumluluk alanlarının özel alanda olduğunu 

düşündükleri; kadın kolları üyelerinin kadın-erkek eşitliğinin demokrasi açısından 

önemli olduğunu düşündükleri ve kadın kolları teşkilatlarının, kadın sorunları odaklı 

değil, parti politikası odaklı çalışan teşkilatlar olup parti politikalarına büyük oranda 

bağlılık duydukları sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Mülakatların içerik analizi yöntemiyle analiz edilmesi sonucunda ise, genel 

olarak, kadın kolları üyelerinin siyasi ilgilerinin küçük yaşlarda aileden devralındığı; 

kadınların büyük bir çoğunluğunun aktif siyaset konusunda iddiasızlık, hedefsizlik 

ve ilgisizlik olarak özetlenebilecek bir tutum içinde oldukları; kadınların kadın 

kolları teşkilatlarına üyelik süreçlerinin başlangıcında genel olarak çevrelerinin ev 

işleri ve çocuk bakımı işleriyle kendilerine karşı çıktıkları; bu durumu anlayışla 

karşılayan kadınların kendilerinin de birincil sorumluluk alanlarının özel alan olduğu 

gerçeğini içselleştirdikleri; kadın kolları teşkilatlarının partinin seçmene ve özellikle 

kadın seçeme ulaşma noktasında araçsallaştırıldığı; kadın kolları teşkilatlarının 

partinin halka ilişkiler birimi olarak çalıştırıldığı; parti bünyesinde kadınlara yönelik 

olarak düzenlenen eğitimlerin, kadınların özel alan işlevlerini daha iyiye götürme 

noktasından hareketle verildiği; kadın kolları teşkilatlarının bir bütçeye sahip 

olmayışının, hareket alanını sınırladığı; kadınların çok büyük bir çoğunluğunun 

çoğunlukla erkek rol modelleri idealize ettiği; mevcut durumda, siyasi parti 

teşkilatları içinde kadın-erkek eşitliğinin gerçekleştirilmesinin bir hayli uzak bir 

ihtimal olduğu; erkek egemen toplum yapısının kadına özel alan rollerini biçtiği, 

kamusal alanı ise erkeğe özgü bir alan olarak kurguladığı;  kadın kolları ile parti 

teşkilatı kadroları arasında geçişlilik ve hareketliliğin çok sık rastlanan bir şey 

olmadığı; kadınların kadın kolları yapılanmasının parti içinde önemsenmediği 



188 
 

şeklinde bir algıya sahip olduğu ve tüm bunlara rağmen kadınların bir kısmının 

kadının siyasal kamusal alandaki pasif varlığından kadınları sorumlu tuttuğu 

sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Araştırmanın nicel ve nitel veri analizi yöntemleriyle elde edilen sonuçları 

birlikte değerlendirildiğinde, birçok sonucun birbiriyle örtüştüğü veya birbirini 

tamamladığı sonucuna ulaşılmıştır. Örneğin, ev ile ilgili sorumlulukların kadının 

siyasal katılımı önünde engel olarak koyulduğu tespiti hem ankette kadınların yüksek 

düzeyde katıldıkları ifadelerden biri olmuş, hem de mülakatlarda hemen hemen tüm 

kadınlar tarafından bir sorun olarak dile getirilmiştir. Benzer şekilde, daha genel 

düzeyde bakılacak olursa, geleneksel/ataerkil aile ve toplum yapısının kadının siyasal 

katılımını engellediği ifadesi, yapılan anket çalışmasında kadınların yüksek katılım 

sağladıkları bir ifade iken, bu ifadeye AKP kadın kolları üyeleri diğer kadın kolları 

üyelerine göre daha az katılım sağlamışlardır. Yapılan mülakatlarda da, AKP kadın 

kolları üyeleri dışındaki kadınlar bu yapıya işaret ederken, AKP’li kadınların 

çoğunluğu bu yapının korunması gerektiğine ilişkin söylemlerde bulunmuşlardır. 

Ayrıca, kadın kollarına gerekli önemin verilmediği ifadesi ankette kadınların 

yüksek düzeyde katılım sağladığı ifadelerden olmasının yanı sıra, mülakatlarda da 

kadınlar tarafından dile getirilen çarpıcı söylemlerden biri olarak dikkat çekmiştir. 

Ancak, hemen hemen tüm siyasi partilerin kadın kollarında gözlemlenen durum, bu 

soruya cevap verirken her birinin genellikle kendi teşkilatlarını bunun dışında 

tutması, diğer parti teşkilatlarına ilişkin olarak eleştiriler getirmeleri şeklinde bir 

tutum takınmalarıdır. 

 Bir diğer husus, kadınların kadın kolları teşkilatlarını siyasete dair önemli 

bir deneyim kazanma yeri olarak görmelerine rağmen, parti kadrolarında kadın 

kollarından ana kademe teşkilatına doğru bir hareketlilik olmadığını belirtmelerinin 

bir çelişki olarak karşımıza çıkmasıdır. Ancak bu çelişki, kadınların bakış açısından 

ziyade siyasal sistemin barındırdığı sorunlardan kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Zira kadınlar kadın kolları bünyesinde siyasetin yapı ve işleyişine dair öğrenilmesi 

gerekenleri öğrenip siyaset konusunda daha bilinçli hale gelseler de, siyasi alanda 
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önlerini açacak anlayış ve uygulamaların eksikliği onları yine bu alandan uzak 

tutmaya devam etmektedir. 

 Nicel ve nitel tekniklerle ulaşılan verilerin çalışmayı güçlendireceği 

varsayılsa da, çoğu kez bu farklı tür veriler birbiriyle örtüşüp birbirini desteklemiş, 

ancak bazı durumlarda birbiriyle çelişkili sonuçlar ortaya çıkmıştır. Örneğin, anket 

verileri siyasal faaliyetlere katılımın yüksek olduğunu gösterse de yapılan 

mülakatlarda kadınların kadın kolları bünyesinde yapılan faaliyetlere ilişkin olarak 

söyledikleri, kadın kollarının siyasal olarak nitelendirilebilecek faaliyetlerden ziyade 

sosyal içerikli faaliyetlere odaklandığını göstermektedir. Bu ise, kadın kolları 

bünyesinde düzenlenen faaliyetler daha çok sosyal içerikli faaliyetler olsa da, 

kadınların sıklıkla düzenlenen bu toplantılara her zaman katılamadığı, nadiren 

düzenlenen siyasal içerikli faaliyetlere ise her zaman katıldıkları şeklinde 

açıklanmıştır.  

 Çelişki olarak karşımıza çıkan bir diğer husus, MHP kadın kolları üyelerinin 

“Siyasette kadın erkek eşitliğinin sağlanması demokrasinin koşullarından birisidir.” 

ifadesine oldukça yüksek düzeyde katılmalarına rağmen yüz yüze yapılan 

görüşmelerde bazı MHP’li kadınların, siyasi parti kadrolarında kadın olmasının bir 

zorunluluk olmadığını, kadın sorunlarını daha iyi çözebilecek erkek 

milletvekillerinin olduğunu belirtmeleridir. 

Sonuç olarak, araştırma kapsamında yapılan anket sonuçları ve mülakat analizi 

birlikte okunduğunda, kadınların büyük çoğunluğunun, genel olarak siyasi alanda 

erkek egemenliği olduğunu ve öncelikli sorumluluk alanlarının özel alanda olduğunu 

düşündüğü; kadın kollarının siyasi partiler tarafından kadınların geleneksel özel alan 

işlevlerini yerine getireceği kamusal koridorlar olarak görüldüğü; kadın kollarına üye 

kadınların partinin karar alma süreçlerini etkileyemedikleri; kadın kollarının kadının 

siyasal katılımını teşvik edecek, siyasi üst kadrolar yetiştirebilecek bir şekilde 

yapılandırılmadığı; kadın kollarının siyasette ikincil ve yardımcı roller üstlendirilen 

kuruluşlar olduğu; parti üst yönetimlerinin kadın kollarını, temel işlevi partiye oy ve 

kaynak sağlamak olan kuruluşlar olarak gördüğü; Türkiye’deki mevcut haliyle kadın 
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kollarının, kadınların toplumsallaşmasına katkı sağlasa da, siyasal kamusal alanda 

etkin olmalarını sağlayamadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Ayrıca, kamusal alanda erkeklere yöneten, eyleyen, aktif roller verilirken, 

kadınlara yönetilen ve pasif roller verildiği; kadın kollarında uzun süre faaliyet 

gösteren kadınlar dâhil kadın kolları üyelerinin birçoğunun siyasal alanın ve siyasi 

partilerin erkeklere ait olduğu ön kabulünden sıyrılamamış olduğu ve bu durumun, 

kadınların söylemlerine yansıdığı; siyasi parti kadın kolları teşkilatlarına üye olarak 

aktif siyasal katılım gerçekleştirdiği varsayılan kadınların, parti politikalarını tartışıp, 

karar alma süreçlerini etkileyebilecek imkânlardan yoksun oldukları; dolayısıyla 

siyasi parti kadın kolları teşkilatlarının oluşturduğu kamusallığın “sözde bir 

kamusallık” olarak değerlendirilebileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. Zira kadın kolları 

teşkilatları kadının siyasal ve kamusal alana katılımını arttırmaya değil, kadınların 

pasif ve edilgen konumlarını pekiştirmeye hizmet eden bir şekilde yapılanmışlardır. 

Parti genel merkezleri kadının siyasal katılımıyla ilgili olumlu düşüncelere sahip 

olsalar da parti ana kademe teşkilatları genel olarak kadını partiye oy ve kaynak 

sağlayan kuruluşlar olarak görmekte, kadına ikincil ve yardımcı roller yüklemekte; 

politik sorumluluk yerine rutin işler verilmektedir. Kadın kolları kadının siyasal 

katılımını teşvik edecek ve siyasi üst kadrolar yetiştirecek şekilde 

yapılandırılmamıştır. Kendi hareket sınırlarını belirleme hakkına sahip olmayan 

kadın kolları teşkilatlarının faaliyetlerinin çerçevesini kadına yönelik faaliyetler 

değil, parti ideolojisi belirlemektedir. Kadın kolları ile ana kademe arasındaki 

geçişlilik çok sık rastlanan bir şey değildir. Kadın kolları bağlı bulundukları siyasi 

partiye karşı eleştirel bir tutumdan ziyade minnettarlık ve uyum göstermektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, kadın kollarının kadının siyasal kamusal alana etkin katılımı 

üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla öncelikle literatür taraması yapılmış; bu 

bağlamda genel olarak kamusal alan kavramı ve kavramın Türkiye’deki tarihsel 

gelişimi birinci bölümde, kadınlığın kamusal ve özel alan sınırları içerisinde nasıl 

tanımlandığı ve kamusal ve özelin cinsiyetçi temelde ayrımı ikinci bölümde, kadının 

Türkiye siyasal hayatındaki varlık koşulları ve siyasi parti kadın kollarının kadının 

kamusal alandaki aktif katılımına etkisi konusu ise üçüncü bölümde incelenmiştir. 

Kuramsal çerçeve bu şekilde çizildikten sonra, Türkiye’deki mevcut kamusal alan ve 

cinsiyet rejimi çerçevesinde şekillenen kadının siyasal kamusal alana katılımında 

siyasi parti kadın kollarının nasıl bir rol oynadığını tespit etmek amacıyla bir anket 

ve mülakat çalışması gerçekleştirilmiş ve çalışmanın dördüncü bölümünde de bu 

uygulamaya ve sonuçlarına yer verilmiştir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre, kadın kolları yapılanmasının mevcut haliyle 

kadının kamusal alanda etkin bir varlık gösterebilmesinin önünü açmadığı, bu yolda 

atılan birtakım adımlar ve kadınların konuyla ilgili bilinçlenmesi söz konusu olsa da, 

yüzyıllardır süregelen erkek egemen toplum ve aile yapısı değişmedikçe,  kamusal ve 

özel alanın cinsiyetçi temelde ayrımı sorgulanmadıkça ve kadın ve erkeğin özel ve 

kamusal alandaki varlık koşulları toplumsal önyargıların pençesinden kurtulmadıkça 

kadın kollarının böyle bir dönüşümü ne kendi içinde ne de toplumsal dinamikler 

açısından gerçekleştirebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Siyasi partilerin kadın kolları teşkilatlarının kadının kamusal etkinliği 

üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bu çalışmanın sonuçları bağlamında kadın 

kollarının kadının siyasal ve kamusal alana gerçek manada katılımının 

sağlanabilmesi ve etkin bir şekilde yer almasının sağlanabilmesi için siyasi partilere 

şu önerilerde bulunulabilir: 

Kadınsız bir demokrasinin gerçek bir demokrasi sayılamayacağı fikrinden 

hareketle; kadını sadece özel alana ait olarak gören zihniyetin terkedilerek, kadınların 
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siyasette aktif bir rol oynayabileceğine ve başarılı olabileceğine siyasi parti 

kadrolarının inandırılması ve bu yönde eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir.  

Kadın kollarının kadının siyasal yaşama katılımını arttırma hedefinin 

gerçekleşebilmesi için bir okul olarak görülmesi, kadınların buralarda bir siyasi parti 

içinde yapılan her işi yapabilmesi ve parti politikalarının tartışıldığı her ortamda 

bulunabilmeleri gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle, kadın kolları teşkilatlarının parti 

içindeki görev ve sorumlulukları arttırılmalı, parti içi karar alma süreçlerine daha 

fazla katılımı sağlanmalıdır.Bu amaçla kadın kolları teşkilatlarına parti bütçesinden 

daha fazla kaynak aktarılarak mali açıdan güçlendirilmeli ve imza yetkisi 

verilmelidir. 

Yukarıda sayılan öneriler hayata geçirilmedikçe, kadın kolları kadının siyasal 

kamusal alandaki etkinliğini arttıramayacaktır. Dolayısıyla, kadın kolları 

teşkilatlarının varlık sebebi yalnızca partinin halkla ilişkiler işlerini gerçekleştirmek 

olarak kalmaya devam edecektir. Kadınları bu şekilde araçsallaştıran bir yaklaşım ile 

demokrasinin sorunsuz işlemesi beklenmemelidir. Kadın kolları teşkilatlarını 

kaldırmak ise, kadının siyasal katılım isteğinin ve bu konuda kendine olan güveninin 

bu kadar az olduğu bir coğrafyada makul bir çözüm olarak görülmemelidir. Kadınlar 

siyasi parti organlarında ve temsil organlarında “eşit” olarak temsil edilene kadar, 

kadın kolları gibi teşkilatlar ya da cinsiyet kotası gibi uygulamalar varlığını 

sürdürmelidir. Ancak tüm bunların ötesinde ve her şeyden önce önemli olan zihniyet 

dönüşümünün yaşanmasıdır. Kadının asli yerinin özel alan olduğunu temel alan bir 

zihniyet yukarıda bahsi geçen çözüm önerilerini uygulamaya koysa dahi, bu 

göstermelik olmaktan öteye gidemez. Dolayısıyla, özel ve kamusal alanın cinsiyetçi 

temelde tanımlanması ve kadının özel alana ait bir unsur gibi görülmesi zihniyeti 

terkedilmelidir. 
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EKLER 

EK 1-ANKET FORMU 

Bu araştırma, kadınların kamusal alandaki görünürlüklerini ve etkinliklerini 

kadın kolları örneği üzerinden sosyolojik bir bakış açısı ile ele almayı 

amaçlamaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular Selçuk Üniversitesi İktisadi ve 

İdari bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde hazırlanan yüksek lisans 

tezinde kullanılacak olup bilgiler gizli tutulacaktır.  Vereceğiniz cevapların 

doğruluğu çalışmanın amaçlarına ulaşması bakımından önem taşımaktadır. 

Katkılarınız için teşekkür ederiz. 

Tezi Hazırlayan                                                                        Tez Danışmanı 

Arş. Gör. Zarif Songül GÖKSEL                                                Prof. Dr. Orhan GÖKÇE 

Tezi Hazırlayan                                                                        Tez Danışmanı 

Arş. Gör. Zarif Songül GÖKSEL                                                Prof. Dr. Orhan GÖKÇE 

Yaşınız:…………………. Doğum Yeriniz:…………….. 

Eğitim durumunuz nedir? 

a) Okuryazar 

b) İlkokul ve dengi mezunu 

c) Ortaokul ve dengi mezunu 

d) Lise ve dengi mezunu 

e) Üniversite mezunu 

f) Yüksek lisans ve doktora mezunu 

g) Diğer …………………………….. 

Mesleğiniz nedir? 

a) Çalışmıyor/Ev hanımı 

b) Özel sektörde ücretli çalışan 

c) Özel sektörde işveren/yönetici 

d) Kamu sektörü/memur 

e) Kamu sektörü/üst düzey memur 

f) Esnaf 

g) Serbest meslek (Avukat, Doktor, vb.) 

h) Emekli 

ı) Diğer ………………………………. 

Eğer ücretli bir işte çalışmıyor ise neden? 

a) İşten ayrıldım/çıkarıldım ve halen iş arıyorum 

d) Eşim izin vermiyor 

e) Çalışmak istemiyorum 
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b) Ev işleri ve çocuk bakımı görevlerim var. 

c) Ailem izin vermiyor 

f) Uygun iş bulamadım 

g) Eğitimim yetersiz 

h) Diğer …………………………….. 

Medeni durumunuz:       a) Bekar            b) Evli            c) Boşanmış              d) Dul 

(Evli ise) Eş eğitim durumu? 

a) Okuryazar 

b) İlkokul ve dengi mezunu 

c) Ortaokul ve dengi mezunu 

d) Lise ve dengi mezunu 

e) Üniversite mezunu 

f) Yüksek lisans ve doktora mezunu 

g) Diğer 

(Evli ise) Eş meslek durumu?  

a) Çalışmıyor/İşsiz 

b) Özel sektörde ücretli çalışan 

c) Özel sektörde işveren/yönetici 

d) Kamu sektörü/memur 

e) Kamu sektörü/üst düzey memur 

f) Esnaf 

g)Serbest meslek 

h) Emekli 

ı)Sanayici 

i) Diğer 

Çocuğunuz var mı?  

a) Evet           b) Hayır 

Evet ise kaç çocuğunuz var ve yaşları 
nedir?..................................................... 

Kişisel gelir düzeyiniz nedir? 

a) 0-1000 TL 

b) 1001-2000 TL 

c) 2001-3000 TL 

d) 3001-4000 TL 

e) 4001-5000 TL 

f) 5000 ve üzeri 

Aile gelir düzeyiniz nedir? 

a) 0-1000 TL 

b) 1001-2000 TL 

c) 2001-3000 TL 

d) 3001-4000 TL 

e) 4001-5000 TL 

f) 5000 ve üzeri 

Ailenizde mensubu olduğunuz siyasi partide görev alan 
başka biri var mı?  

a) Evet      

Eğer varsa parti içindeki görevini, yanına yazar 
mısınız? 

a) Eşim    ………………………………… 
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b) Hayır b) Çocuklarım  …………………………… 

c) Annem-Babam …………………………. 

d) Diğer aile bireyleri ……………………... 

e)Diğer ……………………………………. 

Ailenizde farklı bir siyasi partide görev alan başka biri 
var mı?  

a) Evet      

b) Hayır 

Eğer varsa parti içindeki görevini, yanına yazar 
mısınız? 

a) Eşim    ………………………………… 

b) Çocuklarım  …………………………… 

c) Annem-Babam …………………………. 

d) Diğer aile bireyleri ……………………... 

e) Diğer ……………………………………. 

Kadın kolları olarak ortalama hangi sıklıkla bir araya 
geliyorsunuz? 

a) Haftada birkaç kez 

b) Haftada bir 

c) İki haftada bir 

d) Ayda bir  

e) Üç ayda bir 

f) Düzensiz 

g) Diğer 

 

Kaç senedir kadın kolları bünyesinde faaliyet 
göstermektesiniz? 

a) 6 ay-1yıl 

b) 2-5 yıl 

c) 5-10 yıl 

Parti kadın kolları olarak aşağıdaki faaliyetlerin hangilerinde, ne sıklıkla bulundunuz? 

Faaliyetler 
Hiç 

Katılmadım 

Seyrek 

Katılırım 

Arasıra 

Katılırım 

Sık sık 

Katılırı

m 

a) Siyasi partinin mitingi ( ) ( ) ( ) ( ) 
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b) Kadın kolları kongresi ( ) ( ) ( ) ( ) 

c) Kadın kolları tarafından düzenlenen eğitim faaliyeti(yasal 

haklar, siyasi katılım konusunda bilinçlendirme vs.) 
( ) ( ) ( ) ( ) 

d) Parti veya Kadın Kolları tarafından düzenlenen Panel/Şura 

(Özel günlerde düzenlenen çalışmalar vb.) 
( ) ( ) ( ) ( ) 

e) Parti veya kadın kolları tarafından düzenlenen toplantı 

(Yönetim Kurulu toplantıları, idari hususlara ilişkin 

toplantılar vb.) 

( ) ( ) ( ) ( ) 

f) Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen toplantı-

sempozyum-panel 
( ) ( ) ( ) ( ) 

g) Üniversiteler tarafından düzenlenen toplantı-sempozyum-

panel 
( ) ( ) ( ) ( ) 

h) Diğer kadın kolları örgütleriyle toplantı(ortak çalışma 

yürütme, görüş belirtme, destek amaçlı) 
( ) ( ) ( ) ( ) 

ı) Sosyo-kültürel faaliyetler (Gezi-kermes-anma vb.) ( ) ( ) ( ) ( ) 

j) Sosyal yardım faaliyetleri (Yoksullara, öğrencilere, 

engellilere ayni-nakdi yardım faaliyeti vb.) 
( ) ( ) ( ) ( ) 

k) Mahalle toplantıları- Ev gezileri ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Aşağıdaki ifadelere katılma derecenizi belirtiniz. 

  

K
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in
lik

le
 

K
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ılm
ıy
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ıy
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m

 

K
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lik
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K
at

ılı
yo

ru
m

 

1 Geleneksel/ataerkil bakış açısı kadınların siyasal yaşama katılımında önemli 

bir engeldir. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

2 Siyasette kadın erkek eşitliğinin sağlanması demokrasinin koşullarından 

birisidir. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

3 Aile içindeki sorumluluklar kadınların siyasette daha fazla yer almalarına 

engel olmaktadır.  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

4 Kadınların siyasete katılımında aile desteği önemli bir faktördür. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

5 Kadınlar için siyasete girmek erkeklere göre daha zordur. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

6 Evli ve çocuklu olmak kadının siyasetle uğraşmasına engeldir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

7 Erkek siyasetçiler daha atak oldukları için siyasette daha başarılıdırlar. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

8 Kadınlar siyasetle erkekler kadar iyi baş edemezler. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

9 Siyasetle uğraşan kadın ev işlerini aksatır. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

10 Siyaset yapan kadına toplumda iyi gözle bakılmaz. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

11 Siyasetle uğraşan kadın evini ve çocuklarını ihmal eder. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

12 Toplumdaki statümün eşimin statüsünden daha yüksek olması beni huzursuz 

eder. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

13 Kızımın/ Bir kızım olsa siyasetle uğraşmasını isterim. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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14 Siyasi parti yönetim organlarında kadınların erkeklerle eşit temsil edilmesi 

gereklidir. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

15 TBMM’deki kadın milletvekili oranı kadınların temsil edilmesi açısından 

yeterlidir. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

16 Kadın adayların fazla olduğu bir parti seçimlerde tercihimi değiştirmez. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

17 Kadınların siyasi karar alma mekanizmalarında yetersiz temsil edilmesinin 

nedeni kadınlara şans verilmemesidir. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

18 Siyasi karar alma mekanizmalarında, yerel yönetimlerde ve TBMM’de daha 

çok kadın görmek isterim. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

19 Siyasetle ilgilenmek isteyen bir kadın için kadın kollarına üye olmak 

yeterlidir. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

20 Kadınların siyasi karar alma mekanizmalarına daha fazla katılımı kadın 

sorunlarının çözümü için gereklidir. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

21 Kadın kollarının siyasette ve kamusal alanda aktif bir şekilde yer alması için 

kadın kolları önemli bir araçtır. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

22 Siyasi partiler, kadın kolları teşkilatlarına gereken önemi ve desteği 

vermemektedir. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

23 Kadın kolları mensuplarının karar alma mekanizmalarında daha fazla yer 

alması için özel önlemler uygulanmalıdır (Parti içi kota gibi). 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

24 Siyasette kadınların daha etkin görev almasında parti kadın kollarına önemli 

görevler düşmektedir. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

25 Kadın kolları, parti içinde üst yönetime geçebilmek açısından önemli bir 

deneyim kazanma alanıdır. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

26 Seçimlerde kadın adayların artmasında kadın kolları aktif rol oynamaktadır. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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27 Kadın kolları özellikle seçim dönemlerinde aktif olarak faaliyette 

bulunmaktadır. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

28 Kadın kollarının öncelikli görevi partiye üye kazandırmak ve üye toplamaktır. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

29 Tek başına kadın kolları kadın sorunlarının çözümünde yeterlidir. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

30 Kadınların öncelikli olarak anne ve eş rollerini yerine getirmeleri gerektiği 

için siyasete katılımlarının sınırlı olması hoş görülmelidir. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

31 Farklı siyasi partilere oy veren ya da üye olan kadınların sorunları farklıdır. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

32 Kadın kolları teşkilatının parti içindeki görev ve yetkileri arttırılmalı, parti içi 

karar alma süreçlerine daha fazla katılımı sağlanmalıdır. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

33 Bağlı oldukları siyasi parti farketmeksizin bütün kadın kollarının hedefleri 

aynı olmalıdır. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

34 Kadın kollarına parti bütçesinden daha fazla kaynak aktarılmalı, mali 

imkânları arttırılmalıdır. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

35 Kadınların siyasal ve kamusal alanda daha fazla söz sahibi olmasını 

sağlamaya yönelik çalışmalarda farklı partilerin kadın kolları ortak çalışmalar 

yürütmelidir. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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EK2- ANOVA TESTLERİNE İLİŞKİN SCHEFFE TABLOLARI 

Tablo 1: Kadınların “geleneksel/ataerkil bakış açısı kadınların siyasal yaşam 

katılımında önemli bir engeldir” ifadesine katılım düzeyinin siyasi partilere göre 

dağılımı (Scheffe Testi) 

Geleneksel/ataerkil bakış açısı kadınların siyasal yaşama katılımında önemli bir engeldir. 

 

Görev aldığınız 

parti Görev aldığınız parti Ort. Farkı Std. Hata Sig. 

%95 Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

AKP CHP -,913* ,248 ,004 -1,61 -,22 

MHP -,680 ,248 ,059 -1,38 ,02 

HDP -,613 ,248 ,109 -1,31 ,08 

CHP AKP ,913* ,248 ,004 ,22 1,61 

MHP ,233 ,254 ,839 -,48 ,95 

HDP ,300 ,254 ,708 -,42 1,02 

MHP AKP ,680 ,248 ,059 -,02 1,38 

CHP -,233 ,254 ,839 -,95 ,48 

HDP ,067 ,254 ,995 -,65 ,78 

HDP AKP ,613 ,248 ,109 -,08 1,31 

CHP -,300 ,254 ,708 -1,02 ,42 
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MHP -,067 ,254 ,995 -,78 ,65 

Not: *p<.05. 

Tablo 2: “Kadın kollarının öncelikli görevi partiye üye kazandırmak ve üye 

toplamaktır.” ifadesinin siyasi parti açısından karşılaştırılması (Scheffe Testi) 

Kadın kollarının öncelikli görevi partiye üye kazandırmak ve üye toplamaktır. 

Görev aldığınız 

parti Görev aldığınız parti Ort. Farkı Std. Hata Sig. 

%95 Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

AKP CHP -,676* 0,238 0,047 -1,34 0 

MHP -1,026* 0,238 0 -1,69 -0,36 

HDP -0,359 0,238 0,517 -1,03 0,31 

CHP AKP ,676* 0,238 0,047 0,01 1,34 

MHP -0,35 0,244 0,562 -1,04 0,34 

HDP 0,317 0,244 0,641 -0,37 1 

MHP AKP 1,026* 0,238 0 0,36 1,69 

CHP 0,35 0,244 0,562 -0,34 1,04 

HDP 0,667 0,244 0,061 -0,02 1,35 

HDP AKP 0,359 0,238 0,517 -0,31 1,03 

CHP -0,317 0,244 0,641 -1 0,37 
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MHP -0,667 0,244 0,061 -1,35 0,02 

Not: *p<.05. 

Tablo 3: “Siyasi partiler, kadın kolları teşkilatlarına gereken önemi ve desteği 

vermemektedir.” ifadesinin siyasi partiler açısından karşılaştırılması (Scheffe Testi) 

Siyasi partiler, kadın kolları teşkilatlarına gereken önemi ve desteği vermemektedir. 

Görev aldığınız 

parti Görev aldığınız parti Ort. Farkı Std. Hata Sig. 

%95 Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

AKP CHP -,759* 0,22 0,01 -1,39 -0,13 

MHP -,793* 0,22 0,01 -1,42 -0,16 

HDP -0,36 0,22 0,46 -0,99 0,27 

CHP AKP ,759* 0,22 0,01 0,13 1,39 

MHP -0,03 0,23 1,00 -0,68 0,61 

HDP 0,40 0,23 0,39 -0,25 1,05 

MHP AKP ,793* 0,22 0,01 0,16 1,42 

CHP 0,03 0,23 1,00 -0,61 0,68 

HDP 0,43 0,23 0,32 -0,21 1,08 

HDP AKP 0,36 0,22 0,46 -0,27 0,99 

CHP -0,40 0,23 0,39 -1,05 0,25 
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MHP -0,43 0,23 0,32 -1,08 0,21 

Not: *p<.05. 

 

Tablo 4: “Siyasette kadınların daha etkin görev almasında parti kadın kollarına önemli 

görevler düşmektedir.” ifadesinin toplantı sıklığı açısından karşılaştırılması (Scheffe 

Testi) 

Siyasette kadınların daha etkin görev almasında parti kadın kollarına önemli görevler düşmektedir. 

Görev aldığınız 

parti Görev aldığınız parti Ort. Farkı Std. Hata Sig. 

%95 Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

İki haftada bir Üç ayda bir -0,165 0,137 0,918 -0,62 0,29 

Düzensiz ,663* 0,196 0,047 0 1,32 

Haftada birkaç kez -0,121 0,22 0,998 -0,86 0,62 

Ayda bir 0,329 0,519 0,995 -1,41 2,07 

Haftada bir 0,063 0,189 1 -0,57 0,7 

Haftada bir 

 

Haftada birkaç kez 0,165 0,137 0,918 -0,29 0,62 

İki haftada bir ,827* 0,195 0,004 0,17 1,48 

Ayda bir 0,044 0,22 1 -0,69 0,78 

Üç ayda bir 0,494 0,519 0,969 -1,25 2,24 
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Düzensiz 0,227 0,188 0,916 -0,4 0,86 

İki haftada bir 

 

Haftada birkaç kez -,663* 0,196 0,047 -1,32 0 

Haftada bir -,827* 0,195 0,004 -1,48 -0,17 

Ayda bir -0,783 0,261 0,112 -1,66 0,09 

Üç ayda bir -0,333 0,538 0,996 -2,14 1,47 

Düzensiz -0,6 0,234 0,26 -1,39 0,19 

Ayda bir 

 

Haftada birkaç kez 0,121 0,22 0,998 -0,62 0,86 

Haftada bir -0,044 0,22 1 -0,78 0,69 

İki haftada bir 0,783 0,261 0,112 -0,09 1,66 

Üç ayda bir 0,45 0,547 0,984 -1,39 2,29 

Düzensiz 0,183 0,255 0,991 -0,67 1,04 

Not: *p<.05. 

Tablo 5: “Kadın kolları mensuplarının karar alma mekanizmalarında daha fazla yer 

alması için özel önlemler uygulanmalıdır” ifadesinin siyasi partiler açısından 

karşılaştırılması (Scheffe Testi) 

Kadın kolları mensuplarının karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için özel önlemler 

uygulanmalıdır 

Görev aldığınız 

parti Görev aldığınız parti Ort. Farkı Std. Hata Sig. 

%95 Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 
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AKP CHP -0,172 0,211 0,881 -0,77 0,42 

MHP -0,539 0,211 0,091 -1,13 0,05 

HDP -0,422 0,211 0,263 -1,02 0,17 

CHP AKP 0,172 0,211 0,881 -0,42 0,77 

MHP -0,367 0,216 0,414 -0,98 0,24 

HDP -0,25 0,216 0,721 -0,86 0,36 

MHP AKP 0,539 0,211 0,091 -0,05 1,13 

CHP 0,367 0,216 0,414 -0,24 0,98 

HDP 0,117 0,216 0,962 -0,49 0,73 

HDP AKP 0,422 0,211 0,263 -0,17 1,02 

CHP 0,25 0,216 0,721 -0,36 0,86 

MHP -0,117 0,216 0,962 -0,73 0,49 

Not: *p<.05. 

Tablo 6: “Siyaset yapan kadına toplumda iyi gözle bakılmaz.” ifadesinin eğitim 

durumu açısından karşılaştırılması (Scheffe Testi) 

Eğitim durumunuz N 

Subsetforalpha = 0.05 

1 2 

Lise ve dengi mezunu 75 1,84  
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Üniversite mezunu 79 1,94  

Okuryazar 7 2,00 2,00 

Yüksek lisans ve 

doktora mezunu 
22 2,00 2,00 

Ortaokul ve dengi 

mezunu 
27 2,56 2,56 

İlkokul ve dengi 

mezunu 
37 

 
3,24 

Sig.  ,598 ,053 

Tablo 7: Siyasi parti kadın kolları açısından siyasette kadın erkek eşitliğinin 

demokrasinin önkoşullarından biri olarak algılanması (Scheffe Testi) 

Siyasette kadın erkek eşitliğinin sağlanması demokrasinin koşullarından birisidir. 

 

Görev aldığınız 

parti Görev aldığınız parti Ort. Farkı Std. Hata Sig. 

%95 Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

AKP CHP -,597* 0,193 0,024 -1,14 -0,05 

MHP -0,047 0,193 0,996 -0,59 0,5 

HDP -0,197 0,193 0,79 -0,74 0,35 

CHP AKP ,597* 0,193 0,024 0,05 1,14 

MHP 0,55 0,198 0,055 0 1,11 
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HDP 0,4 0,198 0,257 -0,16 0,96 

MHP AKP 0,047 0,193 0,996 -0,5 0,59 

CHP -0,55 0,198 0,055 -1,11 0,01 

HDP -0,15 0,198 0,903 -0,71 0,41 

HDP AKP 0,197 0,193 0,79 -0,35 0,74 

CHP -0,4 0,198 0,257 -0,96 0,16 

MHP 0,15 0,198 0,903 -0,41 0,71 

Not: *p<.05. 

Tablo 8: “Kadın adayların fazla olduğu bir parti seçimlerde tercihimi değiştirmez.” 

ifadesinin partilere göre dağılımı (Scheffe Testi) 

Kadın adayların fazla olduğu bir parti seçimlerde tercihimi değiştirmez. 

Görev aldığınız 

parti Görev aldığınız parti Ort. Farkı Std. Hata Sig. 

%95 Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

AKP CHP -0,02 0,25 1,00 -0,71 0,67 

MHP -,866* 0,25 0,01 -1,56 -0,18 

HDP 0,32 0,25 0,65 -0,37 1,01 

CHP AKP 0,02 0,25 1,00 -0,67 0,71 

MHP -,850* 0,25 0,01 -1,56 -0,14 
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HDP 0,33 0,25 0,63 -0,38 1,04 

MHP AKP ,866* 0,25 0,01 0,18 1,56 

CHP ,850* 0,25 0,01 0,14 1,56 

HDP 1,183* 0,25 0,00 0,47 1,89 

HDP AKP -0,32 0,25 0,65 -1,01 0,37 

CHP -0,33 0,25 0,63 -1,04 0,38 

MHP -1,183* 0,25 0,00 -1,89 -0,47 

Not: *p<.05. 

Tablo 9:  “Farklı siyasi partilere oy veren ya da üye olan kadınların sorunları 

farklıdır.” ifadesinin siyasi parti açısından karşılaştırılması (Scheffe Testi) 

Farklı siyasi partilere oy veren ya da üye olan kadınların sorunları farklıdır 

Görev aldığınız 

parti Görev aldığınız parti Ort. Farkı Std. Hata Sig. 

%95 Güven Aralığı 

Alt Sınır Üst Sınır 

AKP CHP -,807* 0,24 0,01 -1,49 -0,12 

MHP -,873* 0,24 0,01 -1,56 -0,19 

HDP -0,59 0,24 0,12 -1,28 0,10 

CHP AKP ,807* 0,24 0,01 0,12 1,49 

MHP -0,07 0,25 1,00 -0,77 0,64 
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HDP 0,22 0,25 0,86 -0,49 0,92 

MHP AKP ,873* 0,24 0,01 0,19 1,56 

CHP 0,07 0,25 1,00 -0,64 0,77 

HDP 0,28 0,25 0,74 -0,42 0,99 

HDP AKP 0,59 0,24 0,12 -0,10 1,28 

CHP -0,22 0,25 0,86 -0,92 0,49 

MHP -0,28 0,25 0,74 -0,99 0,42 

Not: *p<.05. 
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EK 3- YARI YAPILANDIRILMIŞ MÜLAKAT SORULARI 

Yaşınız? 

Doğum Yeri? 

Eğitim Durumunuz? 

Medeni Durumunuz? 

Evliyse kaç çocuk? Yaşları? 

Meslek? 

1- Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  

2- Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu kararı aldığınız süreçte eşinizin / 

ailenizin/ sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

3- Kadın kollarına neden üye oldunuz? Sizi buna iten ana etmen neydi?Kadın 

kollarına üye olmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? Bu hedeflere ulaştınız 

mı? 

4- Kadın kolları niçin kurulmuştur size göre? Şu anda yerine getirdiği görevleri 

göz önünde bulundurduğunuzda ilk kuruluş amacıyla paralellik görüyor 

musunuz? Ya da ilk kuruluş amacına ne kadar hizmet ediyor kadın kollarının 

şu anki mevcut yapılanması? 

5- Kadın kollarına üye olduktan sonra kendinize olan güveninizde veya 

çevrenizin size duyduğu saygıda bir artış söz konusu oldu mu? 

6- Parti içindeki ilk göreviniz neydi? Şu ana kadar hangi görevlerde yer aldınız? 

(Parti Teşkilatı içinde yükselme söz konusu mu, dikey hareketlilik var mı?) 

7- Kadın kolları olarak hangi sıklıkla toplanıyorsunuz? Genellikle hangi konular 

üzerinde tartışmalar yapıyorsunuz? Gündem konuları neye göre 

belirlenmektedir? Toplantı gündemi nasıl belirlenir? Bu konuda kadın kolları 

olarak hareket alanınızı kim belirler? 

8- Kadın kolları olarak yaptığınız faaliyetleri kısaca özetler misiniz? (Sizce 

kadın kollarının yaptığı faaliyetler hangi kapsama giriyor? Partinin halka 

ilişkiler görevlerini mi yürütür, daha fazla kadını siyasete taşımak için mi 

kurulmuştur veya kadın sorunlarını çözmek için mi faaliyet göstermektedir?) 
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9- Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini düşündüğünüz ancak çeşitli 

sebeplerle gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler var mı? Peki, bu 

faaliyetleri gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

10- Kadın kolları sizce siyasetin öğrenildiği bir teşkilat mıdır? 

11- Türkiye’de kadınların siyasete katılımları hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Sizce kadınların katılımını engelleyen ya da sınırlandıran etkenler nelerdir? 

Açıklar mısınız? 

12- Meclisteki kadın milletvekili oranı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

meclisteki kadın milletvekilleri kadınları temsil etme gücüne sahipler mi? 

13- Türkiye’de kadınların toplumsal konumu hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Düşünceniz olumsuz ise kadınların toplumsal konumlarını iyileştirmenin iyi 

yolu nedir? 

14- Siyasetteki kadın sayısının artması ataerkil zihniyetin aşılması ve kadın 

sorunlarının çözülmesi için yeterli midir? Kadın siyasette daha fazla temsil 

edilince  sorunlarının çözümü daha mı kolay olacak? Sayıca daha fazla temsil 

edilmesi yeterli mi? 

15- Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

16- Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? 

Neden bu isimler? 

17- Partinizin hem genel merkez hem de il teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik( sayı) hem de nitelik ( söz sahibi olma) 

bağlamında eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor musunuz? Sizce bu 

konuda meclisteki diğer partilerin durumu nasıl? 

18- Sizce diğer partiler ve kendi partiniz kadın kollarına gereken önemi veriyor 

mu?  Partinizden bu konudaki beklentileriniz nelerdir? 

19- Kadınların siyasal katılımını arttırmak için ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın 

kolları neler yapabilir/ neler yapıyor? 

20- Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir sizce? Yoksa parti üst 

yönetiminde daha fazla kadının söz sahibi olması için yapılabilecek 

düzenlemeler var mı? 
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EK 4-MÜLAKAT KODLAMA 

İstanbul CHP 1:  

51 yaş 

Üniversite mezunu 

Evli-çocuklu (23)  

Çocuğu 18 yaşındayken siyasete girmiş 

Öğretmen- Kendi Eğitim Danışmanlık 

Merkezinde Yapıyor halen 

Bursa’da doğmuş 7 yaşındayken İstanbul’a 

gelmiş 

İstanbul CHP 1:  

51 yaş 

Üniversite mezunu 

Evli-çocuklu (23)  

Çocuğu 18 yaşındayken siyasete 

girmiş 

Öğretmen- Kendi Eğitim 

Danışmanlık Merkezinde Yapıyor 

halen 

Bursa’da doğmuş 7 yaşındayken 

İstanbul’a gelmiş 

 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  *Siyasete ilgi 

Seçimlerde müşahit olarak başladım 10 sene 

önce. Bu aslında bir seçmen sorunluluğuydu. Sadece 

oy atmak değil, attığınız oyun takipçisi de olmanız 

gerekli, her şeyi partiden beklememek lazım. Mevcut 

hükümete dair duyduğum güvensizlikle birlikte karar 

verdim. Müşahitliğin yurttaşlık görevi olduğunu 

düşünüyorum. Partiye üye olmaya karar verdim 

ondan sonra. Eşim de parti üyesi ve eşimin ailesinde 

aktif siyasetle ilgilenenler var. 

*müşahit 

*ailede aktif siyaset 

 Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu 

kararı aldığınız süreçte eşinizin / ailenizin/ 

sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

* kadın kolları üyelik tepkiler 
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Kadın kollarına geçişim; daha önce ana 

kademedeydim. Atamayla bu göreve geldim. Kendi 

tercihimle değil. Tüzüğümüze göre verilen her görevi 

kabul eder üyeler. Bu doğrultuda ana kademeden 

istifa edip kadın kollarına geldim. Eşim, ailem ve 

çevrem destekledi, çünkü yaptığım işi kutsal 

buluyorlar. Ben umutsuzluğa düştüğümde bana 

moral veren ve devam etmem gerektiğini söyleyen 

bir ailem var. 

* ana kademeden kadın koluna 

atama 

* destek ve moral 

 Kadın kollarına neden üye oldunuz? Sizi 

buna iten ana etmen neydi? Kadın kollarına 

üye olmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? 

Bu hedeflere ulaştınız mı? 

* Hedef 

Daha önce ana kademedeydim (Ailem ve eşim 

destekledi siyasete katılmamı). Atamayla kadın 

kollarına geldim. Kadın kollarına üye olunmaz. 

Kadın üyeler kadın kolunun doğal üyesidir zaten.  

* ana kademeden kadın koluna 

atama 

 Kadın kolları niçin kurulmuştur size göre? 

Şu anda yerine getirdiği görevleri göz 

önünde bulundurduğunuzda ilk kuruluş 

amacıyla paralellik görüyor musunuz? Ya da 

ilk kuruluş amacına ne kadar hizmet ediyor 

kadın kollarının şu anki mevcut 

yapılanması? 

* Kadın kolları niçin kurulmuş 

Kadın Kolları bence kadının siyasette aktif bir 

rol oynayabilmesi için oluşturulan bir yol ve 

kanaldır. Kadınların partinin yükünü taşıyan en 

önemli birim olduğunun farkına varılması ve bu 

noktada yaptığı çalışmalarla partide önemli bir yer 

* aktif siyasete giden yol 

* kadının partinin yükünü taşıdığının 

anlaşılması 
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teşkil etmesidir kadın kollarının oluşumunu ve şu 

anda devamını sağlayan. 

 Kadın kollarına üye olduktan sonra 

kendinize olan güveninizde veya çevrenizin 

size duyduğu saygıda bir artış söz konusu 

oldu mu? 

* Güven, saygı 

Evet, Buna emek vermek, çevrenizde onlar 

adına bir şeyler yapmak için uğraşmanız, zamanınızı 

emeğinizi yeri geldiğinde maddi imkânlarınızı sırf 

bir başkasının hayatını daha iyi noktaya çekebilmek 

adına yapmanız saygınlığınızı arttırıyor tabii ki. 

*başkaları için emek vermek 

 Parti içindeki ilk göreviniz neydi? Şu ana 

kadar hangi görevlerde yer aldınız? (Parti 

Teşkilatı içinde yükselme söz konusu mu, 

dikey hareketlilik var mı?) 

* dikey hareketlilik 

Müşahitlik- Ana kademede Beykoz ilçesinde 

eğitim sekreterliği görevi-merkez yürütme kurulu 

görevi- Beykoz başkan yardımcılığı- Tuzla eğitim 

sekreterliği görevi- aynı zamanda ana kademede 

eğitim komisyonunda görevliyim-parti okulunun ilk 

mezunlarındanım-eğitmen olarak görev yapıyorum- 

daha sonra il kadın kolları-2 senedir kadın 

kollarındayım 

* ana kademe ve kadın kollarında 

çeşitli görevler 

 Kadın kolları olarak hangi sıklıkla 

toplanıyorsunuz? Genellikle hangi konular 

üzerinde tartışmalar yapıyorsunuz? Gündem 

konuları neye göre belirlenmektedir? 

Toplantı gündemi nasıl belirlenir? Bu 

konuda kadın kolları olarak hareket alanınızı 

* Toplantı sıklığı, gündem 
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kim belirler? 

İl Yönetim Kurulu olarak her hafta 

toplanıyoruz. Siyasette, Hayat gündemi zaten 

oluşturuyor, gündem genel başkanın söylemleri ve 

bilgilendirmeleri ve partinin belli konulara bakışıyla 

doğru orantılı. Kadınla ilgili siyaseti belirleyen 

kişileriz, bununla ilgili çalışmalar yaparız. 

Partimizin programına destek olmaya çalışırız. Parti 

teşkilatına paraleldir gündem aynı zamanda. Kadın 

ve Gençlik kolu mevcut olan yönetimin bir 

bileşenidir. Yatayda ve dikeyde bağlı olduğumuz bir 

yapı vardır. Hep birlikte hareket ederiz. Yan Koluz 

ama aynı zamanda ana kademede yönetim kurulu 

üyesiyim. Gerçi imza yetkimiz yok sadece temsil 

yetkimiz var. 

* haftada bir (kadın kolları yönetimi 

olarak) 

* gündem genel başkanın söylemleri 

ve parti politikalarıyla orantılı, parti 

teşkilatına paralel 

*kadınla ilgili siyaseti belirleme 

* parti programına destek 

* yan kol 

* ana kademede yönetim kurulu 

üyesi 

* imza yetkisi yok 

 Kadın kolları olarak yaptığınız faaliyetleri 

kısaca özetler misiniz? (Sizce kadın 

kollarının yaptığı faaliyetler hangi kapsama 

giriyor? Partinin halka ilişkiler görevlerini 

mi yürütür, daha fazla kadını siyasete 

taşımak için mi kurulmuştur veya kadın 

sorunlarını çözmek için mi faaliyet 

göstermektedir?) 

* Faaliyetler 

Kadın haklarının ve kadının İstanbul ve 

Türkiye’deki sıkıntılarının çözümlerini araştırmak, 

bulmak ve tartışmak adına çalışmalar yaparız. 

Kadına ait sorunları özümser, çare aramaya 

çalışırız. Onun dışında Partinin genel görüşlerini ve 

politikalarını halka anlatarak paylaşmak 

durumundayız. Cinsiyetimizden kaynaklı biraz daha 

* Kadın sorunları çalışmaları 

* Parti politikalarını halka anlatma 

* Daha sevecen, daha barışçıl 

partililer 

* ev-esnaf  ziyaretleri 
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sevecen, daha barışçıl, daha kolay dokunabilen 

partililer olarak, ev ziyaretlerimiz, esnaf 

ziyaretlerimiz, kadınlarla ilgili toplantılarımız, 

eğitim çalışmalarımız olmaktadır. 

* kadınlarla ilgili toplantılar 

Partinin genelde yaptığı eğitim çalışmaları 

vardır. Onun dışında kadınlar olarak da farklı eğitim 

çalışmaları yaparız. Aile içi şiddet, iletişim v.s gibi, 

konusunda uzman kişilerle. Kendi örgütümüzün de 

örgütlü bilincini arttırmak adına çalışmalar yaparız. 

* eğitim- aile içi şiddet, iletişim gibi 

konular 

* örgüt bilincini arttırma çalışmaları 

 Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini 

düşündüğünüz ancak çeşitli sebeplerle 

gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler 

var mı? Peki, bu faaliyetleri 

gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

* gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

Hem kanunların hem de finansal noktada bazı 

şeylerin zorladığı bazı etkinliklerimiz var. 

Kadınların şiddet görmesini engelleyecek, daha etkin 

çalışmalar yapabilsek. Sığınma evleri, iş imkânları 

sunabilsek, okuyan genç kızlara barınabilecekleri 

imkânlar sağlayabilsek, çocukların daha iyi 

yetişmeleri için imkânlar sunabilsek. Hem ekonomik, 

hem de yetki olarak yapamadığımız ama keşke 

yapabilsek dediğimiz faaliyetler. 

* ekonomik ve yetki sorunlarında 

dolayı 

* sığınma evleri, iş imkânları, kazı 

çocukları için barınma 

 Kadın kolları sizce siyasetin öğrenildiği bir 

teşkilat mıdır? 

* siyaset okulu 

Kadın siyasetini ayrı düşünmek kimi zaman 

gerekli, kimi zamanda gereksiz. Siz geldiğinizde 

siyaset öğreniyorsunuz. Önemli olan kadının kadın 

gibi siyaset yapması. Siyaseti öğrenirken ve yaşarken 

* kadın gibi siyaset yapmak 
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kadın olduğumuzu unutmadan yapmalıyız. 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

* kadının siyasal katılımı 

Bu toplumsal bir sorun. Bu en küçük birim 

olan aileden kaynaklanıyor. Ataerkil bir toplum 

yapısı olması, kadının hem ekonomik, hem sosyal 

yaşamdaki zorlukları siyasete zaman ayırması ve 

emek harcaması noktasında kararı kendisine 

bırakmıyor. Başkaları karar veriyor. Oysa kadının 

çok fazla temsil edilmesi lazım. Kadınlar ne kadar 

çok temsil edilirse, sorunlar o kadar azalacaktır. 

* ataerkil toplum ve aile yapısı 

* kadının ekonomik ve toplumsal 

sorunları 

* zaman ve emek harcayamama 

*ne kadar kadın temsili, o kadar 

çözüm 

 Meclisteki kadın milletvekili oranı hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Sizce meclisteki kadın 

milletvekilleri kadınları temsil etme gücüne 

sahipler mi? 

* Kadın milletvekili oranı 

Dünyada kadınların parlamentoda temsil 

oranı arttıkça gelişmişlik artıyor, onların ne kadar 

mutlu, huzurlu yaşadıklarını gösteriyor bu oranlar. 

Sayı yüzde ellinin altına düşmemeli. Hatta daha çok 

olsun. Çünkü yüzde elliyiz, diğer yüzde elliyi de 

yetiştirenleriz. Sorunlar tabii ki hemen bitmez ama 

azalır. Kadının sorunlarını bir tek kadınlar anlıyor. 

Kreş, çocuğuna baktırma olayı kadının sorunu, 

erkeğin değil. Kadın çocuğunu kreşe bırakamıyorsa, 

çocuğuna baktıramıyorsa sosyal hayatı, çalışma 

hayatına katılamıyor. Ama erkek hayatına devam 

ediyor. O sorunun çözülmesi erkek için öncelik teşkil 

* %50’den fazla olmalı 

*%50’yiz, diğer %50’yi 

yetiştirenleriz 

* kadınların sorunlarını kadınlar 

anlar 

* çocuk bakımı kadının sorunu 

* çocuk bakımı erkeğin öncelikli 

sorunu değil 

*erkekler kadın sorunlarını 
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etmiyor. Dolayısıyla erkek temsiliyetinin yoğun 

olduğu yerlerde kadın sorunları daha az 

önemseniyor. 

önemsemiyor 

Türkiye’de ise %14, çok yetersiz. Kendi partim 

adına tüm milletvekillerinin son derece temsiliyet 

yeterliliğinin olduğunu düşünüyorum. Ama sayı az 

olduğu için bazı şeyler istediğiniz gibi olmuyor. 

Kadın bedeni üzerinden siyaset yapılıyor ama 

bunları hep erkekler konuşuyor. 

* Türkiye’de kadın temsili yetersiz, 

CHP’de yeterli(sayı az olsa da) 

* kadın bedeni üzerinden siyaset 

 Türkiye’de kadınların toplumsal konumu 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceniz 

olumsuz ise kadınların toplumsal 

konumlarını iyileştirmenin iyi yolu nedir? 

* kadının toplumsal konumu 

Kadının toplumsal konumu? Her şeyin 

başında eğitim geliyor. Kadının eğitim alması şart. 

Eğitimli kadın haklarını savunabiliyor. 4+4+4 

kadının eğitim hakkını elinden alıyor. Şu andaki 

politik anlayışla kadın birey olmaktan çıkarılıyor, 

sadece bir varlık olarak görülüyor. Annelik, aile çok 

kutsal ama orada anne öncelikle bir birey olmalı. 

Kadını eve kapatırsanız yok olmuş kimlik yok olmuş 

toplumlar yetiştirir. 

* eğitim şart 

* 4+4+4 birey değil varlık olarak 

kadın 

* kadın ailede öncelikle birey olmalı 

* kadın özel alana kapatılmamalı 

* yok olmuş kimlik yok olmuş 

toplumlar yetiştirir 

 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

* bakanlık 

İlk cevap Kadın Bakanlığı isterdim, ikincisi, 

hukukçu olsaydım adalet bakanlığı. Kadına karşı 

olan adaletsizliği gidermek için. 

*kadın  

*adalet 
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 Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 

siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? Neden 

bu isimler? 

* rol model 

1-Kadın kolu genel başkanını (Hilal 

Dokuzcan) örnek alıyor. 

2-Yalova Milletvekili-Muharrem İnce 

3-Kemal Kılıçdaroğlu 

4-Şafak Pavey 

* 4 rol model içinde 1 kadın, ilk 

sırada 

 Partinizin hem genel merkez hem de il 

teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik( sayı) 

hem de nitelik ( söz sahibi olma) bağlamında 

eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor 

musunuz? Sizce bu konuda meclisteki diğer 

partilerin durumu nasıl? 

* partide nicel-nitel eşitlik 

Kendi partimde hayır. * CHP’de eşit temsil yok 

Uç görüşlü sol partilerde, eş başkanlık 

sistemiyle temsiliyet daha adaletli. CHP’de yan kol 

olması sıfatıyla yeteri kadar temsil edilmiyor. Kendi 

partimde hem sayısal hem de söz sahibi olma 

anlamında da, imza yetkisi yok, söylediğiniz sözün 

altına imza atamıyorsanız peki bir anlamı kalmıyor 

sözlerinizin. 

* Uç sol görüşlü partilerde var- eş 

başkanlık (HDP) 

 Sizce diğer partiler ve kendi partiniz kadın 

kollarına gereken önemi veriyor mu?  

Partinizden bu konudaki beklentileriniz 

* kadın kollarına önem 
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nelerdir? 

Gönüllüğü Gönülden yapan kadınlardır. 

Güçlü bir örgüttür ama bu örgüt hak ettiği saygınlığı 

görüyor mu bilemiyorum. Seçim döneminde en 

iyisiniz, siz bir tanesiniz denir, ama birtakım haklar 

istendiğinde dur bakalım, bekle denip oyalanıyoruz. 

* seçim döneminde değer 

* diğer zamanlarda oyalama 

Partimizde %33’lük cinsiyet kotası var. 

Partinin tüzüğünde kadına mutlak yer verilmesi 

konusunda önemli bir adımdır. En son seçimlerde 

Kadınların belediye meclis üyeliği başvurularında 

bir bedel alınmadı. Hilal Dokuzcan(Kadın kolları 

genel başkanı) ve Kılıçdaroğlu’nun kadınlara açtığı 

bir yoldur. 

* %33 cinsiyet 

* önemli bir adım 

Erkekler de koltuklarını çok kolay kadınlara 

vermek istemiyorlar. %33’lük cinsiyet kotasını 

tersine çevirmek istiyoruz, erkekler faydalansın 

istiyoruz, o zaman bizi daha iyi anlarlar. 

* erkekler isteksiz  

 

 Kadınların siyasal katılımını arttırmak için 

ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın kolları 

neler yapabilir/ neler yapıyor? 

* Siyasal katılımın artması 

Toplumsal olaylara duyarlılığı arttırmak 

lazım. Ev dışındaki hayatı da göstermek lazım 

kadınlara. Toplumsal bilinci arttıracak çalışmalar 

yapabilir CHP. 

*Ev dışındaki hayatı göstermek 

* Toplumsal bilinç arttırılmalı 

 Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir 

sizce? Yoksa parti üst yönetiminde daha 

fazla kadının söz sahibi olması için 

yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

* Kadın kolları düzenleme 
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Cinsiyet kotası kadının parti içinde zorunlu 

olarak bulunması gereken yüzdelik dilimi 

oluşturuyor. İlçelerde, ilde, genel merkezde, Parti 

içinde her kademede %33lük dilim ayrılmış durumda 

kadınlara. Kadın kollarından üst yönetime veya 

üstten kadın koluna geçmeniz önemli değil. Kadın 

olarak sizin yönetimde olmanız önemli. 

* geçişlilik değil, yönetimde olmak 

önemli 

 Parti içinde dikey hareketlilik var mı? *Dikey hareketlilik 

Vardır tabi böyle örnekler. Örgütün içinden 

gelmek bu demektir. Sadece bu yapıyla bir örgütün 

oluşması demek de olmamalı. Bir tek bu 

oluşturmamalı örgütü.  İdari kadroya geldiğiniz 

zaman, bahsettiğimiz basamakları yaşamamış, 

örgütten gelmeyen ama katkısı büyük olacak 

insanlar da olabiliyor. 

* örgüt içinden gelmek 

* örgüt dışı katkılar 

İstanbul CHP 2:  

37 yaşında 

Üniversite mezunu- Anadolu Üniversitesi  

Evli iki çocuklu, 6 ve 9 yaşlarında çocuklar 

Eşinin mimarlık ofisinde belli günler çalışıyor. 

Erzincan doğumlu, sonra İstanbul’a gelmiş. 

İstanbul CHP 2:  

37 yaşında 

Üniversite mezunu- Anadolu 

Üniversitesi  

Evli iki çocuklu, 6 ve 9 yaşlarında 

çocuklar 

Eşinin mimarlık ofisinde belli 

günler çalışıyor. 

Erzincan doğumlu, sonra 

İstanbul’a gelmiş. 
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 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  *Siyasete ilgi 

Lise yıllarında başladı ilgim. 18 yaşını 

doldurunca gidip üye oldum. Ailede aktif siyasetle 

ilgilenen yok ama çekirdek aile dışında kuzenler 

falan var. 

* Gençlik dönemi 

 

 Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu 

kararı aldığınız süreçte eşinizin / ailenizin/ 

sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

* kadın kolları üyelik tepkiler 

İlk gençlik kollarında başladım. 

Babam istemedi başlangıçta, siyasette 

insanların yıprandığını düşündüğü için. Ama ben çok 

istekli olduğum için sonra destekledi. 

* baba isteksiz- yıpratıcı  siyaset 

* Destek 

 Kadın kollarına neden üye oldunuz? Sizi 

buna iten ana etmen neydi? Kadın kollarına 

üye olmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? 

Bu hedeflere ulaştınız mı? 

* Hedef 

Eşim de aktif siyasette benim. Ben 

gençlikteyken, ilçe kadın kollarına geçtim. Eşim 

ilçede yöneticiyken görev almak ister misin diye 

teklif ettiler kadın kolları(oluşturulurken) için. Kısa 

bir süre ilçe kadın kolları başkanlığı yaptım. Sonra 

ilçedeki delege seçiminden sonra delegelerin 

iradesiyle ile gönderildim. 

* Eşi de aktif siyasette 

* Eşi vasıtasıyla teklif 

 Kadın kolları niçin kurulmuştur size göre? 

Şu anda yerine getirdiği görevleri göz 

önünde bulundurduğunuzda ilk kuruluş 

amacıyla paralellik görüyor musunuz? Yada 

* Kadın kolları niçin kurulmuş 
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ilk kuruluş amacına ne kadar hizmet ediyor 

kadın kollarının şu anki mevcut 

yapılanması? 

Siyasete bir bütün olarak bakıyorum ben. 

Kadınlar siyasette en iyi örgütlenmesi gerekenler. 

Bir kadının diğer kadını ziyaret etmesi, evden 

ulaşabilmesi kadınlar tarafından daha iyi yapılıyor. 

* siyaset bir bütün 

* kadınlara ulaşma 

 Kadın kollarına üye olduktan sonra 

kendinize olan güveninizde veya çevrenizin 

size duyduğu saygıda bir artış söz konusu 

oldu mu? 

* Güven, saygı 

Takdir edildim. Yaşıtların mağazada 

dolaşırken, sen daha toplumsal bakıyorsun olaylara. 

Siyasetin getirdiği hiyerarşik düzen var. Bu 

yönetimde hissediliyor. İl kadın kolları olunca 

ilçenin üstünde oluyorsunuz. Başkanım diyorlar, 

saygı görüyoruz.  

* saygı 

 Parti içindeki ilk göreviniz neydi? Şu ana 

kadar hangi görevlerde yer aldınız? (Parti 

Teşkilatı içinde yükselme söz konusu mu, 

dikey hareketlilik var mı?) 

* dikey hareketlilik 

Dikey hareketlilik var.   

 Kadın kolları olarak hangi sıklıkla 

toplanıyorsunuz? Genellikle hangi konular 

üzerinde tartışmalar yapıyorsunuz? Gündem 

konuları neye göre belirlenmektedir? 

Toplantı gündemi nasıl belirlenir? Bu 

konuda kadın kolları olarak hareket alanınızı 

* Toplantı sıklığı, gündem 
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kim belirler? 

Haftada bir toplanıyoruz genelde, seçim varsa 

veya bazen gündeme göre daha sık toplanıyoruz. 

Gündeme başkan ve yürütme karar veriyor. Gelen 

evraka göre belirleniyor. 39 ilçeden sorumluyuz. 

Etkinlikler vs. gündemi belirliyor. 

* Haftada bir (bazen daha sık) 

* Gelen evraka göre gündem 

 Kadın kolları olarak yaptığınız faaliyetleri 

kısaca özetler misiniz? (Sizce kadın 

kollarının yaptığı faaliyetler hangi kapsama 

giriyor? Partinin halka ilişkiler görevlerini 

mi yürütür, daha fazla kadını siyasete 

taşımak için mi kurulmuştur veya kadın 

sorunlarını çözmek için mi faaliyet 

göstermektedir?) 

* Faaliyetler 

 

CHP Kadın kolları, kadınlara ulaşmanın 

yolunu açar. İlçelerin çalışmalarını denetleyip 

motive diyoruz. İlçeleri davet ediyoruz. İlçeler de 

saha çalışmaları yapıyor özellikle seçim döneminde. 

Seçim yoksa eğitim çalışmaları oluyor. İletişim, 

siyaset, insanlara CHP’yi nasıl anlatacakları, nasıl 

ikna edecekleri. 

* seçim dönemi saha çalışmaları 

* eğitim çalışmaları- iletişim, 

siyaset, ikna 

 Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini 

düşündüğünüz ancak çeşitli sebeplerle 

gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler 

var mı? Peki, bu faaliyetleri 

gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

* gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

Kadın kolları olarak yapılması gereken 

çalışmaların çoğunu yapıyoruz.  
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 Kadın kolları sizce siyasetin öğrenildiği bir 

teşkilat mıdır? 

* siyaset okulu 

Siyasi partide her kademe bir okuldur, sadece 

kadın kolları değil. 

* her kademe okul 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

* kadının siyasal katılımı 

Cinsiyet ayrımı çok fazla. Eğitimli donanımlı 

insanlar da olmalı. Eşitlik olsun deyince kadın da 

olmalı siyasette. Hatta bence Kadın Kolu 

yapılanması olmamalı. Erkekle kadın birlikte hareket 

etmeli. Kadın kolları imza yetkisi olsa, bütçeden 

ortak faydalanabilir. Haklarınız olduğunda adınızın 

çok da önemi yok. Bulunduğunuz görev sizi ana 

kademeyle aynı duruma getirmiyorsa bir sıkıntı var. 

* cinsiyet ayrımı 

* kadın kolu olmasın 

* erkek-kadın birlikte yönetim 

* imza yetkisi yok 

 Meclisteki kadın milletvekili oranı hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Sizce meclisteki kadın 

milletvekilleri kadınları temsil etme gücüne 

sahipler mi? 

*Kadın milletvekili oranı 

 

Yetersiz. CHP’li kadın vekiller hepsi çok 

donanımlı, kadınları gayet temsil ediyorlar. Kürsüde 

birçok şeyi dile getiriyorlar, ancak gösterilmiyor. 

Dile getirmiyorsa, kürsü kullanmıyorsa da kendi 

tercihi. Kendini yeterli donanımlı görmüyordur. 

* yetersiz 

* CHP’li vekiller donanımlı 

* kürsüye çıkmamak kendi tercihi 

 Türkiye’de kadınların toplumsal konumu *kadının toplumsal konumu 
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hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceniz 

olumsuz ise kadınların toplumsal 

konumlarını iyileştirmenin iyi yolu nedir? 

 

Bizim gibi üçüncü dünya ülkelerinde kadının 

toplumdaki yeri çok belli. Bizim burada olmamızın 

da sebebi bu. Kadının sesini duyuramayışı, kadının 

sadece ev yaşamındaki çocuğa bakan, ev işini yapan 

varlıklar olarak görülmesi. 

* kadın sadece eve ait gibi 

görünüyor 

* kadın kollarında olmamızın sebebi 

bu algıyı yıkmak 

İyileştirmek eğitimden geçiyor. Kadınlar 

eğitim alınca ufukları açılıyor. Hayatın sadece 

evlenip çocuk doğurmaktan ibaret olmadığını 

anlıyorlar. Eğitim alanların farkındalığı artacak. 

* eğitim farkındalığı arttırır 

 Siyasetteki kadın sayısının artması ataerkil 

zihniyetin aşılması ve kadın sorunlarının 

çözülmesi için yeterli midir? Kadın siyasette 

daha fazla temsil edilince 

sorunlarınınçözümü daha mı kolay olacak? 

Sayıca daha fazla temsil edilmesi yeterli mi? 

*daha fazla kadın, daha çok çözüm 

Daha fazla kadın olunca bununla ilgili 

öneriler olacak, mecliste bu noktaya dikkat 

çekilecek, daha fazla gündeme gelecek. Kadın 

sorunları daha çok dile gelecek kadın çok olunca. 

* daha fazla kadın, daha fazla 

gündem 

Kadın kadın gibi siyaset yapmalı. Bu önkoşul 

olmalı. Nitelikli olmalı kadınlar. Erkek ve kadının 

aynı anda aday olduğu bir pozisyon için kadına 

hangi üniversite bitirmiş diyorlar. Ama erkekte işi 

gücü var mı parası var mı diye bakıyorlar. Kadında 

çok fazla şart aranıyor. Kadınların daha donanımlı 

olması gerekiyor bu yüzden. 

* kadın gibi siyaset yapmak 

* kadınlarda daha fazla şart 

aranması 

* erkekten daha donanımlı olmalı 
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 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

* bakanlık 

Kadın Bakanlığı, kadınlarla ilgili çalışmalar 

yaptık, sorunları tespit ettik 

* kadın bakanı 

 Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 

siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? Neden 

bu isimler? 

* rol model 

Erdal İnönü * 1erkek rol model 

Aklıma gelmedi başka.  

 Partinizin hem genel merkez hem de il 

teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik( sayı) 

hem de nitelik ( söz sahibi olma) bağlamında 

eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor 

musunuz? Sizce bu konuda meclisteki diğer 

partilerin durumu nasıl? 

* partide nicel-nitel eşitlik 

Hayır yok. Bu erkeklerin siyasetteki 

alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Sayısal olarak 

çoğunlukta değilseniz, sözünüzü de 

söyleyemiyorsunuz. 

* Eşitlik yok 

*erkeklerin alışkanlıkları 

*azınlıktaysanız sözünüzü 

söyleyemezsiniz 

 Sizce diğer partiler ve kendi partiniz kadın 

kollarına gereken önemi veriyor mu?  

Partinizden bu konudaki beklentileriniz 

nelerdir? 

* kadın kollarına önem 
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Diğer partileri bilmiyorum. Kendi partimde, 

çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Süpersiniz bu 

görevi yaptınız deniyor, ama karşılığını pek 

alamıyoruz. Bize güveniyorlar, ancak karşılığını 

göremiyoruz çok fazla. Çalışma sonrasında çok 

takdir edilmiyoruz. 

* CHP’de kadın kollarına değer yok 

 Kadınların siyasal katılımını arttırmak için 

ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın kolları 

neler yapabilir/ neler yapıyor? 

*Siyasal katılımın artması 

Kadının siyasal katılımını arttırmak için 

kadınlara ulaşıp CHP’yi anlatıp CHP’ye inananları 

üye yapmak lazım. 

* CHP’ye üye yapmak lazım 

 Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir 

sizce? Yoksa parti üst yönetiminde daha 

fazla kadının söz sahibi olması için 

yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

*Kadın kolları düzenleme 

Sayısal çoğunluk çok önemli, o varsa sesinizi 

daha iyi duyurabiliyorsunuz. Bir taraftan da nitelik 

önemli. Bilinçli üye ve görevinin farkında olan 

üyenin katkısı olur. 

* nicelik önemli 

* nitelikli, bilinçli üyeler 

İstanbul MHP 1: 

1960 doğumlu 

Evli 3 çocuk, çocukları en büyük 34 en küçük 24 

Sivas doğumlu  

Aşağı Yukarı 50 yıldır İstanbul’da yaşıyor 

İstanbul MHP 1: 

1960 doğumlu 

Evli 3 çocuk, çocukları en büyük 

34 en küçük 24 

Sivas doğumlu  

Aşağı Yukarı 50 yıldır İstanbul’da 



236 
 

Anadolu Üniversitesi Halkla ilişkiler Mezunu 

Tekstil Atölyesi var kendisinin, orayı işletiyor. 

yaşıyor 

Anadolu Üniversitesi Halkla 

ilişkiler Mezunu 

Tekstil Atölyesi var kendisinin, 

orayı işletiyor. 

  

 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  *Siyasete ilgi 

 

MHP’li olmak ayrıcalıklı bir olaydır. 

İlkokuldan beri askerlere polislere hayranım. 

Aileden gelen bir politiklik yok, milliyetçi bir ailem 

vardı ama Anadolu’dan gelen bir aile olduğu için 

siyasetle ilgilenen bir aile değildi. Bizim dönemde 

aldığımız eğitimde milletçilik çok öndeydi. Milli  

duygularımız coşuyordu. Bu vatana hizmet etmeliyim 

diye düşündüm ve MHP’ye yöneldim. 

* Milliyetçi bir aile 

* Eğitimde milli değerler 

* Milli duygular 

 Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu 

kararı aldığınız süreçte eşinizin / ailenizin/ 

sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

*kadın kolları üyelik tepkiler 

Kadın Kollarına 1992’de Güngören Kadın 

Kolları kurucusu olarak başladım.  

 

Eşimle birlikte gittik MHP’ye. O zaman ilçe 

yönetim kurulu üyesiydi eşim. Eşim destekledi yani. 

Başladığında ilçenin sosyolojik yapısına bakarak bir 

sistem oturttum ve o şekilde çalışmaya başladım. 

* eşi ilçe yönetim kurulu üyesi 

* eş desteği 
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5 yıl ilçe başkanlığı yaptım, sonra ile geldim, 

basamak basamak yükseliş oldu. İlde 3. Bölge 

başkanıolarak görev yaptım. 99’da milletvekili aday 

adayı oldum. Aradaki boşlukta Türk Dünyası ve 

Aydınlar Ocağı’nda çalıştım. Tekrar ile dönüp 2. 

Bölge başkanı olarak çalıştım son genel seçimlerde. 

2 yıldır da kadın kolları başkanı olarak 

çalışmaktayım. 

* ilçe başkanlığı, il bölge başkanlığı, 

kadın kolları 

MHP’yi detaylı tanıtamadık henüz. İnsanlar 

milli duyguları unuttu. MHP’de siyaset yapmak çok 

kolay değil. 

 

 Kadın kollarına neden üye oldunuz? Sizi 

buna iten ana etmen neydi? Kadın kollarına 

üye olmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? 

Bu hedeflere ulaştınız mı? 

* Hedef 

İlla da kadın kolları diye bir şey yok. Teşkilata 

bakılıp kadın olduğumuz için kadın kollarında 

boşluk varsa orada çalışıyoruz. Erkek yönetiminde 

de bayan arkadaşlar var. Kadınlar olarak birbirimizi 

daha iyi anlıyoruz, daha çabuk kenetleyebiliyoruz. 

Kadınlarla çalışmak o yüzden hem çok zor hem çok 

kolay. Kadın kollarında çalışmak benim için çok 

daha rahat. 

* teşkilattaki boşluğu doldurma 

* kadın kolları rahat 

* kadınlar birbirini daha iyi anlıyor 

* Erkek Yönetimi 

 Kadın kolları niçin kurulmuştur size göre? 

Şu anda yerine getirdiği görevleri göz 

önünde bulundurduğunuzda ilk kuruluş 

amacıyla paralellik görüyor musunuz? 

Ya+da ilk kuruluş amacına ne kadar hizmet 

ediyor kadın kollarının şu anki mevcut 

*Kadın kolları niçin kurulmuş 



238 
 

yapılanması? 

Olmaması gereken bir kol bence.  Bir bütün 

olması lazım. Bu düzen böyle kurulmuş, böyle 

gidiyor. 

* kadın kolu olmamalı 

*bütünlük olmalı 

 Kadın kollarına üye olduktan sonra 

kendinize olan güveninizde veya çevrenizin 

size duyduğu saygıda bir artış söz konusu 

oldu mu? 

* Güven, saygı 

Zaten toplumla iç içeydim. Çalıştırdığım 

elemanlar vardı. İş yaptığım firmalar var. Siyasi 

çalışmalarda güvenimin kırıldığı dönemler olmuştur. 

Ama onlar da aşılıyor zamanla. 

* güven kırılması 

 Parti içindeki ilk göreviniz neydi? Şu ana 

kadar hangi görevlerde yer aldınız? (Parti 

Teşkilatı içinde yükselme söz konusu mu, 

dikey hareketlilik var mı?) 

* dikey hareketlilik 

İlçe kadın kolları Başkanlığı 

İstanbul il yönetimi 3. Bölge Başkanlığı 

2. Bölge Başkanlığı 

İl kadın kolları 

Yani dikey hareketlilik var. 

* ilçeden ile hareketlilik var 

 Kadın kolları olarak yaptığınız faaliyetleri 

kısaca özetler misiniz? (Sizce kadın 

kollarının yaptığı faaliyetler hangi kapsama 

giriyor? Partinin halka ilişkiler görevlerini 

mi yürütür, daha fazla kadını siyasete 

*Faaliyetler 
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taşımak için mi kurulmuştur veya kadın 

sorunlarını çözmek için mi faaliyet 

göstermektedir?) 

Kadın Kolları olarak Bazen haftada 3, bazen 

haftada 1 toplanırız yönetim olarak. Önemli günler 

listeleri var, ona göre program yaparız. Sosyal 

faaliyet çalışmaları yapabiliriz. Örneğin Mayısta 

kardeşlik haftası ve anneler günüdür. Bu vatanda 

yaşayan herkes kardeştir. Gidilmesi gereken 

STK’lara gidilir veya onları davet ederiz. 

Seminerler, tartışmalar olur. Herkes kendi ilçesinin 

veya ilinin yapısına göre hareket eder. Ankara’nın 

her yaptığını İstanbul yapmaz mesela. Genel merkez 

bir program düzenlese de illerin yapısına göre farklı 

uygulanır bu. Herkes nasıl uygulayacağına kendisi 

karar verir. 

* haftada 1 (bazen 3) 

* önemli gün programları 

* STK ziyaretleri 

*Genel merkez program yapar, her 

il-ilçe bunu farklı uygular 

 Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini 

düşündüğünüz ancak çeşitli sebeplerle 

gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler 

var mı? Peki, bu faaliyetleri 

gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

* gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

Yetki anlamında çok sıkıntımız yok. Genel 

merkezle istişareli çalışıyoruz. Programlarımızı 

incelerler uygun görürlerse devam ederiz. Uygun 

değilse bekleyin derler. Ekonomiye dayalı olarak 

faaliyetlerde destek bulamıyoruz. 

* yetki sıkıntısı yok 

* genel merkezle istişareli 

 * uygun görülme 

 *ekonomik konularda destek 

bulamama 

 Kadın kolları sizce siyasetin öğrenildiği bir 

teşkilat mıdır? 

* siyaset okulu 
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Gelenlerin bakışına bağlıdır. Kimisi okul 

olarak görür, kimisi iş olarak, kimisi de vakit 

geçirmek için gelir. Ama birbirimizden öğrendiğimiz 

çok şey var. Burasını bir okul olarak da 

düşünebiliriz 

* gelenlerin bakış açısına bağlı 

* vakit geçirmek 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

* kadının siyasal katılımı 

En birincisi, ekonomik güçtür. Kadının 

ayakları yere basıyorsa, bir kazancı varsa siyaset 

yapabiliyor. Ama eşine bağlı olarak siyaset 

yapamıyor. Eşinin izni olmuyor. Aktif olarak çalışan 

arkadaşlarda da en büyük engel ekonomi. 

* ekonomik güçsüzlük engel 

 Meclisteki kadın milletvekili oranı hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Sizce meclisteki kadın 

milletvekilleri kadınları temsil etme gücüne 

sahipler mi? 

* Kadın milletvekili oranı 

Temsil edemiyorlar. Sadece görüntü. Meclise 

önerge vermiyorlar. Kadın sorunları hala devam 

ediyor. Herkes Meral Akşener gibi mücadele etse 

daha iyi olacak. Kadınlar çok mücadele etmiyorlar. 

Çabuk pes ediyorlar. Ekonomi, çevre baskısı gibi 

nedenler de kadının siyasal katılımını etkiliyor. 

* kadınlar temsil edemiyor 

* sadece görüntü 

*mücadele etmiyorlar 

* pes ediyorlar 

*çevre baskısı 
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 Türkiye’de kadınların toplumsal konumu 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceniz 

olumsuz ise kadınların toplumsal 

konumlarını iyileştirmenin iyi yolu nedir? 

* kadının toplumsal konumu 

Kadın kadının kurdudur. Kadınlar olarak 

bunları aşmamız lazım. Kadın partisi bile 

kurulabilir. Genel olarak, diğer siyasi partilerde var. 

Kadınlar kadınların yükselişini sindiremiyor. Bu işi 

profesyonelce yapmak lazım bence. Ama bu hiçbir 

partide ciddiye alınmıyor.  

* kadın kadının kurdudur 

* bir kadın diğerinin yükselişini 

sindiremiyor 

 

Ayrıca önce erkekleri eğitmemiz lazım. Erkek 

hegemonyası olduğu için. 

* erkekleri eğitmek lazım 

* erkek hegemonyası 

İşyerleri kadının siyasette olmasını istemiyor. 

Siyasete giren kadına hoş gözle bakmıyorlar. 

Çalıştıkları işyerinde soru işaretleri oluşuyor. Kadın 

siyasette olunca bizim üzerimizde baskı oluşturur. 

Benden önde olmasın. Kadının toplumsal olarak 

yükselmesini erkekler hazmedemiyor. 

* işyeri istemiyor 

* kadının siyasete girip yükselmesini 

hazmedemiyor erkekler 

 Siyasetteki kadın sayısının artması ataerkil 

zihniyetin aşılması ve kadın sorunlarının 

çözülmesi için yeterli midir? Kadın siyasette 

daha fazla temsil edilince sorunlarının 

çözümü daha mı kolay olacak? Sayıca daha 

fazla temsil edilmesi yeterli mi? 

* daha fazla kadın, daha çok çözüm 

Kadın vekil sayısı artınca kadının sorunu 

kalmayacak zaten. Kadın kadını daha iyi anlayacağı 

için. 550’nin yarısı kadın olursa, kreşler gündeme 

gelir. Çocuğa bakan bayan da gelir elde edecek ve 

* kadın kadını daha iyi anlar 

*daha fazla kadın, sorun       

kalmayacak 
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zincirleme gidecek. 

Baba bir güçtür evde. Babaya yaslanıyorsun 

ama anne hep hizmetinde senin. Kadın siyasete 

girerse ikisi de hizmet etmek konumunda olacak.  

* baba güç 

 * hizmet eden anne 

 

Meclise girerken eğitimli olursa, bir de kadın 

sorunlarını bilerek siyasete girerse orada problem 

kalmaz. 

* eğitimli ve kadın sorunlarının 

farkında ise problem kalmaz 

 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

*bakanlık 

Türk Dünyası Bakanlığını kurup onun bakanı 

olmak isterdim Türk Dünyası kadınlarını 

birleştirmek için 

* Türk dünyası bakanlığı- Türki 

dünyası kadınlarını birleştirmek 

 Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 

siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? Neden 

bu isimler? 

* rol model 

Genel Başkan 

Oktay Vural 

Meral Akşener  

Ruhsar Hanım 

Başbuğ 

* 5’te 3(ilk ikide kadın yok) 

 Partinizin hem genel merkez hem de il 

teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik( sayı) 

* partide nicel-nitel eşitlik 
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hem de nitelik ( söz sahibi olma) bağlamında 

eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor 

musunuz? Sizce bu konuda meclisteki diğer 

partilerin durumu nasıl? 

Görev aldıkları yerde söz sahibidirler diye 

düşünüyorum. Bizim partimiz kadar hür bir parti 

düşünemiyorum. Belki dışarıda erkek partisi olarak 

görünebiliriz ama bizler çok rahatız. Her şekilde 

konuşuruz, söz sahibiyiz, yapılması gerekenleri 

söyleriz. 

* Kadınlar bulundukları yerde söz 

sahibi 

* erkek partisi 

* rahat, söz sahibi 

 Sizce diğer partiler ve kendi partiniz kadın 

kollarına gereken önemi veriyor mu?  

Partinizden bu konudaki beklentileriniz 

nelerdir? 

* kadın kollarına önem 

Çok verildiğini söyleyemem. Yüzde olarak 

belirtirsem %10-20 gibi. Bu %50-60 gibi olsa daha 

iyi olur. Bu diğer partilerde de böyle. Şu anda 

iktidar partisinde çalışan arkadaşlarımız var 

örneğin. Bizim kadar özgür değiller. Her şey evet 

efendim şeklinde gidiyor. İnsan olma noktasından 

çıkıyorlar. Ben bir bireysem düşüncemi 

söyleyebilmeliyim. Ama onlar bu noktada çok 

sıkıntılılar. 

* %10-20 önem 

* MHP’de ve diğer partilerde böyle 

* AKP kadın kolları özgür değil 

 Kadınların siyasal katılımını arttırmak için 

ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın kolları 

neler yapabilir/ neler yapıyor? 

*Siyasal katılımın artması 

Kadın Kolları diye bir şey olmaması lazım. 

Birlik bütünlük içinde herkes üzerine düşen görevi 

yapsa, 85 kişilik il yönetiminde en az 40’ı bayan olsa 

* Kadın kolları olmamalı 

* İl yönetiminin yarısı kadın olsa 
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herkes taşın altına elini eşit sokmuş olur ve ihtiyaç 

da kalmaz zaten kadın kollarına. 

gerek kalmaz kadın kollarına 

 Kadının siyasal katılımını arttırmak için ne 

yapılmalı? 

 

Hemcinslerini desteklemeli kadınlar * hemcins desteği 

 Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir 

sizce? Yoksa parti üst yönetiminde daha 

fazla kadının söz sahibi olması için 

yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

*Kadın kolları düzenleme 

Sivil toplum örgütlerinde çalışan kadınlar 

siyasete yanaşmıyorlar. Siyaset bir baskı 

oluşturuyor. Özgürlüğü biraz baskı altında tutar. Bir 

yapı var ve onu devam ettirmeniz gerekiyor. 

Ettiremezseniz aykırı oluyorsunuz. Hanımlar bu tür 

baskılara pek gelemiyor. Mesela başkanlığı 

benimseyemeyen kadınlar var. Mecliste ne kadar 

kadın milletvekili olursa ve onlar kadınlarla birebir 

kucaklaşsa… 

*kadınlar siyasetin baskısını 

hissetmek istemez 

*örgüt içi çekişmeler 

 

Kadın milletvekillerine de çok görev düşüyor. 

Örneğin bir panelde kadın milletvekili etrafında 10 

korumayla geliyor. Daha sıcak ilişkiler kurmalı, 

onlarla kucaklaşsa dertlerini dinlese kadınlar da 

özenir, biz de burada olabiliriz der ve öyle olmak 

ister.  

* kadın milletvekilleri mesafeli 

durmasın 

İstanbul MHP 2 (Eyüp ilçe): 

53 

Lise  

İstanbul MHP 2 (Eyüp ilçe): 

53 

Lise  
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Eyüp doğumlu 

Ev Hanımı, 1 Oğlu var,  

14 yıldır kadın kollarında, eşi ülkücü, aktif 

siyasetin içinde eşi, yönetimde 

Eyüp doğumlu 

Ev Hanımı, 1 Oğlu var,  

14 yıldır kadın kollarında, eşi 

ülkücü, aktif siyasetin içinde eşi, 

yönetimde 

  

 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  *Siyasete ilgi 

Evlilikten sonra kadın kolu başkanı olan bir 

arkadaşı vasıtasıyla siyasete gitmiş. 

* arkadaş teşviği 

 Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu 

kararı aldığınız süreçte eşinizin / ailenizin/ 

sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

* kadın kolları üyelik tepkiler 

Eşim tepki göstermedi. Evle ilgili 

sorumluluklar konusu hiç sorun olmadı. Seçim 

zamanı eve gece 1’lerde gittiğim de oldu, yemek 

yapamadım, evimle ilgilenemedim, eşim hiçbir şey 

demedi Allah Razı Olsun. Çünkü bizim burada 

olmamız gerekiyor. Kadınsız hiçbir parti olamaz 

zaten. Seçimleri biz alıp sırtlanıyoruz. 

* eş desteği 

* evle ilgilenememe  

* Allah razı olsun  

* kadınsız parti olmaz 

* seçimleri biz sırtlanıyoruz 

 

 Kadın kollarına neden üye oldunuz? Sizi 

buna iten ana etmen neydi? Kadın kollarına 

üye olmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? 

Bu hedeflere ulaştınız mı? 

* Hedef 
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Partimi en üst seviyeye taşımak istedim. 

Elimizden geldiği kadar pazarda, sokakta, dernekte, 

her yerde çalıştık, ama milletimiz teveccüh etmedi. 

*partimi en üst seviyeye taşımak 

 Kadın kolları niçin kurulmuştur size göre? 

Şu anda yerine getirdiği görevleri göz 

önünde bulundurduğunuzda ilk kuruluş 

amacıyla paralellik görüyor musunuz? Ya da 

ilk kuruluş amacına ne kadar hizmet ediyor 

kadın kollarının şu anki mevcut 

yapılanması? 

* Kadın kolları niçin kurulmuş 

AKP yerine getiriyor çünkü onların maddi 

imkânları var, bizim yok. Elimizde olanla 

yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Ama AKP ve CHP 

kadar paramız yok. Gidince karşıdaki insan bir şey 

bekliyor. Ne getirdiniz, ne veriyorsunuz diyorlar? 

Size oy veririz ama bize ne vereceksiniz diyorlar. 

* Maddi imkan yok 

* AKP kadın kolları aktif- ekonomik 

güç 

 Kadın kollarına üye olduktan sonra 

kendinize olan güveninizde veya çevrenizin 

size duyduğu saygıda bir artış söz konusu 

oldu mu? 

* Güven, saygı 

MHP’li olmak bir ayrıcalık, bir farklılık.  * MHP’li olmak ayrıcalık 

Güzel duygular, bir yere gittiğinizde 

insanların size saygı göstermesi değer vermesi. 

 

 Parti içindeki ilk göreviniz neydi? Şu ana 

kadar hangi görevlerde yer aldınız? (Parti 

Teşkilatı içinde yükselme söz konusu mu, 

dikey hareketlilik var mı?) 

* dikey hareketlilik 
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Parti içindeki ilk görev kadın kollarında 

teşkilatlandırma başkanı 

Kadın kolları ilçe başkan yardımcılığı ve en 

son ilçe başkanlığı 

İlçede doğdum büyüdüm, buraya ayrı bir 

bağlılığım var. Burada oyları arttırmak için 

çalışmak istiyorum, o yüzden yükselmek gibi bir 

isteğim yok. 

* ilçe kadın kollarında değişik 

görevler 

* ilçemde oyları arttırmak 

* yükselme isteği yok 

 Kadın kolları olarak hangi sıklıkla 

toplanıyorsunuz? Genellikle hangi konular 

üzerinde tartışmalar yapıyorsunuz? Gündem 

konuları neye göre belirlenmektedir? 

Toplantı gündemi nasıl belirlenir? Bu 

konuda kadın kolları olarak hareket alanınızı 

kim belirler? 

* Toplantı sıklığı, gündem 

Yapacağımız faaliyetleri konuşuyoruz. İlçe 

emniyet müdürü ziyareti, dernek ziyaretleri, kadın 

derneklerine üye olmak, şehitler derneğini ziyaret 

etmek. 

Gündemi zaten artık herkes biliyor, MHP’ye 

gelen insan siyaseti zaten biliyor. Bunları 

anlatmamıza gerek yok. Gerek olursa soru cevap 

şeklinde anlatıyoruz. 

* dernek ziyaretleri 

* Gelen insanlar siyaseti biliyor 

*siyaseti anlatmaya gerek yok 

 Kadın kolları olarak yaptığınız faaliyetleri 

kısaca özetler misiniz? (Sizce kadın 

kollarının yaptığı faaliyetler hangi kapsama 

giriyor? Partinin halka ilişkiler görevlerini 

mi yürütür, daha fazla kadını siyasete 

taşımak için mi kurulmuştur veya kadın 

* Faaliyetler 
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sorunlarını çözmek için mi faaliyet 

göstermektedir?) 

Kandil etkinlikleri, karanfil, lokum, balonlar 

dağıttık. 

* özel gün etkinlikleri 

 Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini 

düşündüğünüz ancak çeşitli sebeplerle 

gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler 

var mı? Peki, bu faaliyetleri 

gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

* gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

Yardımcı olabilmek. Gelip de yardım isteyen 

çok insan var, erzak yardımı, kira yardımı. Şiddete 

uğrayan kadınlar bize hiç gelmedi. Garibanlar, 

maddi sıkıntı içinde olanlar, elinde yiyecek ekmeği 

olmayanlar geliyor bize daha çok. Elimizden 

geldiğince zaten onlara yardım ediyoruz kendi 

bütçemizle. Ama yetersiz kalıyoruz. 

* yoksullara yardım 

* ekonomik güç 

 Kadın kolları sizce siyasetin öğrenildiği bir 

teşkilat mıdır? 

* siyaset okulu 

Evet. Evde TV karşısında oturarak bir şeyler 

değişmiyor. Dışarıdan bakıldığı gibi değil. Birebir 

siyasetin içinde olmak lazım, çok şey öğreniyoruz. 

* evde siyaset öğrenilmez 

* siyasetin içinde olmak lazım 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

* kadının siyasal katılımı 

Türkiye’de kadının siyasete katılımını * erkekler 
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engelleyen erkekler. 

 Meclisteki kadın milletvekili oranı hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Sizce meclisteki kadın 

milletvekilleri kadınları temsil etme gücüne 

sahipler mi? 

* Kadın milletvekili oranı 

Yeterli değil 

Sayı çok az olduğu için şu anda temsil 

edemiyor. 

* yetersiz 

* sayı az, temsil edemiyor 

 Türkiye’de kadınların toplumsal konumu 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceniz 

olumsuz ise kadınların toplumsal 

konumlarını iyileştirmenin iyi yolu nedir? 

*kadının toplumsal konumu 

Önce eğitim. Herkes okumalı, kitap okumalı, 

kendini geliştirmeli. Derneklere üye olmalı. Böyle 

olunca saygınlığı da artıyor. 

*eğitim 

*kendini geliştirme 

* derneklere üye olma 

 Siyasetteki kadın sayısının artması ataerkil 

zihniyetin aşılması ve kadın sorunlarının 

çözülmesi için yeterli midir? Kadın siyasette 

daha fazla temsil edilince sorunlarının 

çözümü daha mı kolay olacak? Sayıca daha 

fazla temsil edilmesi yeterli mi? 

*daha fazla kadın, daha çok çözüm 

Önemli olan bilinçli kadınların olması. * bilinçli kadın 

 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

* bakanlık 
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Hiç öyle bir şey düşünmedim. * hiç düşünmedim 

 Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 

siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? Neden 

bu isimler? 

* rol model 

Başbuğ 

Genel Başkan 

Oktay Vural  

Meral Akşener 

Engin Alan 

* 5’te 1 kadın. İlk üçte kadın yok 

Engin alanın kız kardeşi seçimi alabilseydik, 

üst kademedeydi, belediye başkan yardımcısı 

olacaktı. Kadınlar üst sıralarda yer alabiliyor 

belediye meclis üyeliklerinde. Biz artık kitle partisi 

olup herkesi kucaklamalıyız. 

* Engin Alan’ınkızkardeşi 

İnsanlar parayla kandırılıyorlar. O yüzden biz 

gelemiyoruz başa. 

 

 Partinizin hem genel merkez hem de il 

teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik( sayı) 

hem de nitelik ( söz sahibi olma) bağlamında 

eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor 

musunuz? Sizce bu konuda meclisteki diğer 

partilerin durumu nasıl? 

* partide nicel-nitel eşitlik 

Evet.  
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 Sizce diğer partiler ve kendi partiniz kadın 

kollarına gereken önemi veriyor mu?  

Partinizden bu konudaki beklentileriniz 

nelerdir? 

* kadın kollarına önem 

 

Bizim partimiz evet veriyor. * Evet 

 Kadınların siyasal katılımını arttırmak için 

ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın kolları 

neler yapabilir/ neler yapıyor? 

* Siyasal katılımın artması 

Toplantılarımıza çağırıyoruz herkesi, 

bilinçlendiriyoruz. Üyelerimizin yakınlarına 

ulaşmaya çalışıyoruz. Mesajlar çekiliyor, arıyoruz 

çağırıyoruz. Eğitimler oluyor, üyeler ve yakınlarına 

yönelik. Toplanıyoruz piknikler düzenliyoruz kendi 

aramızda. 

 * üyelerin yakınları 

* Mesaj, arama, davet 

* piknik 

 Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir 

sizce? Yoksa parti üst yönetiminde daha 

fazla kadının söz sahibi olması için 

yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

* Kadın kolları düzenleme 

Maddiyat olmalı sayıyı arttırmak için. Vatan 

elden gidiyor diyoruz. İnsanlar bunu da görmüyor.  

Her yaştan üyemiz var. O hanımların da 

çocukları üniversitede vs. okuyorlar, onlar da 

geliyor. 

* maddiyat olmalı  

İstanbul AKP 1: 

52 yaşında 

İstanbul AKP 1: 

52 yaşında 
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Lise mezunu  

Evli 2 Çocuklu (Çocukları evli) 

Ev Hanımı 

Doğum yeri İstanbul 

Lise mezunu  

Evli 2 Çocuklu (Çocukları evli) 

Ev Hanımı 

Doğum yeri İstanbul 

Fazilet Partisinde başladım. Başbakanın içeri 

girdiği sene başladım. O zamandan beri hiç ara 

vermedim. Kadın kollarıyla başladım bir dönem ana 

kademeye geçtim. Uzun bir dönem orda kaldım 

sonra tekrar kadın kollarına döndüm. Partinin 

hemen hemen her kademesinde bulundum. 

* partinin her kademesi 

 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  *Siyasete ilgi 

Siyasete hiç ilgim yoktu aslında. 12 Eylül 

döneminde çok olaylar olduğu için üniversiteyi 

okumadım. Beyazıt’ta oturuyorduk. Bütün olaylara 

tanıklık ediyorduk. Siyaset çok olaylara tanık olduğu 

için uzak oldum. 

* 12 Eylül dönemi olaylarına tanıklık 

* siyasete ilgi yok 

 Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu 

kararı aldığınız süreçte eşinizin / ailenizin/ 

sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

* kadın kolları üyelik tepkiler 

Annem çalışan bir anneydi ama ben 

çocuklarımı kendim büyütmek istedim. Çalışan bir 

anne olmak istemedim, o yüzden çalışmadım. Ama 

evde oturacak bir kadın da değildim. Çocukların biri 

ilkokulu bitirdi biri ilkokula başladı öyle olunca bir 

vakfa(Gülser Atasever) gideyim dedim. Sonra 

Belediye başkanının eşiyle bir vesileyle bir kursta 

tanıştım. O beni götürdü, o şekilde başladım. Birden 

* çalışan anne olmak istememe 

* evde oturmak istememe 

* vakıf faaliyetleri 

* siyasi kimliği olan kişilerle tanışma 
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kendimi siyasetin içinde buldum.  

Ayrıca ben açıktım, başörtü yasağında, kızları 

üniversite kapılarında başlarını açarken ağlarken 

gördüğümde kapandım ve siyasete atıldım. Belki bir 

şeylere faydam olur mu diye başladım. 

* Başörtüsü yasağından etkilenme 

* siyasete atılma 

Eşim çok büyük destekçim oldu. Çok arzu etti 

dava ruhuyla. O vakti olmadığı için yapamıyordu, 

benim yapabileceğimi söyledi. Çevreden çok tepkiler 

oldu, insanların ne düşündüğüyle çok ilgilenmedim. 

Eşimin, çocuklarımın ailemin desteğini alınca 

gerisini çok önemsemedim. 

* Dava ruhuna sahip eşten destek 

* eşinin vakit problemi 

* yakın çevreden tepki 

 Kadın kollarına neden üye oldunuz? Sizi 

buna iten ana etmen neydi? Kadın kollarına 

üye olmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? 

Bu hedeflere ulaştınız mı? 

*Hedef 

Fazilet partisinde başladığım için Fazilet 

partisinde kadın-erkek ayrı çalışıyordu zaten. Karma 

yönetim yoktu. Ayrı çalışıyorduk, birbirimizi 

görmüyorduk bile. Sonra parti kapandı, ara verdim. 

Tayyip Beyle birlikte AKP kurulunca doğrudan 

orada kadın kollarını kurdum, içerisinde çalıştım. 

Sonra ilk kongrede ana kademeye geçtim. Üç dönem 

kuralı vardı, Ana kademede üç dönem çalıştıktan 

sonra bıraktım, torunum oldu, sonra Özlem başkan 

yeni bir yönetim kurarken teklif geldi ve yeniden 

dahil oldum. 

* Fazilet partisi 

* kadın-erkek ayrı çalışma 

* AKP kuruluş döneminde kadın 

kolları kuruculuğu 

* ana kademe (üç dönem) 

* Özlem başkanla birlikte yeniden 

kadın kolları 

 Kadın kolları niçin kurulmuştur size göre? 

Şu anda yerine getirdiği görevleri göz 

önünde bulundurduğunuzda ilk kuruluş 

* Kadın kolları niçin kurulmuş 
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amacıyla paralellik görüyor musunuz? Yada 

ilk kuruluş amacına ne kadar hizmet ediyor 

kadın kollarının şu anki mevcut 

yapılanması? 

Kadın kolları daha çok refah partisiyle 

gündeme gelmiş. Tek amacı, kadınların her yere 

rahat girebilen insanlar olması. Erkeklerin 

giremediği yerlere biz giriyoruz, yapamadığı şeyleri 

biz yapıyoruz. Biz açıyoruz, bizim arkamızdan beyler 

geliyor. İlk adım bizden geliyor. Partide kadın kolu 

olmazsa olmazdır o yüzden. Teşkilat başkanı 

olduğum için geziyorum  39 ilçeyi, bir kadın üye 

mahalle teşkilatında çalışarak Parkinson hastalığını 

yenmiş, ilaç kullanmıyormuş artık. Evden çıkıp bir 

sosyal alana giriyorlar, yeni insanlarla tanışıyorlar, 

kadın milletvekilleri veya başbakanla görüşme 

tanışma imkânı oluyor. Bir sosyalleşme imkânı 

oluyor kadınlar için. Ama parti içinde vazgeçilmez. 

Erkekler kahveye mi giriyorlar biz de giriyoruz. Bir 

tek meyhaneye girmiyoruz ama seçim zamanı girin 

deseler ona da gireriz. 

* Refah partisiyle  

* kadınların her yere daha rahat 

girebilmesi 

* ilk adım bizden, arkadan beyler 

* kadın kolları olmazsa olmaz 

*evden çıkıp sosyalleşme imkânı 

* parti için vazgeçilmeziz 

* meyhaneye gir deseler gireriz 

 Kadın kollarına üye olduktan sonra 

kendinize olan güveninizde veya çevrenizin 

size duyduğu saygıda bir artış söz konusu 

oldu mu? 

* Güven, saygı 

Saygı duyan da var duymayan da var. Sizinle 

aynı düşüncedeyse saygı duyuyor ama değilse 

takmıyor. Kendimize güvenimiz her geçen gün 

tecrübemiz arttıkça güvenimiz artıyor.  

* aynı fikirdekiler saygı duyuyor 

* tecrübe arttıkça güven artıyor 

 Parti içindeki ilk göreviniz neydi? Şu ana * dikey hareketlilik 
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kadar hangi görevlerde yer aldınız? (Parti 

Teşkilatı içinde yükselme söz konusu mu, 

dikey hareketlilik var mı?) 

Parti içinde ilk görev Fazilette kadın kolu 

yönetimindeydim ilçede, daha sonra kadın kolu ilçe 

başkanı oldum. 

*ilçe kadın kolu yönetim 

* ilçe kadın kolu başkanı 

Fazilette İlk mahalle yönetimi, ilçe 

yönetiminde halkla ilişkiler birim başkanı yaptılar 

bir ay sonra. Hiçbir zaman refah veya fazilete oy 

vermedim(Tayyip Erdoğan’a kadar) ama eşimin 

isteği üzerine girip çalıştım, o zaman bir sosyal 

aktivite gibi görüyordum. Kermesler falan da çok 

düzenlenirdi. Sonra kadın kolu başkanı. AKP kurulur 

kurulmaz Bayrampaşa kurucu kadın kolu başkanı 

olarak devam ettim. İlk kongrede ana kademeye 

geçtim. Sekreterya birimi ilçe başkan yardımcısı 

oldum. Üç dönem yaptım bunu. Halkla ilişkiler 

yaptım, sekreterya yaptım. Bir ara Siyasi ve Hukuk 

İşleri yardımcılığı yaptım. En son referandum ve 

genel seçimlerde SKM (Seçim Koordinasyon 

Merkezi)başkanlığı yaptım. O zaman SKM başkanı 

olan tek kadındım. Son kongreyle de bırakmıştım. 

Direk ondan sonra Özlem hanımla birlikte kadın 

kollarına geldim. 

* ilçe halkla ilişkiler birim başkanı 

* Refah ve Fazilete oy vermedim 

* eş isteği ile girdim 

*sosyal aktivite olarak görüp girdim 

* AKP ile birlikte ilçe kadın kolu 

kurucu başkanı 

* İlk kongrede ana kademeye geçiş 

* ilçe başkan yardımcılığı 

* halkla ilişkiler sekreterya 

* siyasi ve hukuk işleri başkan 

yardımcılığı 

* SKM başkanlığı – SKM başkanı tek 

kadın 

*kadın kolları 

 Kadın kolları olarak hangi sıklıkla 

toplanıyorsunuz? Genellikle hangi konular 

üzerinde tartışmalar yapıyorsunuz? Gündem 

konuları neye göre belirlenmektedir? 

Toplantı gündemi nasıl belirlenir? Bu 

* Toplantı sıklığı, gündem 
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konuda kadın kolları olarak hareket alanınızı 

kim belirler? 

Her hafta Çarşamba ilde toplanırız. Buradan 

çıktığımızda 39 ilçede Çarşamba günü ilçelerde de 

toplanılır. İlçeye aktaracaklar, onlar da mahalle 

yönetimine aktarırlar. Onun öncesinde görüşmemiz 

oluyor. Olağanüstü durumlarda da toplanabiliyoruz. 

Her şeyden önce Siyasi gündemi tartışıyoruz. Sonra 

12 kişilik yürütmemiz var. Orada tartışıyoruz. 

Herkes kendi birimiyle ilgili yapacaklarını söylüyor 

tartışıyoruz. Karar aldıklarımız görevlerimizi 

yönetimle paylaşıyoruz ilçelere gidip aktarmaları 

için. Mesela bugün anneler günüyle ilgili yürütmede 

tartışıp yönetimle paylaştık. Onlar da ilçelerle 

paylaşacaklar. 

* Haftada bir il ve ilçe yönetimleri 

* siyasi gündem 

* yönetimden önce yürütme toplanır 

* yürütme karar alıp yönetimle 

paylaşır 

* anneler günü programı 

 

 Kadın kolları olarak yaptığınız faaliyetleri 

kısaca özetler misiniz? (Sizce kadın 

kollarının yaptığı faaliyetler hangi kapsama 

giriyor? Partinin halka ilişkiler görevlerini 

mi yürütür, daha fazla kadını siyasete 

taşımak için mi kurulmuştur veya kadın 

sorunlarını çözmek için mi faaliyet 

göstermektedir?) 

* Faaliyetler 

Örgütlenmeyle uğraşır. Önemli günleri takip 

ederiz, kutlamaları yaparız. Evlere gidip ev 

sohbetleri yaparız. Seçim zamanı kapı kapı gezeriz, 

üyelerimizi ziyaret ederiz. İstanbul’da 1 milyona 

yakın kadın üyemiz var. Seçimlerden arda kalan 

zamanları eğitimle geçiririz. Kadınlara yönelik 

eğitim çalışmaları oluyor. Her konuda, sağlık 

siyaset, milletvekilleri davet ederiz. Her hafta bir 

* örgütlenme 

*önemli gün etkinlikleri 

*ev sohbetleri 

* seçim zamanı üye ziyaretleri 

* eğitim çalışmaları- sağlık siyaset 
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aktivite oluyor. Bazen ortak yapıyoruz bazen ilçeler 

kendi yapıyor. Ana kademeyle ortak çalışmalar da 

yapıyoruz. Kadın kolları yapıyorsa faaliyetleri 

sadece kadına yönelik oluyor. Eğitim 

programlarımızı sadece kadınlara yönelik onların 

ihtiyaçları doğrultusunda yapıyoruz ama ana 

kademe yapıyorsa ona da dahil oluyoruz. 

*eğitimler kadınların ihtiyaçları 

doğrultusunda 

* bazen ana kademenin eğitimlerine 

de katılıyoruz 

 Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini 

düşündüğünüz ancak çeşitli sebeplerle 

gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler 

var mı? Peki, bu faaliyetleri 

gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

* gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

Finans önemli, kadın kollarının hiçbir geliri 

yok. Gönüllü olarak Kendi cebimizden harcayarak 

ihtiyaçları karşılıyoruz. Bir program yapacaksanız 

maddi güç gerekiyor. Ana Kademe, kadın ve gençlik 

kolları şeklinde bir yapılanma var. Tıpkı bir aile 

gibi, Yaptığınız bir şeyi, çalışmıyorsanız her bir şey 

aldığınızda eşinize sorarak alıyorsunuz. Burada da 

bir program yapacaksanız ya belediyeye ya da ana 

kademe ilçe başkanına teklif edecek, yap derse 

yapacak kadın kolları. Bir maddi gelirimiz yok. 

Tüzükte var aslında, ilçelere para geliyor ama üçte 

biri kadının, üçte biri gençliğin, üçte biri da ana 

kademenin deniyor ama vermiyorlar. Kadınlar kendi 

aralarında toparlıyorlar, etkinlik yapıp para 

topluyorlar, evlerinden bir şeyleri getiriyorlar. 

Mahalle yönetimindeki kadınlar kimi zaman 

toplantıya gidecek toplu taşımaya gidecek parayı 

bulamıyor. Market servislerini kullanıyorlar vs. Ama 

bu işler parayla yapılacak işler değil, gönül işi. 

Erkekler de çok ciddi aidatlar veriyor, cebindeki son 

* Gelir yok 

* gönüllük esasıyla kendi cebimizden 

* Aile gibi;çalışmıyorsanız sorup 

almanız gerekiyor 

* Ana kademe (baba), kadın kolları 

(anne), gençlik kolları (çocuk) 

* belediye veya ana kademe yap 

derse 

* tüzükte ilçeye gelen paranın üçte 

biri kadın kollarının 

* para işi değil, gönül işi 
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parasını bile verebiliyorlar. Bazısı kendi dükkânının 

kapısını kapatıp toplantıya gidiyorlar.  

 Kadın kolları sizce siyasetin öğrenildiği bir 

teşkilat mıdır? 

* siyaset okulu 

Ben en alt kademeden geldiğim için çok şey 

öğrendim. Direk kadın kolu ile gelseydim alt 

kademede neler olduğunu bilemezdim. Müşahitlik de 

yaptım. Ana kademede de çalıştım. 

* farklı kademelerde bulunmak okul 

gibi 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

* kadının siyasal katılımı 

Engelleyen tek şey erkekler. Çok fazla kadın 

var aslında. Ana kademe karma bir yönetim, onların 

sayısı kadar kadınımız var ayrıca kadın kollarında. 

Ana kademenin de mahalle örgütü var, bizim de. Eşit 

sayıya sahibiz. Ama karar mekanizması onlar, oraya 

geldiğiniz zaman dayanıyorsunuz, orada ciddi bir 

mücadele vermeniz gerekiyor o karar mekanizmasını 

kırmak için. Kadınsanız, biraz fazla dikleştiyseniz, 

onları geçtiyseniz tepenize basıyorlar otur yerine der 

gibi. Ama çalışırken istediğinizi yapıyorsunuz ama 

bir mevkiye geleceğiniz zaman tepenize basıyorlar, 

karar mekanizması onlar. Onlarda bir kadın korkusu 

var. 

* erkekler engel 

* ana kademede hangi örgütlenme 

varsa bizde de o var 

* sayısal eşitlik 

* karar mekanizması ana kademe 

* kadın biraz sivrildiyse tepesine 

basılıyor 

* karar mekanizmasına geleceğiniz 

zaman engelleme 

* kadın korkusu 

Benim ile gelmek gibi bir hedefim yoktu. 

Buraya kavga dövüş geldim. Hiç istediğim bir şey 

* ilçemde zaman ve maddi açıdan 

daha rahattım 



259 
 

değildi. Siyaset yapıyorsanız her yerde 

yapabilirsiniz. Ben İlçemde daha rahattım. Oranın 

insanıyım, zaman veya maddi boyutta orası daha 

iyiydi. Teklif geldiğinde 1 sene mücadele verdim ile 

gelmemek için. Ben orada/ilçede kalmalıydım. Bana 

göre bir yer değil il yönetimi. Daha ötesine gitmek 

gibi bir düşüncem yok. Ben bunu istediğim için 

yapıyorum. Ben bırakırım benim yerime bir başkası 

da yapabilir. 

* daha ileriye gitmek istemiyorum 

* bir başkası yapabilir 

 Meclisteki kadın milletvekili oranı hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Sizce meclisteki kadın 

milletvekilleri kadınları temsil etme gücüne 

sahipler mi? 

* Kadın milletvekili oranı 

Şükrediyorum bu orana (Gülüyor). Kadın 

milletvekili hepsini tanımıyorum ama tanıdıklarım 

İstanbul AKP kadın milletvekili beni temsil 

ediyorlar. Bu dönemki Kadın vekillerden 

memnunum, nereye çağırsak geliyorlar. Tabi ki az. 

Ama başbakanımız kadınlara daha fazla fırsat 

verilmesinden yana ama alt kadrodaki beyler buna 

asla izin vermiyorlar. 

* bu orana şükrediyorum(!) 

*AKP kadın milletvekilleri beni 

temsil ediyor 

* Başbakanımız (RTE) kadınlara 

fırsat verilmesinden yana 

* partili beyler izin vermiyor 

Çok nitelikliyse bile Kadın gelip kendiliğinden 

aday olmak istiyorum diye gelmiyor. Seçilemem nasıl 

olsa diye düşünüyorlar bazen sanırım. Doktor bayan 

gelmiş meclis üyesi ol demişler, o da teşkilatların 

hakkı ben kimsenin hakkına giremem demiş. Ama 

herkes teşkilattan olacak diye bir şey yok. 

* kadınlar seçilemem diye düşünüyor 

* doktor bayana meclis üyeliği teklifi 

* teşkilatların hakkı 

* herkes teşkilattan olacak diye 

birşey yok 

 Türkiye’de kadınların toplumsal konumu 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceniz 

* kadının toplumsal konumu 
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olumsuz ise kadınların toplumsal 

konumlarını iyileştirmenin iyi yolu nedir? 

Bu sorunu sadece siyasiler çözemez. Kadın 

örgütleri de ses çıkarmıyorlar. Yanlı davranıyorlar. 

Anneler gününde hem kadın hem de çocuk 

istismarına yönelik bir proje geliştirdik. Eğitim 

desek,  bu sadece eğitimle ilgili bir şey de değil. 

Çocuk gece eve gelmiyor, 9 yaşındaki çocuk, annesi 

ertesi gün arıyor arkadaşında kalmıştır belki diye. 

Anneleri bilinçlendirmek de gerekiyor. Çocuk 

yapmak kolay da bakmak zor. 

*sorunu sadece siyasiler çözemez 

* kadın örgütleri yanlı davranıyor 

* sadece eğitimle ilgili de değil 

*çocuk kayıp anne aramıyor 

* anneleri bilinçlendirmek gerek 

* çocuk bakmak zor 

 Siyasetteki kadın sayısının artması ataerkil 

zihniyetin aşılması ve kadın sorunlarının 

çözülmesi için yeterli midir? Kadın siyasette 

daha fazla temsil edilince sorunlarının 

çözümü daha mı kolay olacak? Sayıca daha 

fazla temsil edilmesi yeterli mi? 

* daha fazla kadın, daha çok çözüm 

550 koltuğun yarısından fazlası da kadın olsa, 

onlara söz hakkı, sorumluluk verilmediği sürece, 

sadece el kaldırıp indirmekle bence çözüm değil. Az 

olsun ama bir niteliği olsun. Orada sadece evet hayır 

demekle çözülmüyor iş. 

* az olsun nitelikli olsun 

 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

*bakanlık 

Hiç düşünmedim. Ama sadece kadınlarla 

uğraşmak gibi bir fikrim olmazdı. İçişleri olabilirdi. 

Niye sadece kadını aile bakanı yapıyorlar. Sadece 

kadınlar mı aileyle ilgili, niye bir erkek olmuyor, 

buna da karşıyım. Mesela bizde, Ana Kademelerde 

*İçişleri 

*Neden sadece kadınlar aile bakanı? 

* Ana kademelerde kadın teşkilat 
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kadın teşkilat başkanı göremezsiniz mesela. SKM 

başkanı olurken Çiğdem Hanım olmalı ama o kadın 

dendi birkaç dönem. Normalde O işi yapan benim 

ilçede ama o koltuğa bir erkek oturacak ben onun 

arkasından bütün işi yapacağım. Bizim ilçe 

kaldırmaz. Bir şey sorduklarında bilmiyorum 

kadınım ya demeye başladım.(Gülüyor) Artık SKM 

başkan yardımcısı olmayacağım demiş.  En son 

oylama yapıldı, ile 3 isim geldi formaliteden. Sonra 

farklı bir kanaldan beni aradılar yeni göreviniz 

hayırlı olsun diye. İlçe başkanına gittim SKM 

başkanı olmuşum diye, bilmiyorum bakarız dedi, 

geçiştirdi. SKM başkanı olduğumu açıklamak için 15 

gün geçti, alıştırma süresi, kendini alıştırdı bu fikre 

o süre içinde. Hiç sesimi çıkarmadım. İl yönetiminde 

herkes biliyordu, beni arayıp tebrik ediyorlardı, ama 

ilçede açıklamak için 15 gün geçti. Sen kadınlarla 

ilgilen gibi bir yaklaşımı sevmiyorum.  

başkanı yok 

*SKM başkanı olmalı X, ama kadın 

* İşi yapan kadın, ama koltukta 

erkek oturuyor, işi ar planda kadın 

yürütüyor 

* İlçe başkanı (erkek) SKM başkanı 

olmamı 15 gün hazmedemedi 

* “sen kadınlarla ilgilen” yaklaşımı 

yanlış 

Ana kademedeyken bir sürü erkekle mücadele 

ettim, erkeklerden tiksinmiştim bir dönem. 

*ana kademede erkeklerden 

tiksindim 

 Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 

siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? Neden 

bu isimler? 

* rol model 

Sadece Recep Tayyip Erdoğan, bir kadını 

örnek almıyorum kendime şu anda.  

 * RTE 

* kadın rol model yok 

 Partinizin hem genel merkez hem de il 

teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik (sayı) 

hem de nitelik (söz sahibi olma) bağlamında 

* partide nicel-nitel eşitlik 
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eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor 

musunuz? Sizce bu konuda meclisteki diğer 

partilerin durumu nasıl? 

Sayısal anlamda onlardan fazlayız. Ama söz 

sahibi olma anlamında onlar temsil makamında. Biz 

yan kuruluş olarak geçiyoruz tüzükte. Kadrolar eşit, 

bizde kadın olarak var. 

* sayısal olarak fazlayız 

 * erkekler temsil makamında 

* tüzükte yan kuruluş 

Diğer partilerin kadın kollarıyla görüşmedim, 

bilmiyorum, bizim kadar büyük bir örgütlenmeleri 

olduğunu düşünmüyorum. Sadece bir başkan var. 

Seçimden seçime gelen bir grup vardır. Biz elli 

kişiyiz. İlçede 30 kişilik yönetimlerimiz var. 

Mahallede 1 başkan artı 10 kadın olmalı. Sadece çok 

özel bir durum olursa toplanmaz bu gruplar, izin 

alarak, her hafta toplanırlar normalde. 

* diğer partiler bizim kadar örgütlü 

değil 

Türkiye’deki ve dünyadaki en büyük sivil 

toplum örgütü bence AK parti kadın kolları.  

* Dünyadaki en büyük kadın STK’sı 

AKP Kadın Kolları 

 Sizce diğer partiler ve kendi partiniz kadın 

kollarına gereken önemi veriyor mu?  

Partinizden bu konudaki beklentileriniz 

nelerdir? 

* kadın kollarına önem 

Hayır verilmiyor. Onların gözünde kadın 

kolları kalabalık olsun diye programlara davet 

edilen bir grup. Onlar bir program yapıyorsa, 

kalabalık olunması gerekiyorsa kadınlar çağrılıyor. 

Programların alt yapısını kadın oluşturuyor. Ama o 

işin reklamını, isim reklam onlara ait ve bu her 

yerde böyle. İşin meyvelerini onlar topluyor. 

Çalışırken çok iyisiniz, çok hoşsunuz deniyor seçim 

* önem yok 

 * kalabalık olsun diye davet 

 * programların altyapısını kadın 

oluşturuyor 

* meyvesini erkekler yiyor 
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bittikten sonra bizle işleri bitiyor. * seçimden sonra bizimle işleri 

bitiyor 

 Kadınların siyasal katılımını arttırmak için 

ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın kolları 

neler yapabilir/ neler yapıyor? 

* Siyasal katılımın artması 

Özendirmek lazım, bir örnek göstermek lazım. 

Bakın bu buradan şuraya kadar geldi, sizde 

yapabilirsiniz diyebilmek lazım. Ama örnekler çok 

az. Mahalle başkanına diyebilmeliyim ki sen 

yükselebilirsin, vekillikte görebiliriz onu. Mahallede, 

ilçede olanlar olsam olsammeclis üyesi olurum der, 

kendini odaklar, çünkü onun için ötesi yoktur. Ben 

de bunca yıllık siyasi hayatımda ilçe yönetiminden 

kimseyi bir vekil olarak görmedim, çok ender, Tülay 

Kaynarca, Ana Kademe ilçe başkanlığından, hele 

Kadın kollarından hiç yok. AKP kadın milletvekili 

teşkilattan çok az kişi var ana kademe ilden. 

Teşkilatın en altından üste çıkabilen birileri yok, 

ama bu tür örnekler olması lazım özendirmek için. 

* özendirmek lazım 

* yükselebilirsin denebilmeli 

* kadın kollarından hiçbirini vekil 

olarak görmedim  

*teşkilatın altından üstlere 

çıkabilenler yok 

* olmalı, özendirmek için 

 Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir 

sizce? Yoksa parti üst yönetiminde daha 

fazla kadının söz sahibi olması için 

yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

* Kadın kolları düzenleme 

Daha çok nitelik arttırılabilir. Biz zaten 

yeterince örgütlüyüz. Örgütlenmede problem yok. 

Mahalle başkanı yükseldiğinde bir yerlere gelebilir 

örneğini gösterebilmek lazım, o zaman nitelikli 

eğitimli insanlar mahalle teşkilatında da çalışmak 

ister. Kademe kademe gelse tecrübe kazanacak ama 

doğrudan tepeye sıçramak istiyor insanlar. Tabi 

* nitelik arttırılmalı 

* örgütlenmede problem yok 

* nitelikli insanlar da en aşağıdan 

başlamalı tecrübe kazanmak için 

* insanlar en tepeye sıçramak istiyor 
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çevresinin yardımıyla bunu başarabilen insanlar da 

yok değil nadiren. 
* çevresinin yardımıyla birden en 

tepeye gelenler var 

İstanbul AKP2: 

36 yaşında 

Eğitim durumu Yüksek lisans, Boğaziçi kimya 

mezunu, eğitim teknolojileri master’ı, bilgisayar 

programcısı aynı zamanda.  

Kendi eğitim danışmanlık şirketinde çalışıyor. 

Toplantılara katılımda sıkıntı yaşamıyor 

Evli iki çocuklu, çocuklar 13 ve 7 yaşındalar, 

gündüz okuldalar. Çocuklarla birlikte işyerinde 

eğitim koçluğu yapıyor. 

İstanbul doğumlu. Aslen Bolu’lu. 

5-6 aydır kadın kollarında 

İstanbul AKP2: 

36 yaşında 

Eğitim durumu Yüksek lisans, 

Boğaziçi kimya mezunu, eğitim 

teknolojileri master’ı, bilgisayar 

programcısı aynı zamanda.  

Kendi eğitim danışmanlık 

şirketinde çalışıyor. Toplantılara 

katılımda sıkıntı yaşamıyor 

Evli iki çocuklu, çocuklar 13 ve 7 

yaşındalar, gündüz okuldalar. 

Çocuklarla birlikte işyerinde 

eğitim koçluğu yapıyor. 

İstanbul doğumlu. Aslen Bolu’lu. 

5-6 aydır kadın kollarında 

  

 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  *Siyasete ilgi 

Üniversiteden sonra 6 yıl yurtdışında kaldım. 

Orayla karşılaştırdığım zaman zaten hepimiz 

siyasetle ilgiliyiz, çok politiğiz. Ne kadar uzağım diye 

düşünürken diğer milletlerden insanları görünce 

gayet ilgili olduğumuzu gördüm. Aktif olarak hiçbir 

zaman siyasetin içinde bulunmayı düşünmedim 

* genel ilgi 

* aktif siyaseti hiç düşünmedim 

kadın kollarına gelene kadar 
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buraya başlayana kadar. 6 ay önce buraya başladım. 

 Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu 

kararı aldığınız süreçte eşinizin / ailenizin/ 

sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

* kadın kolları üyelik tepkiler 

Eğitim danışmanlık şirketini üç ortakla 

yürütüyorduk. Ortaklardan biri Zeynep hanım, bir 

vesileyle partiden arkadaşlar onu çağırdı. Kendisi de 

yönetimde şu anda hatta. Arkadaşlığımız 

olduğundan, o bu işlere girince şaşırdık. Çok katkı 

sağlayacağını da biliyorduk. İlk başta girdi, epey 

katkıda bulundu ve bizim de böyle bir katkıda 

bulunabileceğimizi bize söyledi. İlk zamanlarda 

mesafeli duruyordum. Özlem hanımla(İstanbul 

Kadın Kolu Başkanı) tanışana kadar. Onunla 

konuştuktan sonra fikrim değişti. Sizin gibi insanlar 

burada değilse, şikayet etmeye hiç hakkınız yok dedi 

yönetimden birisi. Düşününce doğru geldi. 

Yapabileceğimiz bir şeyler varsa diye bu vesileyle 

başladık. Özlem Hanım yönetimde bulunmamız için 

bizimle görüşmek istedi.  

Aktif olarak meclis üyeliği mi olsun diye bir 

konuşma geçmişti aramızda, ben o sorumluluğun 

altına girmek istemedim. Seçim dönemlerinde veya 

sonraki toplantılarda daha yoğun bir tempo. Kadın 

kollarına baktığım zaman ise haftada bir düzenli 

toplantımız var. Yönetimde herkesin sorumlu olduğu 

bir ilçe var. Ayrıca ben Beykoz ilçesinden 

sorumluyum, oraya vakit ayırabilirim diye 

düşündüm. Eşimin kaygılandığını gördüm ancak 

yapılabilecek bir hizmet varsa yapmalısın diyerek 

beni yüreklendirdi. Eşim siyasetle ilgili değil. Seçim 

*Arkadaş vasıtasıyla İstanbul Kadın 

kolu başkanıyla tanışma 

* Kadın kolları yönetimi için davet 

aldık 

* meclis üyeliği içinde adım geçti 

ama istemedim- daha yoğun bir 

tempo 

* Eşim kaygılandı ama yüreklendirdi 

* Eşim aktif siyasette değil 

* Seçim dönemi aileyi ihmal- eş ve 

aile desteği 
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dönemi yoğunluktan dolayı aileyi ihmal ettiğimiz çok 

oldu ama hep destek gördüm eşimden ve ailemden. 

 Kadın kollarına neden üye oldunuz? Sizi 

buna iten ana etmen neydi? Kadın kollarına 

üye olmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? 

Bu hedeflere ulaştınız mı? 

* Hedef 

Çok özel bir hedefim yoktu. Yapacağımız 

hizmet varsa yapalım diye girdim. Başbakanımızın 

arkasında durmamız gerekiyordu, bu hükümetten 

öncesinin acılarını yaşamış bir insanım. Akademik 

hayat düşündüğüm için başörtüsünden dolayı burada 

bir imkânım yoktu. Çok sorun yaşadım üniversitede. 

Bağdat caddesinde gezemezdik biz. Çok sert bir 

kutuplaşma vardı. Ülkemde bir zenci 

durumundaydım. Yurtdışından döneli 6-7 sene oldu, 

anca adapte oldum, çoluk çocuğu yetiştirdim, anca 

* özel bir hedef yok 

* elimden geleni yapmak 

* başbakanımızın (RTE) arkasında 

durmak 

* Bu hükümet öncesi dönemin acıları 

* başörtüsü- dışlanmışlık- ülkemde 

zenci 
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vaktim oldu bu tür faaliyetlerde bulunmak için. * çocuklar büyüdü- anca vakit 

bulabildim 

 Dönmeye nasıl karar verdiniz?  

Oradan alacaklarımızı alalım, ülkemize 

hizmet edelim diye gittik. Gittiğimde evliydim. 

Döndüğümde hala durum düzelmemişti. CV’mi 

görünce çağırıyorlardı beni görünce kabul 

etmiyorlardı. Özel okulda öğretmen olarak falan da 

çalıştım. Ama yetmemeye başladı. Kendi özel iş 

kurma fikri aklımıza geldi. Daha rahat hareket 

edebiliyoruz. Sosyal faaliyetlere falanda 

katılabiliyorum bireysel olarak. 

* kendi işim- sosyal faaliyetlere 

rahat katılım 

 Kadın kolları niçin kurulmuştur size göre? 

Şu anda yerine getirdiği görevleri göz 

önünde bulundurduğunuzda ilk kuruluş 

amacıyla paralellik görüyor musunuz? Yada 

ilk kuruluş amacına ne kadar hizmet ediyor 

kadın kollarının şu anki mevcut 

yapılanması? 

* Kadın kolları niçin kurulmuş 

Başbakan kadın kollarını kurarken, kadınları 

siyaset alanına sürerken- bu başbakanımız 

döneminde olmuş zaten bu şekilde bir teşkilatlanma- 

Sosyolojik bir keşiftir ev hanımlarını keşfedip söz 

sahibi olabilecekleri yerlere gelmesinin sağlaması.  

Amaç buydu. Kendisinin bu kadar desteği olmasaydı 

kadın kolları bu kadar değişmezdi gelişmezdi. Kadın 

kolları hedeflediği yere geldi mi? Arkadaki muazzam 

gücü oluşturuyorlar ama hak ettikleri yerde değiller 

henüz ama başbakanımız desteklediği sürece bu yere 

* ev hanımlarının söz sahibi 

olabilecekleri yerlere getirilmesi 

* Başbakanın desteği 

* Arkadaki muazzam güç 

* Hak ettikleri yerde değiller henüz 

* Başbakan desteğiyle hak ettikleri 

yere gelecekler 
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gelinecek yavaş yavaş da olsa.  

 Kadın kollarına üye olduktan sonra 

kendinize olan güveninizde veya çevrenizin 

size duyduğu saygıda bir artış söz konusu 

oldu mu? 

* Güven, saygı 

Bir şeyler yapabilmek vicdanen insanı 

rahatlatan bir şey. Seçim sonuçlarını görünce ülkem 

adına yapılan hizmetlerde benim de payım varsa 

mutlu oluyorum. Eğitimli olup kendi potansiyelini 

kullanmayan insanlara da söylüyorum. Okullarda 

rahat okuyabilen kızlara hep söylüyorum, bunun 

hakkını vermemiz gerekiyor bu rahatlığı yaşıyorsak. 

* seçim sonuçlarını görünce 

mutluluk 

* bu rahatlığın hakkını vermemiz, 

çalışmamız lazım 

 Parti içindeki ilk göreviniz neydi? Şu ana 

kadar hangi görevlerde yer aldınız? (Parti 

Teşkilatı içinde yükselme söz konusu mu, 

dikey hareketlilik var mı?) 

* dikey hareketlilik 

Parti içindeki ilk görev, Direkt il yönetiminde 

başladım, şu anda dış ilişkiler biriminde 

sorumluyum. Konsolos eşleriyle olan 

programlarımız oluyor. Konsolosluklardan davetler 

alıyoruz artık kadın kolları olarak. Uluslararası 

anlamda da kabul görmeye başladık.  

Daha yükseklere çıkmak gibi bir hedefim yok. 

Kadın kollarında yardımcı olabilmek faydalı olmak 

istiyorum. Teklif gelirse şartlara göre 

değerlendirilir. 

* daha yüksek hedeflerim yok 

* teklif gelirse şartlara göre 

değerlendirme 

 Kadın kolları olarak hangi sıklıkla 

toplanıyorsunuz? Genellikle hangi konular 

* Toplantı sıklığı, gündem 



269 
 

üzerinde tartışmalar yapıyorsunuz? Gündem 

konuları neye göre belirlenmektedir? 

Toplantı gündemi nasıl belirlenir? Bu 

konuda kadın kolları olarak hareket alanınızı 

kim belirler? 

Kadın kolları Yürütmedeki arkadaşlar 

gündemi belirliyor. Veya başkan ve sekretaryası 

belirliyor. Yönetimde bunlar konuşuluyor. Parti 

genel merkezinin bir etkisi yok gündemin 

oluşturulmasında. Gündemdeki konuları zaten 

tartışıyoruz. Haftada bir toplanıyoruz. Önce yürütme 

yapıyor toplantı, sonra yönetim, sonra ilçelere 

dağılıyoruz. 

* Haftada 1 

* Gündemde genel merkezin etkisi 

yok 

* Kadın kolları yürütme veya başkan 

ve sekreteryası belirler. 

 Kadın kolları olarak yaptığınız faaliyetleri 

kısaca özetler misiniz? (Sizce kadın 

kollarının yaptığı faaliyetler hangi kapsama 

giriyor? Partinin halka ilişkiler görevlerini 

mi yürütür, daha fazla kadını siyasete 

taşımak için mi kurulmuştur veya kadın 

sorunlarını çözmek için mi faaliyet 

göstermektedir?) 

* Faaliyetler 

Seçim haricinde de sosyal sorumluluk 

projelerimiz var. Yardımlar, ilçe bazında ihtiyaç 

sahiplerine yardımlar oluyor, ya belediyeye 

yönlendirirler, bazen kendi aralarında bile para 

toplarlar. 

Eğitim programları da oluyor. Kadınını geliştirmeye 

ve bilinçlendirmeye yönelik programlar da oluyor. 

Beykoz kadın kolu başkanı, Ev kadınlarını dışarı 

çıkarıp faaliyetlere kazandırmak için toplantı 

yapıyorlar mahalle teşkilatlarıyla. 

* sosyal sorumluluk projeleri, 

yardımlar 

* Eğitim programları 

* Kadınları bilinçlendirme 

* ev kadınlarını dışarı çıkarıp 

faaliyetlere kazandırmak 
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 Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini 

düşündüğünüz ancak çeşitli sebeplerle 

gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler 

var mı? Peki, bu faaliyetleri 

gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

* gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

 

Maddi kaynaklarda zorluk çekiliyor. Belki bu 

anlamda yapılabilecek şeyler olabilir. Entelektüel 

olarak çok iyi durumda olan insanlar maddi 

zorluklardan dolayı faaliyetlere katılamıyorlar. 

Teşvik olmalı bu anlamda. AK parti kadın kollarının 

kurumsallaşması adına bir şeyler yapmak adına bir 

şeyler düşünüyorum ve başkanımla paylaştım. 

Oryantasyon düzenlenmesi veya tecrübe paylaşımı 

gibi şeyler olmalı alttan gelenleri yetiştirmek adına. 

İlçe kadın kolu başkanları mesela yoruluyor bi süre 

sonra, çok önemli bir birikim heba oluyor, bunun 

aktarılabilmesi lazım parti içinde. Bu konuda bir 

eğitim grubumuz kuruldu. 

* maddi sıkıntılar 

* oryantasyon ve tecrübe paylaşımı 

* bilginin parti içinde aktarımının 

sağlanması 

 Kadın kolları sizce siyasetin öğrenildiği bir 

teşkilat mıdır? 

*siyaset okulu 

Kesinlikle siyasi anlamda bir okul. Ama 

sadece siyaset okulu değil aynı zamanda hayat 

okulu. Ne kadar farklı hayatlar varmış onun farkına 

vardım. Çok şey kattı bana. 

*hem siyaset hem hayat okulu 

* farklı hayatları gördüm 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

* kadının siyasal katılımı 
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Kadının katılımını engelleyen temel şey erkek 

egemenliği bana göre. Parti içindeki erkek 

egemenliği. Ama bu egemenlik yıkılmaya başlandı 

son yıllarda. Haklarımız verilmeye başlandı ama bu 

yeterli değil. Ne zamanki mecliste temsil %50 

olacak, aynı şekilde belediye meclislerinde. 

* Tek engel parti içindeki erkek 

egemenliği 

* Son yıllarda yıkılmaya başlandı 

 Meclisteki kadın milletvekili oranı hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Sizce meclisteki kadın 

milletvekilleri kadınları temsil etme gücüne 

sahipler mi? 

* Kadın milletvekili oranı 

Oran tabii ki çok az ama çoğunluğu zaten 

AKP’den kadın milletvekillerinin. CHP daha fazla 

kadını listelere koydu ama arka sıralara koyduğu 

için seçilemediler. Partimizin kadına ne kadar önem 

verdiğini gösteriyor bu. Kadın hakları konusunda 

alınan yolu da gösteriyor. Temsil edebilenler de var, 

temsil etmeyenler de var. Kadınlık gururundan eser 

yok bazı vekillerde. 

* yetersiz ama çoğu AKP kadın 

milletvekili 

* CHP listesinde daha fazla kadın 

var ama arka sıralarda 

* Bazı kadın vekillerde kadınlık 

gururu yok, temsil edemiyorlar 

 Türkiye’de kadınların toplumsal konumu 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceniz 

olumsuz ise kadınların toplumsal 

konumlarını iyileştirmenin iyi yolu nedir? 

* kadının toplumsal konumu 

Ataerkil aile yapımız var,  bu nedenle arka 

planda hep kadınlar. Aslında arka planda karar 

verenlerin kadınlar oldukları malum. Bu anlamda 

kadınlar gizli bir güç, silahlar. Temsil açısından 

yeterli değil. Meslek gruplarında sayıları arttıkça, 

milletvekili sayısı arttıkça daha iyi olacak. Ama 

sayıdan ziyade nitelik önemli. Kadın ne olursa olsun 

* Ataerkil aile yapısı, kadınlar arka 

planda 

* arka planda karar verici kadınlar 

* kadınlar gizli güç 

* meslek gruplarında sayısı artarsa, 
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sayısı artsın diye bakmıyorum. Ben geleneksel bir 

aileden geliyorum. Geleneksel yapıyı da korumamız 

gerektiğini düşünüyorum. Uygun eş uygun anne 

vasıflarını ihmal etmeden diğer işleri yapması 

gerekiyor. 

milletvekili sayısı da artar 

* önemli olan sayı değil nitelik 

* kadın ne olursa olsun artsın 

diyemem 

* geleneksel yapıyı koruma 

* uygun eş, uygun anne vasıflarını 

ihmal etmeden diğer işlerin 

yapılması 

 Siyasetteki kadın sayısının artması ataerkil 

zihniyetin aşılması ve kadın sorunlarının 

çözülmesi için yeterli midir? Kadın siyasette 

daha fazla temsil edilince sorunlarının 

çözümü daha mı kolay olacak? Sayıca daha 

fazla temsil edilmesi yeterli mi? 

* daha fazla kadın, daha çok çözüm 

Sadece sayı değil nitelik önemli, sorunların 

bilincinde, o sorunlarla uğraşmayı hedef haline 

getirmiş insanların olması lazım. Birebir görebilmesi 

lazım o problemleri. 

* sayı değil nitelik 

 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

*Bakanlık 

Her bakanlık olabilir ama Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanının kadın olması gerektiğini 

düşündüğüm için olabilir. Anne gözüyle 

bakabildikleri için. Ama onun haricinde her 

bakanlıkta kadınlar olabilir. Dışişleri, içişleri 

olabilir. 

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

kadın olmalı 
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 Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 

siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? Neden 

bu isimler? 

*Rol model 

Recep Tayyip Erdoğan(burada bulunma 

sebebim) 

Özlem Başkan 

Fatma Şahin 

Madeleine Albright (Dünya siyasetinden) 

Amerikan siyasetindeki ilk kadın dışişleri bakanı. 

* İlk sırada erkek (RTE- burada 

bulunma sebebim) 

*4’te 3 kadın (bir tanesi 

Amerika’dan) 

 Partinizin hem genel merkez hem de il 

teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik( sayı) 

hem de nitelik ( söz sahibi olma) bağlamında 

eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor 

musunuz? Sizce bu konuda meclisteki diğer 

partilerin durumu nasıl? 

* partide nicel-nitel eşitlik 

Diğer partileri çok fazla bilmiyorum. Bu 

partide eşit olmadığını görüyorum ama haklar son 

yıllarda daha iyi alınmaya başlandı. 

* eşitlik yok ama son yıllarda 

iyileşme var 

 Sizce diğer partiler ve kendi partiniz kadın 

kollarına gereken önemi veriyor mu?  

Partinizden bu konudaki beklentileriniz 

nelerdir? 

* kadın kollarına önem 

 

Seçim dönemlerinde çok önemli hale geliyoruz 

ama seçim haricinde çok önemsenmeyebiliyor. Ama 

herkes de böyle değil. Çok önemseyen belediye 

* seçim dönemlerinde önemliyiz, 

sonrasında değil 

* bazı belediye başkanları veya ilçe 
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başkanları veya ilçe başkanları da var. başkanları önemser. 

 Kadınların siyasal katılımını arttırmak için 

ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın kolları 

neler yapabilir/ neler yapıyor? 

* Siyasal katılımın artması 

Ak parti çok güzel şeyler yapıyor zaten bunun 

için. Eğitim faaliyetleri vs. Çocuk çok önemli, 

çocuklu anneler göz ardı ediliyor. Çocuklu anneler 

de meclise veya siyasete girsinler. Çocuğunu kadın 

ya anneanneye babaanneye bırakılıyor, çocuk 

bakımı konusunda destek verilebilir. Çocuk bakımını 

sağlayacak ortam sağlanırsa çocuklu kadınlar da 

katılabilir. Yaşlı olanlar da olsun ama iş 

koşturmacaya geldiği zaman yetersiz kalabiliyorlar. 

Yaş konusunda bir denge olmalı. 

* çocuk bakımı konusunda destek 

verilmesi 

 Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir 

sizce? Yoksa parti üst yönetiminde daha 

fazla kadının söz sahibi olması için 

yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

* Kadın kolları düzenleme 

Söz sahibi olmaları gerekiyor. Gönüllü olarak 

çalışıp söz sahibi olmadıklarında hayal kırıklığı 

oluyor. Belediye meclis üyelerinde sayı çok arttı son 

dönemde, ama yetmez. %50 değil hala. Teşvik 

olacak desteklenecek ki kadınlar siyasete biraz daha 

aktif olarak katılabilsinler. Tecrübeli olan kişilerin 

tutulması gerekiyor partide. 

* söz sahibi yapmak lazım 

* tecrübeli kişilerin partide tutulması 

İstanbul HDP 1:  

Yaş: 32 

Bekâr 

İstanbul HDP 1:  

Yaş: 32 

Bekâr 
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Yüksekokul mezunu 

Ziraat teknikeri 

Ardahan Doğumlu 

Küçükken İstanbul’a gelmiş 

Yüksekokul mezunu 

Ziraat teknikeri 

Ardahan Doğumlu 

Küçükken İstanbul’a gelmiş 

 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  *Siyasete ilgi 

Yurtsever bir ailenin çocuğuyum. Partiye 

yakın ilgisi olan bir ailenin. Bu ülkede haksızlığa 

uğradığını düşünen bir ailenin çocuğuyum. Bu ailede 

doğdum. İdeolojik olarak düşüncem o ailede 

şekillendi. Belki öyle bir ailede doğmasaydım da 

böyle olacaktı ama bu durumu kolaylaştırdı. 

*İdeolojik duruş aileden 

Ailenin içinde hep ilgiliydim. Bu ülkede 

yaşanan birçok olumsuzluk gözüme çarpıyordu. Okul 

yıllarımda da hep bir arayışım olmuştu. Lise 

yıllarında netleşti siyasi duruşum. 

*Siyasetle hep ilgili 

*Lise yıllarında belirginleşti siyasi 

duruş 

 Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu 

kararı aldığınız süreçte eşinizin / ailenizin/ 

sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

*kadın kolları üyelik tepkiler 

Kadın meclisi öncesinde partinin eş 

başkanlığını yaptım bir ilçede. Ailemin tavrı, 

HDP’de çalışmak, siyaset yapmak zor. Ailelerin de 

bu anlamda tedirginliği oluyor ama hiçbir zamanda 

müdahale etmediler. Siyasal mücadele verirken bir 

anlamda kadın mücadelesi de veriyorlar. İl 

yöneticiliği yaptım. Ve şu anda il kadın 

meclisindeyim. Kadın olarak mücadelenin hangi 

alanındaysan kadın bakış açısıyla çalışıyorsun. 

*HDP’de siyaset yapmayla ilgili 

çekinceler 
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Türkiye’de yaşayan ezilen bütün kadınlar, şiddet 

gören kadınlar hepsinin burada yeri var mücadele 

açısından. Kadının sorunları aynı, aynı etnik kökene 

ait olmak gerekmiyor.  

Kadınlar barış istemeli, toplumu müzakereye 

çağırmalı. Tansu Çiller örneğini ben kadın olarak 

değerlendirmiyorum. Erkek bakış açısıyla cebinde 

katledileceklerin listesini taşımıştır kendisi. Böyle 

kadınlar kadın bakış açısına sahip değiller.  

*Kadın bakış açısına sahip kadın 

siyasetçiler olmalı 

Mesela aile bakanlığı yapan kadınlar. Kadın 

bakanlığının aile bakanlığına dönüştürülmesi kadını 

aile içine hapseden kadını görünür kılmayan bir 

bakış açısı. 

*Kadın bakanlığının aile 

bakanlığına dönüştürülmesi kadını 

aile içinde hapseden, kadını 

görünmez kılan bir bakış açısıınn 

uzantısı 

 Kadın kollarına neden üye oldunuz? Sizi 

buna iten ana etmen neydi? Kadın kollarına 

üye olmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? 

Bu hedeflere ulaştınız mı? 

*Hedef 

Partinin hangi alanı olursa çalışmayı kendime 

misyon edindim. Ben bu pozisyon için önerildim. 

Biraz çekindim. Çünkü kadınların sorunları çok 

fazla. Anadil, şiddet, taciz, tecavüz gibi.  

*Bu pozisyon için önerildim 

*Partide ne iş verilirse yaparım 

* Çekindim; kadın sorunları çok 

fazla 

 Kadın kolları niçin kurulmuştur size göre? 

Şu anda yerine getirdiği görevleri göz 

önünde bulundurduğunuzda ilk kuruluş 

amacıyla paralellik görüyor musunuz? Yada 

ilk kuruluş amacına ne kadar hizmet ediyor 

kadın kollarının şu anki mevcut 

*Kadın kolları niçin kurulmuş 



277 
 

yapılanması? 

HADEP döneminde kol çalışması olarak 

başladık. Sonra meclis yapılanmasına geçtik. Meclis 

daha büyük, daha kapsayıcı. Herkesin kendini ifade 

edebileceği bir alanı ifade ediyor. Kadın meclisinde 

şu amaçlanıyor. Kadınların sadece dört duvar 

arasında olmadığı, sadece çocuk doğuran, bakan, 

kocasına hizmet eden değil, tüm alanlarda…. Kadın 

çalışıyorsa, maaşı, sigortası varsa özgür gibi 

görülüyor. Kadının özgürleşmesi sadece iş hayatında 

yer almasıyla olmuyor. Kadın meclisinin amacı da o 

zaten. Kadınları bilinçlendirmek, farkındalığını 

sağlamak. Örneğin, Çalışan arkadaşlarımızın 

parasına babası veya evliyse eşi el koyuyor. Kendi 

emeğiyle kazandığı parayla ilgili bile söz hakkı yok. 

Siyaseten de sendikal yaşamda da kadınların olması, 

siyaset yapması gerektiğini düşünüyoruz, ama kadın 

hakları mücadelecisi olarak. Kadınlar çok kadın gibi 

davranamıyorlar bugünkü durumda. Savaş 

fezlekelerine imza atıyor kadınlar. Sistemin yarattığı 

kadınlar erkek mantığıyla hareket ediyorlar. Kadının 

yaşadığı sorunlara erkek zihniyetiyle bakıyorlar. Bir 

kadın tacize uğruyor ve siyaset yapan kadınlar halen 

o kadının ne giydiğini, nasıl tahrik ettiğini 

sorguluyor. 

*Önce HADEP’te kol yapılanması 

 *Daha sonra meclis yapılanması 

*Meclis daha kapsayıcı 

*Dört duvar arasından çıkması 

*Sadece özel alan işlevlerini yerine 

getiren değil 

*Kadının özgürleşmesi sadece 

ekonomiyle olmaz 

*Bilinçlenme lazım; kadın kollarının 

amacı bu 

*Sistemin yarattığı erkek mantığıyla 

hareket eden kadınlar 

*Kadın sorunlarına erkek bakış 

açısıyla bakan kadınlar 

 

 Kadın kollarına üye olduktan sonra 

kendinize olan güveninizde veya çevrenizin 

size duyduğu saygıda bir artış söz konusu 

oldu mu? 

*Güven, saygı 

Evet. Kadınlardan birçok şey öğreniyorum 

kadın meclisi içinde. Ne kadar çok şey okursanız 

*günlük hayatta saygı yok 
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fiiliyatta harekete geçirmediğiniz noktada 

yaşamsallaşmıyor. Kadınlar genel yaşamda çok 

saygı görmüyorlar. Siyasetin içinde yer aldığı 

noktada ilgi görüyor gerçekten temsil edebildiği 

noktada. 

 *gerçekten temsil; saygı 

 

Bu ülkede kadınlar açısından birçok eksiklik 

var. Kadın cinayetleri Türkiye’nin her yerinde 

oluyor. Ama nedense sadece Kürtleri karalayıcı 

olarak kullanmak adına kullanılıyor bu haberler. 

Yıllardır devlet bu yönde bir algı oluşturmaya 

çalıştı. Birçok sorunu örtbas etmeye çalıştı böylece, 

insanlar neden benim cebime asgari ücret giriyor 

diyemedi çünkü savaş vardı bu ülkede. Neden 

çocuğumu işe giderken kreşe bırakamıyorum diye 

soramadı bir kadın. Bu ülkenin her yerinde kadın 

ikinci sınıf ve eziliyor ama Kürdistan’da kadın 

mücadele ediyor.  

*Türkiye’nin her yerinde kadın ikinci 

sınıf 

*Kürdistan’da kadın mücadelesi var 

 Parti içindeki ilk göreviniz neydi? Şu ana 

kadar hangi görevlerde yer aldınız? (Parti 

Teşkilatı içinde yükselme söz konusu mu, 

dikey hareketlilik var mı?) 

*Dikey hareketlilik 

İlçe teşkilatı eş başkanlıkla başladım. İl 

yöneticiliği yaptım. Şu anda kadın meclisindeyim. 

Benim açımdan, öneriler doğrultusunda yukarı 

doğru bir hareketlilik oldu. Böyle çok insan var. 

Mahalle yöneticisiyken, daha iyi bir performans 

sergileyeceğine inanılıyorsa daha üst konumlara 

gelebiliyor. 

*Öneriler doğrultusunda yukarı 

doğru bir hareket 

 Kadın kolları olarak hangi sıklıkla 

toplanıyorsunuz? Genellikle hangi konular 

*Toplantı sıklığı, gündem 



279 
 

üzerinde tartışmalar yapıyorsunuz? Gündem 

konuları neye göre belirlenmektedir? 

Toplantı gündemi nasıl belirlenir? Bu 

konuda kadın kolları olarak hareket alanınızı 

kim belirler? 

Genelde Haftada bir toplanıyoruz il kadın 

meclisi olarak. İlçe kadın meclisleri ise 10 günde 15 

günde veya haftada bir toplanırlar. Öncelikle 

yaşadığımız koşullara, İstanbul’a göre belirliyoruz 

gündemi. Kadına şiddet tartışıyoruz. Bu çevrede 

yaşanan sorunlara dair etkinlikler yapıyoruz. 

Kadının eğitim çalışmalarını gündeme alıyoruz. 

Farkındalık yaratmak adına kadın haklarına dair. 

Seçimle ilgili bir kadın eğitim çalışması yaptık. 

Seçimin amaçlarını hedeflerini tartıştık. 

Eksiklerimizi görme noktasında, motive edici 

durumlar ortaya çıkabiliyor bu toplantılarda. 

*Haftada bir il kadın meclisi 

*İlçe kadın meclisi 10 günde veya 15 

günde bir 

*Gündemi yaşadığımız şehir ve 

koşullar belirler 

* Kadın sorunları; şiddet vs. 

* Kadın eğitim çalışmaları 

Biz yerel olarak kendi gündemlerimizi 

belirliyoruz. Merkezin talepleri varsa oradan da 

bilgi geliyor, biz buranın şartlarına göre bir plan 

yapıyoruz o konuda. Rojava’ya yardım konusunda 

merkezden istek geliyor, biz o konuda ne 

yapacağımıza kendimiz karar veriyoruz. 

*Kendi gündemimizi kendimiz  

* Merkezden istek gelirse, o konuda 

ne yapacağımıza kendimiz karar 

veririz 

 Kadın kolları olarak yaptığınız faaliyetleri 

kısaca özetler misiniz? (Sizce kadın 

kollarının yaptığı faaliyetler hangi kapsama 

giriyor? Partinin halka ilişkiler görevlerini 

mi yürütür, daha fazla kadını siyasete 

taşımak için mi kurulmuştur veya kadın 

sorunlarını çözmek için mi faaliyet 

göstermektedir?) 

*Faaliyetler 
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Kadınları yaşamın her alanında görünür 

kılmak adına mücadele veriyoruz. Sadece devletle 

bir mücadele içinde değiliz. Siyasetteki yol 

arkadaşımız olan erkeklerle de mücadele içindeyiz. 

Onları da değiştirip dönüştürmeye çalışıyoruz. 

Kadın eğitimleri yanı sıra karma eğitimler de 

yapıyoruz. toplumsal cinsiyet ile ilgili. Kendi 

tüzüğümüzün kadın meclislerin yönetmeliğine dair, 

nasıl çalışmalar yürütmesi gerektiğine dair 

çalışmalar yapıyoruz. Kadının mücadele tarihine 

dair, şiddete dair eğitim çalışmaları oluyor, karma 

eğitimler de oluyor bu anlamda. İstanbul çok büyük 

bir kent, o yüzden çok eksiğimiz var hala. Burası 

hem kadınların mücadelesini görünür kılma, hem 

siyaseten kadınlara misyon yükleyen, onların partide 

her gün daha fazla katılabilecekleri ortamlar 

yaratıyor. Daha görünür kılıyor. Geriye atılmasını 

değil, işin mutfağı yerine işin asıl noktasında 

platformlarında olmasını, söz sahibi olmasını 

sağlıyor. 

*Mücadele sadece devletle değil, yol 

arkadaşlarımız olan erkeklerle de 

* Kadınları yaşamın her alanında 

görünür kılmak için faaliyetler 

* Kadın eğitimleri, karma eğitimler 

(Toplumsal cinsiyet konularında) 

*Tüzüğe ve kadın meclisi 

yönetmeliğine dair toplantılar 

*Daha fazla katılım olanakları 

yaratılıyor 

*Mutfak yerine işin asıl noktasında 

olması 

* Söz sahibi olması 

 

 Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini 

düşündüğünüz ancak çeşitli sebeplerle 

gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler 

var mı? Peki, bu faaliyetleri 

gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

*Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

Şiddete uğrayan veya eşinden boşanmak 

insanlar geliyor buraya. Gönderebileceğimiz 

herhangi bir sosyal yardım yeri yok. Ne 

belediyelerin, ne devletin. O insanları tekrar şiddetin 

eline teslim ediyoruz. Ekonomik bağımsızlığı 

olmayan kadın geri dönüyor, o yaşama mahkûm 

*Kadınlara yönelik sosyal yardım 

yerleri 

*Kadınlara yönelik istihdam 

*İlk defa dört duvar arasından çıkan 

kadına yardımcı olmak 
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oluyor. bir tek mor çatıya havale edebiliyoruz, parti 

içindeki arkadaşlardan hukuki yardımlar 

alabiliyoruz. Ama o kişilere bir istihdam 

yaratamıyoruz. Yaşam ortaya koyma noktasında 

yardımcı olamıyoruz çok fazla. İlk defa dört duvar 

arasından çıkmaya çalışan bir kadını yalnız 

bırakmak durumunda kalıyoruz,  yardımcı 

olamıyoruz çok fazla.  

 

 Kadın kolları sizce siyasetin öğrenildiği bir 

teşkilat mıdır? 

*Siyaset okulu 

Kadına dair gerçek siyaset yapıyor HDP. 

Görünür olabilecekleri her yere kadınların 

taşınmasını sağlıyor. İlçe kadın meclislerindeki 

arkadaşlar bir yıl sonra bizim kurumlarımızda görev 

alıyorlar. Ya siyasal ya sosyal alanda. (Gökkuşağı 

kadın derneği vs.)Kadınların genel siyasete rengini 

verebileceği, yön vereceği bir yer. Sadece erkeğin 

egemen olduğu bir yer değil. Kadın bakış açsını 

kazandırıyoruz. 

*Kadın bakış açısı kazandırılıyor 

*Kadınların siyasete yön 

verebileceği bir yer 

*Kadınların görünür olabilecekleri 

her yere taşınması 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

*Kadının siyasal katılımı 

Kadınların önünü açan bir durum yok 

Türkiye’de. Zorla mücadele ederek yolları açıyoruz.  

Kimse hakları bahşetmiyor. Mücadele sonucu 

alınıyor. AKP veya CHP’de kadınlar seçim 

sürecinde çalışıyor ama belediye başkanı, 

milletvekili olunacağında çok düşük rakamlarla 

* AKP ve CHP kadınları çalışarak 

erkekleri iktidara taşıyorlar 

 

* Söz sahibi olacağımız platformlara 

taşınma mücadelesi 
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kadınlar temsil ediliyor. Çalışarak erkekleri iktidara 

taşıyorlar. Kendileri çalışıp kendilerini 

seçtiremiyorlar. Biz hem kendimiz için çalışıyoruz. 

Hem kendi mücadelemizi veriyoruz. Kendimizin söz 

sahibi olacağımız platformlara taşımanın 

mücadelesini veriyoruz. Kadınlar bu ülkede bu işin 

hep arka planında yer alıyorlar. İşin mutfağında, 

ama görünür olamıyorlar. Bizde kadın hareketinin 

kazanımları çok fazla. Eşit temsiliyet, fermuar 

sistemiyle meclis üyeliklerinde bir kadın bir erkek 

sistemi uygulanıyor veya eş başkanlık uygulaması. 

Bu göstermelik değil. Kadının kendini ifade 

edebileceği, söz sahibi olacağı bir alan yaratılıyor. 

Kadın arkadaşımız kadını temsil edemiyorsa, o 

tarzda bir kadın yaklaşımını kabul etmiyoruz. 

 

*Bizde kadın hareketinin 

kazanımları; eşit temsiliyet, fermuar 

sistemi, eş başkanlık uygulaması 

 

* Kadının söz sahibi olacağı alanlar 

açılıyor 

 Meclisteki kadın milletvekili oranı hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Sizce meclisteki kadın 

milletvekilleri kadınları temsil etme gücüne 

sahipler mi? 

*Kadın milletvekili oranı 

Kadın arkadaşlarımız %25-30 civarında 

temsil görüyor HDP’de. Diğer partilerde sayısal 

olarak çok olmalarına rağmen kadın temsiliyetleri 

az. Aile bakanlığı dışında kadın bakan yok. 

Milletvekili açısından yeteri derecede görünür değil 

ama kadına dair önergeler vs. veriliyor ama birçok 

engel var. Bu engel sayısal olarak az olmasından 

kaynaklanıyor. Kadına dair konularda diğer parti 

kadın milletvekilleriyle görüşüp destek istiyorlar 

ama destek bulamıyorlar. Onlar erkek egemen 

zihniyetle sürdürüyorlar siyaseti ve yaşamlarını.  

*HDP’de kadın temsili %25-30 

* Diğer partilerde kadın çok olsa da 

temsil az 

* Tek kadın bakan Aile bakanı 

*Kadının önündeki engeller az 

sayıda temsil edilmelerinden 

kaynaklanıyor 

 Türkiye’de kadınların toplumsal konumu *Kadının toplumsal konumu 
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hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceniz 

olumsuz ise kadınların toplumsal 

konumlarını iyileştirmenin iyi yolu nedir? 

Kadın üzerinde ciddi toplumsal baskı var. 

Zamanla mücadeleyle aşılabilecek. Kadınlar bile 

bazen yaşadığının bir sorun olduğunun farkında 

değil. Yaklaşımdaki sıkıntıların farkında değil. 

Çeşitli sosyal faaliyetlerle, etkinliklerle, 

çalışmalarla, paneller forumlarla yapmak gerekir 

ama yerele indirerek yapmak gerekir. Sadece belli 

merkezlerde değil,  Mahalleler bazında yapmak 

gerekiyor. Toplumu siyaset de şekillendirir. Kadına 

dair yasaların ortaya çıkması gerekiyor. Aile veya 

mahalle belirliyor kadınların sınırlarını yaşamını.  

Bu siyaseten çözülebilecek bir şey. Yasal olarak 

belirli temellere oturtulması gerekiyor. Aşağıdan da 

Zihniyet dönüşümünün kolaylaşması için de siyasetin 

yapması gerekiyor bunu. 

*Toplumsal baskı 

*Kadınları yaşadığı sorunlarının 

farkında değil 

*Yerel düzeyde kadına yönelik 

etkinlikler 

* Toplum bazında zihniyet dönüşümü 

için siyasetin adım atması 

*Kadının sınırlarını aile veya 

mahalle belirliyor 

 Siyasetteki kadın sayısının artması ataerkil 

zihniyetin aşılması ve kadın sorunlarının 

çözülmesi için yeterli midir? Kadın siyasette 

daha fazla temsil edilince  sorunlarının 

çözümü daha mı kolay olacak? Sayıca daha 

fazla temsil edilmesi yeterli mi? 

*Daha fazla kadın, daha çok çözüm 

Buraya gelen bütün kadınlar yaşadıkları 

acılardan kurtulmak için geliyorlar. Öncelikli olarak 

böyle çalışmalara katılıyorlar. Kadın mücadelesi 

açısından çalışıyorlar. Çalışmalarımızınöncü gücü 

kadınlardır. Sadece vitrinde değil, arka planda da 

kadınlar var. Bir yerlerde görünmek için bedeller de 

ödüyor kadınlar. Kadınlar her anlamda bedel 

*Sadece vitrinde değil arka planda 

da kadınlar var 

* Çalışmalarım öncü gücü kadınlar 

* Kadın adaylar olduğunda oylar 

düştü, ama vazgeçilmedi 
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ödüyor. Ortadoğu’da yaşayan kadınlar HADEP’te 

belediye seçimlerinde aday oldular. Oylar düştü 

ciddi anlamda, ama vazgeçilmedi hemen. Oy kaygısı 

olsaydı böyle olmazdı. Bunu toplumsallaştırarak 

kadınların bu alanlarda olabileceklerinin 

mücadelesini verdiler. Kadınlar olsun, çünkü 

yolsuzluk yapmaz, işini disiplinle yürütür diyor şimdi 

orada insanlar. Ekolojik duyarlılıkla yaklaştılar. 

Ödenen bedeller sonucu bu anlayış gelişti, birden 

olmadı. Sorunlar belki kadınların sayısı arttıkça 

daha çok gündeme gelecek. Kadının şu an sorunu 

yok deniyor, evde ekmeği var, parası var. Kadınların 

sorunlarını ancak kadınlar görünür kılabilir, 

erkekler yok sayıyor. 

* Artık bölge insanı kadın istiyor 

* Kadın sayısı arttıkça sorunlar 

gündeme gelecek 

* Kadının sorunlarını erkekler yok 

sayıyor 

 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

*Bakanlık 

Hem ben hem de partim bakanlıklar, 

koltuklar, kabine olmasın noktasındayız. 550 kişi ne 

kadar benim isteklerimi ifade edebilecek. Mahalle 

olarak karar verelim, gerçek demokrasi olsun temsili 

değil. Kadınlara dair çalışmak çok daha zor. Kadını 

görünür kılmak çok zor. Ama kadınla ilgili çalışmak 

isterim. Zor olan yanı daha zevkli. Kadınlarla 

beraber mücadele yürütmek isterim. 

*Bakanlık, kabine olmasın. 

 * Kadınlarla ilgili çalışmak isterim 

 * Kadını görünür kılmak zor 

 Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 

siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? Neden 

bu isimler? 

*Rol model 

Kimseye hayranlık duymadım. Ama Abdullah 

Öcalan kadın konusunu hep gündemde tuttu. 

Kadınların önünü açtı. Onun sayesinde engelleri 

*İdol Abdullah Öcalan 
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daha kolay aşabiliyoruz. İdol olarak gördüğüm bir 

insandır. (Kadınlardan yok mu sorusu üzerine) 

 Partinizin hem genel merkez hem de il 

teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik( sayı) 

hem de nitelik ( söz sahibi olma) bağlamında 

eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor 

musunuz? Sizce bu konuda meclisteki diğer 

partilerin durumu nasıl? 

*Partide nicel-nitel eşitlik 

Kadınlar çok kolay siyasete atılamıyorlar. 

Engelleri aşmak ya da farkında olmak çok kolay bir 

şey değil. Sayısal olarak eşit veya eşite yakın veya 

çok eşitsiz olduğu yerler var. Ama bazen bir kadının 

beş erkeğe bedel olduğunu görebiliyoruz. Hem 

duruşu, sorumluluk düzeyi, disiplinli yaklaşımı. 

Aslında sayı çok da önemli değil bu anlamda. 

*Bazen sayı önemli değil 

* Bazen bir kadın beş erkeğe bedel 

*Eşit yada eşitsiz olan yerler var 

 Sizce diğer partiler ve kendi partiniz kadın 

kollarına gereken önemi veriyor mu?  

Partinizden bu konudaki beklentileriniz 

nelerdir? 

*Kadın kollarına önem 
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Diğer partiler gördüğüm kadarıyla söz sahibi 

değiller. AKP’de bırakın kadınların söz sahibi 

olmasını, bakanların bile düşüncesini ifade ettiğinde 

azarlandığını görüyoruz. Sadece kadınların değil 

hiçbirinin söz sahibi olduğunu düşünmüyorum. 

Diğer partilerde kadınlar çalışıyorlar ama çok fazla 

görünür olamıyorlar. Karar alınan organlarda 

olmazsanız söz sahibi olmazsınız. Eş başkanlık bunu 

sağlar kadına. Eş başkanlık karar alma organıdır. 

Her yerde kadının olmasını sağlamaya çalışıyoruz. 

Bu bizim içimizde de çok kolay olmuyor ama kadın 

mücadelesi bunu zorluyor, erkek egemen zihniyetle 

uzlaşmıyoruz, onlarla mücadele ediyoruz, 

eleştiriyoruz, üzerine gidiyoruz. Teorimizi pratiğe de 

dökmeye çalışıyoruz. 

Biz bütün aşamalarda kararlara katılıyoruz. 

Bizim de fikirlerimiz o platformda hayat buluyor. 

Ancak erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Bazen 

kadının çalışmalarını küçümseyen yaklaşımlarla da 

karşılaşıyoruz parti içinde ama eleştirerek 

dönüştürmeye çalışıyoruz, kavga ediyoruz. Halının 

altına süpürmüyoruz.  

*Diğer partilerde kadınlar çalışıyor 

ama söz sahibi değiller, karar 

organlarında yoklar 

* Eşbaşkanlık kadına söz hakkı verir 

* Kendi içimizde erkeklerle 

mücadele ederek dönüşmeye 

çalışıyoruz 

* Kadını küçümseyen yaklaşımlarla 

kavga 

 Kadınların siyasal katılımını arttırmak için 

ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın kolları 

neler yapabilir/ neler yapıyor? 

*Siyasal katılımın artması 

Projelerimiz, kampanyalarımız var bu konuda. 

Özgür kadınla demokratik ulusa diye bir 

kampanyamız var ama seçimin gölgesinde kaldı 

biraz. Bundan sonra devam edeceğiz. Kadınları 

siyasete, meclisleşmeye, bütün kadınların mücadele 

edebileceği bir zemine çekmeye çalışacağız, onları 

*Çeşitli kampanyalar 

* Kadınları dört duvar arasından 

çekip siyasete çekmek 
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dört duvar arasından veya fabrikalardan 

atölyelerden hayatın her yerinde olmaları 

gerektiğine dair bilinçlendirmek için. 

 Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir 

sizce? Yoksa parti üst yönetiminde daha 

fazla kadının söz sahibi olması için 

yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

*Kadın kolları düzenleme 

Kadınlara ulaşmak noktasında eksiklerimiz 

var. Farklı kesimlere ulaşabiliriz. Biz DÖK çatısı 

altındayız. Farklı kurumlardan kadınlar temsil 

ediliyor orda. O daha geniş bir çatı. Beraber 

politikalara dair tartışmalarımız, öneriler olacak. 

Hayata geçireceğimiz, kadının daha hızlı yol alacağı 

politikalarla devam edeceğiz.  

*Kadınlara ulaşmak noktasında 

eksikler 

* Farklı kesimlere ulaşmak 

İstanbul HDP 2: 

58 

Evli 

5 çocuk 

İlkokul 

30 yaşına kadar ev hanımı, sonra siyasete atılmış. 

İstanbul’da yaşıyor 40 yıldır. Kars Digor 

doğumlu. 

İstanbul HDP 2: 

58 

Evli 

5 çocuk 

İlkokul 

30 yaşına kadar ev hanımı, sonra 

siyasete atılmış. İstanbul’da 

yaşıyor 40 yıldır. Kars Digor 

doğumlu. 

 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  *Siyasete ilgi 

Dehap’ta kadın kolları vardı. Ev hanımıydım. 

Onlarla tanışınca sohbetlere katıldım. Kadın 

*Dehap kadın kolları sohbetlerinden 

etkilenmiş 
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sorunlarını anlatıyorlardı. İlgimi çekti. Mahalle 

toplantılarına katıldım yavaş yavaş. Çocuklarım 

küçüktü. Ne işin var gece toplantılarında gibi 

tepkilerle karşılaştım. Otur evinde namazını kıl 

dediler. Hiçbir şey bilmiyordum, bugün şu 

mahallede toplantı yapın diyorlardı ama ne 

anlatacağımı bilmiyordum. Deneyimlerinizi anlatın 

dediler. Öyle öyle alıştım. Ailedeki bana bakış 

değişti zamanla. Gece yarısı erkeklerle dolaşıyorlar 

diyorlardı, anlattım, mücadele ettim, artık 

kabullendiler.  

* Ne işin var gece toplantılarında 

* Otur evinde 

* Gece yarısı erkeklerle dolaşıyor 

* Zamanla kabullendiler 

 Kadın kollarına neden üye oldunuz? Sizi 

buna iten ana etmen neydi? Kadın kollarına 

üye olmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? 

Bu hedeflere ulaştınız mı? 

 

*Hedef 

Annesin, ev işini yapıyorsun. Ama emeğin 

görünmüyor. Biz bir yerlere geldik ama bedel 

ödeyerek geldik. Birbirimize destek olarak. 

Komisyon döneminde, kol döneminde kadın 

bilincimiz gelişti. Kadınım, tek başıma yürüyebilir, 

mücadele edebilirim dedik 

*Kadın olarak tek başına mücadele 

etmek 

*Kadınlarla birbirimize destek 

olmak 

 Kadın kolları niçin kurulmuştur size göre? 

Şu anda yerine getirdiği görevleri göz 

önünde bulundurduğunuzda ilk kuruluş 

amacıyla paralellik görüyor musunuz? Ya da 

ilk kuruluş amacına ne kadar hizmet ediyor 

kadın kollarının şu anki mevcut 

yapılanması? 

 

*Kadın kolları niçin kurulmuş 
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Önce yönetimler vardı. Kadınlar söz sahibi 

değildi. Şu anki sistem partileri öyle. Biz de öyle 

başladık. Biz bir iradeyiz. Ayrı kararlarımızı alalım, 

erkeklerle paylaşalım. Eşim yapamazsınız 

başaramazsınız dedi. Baktı ki ben başarabiliyorum, 

ev işlerini de yapıyorum, çocuklara bakıyorum, 

sonra en büyük destekçim oldu.  Benim eşim apayrı 

bir insandı. Her türlü konuda bana destek olurdu. 

Eve gelip beraber yemek yapıyorduk. 

*Yönetimlerde kadınlar söz sahibi 

değildi 

*Eşim başaramazsınız dedi 

*Hem ev işlerine, hem çocuklara, 

hem kadın kollarına yetiştim 

* En büyük destekçim oldu 

 Kadın kollarına üye olduktan sonra 

kendinize olan güveninizde veya çevrenizin 

size duyduğu saygıda bir artış söz konusu 

oldu mu? 

 

*Güven, saygı 

Örnek gösterildik kadın kollarına üye 

olduktan sonra. Bu kadın tek başına bir şeyler 

yapabiliyor. Yaşlılar erkekler bizi görünce ayağa 

kalkıyorlardı. Saygı duyuyorlardı. Özgüvenimiz arttı. 

* Örnek gösterildik 

 * Yaşlılar, erkekler ayağa kalktı 

* Özgüven arttı 

Kadınlara yönelik bilinçlendirme toplantıları 

yaptığımızda gidin bunu kocama anlatın diyorlardı. 

Bazı erkekler kabulleniyor anlattığımızda. Bazı 

kampanyalar başlattığımızda toplantılarımıza 

erkekleri çağırdık. Kadın bilinçlenince yemeğini 

kendin yap diyor erkeklere. Ben gidip çalışıp para 

kazanıyorum, o evde oturuyor diyorlar. 

* Kadın bilinçlendirme toplantılar; 

bunları kocama anlatın 

* Erkekleri çağırdık 

 Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini 

düşündüğünüz ancak çeşitli sebeplerle 

gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler 

var mı? Peki, bu faaliyetleri 

*Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 
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gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

 

Sadece 8 Martta veya basın açıklamalarında 

kadını anmak değil, kadını yerinde ziyaret edip 

bilinçlendirmek gerekiyor. Buna gücümüz yetmiyor 

şu anda. Sistem TV ile vs. kadını eve bağlıyor.  

* Kadını yerinde ziyaret etmek 

*Kadın tv ile eve bağlanıyor 

Kadınlarla iç içe olmak lazım daha fazla. 

Sayımız yetersiz olduğu için yapamıyoruz. Mahalle 

meclisleri olması lazım, sadece ilçe meclisleri 

yetmiyor. Sokak meclisleri olması lazım.  

*Kadınlarla iç içe olmak 

* Sayımız az 

* Mahalle, sokak meclislerimiz yok 

Siyaseti yeterince anlatamıyoruz. Biz bu 

bilince vardık ama diğerlerine kolayca 

anlatamıyoruz. Emek ve çaba ister. Kadın kolay 

kolay dönüşmüyor. Yüzlerce yıllık bir bastırılmışlık 

var. Benim kaderim budur, annemin yaşadığı gibi 

yaşayacağım diyor. Kadın dönüşmek istiyor yeter ki 

bir güvencesi olsun. Kadın dönüşünce zamanla 

erkeği de dönüştürebiliyor. 

*Yüzlerce yıllık bastırılmışlık 

*Kolay dönüşmez 

*Kaderim bu, annem gibi yaşamak 

 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

 

*Kadının siyasal katılımı 

Kadın korkutulmuş, sindirilmiş. Kürt kadınları 

bunu bence aştı artık. Hedefimiz Türk kadınlarını da 

özgürleştirmek, kurtuluş ancak öyle olur. 

*Kadın sindirilmiş 
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 Meclisteki kadın milletvekili oranı hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Sizce meclisteki kadın 

milletvekilleri kadınları temsil etme gücüne 

sahipler mi? 

 

*Kadın milletvekili oranı 

Diğer parti kadınlarında kadın bilinci yok, tek 

bir kesime hitap ediyor, tabana inip o bilinci verip 

emek harcamak yok.  

*Diğer parti kadınlarında kadın 

bilinci yok 

* Tabana inmiyorlar 

 Türkiye’de kadınların toplumsal konumu 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceniz 

olumsuz ise kadınların toplumsal 

konumlarını iyileştirmenin iyi yolu nedir? 

 

*Kadının toplumsal konumu 

 

Örgütlenmekten geçer. Bilinçle aydınlanmayla 

olur.  

*Örgütlenme 

*Bilinçle, aydınlanmayla 

 Siyasetteki kadın sayısının artması ataerkil 

zihniyetin aşılması ve kadın sorunlarının 

çözülmesi için yeterli midir? Kadın siyasette 

daha fazla temsil edilince sorunlarının 

çözümü daha mı kolay olacak? Sayıca daha 

fazla temsil edilmesi yeterli mi? 

 

*Daha fazla kadın, daha çok çözüm 

Sayısal olarak bakmıyoruz. Ne kadar kadını 

temsil edebiliyor? Kadınları siyaseten ne kadar 

temsil edebiliyor? Erdoğan 8 Mart’ta kadınları 

*Sayı değil, kadını ne kadar temsil 

edebildiği 

*Erkekler kadın sorunlarını 
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toplayıp onlara hitap ediyor, ama erkekler kadın 

sorunlarını kadınlar kadar iyi anlayamazlar. 

anlayamaz 

 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

*Bakanlık 

Kadın bakanı olmak isterdim. *Kadın bakanı 

 Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 

siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? Neden 

bu isimler? 

*Rol model 

Sebahat Tuncel Pervin Buldan gibi. 

Erkeklerden Selahattin Demirtaş ve Önderlik. 

*4’te 2, ilk ikisi kadın 

 Partinizin hem genel merkez hem de il 

teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik( sayı) 

hem de nitelik ( söz sahibi olma) bağlamında 

eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor 

musunuz? Sizce bu konuda meclisteki diğer 

partilerin durumu nasıl? 

*Partide nicel-nitel eşitlik 

Üç yıl önce çok karar sahibi değil diyebilirdim 

ama şu anda kadın kendi kararını kendi alıp 

uygulayabiliyor. 

*Kendi kararını alıp uygulayabiliyor 

 Kadınların siyasal katılımını arttırmak için 

ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın kolları 

neler yapabilir/ neler yapıyor? 

 

*Siyasal katılımın artması 

Siyasal katılımı arttırmak için sosyal yaşama 

katılması gerekir öncelikle, sosyalleşmesi gerek 

*Siyasal katılım için sosyal yaşama 
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önce. Doğrudan siyasete girince dar bir penceresi 

olur. Dört duvar arasından çıkması lazım öncelikle. 

Aşama aşama olması lazım. 

katılım 

* Doğrudan siyasete girerse dar bir 

penceresi olur 

* Önce dört duvar arasından çıkmalı 

 Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir 

sizce? Yoksa parti üst yönetiminde daha 

fazla kadının söz sahibi olması için 

yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

 

*Kadın kolları düzenleme 

Kadın meclisinin her yerde güçlenmesi lazım, 

sokaklara inmesi lazım. Bir bilinç patlaması var ama 

onu örgütlü hale getirmek lazım. 

*Sokaklara kadar her yerde 

örgütlenme 

* Bilinç patlaması var, örgütlü hale 

getirmek lazım 

İstanbul HDP 3: 

50 

Dul 

3 çocuk (32, 29, 27)  

Ortaokul mezunu 

Serbest çalışıyor, ticaret 

Doğum yeri Muş 

66’dan beri İstanbul’da yaşıyor. 

 İstanbul HDP 3: 

50 

Dul 

3 çocuk (32, 29, 27)  

Ortaokul mezunu 

Serbest çalışıyor, ticaret 

Doğum yeri Muş 

66’dan beri İstanbul’da yaşıyor. 

 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  *Siyasete ilgi 
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İlk dövizi elime aldığımda ilkokuldaydım . 

Öğretmenimiz Diyarbakırlıydı. Ağabeyim siyasetle 

uğraşıyordu ama biz küçüktük. Öğretmenimiz Deniz 

Gezmiş’in asıldığı gün neden asıldıklarını anlattı. O 

gün bugündür siyasetin içindeyim. 74-75’li yıllarda, 

BehiceBoran’a oy verdim ve onun için çalıştım. 

Babam zaten potansiyel devrimciydi ailede. 

*Aileden gelen politiklik 

* İlkokulda öğretmenden etkilenmiş 

12Eylül döneminde liseye gidemedim. 

Evlendim devrimci birisiyle. Çocuklarım da 

devrimci, örgütlüler şu anda. 

*Devrimci eş 

 Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu 

kararı aldığınız süreçte eşinizin / ailenizin/ 

sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

*Kadın kolları üyelik tepkiler 

Daha önce kendi ilçemde yönetimdeydim. 

Daha sonra kadın meclisine geçtim. Örgüt içinde 

kadın olarak bir sürü sorunla karşılaşıyorsun. 

Ondan dolayı kadının özgün çalışmasını yapmak en 

doğrusu. Kadının kurtuluşu, toplumun kurtuluşu 

olacak. Ne kadar mücadele edersek bir o kadar eksik 

kalıyoruz.  

Bu seçim çalışması daha çok kadının üstünden 

gitti. Parti mücadelesi o kadar güzel ki bazen 

çocuklarımı bile unutuyorum dedi biri bir toplantıda.  

Eş başkanlık, fermuar ve kota olmasına 

rağmen yine zorlanıyoruz. 

*İlçe yönetim; kadın meclisi 

* Örgüt içinde kadın olarak yaşanan 

problemler 

 *Kadının özgün çalışmasını yapmak 

*Bazen çocuklarımı bile unutuyorum 

*Eşbaşkanlık, fermuar ve kotaya 

rağmen zorlanıyoruz 

 Kadın kollarına neden üye oldunuz? Sizi 

buna iten ana etmen neydi? Kadın kollarına 

üye olmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? 

*Hedef 
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Bu hedeflere ulaştınız mı? 

 

Kadın meclisine üye oldum çünkü biz Kürt 

kadınların işi çok zor. Feodal bir toplumdan 

geliyoruz. Öküzden sonra gelen bir konumdaydık. Bu 

yüzden Kürt siyasetinin kadına biçtiği bir rol var. 

Kadın meclisine girmeliyim, çünkü mücadelenin 

buradan geçtiğini çok iyi biliyorum dedim kendi 

kendime. 

*Kürt kadınlarının işi çok zor 

*Feodal toplum, öküzden sonra 

kadın *Mücadele kadın meclisinden 

geçiyor 

 Kadın kolları niçin kurulmuştur size göre? 

Şu anda yerine getirdiği görevleri göz 

önünde bulundurduğunuzda ilk kuruluş 

amacıyla paralellik görüyor musunuz? Ya da 

ilk kuruluş amacına ne kadar hizmet ediyor 

kadın kollarının şu anki mevcut 

yapılanması? 

 

*Kadın kolları niçin kurulmuş 

Biz kadın meclisiyiz ama HDP’li her kadın, 

kadın meclisinin doğal üyesidir. 

*HDP’li her kadın meclisinin doğal 

üyesi 

 Kadın kollarına üye olduktan sonra 

kendinize olan güveninizde veya çevrenizin 

size duyduğu saygıda bir artış söz konusu 

oldu mu? 

*Güven, saygı 

İster istemez oluyor. Bu hareketin Kürt 

kadınına verdiği misyon ve kadının onu yerine 

getirdiği tarihsel süreç ortadadır.  

*Hareketin Kürt kadınına verdiği 

misyon 

Kadın meclisine yollar açık. Sistemi bildiğimiz *Kadın meclisine yollar açık 
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için her kadın arkadaşımızın başarısı hepimizin 

başarısıdır. Bizde hiyerarşi yoktur. Aşağıdan yukarı 

bir düzen yoktur, kimse kimsenin önünü tıkamaz.  

* Hiyerarşi yok 

 Kadın kolları olarak hangi sıklıkla 

toplanıyorsunuz? Genellikle hangi konular 

üzerinde tartışmalar yapıyorsunuz? Gündem 

konuları neye göre belirlenmektedir? 

Toplantı gündemi nasıl belirlenir? Bu 

konuda kadın kolları olarak hareket alanınızı 

kim belirler? 

*Toplantı sıklığı, gündem 

Kadın meclisi olarak toplantı rutinimizi 

kendimiz belirleriz 15 günde bir falan. Olağanüstü 

durumlarda daha sık da toplanabiliriz. Eğitim 

çalışmaları olur. 

*15 günde bir 

* Olağanüstü durumlarda daha sık 

* Eğitim çalışmaları 

 Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini 

düşündüğünüz ancak çeşitli sebeplerle 

gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler 

var mı? Peki, bu faaliyetleri 

gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

* Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

Kadın cinayetlerinin önüne geçemiyoruz. 

Ekonomik anlamda kadınlara destek olamıyoruz. 

Kadınların barınabileceği yerler yapmalıyız. Bizim 

derdimiz kadının doğasını bozmadan kadınını 

mücadelenin içinde aktifleştirmek. 

*Ekonomik destek olamıyoruz 

*Kadının doğasını bozmadan 

mücadele içinde aktifleştirmek 

 Kadın kolları sizce siyasetin öğrenildiği bir 

teşkilat mıdır? 

* Siyaset okulu 

Öyle kadınlarımız var ki bir iki üniversite 

bitiren entelektüel birikime sahip kadınlardan çok 

*Doğal bir akademi 
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daha deneyimliler. Kendiliğinden gelip kadın 

meclisinde çalışmak isteyen kadınlar var. Burası 

doğal bir akademi. Herkes birer tutam koyuyor ve 

kocaman bir emek çıkıyor ortaya.  

*Üniversite mezunu kadınlardan 

daha deneyimli olan kadınlar var 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

*Kadının siyasal katılımı 

Erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Devlet 

babanın kadına bakış açısı ortada. Şu an milletvekili 

olan kadınların bakış açısına baktığımız zaman 

görüyoruz ki kadının siyasette olması değil, doğru 

siyasette olması önemli, doğru yerde olması çok 

önemli. Tansu Çiller de siyasetteydi. Ama onun 

döneminde Kürtler çok kötü şeyler yaşadı.  

Mecliste kadın bedeniyle ilgili kararları 

erkekler alırken kadınlar da ellerini kaldırdılar. Ama 

bu toplumu değiştirmek istiyorsak doğru yerde 

mücadele etmemiz önemli. 

Siyaset şık giyinip saçlarını yaptırıp orda iki 

süslü laf söylemek değil, bizzat alanlarda mücadele 

etmek. 

* Erkek egemen toplum 

* “Devlet baba”nın kadına bakışı 

*Kadının siyasette değil, doğru 

siyasette olması önemli 

*Kadın bedeniyle ilgili kararları 

erkekler aldı, kadınlar el kaldırdı 

*Siyaset şık giyinip süslü laflar 

etmek değil, alanlarda olmak 

 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

*Bakanlık 

Kadın bakanlığı isterdim.  *Kadın bakanlığı 

 Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 

siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? Neden 

* Rol model 
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bu isimler? 

Kürt milletvekillerinin hepsi, Rosa 

Luxemburg.  

*Kürt mv. Hepsi, Rosa Luxemburg 

 Partinizin hem genel merkez hem de il 

teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik( sayı) 

hem de nitelik ( söz sahibi olma) bağlamında 

eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor 

musunuz? Sizce bu konuda meclisteki diğer 

partilerin durumu nasıl? 

* Partide nicel-nitel eşitlik 

Biz de kendi içimizde dişe diş mücadele 

ediyoruz her şey güllük gülistanlık değil. Eş 

başkanlık varsa ben başkan olmam diyen erkekler 

var hala. Onlarla mücadele ediyoruz hala. Erkekler 

hala içselleştiremedi. Veya eşbaşkanlar bir yere 

gittiğinde erkelere sandalye verir, o başkan diye 

kadın da yardımcısı olarak sunulur. Önce erkeğin 

önüne çay konur. Kadın arkada kalır. Bunu hala 

kendi içimizde tartışıyoruz. 

Kadınlar çalışmadılar deniyor kötü seçim 

sonuçları olduğunda. İyi olduğunda erkekler kendi 

emeğini öne sürer.  

* Parti içinde (erkeklerle) mücadele 

* Eşbaşkanlık varsa başkan olmam 

diyen erkekler 

* Erkekler hala içselleştiremedi 

* Ziyaretlerde erkek olan başkana 

sandalye verilir 

* Kadın yardımcısı gibi sunulur 

* Önce erkeğin önüne çay konur 

* Kadın arkada kalır 

*Başarısızlıkta; kadınlar çalışmadı 

 Sizce diğer partiler ve kendi partiniz kadın 

kollarına gereken önemi veriyor mu?  

Partinizden bu konudaki beklentileriniz 

nelerdir? 

*Kadın kollarına önem 
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Ne kadar söylersen söyle eksik kalıyor. Kimse 

sana bir şeyler vermiyor. Sen kendin emek verip elde 

edeceksin. Erkek bir çalışacaksa, kadın on çalışacak.  

*Erkek bir çalışacaksa kadın on ç. 

 Kadınların siyasal katılımını arttırmak için 

ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın kolları 

neler yapabilir/ neler yapıyor? 

*Siyasal katılımın artması 

Kadın meclisini büyütmeliyiz. Bir kere kadını 

evden çıkarmak lazım. Ona bir perspektif 

kazandırmak lazım. Kadın meclisinin olmadığı 

ilçelerde çalışmalar sekteye uğruyor.  

*Kadın meclisi büyütülmeli 

*Kadın evden çıkarılmalı 

*Ona bir perspektif kazandırılmalı 

*Kadın meclisi yerelde de 

örgütlenmeli 

 Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir 

sizce? Yoksa parti üst yönetiminde daha 

fazla kadının söz sahibi olması için 

yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

*Kadın kolları düzenleme 

Güçlenmelerle olur. Sürekli tazelenmek lazım. 

İlk önce ilçelerde güçlü kadın meclisleri, sonra il, 

sonra genel merkez. Buralar ne kadar güçlü olursa 

ana kademe de o kadar güçlü oluyor. 

*İlçe, il ve genel merkez kadın 

meclisini güçlendirilmesi 

* Sürekli tazelenme 

KONYA 

Konya AKP 1:  

44 yaşında 

Ev hanımı  

Açık öğretim tarih öğrencisi 

KONYA 

Konya AKP 1:  

44 yaşında 

Ev hanımı  

Açık öğretim tarih öğrencisi 
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Evli üç çocuklu 

Sinoplu 

Beş yıldır Konya’da yaşıyor 

Evli üç çocuklu 

Sinoplu 

Beş yıldır Konya’da yaşıyor 

Sinop’ta daha öncesinde kadın 

kollarındaydım. 5 yıl falan. Yani toplam 10 yıldır 

AK parti kadın kollarındayım. Eşime sürekli 

yalvarıyordum teşkilata gireceğim diye. Eşim memur 

olduğu için o giremiyordu, benim de girmemi 

istemiyordu aynı sebeple, ben kuruldu kurulalı hep 

destek sağlıyordum zaten. 

*Eşim memur, siyasete giremiyor 

* Benim de girmemi istemiyordu 

*AKP kuruldu kurulalı 

destekçisiydim zaten 

* Yalvardım 

 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı? *Siyasete ilgi 

Aileden gelen bir politiklik var. Rahmetli 

dedem demokrat partiliydi. Aile hep merkez 

sağdaydı. İlk oyumu Turgut Özal’a verdim. 

Çocukken Adnan Menderes’in idamıyla ilgili bir 

kitap okudum ve çok etkilenmiştim. O şekilde ona bir 

tepki olarak başladı. Eşim politikayla çok ilgili değil 

aslında, o da AK Partili ama aktif değil. 

*Politik aile 

* Eşim AK Partili ama aktif değil 

 Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu 

kararı aldığınız süreçte eşinizin / ailenizin/ 

sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

*kadın kolları üyelik tepkiler 
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Kadının siyasette işi ne dediler, çok tepki 

gösterdiler. Toplantılar var sürekli gidip geliyorsun. 

Eşim de normalde destek olsa da, erkek sonuçta, en 

ufak bir iş eksik olduğunda partiye gidiyorsun, orada 

çok vakit geçiriyorsun diye kızıyordu. Babam da çok 

kızıyordu. Ben artık politikanın tozunu yuttum 

bırakamam derdim. Ama artık hepsi alıştı, 

kabullendi.  

Kadınların bazen çok ilginç projeleri 

olabiliyor. Kadınlar daha duyarlı, daha hassas. 

*Kadının siyasette işi ne 

* Eşim destekçi ama 

* Erkek sonuçta 

* Evde eksiklik olduğunda kızıyordu 

* Hepsi alıştı, kabullendi 

*Kadınların ilginç projeleri olabilir 

* Daha duyarlı, daha hassas 

 Kadın kollarına neden üye oldunuz? Sizi 

buna iten ana etmen neydi? Kadın kollarına 

üye olmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? 

Bu hedeflere ulaştınız mı? 

*Hedef 

Savunduğum bir projenin resmi üyesi olmak 

istiyordum. İlerde bir şeyler yaptığımın belli 

olmasını istiyordum. Adım olsun istiyordum. Güzel 

projelerde olduğum zaman o bir gurur benim için. 

AKP’ye hizmet, bazı yerlerde eleştirmek, düzeltmeye 

çalışmak, bazı yerlerde farklı projeler sunmak. Her 

projesini kabul etmek değil, istişareler yapmak da 

benim ilgimi çekiyor. Sorguladığım şeyler oluyor, 

toplantılarda bunu dile getiriyorum. Şu şöyle 

olabilir, böyle yaparsak insanlara itici gelebilir, 

şöyle yapalım diyebiliyorum. 

*Savunduğum projenin resmi üyesi 

olmak 

* Güzel projelerde adımın olması bir 

gurur 

*AKP’ye hizmet, gerektiğinde 

eleştirmek, düzeltmeye çalışmak 

 

AK parti olmasaydı yine de siyasete girer 

miydiniz? 

 

Girmezdim, zor. Çünkü AK parti çekici geldi 

bize. Alternatifini düşünmedim şu anda. Başka 

*AKP olmasaydı siyasete girmezdim 
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partilerde yapamazdım.  

 Kadın kolları niçin kurulmuştur size göre? 

Şu anda yerine getirdiği görevleri göz 

önünde bulundurduğunuzda ilk kuruluş 

amacıyla paralellik görüyor musunuz? Ya da 

ilk kuruluş amacına ne kadar hizmet ediyor 

kadın kollarının şu anki mevcut 

yapılanması? 

*Kadın kolları niçin kurulmuş 

Erkekler çok rahat olamaz kapı çalmada, 

proje anlatmada vs. Kadınlar öyle değil, daha rahat, 

çok çabuk kaynaşır, kapıları daha çabuk çalar, gece 

de gündüz de. Erkek bir kapıya gittiğinde hoş 

karşılanmaz. Kadınları içten içe etkileyebilecek, yeni 

şeyler anlatabilecek, haklarını savunmayı 

öğretebilecek birileri olması lazım. Kadın sığınma 

evleri, yetiştirme yurtları, huzur evlerine gidiyoruz 

ziyarete. Her yerdeki sıkıntıları çok detaylı 

dinleyebiliyoruz ve o an hemen çözüm üretebiliyoruz. 

Bir arkadaşın çamaşır makinesi yok dendiğinde, 

hemen aramızda çamaşır makinesi alacak parayı 

toparlayabiliyoruz veya oralardan bir yerden bulup 

götürebiliyoruz da. Teşkilatta bu olduğu sürece, halk 

teşkilata başarılı, iş halledebilen gözüyle bakacak. 

Yeni projelerde etki de önemli. 

*Erkekler kapı çalmada rahat 

olamaz 

* Kadınları içten içe etkilemek 

* Her yerdeki sıkıntıları detaylı 

dinleyip anında çözüm üretmek 

 

 Kadın kollarına üye olduktan sonra 

kendinize olan güveninizde veya çevrenizin 

size duyduğu saygıda bir artış söz konusu 

oldu mu? 

*Güven, saygı 

AK parti çok şey katıyor. Çok güzel insanlar 

tanıyorum, güzel yerlerde bulunup, güzel şeyler 

*AKP çok şey katıyor 
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öğreniyorum. 

 Parti içindeki ilk göreviniz neydi? Şu ana 

kadar hangi görevlerde yer aldınız? (Parti 

Teşkilatı içinde yükselme söz konusu mu, 

dikey hareketlilik var mı?) 

*Dikey hareketlilik 

Sinop’ta İlk yönetim kurulu üyesi olarak 

başladım, sonrasında seçim işleri sorumlusu kadın 

kollarında, sonrasında seçim koordinasyon başkanı, 

ilçe ana kademe teklif geldi, onu gerçekleştiremeden 

Konya’ya geldim. Konya’ya geldiğimde teşkilatta 

verimli olmak istiyorum diye başvurdum, davet 

ettiler. Dayanışma grubuna girdim. Dayanışma 

kurulundan il yönetimine- kadın kolları- geçtim. 

Burada üç başkanla çalıştıktan sonra Özgür Hanım 

tarafından ekonomik işlerden sorumlu başkan 

yardımcısı olarak davet edildim. Şimdi Halkla 

işlerden sorumlusu başkan yardımcısıyım. Ayrıca iki 

dönemden beri SKM’desekreterya- bilgi işlem 

sorumlusuyum. Tecrübe kazandıkça mevkiler de 

değişiyor. 

*Kadın kolları içinde yukarı doğru 

hareket 

* Konya’da kadın kolları il yönetimi 

* Ekonomik işlerden sorumlu başkan 

yardımcısı –kadın kolları 

* Halka ilişkilerden sorumlu başkan 

yardımcısı- kadın kolları 

* SKM- sekreterya-bilgi işlem 

* Tecrübe arttıkça mevki değişiyor 

Ana kademede olmak isterim, o da bir gurur. 

Daha önemli kararların alındığı, kadın kollarının 

yönetildiği yerler. Teklif gelirse değerlendiririm. 

*Ana kademede olmak isterim 

* Daha önemli kararların alındığı 

yer 

* Kadın kollarının yönetildiği yer 

* Teklif gelirse 

 Kadın kolları olarak hangi sıklıkla 

toplanıyorsunuz? Genellikle hangi konular 

üzerinde tartışmalar yapıyorsunuz? Gündem 

*Toplantı sıklığı, gündem 
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konuları neye göre belirlenmektedir? 

Toplantı gündemi nasıl belirlenir? Bu 

konuda kadın kolları olarak hareket alanınızı 

kim belirler? 

Haftada bir yönetim, haftada bir ya da iki 

yürütme toplanır. 50 kişilik yönetim var, gündem 

konusundan farklı olarak çeşitli değerlendirmeler 

yaparız. O haftada ziyaret edilecek yerler seçilir, 

kimler gidecek o seçilir. 11 başkan yardımcısının 

üçer ilçesi var sorumlu olduğu. Oraların 

koordinatörüyüz. Oradaki kadın kolu başkanlarıyla 

iletişim halindeyiz. O hafta içinde ne yapabiliriz, 

projeleri değerlendiriyoruz. Kadın sağlığı veya 

çocuklarla iletişim, GDO’lu gıdalar gibi konularda 

konuşmacılar getiriyoruz. Siyasi gündemi 

değerlendiriyoruz. 

*Haftada bir yönetim toplantısı, bir 

ya da iki yürütme toplantısı 

* Çeşitli değerlendirmeler 

*Ziyaret edilecek yerlerin 

belirlenmesi 

* Kadın sağlığı, çocuklarla iletişim, 

GDO’lu gıdalar konularında 

konuşmacılar 

* Siyasi gündem değerlendirmesi 

 Kadın kolları olarak yaptığınız faaliyetleri 

kısaca özetler misiniz? (Sizce kadın 

kollarının yaptığı faaliyetler hangi kapsama 

giriyor? Partinin halka ilişkiler görevlerini 

mi yürütür, daha fazla kadını siyasete 

taşımak için mi kurulmuştur veya kadın 

sorunlarını çözmek için mi faaliyet 

göstermektedir?) 

*Faaliyetler 

Bayanlar özellikle gelip siyasete girmek 

istiyorum diyorlar. Onları üye yapıyoruz. Gönüllü 

dosyasına ekliyoruz isimlerini. İhtiyaç olduğunda 

dosyayı açıp değerlendiriyoruz. İş başvurusu 

dosyamız da var. Her türden insan bize geliyor. 

Başvuru yapıyor. Özel sektörden gelen iş 

ihtiyaçlarını onlarla karşılıyoruz. Çok fazla muhtaç 

*Aramıza katılmak isteyenleri 

gönüllü dosyasına ekleriz 

* İş başvurusu dosyası 

* Özel sektörden gelen iş 

ihtiyaçlarını onlarla karşılarız 
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aileye bu şekilde destek olduk. Ayrıca kadın 

kollarının sosyal faaliyet olarak kız yurtlarına 

sürekli ziyaretlerimiz oluyor. Huzur evlerine 

gidiyoruz küçük hediyeler alarak. Finansmanı kendi 

aramızda da karşılıyoruz, kadın kollarının belli bir 

miktar finansmanı var oradan karşılıyoruz, bazen 

belediyelerden yardımlar istiyoruz araç veya ikram 

konusunda. 

* Kız yurtları, huzurevi ziyaretleri 

* Finansman; bazen cebimizden, 

bazen kadın kolları bütçesinden, 

bazen belediyelerden 

Bu arada üç merkez ilçede 140 kişi asil 

yönetimde, üye sayısını bilmiyorum. 

 

 Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini 

düşündüğünüz ancak çeşitli sebeplerle 

gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler 

var mı? Peki, bu faaliyetleri 

gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

*Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

Kadınların kendi branşlarına göre işleri 

olmasını çok istiyorum. İşsiz kadın kalmasın 

istiyorum. Evinde veya dışarıda nerede olursa bir 

meşgalesi olması lazım. Çok mağdur olup da destek 

isteyenlere yardımcı olamadığımızda üzülüyoruz. 

Hastanelerden bizlere özel bir kontenjan açılmasını 

isteriz. Hastalar bize gelip yardım istediğinde direk 

onu hastaneye götürüp tedavi ettirip oradan 

çıkarabilmeyi isterim. Evlenemeyenleri evlendirelim. 

Gençlerin okumasını sağlayalım. 

*Her kadının bir işi olsun 

* Evinde veya dışarıda bir meşgalesi 

olsun 

* Hastaneler bize özel kontenjan 

açsa 

* Evlenemeyenleri evlendirme 

* Gençlere okuma imkânı 

 Kadın kolları sizce siyasetin öğrenildiği bir 

teşkilat mıdır? 

*Siyaset okulu 

Çok şey öğretti bana ama yeterli değil. Kadın 

kollarında zaman zaman siyasi eğitimler alınması 

*Çok şey öğretti ama yeterli değil 
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lazım. Neyi nerede yapacak, nerelerde nasıl 

davranacaklar kadınların bunu öğrenmesi lazım. 

Siyaset akademisine gittim kendimi geliştirmek için. 

Bu yeterli değil tabi. Bir meclis üyesinin, milletvekili 

aday adayının, kadın kolunda çalışmak isteyenin bir 

eğitime tabi tutulmasını isterim. Biz eğitimsiz 

başladık, içinde öğrendik. Siyaset çok şey öğretiyor 

ama eğitimle birlikte daha güzel olurdu. 

* Siyasi eğitimler olmalı 

*Siyasete atılmak isteyenler eğitime 

tabi tutulmalı 

* Siyaset çok şey öğretir ama 

eğitimle birlikte daha güzel olur 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

*Kadının siyasal katılımı 

Teşkilatın kapısı, mimlenme korkusu, siyasette 

olursam çocuğum ilerde şu işi yapamaz düşüncesinin 

hala revaçta olması. İlgi meselesi biraz da. Kadının 

siyasete girmesi gerektiğine inandırmak. İnandıktan 

sonra dener girmeyi. Ama inanmazsa uğraşmaz. 

Kadının siyasette olması gerektiğine henüz çok ilgi 

çekilmedi. Komek’lerde halk eğitimlerde siyaset 

akademileri açılmalı. 

*Mimlenme korkusu 

* Siyasette olursam çocuğum ilerde 

şu işi yapamaz 

* İlgi meselesi 

*Kadının siyasete girmesi 

gerektiğine inandırmak 

* İnanırsa dener 

* Halk eğitim merkezilerinde siyaset 

akademileri açılmalı 

 Meclisteki kadın milletvekili oranı hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Sizce meclisteki kadın 

milletvekilleri kadınları temsil etme gücüne 

sahipler mi? 

*Kadın milletvekili oranı 

Çok az sayıdalar. Halkla buluşmuyorlar. *Çok az 
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Daha çok olması lazım. Konya milletvekili Ayşe 

Türkmenoğlu (Avukat) her programımıza katılır, hep 

yanımızdadır.  Bu gibi örneklerin çok olması lazım.  

* Halkla iç içe olmalı kadın mv. 

 

 Siyasetteki kadın sayısının artması ataerkil 

zihniyetin aşılması ve kadın sorunlarının 

çözülmesi için yeterli midir? Kadın siyasette 

daha fazla temsil edilince  sorunlarının 

çözümü daha mı kolay olacak? Sayıca daha 

fazla temsil edilmesi yeterli mi? 

*Daha fazla kadın, daha çok çözüm 

O şekilde bakmıyorum, erkekler de kadın 

sorunlarını çözebilir. Çok kadın olsun diye bir şey 

yok, nitelikli duyarlı olsun. Çok kadın olunca her şey 

daha güzel olacak diye bir şey yok. 

*Erkekler de kadın sorunlarını 

çözebilir 

* Çok kadın değil, nitelikli, duyarlı 

kadın olsun 

 

 Türkiye’de kadınların toplumsal konumu 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceniz 

olumsuz ise kadınların toplumsal 

konumlarını iyileştirmenin en iyi yolu nedir? 

* Kadının toplumsal konumu 

Dejenere etmeden, kadınlar çalışma altında, 

seviyesi düşük yerlerde çalışıyorlar, bu dejenerasyon 

ailelere farklı bir şekilde yansıyor. Kaliteli, özel 

işlerde, kendilerine yakışan işlerde çalışmaları 

lazım. Tezgahtarlığı yakıştıramıyorum mesela 

bayanlara. Her yerde de olmasın bayanlar. Kadının 

kafasıyla bilgisiyle ağırlıyla o işte olmasını isterim. 

*Dejenere etmeden 

*Seviyesi düşük yerlerde 

çalışmasınlar 

* Ailelere kötü yansıyor 

*Kendilerine yakışan işlerde 

çalışsınlar 

*Tezgahtarlığı bayanlara 

yakıştırmam 
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* Her yerde de olmasın bayanlar 

 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz?İlk icraatınız 

ne olurdu? 

* Bakanlık 

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı İş 

konusunda herkesin bir güvencesi olsun isterim. 

*Çalışma ve Sosyal güvenlik 

* Herkesin iş güvencesi olsun 

 Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 

siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? Neden 

bu isimler? 

* Rol model 

Abdülhamit 

Recep Tayyip Erdoğan 

Bülent Arınç 

Turgut Özal 

Adnan Menderes 

*Hiç kadın yok 

 Partinizin hem genel merkez hem de il 

teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik( sayı) 

hem de nitelik ( söz sahibi olma) bağlamında 

eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor 

musunuz? Sizce bu konuda meclisteki diğer 

partilerin durumu nasıl? 

* Partide nicel-nitel eşitlik 

Başbakanımızın kadınlara verdiği önemin 

teşkilatlarda verilmediğini düşüyorum. Başbakan 

kadınlar nasıl isterse öyle yapın diye haber 

gönderiyor ama teşkilatlar öyle yapmıyor, göz ardı 

*Başbakanın kadına verdiği önem 

teşkilatlarda yok 

* Başbakan: kadın nasıl isterse öyle 
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ediyor. Ana kademeyi baba, kadın ve gençlik 

kollarını evlat olarak düşünülmesi gerektiğine 

inanıyorum. Kadın kollarına daha çok değer verilip 

projelerinin dinlenmesini istiyorum.  

yapın 

* Teşkilatlar göz ardı ediyor bunu 

* Ana kademe baba, kadın ve gençlik 

kolları evlat gibi düşünülmeli 

* Kadın kollarına değer verilsin, 

projeleri dinlensin 

 Sizce diğer partiler ve kendi partiniz kadın 

kollarına gereken önemi veriyor mu?  

Partinizden bu konudaki beklentileriniz 

nelerdir? 

* Kadın kollarına önem 

Yine en çok önem veren AKP. Ama bu 

geliştirilebilir. İmza yetkisi verilebilir. 

*Yine en çok önem AKP’de 

* İmza yetkisi verilebilir 

 Kadınların siyasal katılımını arttırmak için 

ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın kolları 

neler yapabilir/ neler yapıyor? 

*Siyasal katılımın artması 

Ünlü siyasetçileri davet edip kadınlarla 

buluşturmak. Siyasetle ilgili düşüncelerine dair 

anketler düzenlenebilir. Böylelikle gerçekten 

siyasetle uğraşmak isteyen kadınlar belirlenebilir. 

*Ünlü siyasetçileri kadınlarla 

buluşturmak 

* Siyasi düşüncelerle ilgili anketler 

* Gerçekten siyaseti düşünen 

kadınların tespit edilmesi 

 Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir 

sizce? Yoksa parti üst yönetiminde daha 

fazla kadının söz sahibi olması için 

yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

*Kadın kolları düzenleme 
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Ana kademeyle daha içli dışlı çalışılabilir. Bir 

masada piyon gibi oturmak değil onun da fikirlerini 

projelerini almak lazım. Onu da teşkilatın bir üyesi 

olarak görmek lazım.  Ana kademede 8-10 kadın var 

ama onlarla pek ilişkimiz yok, bir kopukluk var. 

Herkesin birbirini kabullenmesi gerekiyor. Oranın 

AK Parti olduğunu, herkesin AK Partili olduğunu ve 

birlikte çalışmaları gerektiğini düşünmeleri 

gerekiyor. 

*Ana kademeyle daha içli dışlı 

çalışılmalı 

* Masada piyon gibi oturmak yerine 

fikirlerin alınması lazım 

* Teşkilatın üyesi olarak görmek 

lazım 

* Ana kademedeki kadınlarda kopuk 

ilişki 

 

Konya AKP 2: 

50 

Arkeolog 

Emekli 2 yıldır 

Emeklilikten sonra partiye geçmiş 

Konyalı, Konya’da doğmuş. Doğunun her 

şehrinde bulundum. Antalya, ağrı, Ankara 

Polatlı, Van Sarıkamış. 

Medeni durum boşanmış (9 sene önce) 

 

Konya AKP 2: 

50 

Arkeolog 

Emekli 2 yıldır 

Emeklilikten sonra partiye geçmiş 

Konyalı, Konya’da doğmuş. 

Doğunun her şehrinde bulundum. 

Antalya, ağrı, Ankara Polatlı, Van 

Sarıkamış. 

Medeni durum boşanmış (9 sene 

önce) 

 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  *Siyasete ilgi 

Her zaman doğruyu yapanların yanlarında 

olmak istedim ama memuriyetim dolayısıyla olmadı, 

oy vermekle yetindim sadece. Sağa sola çarpındıktan 

* Emeklilikten sonra  

* Siyasette iddiam yok 
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sonra doğrunun ne olduğunu anlayabildim. AK Parti 

kadın kollarına girme sebebim: çalışıyorken çok 

olumsuzluklar gördüm. Allahın adını anarak yöneten 

insanlar var, ama tabanda hırsızlık, yolsuzluk, işini 

doğru yapmayan insanlar. Ben işler doğru olsun 

diye uğraşıyordum ama aynı yolda yürüdüğüm 

insanlar benim önüme köstek olmaya çalışıyor. 

Emekli olduktan sonra, karınca misali suyu 

taşıyorum ama yönüm belli olsun, ben doğru yerde 

hizmet vereyim, küçük de olsa bir faydam olsun diye 

girdim kadın kollarına. Siyasette iddiam yok, 

doğruluğuna inandığım amaç için hizmet. 

Doğru zamanı bekliyordum emekli olduktan 

sonra, karşılaştığım insanlarla yol öyle göründü.  

 

* Doğruluğuna inandığım amaca 

hizmet 

 Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu 

kararı aldığınız süreçte eşinizin / ailenizin/ 

sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

* Kadın kolları üyelik tepkiler 

Yanlış yapmadığımı düşündükleri için kötü 

tepki almadım. 

* Kötü tepki almadım 

 Kadın kollarına neden üye oldunuz? Sizi 

buna iten ana etmen neydi? Kadın kollarına 

üye olmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? 

Bu hedeflere ulaştınız mı? 

*Hedef 

Partiye hizmet.  * Partiye hizmet 

 Parti içindeki ilk göreviniz neydi? Şu ana 

kadar hangi görevlerde yer aldınız? (Parti 

Teşkilatı içinde yükselme söz konusu mu, 

*Dikey hareketlilik 
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dikey hareketlilik var mı?) 

Yönetim kurulu sekreteriyim. Bir hafta önce il 

sekreteri oldum.  

* Kadın kolları içinde hareketlilik 

Batının en göbeğinde de çalıştım uzun yıllar, 

doğuda da. Van-Muğla mesela. Doğuda anladığımız 

anlamda ataerkil zihniyetin olmadığını gürdüm. 

Kadınlar daha değerli, kadınlara daha iyi 

davranıyorlar,  daha rahatlar. Van’da istediğim gibi 

bisiklete binip gezebiliyorum boşanmış bir kadın 

olarak. Ama Muğla’da binemiyorum.  

Dedikodusundan dolayı. Muğla’da kadına şiddet çok 

fazlaydı. 

 

 

 Siyasetteki kadın sayısının artması ataerkil 

zihniyetin aşılması ve kadın sorunlarının 

çözülmesi için yeterli midir? Kadın siyasette 

daha fazla temsil edilince sorunlarının 

çözümü daha mı kolay olacak? Sayıca daha 

fazla temsil edilmesi yeterli mi? 

*Daha fazla kadın, daha çok çözüm 

Toplumun en alt kademesinde yaşamış 

insanlarız. Mecliste tabandan gelmiş insanların 

olması o insanları daha iyi anlamalarını 

sağlayacaktır. Örneğin, 10 çocuklu bir kadınvar, bir 

milletvekili onun sorunlarını bilmiyorsa onu nasıl 

temsil edecek. 

*Mecliste tabandan gelmiş insanlar 

olmalı halkı daha iyi anlamak için 

 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

* Bakanlık 
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Milli Eğitim Bakanı olmak isterdim.  * Milli Eğitim Bakanı 

 Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 

siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? Neden 

bu isimler? 

*Rol model 

Abdülhamit 

RTE 

Hüseyin Çelik 

Ahmet Davutoğlu 

Nimet Çubukçu 

*5’te 1, ilk 4’te kadın yok 

Konya MHP 1 

50 

Evli  

2 çocuk  

Üniversitesi mezunu 

Filolog ve ilahiyat mezunu 

Konya doğumlu, Konya’da büyümüş 

Konya MHP 1 

50 

Evli  

2 çocuk  

Üniversitesi mezunu 

Filolog ve ilahiyat mezunu 

Konya doğumlu, Konya’da 

büyümüş 

 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  *Siyasete ilgi 

Siyasetle iç içe büyüdük. Babam siyasetle 

ilgiliydi. Ağabeylerim de ocaklarda gençlik 

kollarında çalıştılar. Radyoda televizyonda hep 

Türkeş’in fikirlerini dinlediklerini hatırlıyorum. 

* Politik aile 
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Büyüklerimizi örnek alarak başladık. Belli bir yaşa 

geldikten sonra gerçekleri daha net olarak 

görüyorsunuz. İnsanların çıkarlarının esiri 

olduklarını görüyorsunuz ama bizim partimiz öyle 

değil. 

 Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu 

kararı aldığınız süreçte eşinizin / ailenizin/ 

sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

*Kadın kolları üyelik tepkiler 

6 yıl oldu. Daha önce de istedim ama 

çocuklarım küçüktü. Çocuklarım büyüyünce bir 

vesileyle başladım. Eşim daha önce Meram teşkilatta 

çalışıyordu. Kayınpederim de partide aktifti, ilçe 

başkanlığı yaptı. Kardeşim de burada yönetimde 

kadın kollarında. Teşvik edildik yani davaya hizmet 

etmek için. Kadın kollarına davaya hizmet etmek için 

girdim. 

* Çocuklar büyüyünce 

* Eş parti teşkilatında, kayınpeder 

ilçe başkanlığı  

* Davaya hizmete teşvik 

 Kadın kolları niçin kurulmuştur size göre? 

Şu anda yerine getirdiği görevleri göz 

önünde bulundurduğunuzda ilk kuruluş 

amacıyla paralellik görüyor musunuz? Ya da 

ilk kuruluş amacına ne kadar hizmet ediyor 

kadın kollarının şu anki mevcut 

yapılanması? 

*Kadın kolları niçin kurulmuş 
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Kadınları siyasete çekmek siyasi açıdan 

bilinçlendirmek, siyasette kadını söz sahibi yapmak. 

AKP bunu başardı çünkü her türlü imkanları 

vardı. Kadına görünürde de olsa değer verdi. Maddi 

olarak destekledi ve sonucu aldı. Bizde destek sadece 

manevi oldu. Parti olarak bizim yönetimdeki 

erkeklerde kadın evimin direği başımın tacıdır 

anlayışı var. O kadının 11’de bir yerden gelmesine 

razı olmam. Bir anne çocuğunun yanında olmalıdır 

görüşü vardır. Onu küçümsemek yerine, evinde 

olmalıdır. Siyasi propaganda da çok fazla yük 

vermediler bize. Siyasetin kadınla yapılması gereği 

kesinleştikten sonra artık biz de çalıştık propaganda 

çalışmalarında. Bu tamamıyla kadına verilen farklı 

değerden kaynaklanıyor. Kadına dişi, cinsel meta 

olarak bakılmaz bizde, anne olduğu için onu 

yıpratmamak lazım anlayışı olduğundan şimdiye 

kadar çok yük verilmedi. O yüzden bizim 

çalışmalarımız ne kadar kadını Konya’da partiye 

çekebiliriz. Bir de üyelik konusunda seçiciyiz. Konya 

küçük yer, bir tanıdık oluyor muhtemelen. Bazen 

farklı partilerden insanlar gönderiliyor farklı 

amaçlarla. 

*Kadını siyasete çekmek 

* Bilinçlendirmek 

* Kadını söz sahibi yapmak 

* AKP başarılı-imkanları var 

* Görünürde de olsa kadına değer 

* AKP kadına maddi destek 

* MHP’de sadece manevi destek 

*Parti yönetimi erkekleri:kadın 

evimin direği başımın tacıdır 

* Kadın 11’de eve gelmesin 

* Çocuğunun yanında olmalı 

*Siyasi propagandada yük 

vermediler  

* Kadının rolü anlaşılınca  

* Kadına verilen farklı değer 

* MHP’de kadın dişi, cinsel meta 

değildir 

* Anne- yıpratmamak gerek 

 Kadın kollarına üye olduktan sonra 

kendinize olan güveninizde veya çevrenizin 

size duyduğu saygıda bir artış söz konusu 

oldu mu? 

*Güven, saygı 
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Hizmet ettiğim için mutlu oldum. Zaten 

kendime güvenen bir insandım. 

*Hizmet mutlu etti 

 Parti içindeki ilk göreviniz neydi? Şu ana 

kadar hangi görevlerde yer aldınız? (Parti 

Teşkilatı içinde yükselme söz konusu mu, 

dikey hareketlilik var mı?) 

* Dikey hareketlilik 

Parti içerisindeki ilk görev, Teşkilatlardan 

sorumlu başkan yardımcısı olarak- kadın kolları, 

Kadın kolları İl başkanı oldum sonra. Teşkilat içinde 

yükselme kadının şevkiyle alakalı. Kadın çalışırsa 

olur, engelleyen bir durum yok.  

* Kadın kolları içinde yükselme 

* Yükselme kadının şevkiyle alakalı 

* Kadın çalışırsa, engel yok 

 Kadın kolları olarak hangi sıklıkla 

toplanıyorsunuz? Genellikle hangi konular 

üzerinde tartışmalar yapıyorsunuz? Gündem 

konuları neye göre belirlenmektedir? 

Toplantı gündemi nasıl belirlenir? Bu 

konuda kadın kolları olarak hareket alanınızı 

kim belirler? 

*Toplantı sıklığı, gündem 

Toplantımız haftada bir gün. Biz kadın kolları 

başkan ve yardımcıları olarak akşamları hep 

birlikteyiz (ev ziyaretleri şeklinde). Ama bir program 

varsa ön hazırlık için daha sık toplanırız. 

Grup toplantısında genel başkanımızın ne 

söylediğini tartışırız. Hükümet veya diğer partiler ne 

cevap verdi. Yanlışları görüp doğruları nasıl 

anlatabiliriz insanlara, bunları tartışırız. Biz 

gündemi ve iç tüzüğü çok iyi bilmek zorundayız. 

Engellileri ziyaret edip, görüş ve isteklerini 

raporlaştırıp kadın kolları genel merkeze göndeririz. 

*Haftada bir toplantı 

* Kadın kolu başkan ve yardımcıları- 

akşam ev oturmaları 

*Genel başka grup konuşması 

tartışması 

* Engelli ziyaretleri- görüş ve istek 

raporları- kadın kolları genel 

merkeze 

* Propaganda faaliyetleri 



317 
 

Propaganda faaliyetleri yapılır. Bir dernek 

kurma çalışmamız var kadın ve çocukların 

korunmasına yönelik. Kadına hak ettiği statüyü 

verebilecek, kadına özgüven sağlayacak ve yalnız 

kalmış kadınların elinden tutabilecek bir 

dernek.Seçimlere hazırlık faaliyetleri yapılır. 

Kandillerde program yaptık, aşure yapıp dağıttık, 

kadın kolları olarak kendi bütçemizden. Kendi 

bütçemiz derken; MHP’de kadın kolları kadın kolları 

genel başkanlığına bağlıdır. Tek şartı vardır, 

yönetim olarak seçimle değil atamayla görev 

yaptığımız için, kadın kolları ilçedeyse ilçe 

başkanlığına ildeyse il başkanlığına tabi olarak 

çalışır. Uyumlu çalışmak zorundadır. Resmiyette 

bizim bir gelirimiz yok, kendi aramızda topladığımız 

paralar veya yakın çevremizden topladığım 

paralarla yapıyoruz. Ramazanda öğrencilere yemek 

verdik, evlerimizde yaptık yemekleri. Aramızda 

yönetimde maddi durumu iyi olan arkadaşların 

yardımıyla erzak dağıttık. İl teşkilatı verdi biz kadın 

kolu olarak dağıttık. 

*Dernek projesi (kadına özgüven 

verecek, yalnız kalmış kadınlara 

destek) 

* Seçimlere hazırlık faaliyetleri 

* Kandil programları- aşure 

dağıtımı 

* Resmiyette bir gelirimiz yok 

*Kendi cebimizden ve yakın 

çevreden toplanan paralar 

* Erzak dağıtımı- il teşkilatı verdi biz 

dağıttık 

 Kadın kolları olarak yaptığınız faaliyetleri 

kısaca özetler misiniz? (Sizce kadın 

kollarının yaptığı faaliyetler hangi kapsama 

giriyor? Partinin halka ilişkiler görevlerini 

mi yürütür, daha fazla kadını siyasete 

taşımak için mi kurulmuştur veya kadın 

sorunlarını çözmek için mi faaliyet 

göstermektedir?) 

*Faaliyetler 

Önemli gün ve haftalara uygun programlar 

hazırlamak, toplantılar düzenlemek, ramazan 

dolayısıyla gıda yardımı, hatim programları gibi dini 

*önemli gün ve haftalara uygun 

programlar (gıda yardımı, dini 
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programlar düzenlemek. Bayramlarda mesaj 

göndeririz. Kandilde kandil simidi dağıttık. Yaşlılar 

haftası huzurevi ziyaretleri oluyor. Türk milliyetçisi 

insan yetiştirmek temel amacımız, sosyal 

faaliyetlerde bulunmak, ulaşabildiğimiz kadınlara 

ulaşıp onların dertlerine çözüm sağlayabilmek. 

Basın açıklamaları yapıyoruz. Somayla ilgili yardım 

topluyoruz, hatim indirdik. 

programlar) 

* Huzurevi ziyaretleri 

* Basın açıklamaları 

 

 Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini 

düşündüğünüz ancak çeşitli sebeplerle 

gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler 

var mı? Peki, bu faaliyetleri 

gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

* Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

Ulaşma noktasında maddi imkânsızlıklardan 

dolayı her yere ulaşamıyoruz. Örgütlenme 

anlamında sıkıntı çekiyoruz. Konya’da bir görünür 

MHP’li bir de gizli MHP’li vardır. İşle ilgili 

sıkıntılar veya dışlanma korkusundan dolayı 

çekimser kalıyorlar. Oy verdiğinin bile bilinmemesi 

isteniyor. O yüzden teşkilatlara gelmiyor insanlar. 

*Maddi imkânsızlıklar 

*Örgütlenme sıkıntısı 

* Gizli MHP’li- işle ilgili sıkıntı veya 

dışlanma 

 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

*kadının siyasal katılımı 

Tam olarak temsil edildiğini söyleyemeyiz. 

Sebepleri şu olabilir, erkeğin kadının kendi önüne 

geçeceğinden korkması, kadının anne olması, evdeki 

sorumlulukları. 

*Erkeklerin kadın önde olacak 

korkusu 

* Kadının anne olması 

* Evdeki sorumlulukları 



319 
 

 Meclisteki kadın milletvekili oranı hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Sizce meclisteki kadın 

milletvekilleri kadınları temsil etme gücüne 

sahipler mi? 

*Kadın milletvekili oranı 

Belli insanları görüyoruz hep, diğer bazı 

kadınlar oturuyor ve gidiyor. 78 sayısı az ama onlar 

aktif olsa yine ses getirir. 

*Az ama olanlar aktif olsa ses 

getirirler 

* Mecliste oturup giden kadın 

vekiller 

 

 Türkiye’de kadınların toplumsal konumu 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceniz 

olumsuz ise kadınların toplumsal 

konumlarını iyileştirmenin en iyi yolu nedir? 

*kadının toplumsal konumu 

Bizde yanlış anlaşılan çok şey var toplumda. 

Kadın evde oturur, dışarıya çıkmaz, kocasına 

tabidir. Bu İslamiyeti yanlış algılamak, Türk 

kültürünü yanlış tanımlamaktan geçer. İslam kadına 

çok değer vermiştir, ancak kadına fiziki yapısına 

uygun koşullarda çalışmasını emretmiştir, ama evde 

oturmasını değil. Kadın bir elmas olarak 

görülmüştür, değerlidir, ince ruhludur. Türk 

töresinde kadın söz sahibi olmuştur hep yönetimde. 

Kadın anne olduğu için cefakârdır, çalışma 

hayatına yeni yeni girmiştir. İstediği oranda çalışma 

hayatında değildir ama zamanla olacak. 

Kadın her yerde çalışmamalı bence. Fiziki 

şartların uygun olduğu yerde çalışmalı. Cinsel obje 

olarak görülmemeli. Tezgahtarlık gibi işler. Kız 

*İslamın yanlış yorumlanması-kadın 

evde oturur, kocasına tabidir 

* İslam kadına uygun koşullarda 

çalışmasını emretmiş 

* Kadın bir elmastır, değerlidir, ince 

ruhludur 

*Türk töresinde kadın söz sahibi 

yönetimde 

* Anne cefakarlığı, çalışma hayatına 

yeni yeni giriş 

* Zamanla çalışma yaşamında daha 

çok olacak 
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çocukları böyle böyle yanlış yollara gidiyorlar. * Kadın her yerde çalışmamalı 

(tezgahtarlık) 

 Siyasetteki kadın sayısının artması ataerkil 

zihniyetin aşılması ve kadın sorunlarının 

çözülmesi için yeterli midir? Kadın siyasette 

daha fazla temsil edilince sorunlarının 

çözümü daha mı kolay olacak? Sayıca daha 

fazla temsil edilmesi yeterli mi? 

* Daha fazla kadın, daha çok çözüm

  

Kadın anne olduğu için olayları çok farklı 

düşünür. Onun getireceği çözümler daha insancıldır. 

Sayıca daha fazla olunca mecliste bu kargaşa 

olmazdı. Ama nitelik tabii ki çok çok önemli. 

* Kadın anne; daha insancıl 

* Mecliste daha fazla kadın olsa 

kargaşa olmaz 

* Nitelik de çok çok önemli 

 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

* Bakanlık 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık 

Bakanlığı 

* Aile ve Sosyal Politikalar 

* Sağlık 

 Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 

siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? Neden 

bu isimler? 

* Rol model 
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Devlet bahçeli 

Başbuğ 

Meral Akşener 

Faruk Bal 

İl başkanımız(Tarık Bey) 

* 5’te 1, ilk ikide kadın yok 

 Partinizin hem genel merkez hem de il 

teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik( sayı) 

hem de nitelik ( söz sahibi olma) bağlamında 

eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor 

musunuz? Sizce bu konuda meclisteki diğer 

partilerin durumu nasıl? 

* Partide nicel-nitel eşitlik 

Genel merkezde kadın kollarının fikri alınır 

kesinlikle. İl yönetiminde de, kadın kolları olarak her 

zaman akşam toplantılarına katılmayız, ancak il 

başkanıyla sürekli iletişim halindeyizdir,  fikir 

alışverişi yapılır. 

Kadın yönetimi ayrı erkek yönetimi ayrı. Ana 

kademede kadın olmalıydı, bir kişi var, o da çok 

fazla gelip gitmiyor toplantılara. Kongrede 

muhtemelen olacaktır. Yönetime kadın alınacak 

ilerleyen dönemlerde. 

Partimizin temsili noktasında kadın sayısı az 

gibi görünse de temsil noktasında kadınımız az değil. 

Kadın katılımı AK Parti’de çok. Ak partinin 

Anadolu’da güç kazanması kadınların çalışmasıyla 

oldu. Kadınları hem maddi hem manevi araç olarak 

kullandılar. AK partide imkânlar var. Ama bizim 

* Genel merkezde kadın kollarının 

fikri alınır 

* Kadın kolları akşam toplantılarına 

düzenli katılamaz 

* İl başkanıyla fikir alışverişi 

*Ana kademede bir kadın; 

toplantılara gelmiyor 

* MHP’de kadın az gibi görünse de, 

yeterince temsil ediliyoruz 

*AKP kadınlarla güçlendi 

Anadolu’da 

* AKP kadını maddi-manevi araç 

olarak 
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imkânlarımız sınırlı. Kadın kolları seçim 

çalışmasından sonra Çanakkale, İstanbul turlarına 

götürülüyorlar, kaplıcalara götürülüyorlar. Bizim 

partimizdeki insanlar davası için çalışan kıt kanaat 

geçinen, toplantılara yol parası bulup gelemeyen 

insanlarımız var. Bunlar bizim içimizdeki sessiz 

çoğunluk. 

* AKP imkanları var 

* MHP kadınlar dava için; kıt 

kanaat geçinen 

 

 Sizce diğer partiler ve kendi partiniz kadın 

kollarına gereken önemi veriyor mu?  

Partinizden bu konudaki beklentileriniz 

nelerdir? 

* Kadın kollarına önem 

Bizim partimiz erkek egemen bir parti gibi 

görünse de kadınların fikri alınır. Bu yeterli değil, 

zamana ihtiyaç var. Bunu en kısa sürede en iyi 

başaran HDP’direşbaşkanlıkuygulamasıyla.  

Varolan problemleri ortadan kaldırmak lazım.  

* Erkek egemen görünüm 

* Kadınların fikri alınır 

* En kısa sürede başaran HDP 

 

Burda, Toplumun, kültürel yapının büyük bir 

etkisi var. Kadın-erkek ilişkilerinin çok iyi 

irdelenmesi lazım. Erkek-kadın ilişkilerinde 

seviyenin korunması lazım. Yanlış anlamaların söz 

konusu olmaması lazım. Kadınların katılım 

sağlayamamalarının sebeplerini ortadan kaldırmak 

lazım. Kadının maddi özgürlüğünü sağlaması veya 

çocuklarını büyütmesi lazım. Arkadaşımız az önce 

eve gitmek zorunda kaldı toplantıya katılamadan, 

çünkü kadın ve anne, onun sorumlulukları var. 

Kadınların evle ilgili sorumlulukları, kadınla erkeğin 

birlikte çalışmasını engelliyor. Bizde Türk töresiyle 

tamamen örtüşür partinin kadına bakışı. Kadının 

fikri alınır. Seçim döneminde Ankara’dan 

* Erkek-kadın ilişkilerinde seviye 

korunmalı 

* Kadının maddi özgürlüğü olmalı 

* Çocuklarını büyütmeli 

* Kadın ve anne sorumlulukları 

engel oluyor 

* MHP: Türk töresiyle örtüşür 

kadına bakış 

* Kadının fikri alınır 

* Neler ilave etmek istersiniz? 
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milletvekilleri geldiğinde İl başkanı beni arayıp 

şöyle bir program yapacağız siz neler ilave etmek 

istersiniz diye sordular, fikrimiz alınır yani. 

 Kadınların siyasal katılımını arttırmak için 

ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın kolları 

neler yapabilir/ neler yapıyor? 

* Siyasal katılımın artması 

Bu ilden ile değişir, Konya özelinde 

konuşacak olursak, Kadının Konya’da siyasete 

katılması MHP ve CHP’de başlar. Saadet Partisi 

teşkilatında da kadınlar aktif bir şekilde 

çalışmışlardır, kuran kurslarından çıkan insanlar 

kadın kollarına aktarılıp sistemli bir şekilde 

çalışmışlardır. Bizim partimizde de bu bir dava 

olduğu için, kadının erkeğin bir arada çalışması 

gerektiği düşünüldüğü için, bu temel eskiye dayansa 

da, bunu Konya’da çok göremeyiz. 

* Saadet Partisi- kuran kursundan 

kadınlar sistemli bir şekilde 

* İlden ile değişir, Konya’da yok 

 Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir 

sizce? Yoksa parti üst yönetiminde daha 

fazla kadının söz sahibi olması için 

yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

* Kadın kolları düzenleme 
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İç tüzüğümüz değişti. Kadın kolları da artık 

bütçeye sahip olacak. Henüz ilan edilmedi. 

Çalışmalar var ne zaman sonuçlanır bilmiyorum. 

Hem genel merkezde hem il bazında kadının temsili 

çok daha farklı olacak. Genel merkezden bir bütçe 

gelecek, büyük kurultayda kadın delege sayısı 

artacak. Oradaki temsiliyetimiz farklılaşacak. 

Kadınlardaki aidiyet resmiyet kazandığı için 

farklılaşacak. 

Hayat şartlarına göre insanların beklentileri 

farklılaşıyo. AK Partinin kadını kullanma politikası 

diğer partileri de etkiliyor. Türkiye’de herkes 

milliyetçi aslında. Herkes kendi fikrini empoze 

etmeye çalışıyor yanlış da olsa. O yüzden bu 

bağlamda kadınların ve özellikle 

teşkilatlardaki kadınların çok iyi eğitilmesi 

lazım. İmkanlar çok farklı, yoksa herkesin fikri çok 

değerli. Manevi olarak çok desteğimiz var herkes 

teşekkür ediyor. Bu çıkar için değil, dava için, hiçbir 

beklenti içinde olmadan çalıştığımız için. 

MHP ve CHP dışında kadınlar çıkar için de 

kullanıyorlar. AK Partide çalışmak moda oldu. 

Konya’da böyle oldu en azından. 

* Yeni içtüzükte kadın kolları bütçesi 

* Kadın sayısı artacak 

* Teşkilatlardaki kadınlar iyi 

eğitilmeli 

* Konya’da AKP’de çalışmak moda 

KONYA MHP 2: 

50 

Evli 

2 çocuk 

Lise mezunu 

KONYA MHP 2: 

50 

Evli 

2 çocuk 

Lise mezunu 
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Ev hanımı 

Eşim de siyasetin içinde. Evlenmeden önce de 

siyasetin içindeydim. 7 yıldır Konya’dayım. 

Adana doğumluyum. 

Ev hanımı 

Eşim de siyasetin içinde. 

Evlenmeden önce de siyasetin 

içindeydim. 7 yıldır Konya’dayım. 

Adana doğumluyum. 

 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  * Siyasete ilgi 

Siyasete ilgim, ortaokul sürecimden beri var. 

Ortaokul yıllarında ülkü ocaklarıyla tanıştım. Ailem 

aslında Demokrat Partiliydi ama siyasetle çok ilgili 

değillerdi. Öğretmenlerimiz, ihtilal öncesini gergin 

siyasi ortamı, kendini bir yere kanalize etme 

ihtiyacını doğuruyor. 70-80 yılları arasındaki teröre 

çocuk yaşlarda tanıklık ettim. Okulda 

öğretmenlerimizin siyasi konuşmalarıyla bilinçlenme 

yaşadım. 

* Ortaokul yıllarında öğretmenleri 

aracılığıyla siyasi bilinçlenme  

 Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu 

kararı aldığınız süreçte eşinizin / ailenizin/ 

sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

* Kadın kolları üyelik tepkiler 

Eşim destek verdi. 92’de kadın kollarına üye 

oldum. 30 yaşındaydım. Çocuklarım küçüktü. Eşim 

memurdu. İhtilal günlerinin sıkıntıları hala devam 

ediyordu. Ülkede yaşanan sıkıntılara çözüm aramak 

için, elimizi taşın altına koymak gerektiği bilinciyle 

girdim. Eşim destek oldu. Eşimin ailesi de benim 

ailem de eşin memur çocukların küçük diye karşı 

çıktılar ama sonra ikna oldular. 

* Eş desteği 

* 92’de ihtilal günlerinin sıkıntıları- 

elini taşın altına koymak 

* Eş aile ve kendi ailesi çocuklar 

küçük diye karşı çıkmış 

 Kadın kollarına neden üye oldunuz? Sizi 

buna iten ana etmen neydi?Kadın kollarına 

* Hedef 
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üye olmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? 

Bu hedeflere ulaştınız mı? 
 

Zaten savunduğum fikri MHP’de devam 

ettirmek. İlk aşamasıdır kadın kolları. İki dönem il 

yönetiminde de yer aldım.  

* Savunduğum fikir için çalışmak 

 Kadın kolları niçin kurulmuştur size göre? 

Şu anda yerine getirdiği görevleri göz 

önünde bulundurduğunuzda ilk kuruluş 

amacıyla paralellik görüyor musunuz? Ya da 

ilk kuruluş amacına ne kadar hizmet ediyor 

kadın kollarının şu anki mevcut 

yapılanması? 

* Kadın kolları niçin kurulmuş 

İlk kuruluş amacına hizmet ediyor ama yeterli 

değil. Kadın kollarının varlığı da beni rahatsız 

ediyor, kadın kol değildir, bir uzuv değildir, 

gövdenin bir parçasıdır. Erkek-kadın kolu ayrımı 

yapılmasını hiçbir zaman tasvip etmedim ama 

Türkiye şartlarında siyasetin bir gerçeğidir. Bunu 

değiştirme şansımız yok. Kadın kollarını hizmetin bir 

basamağı olarak gördüğüm için girdim. Bölgesel 

olarak kadına bakış açısı, yöresel töre değişiyor. 

Kadınları daha rahat siyasete çekebilmek adına 

kurulmuştur. İç Anadolu’da mesela kadını siyasete 

çekmek çok zor. Konya’da çok daha zor. Yanlış örfi 

adetlerden dolayı. İslamiyet’te kadın-erkek ayrımı 

yok. Türk töresinde de yok. İslamiyet kadının 

değerini en üst düzeyde bulduğu din. Fakat bir türlü 

Arap kültüründen sıyrılamadık. Bir arada 

yaşamanın, Osmanlı devletinin çok yayılmasının 

etkisi var bunda. Kadın bazı bölgelerde maalesef 

ikinci planda. Erkeklerle kadınlar birlikte 

* Kuruluş amacına hizmet ediyor, 

yeterli değil 

* Kadın kol değil, uzuv değil, 

gövdenin bir parçası 

* Erkek-kadın kolu ayrılmasını 

tasvip etmedim 

* Türkiye siyasi şartlarının gerçeği 

* Değiştirme şansı yok 

* Kadın kolları- hizmetin bir 

basamağı 

* Bazı bölgelerde kadını siyasete 

çekmek çok zor 

* İslamda kadın değerli 

* Arap kültürü etkisi 



327 
 

bulunamıyor İslamiyet’in yanlış yorumlanmasından 

dolayı. Kadınları daha rahat ısındırabilmek adına 

kadın kolları yumuşak geçiş süreci olarak 

görülebilir.  

Kadından da kaynaklanan bir yanlış var 

ortada kadın erkek ilişkilerinde. Erkeğe kardeşimiz 

olunca farklı, eşimiz olunca farklı, babamız olunca 

farklı yaklaşıyoruz. Onlara o ayrıcalığı, statüyü 

veren yine biziz. Erkekleri de kadın yetiştiriyor 

çünkü. Erkekleri kesinlikle suçlamıyorum o yüzden.   

* Kadınları siyasete ısındırma-

yumuşak geçiş süreci 

* Kadında da hata 

* Erkeği kadın yetiştiriyor 

* Onlara ayrıcalığı veren biziz 

* Erkekte suç yok 

 Kadın kollarına üye olduktan sonra 

kendinize olan güveninizde veya çevrenizin 

size duyduğu saygıda bir artış söz konusu 

oldu mu? 

* Güven, saygı 

Çok olumlu tepkiler aldım. Çok saygı 

görüyorum MHP Kadın kollarından olduğumu 

söylediğimde. 

* Olumlu tepkiler 

* Saygı 

 Parti içindeki ilk göreviniz neydi? Şu ana 

kadar hangi görevlerde yer aldınız? (Parti 

Teşkilatı içinde yükselme söz konusu mu, 

dikey hareketlilik var mı?) 

* Dikey hareketlilik 
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Parti içinde kadın kolları üyeliğimle birlikte 

Hatay’da kadın kolu il başkanlığına atandım. Ülkü 

ocağında yetiştiğim için hemen görev verdiler alaylı 

olduğum için. 14-15 yıl kadın kolları il başkanlığı 

yaptım. Torun olunca Konya’ya gelerek birkaç yıl 

ara verdim.  O aşamada 2009 yerel seçim süreci 

oldu. Bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündüğüm 

için yapabileceğim bir şey var mı diye geldim, o 

günden beri de buradayım. 

Kadın başarılıysa üstler tarafından takdir 

ediliyor. Kendi başarısına bağlı olarak yükselebilir. 

Ama şu an Konya il yönetiminde kadın yok. Arz talep 

meselesi bu. Ortam olmadı. Ve aslında kadın 

kollarındaki çalışmalarımız erkek yönetiminden çok 

daha fazla. Çok ağır çalışıyoruz. Belki ihtiyaç 

duymadık, belki de kendimizi böyle çok daha rahat 

ifade ettik. Çalışma ortamımız kadınlarla alakalı 

olduğu için. Biz kadın olarak kapıları rahat 

çalabiliriz. Erkekler bunu yapamaz Konya’da. Kadın 

kadına olunca birbirimizi daha rahat tolere 

ediyoruz, toplantıya katılamayacaksak mazeretimizi 

çok daha rahat ifade edebiliyoruz. 

* Ülkü ocakları- alaylı 

* Kadın kolları il başkanlığı 

* Kadın başarıya bağlı olarak 

yükselebilir 

* Konya il yönetiminde kadın yok- 

arz talep meselesi 

* Kadın kollarında daha yoğun 

çalışma 

* Kendimizi daha rahat ifade 

ediyoruz burada 

* Kapıları daha rahat çalma 

* Birbirimizi tolere etme 

* Toplantıya katılamama mazeretini 

rahat ifade etme 

 Kadın kolları olarak hangi sıklıkla 

toplanıyorsunuz? Genellikle hangi konular 

üzerinde tartışmalar yapıyorsunuz? Gündem 

konuları neye göre belirlenmektedir? 

Toplantı gündemi nasıl belirlenir? Bu 

konuda kadın kolları olarak hareket alanınızı 

kim belirler? 

* Toplantı sıklığı, gündem 

Her hafta Perşembe toplanıp gündemdeki 

siyaseti tartışıyoruz. O hafta yapılacak faaliyetleri 

* Haftada bir 
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konuşuyoruz. Bunları kendimiz belirliyoruz. 

Akşamları da biz çok sık aralıklarla otururuz 

birbirimizin evinde. 

* Haftalık faaliyetler 

* Gündemi kendimiz belirleriz 

* Akşam oturmaları 

 Kadın kolları olarak yaptığınız faaliyetleri 

kısaca özetler misiniz? (Sizce kadın 

kollarının yaptığı faaliyetler hangi kapsama 

giriyor? Partinin halkla ilişkiler görevlerini 

mi yürütür, daha fazla kadını siyasete 

taşımak için mi kurulmuştur veya kadın 

sorunlarını çözmek için mi faaliyet 

göstermektedir?) 

* Faaliyetler 

Seçim döneminde ev toplantıları, mahalle 

saha çalışmaları. Adayların çalışmalarına katılım. 

Düğün dernek başsağlığı. Partinin görünürlüğünü ve 

devamlılığı sağlamak. Seçim dönemlerinde çok daha 

yoğun oluyoruz. Belli konferanslar oluyor özellikle 

kırsalda. Kadın kolu üyesi Hoca arkadaşlarımız var. 

Onlar konuşma yapıyor. Talebe göre, önce konuları 

belirliyoruz. Şimdiye kadar kadın-çocuk sağlığı, 

çocuk eğitimi, aile içi şiddet gibi konularda. 

* Seçim dönemi- ev toplantıları, saha 

çalışmaları 

* Düğün dernek başsağlığı 

ziyaretleri 

* Partinin görünürlüğünü ve 

devamını sağlamak 

* Konferanslar- kadın-çocuk sağlığı, 

çocuk eğitim, aile içi şiddet 

 Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini 

düşündüğünüz ancak çeşitli sebeplerle 

gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler 

var mı? Peki, bu faaliyetleri 

gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

* Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

Öğrenci okutmak istiyoruz maddiyata dayalı 

olduğu için yapamıyoruz. 

* Öğrenci okutmak 

* Maddiyata dayalı 
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 Kadın kolları sizce siyasetin öğrenildiği bir 

teşkilat mıdır? 

* Siyaset okulu 

Kadın kolları öğrenilen bilgilerin uygulanma 

alanıdır. Siyasetin öğrenildiği bir yer değildir. 

Eksiği olan kadın eksiğini tamamlamak adına 

gelebilir tabi kadın kollarına. Kadın kollarının 

omurgasını oluşturan hanımlar siyasi bilinçle gelmiş 

olmalı. Eksiklerini kadınlar yaşayarak öğreniyorlar. 

Gönül bağını bilinçlenerek hizmete dönüştürmektir 

amaç. Kendine olan güveni artıyor kadının. 

* Siyasetin öğrenildiği yer değil 

* Öğrenilen bilgilerin uygulama 

alanı 

* Kadın kolu omurgasını 

oluşturanlar siyasi bilinçle gelmiş 

olmalı 

* Amaç gönül bağınız hizmete 

dönüştürmek 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

* Kadının siyasal katılımı 

Çevre baskısına çok inanmıyorum, kadın 

istedikten sonra her şeyi başarır. Hiçbir şey önünde 

engel değildir. Eğitime ve kendine güveni yeterliyse 

başarır ki siyaset çok daha rahattır erkeğe göre 

kadının ulaşımı. 

Cumhuriyete geçişten önceye dönelim. 

Osmanlı kültüründen gelen eksiklikler var. Kadının 

kendisine olan güvensizliğiyle alakalı, o da çevre 

baskısından kaynaklanıyor. Kız çocuğunun yeteri 

kadar eğitilmemesi, önünün açılması. Türk töresiyle 

tamamen çelişen bir zihniyet.  

* Çevre baskısına inanmam 

* Kadın isterse herşeyi başarır 

* Eğitimi ve kendine güveni tamsa 

* Siyaset erkeğe göre ulaşımı daha 

kolaydır 

 Meclisteki kadın milletvekili oranı hakkında * Kadın milletvekili oranı 
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ne düşünüyorsunuz? Sizce meclisteki kadın 

milletvekilleri kadınları temsil etme gücüne 

sahipler mi? 

 

Çok yetersiz. Büyük kısmı kadınları temsil 

edebiliyor kadınları. Meral Akşener gerçeği var. 

HDP’yi hiçbir şekilde tasvip etmesem de HDP’de 

bile kadına fazlasıyla değer veriliyor. HDP’nin 

beğendiğim tek yönüdür. Kadın da erkek de eşit 

şekilde yönetiyor. Onlar da kendi fikirleri 

doğrultusunda hizmet ediyorlar kadın-erkek birlikte. 

* Çok yetersiz 

* Büyük kısmı kadınları temsil 

edebiliyor 

* HDP’nin beğendiğin tek yönü; 

kadına çok fazla değer veriyorlar 

* Kadın-erkek eşit şekilde yönetiyor 

* Kadın-erkek kendi fikirleri 

doğrultusunda birlikte hizmet 

 Türkiye’de kadınların toplumsal konumu 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceniz 

olumsuz ise kadınların toplumsal 

konumlarını iyileştirmenin en iyi yolu nedir? 

* Kadının toplumsal konumu 

 

  

Eğitimdir en önemli yol. Bu görev de anneye 

ve kadına düşüyor. Kadın eğitilirse, bilinçli ve şuurlu 

olursa, sabit fikirli olmazsa, törelere körü körüne 

bağlı olmazsa değişim hiç de zor değil. Erkeği de 

kadın yetiştirecek çünkü. Akıllı kadın erkeği çok 

güzel yönetir ve yetiştirir.  

* En önemli yol eğitim 

* Erkeği kadın yetiştirir; kadın 

bilinçli olursa 

* Akıllı kadın erkeği yönetir ve 

yetiştirir 

 Siyasetteki kadın sayısının artması ataerkil 

zihniyetin aşılması ve kadın sorunlarının 

çözülmesi için yeterli midir? Kadın siyasette 

daha fazla temsil edilince sorunlarının 

çözümü daha mı kolay olacak? Sayıca daha 

fazla temsil edilmesi yeterli mi? 

* Daha fazla kadın, daha çok çözüm 
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Kadının öncelikle bireysel özgürlüğünü 

kullanması sağlanmalı. Kararlara sadece el 

kaldırarak katılan çok fazla kadın var. Aktif değil 

kadın milletvekilleri, görünür değiller. MHP’li 

kadınları biliyorum, HDP’liler aktif onları 

biliyorum, birkaç aktif CHP’li kadın vekili 

tanıyorum. Onun dışındakileri bilmiyorum. Benim 

içinde kadın olmalı kriteri yoktur vekil için. Bizim 

partimizde kadın olmalıdan ziyade bu işi yapıp iyi 

hizmet edecek insan olması önemli. Kadın 

sorunlarını çok daha iyi çözebilecek erkek 

vekillerimiz var.  

* Bireysel özgürlüğünü kullanması 

sağlanmalı 

* Sadece el kaldırmak 

* Aktif değil kadın vekiller 

* Kadın olsun diye bir şart yok 

* Bu işi yapıp iyi hizmet edecek 

insanlar olsun 

* Kadın sorunlarını daha iyi 

çözebilecek erkek vekiller 

 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

* Bakanlık 

İçişleri veya dışişleri olmak isterdim. 

Başbakan da olabilirim, cumhurbaşkanı da. Aile ve 

Sosyal politikalar olmak istemezdim. Meral Hanım 

mesela cumhurbaşkanlığı makamında olmalı, ama 

kadın olduğu için değil, donanımlı olduğu için.  

* İçişleri 

* Dışişleri 

* Meral Akşener cumhurbaşkanı 

olmalı; kadın olduğu için değil 

donanımlı olduğu için 

Kadın-erkek eşitliğini asla savunmam. 

Feminist değiliz biz. Kadının Türk töresinde yerini 

biliriz, haddimizi biliriz. Erkeğin yerini biliriz. Ama 

erkeğin de üstünlüğünü asla kabul etmem. Kadın-

erkek eşit değildir, çünkü eşitlik bilgi birikimdir, 

fiziki şartlar değildir. Birçok erkekten daha üstün 

görürüm kendimi ama kadın olduğum için değil. 

Donanımlı olduğum için 

* Kadın-erkek eşitliği asla 

* Feminist değiliz 

* Türk töresinde kadının yeri; 

haddimizi biliriz 

* Erkeğin üstünlüğünü de kabul 

etmem 

* Kadın-erkek eşit değil; eşitlik bilgi 
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birikimidir 

* Birçok erkekten üstünüm, kadın 

değil donanımlı olduğum için 

 Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 

siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? Neden 

bu isimler? 

* Rol model 

Atatürk 

Başbuğ 

Osmanlı padişahlarının bir kısmı 

Devlet Bahçeli 

Meral Hanım 

* 5’te bir, ilk dörtte kadın yok 

 Partinizin hem genel merkez hem de il 

teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik (sayı) 

hem de nitelik (söz sahibi olma) bağlamında 

eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor 

musunuz? Sizce bu konuda meclisteki diğer 

partilerin durumu nasıl? 

* Partide nicel-nitel eşitlik 

Eşit olmasından ziyade bu işi hakkıyla 

yapabilecek kendine güvenen, fiziki şartları uygun 

insanların katılımını isterim. 1 kadın vardır 10 

erkeğe bedeldir. Belli bir sayıda olsun diye bir 

düşüncem yok, hak eden olsun burada. Kadın söz 

sahibi olmasa da sayısal olarak olmasa bizim 

partimizde kadını da temsil edebilecek erkekler var. 

* Belli sayıda kadın olsun diyemem 

* Hak eden burada olsun 

* Bazen 1 kadın 10 erkeğe bedeldir 

* Kadın bizde söz sahibi olmasa da 

bizim partimizde kadını da temsil 

edebilecek erkekler 
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 Sizce diğer partiler ve kendi partiniz kadın 

kollarına gereken önemi veriyor mu?  

Partinizden bu konudaki beklentileriniz 

nelerdir? 

* Kadın kollarına önem 

Hayır. Yanlış bilinçlendirilmişiz, yanlış 

yetiştirilmişiz, kadının buna kendini hak sahibi 

görmemesi. Yine bunun suçlusu olarak kadını 

görüyorum. Belli dönemlerde bana daha üst teklifler 

geldi meclis üyeliği gibi, kendimi yeterli görmedim, 

çocuklarım küçüktü, Türkiye şartlarında kendimi ona 

yeterli görmediğim için geri durdum, ben maddi 

olarak bakmıyordum duruma. Bir başka arkadaşım 

yapsın dedim. Meral Hanımın önü açıkmış olmuş 

mesela ama fiziki şartlarım uygun değildi. Kısmet 

değilmiş. 

* Kadın kendini hak sahibi 

görmüyor; kadın suçlu 

* Meclis üyeliği teklifi; red; yeterli 

değildim; çocuklar küçüktü 

* Şartlarım uygun değildi; kısmet 

değilmiş 

 Kadınların siyasal katılımını arttırmak için 

ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın kolları 

neler yapabilir/ neler yapıyor? 

* Siyasal katılımın artması 

Kadın olmalı siyasette. Kadın kolları öncelikle 

eğitime çok önem verip kadınları eğitecek. Kadının 

kendi farkına varmasını sağlayacak. Kadının sadece 

evle sınırlı olmadığının, onun da erkek kadar hakları 

olduğunun öğretilmesi gerek. Çoğu yörede kadın 

bunun farkında bile değil. Kırsalda kadın ahırla 

tarla ev arasında sıkıştırılmış durumda, dış dünyayla 

ilişkisi yok hiçbir şekilde. Kadının gözü açılmasın 

anlayışı var. Kadın kolları bunu kadını daha çok 

eğiterek aşabilir. Erkeği o şuurla yetiştirme gayreti 

içinde olacak. Ocaklarda da bunun eğitimini 

veriyoruz. İlk etapta, erkekler kadını ikinci planda 

*Kadın olmalı siyasette 

* Kadın kolları eğitim vermeli 

* Kadının sadece evle sınırlı olmadı, 

hakları olduğu öğretilmeli 

*Ülkü ocaklarında; ilk etapta 

erkekler kadını ikinci planda görüyor 

 * Kadının erkekle yan yana 

yürümesi gerektiğine inanıyor 

burada 
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gören zihniyetle geliyor, geldikten sonra kadının da 

erkeklerle yan yana yürümesi gerektiğine inanarak 

gidiyor. Bir keresinde, ilk göreve başladığımda, 

1000’in üzerinde bir kalabalık topluluk, 30 kadar 

kadındık, gerisi erkekti. Mikrofona konuşmaya 

çağrıldık. 1992 veya 1993’tü. “Arkadaşlar bizden 

korkmayın. Biz yerimizi haddimizi biliyoruz. Osmanlı 

geleneğinden geldik. Kadınla erkek yan yana 

yürüyecek demiyoruz, feminist bir yaklaşıma sahip 

değiliz. Farz edin ki ülke kurtuluş savaşında. O 

zaman nasıl ki kadınlar siz savaşırken cephaneye 

silah taşıdıysa, biz o hizmete talibiz dedim. Ayakta 

alkışladırlar beni, oradaki arkadaşların hepsi 

eşlerini gönderdi sonra. Bir sonraki toplantıda 

kadınla erkek yan yana yürümeli dedim. Yan yana 

yürüyeceğiz. Kadın erkek el ele omuz omuza 

savaşacağız dedim ve yine ayakta alkışlandım. 

Çünkü alıştırma süreci yaşandı. Birden bire 

deseydim kabul edilmezdi. Bir sonraki toplantıda, 

bizden korkun dedim, kadın erkekten daha 

başarılıdır siyasette. Biz sizden bir adım önde 

yürüyeceğiz, bizim arkamızdan gelin dedim yine 

alkışladılar. Ama bu dediğim 15 yıllık bir süreç. 

Başlamak çok önemliydi. Başlangıçta erkeğe 

yaklaşım çok önemli. Siyasetin tamamında. Eşinle de 

yuva kurduğunda asarım keserim benim param 

benim gücüm dediğiniz zaman tepki farklı olur. 

Şiddet şiddeti doğurur. Kadın aklıyla şiddete engel 

olur. Savaşlara bile engel olur. Savaşı da çıkaran 

kadın, bitiren de kadın.  

* İlk toplantı; kadınla erkek yan 

yana yürümesin; cepheye silah 

taşımaya talibiz 

* Ayakta alkışlandım 

* Oradaki beyler eşlerini gönderdi 

kadın kollarına 

* İkinci toplantı; kadınla erkek yan 

yana yürümeli; ayakta alkış 

* Bizden korkun, kadın erkekten 

daha başarılı siyasette, biz önden 

gideceğiz arkamızdan gelin; ayakta 

alkış 

* Alıştırma süreci 

* Başlangıçta erkeğe yaklaşım çok 

önemli 

* Kadın evlendiğinde de benim 

param benim gücüm derse olmaz 

* Savaşı da çıkaran kadın, bitiren de 

 Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir 

sizce? Yoksa parti üst yönetiminde daha 

fazla kadının söz sahibi olması için 

* Kadın kolları düzenleme 
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yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

Kadın kollarını farklı yapılandırmaya gerek 

yok. Kaldırmak lazım kadın kollarını. Ama gençlik 

kolları olmalı, gençlikte insan tecrübesizdir. Bizim 

partide kadınlar gelişimini tamamladı. Kadın da 

erkekle aynı safta siyaset yapabilecek durumda. 

Bizim genel başkanımız da her zaman bunu savunur. 

Bir meclis olur. Mecliste eşit temsil hakkı olur, ama 

sayı eşitliği değil. Bilgi, birikim ve kriter eşitliği. 

Kadın kendini yeterli görüyorsa orada yer alır.  

Kadınların tamamı cahil mi? Kendini çok iyi 

yetiştirmiş kadınlar var mı? Konya’da il yönetiminde 

kadın olmaması beni rahatsız ediyor. Demek ki 

vasıflı ona uygun kadın yokmuş veya kadın talep 

etmemiş. Ben şu an kendimi kadın kollarında yeterli 

görüyorum ama niye il yönetimi olmasın, o da ileride 

olacak. Bu sadece kadının erkeğin birikimiyle 

alakalı. Bu işi gerçekten iyi yapabilecek biri olmalı. 

Kadının kendine güvenmesi, kendini yeterli 

hissetmesi önemli.  

* Farklı yapılanmaya gerek yok 

* Kadın kolları kaldırılmalı 

* Gençlik kolları olmalı ama 

*MHP’de kadın gelişimini 

tamamladı. 

* Aynı safta siyaset yapabiliriz 

* Parti meclisinde kadın ve erkek 

sayısal olarak değil bilgi, birikim 

bakımından eşit temsil edilsin 

* Konya il teşkilatında kadın 

olmamasından duyulan rahatsızlık 

* Demek ki vasıflı kadın yok 

* Ben kadın kollarında yeterli 

görüyorum kendimi 

* İleride il yönetimi de olabilir 

* Sadece kadının erkeğin birikimiyle 

alakalı 

* Kadın kendine güvenmeli, kendini 

yeterli hissetmeli 

Konya CHP 1: 

34 

Evli, çocuk yok 

KonyaCHP 1: 

34 

Evli, çocuk yok 
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Üniversite mezunu  

İşletme mezunuyum, büyük firmalarda 

yöneticilik muhasebe sorumluluğu yaptım, 1-1,5 

yıldır çalışmıyorum, sadece partiyle 

ilgileniyorum. 

Konya Beyşehir. 

Çift üniversite bitirmiş. 

Üniversite mezunu  

İşletme mezunuyum, büyük 

firmalarda yöneticilik muhasebe 

sorumluluğu yaptım, 1-1,5 yıldır 

çalışmıyorum, sadece partiyle 

ilgileniyorum. 

Konya Beyşehir. 

Çift üniversite bitirmiş. 

 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  * Siyasete ilgi 

Çocukluğumda başladı. Siyasi bir ailede 

büyüdüm. Rahmetli dedem CHP belediye başkanlığı 

yapmış bir isim. Babam CHP, kapatılınca SHP, 

sonra CHP tekrar açılınca merkez Selçuklu İlçesinin 

kurucu başkan yardımcısıdır. Siyaseti çocukluktan 

itibaren hissetmeye başladım. İlk önce ADD ile adım 

attım. Gençlik kolları başkanlığı ve yönetim kurulu 

üyeliği yaptım. Ardından da bugünlere geldik. Parti 

üyeliği ve kadın kolları başkanlığı 

* Politik aile 

* ADD gençlik kolları başkanlığı 

* ADD yönetim kurulu üyeliği 

 Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu 

kararı aldığınız süreçte eşinizin / ailenizin/ 

sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

* Kadın kolları üyelik tepkiler 
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Siyasetin birebir içinde olmadığım 

zamanlarda siyasi kimliğimi hiçbir zaman 

saklamadım, siyasete hep ilgi duydum. Seçimle gelen 

ilk kadın kolu başkanıyım Konya’da. Kadın 

kurultayının yapılacağını duyduğumda başkanlığa 

adayım dedim, eşim sonuna kadar destekledi. Siyasi 

kimliğimi bildiği için bana destek oldu. Eşim 

ticaretle uğraştığı için siyasete uzak duran bir isim 

ama bana engel olmadı.  

Daha önce parti üyesiydim. Parti üyesi olarak 

destek veriyordum çalışmalara. Kadın kolları 

seçiminde önce il kongresinde bir adayın yönetim 

listesinde adaydım, kaybettik. Sonraki süreçte kadın 

kolları başkanlığına aday oldum ve o zamandan beri 

devam ediyorum. 

* Daha önce parti üyesi  

* Seçimle gelen ilk kadın kolu 

başkanı Konya’da 

* Eş desteği 

* Eş ticaretle uğraşıyor, siyasete 

uzak duruyor 

 

 Kadın kollarına neden üye oldunuz? Sizi 

buna iten ana etmen neydi? Kadın kollarına 

üye olmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? 

Bu hedeflere ulaştınız mı? 

* Hedef 

Ben partiye üye olurken benim bir ayrımım 

yoktu. Verilecek her görevi sonuna kadar yerine 

getiririm. Kadın kolları CHP’de ciddi anlamda önem 

taşıyor, kadın bir partinin dinamosudur. Kadın 

başarılı olduğu sürece parti başarıya yürür. Bunu 

mevcut siyasi iktidardan görebiliriz. 12 yıllık bir 

geçmişi var, kurulur kurulmaz gelen bir iktidar var 

ama onun arkasında yıllarını bu düşünce için 

harcamış kadınlar var. Öyle olduğu için de kadının 

başarılı olduğu her siyasi parti başarıya ulaşır. 

* Kadın bir partinin dinamosudur 

* Kadın başarılıysa parti başarılı 

* AKP iktidarı örnek 

* 12 yıllık bir parti, arkasında 

yıllarını bu düşünce için harcamış 

kadınlar 

 

 Kadın kolları niçin kurulmuştur size göre? * Kadın kolları niçin kurulmuş 
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Şu anda yerine getirdiği görevleri göz 

önünde bulundurduğunuzda ilk kuruluş 

amacıyla paralellik görüyor musunuz? Ya da 

ilk kuruluş amacına ne kadar hizmet ediyor 

kadın kollarının şu anki mevcut 

yapılanması? 

Erkek egemen toplumda yaşadığımız için 

kadınlar ikinci sınıf olarak görülüyor. Siyasette 

kadınların varlık gösterebilmesi için kurulmuştur. 

CHP’de şu an cinsiyet kotası var. Diyelim ki bir gün 

kadın siyasetçiler o kadar çoğalır ki bu kotayı 

erkeklere uygulamak zorunda kalırız. Eğer kota 

olmasa şu anda kadınlara bu kadar bile yer 

verilmeyecek. Şu anda yönetimler  göreve gelirken 

cinsiyet kotası zorunluluğu olduğu için kadın 

yazıyorlar, zorunluluk olmasa yazmayacaklar. Kadın 

kolları yan kuruluş gibi görünse de biz bu yetmez 

diyoruz(%33) , %50 olsun, belki o zaman kadın 

kollarını ayırmaya gerek kalmayacak. Zaten bu da 

bir çelişkidir. Kadın- erkek eşitliğine inanan siyasi 

partide kadın kollarının olması bir çelişkidir. Ama 

kurulmasındaki zorunluluk şurada doğmuştur: 

Kadına bir yol açmak, yön vermek. İlerleyen 

dönemde istediğimiz hedefe ulaşır ki hedefimiz şu: 

cinsiyet kotası %50, aday belirlemede fermuar 

sistemi. Bunu yapacak olursak kadın kollarına gerek 

kalmayacak. Direk yönetim kademelerini içinde 

olacak. 

* Erkek egemen toplum 

* Kadın ikinci sınıf 

*Kadının siyasette varlık 

gösterebilmesi 

* Cinsiyet kotası; olmasa kadınlara 

bu kadar yer verilmez 

* Kadın temsili %50 olsa kadın 

kollarına gerek yok 

* Kadın-erkek eşitliğine inanan bir 

partide kadın kolları çelişki 

* Zorunluluk: Kadına bir yol açmak, 

yön vermek 

* %50 cinsiyet kotası ve fermuar 

sistemi hedefi; kadın kollarına gerek 

kalmayacak 

 Kadın kollarına üye olduktan sonra 

kendinize olan güveninizde veya çevrenizin 

size duyduğu saygıda bir artış söz konusu 

oldu mu? 

* Güven, saygı 
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Çok çok farklılıklar olmadı. Sadece unvanım 

değişti. Seçilerek gelmiş olmanın özgüveni çok farklı. 

Ben de seçilerek geldim, ben de partililerin istediği 

bir ismim, siz benim düşüncelerime değer vermek 

zorundasınız diyebiliyorum yeri geldiğinde. Bazı 

yerlerde saygı bunun için biraz farklı oluyor.  

*Saygı; seçilerek geldim 

düşüncelerime değer vermek 

zorundasınız 

 Kadın kolları olarak hangi sıklıkla 

toplanıyorsunuz? Genellikle hangi konular 

üzerinde tartışmalar yapıyorsunuz? Gündem 

konuları neye göre belirlenmektedir? 

Toplantı gündemi nasıl belirlenir? Bu 

konuda kadın kolları olarak hareket alanınızı 

kim belirler? 

* Toplantı sıklığı, gündem 

Tüzük gereği 15 günde bir olağan 

toplantılarımızı mutlaka yapıyoruz ama zaman 

zaman olağanüstü durumlarda da toplantı 

yapıyoruz. Gündemimizi en başta ülkenin siyasi 

gündemi oluşturuyor. Onun haricinde, belli gün ve 

haftalarda yapılacak olan çalışmalar. Anneler günü, 

yaşlılar günü vs. gibi günlerle ilgili programlarımız 

olur. 

* İki hafta bir; bazen daha sık 

* Gündem; ülkenin siyasi gündemi 

* Özel gün programları 

 Kadın kolları olarak yaptığınız faaliyetleri 

kısaca özetler misiniz? (Sizce kadın 

kollarının yaptığı faaliyetler hangi kapsama 

giriyor? Partinin halka ilişkiler görevlerini 

mi yürütür, daha fazla kadını siyasete 

taşımak için mi kurulmuştur veya kadın 

sorunlarını çözmek için mi faaliyet 

göstermektedir?) 

* Faaliyetler 



341 
 

Konya CHP Kadın kolları: ana kademeyle 

dirsek temasıyla çalışıyor. Ayırmıyor kendini ana 

kademe yönetimden. Onların çalışma alanına 

girmeden ve izin alarak, her alanda varlık 

göstermeye çalışıyor. Kadın kollarına bir misyon 

yüklenmiş, Biz bunu kendi içimizde toplantılarda çok 

tartıştık. kadın kolları afiş, broşür dağıtıp ev 

toplantısı yapar gibi bir misyon. Seçim döneminde 

değişik partililerin olduğu yerlerde kahvehane 

toplantıları yaptık. İlçelere gittik, ilk önce 

yadırgadılar. Amacımızı anlattık, sonra 

benimsediler. Başkan seni tekrar bekliyoruz dediler. 

Erkeklerin yapamadığı şeyleri kadınların yapması 

çok doğal. Bir erkek bir kapıyı kolay kolay çalamaz, 

kadın çalar, eve girer ve sohbet başlatır. Kadınların 

görevleri biraz daha zor. Bu kadar toplumsal 

baskıya rağmen yapmaları gereken şey biraz daha 

fazla. İlk önce Parti ve vatandaş arasındaki diyalog 

ve bağı kurabilmek, ardından partinin ilke ve 

amaçlarını karşıdaki insana aktarabilmek, ardından 

da desteklediği adaya destek istemek. 

* Ana kademeyle dirsek teması 

* Onların çalışma alanına girmeden 

ve izin alarak 

* Kadın kollarına yüklenen misyon: 

afiş, broşür dağıtma, ev toplantısı 

yapma 

* Kahvehane toplantıları 

* Kadın bir kapıyı daha kolay çalar, 

eve girer, sohbet başlatır 

* Kadının görevi daha zor 

* Parti-vatandaş diyaloğu kurmak 

* Parti ilke ve amaçlarını anlatmak 

* Partiye destek istemek 

 Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini 

düşündüğünüz ancak çeşitli sebeplerle 

gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler 

var mı? Peki, bu faaliyetleri 

gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

*Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

Aslında toplumsal duyarlılığın arttığı her 

alanda yapmak istediğimiz çok şey var ama günümüz 

koşullarında maddiyat buna engel oluyor. Gönül 

ister ki Yaşlılar haftasında onların gönlünü alacak 

hediyelerle gidelim, ya da onlara daha iyi yaşam 

* Maddiyat engel 

* Yaşlılar haftası- hediye, daha iyi 

yaşam koşulları 

* İktidar partisinde olanak var 
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koşulları sunacak yerlerin yapılması için bir 

girişimde bulunalım kadın kolları olarak. Bunlar hep 

maddiyat gerektiriyor, istediklerimizin üçte birini 

dahi gerçekleştiremiyoruz. Ama özellikle iktidar 

partisinin bu imkân ve olanaklar elinde var. Onlar 

yapabilir. Uzun yıllardır iktidara gelmeyen bir 

partiyiz, kendi yağıyla kavrulan bir partiyiz. Bunlar 

bizim için çok büyük engeller. 

 Kadın kolları sizce siyasetin öğrenildiği bir 

teşkilat mıdır? 

* Siyaset okulu 

Siyasetten uzak kalmış bir kişi, daha sonra 

siyasi tercihini belirlemiş, partiye üye olarak bir 

yerden başlamış bir kişi için, eğer gençlikten 

gelmiyorsa, en mantıklı başlayabileceği yer kadın 

kollarıdır. Kadın kollarının her alanda çalışması 

olduğu için orada siyaseti öğrenmesi çok daha kolay 

olur. Alan çalışmalarının ne demek olduğunu anlar, 

tüzük program ve yönetmeliğin ne demek olduğunu 

anlar, hangi çalışmaların insanlara ne getirip 

götüreceğinin ayrımına varır ve belli bir süre sonra 

il yönetimlerinde görev alacak seviyeye ulaşır hatta 

başkanlık yapacak seviyeye. Ardından diğer siyasi 

yaşam gelir. Kadın kolları siyasete başlayacak 

kadınlar için bir okuldur diyebiliriz. 

* Eğer gençlikten gelmiyorsa, 

kadının siyasete başlaması için 

doğru yer kadın kolları 

* Her alanda çalışma 

* Alan çalışması,  tüzük, program, 

yönetmelik 

* Belli bir süre sonra il yönetiminde 

görev alacak veya başkanlık yapacak 

seviye 

* Siyasete başlayacaklar için bir 

okul 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

* Kadının siyasal katılımı 

Erkek egemen toplum. Küçüklükten beri * Erkek egemen toplum 
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yetiştirilirken kadın olduğunuzun ve ikinci sınıf 

vatandaş olduğunuzun bilinciyle yetiştirilmeye 

çalışıyorsunuz. Özellikle kırsal alanda bu daha fazla. 

Kızlarımız ben kadınım ve buna göre hareket etmek 

zorundayım diyor. Babam ve ağabeyim ve hatta 

küçük erkek kardeş varsa onun sözünden 

çıkmamalıyım. Evlendikten sonra eşimin, iş hayatına 

girdikten sonra erkek yöneticilerin sözünden 

çıkmamalıyım. Toplumsal baskıdan dolayı adım 

atacağı her alanda hep onu düşünerek adım atıyor. 

* Kadın ve ikinci sınıf olmanın 

bilinciyle yetiştirilme 

* Kadınım, ona göre hareket 

etmeliyim 

* Babam, ağabeyim, evlendikten 

sonra eşim, iş hayatımda erkek 

yöneticimin sözünden çıkmamalıyım 

* Her adımda bu düşünce 

 Meclisteki kadın milletvekili oranı hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Sizce meclisteki kadın 

milletvekilleri kadınları temsil etme gücüne 

sahipler mi? 

* Kadın milletvekili oranı 

Kesinlikle yeterli değil. Bu kadınların da 

cinsiyet kotasını doldurmak üzere oraya konulmuş 

kadınlar olduklarını düşünüyorum. CHP ile gurur 

duyuyorum. Kadın oranının yüksek olduğu 

partilerden olduğu için ve kadınların söz sahibi 

olduğu partilerden olduğu için. TV programlarına 

katıldığımda gezi parkı ve mısır olaylarını 

değerlendirdim, kadın sorunlarını değerlendirdim,  

diğer partilerin kadın kolu başkanlarına da çağrı 

yapıyoruz ama gelmiyorlar, çünkü oralara çıkıp söz 

söyleme hakları yok. Ama tabii ki yine de yeterli 

değil. 

Beni temsil etmiyorlar meclisteki kadın 

milletvekilleri. Siyaset biraz farklı gidiyor. Beni 

temsil edecek kadınların benim seçtiğim kadın 

milletvekili olması gerekiyor. Siyasi parti genel 

başkanlarının seçtiği kadın değil. Gidip oy 

* Yeterli değil 

* Olanlar da cinsiyet kotasını 

doldurmak için 

* CHP ile gurur; kadın oranı yüksek 

ve kadın söz sahibi 

* TV programlarına çıkıyorum, diğer 

parti kadın kolu başkanları gelmiyor 

* Söz söyleme hakları yok 

* Meclistekiler beni temsil etmiyor 

* Beni temsil etmesi için benim 

seçmem lazım; genel başkanın değil 

* Sıralama belli 
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kullanıyoruz. Sıralamalar belli zaten. Siyasi partiye 

verdiğiniz oy oranı kadar milletvekili çıkarıyor, o 

sıralamada kim varsa onlar çıkıyor. 

 Adaylar çekirdekten gelen kadınlar mı? 

Yoksa onlara şans vermiyorlar da dışarıdan 

adaylar? 

* Adaylar çekirdekten mi? 

Maalesef. Demokrasi ülkemizde tam olarak 

oturmadığı için. Çekirdekten yetişmiş insanlar ne 

zaman ön plana çıkar? Parti içindeki demokrasi 

işletilir ve ön seçimle veya halk oylamasıyla 

adaylıklar belirlenirse işte o zaman çekirdekten 

yetişenler belli görevlere gelir. Ama eğitim düzeyi iyi 

olan, tanınan veya maddi durumu iyi olan insanlar 

genelde tercihler yapılırken bu anlamda yapılıyor, 

sıralamada onlar öne geçiyor. Ama demokratik 

süreçler olsa, bu parti için emek verenler birtakım 

yerlere gelecektir. Ancak partiye bir sosyolog 

gerekiyorsa bu ben olmayacağım bu işi okumuş bir 

insan olacak, onlara da ihtiyaç var. Örneğin bu 

partinin Emine Ülker Tarhan’a ihtiyacı vardır.  

Yargıtay’da görev almış, CHP içinde yetişmese de 

bu partide olmak zorundadır. AKP’den örnek 

verecek olursak, 11 milletvekili var Konya’da. 3’ü 

kadın yanlış bilmiyorsam. Bir kere daha toplumda 

* Adaylar çekirdekten gelme değil 

*Parti içi demokrasi işlerse 

çekirdekten gelenler başa gelir 

* Eğitim düzeyi, maddi durumu iyi 

olan tanına adaylar tercih ediliyor 

* CHP içinde yetişmeyen bazı önemli 

insanlar da olmak zorundadır 
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görmedim onları. Onun öncesinde partinin içinde de 

hiç isimlerini duymamıştım.  

 Türkiye’de kadınların toplumsal konumu 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceniz 

olumsuz ise kadınların toplumsal 

konumlarını iyileştirmenin en iyi yolu nedir? 

* Kadının toplumsal konumu 

Daha iyiye götürmenin yolu eğitimden geçer. 

Eğitilmemiş bir toplumda hiçbir şey başarıya 

ulaşmaz. Kadın okuryazar oranımızı son dönemde 

arttığı için bazı alanlarda kadının sesi çıkmaya 

başladı. Eğitim ve eğitim kalitesi arttığı sürece 

Toplumsal baskıda kendiliğinden bitecektir, çünkü 

bu eğitimi erkek de alacaktır. Kadının onun yanında 

eşit birey olduğu bilincine varacaktır.   

* Eğitimle daha iyiye 

* Eğitim ve kalitesi artarsa 

toplumsal baskı biter 

* Erkek de bilinçlenecek eğitimle: 

kadınla erkek eşit 

 

 Siyasetteki kadın sayısının artması ataerkil 

zihniyetin aşılması ve kadın sorunlarının 

çözülmesi için yeterli midir? Kadın siyasette 

daha fazla temsil edilince sorunlarının 

çözümü daha mı kolay olacak? Sayıca daha 

fazla temsil edilmesi yeterli mi? 

* Daha fazla kadın, daha çok çözüm 

Sayının artması sesin çoğalması anlamına 

gelir. Sayının artması, kadın kadının halinden anlar, 

kadınların sorunlarına daha fazla eğilir. Bir kadın 

çıkar bazen, 15 erkeğe ders verir. Ama kadının 

olduğu yerde kalite artar, erkekler kadınlar var 

diyerek kendilerine çeki düzen verirler. Şu anda 

böyle bir şey yok çünkü sayı az. Alanlarda şunu 

yaşıyoruz: Nereye oy vereceksiniz diyorum Bizim 

adam karar veriyor diyorlar. Başka yere vereceğim 

dediğim zaman sen benim ekmeğimi yiyorsun 

* Sayı artarsa ses çoğalır 

* Kadın kadını anlar, sorunlara 

daha fazla eğilir 

* Kadının varsa kalite artar, erkekler 

çekidüzen 

* Kocam nereye oy verirse; benim 

ekmeğimi yiyorsun 

* Ona çocuk verdin, yemeğini yaptın, 
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diyorlar. Sen onun ekmeğini yemiyorsun diyordum, o 

erkeğe çocuk verdin, yemeğini yapıp çamaşırını 

yıkıyorsun, sen de emek harcıyorsun, senin de söz 

hakkın var, her şey eve para kazanıp getirmek 

değildir.  

Nitelikli sayı önemli. Bir olmak güçlü olmak 

adına sayıca fazla olmak önemli 

emek harcadın 

* Söz hakkın var 

* Nitelikli sayı önemli 

* Güçlü olmak adına sayı önemli 

 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

* Bakanlık 

Aile ve Sosyal politikalar bakanlığı * Aile ve Sosyal Bakanlığı 

 Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 

siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? Neden 

bu isimler? 

* Rol model 

Kendim olmayı tercih ederim, kimseyi rol 

model almadım şimdiye kadar. Ama beğendiğim 

insanlar var. 

Emine Ülker Tarhan 

Şafak Pavey 

Birgül Ayman Güler 

Bülent Ecevit 

Kemal Kılıçdaroğlu 

* 5’te 3 kadın, ilk üçü kadın 

 Partinizin hem genel merkez hem de il 

teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik( sayı) 

hem de nitelik ( söz sahibi olma) bağlamında 

* Partide nicel-nitel eşitlik 
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eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor 

musunuz? Sizce bu konuda meclisteki diğer 

partilerin durumu nasıl? 

Hayır düşünmüyorum. İl yönetimi 30 kişiden 

oluşuyor 8 kadın var il yönetiminde %33 kota olduğu 

için. 

Buna inanarak yapmıyorlar ama bence, 

cinsiyet kotası olduğu için. Söz sahibi olma 

anlamında? Bu kişiden kişiye değişir. İsteyebilmek 

ve kendini iyi ifade edebilmekle alakalı. Kişinin 

kendinden kaynaklı bir şey. Türkiye’de il başkanıyla 

çok rahat çalışan sayılı kadın kolu başkanları 

arasındayım. Bunun biraz da insanın kendiyle 

alakalı olduğunu düşünüyorum. Nasıl istek ve talepte 

bulunacağınızı bilmelisiniz. Bunu istiyorum ve bunu 

yapacağım dediğinizde il başkanının bunu oylamaya 

sunma hakkı var ve o oylamadan hiçbir zaman kadın 

kolunun lehine bir sonuç çıkmaz. 

Önümüzdeki süreçte tüzük değişikliği için 

kongre yapacağız taleplerimizi genel başkana ilettik, 

çalışın isteklerinizi rapor haline getirin, tüzük 

kongresinde sunalım dedi. Tabi ki kabul ederiz dedi.  

O yüzden insanın biraz kendiyle alakalı. 

* Sayısal olarak eşit temsil yok 

* 30 kişilik il yönetimi- 8 kadın (%33 

kota) 

* Söz sahibi olma- kadının kendiyle 

alakalı 

* İstemeyi ve kendini ifade etmeyi 

bilmek 

 

 Sizce diğer partiler ve kendi partiniz kadın 

kollarına gereken önemi veriyor mu?  

Partinizden bu konudaki beklentileriniz 

nelerdir? 

* Kadın kollarına önem 

Elinden geldiğince veriyor. Kadın kurultayının 

yapılması, kurultayda delegelerin Ankara’da 

toplanıp kendi genel başkanlarını merkez yönetim 

* Elinden geldiğince evet 

* Kadın kurultayı, genel başkan 
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kurullarını seçmesi, cinsiyet kotasının tüzüğe 

konması. Kadına ciddi anlamda değer veriliyor. 

Kadına seçme ve seçilme hakkını veren partidir 

CHP. Meclisteki ilk kadın milletvekili CHP’den 

girmiştir. Yeterli değil ama bunu değiştirmek bizim 

elimizde.  

seçimi, cinsiyet kotası; kadına değer 

* Yeterli değil, değişim elimizde 

 

 Kadınların siyasal katılımını arttırmak için 

ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın kolları 

neler yapabilir/ neler yapıyor? 

* Siyasal katılımın artması 

Kadın kolları buradaki itici güç. Siyasete 

atılmak isteyen kadınlar için doğrudan erkeklerle 

çalışmak korkutucu olabilir. Hemcinsleriyle birlikte 

çalışmak ilk etapta onu psikolojik olarak 

rahatlatacaktır. Kadın kollarında çalışmaya 

başlayan bir kadın siyasette çok yükselebilir. 

Oradaki siyasi birikimi parti içerisinde 

kullanabilirse yükselebilir. 

* Kadın kolları itici güç 

* Siyasete girecek kadınlar için 

doğrudan erkeklerle çalışmak 

korkutucu 

*Hemcinslerle çalışmak rahatlatacak 

*Kadın kollarında başlayıp 

yükselebilir 

* Siyasi birikimini parti içinde 

kullanırsa 

 Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir 

sizce? Yoksa parti üst yönetiminde daha 

fazla kadının söz sahibi olması için 

yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

* Kadın kolları düzenleme 

 

Bazı değişiklikler yapılmalı ve zaten bunun 

için uğraşıyoruz. Konya’daki sıkıntılarımızdan biri 

de sayı olarak azlığımız. Bu her yerde böyle değil 

ama Konya’da böyle. Toplam 1.500 kadın üye var. 

Merkezde 650 civarı. Aktif olarak çalışan kişi sayısı 

çok daha az. Biz gelene kadar kadın kollarının bir 

* Aktif çalışan kadın sayı az 

Konya’da 

* Oda verildi, bilgisayar verildi 

* Maddiyat 
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yer yoktu, artık bize bir oda verildi. Bilgisayar 

verildi. Bir araç alınması için uğraşıyoruz şu anda 

kadın kollarına. Gittikleri yerlere rahat gidip 

çalışsınlar diye. Çalışma koşullarının değişmesi 

maddiyata dayanıyor. 

Konya CHP 2: 

56 yaşında 

Evli 

2 kız (29-25) 

Lise mezunu 

Emekli Bankacı 

1999’da emekli olmuş  

Konya doğumlu. 

Konya CHP 2: 

56 yaşında 

Evli 

2 kız (29-25) 

Lise mezunu 

Emekli Bankacı 

1999’da emekli olmuş  

Konya doğumlu. 

 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  * Siyasete ilgi 

Partiye girişim biraz yakın ama dışarıdan 

desteklediğim partiydi. ÇDD’de 4 dönem yöneticilik 

yaptım, hala da bağlantım var. 

Emekli olduktan sonra abimin vasıtasıyla 

(aslında biraz Ecevitçiyim) bütün mitinglere 

katıldım. Abim de DSP Selçuklu ilçe başkanıydı. 

Aileden gelen bir politiklik vardı. Dayım da halk 

partiliydi, partide çalıştı uzun yıllar. 

Bu hükümet döneminde Atatürk’e haksızlık 

yapıldığını düşünüyordum hep. 10 Kasımda 

Anıtkabir’e gittik kızımla birlikte. Spiker orada beni 

* Politik aile 

*Ağabey DSP Selçuklu İlçe Başkanı 
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çevirdi, sorular sordu. TV’de yayınlandı o haber. 

İldeki sevdiğim bir abla, meram kadın kolları 

başkanlığına seni getirelim dedi. Ben yapamam 

dedim. Dışarıdan destekliyorum ama birden bire 

içinde olma fikri korkuttu beni.  

 Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu 

kararı aldığınız süreçte eşinizin / ailenizin/ 

sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

* kadın kolları üyelik tepkiler 

Partiye girişim biraz yakın. Bir seneden az. 

(Yaklaşık 6 ay önce) Ama desteklediğim bir partiydi. 

88 yaşında annem var, cumhuriyet kadınıdır. Böyle 

bir ailede yetiştim. Ailemden tepki görmedim.  

*Tepki yok 

 Kadın kollarından gelen teklifi neden kabul 

ettiniz? 

 

ÇDD’deyken tehdit telefonları alıyorduk. 

Hâlbuki bizim yaptığımız sadece fakir talebelere 

yardımcı olmaktı. Geriden gelen torunlarımız için 

gidişatı iyi görmüyorum. O yüzden herkes susarsa 

daha kötüye gideceğiz diye düşündüm ve teklifi kabul 

ettim. 

* Herkes susarsa gidişat kötü 

 Kadın kolları niçin kurulmuştur size göre? 

Şu anda yerine getirdiği görevleri göz 

önünde bulundurduğunuzda ilk kuruluş 

amacıyla paralellik görüyor musunuz? Ya da 

ilk kuruluş amacına ne kadar hizmet ediyor 

* Kadın kolları niçin kurulmuş 
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kadın kollarının şu anki mevcut 

yapılanması? 

Zamanında ne amaçla kuruldu bilemiyorum 

ama erkekler ne kadar her şeyimizi bilseler de bizler 

de siyasetin içine girdikçe daha güzel olur. Zaten 

Atatürk bize en güzel hediyeyi seçme ve seçilme 

hakkını vermiş. AKP zihniyeti kadının ön plana 

çıkmasını istemiyor. Onların gözünde kadın evde 

oturması gereken bir varlık. 

Erkekler her yere kadın olmayınca 

giremiyorlar. Biz köylere hep birlikte gittik. 

Yanlarında bir bayan olmadan köylerde erkeklere 

kapı açılmıyor. Kadın kollarını kurmaktaki amaç, 

kadınlara ulaşmayı kolaylaştırmak. Ama sadece araç 

olarak kullanılmayalım. Mecliste de olalım, orada 

da bir şeyler yapalım. 550 milletvekilinin yarısı 

neden kadın olmasın? Mecliste bayan daha çok olsa 

o konuşmalar, kavgalar daha az olur. Bir bayana 

gösterdikleri saygı ortamı değiştirir, erkeklerinde 

konuşması gerekir. İnsanın inandığı bildiği şeyleri 

söylemesi lazım. Sadece başımızdaki kişinin fikrini 

onaylamak olmamalı.Parti içinde bile beğenmediğin 

şeyleri söyleyebilmelisin. Onlar da varsa bir hatası 

düzeltebilsinler. 

* Erkek her şeyimizi bilse de kadın 

da siyasette olmalı 

* AKP zihniyeti kadının ön planda 

olmasını istemiyor, kadın evde 

otursun 

* Erkekler her yere giremez kadın 

olmadan 

* Kadın kolları kurulması amaç; 

kadına kolay ulaşmak 

* Ama sadece araç olmayalım, 

mecliste de olalım 

* Mecliste daha çok kadın olsa; 

kavgalar az olur, bayana saygı. 

 Parti içindeki ilk göreviniz neydi? Şu ana 

kadar hangi görevlerde yer aldınız? (Parti 

Teşkilatı içinde yükselme söz konusu mu, 

dikey hareketlilik var mı?) 

* Dikey hareketlilik 

İlçe yönetiminde toplam 18-20 kişi var 

bunların 6-7 tanesi bayan.  

* 18-20 kişilik ilçe yönetimi, 6-7 

tanesi kadın 
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Her iş dalında basamak basamakyükselinir. 

Hiçbir iş dalında kişi girip müdür koltuğuna 

oturmuyor. 

Kadın kolları siyasetin biraz alt kademesidir 

ama güzel bir başlangıç noktasıdır diyebilirim. 

* Her işte basamak basamak yükseliş 

* Siyasetin alt kademesi, güzel bir 

başlangıç noktası 

 Kadın kolları olarak hangi sıklıkla 

toplanıyorsunuz? Genellikle hangi konular 

üzerinde tartışmalar yapıyorsunuz? Gündem 

konuları neye göre belirlenmektedir? 

Toplantı gündemi nasıl belirlenir? Bu 

konuda kadın kolları olarak hareket alanınızı 

kim belirler? 

* Toplantı sıklığı, gündem 

Genelde yönetimin toplantılarına katılıyorum 

ben. Kadın kolları da seçimle ilgili toplantılar yapar, 

nerelere gidileceği falan konuşulur. Pazarları gezer, 

esnafla konuşuruz.  

* Seçim toplantıları, esnaf ziyaretleri 

 Kadın kolları olarak yaptığınız faaliyetleri 

kısaca özetler misiniz? (Sizce kadın 

kollarının yaptığı faaliyetler hangi kapsama 

giriyor? Partinin halka ilişkiler görevlerini 

mi yürütür, daha fazla kadını siyasete 

taşımak için mi kurulmuştur veya kadın 

sorunlarını çözmek için mi faaliyet 

göstermektedir?) 

* Faaliyetler 

Seçim döneminde sivil toplum örgütlerine 

gittik mesela. Şehit ve gazi ailelerine gittik. Emekli 

derneği, ÇDD, Huzurevi, kimsesiz çocukları, diğer 

siyasi partileri falan ziyaret ettik. 

* Seçim döneminde STK ziyaretleri, 

huzurevi, kimsesiz çocuklar, diğer 

siyasi partileri ziyaret 
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 Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini 

düşündüğünüz ancak çeşitli sebeplerle 

gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler 

var mı? Peki, bu faaliyetleri 

gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

* Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

 

Çocuklarla birebir Anıtkabir’e çelenk 

koymaya gideceğiz gidemiyoruz, çünkü gençler 

fişleniyor ve bunun korkusunu yaşıyor. Talebeler 

korkarak geliyorlar. Mahalle baskısı var. 

Ayrıca buraya geliyorsak gönüllü olarak 

çalışıyoruz, para almıyoruz. Hep cebimizden 

veriyoruz masrafları. 

* Gençlerde fişlenme korkusu 

* Gönüllü çalışma, cebimizden 

 Kadın kolları sizce siyasetin öğrenildiği bir 

teşkilat mıdır? 

* Siyaset okulu 

Biraz alt kademesidir ama başlangıçtır 

diyebiliriz. 

* Alt kademesi, başlangıç 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

* Kadının siyasal katılımı 

Bizim sülalemizde çalışan kadın sayısı 5’i 

geçmez, okuyan kesim bayanlarda daha az. Erkek 

egemenliği söz konusu. O yüzden siyaseti erkek 

yapar düşüncesi hâkim olmuş. Atatürk seçme seçilme 

hakkını vermiş. Ama bir elin parmaklarını geçmez 

çeşitli alanlarda ismini duyurabilmiş kadınlar. 

* Erkek egemenliği 

* Okuyan kadın az 

* Siyaseti erkek yapar 
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 Meclisteki kadın milletvekili oranı hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Sizce meclisteki kadın 

milletvekilleri kadınları temsil etme gücüne 

sahipler mi? 

* Kadın milletvekili oranı 

Bir Emine Ülker Tarhan, neden temsil 

etmesin, ediyor bence. Ama AKP kadınları temsil 

etmiyor, bir başkası ne derse onu onaylayan 

kadınlar temsil etmiyor. Ama bir Şafak Pavey 

engelleri aşıp kendini ifade edebiliyor. Sayısı az olsa 

da yeterince iyi temsil ediyorlar. 

* Emine Ülker Tarhan ediyor, AKP 

kadınları etmiyor 

* CHP vekilleri, sayıları az da olsa 

temsil ediyor 

 Türkiye’de kadınların toplumsal konumu 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceniz 

olumsuz ise kadınların toplumsal 

konumlarını iyileştirmenin iyi yolu nedir? 

* Kadının toplumsal konumu 

Zihniyeti değiştirebilmemiz lazım. Her işi 

bayanın yapabildiğini çok gösterdik zaten. Tır süren 

kadınlar var, kadın otobüs şoförleri var. Kasaplık 

yapan kadınlar bile var. Pilotlarımız var. 

* Zihniyet değişimi lazım 

* Bayanın her iş yaptığını gösterdik 

 Siyasetteki kadın sayısının artması ataerkil 

zihniyetin aşılması ve kadın sorunlarının 

çözülmesi için yeterli midir? Kadın siyasette 

daha fazla temsil edilince sorunlarının 

çözümü daha mı kolay olacak? Sayıca daha 

fazla temsil edilmesi yeterli mi? 

* Daha fazla kadın, daha çok çözüm 

Olabilir tabi. Ama tek kriter sayı değil. Bu 

görüşü yıkabilmek önemli. İnsanların fikirlerinin 

değişmesi lazım. 

* Tek kriter sayı değil 

* Fikirler değişmeli 
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 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

* Bakanlık 

Aile ve Sosyal Politikalar bakanı olmak 

isterdim. En çok acıdığım yurtlarda kalan 

çocukların, yaşlı insanların çektikleri acılara son 

vermeyi, bu düzeni değiştirmeyi düşünürdüm. 

Onların başına iyi huylu insanları getirirdim. 

* Aile ve Sosyal Politikalar 

* Çocuk ve yaşlı yurtlarını ıslah 

 Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 

siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? Neden 

bu isimler? 

* Rol model 

Atatürk 

İnönü Ecevit 

Emine Ülker Tarhan 

Şafak Pavey 

Kemal Kılıçdaroğlu 

* 5’te iki kadın, ilk ikide kadın yok 

 Partinizin hem genel merkez hem de il 

teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik (sayı) 

hem de nitelik (söz sahibi olma) bağlamında 

eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor 

musunuz? Sizce bu konuda meclisteki diğer 

partilerin durumu nasıl? 

* Partide nicel-nitel eşitlik 

Sayısal olarak kadınlar az olduğu için 

erkeklerin daha çoksözleri geçiyor CHP Meram 

ilçesi yönetiminde. 

* Kadınlar az; erkeklerin sözü geçer 
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 Sizce diğer partiler ve kendi partiniz kadın 

kollarına gereken önemi veriyor mu?  

Partinizden bu konudaki beklentileriniz 

nelerdir? 

* Kadın kollarına önem 

Çok olmamakla birlikte veriliyor.  * Çok değil 

 Kadınların siyasal katılımını arttırmak için 

ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın kolları 

neler yapabilir/ neler yapıyor? 

* Siyasal katılımın artması 

Üyelerimizi, insanların korkularını yıkmamız 

lazım ki buraya tekrar gelebilsinler insanlar. 

Ergenekon davalarıyla birlikte, buraya gelenler 

azaldı. Bu da gençlerin sayesinde olacak. Yaşlanınca 

insanlar biraz çekiliyorlar. Ama biz biraz gençlerle 

birlikte başarabiliriz. Gezi olayı devam etsin diye 

dua ediyorum. Soma olayında da işçiler ayaklanırsa 

hükümet devrilebilir.Ama korkuyla, tehditle insanlar 

bastırılmış. 

* Üyelerin korkularını yıkmak 

* Gençler gelmeli, gençlerle birlikte 

başarı 

 Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir 

sizce? Yoksa parti üst yönetiminde daha 

fazla kadının söz sahibi olması için 

yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

* Kadın kolları düzenleme 

Çalışan kesim katılamıyor. Ben de emekli 

olduktan sonra katıldım. Bir de Konya’da bir 

çekingenlik var hala. Buranın üyesi olup da 

gelmeyenler gelemeyenler var. Seçimler nedeniyle 

çok farklı aktiviteler yapamıyoruz. Yapılabilecek 

şeyler var tabi. 

* Çalışan kadın katılamıyor 

* Konya’da çekingenlik var 

* Daha farklı aktiviteler 
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KONYA HDP 1: 

42 

Evli 

3 çocuk  

Eğitim: yüksek lisans 

Öğretmen 

Yoğunluktan dolayı işten ayrıldım, özel sektörde 

çalışıyorum ücretli 

Konya’da doğdum 

KONYA HDP 1: 

42 

Evli 

3 çocuk  

Eğitim: yüksek lisans 

Öğretmen 

Yoğunluktan dolayı işten ayrıldım, 

özel sektörde çalışıyorum ücretli 

Konya’da doğdum 

 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  * Siyasete ilgi 

Ben siyasete ilgim olup olmadığını da 

bilmiyorum. Bizim Partide siyasetin dışında bir 

mücadele olduğu için biz maneviyat olarak 

bakıyoruz olaya. Görev olarak baktım ben. Ülkenin 

ve dünyanın gündemine duyarlıyım. Temelde Kürt 

sorunu ve kadın sorunu olmak üzere. Bunlara 

duyarlıydım, pek çok etkinlikte HDP’yle aynı yerde 

buluşmaya başladık. Görev alayım dedim. Son 

yönetimden beri 1,5-2 yıldır buradayım. Eğitim-

sen’de faaliyetlerim oldu, kadın çalışmalarına vs. de 

katıldım.  

* Ülke ve dünya gündemine duyarlı 

* Kürt sorunu ve kadın sorunu 

duyarlılığı 

* Sendika çalışmaları vs. 

 Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu 

kararı aldığınız süreçte eşinizin / ailenizin/ 

sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

* Kadın kolları üyelik tepkiler 

Siyaset yapmak kadın için zor. Evli çocuklu ve * Siyaset kadın için zor 
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çalışan bir kadın için daha da zor. Bunu çok yoğun 

bir şekilde yaşadım. Ben bir anne olarak 

çocuklarıma belki iyi bir eğitim veriyorum, onlara 

iyi bakıyorum ama onlara özgür bir ülke 

bırakmadıktan sonra, özelikle kız çocuğum için, bu 

sorumluluğu hissederek geldim, vicdan azabım vardı 

borçlu hissediyordum. Çevremdekiler keyfiyetten 

şahsım için siyaset yaptığımı düşündüler. 

Dolayısıyla işimi çok kolaylaştırmaya çalışmadılar. 

Yükümü hafifleten bir etki de olmadı. Artı HDP’li 

olmak da zor özellikle de bu bölgede marjinaliz 

oldukça. Siz burada Partiliyim, siyasetçiyim diye 

elini kolunuzu sallayarak bir nüfuz ortaya koyarak 

gezemiyorsunuz. Halkta da provokatif tipler var 

zaten. HDP’li olmak bir tehlikedir.  Bir Terörist 

olmaya adaymışsınız gibi düşünüyor insanlar. 

AKP’li CHP’li kadın bunu kullanıp protokolde 

oturuyor. Ama biz HDP’li kadınlar kendimizi 

ispatlayana kadar, bu toplum için samimi 

olduğumuza inandırana kadar epey bir 

horlanıyoruz.ÖnümüzdeHDP’li kadınlar olarak çok 

çok engel var.  İlk etapta size pozitif bakan biri 

HDP’li olduğunuzu söylediğinizde 180 derece 

dönüyor. 

* Evli, çocuklu, çalışan kadın için 

daha zor 

* Çocuklarıma özgür bir ülke 

*Özellikle kız çocuğum için 

sorumluluk 

* Keyfiyetten şahsım için siyaset  

* İşimi kolaylaştırmadılar 

* HDP bu bölgede marjinal, zor 

* HDP’li kadınların önünde çok 

engel var 

 Kadın kollarına neden üye oldunuz? Sizi 

buna iten ana etmen neydi? Kadın kollarına 

üye olmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? 

Bu hedeflere ulaştınız mı? 

* Hedef 

Kadınların daha disiplinli, özverili olduğuna 

inanıyorum. Biyoloji öğretmeniyim. Doğada bütün 

dişiler daha duyarlı, daha verici. Hayatın pek çok 

alanı da bizim sayemizde yürüyor. Ama siyaset 

* Kadın daha disiplinli, özverili 

* Doğada bütün dişiler daha duyarlı, 

verici 
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erilmiş gibi, yönetme işi erkeğe verilmiş ve onu da 

kötü yapıyorlar. Bizim partide en nitelikliler var ona 

rağmen kadınlar daha iyi yapıyor. Dolayısıyla kadın 

kollarının ön plana çıkması bu eksikliğin fark 

edilmesi anlamına geliyor. Kadının artık ön plana 

çıkması siyasette olması gerekiyor. Siyasette erkek 

olmak gerekmiyor. Bu tür rol modellere de karşıyız. 

Erkek gibi kadınlara da karşıyız. Kadın gibi siyaset 

yapılmalı. Kadın daha özverili, daha özverili 

yapacağına inanıyorum bu işi. Evimize nasıl 

bakıyorsak, ülkeye de o şekilde bakıyoruz. Ülkemizde 

de aynı düzen olsun istiyoruz. Aynı anaç tavırla, 

kadınlığımızı koruyarak, kadın kimliğimizle. Kadın 

kollarının ön plana çıkması ve güçlenmesi bu 

anlamda önemli. Partimizde de buna çok çok fırsat 

var. Erkek arkadaşlarımız bizi ön plana çıkarmak 

için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz Yapamıyorsak 

imkânsızlıklar yüzünden yapamıyoruz. 

* Hayatın pek çok alanı bizim 

sayemizde yürüyor 

* Siyaset eril; kötü yapıyorlar 

* Kadın artık siyasette olması gerek 

* Erkek gibi kadınlara karşıyız 

* Evimize nasıl bakıyorsak 

* Ülkede de aynı düzen 

* Partideki erkek arkadaşlar bizi ön 

plana çıkarmaya çalışır 

*Biz yapamıyorsak 

imkansızlıklaryüzünden 

 Kürt kadının araçsallaştırıldığı, siyasette 

şirin gözükmek için kullanıldığını 

söyleyenlere ne dersiniz? 

* Kürt kadının araçsallaştırılması? 

Pek çok kadın şiddete maruz kalıyor aslında. 

Zaten toplumun kadına bakış açısı bu. Konya’da 

Türkler ve Kürtler iç içe yaşıyor.Türk arkadaşlarım 

da var  Kürtten çok Konya’da. Onların ailelerinde 

de kadına bakışın nasıl olduğunu biliyorum, kadının 

çok geride olduğunu görüyorum onlarda da. 

Kesinlikle göstermelik değil HDP’deki kadın varlığı. 

Biz 3 kadınız burada. Yönetimin geri kalan 20si 

erkek. Ama biz 3 kadın şu an bir irade göstersek, 

erkek arkadaşlarımızın hepsi bunu bir yasaymış gibi 

kabul etmek zorundalar. Bizde kadın ön plana 

 

* HDP’deki kadın varlığı 

göstermelik değil 

* Yönetimde 3 kadın 20 erkek; biz 3 

kadın bir şeyi istersek erkekler buna 

yasaymış gibi kabul etmek zorunda 

* Onun dışındaki aksaklıklar her 

yerde var 
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çıkması sağlanıyor, ön plana çıktıkça da 

destekleniyor. Onun dışındaki aksaklıklar her yerde 

var. Kişisel beklentiler veya kişisel eksiklikler. 

Kişisel eksikleri olan kadınlarımız da var 

tabi.Kesinlikle partide kadına verilen öncülük 

göstermelik değil, hakkını vererek. 

Eş başkanlık dünyada bir örnek. Veya kadın 

meclisi kararlarını ayrı alır. Parti genel merkezine 

bildirir ve genel merkez buna uyar. Sıkıştığım 

noktada Kadın meclisine ulaştığım an kadın meclisi 

partinin de üstünde hareket eder ve çözüm bulur. 

Kadın meclisinin söylediğinin üstüne genel merkez 

bir şey söylemez. Kadın meclisinde genç yöneticiler 

var. Yaşa başa da bakılmaz. Önemli olan orada 

verdikleri emek. 

Töre cinayetleri, geri kalmışlık vs… sistem çok 

uğraşmış bunlar Kürdistan’da devam etsin diye. 

Sosyolojik anlamda kimliksiz olmak kültürsüz olmayı 

da beraberinde getiriyor. Töre cinayetleri gibi 

olaylar oranın eğitimsel ve kültürel faaliyetlerin geri 

kalmasıyla ilgili. Bir insansın bir dili sonradan 

öğrenip, onu içselleştirip bir kültür geliştirmesi  çok 

zor. Dili halledemeyince, ve insanlar 

sosyalleşemeyince dar kalıplar içinde tutmanız 

kolaylaşır o insanları. Ama inanın şu an 

Kürdistan’daki kadınlar Konya’daki kadınlardan 

daha özgür, parti sayesinde.Partili bir kadına bir 

erkek el kaldıramaz. Cinayetler evet çok fazla ama 

İstanbul’da da fazla, Orta Anadolu’da da fazla. 

Konya’da o olayları birebir yaşıyoruz. O feodal 

sistemle aynı şekilde buradaki kadının da tutuyorlar. 

Şiddet vs. Türkiye’nin genelindeki sorun. 

Kürdistan’da çok ön plana çıkarılıyor çünkü orda 

* Kişisel beklentiler, eksiklikler 

* Göstermelik değil 

* Eş başkanlık dünyada bir örnek 

* Kadın meclisi kararlarını ayrı alır 

*Kadın meclisi kararları üstüne 

genel merkez bir şey söylemez 

* Töre cinayetleri, bölgenin eğitim 

ve kültür açısından geri bırakılması 

*Dil problemi, sosyalleşememe; 

insanların dar kalıplar içinde 

tutulması 

* Kürt kadınlar parti sayesinde daha 

özgür 

* Şiddet orada ön plana çıkarılıyor; 

orada sancı, kadının özgürleşmesi 

* Doğurganlığı saklamadan siyasette 

olmak 

* Kürt kadını vitrin değil 

* Kota; aktif kadın çok az 

* Erkek gibi kadınlar; süslenip 

oturanlar 

     * HDP’de hepsi aktif 

     * Halkın içinden gelen 

insanlar 
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bir sancı var. Çünkü orada kadın özgürleşiyor, 

okuma yazma bilmiyor ama partinin üst 

kademelerine gelebiliyorlar.  

90’lı yılların başında Tansu Çiller 

başbakanken ben üniversite öğrencisiydim. O 

dönemlerden itibaren takip ediyorum siyasetçi 

kadınları. Dünyadakileri de izliyoruz. İtalya’da sekiz 

aylık hamile bir kadın kabineye girdi. 

Doğurganlığını saklamadan siyasetin içinde 

olabilmek olağanüstü bir şey. Biz Kürt kadınları bu 

yolu daha hızlı kat ediyoruz ve vitrin de değil bizim 

kadınlarımız. 

Uygar ülkeler kota koyuyor kadın için. 

Buradaki siyasi partiler de batılılaşma yolunda 

olduklarını göstermek için  Kota koyuyor ama aktif 

olan kadın çok az. Ortaya çıkanlar da erkek gibi 

hay-huy konuşanlar ya da süslenip püslenip bir 

kenarda duranlar.Vitrin yani.  Bizde öyle değil, 

hepsi aktif, hepsi misyonun yerine getirmeye 

çalışıyor eksiklerini hızla kapatmaya ve bu toplumu 

algılamaya çalışıyor. Diğer partilerde daha elit 

kesim siyasette ön kademelere geliyor. Belli bir 

ekonomik seviyesi olan belli bir sosyal çevresi olan 

tanıdık ailelerden gelen insanlar. Ama bizde öyle 

değil.Halkın içinden gelenler var bizde. Genç 

kadrodan yukarıya kadar hepsi öyle. 

Bugün biz kadınlar olarak il yönetimine el 

koysak koyabiliriz, yapabiliriz bunu. 

 Kadın kollarına üye olduktan sonra 

kendinize olan güveninizde veya çevrenizin 

size duyduğu saygıda bir artış söz konusu 

* Güven, saygı 
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oldu mu? 

Ben de siyasetin eril olduğuna inanan 

siyasetin erkek işi olduğunu düşünen biriydim. Kadın 

meclisi içinde çalışmalara katılınca çok rahatladım. 

Çünkü kadın olarak yaptım o işi. Topluma karşı 

görevlerinizi kadın olarak yapıyorsunuz. Kadın 

kadına daha iyi iletişim kuruyorsunuz. Erkek 

arkadaşlarımla da çok iyi dostluklarım var ama bu 

işte kadın kadına dayanışmanın çok önemli olduğunu 

gördüm. Ulaştığımız kadınlar da bize kadın olarak 

ihtiyaç duyuyorlar. Bir kadın dayanışması istiyorlar. 

Daha hoşlandım bundan ve özellikle diğer siyasi 

faaliyetlerden ziyade kadın çalışmalarında daha 

mutluyum. Çevremde arkadaşlarım tarafından takdir 

ediliyorum. Özellikle benim gibi düşünen nispeten 

çalışan ekonomik özgürlüğü olan arkadaş grubum 

var benim. Onlar da bu davaya bağlılar ama eşlerin, 

ailelerin engeli, devletin bizi marjinalize etmesinden 

dolayı gelemiyorlar ama hep arkamızdalar. Maddi 

manevi olarak arkamızda olan görülmeyen bir 

meclisimiz de var gelmeye çekinen.  

* Siyaset erkek işi diye düşünürdüm 

* Kadın meclisi-rahatlama 

* Topluma karşı görevleri kadın 

olarak yapmak 

* Kadın kadına daha rahat iletişim 

* Kadınlar bize kadın olarak ihtiyaç 

duyuyor 

* Kadın çalışmalarında daha mutlu 

* Takdir ediliyorum 

* Görünmeyen meclis 

 

 Parti içindeki ilk göreviniz neydi? Şu ana 

kadar hangi görevlerde yer aldınız? (Parti 

Teşkilatı içinde yükselme söz konusu mu, 

dikey hareketlilik var mı?) 

* Dikey hareketlilik 

İlk görev, yönetime girdim, örgütlenmeden 

sorumluydum. Yine o görevim devam ediyor. Kadın 

meclisi kurduk, mahalle komisyonları oluşturduk. 

Konya’da aktif olan kadın şu an 3-4 kişi. O kişiler 

biraz da yorulmuş ve yıpranmış oluyor. Seçim 

döneminde 30 kişi aktif çalıştı bizde ama üye olmak 

* Kadın meclisi içinde çalışmalar 



363 
 

istemiyorlar çekiniyorlar. 

 Kadın kolları olarak hangi sıklıkla 

toplanıyorsunuz? Genellikle hangi konular 

üzerinde tartışmalar yapıyorsunuz? Gündem 

konuları neye göre belirlenmektedir? 

Toplantı gündemi nasıl belirlenir? Bu 

konuda kadın kolları olarak hareket alanınızı 

kim belirler? 

* Toplantı sıklığı, gündem 

Konya’da Osmanlının iskân politikalarıyla 

buraya gelen Kürtler, bir de sonradan gelen Kürt 

aileler var. İlk gelenler daha yerleşik, ekonomik 

anlamda sıkıntıları yok. Son gelenler ekonomik ve 

sosyal zorluklar yaşayanlar. Benim amacım bu 

kadınları bir araya getirmek. Taziyelere düğünlere 

katılıyoruz. Zor durumda olanlara yardım 

sağlamaya çalışıyoruz. Kadın dışındaki mitinglerde 

de kadın hep önde olur. 

* Ekonomik ve sosyal sorunlar 

yaşayan kadınları biraraya getirmek 

* Taziyelere düğünlere katılım 

 Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini 

düşündüğünüz ancak çeşitli sebeplerle 

gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler 

var mı? Peki, bu faaliyetleri 

gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

* Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

Seçimde ciddi çalıştık. Oy artışı oldu. 

Kadınların düzenli çalışmalarıyla birlikte. Her gün 

15-20 kadın harekete geçiyorduk. Bir kısmı 

Cihanbeyli’de bir kısmı Kulu’da çalışıyordu. En 

büyük eksiğimiz insan sayısı. Az olmasaydık daha 

çok eve ulaşabilirdik. Partimize gönül verenler 

maddi imkânsızlığı olup çalışmak zorunda olan 

insanlar. Yurtsever halk bile yardım ederken iki kere 

*Sayı azlığı 

* Maddi imkânsızlığı olup çalışmak 

zorunda olanlar 

* İnsanları eğitecek zaman ve imkan 

yok 



364 
 

düşünüyor fişlenmekten korktuğu için. Esnaf bizimle 

görülmek istemiyor. En önemli eksik eğitim. 

İnsanları eğitebileceğimiz ne zaman ne imkan var ne 

yazık ki. Eğitimli kadrolara eksik bazen yanlış da 

yapabiliyoruz o yüzden. 

 Kadın kolları sizce siyasetin öğrenildiği bir 

teşkilat mıdır? 

* Siyaset okulu 

Ben öyle düşünüyorum çünkü toplumu tekrar 

öğrendiğimi düşünüyorum. Bir eğitim almış 

oluyoruz. 

* Toplumu tekrar öğrenmek 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

* Kadının siyasal katılımı 

Erkek bakış açısı, onu da elimizden alacaklar 

kaygısı. Kadının gücüne inanıyorum. Bizde kadınlar 

çok daha güçlü. Erkekler buna tahammül 

edemiyorlar. Onların koltuklarına bizim gelme 

ihtimalimiz artıyor. Zorluk çıkarıyorlar o yüzden. 

Kadın isterse hepsine yetişir. Kocasını takmayan 

kadın algısı veya erkeğin önünde olan kadın algısına 

toplum hazır değil. Ama bizim mücadelemiz bunu 

aştı artık. 

* Erkek bakış açısı, siyasal alanı 

elimizden alacaklar korkusu 

* Kadın isterse hepsine yetişir 

* Erkeğin önünde olan kadın 

algısına toplum hazır değil 

 Meclisteki kadın milletvekili oranı hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Sizce meclisteki kadın 

milletvekilleri kadınları temsil etme gücüne 

sahipler mi? 

* Kadın milletvekili oranı 
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Oran çok çok az. Türbanlı kadının olmasını 

önemsiyorum. Bunun bir siyasal tercih olduğunu 

düşünüyorum. Şu an nispeten temsil ediliyorlar 

türbanlı kadınlar ama bunlar halktan insanlar değil. 

Elit kesimden insanlar, toplumun biraz daha dışında 

yaşayan  insanlar. O yüzden temsil etmiyorlar. Sayı 

olarak zaten azlar, kota artsa daha fazla olsalar en 

azından daha geniş bir yelpazede kadınlar o mecliste 

olacak. Vitrin anlamında oraya konuluyorlar. Emine 

Tarhan benim için hayal kırıklığıdır. Başarılı bir 

kadın olarak tanırdım. Erkeğe özenme, öyle 

konuşma. Bizim kadınlarımız bu anlamda daha 

sembol. PervinBuldan siyaset geçmişi yokken şu an 

çok başarılı bir kadın. Temsiliyet bizde doğru, 

yeterince temsil ediliyor bizim vekillerimiz. 

* Oran az 

* Türbanlı kadınların olması önemli 

ama halkın içinden değiller 

* Sayı artsa daha geniş yelpazeden 

kadınlar 

* Erkeğe özenme, öyle konuşma 

* HDP’li vekiller yeterince temsil 

 

 Türkiye’de kadınların toplumsal konumu 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceniz 

olumsuz ise kadınların toplumsal 

konumlarını iyileştirmenin en iyi yolu nedir? 

* Kadının toplumsal konumu 

Kadın isterse her şeyi yapıyor ama mümkünse 

görünmek istemiyor, kendi de tercih edebiliyor, eş 

isteğiyle de böyle oluyor. Ne yapılabilir? Biz 

kendimizi feda etmiş kadınlarız bizden sonrakilere 

yol açmak için. Belki ben zorluk yaşayacağım ama 

benden sonrakiler daha kolay gelecek. Siyasette 

olmamız, duyarlı olmamız, sosyal etkinliklere, 

toplantılara katılmamız lazım ama sayıca az 

olduğumuz için sadece partideki işleri 

çevirebiliyoruz. STK’lar ve siyasi partiler kadının 

özgürleşmesi için bir adım. Zaten bizim partide ve 

STK’larda da eksikler var. Ama bu eksikler işin 

* İsterse her şeyi yapar, görünmek 

istemez; kendi isteğiyle veya eş 

isteğiyle 

* Sayıca azız, sadece partideki işlere 

yetişebiliyoruz 

* STK ve Siyasi partiler kadın 

özgürleşmesi için adım 

* Eksikler var 

* Önce görünür olacak, varım 

diyecek, sonra çelişkiler ortadan 
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içindeyken görülüyor. Onları da o zaman çözeceğiz. 

Öncelikle kadın görünür olup ben varım 

diyecek sonra çelişkiler ortadan kalkacak, 

alışacaklar. 

kalkacak 

 Siyasetteki kadın sayısının artması ataerkil 

zihniyetin aşılması ve kadın sorunlarının 

çözülmesi için yeterli midir? Kadın siyasette 

daha fazla temsil edilince sorunlarının 

çözümü daha mı kolay olacak? Sayıca daha 

fazla temsil edilmesi yeterli mi? 

* Daha fazla kadın, daha çok çözüm 

Daha fazla değil, daha nitelikli kadın aslında 

ama niteliklisinin ön planda olması için sayının da 

çok olması lazım. Zaten zor bir iş yapıyoruz ve 

arkamızda bir güç istiyoruz, arkamızda kadın çok 

olsaydı biz kendimizi daha güçlü hissederdik. 

Kadının siyasete katılması özgürleşmesi için bir 

adım. İlla siyasi parti değil STK da olabilir. Örgütlü 

olmak önemli. Kültürel etkinlikler, eğitimler, 

paneller vs. gerekli. 

Kadınlar rahat konforlu evlerinde pasta börek 

eşliğinde para topluyorlar, erkeklere veriyorlar, 

onlar  adına erkekler yardım yapıyor. İşin bilincine 

varan kadınla yardıma muhtaç kadın bir araya 

gelmiyor, dolayısıyla empati kurulmuyor. Erkek 

sistemine bir hizmet sunuyorlar böylelikle 

* Daha fazla değil, daha nitelikli 

* Niteliklinin ön plana geçmesi için 

çok olmalı 

* Siyasete katılım, örgütlülük 

özgürleşme için önemli 

* Erkek sistemine hizmet; para 

toplayıp erkeklere vermek 
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 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

* Bakanlık 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı 

Kadın önce çalışmalı ekonomik özgürlüğü 

önemli ama sosyal güvenceli çalışmalı. Kendini 

güvende hissetmiyor ve ya babaya ya kocaya muhtaç 

oluyor. Aile bakanı kesinlikle olmazdım. Aile 

bakanlığına karşıyım. Aile denen şeyin yükünü 

sadece kadının omzuna yüklüyorlar. İçişleri Bakanı 

da olabilir. İçişleri deyince hep asayiş, asker, 

polisten sorumluymuş gibi algılanıyor bizim 

toplumumuzda. Polise bir kadın eli değmesi 

gerekiyor. Gaz sıktığı insanların birilerinin çocuğu 

olduğunu bilmeleri gerekiyor. Zaten erkek yapı 

saldırgan bir yapı, toplum öyle yetiştiriyor, devlet de 

onun eline güç verince eril yapı iyice ortaya 

çıkıyor.Biraz daha anaç bakılabilmeli bu işlere. 

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

* Kadın sosyal güvenceli çalışmalı 

* Aile bakanlığına karşı 

* Ailenin yükünü kadınlara yükler 

* İçişleri 

* Polise kadın eli değmeli 

* Erkek saldırgan yetiştirme; güç; 

eril yapı 

* Anaç bakılmalı 

 Partinizin hem genel merkez hem de il 

teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik( sayı) 

hem de nitelik ( söz sahibi olma) bağlamında 

eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor 

musunuz? Sizce bu konuda meclisteki diğer 

partilerin durumu nasıl? 

* Partide nicel-nitel eşitlik 

Sayısal anlamda eşit değiliz. Olamıyoruz 

gelmiyor kadınlar. Kişisel eksiklerimiz de var, 

partinin verdiği hakları kullanamıyoruz tam 

anlamıyla. İçimizde erkek arkadaşlarımız partili 

mesela ama içinde hala erkek egemen zihniyet var. 

Kadının sözünü mü dinleyeceğim diye düşünüyorlar. 

* Sayısal anlamda eşitlik yok 

* Kadınlar gelmiyor 

* Kişisel eksikler; verilen hakları 

kullanamıyoruz 
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Kadın bana talimat veremez diye düşünen insanlar 

var hala. Biz biliyoruz ki parti bizim arkamızda. 

Kadına öncelik veriyor, eşit temsil edildiğimizi 

düşüyorum biz kullanabilirsek. 

Diğer partiler ise ya kotadan dolayı vitrin 

olarak koyuyor, kadını icraatta görmüyorum. 

* Partide hala erkek egemen zihniyet 

* Kadın bana talimat veremez 

* Parti arkamızda; kullanabilirsek 

eşit söz sahibiyiz 

* Diğerlerinde kotadan dolayı vitrin, 

icraatte yok 

 Kadınların siyasal katılımını arttırmak için 

ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın kolları 

neler yapabilir/ neler yapıyor? 

* Siyasal katılımın artması 

Biz nerde zorlanıyoruz ki kadınlar da bize 

gelirken orada zorlanıyorlar. Fiziki koşullar bile 

önemli. Bir kadın çalışanımızın olması bizi 

rahatlatıyor. Kadınlar rahat ediyorlar burada. 

Partinin çalışma koşullarında kadının özel 

durumlarını ön planda tutmak. Toplantıların saatleri 

bizim için önemli çünkü. Kadını özel yaşantısında 

zorlamayacak şekilde şartların oluşturulması lazım.  

Kadın kolları ne yapabilir bu süreçte?Onları 

anladığımızı hissettirebiliriz. Bunu önemsediğimizi 

anlatabiliriz. Bunun için ortaklaşacağımızın 

güvencesini vermemiz lazım. Diyorum ki biz kadın 

olarak anne olarak yapıyoruz, zorluklarımız var. 

Birbirimizi destekleriz diyorum kadınları 

örgütlemeye gittiğim zaman. 

* Çalışma koşullarında kadının özel 

durumlarını ön planda tutmak 

* Toplantı saatleri 

* Özel yaşamda zorlamayacak 

şartlar 

* Kadın kolları olarak; dayanışma, 

destek 

 Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir 

sizce? Yoksa parti üst yönetiminde daha 

fazla kadının söz sahibi olması için 

yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

* Kadın kolları düzenleme 
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Partiyi biraz daha insanlara anlatmamız 

lazım. Bunu anlatabilmek için insanlara gitmemiz 

lazım. Onları partiye çekmemiz lazım. Ayrıca 

kadının kat ettiği yolu anlatmak da çok önemli. 

Kadının sorunları giderek artıyor, mutsuz kadın 

kitlesi mutlu insan yetiştiremez. İnsanı daha planlı 

programlı yapıyor örgütlü olmak. Kadının günlük 

yaşantısındaki sıkıntılarının farkında olduğumuzu 

hissettirip onlara uygun bir siyaset zemini 

oluşturmak gerekiyor. 

* İnsanlara partiyi anlatıp çekmek 

lazım 

* Kadının kat ettiği yolu anlatmak 

* Örgütlü olmak planlı programlı 

* Kadına uygun siyaset zemini 

KONYA HDP 2: 

34 

Bekâr  

Üniversite 

Muhasebeciyim ama bir dönem çalıştım. 

Cihanbeyli’de doğdum. 30 yıldır  

Konya’da yaşıyorum. 

KONYA HDP 2: 

34 

Bekâr  

Üniversite 

Muhasebeciyim ama bir dönem 

çalıştım. 

Cihanbeyli’de doğdum. 30 yıldır 

Konya’da yaşıyorum. 

 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  * Siyasete ilgi 

Siyasi kökenli bir beldeden geliyoruz. Aileden 

gelen bir şey. 18 yaşımdan beri böyle.  

* Politik aile 

 Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu 

kararı aldığınız süreçte eşinizin / ailenizin/ 

sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

* Kadın kolları üyelik tepkiler 

Kadın meclisine yakın dönemde katıldım. 1,5- * Gençlikten kadın kollarına 
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2 yıldır kadın meclisindeyim. Daha önce 

gençlikteydim. Hem olumlu hem olumsuz tepkiler 

aldım. Aile ve arkadaşlar başta biraz tepki gösterdi 

ama yakın arkadaşlarım destek verdi. Ailem siyasi 

olduğu için karşı çıktı. Partinin ötesinde siyaseti 

tehlikeli gördükleri için ailem karşı çıktı. 

Destekleyenler ise ideolojik olarak destek verdiler 

* Aile siyasi olduğu için karşı; 

siyaset tehlikeli 

* Arkadaşlardan destek; ideolojik 

destek 

 Kadın kollarına neden üye oldunuz? Sizi 

buna iten ana etmen neydi? Kadın kollarına 

üye olmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? 

Bu hedeflere ulaştınız mı? 

* Hedef 

Kadınız ve kadının ezilmişliği söz konusu. 

Kadın hiçbir şey yapamaz, kadın siyaset yapamaz, 

hiçbir iş yapamaz şeklindeki algıyı yıkmak için 

girdim. 

* Kadına yönelik algıyı yıkmak 

* Kadın siyaset yapamaz algısı 

 Kadın kolları niçin kurulmuştur size göre? 

Şu anda yerine getirdiği görevleri göz 

önünde bulundurduğunuzda ilk kuruluş 

amacıyla paralellik görüyor musunuz? Ya da 

ilk kuruluş amacına ne kadar hizmet ediyor 

kadın kollarının şu anki mevcut 

yapılanması? 

* Kadın kolları niçin kurulmuş 

Bence hizmet ediyor. Kadın meclisleri 

kurulmalıdır. Çünkü kadının sorunlarını siyasetin 

dışında tartışmak lazım, kadınların sorunları ortak. 

Çözüm yolları belki farklı. Bağımsız bir kadın 

meclisinin kurulması lazım bu nedenle. Nasıl ki iki 

ayağımız varsa siyasette de bu ayaklardan birisi 

kadın, diğer ise partidir. 

* Kadın meclisi kurulmalı, siyasetin 

dışında tartışmak lazım kadın 

sorunlarını 

* İki ayak; kadın ve parti 
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 Kadın kollarına üye olduktan sonra 

kendinize olan güveninizde veya çevrenizin 

size duyduğu saygıda bir artış söz konusu 

oldu mu? 

* Güven, saygı 

Kesinlikle evet. * Evet 

 Parti içindeki ilk göreviniz neydi? Şu ana 

kadar hangi görevlerde yer aldınız? (Parti 

Teşkilatı içinde yükselme söz konusu mu, 

dikey hareketlilik var mı?) 

* Dikey hareketlilik 

Partiye öncelikle sempatizandım. Sonra 

gençliğe katıldım. Arkadaşlarım tarafından ilçe eş 

başkanlığına önerildim sonrasında hemen kongreye 

gidildiği için kadın olarak il yönetimine geldim.  

Parti içinde her yol bizim için açıktır. Önceliği 

zaten kadına vermiş, eş başkanlık sistemini 

getirmiştir. İstersek ve partili arkadaşlarımız da 

isterse daha iyi yerlere gelebiliriz. 

* Var 

*Eş başkanlık 

* İstersek daha iyi yerlere geliriz 

 Kadın kolları olarak hangi sıklıkla 

toplanıyorsunuz? Genellikle hangi konular 

üzerinde tartışmalar yapıyorsunuz? Gündem 

konuları neye göre belirlenmektedir? 

Toplantı gündemi nasıl belirlenir? Bu 

konuda kadın kolları olarak hareket alanınızı 

kim belirler? 

* Toplantı sıklığı, gündem 

Kadın meclisi olarak ayda bir toplanırız. 

Gündemimiz ortaktır. O dönemde yaşanan siyasi 

veya kültürel veya kadın problemlerinikonuşuruz. 

Partili kadınlar için yapabileceklerimizi konuşuruz. 

* Ayda bir 

* Dönemin siyasi, kültürel ve kadın 

problemleri 
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*Partili kadınlar için 

yapılabilecekler 

 Kadın kolları olarak yaptığınız faaliyetleri 

kısaca özetler misiniz? (Sizce kadın 

kollarının yaptığı faaliyetler hangi kapsama 

giriyor? Partinin halka ilişkiler görevlerini 

mi yürütür, daha fazla kadını siyasete 

taşımak için mi kurulmuştur veya kadın 

sorunlarını çözmek için mi faaliyet 

göstermektedir?) 

* Faaliyetler 

Mahalle çalışmaları yürütüyoruz. Mahalle 

kadın komisyonlarımız var. Hemen hemen her 

mahallede. Genelde komisyonlar üç kişiden oluşuyor 

ama bir komisyon başkanı oluyor, onlarla aktif bir 

şekilde görüşüyoruz. Maddi yardımlarda 

bulunabileceğimiz aileleri tespit ediyoruz. Onlara 

yardım ediyoruz. Manevi sorunu olanlarla 

konuşuyoruz. Sorun olmasa bile oturup konuşup 

diyalogumuzu devam ettiriyoruz. 

 * Mahalle çalışmaları 

* Mahalle komisyon başkanlarıyla 

görüşme 

* İhtiyaç sahiplerine yardım 

* Diyalog 

 Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini 

düşündüğünüz ancak çeşitli sebeplerle 

gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler 

var mı? Peki, bu faaliyetleri 

gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

*Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

Zamandan dolayı yapamadığımız şeyler 

oluyor. Çok sevdiğimiz aileler var, değer aileleri, 

gerilla aileleri. Bu konularda biraz geri kaldık. Biraz 

daha zaman ve kaynak ayrılırsa çok çok daha iyi 

olacağına inanıyorum. 

* Zaman kısıtı 

*Değer ailelerine zaman ve kaynak 

ayrılması 



373 
 

 Kadın kolları sizce siyasetin öğrenildiği bir 

teşkilat mıdır? 

*Siyaset okulu 

Evet kesinlikle. *Evet 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

* Kadının siyasal katılımı 

Türkiye’de kadının siyasete katılımı çok az. 

Erkek sistemi var, siyaseti erkek yapar mantığıyla 

yüzyıllardır erkek yönetmiş. 550 milletvekilinin 70-

80 tanesi katın. Partilerin kota koyması lazım. Hak 

verilmiyor, hakkın alınması lazım, o yüzden kota 

şart. Kotamızı da aştık. Bütün kurum ve kuruluşlarda 

eş başkanlık var. Partimizi bu anlamda çok güçlü 

buluyorum. Partimiz bu konuda diğer partileri 

etkiliyor. Kadınları ne kadar katarsanız sorunlar o 

kadar azalıyor. 

*Çok az 

*Erkek sistemi 

* Siyaseti erkek yapar mantığı 

* Kota gerek 

* HDP kotayı da aştı; eşbaşkanlık 

* Diğer partileri etkiliyoruz 

* Ne kadar çok kadın, o kadar az 

kadın sorunu 

 Türkiye’de kadınların toplumsal konumu 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceniz 

olumsuz ise kadınların toplumsal 

konumlarını iyileştirmenin iyi yolu nedir? 

* Kadının toplumsal konumu 

Kadının toplumda bir konumu yok. Kadına 

verilen en fazla meslek öğretmenlik. Genellikle ev 

hanımı zaten. Farklı yerlerdeki kadınlar farklı 

algılanıyor. Bu kadın nasıl başardı deniyor. 

Dünyanın genelinde de bu böyle. Kadının toplumsal 

* Toplumda konumu yok 

* En fazla öğretmenlik veriliyor 

* Genellikle ev hanımı 
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olarak erkeği yıkması gerekiyor. Erkeğin elinden 

iktidar gücünü alması gerekiyor. Kadının güçlü 

olduğu hissedilmeli, kadına güç verilmeli.  Ana 

okuldan itibaren kadın erkek ayrımı kaldırılmalı. 

Eğitimle alakalı, ama sadece eğitim de değil, o 

bilincin verilmesi lazım. 

* Toplumsal olarak erkeği yıkmalı 

* Erkeğin elinden iktidar gücünü 

almalı 

* kadına güç verilmeli 

* Eğitimle alakalı, ama sadece o 

değil; bilinç 

 Siyasetteki kadın sayısının artması ataerkil 

zihniyetin aşılması ve kadın sorunlarının 

çözülmesi için yeterli midir? Kadın siyasette 

daha fazla temsil edilince sorunlarının 

çözümü daha mı kolay olacak? Sayıca daha 

fazla temsil edilmesi yeterli mi? 

* Daha fazla kadın, daha çok çözüm 

Daha kolay olmayacak ama sorunun yüzde 

ellisi halledilmiş olacak sayı artınca. O yapıyorsa 

ben de yapabilirim algısı oluşmaya başlayacak. Ön 

adımdır ama yeterli değildir. 

* Daha kolay olmayacak 

* Sorunun %50’si halledilecek 

* O yapıyorsa ben de yapabilirim 

* Ön adım, ama yeterli değil 

 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

* Bakanlık 

Aileden sorumlu bakanı olmak isterdim çünkü 

doğrudan kadınla alakalı. Ama daha çok Çalışma 

Bakanı olmak isterdim.Çünkü kadının çalışma 

hayatında olması çok önemli. 

* Çalışma Bakanı; kadının çalışma 

yaşamında olması önemli 

* Aileden Sorumlu Bakan; doğrudan 

kadınla alakalı 
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 Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 

siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? Neden 

bu isimler? 

* Rol model 

Gülten Kışanak 

Sebahat Tuncel 

Partimin kadın milletvekilleri 

* Hepsi kadın 

 Partinizin hem genel merkez hem de il 

teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik( sayı) 

hem de nitelik ( söz sahibi olma) bağlamında 

eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor 

musunuz? Sizce bu konuda meclisteki diğer 

partilerin durumu nasıl? 

* Partide nicel-nitel eşitlik 

Ben inanıyorum eşit. Zaten sayısal olarak 

eşitlik olunca söz sahibi de olunuyor. HDP’de 5 

kadın 5 erkek varsa ve fikir ayrılığı varsa, kadının 

söylediği dikkate alınır. 

* Eşitlik var 

* Fikir ayrılığı olduğunda kadının 

fikri dikkate alınır 

 Sizce diğer partiler ve kendi partiniz kadın 

kollarına gereken önemi veriyor mu?  

Partinizden bu konudaki beklentileriniz 

nelerdir? 

* Kadın kollarına önem 

Diğer partileri bilmiyorum ama HDP çok çok 

önem veriyor. Biz zaten kadın partisiyiz. Kendimizi 

öyle lanse ediyoruz. 

* HDP verir 

* Kadın partisiyiz 

 Kadınların siyasal katılımını arttırmak için 

ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın kolları 

* Siyasal katılımın artması 
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neler yapabilir/ neler yapıyor? 

İnsanlara siyasetin çok kötü bir şey olmadığını 

anlatmak lazım. Kadının siyasete katılımının 

gerekliliğini anlatmak lazım.Erkeğin kirlettiği 

ortamın temizlenmesinin anca kadınla 

sağlanabileceğini anlatmak lazım. Kadın eksik 

katılım olduğu için siyasette bu kadar sorun yaşıyor. 

Bunu erkekten çok kadına anlatmak lazım. Kadın 

kendini güçlü hissederse eşini, abisini, evdeki erkeği 

ikna edebiliyor. Önce kendi gücüne inanması 

gerekiyor. Önce kadınlarla konuşacağız, onlar da 

gidip erkeklerle konuşacak, başka yolu yok. 

* Siyasetin çok kötü bir şey olmadığı 

anlatılmalı 

* Kadının siyasette olmasının 

öneminin anlatılması 

* Eksik katılım olduğu için bu kadar 

sorun 

* Kadın önce kendini güçlü 

hissetmeli 

* Önce kadınlarla konuşacağız, 

onlar da erkeklerle konuşacak. 

 Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir 

sizce? Yoksa parti üst yönetiminde daha 

fazla kadının söz sahibi olması için 

yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

* Kadın kolları düzenleme 

Hiçbir şey hiçbir zaman için yeterli değil, 

sürekli yenilenmek gerekiyor, zamanın ruhuna ayak 

uydurmak lazım. Türkiye’de de gündem çok çabuk 

değişiyor ve kadının rolü de doğal olarak değişiyor. 

* Sürekli yenilenmek gerek 

* Zamanın ruhuna ayak uydurmak 

* Kadının değişen rolü 

 Kadın meclisinin imza yetkisi var mı? * İmza Yetkisi 

Biz bağımsızız, HDP çatısı altındayız, 

işleyişimiz bağımsız. Ama Tüzükte ve politikalarda 

etki ediyoruz.  

* Kadın meclisi bağımsız,  

* HDP çatısı altında 

* Tüzük ve politikalarda etki 
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KONYA HDP 3: 

53 

Evli 

5 çocuk 

2000’de Konya’ya gelmiş Muş Malazgirt’ten. 

Öncelikle fiili olarak desteklemiş, daha sonra 

kadın kolları ve yönetim. 

KONYA HDP 3: 

53 

Evli 

5 çocuk 

2000’de Konya’ya gelmiş Muş 

Malazgirt’ten. Öncelikle fiili 

olarak desteklemiş, daha sonra 

kadın kolları ve yönetim. 

 Siyasete ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?  * Siyasete ilgi 

Eşim Öğretmen, memur olduğu için siyasetle 

ilgilenemiyor ama sempati duyuyor. Siyasi 

görüşlerimizden dolayı sürgün edildik defalarca. En 

son Konya’ya geldik.  

Ortaokul mezunuyum. En büyük asimilasyonu 

yatılı bölge okulunda gördüm. Kürtçe konuşmak 

yasaktı. Babaannem beni görmeye geldiğinde onunla 

Kürtçe konuşamadım. Bu sıkıntıları yaşadıkça 

Apocular hareketine sempati duymaya başladım. 

* Politik geçmiş 

* Bölgede yaşanan sıkıntılar politize 

etmiş 

 

 Kadın kollarına ne zaman üye oldunuz? Bu 

kararı aldığınız süreçte eşinizin / ailenizin/ 

sosyal çevrenizin tavrı ne oldu? 

* Kadın kolları üyelik tepkiler 
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Eşim dedi ki, çocukların her biri bir yerde 

yapamazsın, yetişemezsin. Eşim, hayat arkadaşım 

olabilirsin ama lütfen karışma dedim. O da tamam 

deyip destek oldu. 

Kadın hem kendini, hem evini, hem kentini, 

hem ülkesini yönetebilir eğer kadının önü açılırsa. 

Bunu da siyaset yapan erkekler yapıyor. 

Toplumun yarısı kadın, kadın özgürleşmeden 

toplum özgürleşmez. Ama çarpık bir özgürleşme 

değil. Gerçek ve eşit anlamda özgürlük. Eşbaşkanlık 

sistemi çıktığı zaman erkek arkadaşlarımız siz 

başaramazsınız dediler, merkezde kadın 

arkadaşlarımız bastırdılar olacak diye ve başarıldı. 

Kadın evine de bakabilir, siyasete de 

katılabilir, planlı olmak şartıyla. Kadın ayağa kalkıp 

o planı kurana kadar biz de başarıya ulaşamayız. 

Siyaset bir sanattır. Bunu yapabilmek için 

eğitime ihtiyacımız var. Kadını evden çıkarabilmek 

için onu eğitmek lazım.  

*Eşim: çocuklarla birlikte 

yürütemezsin 

* Kadının önü açılırsa, hem evini, 

hem kendini, hem kentini, hem 

ülkesini yönetir 

*Kadın (toplumun yarısı) 

özgürleşmeden toplum özgürleşmez 

*eşbaşkanlık; erkekler 

başaramazsınız dedi, kadın bastırdı 

ve başardı 

* Kadın evine de bakar, siyaset de 

yapar 

* Eğitim lazım siyaset için; kadını 

evden çıkarmak için 

 Kabinede yer alacak olsanız hangi bakanlık 

koltuğunda oturmayı isterdiniz? 

* Bakanlık 

Adalet bakanı olmak isterdim. Ülkedeki 

adaletsizliği kadın eliyle kaldırmak lazım. Kadın 

anne olduğu için adaleti en iyi o sağlayabilir. 

* Adalet Bakanı; adaletsizliği kadın 

eliyle kaldırmak 

* Anne adaleti 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

* Kadının siyasal katılımı 
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sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

Hem ekonomik sorunlardan dolayı, hem de 

çocuk sayısından dolayı bizim kadınlarımız aktif 

olamıyor. Bütün kadınlarımız bugün bu mücadeleye 

adanmış kadınlardır ama aktif değiller. Kongre veya 

nevruz veya basın açıklamalarında ön planda hep 

kadınlarımız var. Ama yeterli değil, çünkü siyasete 

katamıyoruz. 

* Ekonomik sorunlar ve çocuk 

sayısı; kadın aktif olamıyor 

* bütün kadınlarımız mücadeleye 

adanmış kadınlar ama aktif değiller 

* Ön planda hep kadınlar; ama 

yeterli değil, siyasete katamıyoruz 

 Kadın kollarına neden üye oldunuz? Sizi 

buna iten ana etmen neydi? Kadın kollarına 

üye olmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? 

Bu hedeflere ulaştınız mı? 

* Hedef 

2004 veya 2005’te kadın kollarında yer aldım. 

O zaman kadın kollarıydı. Önce fiili sonra resmi 

olarak. Eş dost saygı duydu, destek gördüm ama seni 

içeri alırlar diyorlardı hep. 

Amacım ise kadınları biraz daha siyasete 

taşımak, bilinçlendirmek, haklarının farkında 

olmasını sağlamak. Ben ev kadını olarak ücretsiz bir 

çalışanım. Bu görülmüyor toplumda. İşleri sayarsak 

kadının yaptığı işler çok daha fazla. Dünyadaki işleri 

sayarsan kadın daha çok çalışıyor. Erkek de 

çalışıyor, emeğine saygı duyuyorum ama onu ben de 

yapabilirim evdeki sorumluluklarım olmasa. 

Kadınlar diyor ki erkek çalışıyor bize para getiriyor, 

ya sen kime çalışıyorsun? 

 

* Saygı gördüm ama içeri alırlar 

diye uyardılar 

 * Kadınları siyasete taşımak, 

bilinçlendirmek, haklarının farkında 

olmasını sağlamak 

* ev kadını ücretsiz çalışan 

 * Dünyadaki işler; kadın daha çok 

çalışır 

* evdeki sorumluluklarım olmasa 

ben de dışarıda çalışabilirim, erkek 

gibi 

* Kadın: erkek çalışıp para getiriyor 

* Peki kadın kime çalışıyor? 
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 Kadın kolları niçin kurulmuştur size göre? 

Şu anda yerine getirdiği görevleri göz 

önünde bulundurduğunuzda ilk kuruluş 

amacıyla paralellik görüyor musunuz? Ya da 

ilk kuruluş amacına ne kadar hizmet ediyor 

kadın kollarının şu anki mevcut 

yapılanması? 

* Kadın kolları niçin kurulmuş 

Bu hareketten önce siyasette kadın yoktu. 

Bizim parti biraz daha kadınla birlikte yükselmeye 

kalkıştı. Baktılar kadınsız hiçbir yol yürümez gitmez, 

onun için kadın kollarını kurduk kadını partiye 

çekmek için. Kadının olduğu yerde yükseliş olur. 

Bilinçli, eğitimli, donanımlı kadın olunca o parti 

yükselir. Diğer partilere baktığımız zaman çok kadın 

yoktur. Bizimle birlikte onlara da kadın taşındı. AK 

Partinin kadınları çalışıyor ama bu çalışma özüne 

yönelik değil. Sadece partiyi genişletme çalışması. 

Bizim kadın kollarımızın amacı kadını özüne 

döndürmektir. 

 

* HDP kadınla yükselmeye kalkıştı 

* HDP kadınsız parti olmayacağını 

anladı, kadın kolları kadını partiye 

çekmek için kuruldu 

* Bilinçli, eğitimli, donanımlı kadın 

olursa parti yükselir 

* AKP kadınları çalışıyor ama özüne 

yönelik değil, sadece partiyi 

genişletme çalışması 

* Bizim amacımız kadını özüne 

döndürmek 

 Kadın kollarına üye olduktan sonra 

kendinize olan güveninizde veya çevrenizin 

size duyduğu saygıda bir artış söz konusu 

oldu mu? 

* Güven, saygı 

Bu partide kadın olduğumu fark ettim. 

Kadının gücünü, her yerde çalışabileceğini, siyaset 

yapabileceğini gördüm ve buna inandım. Saygı 

duyanlar oldu tabi ama daha çok benim için 

korktular. 

* Kadın olduğumu fark ettim 

* Kadının gücünü, her yerde 

çalışabileceğini, siyaset 

yapabileceğini gördüm 



381 
 

 Parti içindeki ilk göreviniz neydi? Şu ana 

kadar hangi görevlerde yer aldınız? (Parti 

Teşkilatı içinde yükselme söz konusu mu, 

dikey hareketlilik var mı?) 

* Dikey hareketlilik 

İlk kadın kollarında yer aldım. İl yönetiminde 

yer aldım. 2008-2009’da il başkanlığı yaptım. Şu 

anda da il yönetimindeyim. 

* Kadın meclisi yönetimi 

 Kadın kolları olarak hangi sıklıkla 

toplanıyorsunuz? Genellikle hangi konular 

üzerinde tartışmalar yapıyorsunuz? Gündem 

konuları neye göre belirlenmektedir? 

Toplantı gündemi nasıl belirlenir? Bu 

konuda kadın kolları olarak hareket alanınızı 

kim belirler? 

* Toplantı sıklığı, gündem 

Faaliyetlerde kadınlara siyasetin genelini 

anlatıyoruz. Kadın toplantılarında, bazen üyelik 

toplantısı yapıyoruz üye kazanmak için. Seçim 

döneminde seçim vurgusu yapıp partimizi 

anlatıyoruz. Türkiye’de olan biten güncel siyaseti 

anlatıyoruz. Daha çok bir kadının yüreğinin 

yanmaması için mücadele etmemiz gerektiğini 

vurguluyoruz. Partide kadına bakış açısını, kadının 

duruşunu anlatıyoruz. Kadın siyasette yer alırsa 

daha çok başarılı olacağımızı anlatmaya çalışıyoruz. 

Kadın isterse çocuğuna da bakabilir, siyasetin içinde 

de yer alabilir. İsteyen kadın engel tanımıyor. Bir 

arkadaşımız çocuğunu biz büyüttük burada. Her 

türlü çalışmaya katıldı, çünkü istekliydi. Bazen 

kocayı bahane edip eşim izin vermiyor diyor 

kadınlar. Biz kendi kendimizin önünü kapatıyoruz. 

* Siyasetin genelini anlatma 

* Üyelik toplantıları 

* Partimizi anlatma 

* kadına bakış açısını, kadının 

duruşunu anlatma 

* kadın isterse, çocuğuna da bakar, 

siyasetin içinde de olur 

* İsteyen kadın engel tanımaz 

* Bazen eşini bahane ediyor kadın 

* Sen kızsın dışarı çıkma diyorlardı; 

bunu aştık 
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Bizim dönemimizde sen kızsın dışarı çıkma 

diyorlardı, bize namus gözüyle bakıyorlardır. Bizim 

partimiz bunu aştı artık, biz kimsenin namusu 

değiliz. Dışarıda kadınların başına bir şey gelme 

ihtimali neyse erkeği de o olayın bulma ihtimali 

vardır. Kadın kendini koruyabilir. 

Kadın şunu düşünmeli; Erkeği de ben 

doğuruyorum kadını da. Doğurduğum erkek bana 

tokat atmamalı, benim başımda iktidar olmamalı, 

önümde olmamalı. Benim yanımda olmalı. Bunu ona 

aşılamalıyız. Çünkü onu yetiştiren biziz. Bu 

mücadeleyle birlikte kendimizi aşabildik ve bugüne 

gelebildik, hep sindirildik büyüklerimiz tarafından, 

kızız diye hep susturulduk. 

* Kimsenin namusu değiliz 

* Doğurduğum erkek bana tokat 

atamamalı, benim başımda iktidar, 

önümde engel olmamalı, benim 

yanımda olmalı 

* Erkeği yetiştirirken bunu 

aşılamalıyız 

 Kadın kolları olarak yapılması gerektiğini 

düşündüğünüz ancak çeşitli sebeplerle 

gerçekleştiremediğiniz daha farklı faaliyetler 

var mı? Peki, bu faaliyetleri 

gerçekleştirememe nedeni tam olarak nedir? 

* Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

Kemikleşmiş beyinleri aşmak kolay değil. Her 

gittiğimiz kadında eğitim olsaydı kazanabilirdik ama 

biz de yetersiz kalıyoruz. Okusak eğitimli olabiliriz, 

kendimizi geliştirebiliriz. Eksikliğimiz şudur. 

Okumuyoruz, okuma alışkanlığımız yok. Eğitim 

eksikliğimiz var. Toplantıları yeterince 

doyurmuyoruz, doyurucu şeyler veremiyoruz 

kadınlara. 

* Okumuyoruz, eğitim eksiğimiz var 

*Toplantıları yeterince 

doyuramıyoruz 

 Kadın kolları sizce siyasetin öğrenildiği bir 

teşkilat mıdır? 

* Siyaset okulu 
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Evet, gerçekten HDP kadın meclisi gelmiş 

geçmiş en güzel siyaset okullarından biridir. Keşke 

kadınımızı daha çok bilinçlendirebilsek. Sadece 

siyasi anlamda değil. Dışarıda gezmesi, kalkış 

oturuşu, kendini ifade etmesi anlamında önemli bir 

okuldur. 

* Gelmiş geçmiş en güzel siyaset 

okulu 

* Sadece siyasal anlamda değil, 

kendini ifade etmesi anlamında okul 

 Türkiye’de kadınların siyasete katılımları 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 

kadınların katılımını engelleyen ya da 

sınırlandıran etkenler nelerdir? Açıklar 

mısınız? 

* Kadının siyasal katılımı 

Toplumun yarısı kadın. Bir aileyi ele aldığın 

zaman erkeksiz de kadınsız da yürümez. Ama erkek 

olmadan kadın o aileyi yürütebiliyor. Kadının 

siyasette oluşu daha güzel özgürlükler ve daha fazla 

adalet getirir. Kadının disipliniyle birlikte 

çocuklarımız ve gençlerimiz için çok güzel günler 

inşa edilebilir. Kadını en çok engelleyen, sürekli 

kadının dinle korkutulmasıdır. Saçın açık olmasın, 

sesini erkek duymasın. Hiç kimse demedi ki siz 

annesiniz, cennet sizin ayaklarınız altındadır. Hep 

cehennemi gösterdiler kadına. Bizim partide, en 

fazla sayıda kadın siyaset yapıyor ve kadın görüşü 

çok fazla ön planda. Ama diğer partilerde kadın 

vitrindir. Kürt kadının üzerinde din ağırlığı daha da 

fazladır. Kürtler dinine bağlı insanlar oldukları için. 

* Aile erkeksiz de kadınsız da 

yürümez 

* sürekli kadınların dinle 

korkutulması 

 * Kadına hep cehennemi gösterdiler 

 * Diğer partilerde kadın vitrin 

* Kürt kadını üzerinde din baskısı 

çok 

 Meclisteki kadın milletvekili oranı hakkında 

ne düşünüyorsunuz? Sizce meclisteki kadın 

milletvekilleri kadınları temsil etme gücüne 

sahipler mi? 

* Kadın milletvekili oranı 
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Az da olsa bizim partideki kadın milletvekilleri 

Kürtleri temsil edebiliyor, ama diğer partilerde 

böyle olmadığını düşünüyorum. 

* HDP kadın vekilleri temsil eder 

* Diğer partilerde yok 

 Türkiye’de kadınların toplumsal konumu 

hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceniz 

olumsuz ise kadınların toplumsal 

konumlarını iyileştirmenin iyi yolu nedir? 

* Kadının toplumsal konumu 

Bir kadın engebeli yolları aştığı zaman 

düzlüğe çıkabilir. Bu da mücadeleden geçer. Bir 

kadını bilinçlendirmek lazım, eğitim verilmesi 

gerekiyor. Biraz daha toplumun içine sokabilmek 

için uğraşmak gerekiyor. Başarıya ulaşmak için 

kadını örgütlemek lazım. Bunun için donanımlı, 

yüksek eğitimli kadınlar lazım. 

Türkiye’de ve dünyada kadın sorunu var. Ama 

okumuş, kariyer sahibi kadınlar bunu görmüyor, 

toplumu görmüyor çünkü. Benim ihtiyacım yok 

diyor, kendilerini kurtarmışlar, diğerlerini 

umursamıyorlar. 

* Toplumun içine sokmak 

* Donanımlı, yüksek eğitimli kadın 

* Bilinçlendirme, eğitim 

* Okumuş, kariyer sahibi kadınlar 

kendilerini kurtarmış, diğerlerini 

umursamıyor 

 Siyasetteki kadın sayısının artması ataerkil 

zihniyetin aşılması ve kadın sorunlarının 

çözülmesi için yeterli midir? Kadın siyasette 

daha fazla temsil edilince sorunlarının 

çözümü daha mı kolay olacak? Sayıca daha 

fazla temsil edilmesi yeterli mi? 

* Daha fazla kadın, daha çok çözüm 

Kadın siyasette yer alırsa sorunlar daha kolay 

çözülür gibi geliyor bana ama sadece siyasal alanda 

değil. Hayatın her alanı siyasettir aslında. Her 

alanda yer alması lazımdır. En önemlisi kadını 

* Kadın siyasette yer alırsa sorunlar 

çözülür 

* Hayatın her alanı siyasettir; her 
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evden çıkarmaktır. Bunu kırmadığımız sürece 

başarıya ulaşamayız. Kadını her alanda 

yetiştirdiğiniz zaman siyaset kendiliğinden gelecektir 

zaten.  

Kadını hayatın her alanında, evin dışındaki 

alanlarda var edebilirsen, kadın zaten otomatik 

olarak siyasete atılacaktır. 

alanda yer almalı kadın 

* Kadın evden çıkarılmalı 

* Kadın her alanda yetiştirilirse 

siyaset kendiliğinden gelir 

 Kendinize rol model/örnek aldığınız 5 

siyasetçi ismi söyleyebilir misiniz? Neden 

bu isimler? 

* Rol model 

Sebahat Tuncel 

Pervin Buldan 

Tüm kadın milletvekili 

Selahattin Demirtaş 

Ahmet Türk 

* 4’te iki kadın, ilk ikisi kadın 

 Partinizin hem genel merkez hem de il 

teşkilatlarının hiyerarşik yapılanmaları 

içinde kadın ve erkeklerin hem nicelik( sayı) 

hem de nitelik ( söz sahibi olma) bağlamında 

eşit bir şekilde temsil edildiğini düşünüyor 

musunuz? Sizce bu konuda meclisteki diğer 

partilerin durumu nasıl? 

* Partide nicel-nitel eşitlik 

Konya’da sayısal anlamda erkekler çok, söz 

sahibi olma anlamında biz daha söz sahibiyiz. 

*Konya’da sayısal çoğunluk 

erkeklerde, söz kadınlarda 

 Sizce diğer partiler ve kendi partiniz kadın 

kollarına gereken önemi veriyor mu?  

* Kadın kollarına önem 
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Partinizden bu konudaki beklentileriniz 

nelerdir? 

Bizim partimiz kadın meclisine önem veriyor, 

çünkü biliyorlar ki kadınsız başaramazlar. Kadın 

ordumuz var bizim adeta. Ama diğer partilerde böyle 

bir şey yok. Diğer partilerin aksine, kadın meclisi 

yönetimin bir parçası ve yan kuruluş değil. İnisiyatif 

alabiliyorlar. 

 * Kadın meclisi önemli bizde çünkü 

kadınsız başaramayacaklarını 

biliyorlar 

* Kadın meclisi yan kuruluş değil, 

yönetimin parçası 

* İnisiyatif alabilirler 

 Kadınların siyasal katılımını arttırmak için 

ne yapılmalıdır? Bu süreçte kadın kolları 

neler yapabilir/ neler yapıyor? 

* Siyasal katılımın artması 

Kadın meclisi çok çalışmalı, işimiz hiç kolay 

değil. Toplumda kadın hep arka planda. Bizim 

mücadelemizle birlikte Kürt kadınları ön plana 

çıkmaya başladı. Kazandılar diyebilirim ama çok az. 

Daha fazla çalışmalıyız. Daha çok kadın hayata 

atılmalı ve kadını her alanda görmemiz lazım. 

Başarıya ulaşmak için kadınlar çalışmalı diye 

düşünüyorum. 

* Kadın meclisi çok çalışmalı 

* Kadın her alanda olmalı ve daha 

çok kadın hayata atılmalı 

 Kadın kolları şu anki yapısıyla yeterli midir 

sizce? Yoksa parti üst yönetiminde daha 

fazla kadının söz sahibi olması için 

yapılabilecek düzenlemeler var mı? 

* Kadın kolları düzenleme 

Kadın kollarımız genel olarak yeterli değil, 

eksiklerimiz var. Hem sayısal olarak, hem de hizmet 

olarak. Ama bu çalışmıyoruz demek değil. Daha çok 

genç kadınlarımız, bekar kadınlarımız bu işe 

soyunmalı.Bugün benim arkamda ağlayan çocuğum 

* Yeterli değil, eksikler var 

* Hem sayısal, hem hizmet  

* Genç bekâr, sorunsuz kadınlar 

daha çok gelmeli 
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yok. Ama Zeynep’in çocuğu var akşam kalamaz. 

Daha fazla bekâr kadınlarımız, sorunsuz 

kadınlarımız bu işe soyunursa başarırız diye 

düşünüyorum. 

*Çocuğu olan kadın akşam 

toplantıya kalamaz 
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EK 5- KATEGORİ VE KOD LİSTESİ 

Kategoriler  İl Parti  Kodlar 

1- Siyasete İlgi 

 

İstanbul  AKP *siyasete ilgi yok 

*Çalışan anne olmak istememe 

*evde oturmak istememe 

*vakıf faaliyetleri 

*siyasi kimliği olan kişilerle tanışma 

*Başörtüsü yasağından etkilenme 

 

*Siyasete genel ilgi 

*Aktif siyaseti düşüncesi yok 

*Kadın kolları yönetimi için gelen davet 

*Meclis üyeliği için isteksizlik - daha yoğun bir 

tempo 

 

CHP *müşahitlikle başlama 

*ailede aktif siyaset 

 

* Gençlik dönemi 
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MHP * Milliyetçi bir aile 

* Milli duyguların eğitimle pekişmesi 

 

* arkadaş teşviki 

 

HDP * İdeolojik duruş aileden 

* Siyasetle hep ilgili 

* Lise yıllarında belirginleşen siyasi duruş 

 

* Dehap kadın kolları sohbetlerinden etkilenme 

 

* Aileden gelen politiklik 

* İlkokulda öğretmenden etkilenme 

* İlçe yönetim; kadın meclisi 

 

Konya AKP * Politik aile 

* Kadınların ilginç projeleri  

* Daha duyarlı, daha hassas 

 

* Emeklilikten sonra  
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* Siyasette iddia yok 

* Doğruluğuna inanılan amaca hizmet 

CHP * Politik aile 

* ADD gençlik kolları başkanlığı 

* ADD yönetim kurulu üyeliği 

* Daha önce parti üyesi  

 

* Politik aile, aktif siyaset 

 

MHP * Politik aile, aktif siyaset 

* Çocuklar büyüyünce   

 

* Ortaokul yıllarında öğretmenler aracılığıyla 

siyasi bilinçlenme  

 

HDP * Ülke ve dünya gündemine duyarlı 

* Kürt sorunu ve kadın sorunu duyarlılığı 

* Sendika çalışmaları vs. 

* Çocuklarına özgür bir ülke bırakma isteği 

* Özellikle kız çocuğu için sorumluluk 

hissetme 
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* Politik aile 

* Gençlikten kadın kollarına 

 

* Politik geçmiş 

* Bölgede yaşanan sıkıntılarla politize olma 

 

2-Kadın 

Kollarına Üyelik 

Süreci ve Alınan 

Tepkiler 

 

İstanbul AKP *Dava ruhuna sahip eşten destek 

*Eşinin vakit problemi 

*Yakın çevreden tepki 

 

*Eş desteği 

*Eş aktif siyasette değil 

*Seçim dönemi aileyi ihmal- eş ve aile desteği 

 

CHP *çevreden destek ve moral 

 

* baba isteksiz- yıpratıcı siyaset 

* Destek 

MHP * eşi aktif siyasette 
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* eş desteği 

 

* eş desteği 

* evle ilgilenememe, eşinin anlayış göstermesi  

 

HDP * HDP’de siyaset yapmayla ilgili çekinceler 

* Sadece devletle değil, yol arkadaşları olan 

erkeklerle mücadele 

 

* Çevreden büyük tepki, zamanla kabullenme 

* Gece toplantılarında ne işin var evde otur 

şeklinde tepkiler  

 

* Devrimci eş desteği 

* Örgüt içinde kadın olarak yaşanan problemler 

* Mücadele içinde bazen çocukların bile 

unutulması 

* Eşbaşkanlık, fermuar ve kotaya rağmen 

çekilen zorluklar 

 

Konya AKP *Memur eşin siyasete girememesi, eşinin de 

girmesini istememesi 
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* Kadın kolları için eşini ikna; yalvarma  

* AK Partili eş; aktif değil 

* Kadının siyasette işi ne tepkisi 

* Eş destekçi; erkek sonuçta 

* Evde eksiklik olduğunda eş tepkisi 

* Zamanla kabullenme 

 

CHP * Eş desteği 

* ticaretle uğraşan eş siyasete mesafeli 

 

* Tepki yok 

 

MHP * Davaya hizmete teşvik 

 

* Eş desteği 

* 92’de ihtilal günlerinin sıkıntıları- elini taşın 

altına koymak 

* Eş aile ve kendi ailesinin çocuklar küçük diye 

karşı çıkması 

HDP * Siyaset kadın için zor 

* Evli, çocuklu, çalışan kadın için daha zor 
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* Keyfiyetten şahsı için siyaset yaptığı şeklinde 

tepkiler  

* BDP bu bölgede marjinal, zor 

* BDP’li kadınların önünde çok engel var 

 

* Ailenin siyasetin tehlikeli olduğunu 

düşünerek karşı çıkması 

*  Arkadaşlardan destek; ideolojik destek 

 

* Eşten çocuklarla birlikte yürütemezsin tepkisi 

 

3-Üyelik 

Hedefleri 

 

İstanbul AKP * eş isteği ile katılma 

*sosyal aktivite olarak görme 

 

* özel bir hedef yok 

* davaya hizmet 

* başörtüsü- dışlanmışlık- ülkemde zenci 

* çocuklar büyüdükten sonra katılım 

* kendi işi- sosyal faaliyetlere rahat katılım 

 

CHP * ana kademeden kadın koluna atama 
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* Eşi de aktif siyasette 

* Eşi vasıtasıyla gelen teklif 

 

MHP * teşkilattaki boşluğu doldurma 

* kadın kolları rahat, kadınların birbirini daha 

iyi anladığı yer 

 

*partiye hizmet 

 

HDP * Bu pozisyon için önerilme 

* Partide ne iş verilirse yaparım düşüncesi 

* Çekinme; kadın sorunları çok fazla 

 

* Kadın olarak tek başına mücadele etmek 

* Kadınların birbirine destek olması 

 

* Kürt kadınlarının işinin çok zor olduğu 

düşüncesi 

* Feodal toplum, öküzden sonra kadın 

* Mücadelenin kadın meclisinden geçtiği 
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düşüncesi 

*Kadının özgün çalışmasını yapmak 

 

Konya AKP * Davaya hizmet, gerektiğinde eleştirip 

düzeltmeye çalışma 

* AKP olmasaydı siyasete girmezdim ifadesi 

 

* Partiye hizmet 

 

CHP * Kadının bir partinin dinamosu olduğu ifadesi 

* Kadın başarılıysa parti başarılı inancı 

 

MHP * Savunduğun fikir için çalışmak 

 

HDP * Kadın daha disiplinli, özverili 

* Doğada bütün dişiler daha duyarlı, verici 

* Hayatın pek çok alanını kadınların yürüttüğü 

düşüncesi 

* Siyaset eril; erkeklerin kötü siyaset yaptığı 

düşüncesi 

* Kadının artık siyasette olması gerekliliği 
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* Erkek gibi kadınlara karşı olma 

* Kadın evine nasıl bakıyorsa, ülkede de aynı 

düzeni sağlar düşüncesi 

* Kadına yönelik  “Kadın siyaset yapamaz 

algısı”nı yıkmak 

 

* Saygı görme 

* Kadınları siyasete taşımak, bilinçlendirmek, 

haklarının farkında olmasını sağlamak 

* Ev kadını ücretsiz çalışan 

* Dünyadaki işlerin büyük çoğunluğunun kadın 

tarafından yapılması 

* Evdeki sorumluluklar olmasa kadının da 

erkek gibi dışarıda çalışabilmesi olanağı 

 

4-Kadın 

Kollarının Varlık 

Sebebi 

 

İstanbul AKP * kadınların her yere daha rahat girebilmesi 

* ilk adım kadınlardan, arkadan beyler 

* kadın kolları olmazsa olmaz 

*evden çıkıp sosyalleşme imkânı 

* parti için vazgeçilmez 

* meyhaneye gir deseler gireriz 

* tecrübe arttıkça güven artıyor 
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* ev hanımlarının söz sahibi olabilecekleri 

yerlere getirilmesi 

* Kadınlar arkadaki muazzam güç 

* Kadınların hak ettikleri yerde olmadığı 

düşüncesi 

* Lider desteğine inanç 

* seçim sonuçlarından duyulan mutluluk 

* rahat koşulların hakkını verme-vefa duygusu 

 

CHP * aktif siyasete giden yol 

* kadının partinin yükünü taşıdığının 

anlaşılması 

*başkaları için emek vermek 

 

* siyaset bir bütün 

* kadınlara ulaşma 

* saygı görme şeklinde tepkiler 

 

MHP * kadın kolu olmaması, siyasette bütünlük 

olması gerekliliği 

* güven kırılması 
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* Olumlu tepkiler 

* MHP’li olmanın ayrıcalık olduğu düşüncesi 

* kadınsız parti olmayacağı düşüncesi 

* seçimleri kadınların sırtlanması düşüncesi 

HDP * Önce kol sonra meclis yapılanması, meclis 

daha kapsayıcı 

* Kadının dört duvar arasından çıkması 

* Sadece özel alan işlevlerini yerine getiren 

değil 

* Kadının özgürleşmesi sadece ekonomiyle 

olmaz 

* Bilinçlenme gerekliliği; kadın kollarının 

amacı 

* Sistemin yarattığı erkek mantığıyla hareket 

eden kadınlar 

* Kadın sorunlarına erkek bakış açısıyla bakan 

kadınlar 

* günlük hayatta saygı yok 

* gerçekten temsil; saygı  

* Türkiye’nin her yerinde kadın ikinci sınıf 

 

* Eşten“başaramazsınız” tepkisi  
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* Hem ev işlerine, hem çocuklara,  hem kadın 

kollarına yetişme çabası 

* Eş en büyük destekçi 

* Örnek gösterilme 

* Yaşlılar, erkeklerin saygıdan ayağa kalkması 

* Özgüven 

 

* HDP’li her kadın, kadın meclisinin doğal 

üyesi 

* Hareketin Kürt kadınına verdiği misyon 

 

Konya AKP * Erkeklerin kapı çalmada rahat olamaması 

düşüncesi 

* Kadınları içten içe etkileme 

* Her yerdeki sıkıntıları detaylı dinleyip anında 

çözüm üretme 

* AKP çok şey katıyor ifadesi 

 

 

CHP * Erkek egemen toplumda kadının ikinci sınıf 

vatandaş olduğu düşüncesi 

* Kadının siyasette varlık gösterebilmesi 
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* Kadının bir kapıyı daha kolay çalıp, eve girip, 

sohbet başlatması düşüncesi 

* Cinsiyet kotasının gerekliliği 

* Kadın temsili %50 olsa kadın kollarına gerek 

olmayacağı düşüncesi 

* Kadın-erkek eşitliğine inanan bir partide 

kadın kollarının olmasının çelişki olduğu 

düşüncesi 

* %50 cinsiyet kotası ve fermuar sistemi 

hedefine ulaşıldığında kadın kollarına gerek 

kalmayacağı düşüncesi 

* Saygı; seçilerek gelmenin verdiği özgüven 

 

* Erkek her şeyimizi bilse de kadın da siyasette 

olmalı düşüncesi 

* Erkekler her yere giremez kadın olmadan 

düşüncesi 

* Kadına kolay ulaşmak 

* Ama kadınlar sadece araç olmasın, mecliste 

de olsun düşüncesi 

* Mecliste daha çok kadın olsa bayana saygıdan 

dolayı kavgalar az olur düşüncesi 

 

MHP * Kadını siyasete çekmek 
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* Bilinçlendirmek 

* Kadını söz sahibi yapmak 

* Parti yönetimi erkeklerinin ‘kadın evimin 

direği başımın tacıdır’ inancı olduğu ifadesi 

* Kadın 11’de eve gelmesin, ocuğununyanında 

olsun düşüncesi 

*Siyasi propagandada kadınlara yük 

verilmemesi 

* Kadının rolü anlaşılması  

* MHP’de kadının dişi veya cinsel meta 

olmayışı 

* Annenin yıpratılmaması gerekliliği 

* Hizmetin verdiği mutluluk 

 

* Kuruluş amacına hizmet etse de yeterli değil 

* Kadın kol değil, uzuv değil, gövdenin bir 

parçası 

* Erkek-kadın kolu ayrılması doğru değil 

* Türkiye siyasi şartlarının gerçeği 

* Değiştirme şansı yok 

* Kadın kolları- hizmetin bir basamağı 

* Bazı bölgelerde kadını siyasete çekmenin 

zorluğu 
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* Kadınları siyasete ısındırma-yumuşak geçiş 

süreci 

* Kadınların kadın kollarında kendini daha 

rahat ifade etmesi  

* Kapıları daha rahat çalma 

* Kadınların birbirini tolere edebilmesi 

* Toplantıya katılamama mazeretini rahat ifade 

etme 

* Saygı görme 

 

HDP * kadın sorunlarını siyasetin dışında 

tartışabilmek için kadın meclisi  

* İki ayak; kadın ve parti 

* İlk başlarda siyaset erkek işi şeklinde 

düşünceler 

* Kadın meclisinde rahatlama 

* Topluma karşı görevleri kadın olarak yapma 

rahatlığı 

* Takdir edilme 

* Kadın çalışmalarında daha mutlu  

* Kadın kadına daha rahat iletişim 

* Kadınların bize kadın olarak ihtiyaç duyması 
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* HDP kadınla yükselmeye kalkışması 

* HDP’nin kadınsız parti olmayacağını 

anlaması 

*kadını partiye çekmek için kadın meclisi 

* Bilinçli, eğitimli, donanımlı kadın olursa parti 

yükseleceği inancı 

* AKP kadın çalışması özüne yönelik değil, 

sadece partiyi genişletme çalışması 

* Kadın olduğunun farkına varma 

* Kadının gücünü, her yerde çalışabileceğini, 

siyaset yapabileceğini görme 

 

5- Kadın Kolları 

Faaliyetleri 

 

İstanbul AKP * Haftada bir il ve ilçe yönetimleri 

* siyasi gündem 

*özel gün programları 

* örgütlenme 

*önemli gün etkinlikleri 

* ev sohbetleri 

* seçim zamanı üye ziyaretleri 

*(kadınların ihtiyaçları doğrultusunda)eğitim 

çalışmaları- sağlık siyaset 

* gerçekleştirilemeyen faaliyetler 
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* Gelir yok 

* gönüllük esası 

* Aile gibi;Ana kademe (baba), kadın kolları 

(anne), gençlik kolları (çocuk) 

* belediye veya ana kademeye maddi 

bağımlılık 

 

* Haftada 1 

* Gündemde genel merkez etkisi yok 

* sosyal sorumluluk projeleri, yardımlar 

* Eğitim programları 

* Kadınların bilinçlendirmesi 

* ev kadınlarını dışarı çıkarıp faaliyetlere 

kazandırma 

* gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

* maddi sıkıntılar 

* oryantasyon ve tecrübe paylaşımı 

* bilginin parti içinde aktarımının sağlanması 

 

CHP * haftada bir (kadın kolları yönetimi) 

* gündem genel başkanın söylemleri ve parti 

politikalarıyla orantılı, parti teşkilatına paralel 
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*kadınla ilgili siyaseti belirleme 

* parti programına destek 

* yan kol 

* imza yetkisi yok 

* Kadın sorunları çalışmaları 

* Parti politikalarını halka anlatma 

* Daha sevecen, daha barışçıl partililer 

* ev-esnaf  ziyaretleri 

* kadınlarla ilgili toplantılar 

* eğitim- aile içi şiddet, iletişim gibi konular 

* örgüt bilincini arttırma çalışmaları 

* gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

* ekonomik ve yetki sorunları 

* sığınma evleri, iş imkânları, kız çocukları için 

barınma 

 

* Haftada bir (bazen daha sık) 

* Gelen evraka göre gündem 

* seçim dönemi saha çalışmaları 

* eğitim çalışmaları- iletişim, siyaset, ikna 

 



407 
 

MHP * haftada 1 (bazen 3) 

* önemli gün programları 

* STK ziyaretleri 

*Genel merkezin yaptığı programın il-ilçelerde 

farklı uygulanması 

* gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

* yetki sıkıntısı yok 

* genel merkezle istişareli 

* genel merkezin ve ana kademenin uygun 

görmesi 

* ekonomik konularda destek bulamama 

* AKP başarılı-imkânları var 

* Görünürde de olsa kadına değer 

* MHP’de sadece manevi destek 

 

* dernek ziyaretleri 

*gelen insanlara siyaseti anlatmaya gerek 

olmadığı düşüncesi 

* özel gün etkinlikleri 

* gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

* yoksullara yardım 

* Maddi imkân yokluğu 
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* AKP kadın kolları aktif- ekonomik güç 

 

HDP * Haftada bir il kadın meclisi toplantısı 

* 10 günde veya 15 günde bir ilçe kadın meclisi 

* Gündemi yaşanılan şehir ve koşulların 

belirlediği düşüncesi 

* Kadın sorunları; şiddet vs. 

* Kadın eğitim çalışmaları 

* Kadın meclisi gündemini kadınların 

belirlemesi 

* Merkezden istek gelirse, o konuda ne 

yapacağına kadınların karar vermesi 

* Kadınları yaşamın her alanında görünür 

kılmak için faaliyetler 

* Kadın eğitimleri, karma eğitimler (Toplumsal 

cinsiyet konularında) 

* Tüzüğe ve kadın meclisi yönetmeliğine dair 

toplantılar 

* Daha fazla katılım olanaklarının yaratılması 

* Mutfak yerine işin asıl noktasında olması 

* Söz sahibi olması 

* Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

* Kadınlara yönelik sosyal yardım yerleri 
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* Kadınlara yönelik istihdam 

* İlk defa dört duvar arasından çıkan kadına 

yardımcı olmak 

 

* Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

* Kadını yerinde ziyaret etmek 

* Kadınlarla iç içe olmak 

* Sayı azlığı 

* Mahalle, sokak meclislerinin yokluğu 

* Yüzlerce yıllık bastırılmışlık 

* Kolay dönüşemeyecek bir sistem 

* “Kaderim bu, annem gibi yaşamak” 

düşüncesi 

 

* 15 günde bir toplantı 

* Olağanüstü durumlarda daha sık 

* Eğitim çalışmaları 

* Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

* Ekonomik destek olamama 

* Kadının doğasını bozmadan mücadele içinde 

aktifleştirmek 
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Konya AKP * Haftada bir yönetim toplantısı, bir ya da iki 

yürütme toplantısı 

* Ziyaret edilecek yerlerin belirlenmesi 

* Kadın sağlığı, çocuklarla iletişim, GDO’lu 

gıdalar konularında konuşmacılar 

* Siyasi gündem değerlendirmesi 

* Partiye katılmak isteyenlerin gönüllü 

dosyasına eklenmesi 

* İş başvurusu dosyası 

* Özel sektörden gelen iş ihtiyaçlarını onlarla 

karşılama 

* Kız yurtları, huzurevi ziyaretleri 

* Finansman; bazen kadınların cebinden, bazen 

kadın kolları bütçesinden, bazen belediyelerden 

*Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

* Her kadının bir işi olması için çalışmalar 

*Evinde veya dışarıda bir meşgalesi olması için 

çalışmalar 

* Hastanelerin kadın kollarına özel kontenjan 

açması gerekliliği 

* Evlenemeyenleri evlendirme 

* Gençlere okuma imkânı 



411 
 

 

CHP * İki haftada bir toplantı; bazen daha sık 

* Ülkenin siyasi gündemi 

* Özel gün programları 

* Ana kademeyle dirsek teması 

* Onların çalışma alanına girmeden ve izin 

alarak 

* Kadın kollarına yüklenen misyonun 

sorgulanması: afiş, broşür dağıtma, ev toplantısı 

yapma 

* Kahvehane toplantıları 

* Kadının görevinin daha zor olduğu düşüncesi 

*Parti-vatandaş diyaloğu kurmak 

*Parti ilke ve amaçlarını anlatmak 

* Partiye destek istemek 

* Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

* Maddiyat engeli 

* Yaşlılar haftası- hediye, daha iyi yaşam 

koşulları 

* İktidar partisinin olanaklarının fazla olduğu 

düşüncesi 
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* Seçim toplantıları, esnaf ziyaretleri 

* Seçim döneminde STK ziyaretleri, huzurevi, 

kimsesiz çocuklar, diğer siyasi partileri ziyaret 

*Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

* Gençlerde fişlenme korkusu 

* Gönüllü çalışma, cebimizden 

 

MHP * Haftada bir toplantı 

* Kadın kolu başkan ve yardımcılarının yaptığı 

akşam ev oturmaları 

* Genel başkan grup konuşması tartışması 

* Engelli ziyaretleri- görüş ve istek raporları- 

kadın kolları genel merkeze 

* Propaganda faaliyetleri 

* Dernek projesi (kadına özgüven verecek, 

yalnız kalmış kadınlara destek) 

* Seçimlere hazırlık faaliyetleri 

* Kandil programları- aşure dağıtımı 

* Resmiyette bir gelir yok 

* Kendi cebimizden ve yakın çevreden 

toplanan paralar 

* İl teşkilatının verdiği erzağın dağıtımı 

* önemli gün ve haftalara uygun programlar 
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(gıda yardımı, dini programlar) 

* Huzurevi ziyaretleri 

* Basın açıklamaları 

* Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

* Maddi imkânsızlıklar 

* Örgütlenme sıkıntısı 

* Gizli MHP’li- işle ilgili sıkıntı veya dışlanma 

 

* Haftada bir toplantı 

* Haftalık faaliyetler 

* Kendi gündemini kendi belirler 

* Akşam oturmaları 

* Seçim dönemi- ev toplantıları, saha 

çalışmaları 

* Düğün dernek başsağlığı ziyaretleri 

* Partinin görünürlüğünü ve devamını 

sağlamak 

* Konferanslar- kadın-çocuk sağlığı, çocuk 

eğitim, aile içi şiddet 

* Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

* Öğrenci okutmak 

* Maddiyata dayalı 
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HDP * Ekonomik ve sosyal sorunlar yaşayan 

kadınları bir araya getirmek 

* Taziyelere, düğünlere katılım 

* Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

* Sayı azlığı 

* Maddi imkânsızlığı olup çalışmak zorunda 

olanlar 

* İnsanları eğitecek zaman ve imkânın 

olmaması 

 

* Ayda bir toplantı 

* Dönemin siyasi, kültürel ve kadın problemleri 

* Partili kadınlar için yapılabilecekler 

* Mahalle çalışmaları 

* Mahalle komisyon başkanlarıyla görüşme 

* İhtiyaç sahiplerine yardım 

* Diyalog 

* Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

* Zaman kısıtı 

* Değer ailelerine zaman ve kaynak ayrılması 

* Kadın bilinçlendirme toplantıları 



415 
 

* Erkeklerle toplantılar 

 

* Siyasetin genelini anlatma 

* Üyelik toplantıları 

* Partiyi anlatma 

* Kadına bakış açısını, kadının duruşunu 

anlatma 

* Gerçekleştirilemeyen faaliyetler 

* Okumama ve eğitim eksikliği 

* Toplantıları yeterince doyuramama 

 

6- Siyasal Rol 

Modeller 

 

İstanbul AKP * kadın rol model yok 

 

* İlk sırada RTE- partide bulunma sebebi 

 

CHP * ilk sırada kadın 

 

* 1erkek rol model 

 

MHP * 5’te 3 kadın(ilk ikide kadın yok) 
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* 5’te 1 kadın. İlk üçte kadın yok 

* Engin Alan’ınkızkardeşi (Engin Alan 

vurgusu) 

 

HDP * İdol Abdullah Öcalan 

 

* 4’te 2, ilk ikisi kadın 

 

* Hepsi kadın 

 

Konya AKP * Kadın rol model yok 

 

* 5’te 1, ilk 4’te kadın yok 

 

CHP * 5’de 3 kadın, ilk üçü kadın 

 

* 5’te iki kadın, ilk ikide kadın yok 

 

MHP * 5’te 1, ilk ikide kadın yok 
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* 5’te bir, ilk dörtte kadın yok 

 

HDP * Hepsi kadın 

 

* 4’te iki kadın, ilk ikisi kadın 

 

7- Siyasal Alanda 

Özel Alan 

Rollerinin 

Devamı ve 

Cinsiyetçi 

İşbölümü 

 

İstanbul AKP *İçişleri 

* Sadece kadının aile bakanı olmasının 

sorgulanması 

* Ana kademelerde kadın teşkilat başkanının 

olmamasının sorgulanması 

*Kadınlara kadın oldukları için engelleme 

* İşin yürütücüsü kadın, koltukta erkek 

* “sen kadınlarla ilgilen” yaklaşımına eleştirel 

bakış 

 

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının kadın 

olması gerektiği düşüncesi 

 

CHP *Kadın bakanlığı 

*Adalet bakanlığı 
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* Kadın bakanlığı 

 

MHP * Türk dünyası bakanlığı- Türk dünyası 

kadınlarını birleştirmek 

 

* Hiç düşünmedim 

 

HDP * Kadınlarla ilgili çalışma yapma isteği 

* Kadını görünür kılmanın zor olması 

* Kadın bakanlığının aile bakanlığına 

dönüştürülmesi kadını aile içinde hapseden, 

kadını görünmez kılan bir bakış açısının 

uzantısı 

 

* Kadın Bakanlığı 

 

* Kadın Bakanlığı 

 

Konya AKP * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

 

* Milli Eğitim Bakanlığı 
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CHP * Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

 

* Aile ve Sosyal Politikalar 

* Çocuk ve yaşlı yurtlarını ıslah 

 

MHP * Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

* Sağlık Bakanlığı 

 

* İçişleri 

* Dışişleri 

 

HDP * Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

* Kadının sosyal güvenceli çalışması gerekliliği 

* Aile bakanlığına karşı; ailenin yükünün 

kadınlara yüklenmesi 

* İçişleri; polise kadın eli değmesi gerekliliği 

 

* Çalışma Bakanı; kadının çalışma yaşamında 

olması önemli 

* Aileden Sorumlu Bakan; doğrudan kadınla 
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alakalı 

 

* Adalet Bakanı; adaletsizliği kadın eliyle 

kaldırmak 

* Anne adaleti 

 

8- Kadın Erkek 

Eşitliği ve 

Partideki Kadın 

Temsili 

 

İstanbul AKP * sayısal olarak kadınlar fazla 

* erkekler temsil makamında 

* tüzükte yan kuruluş 

* Dünyadaki en büyük kadın STK’sı AKP 

Kadın Kolları 

* az ama nitelikli kadınların olması gerekliliği 

 

* eşitlik yok; son yıllarda iyileşme 

* sayı değil nitelik önemli 

 

CHP * CHP’de eşit temsil yok 

 

* Eşitlik yok 

*erkeklerin alışkanlıkları 

*azınlıktaysa olanların söz hakkı olmaması  
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* daha fazla kadın, daha fazla gündem 

* kadın gibi siyaset yapmak 

* kadınlarda daha fazla şart aranması, daha 

donanımlı olmasının beklenmesi 

 

MHP * Kadınlar bulundukları yerde söz sahibi 

* kadınlar rahat, söz sahibi 

* kadının kadını daha iyi anlayacağı düşüncesi 

* daha fazla kadın, daha fazla çözüm 

* baba evde güç, hizmet eden anne 

* kadının eğitimli ve kadın sorunlarının 

farkında olması  

 

* bilinçli kadın olması gerekliliği 

 

HDP * Bazen sayı önemli değil 

* Bazen bir kadın beş erkeğe bedel 

* HDP’de sadece vitrinde değil arka planda da 

kadın varlığı 

* Çalışmaların öncü gücü kadınlar 

* Kadın sayısı arttıkça sorunların gündeme 

gelmesi 
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* Kadının sorunlarını erkeklerin yok sayması 

 

* Kendi kararını alıp uygulayabilme yeteneği 

* Sayı değil, kadını ne kadar temsil edebildiği 

* Erkeklerin kadın sorunlarını anlayamayacağı 

düşüncesi 

* Kadın bakış açısına sahip kadın siyasetçilerin 

olması gerekliliği 

 

* Parti içinde (erkeklerle) mücadele 

* Eşbaşkanlık varsa başkan olmam diyen 

erkekler 

* Erkeklerin hala içselleştirememesi 

* Ziyaretlerde erkek olan başkana sandalye 

verilmesi 

* Kadının yardımcı gibi sunulması 

* Önce erkeğin önüne çay konulması 

* Kadının arkada kalması 

* Başarısızlık olduğunda kadınların 

çalışmadığının dile getirilmesi 

 

Konya AKP * Başbakanın kadına verdiği önemin 

teşkilatlarda olmadığı ifadesi 
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* Başbakanın kadın nasıl isterse öyle yapın 

ifadesinin teşkilatlar tarafından göz ardı 

edilmesi durumu 

* Ana kademe baba, kadın ve gençlik kolları 

evlat gibi  

* Kadın kollarına değer verilmeli, projeleri 

dinlenmeli düşüncesi 

* Erkeklerin de kadın sorunlarını çözebileceği 

düşüncesi 

* Çok kadın değil, nitelikli, duyarlı kadın  

 

*  Mecliste tabandan gelmiş insanların olması 

gerekliliği 

 

 

CHP * Sayısal olarak eşit temsil yok 

* 30 kişilik il yönetimi- 8 kadın (%33 kota) 

* Söz sahibi olma- kadının kendiyle alakalı 

* İstemeyi ve kendini ifade etmeyi bilmek 

* Sayı artarsa ses çoğalır düşüncesi 

* Kadın kadını anlar düşüncesi  

* Kadın varsa kalitenin artacağı inancı 

* Kocanın siyasi tercihini benimseme; onun 
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ekmeğini yiyorum 

* Nitelikli sayı önemli 

* Güçlü olmak adına sayı önemli 

 

* Kadınlar az; erkeklerin sözünün geçmesi 

* Tek kriter sayı değil 

* Fikirlerin değişmesi gerekliliği 

 

MHP * Genel merkezde kadın kollarının fikrinin 

alınması 

* Kadın kolları akşam toplantılarına düzenli 

katılamaması 

* İl başkanıyla fikir alışverişi 

* Ana kademedeki tek kadının toplantılara 

gelmemesi 

* MHP’de kadın az gibi görünse de, yeterince 

temsil edildiği düşüncesi 

*AKP’nin  Anadolu’da kadınlarla güçlendiği 

düşüncesi 

* AKP’nin kadını maddi-manevi araç olarak 

kullandığı düşüncesi 

* AKP’nin imkânlarına karşılık MHP’li kıt 

kanaat geçinen dava kadınları 
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* Kadın anne; daha insancıl 

 * Mecliste daha fazla kadın olsa kargaşa olmaz 

düşüncesi 

 * Nitelik de çok önemli 

 

* Belli sayıda kadın olsun anlayışı yanlış 

* Hak eden burada olsun 

* Bazen 1 kadın 10 erkeğe bedel 

* Kadın MHP’de söz sahibi olmasa da MHP’de 

kadını da temsil edebilecek erkeklerin varlığı 

* Bireysel özgürlüğünü kullanmasının 

sağlanması 

* Sadece el kaldırmak değil 

* Aktif değil kadın vekiller 

* Kadın olsun diye bir şart yok 

* Bu işi yapıp iyi hizmet edecek insanların 

olması gerekliliği 

* Kadın sorunlarını daha iyi çözebilecek erkek 

vekiller 

 

HDP * Sayısal anlamda eşitlik yok 

* Kadınların gelmemesi 
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* Kişisel eksikler; verilen hakları kullanamama 

* Partide hala erkek egemen zihniyet 

* Kadın bana talimat veremez anlayışı 

* Parti kadınların destekçisi; verilen hakların 

kullanabilmesi durumunda söz sahibi olabilme 

* Diğer partilerde kadın varlığı kotadan dolayı, 

vitrin, icraatte kadınlar yok 

* Daha fazla değil, daha nitelikli kadın olması 

* Niteliklinin ön plana geçmesi için sayıca 

çoğalması 

* Siyasete katılım, örgütlülük özgürleşme için 

önemli 

* Erkek sistemine hizmet; para toplayıp 

erkeklere vermek 

 

* Eşitlik  

* Fikir ayrılığı olduğunda kadının fikri 

dikkatealınması 

* Sayının artması ön adım; sorunun %50’sinin 

halledilmesi; yeterli değil 

* O yapıyorsa ben de yapabilirim düşüncesinin 

gelişmesi 

 

* Konya’da sayısal çoğunluk erkeklerde, söz 
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kadınlarda 

* Kadın siyasette yer alırsa sorunların 

çözülmesi 

* Hayatın her alanı siyaset; kadının her alanda 

yer alması gerekliliği 

* Kadının evden çıkarılması gerekliliği 

* Kadının her alanda yetiştirilirse siyaset 

kendiliğinden geleceği düşüncesi 

 

9- Kadının 

Mevcut Siyasal ve 

Sosyal Durumu 

 

İstanbul AKP * kadının siyasal katılımına erkekler engel 

* sayısal eşitlik 

* karar mekanizması ana kademe 

* kadın biraz sivrildiyse tepesine basılıyor 

* kadın karar mekanizmasına geleceği zaman 

engelleme 

* kadın korkusu 

* başka kademede çalışma isteksizliği 

*parti kadın milletvekillerine inanç 

* Lider desteğine inanç 

* partili erkeklerin engellemesi 

* kadınların seçilememe düşüncesi  

*sorunu sadece siyasilerin çözemeyeceği 

düşüncesi 
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* sadece eğitimle değil 

* annelerin çocuk yetiştirme konusunda 

bilinçlendirmesi 

 

* Tek engel parti içindeki erkek egemenliği 

* Son yıllarda yıkılmaya başlandı 

* Kadın milletvekili oranı yetersiz- çoğu 

AKP’den 

* CHP listesinde daha fazla kadın; arka 

sıralarda 

* Bazı kadın vekillerde kadınlık gururunun 

olmadığı ve onların kadınları temsil edemediği 

ifadesi 

* Ataerkil aile yapısı, kadınlar arka planda 

* arka planda karar verici kadınlar 

* kadınlar gizli güç 

* meslek gruplarında kadın sayısının artması 

çözüme giden yol 

* geleneksel aile yapısının korunması 

* uygun eş, uygun anne vasıflarının ihmal 

edilmeden diğer işlerin yapılması 

 

CHP * ataerkil toplum ve aile yapısı 
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* kadının ekonomik ve toplumsal sorunları 

* zaman ve emek harcayamama 

*ne kadar kadın temsili, o kadar çözüm 

* Kadın milletvekili %50’den fazla olmalı 

*Nüfusun %50’si ve diğer %50’yi yetiştirenler 

olarak kadınlar 

* kadınların sorunlarını kadınlar anlar 

* çocuk bakımı kadının sorunu; erkeğin 

öncelikli sorunu değil 

* erkeklerin kadın sorunlarını önemsememesi 

* Türkiye’de kadın temsili yetersiz, CHP’de 

yeterli(sayı az olsa da) 

* kadın bedeni üzerinden siyaset 

* eğitim şart 

* kadının ailede öncelikle birey olması 

gerekliliği 

* kadının özel alana kapatılmaması 

* yok olmuş kimlik, yok olmuş toplumlar  

 

* cinsiyet ayrımı 

* kadın kolunun olmaması gerektiği düşüncesi 

* erkek-kadın birlikte yönetim 
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* imza yetkisi yok 

* Kadın milletvekili oranı yetersiz 

* Donanımlı CHP’li kadın vekiller  

* kürsüye çıkmaması kendi tercihi 

* kadının sadece eve ait gibi görünmesi algısı; 

kadın kollarının bu algıyı yıkmak için çalışması 

* eğitim farkındalığı arttırır 

 

MHP * kadının siyasal katılımında ekonomik 

güçsüzlük engel 

* kadın milletvekillerinin kadınları temsil 

edememesi, sadece görüntü olması 

*kadınların mücadele etmemesi, pes etmesi 

*çevre baskısı 

* kadın kadının kurdudur 

* bir kadının diğerinin yükselişini 

sindirememesi 

* erkeklerin eğitilmesi gerekliliği 

* erkek hegemonyası 

* erkeklerin kadının siyasete girip yükselmesini 

hazmedememesi 
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* kadının siyasal katılımında erkekler engel 

* Kadın milletvekili oranı yetersiz 

* sayı az, olanların temsil edememesi 

*kadının toplumsal konumunu iyileştirmenin 

yolu eğitim, kendini geliştirme 

* derneklere üye olma 

 

HDP * AKP ve CHP kadınlarının çalışarak erkekleri 

iktidara taşıdığı düşüncesi 

* Kadınların söz sahibi olacağı platformlara 

taşınma mücadelesi 

* HDP’de kadın hareketinin kazanımları; eşit 

temsiliyet, fermuar sistemi, eş başkanlık 

uygulaması 

* Kadının söz sahibi olacağı alanların açılması 

* HDP’de kadın temsili %25-30 

* Diğer partilerde kadın çok olsa da temsilin az 

olduğu düşüncesi 

* Tek kadın bakan Aile bakanı 

* Kadının önündeki engellerin az sayıda temsil 

edilmelerinden kaynaklandığı düşüncesi 

* Toplumsal baskı 

* Kadının sınırlarını aile veya mahallenin 

belirlediği gerçeği 
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* Kadınların yaşadığının sorun olduğunun 

farkında olmaması 

* Yerel düzeyde kadına yönelik etkinlikler 

* Toplum bazında zihniyet dönüşümü için 

siyasetin adım atması 

 

* Kadının sindirilmişliği 

* Diğer parti kadınlarında kadın bilincinin 

olmadığı düşüncesi 

* Tabana inememeleri 

* HDP’de kadın meclisine yollar açık 

* Hiyerarşi yok 

* kadının toplumsal konumunu iyileştirmenin 

yolu örgütlenme 

* Bilinçle, aydınlanmayla iyileşme 

 

* Erkek egemen toplum 

* “Devlet baba”nın kadına bakışı 

* Kadının siyasette değil, doğru siyasette 

olması önemli 

* Kadın bedeniyle ilgili kararları erkekler 

alırken, kadınların el kaldırması 

* Siyaset şık giyinip süslü laflar etmek değil, 
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alanlarda olmak 

 

Konya AKP * Siyasette olursam çocuğum ilerde şu işi 

yapamaz düşüncesi; mimlenme korkusu 

* İlgi meselesi 

* Kadının siyasete girmesi gerektiğine 

inandırmak 

* Halk eğitim merkezilerinde siyaset 

akademilerinin açılması gerekliliği 

*Kadın milletvekili oranı çok az 

* kadın mv. halkla iç içe olması gerekliliği 

* Kadınlar seviyesi düşük yerlerde 

çalışmasınlar düşüncesi 

* Aile yapısı korunmalı düşüncesi 

* Kadınların kendilerine yakışan işlerde 

çalışmaları gerekliliği 

*  Bayanlar her yerde olmasın düşüncesi  

 

CHP * Erkek egemen toplum 

* Kadın ve ikinci sınıf olmanın bilinciyle 

yetiştirilme 

* Kadının erkek egemenliğini sorgulamadan 

kabul etmesi ve her adımda bu düşünceyle 

hareket etmesi 
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* Kadın milletvekili oranı yeterli değil 

* Olanlar da cinsiyet kotasını doldurmak için 

* CHP ile gurur duyma; kadın oranı yüksek ve 

kadın söz sahibi 

* Diğer partilerde kadınların söz söyleme hakkı 

olmadığı düşüncesi 

* Meclistekilerin beni temsil etmesi için benim 

seçmem lazım; genel başkanın değil 

* Sıralama belli 

* Adaylar çekirdekten gelme değil 

* Parti içi demokrasinin işletilmesi gerekliliği;  

çekirdekten gelenlerin başa gelmesi 

* Eğitim düzeyi, maddi durumu iyi olan tanınan 

adayların tercih edilmesi 

* CHP içinde yetişmeyen bazı önemli insanlar 

da olmalı inancı 

* Kadının toplumsal konumu eğitimle daha 

iyiye 

* Eğitim ve kalitesi artarsa toplumsal baskının 

biteceği inancı 

* Erkeğin de bilinçlenerek kadınla eşit 

olduğunu düşünmesi 

 

* Erkek egemenliği 
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* Okuyan kadın az 

* Siyaseti erkek yapar düşüncesi 

* CHP’li kadınların temsil gücü 

* Zihniyet değişiminin gerekliliği 

 

MHP * Erkeklerin kadın önde olacak korkusu 

* Kadının anne olması 

* Evdeki sorumlulukları 

* Kadın milletvekili oranı az ama olanlar aktif 

olsa ses getirirler düşüncesi 

* Mecliste oturup giden kadın vekiller 

* İslamın yanlış yorumlanması-kadın evde 

oturur, kocasına tabidir 

* MHP’de kadın bir elmastır, değerlidir, ince 

ruhludur inancı 

 * Türk töresinde kadın söz sahibi yönetimde 

* Kadın her yerde çalışmamalı ifadesi  

(tezgahtarlık) 

 

* Çevre baskısına inanmama 

* Kadın isterse her şeyi başarır inancı- Eğitimi 

ve kendine güveni tamsa 

* Kadının siyasete  ulaşımının erkeğe göre daha 
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kolay olduğu düşüncesi 

* Kadın milletvekili oranı çok yetersiz 

* Büyük kısmının kadınları temsil edebilme 

gücü 

* HDP’de kadına çok fazla değer; Kadın-erkek 

eşit yönetim 

* Kadın-erkek kendi fikirleri doğrultusunda 

birlikte hizmet 

* Kadının toplumsal konumunu iyileştirmenin 

en önemli yolu eğitim 

* Erkeği yetiştiren kadının bilinçli olması  

* Akıllı kadının erkeği yönetip yetiştirmesi 

* Kadında hata gören yaklaşım; erkeği kadının 

yetiştirdiği argümanı 

* Erkeklere ayrıcalığı veren kadınlar 

* Erkekte suç görmeyen yaklaşım 

* Meral Akşener cumhurbaşkanı olmalı; kadın 

olduğu için değil donanımlı olduğu için 

* Kadın-erkek eşitliği asla 

* Feminizm karşıtı 

* Türk töresinde kadının yeri; haddini bilme 

argümanı 

* Erkeğin üstünlüğünü de kabul etmeme 

* Kadın-erkek eşitliğine karşı; eşitlik bilgi 
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birikimi 

* Birçok erkekten üstün olduğunu düşünme, 

donanımdan dolayı 

 

HDP * Erkek bakış açısı, siyasal alanı elimizden 

alacaklar korkusu 

* Kadın isterse hepsine yetişir düşüncesi 

* Erkeğin önünde olan kadın algısına toplumun 

hazır olmaması 

* Kadın milletvekili oranı az 

* Türbanlı kadınların olması önemli ama halkın 

içinden değiller 

* Sayı artsa daha geniş yelpazeden kadınların 

temsilinin söz konusu olması 

* Erkeğe özenme, öyle konuşma 

* HDP’li vekillerin kadınları yeterince temsil 

ettiği düşüncesi 

* Kadının isterse her şeyi yapabileceği ancak  -

kendi isteğiyle veya eş isteğiyle- görünmek 

istemediği düşüncesi  

* Sayıca az olunması; sadece partideki işlere 

yetişebilme 

* STK ve siyasi partiler kadın özgürleşmesi için 

adım 

* Kadının önce görünür olması, varım demesi, 



438 
 

sonra çelişkilerin ortadan kalkması 

 

*Kadının siyasal katılımı çok az 

* Erkek sistemi 

* Siyaseti erkek yapar mantığı 

* Kotanın gerekliliği 

* Ne kadar çok kadın, o kadar az kadın sorunu 

* Toplumda konumu yok 

* En fazla öğretmenlik veriliyor 

* Genellikle ev hanımı 

* Toplumsal olarak erkeğin yıkılması 

gerekliliği 

* Erkeğin elinden iktidar gücünün alınması 

gerekliliği 

* kadına güç verilmesi 

* Eğitim ve bilinçlenme 

 

* Ekonomik sorunlar ve çocuk sayısı nedeniyle 

kadının siyaseten aktif olamaması 

* Bütün HDP’li kadınlar mücadeleye adanmış 

kadınlar ama aktif değiller 

* Ön planda hep kadınlar; ama yeterli değil, 

siyasete katamama 
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* sürekli kadınların dinle korkutulması 

* Kadına hep cehennemin gösterilmesi  

* Kürt kadını üzerinde din baskısı 

* Kimsenin namusu değiliz düşüncesi 

* Doğurduğum erkek bana tokat atamamalı, 

benim başımda iktidar, önümde engel 

olmamalı, benim yanımda olmalı düşüncesi 

* Diğer partilerde kadın vitrin 

* Kadını toplumun içine sokmak 

* Donanımlı, yüksek eğitimli kadın 

* Bilinçlendirme, eğitim 

* Okumuş, kariyer sahibi kendilerini kurtarmış 

kadınların, diğerlerini umursamaması 

* Kadının önü açılırsa, hem evini, hem kendini, 

hem kentini, hem ülkesini yönetir düşüncesi 

* Kadın isterse, çocuğuna da bakar, siyasetin 

içinde de olur; isteyen kadın engel tanımaz 

düşüncesi 

*Kadınların eşini bahane etmesi 

* Kadın (toplumun yarısı) özgürleşmeden 

toplum özgürleşmez düşüncesi 

* Siyaset için, kadını evden çıkarmak için 

eğitimin gerekliliği  

 



440 
 

 

10-Kadın 

Kollarının 

Kadının Siyasal 

Katılımına Etkisi 

 

İstanbul AKP * Zorlu bir süreç sonunda dikey hareketlilik 

* parti içinde farklı kademelerde bulunmak 

okul gibi 

* kadın kollarına önem yok 

* kalabalık olsun diye davet 

* programların altyapısını oluşturan kadın, 

meyvesini yiyen erkek 

* seçimden sonra kadının tekrar geri plana 

atılması 

* kadın kolları üyelerinin niteliğinin arttırılması 

* nitelikli insanlar da en aşağıdan başlamalı 

tecrübe kazanmak için 

* kadının özendirilmesi 

* yükselebileceğine inandırılması 

* teşkilatta kadınlara dikey hareketlilik olmalı  

 

* daha yüksek hedeflerin yokluğu 

* teklif gelirse şartlara göre değerlendirme 

*kadın kolları hem siyaset hem hayat okulu 

* farklı hayatların gözlemlenmesi 

* kadın kolları seçim dönemlerinde önemli 
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* kadınların söz sahibi yapılması gerekliliği 

* tecrübeli kişilerin partide tutulması gerekliliği 

* çocuk bakımı konusunda destek verilmesi 

 

CHP * örgüt içinden gelmek önemli 

* örgüt dışı katkılar da olabilir 

* kadın gibi siyaset yapmayı öğrenme 

* kadın kollarına seçim döneminde değer 

* diğer zamanlarda oyalama 

* %33 cinsiyet kotası 

* erkekler isteksiz  

* kadın kolları ile parti teşkilatı arasında 

geçişlilik değil, kadın olarak yönetimde olmak 

önemli 

*Kadınlara ev dışındaki hayatın gösterilmesi 

* Toplumsal bilincin arttırılması 

 

* partide her kademe okul 

* CHP’de kadın kollarına değer yok 

* nitelikli, bilinçli üyelerin nicelik olarak 

artması 
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MHP * ilçeden ile hareketlilik 

* kadın kollarının gelenlerin bakış açısına bağlı 

olarak siyaset öğretme potansiyeli 

* vakit geçirme 

* kadın kollarına %10-20 önem 

* MHP’de ve diğer partilerde böyle 

* AKP kadın kollarının özgür olmadığı 

düşüncesi 

* kadınların siyasetin baskısını hissetmek 

istememesi 

*örgüt içi çekişmeler 

* kadın milletvekillerinin mesafeli durmaması 

gerekliliği 

* Siyasal katılımın artması için kadın kolları 

olmamalı 

* İl yönetiminin yarısı kadın olsa kadın 

kollarına gerek kalmayacağı düşüncesi 

* hemcins desteği 

 

* ilçe kadın kollarında değişik görevler 

* hedef ilçede oyları arttırma, yükselme 

isteğinin olmaması 

* evde siyaset öğrenilmez düşüncesi 
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* siyasetin içinde olunması gerekliliği 

*kadın kollarına önem  

* maddiyat olmalı 

* Siyasal katılımın artması için üyelerin 

yakınlarına ulaşma 

* Mesaj, arama, davet, piknik organizasyonları 

 

HDP * Öneriler doğrultusunda yukarı doğru bir 

hareket 

* Kadın meclisi kadın bakış açısının 

kazandırıldığı yer 

* Kadınların siyasete yön verebileceği bir yer 

* Kadınların görünür olabilecekleri her yere 

taşınması 

* Diğer partilerde kadınların çalıştığı ama söz 

sahibi olmadığı, karar organlarında olmadıkları 

gerçeği 

* Eş başkanlığın kadına söz hakkı vermesi 

* Erkeklerle mücadele ederek dönüşmeye 

çalışma 

* Kadını küçümseyen yaklaşımlarla kavga 

* Kadınlara ulaşma noktasında eksikler 

* Farklı kesimlere ulaşmak 
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* Siyasal katılımın artması için çeşitli 

kampanyalar 

* Kadınları dört duvar arasından çıkarıp 

siyasete çekmek 

 

* Kadın meclisi doğal bir akademi 

* Üniversite mezunu kadınlardan daha 

deneyimli olan kadınların varlığı 

* Erkek bir çalışacaksa kadının on çalışması 

gerek düşüncesi 

* İlçe, il ve genel merkez kadın meclisini 

güçlendirilmesi gerekliliği 

* Sürekli tazelenme 

* Sokaklara kadar her yerde örgütlenme 

gerekliliği 

* Bilinç patlamasını örgütlü hale getirme 

gerekliliği 

* Siyasal katılım için sosyal yaşama katılım 

* Doğrudan siyasete girilirse dar bir 

penceresinin olacağı düşüncesi 

* Önce dört duvar arasından çıkması gerekliliği 

* Kadın meclisinin büyütülmesi gerekliliği 

* Kadına bir perspektif kazandırılması 

gerekliliği 
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* Kadın meclisinin yerelde de örgütlenmesi 

gerekliliği 

 

Konya AKP * Kadın kolları içinde yukarı doğru hareket 

* Tecrübe arttıkça mevkinin değişmesi 

* Ana kademede olma isteği;  daha önemli 

kararların alındığı yer 

* Kadın kollarının yönetildiği yer 

* Kadın kolları siyaset okuludur ama yetmez 

*Siyasi eğitimlerin olması gerekliliği 

* Siyasete atılmak isteyenlerin eğitime tabi 

tutulması gerekliliği 

* Siyasetin öğrettiklerinin yanında eğitimle 

birlikte daha güzel olacağı inancı 

* Kadın kollarına yine en çok önem AKP’de 

* İmza yetkisi verilmesi 

* Ana kademeyle daha içli dışlı çalışılması 

gerekliliği 

* Masada piyon gibi oturmak yerine fikirlerin 

alınması gerekliliği 

* Kadınların teşkilatın üyesi olarak görülmesi 

gerekliliği 

* Ana kademedeki kadınlarla kopuk ilişki 
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* Siyasal katılımın artması için ünlü 

siyasetçileri kadınlarla buluşturmak 

* Siyasi düşüncelerle ilgili anketler 

* Gerçekten siyaseti düşünen kadınların tespit 

edilmesi 

 

CHP * Eğer gençlikten gelmiyorsa, kadının siyasete 

başlaması için en doğru yer kadın kolları 

* Her alanda çalışma 

* Alan çalışması,  tüzük, program, yönetmelik 

* Belli bir süre sonra il yönetiminde görev 

alacak veya başkanlık yapacak seviye 

* Siyasete başlayacaklar için bir okul 

* CHP kadın kollarına elinden geldiğince önem 

* Kadın kurultayı, genel başkan seçimi, cinsiyet 

kotası; kadına değer 

* Yeterli değil, değişim elimizde 

*  Konya’da aktif çalışan kadın sayısı az  

* Maddiyat sorunu 

* Siyasal katılımın artması için kadın kolları 

itici güç 

* Siyasete girecek kadınlar için doğrudan 

erkeklerle çalışmak korkutucu 
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* Hemcinslerle çalışmak rahatlatacak düşüncesi 

* Kadın kollarında başlayıp yükselebilir inancı 

 

* Her işte basamak basamak yükseliş 

* Kadın kolları siyasetin alt kademesi, güzel bir 

başlangıç noktası 

*CHP’de kadın kollarına çok önem yok 

* Çalışan kadının katılamaması durumu 

* Konya’da çekingenlik olması 

* Daha farklı aktivitelerin yapılması gerekliliği 

* Siyasal katılımın artması için üyelerin 

korkularını yıkmak 

* Gençlerin gelmesi gerekliliği 

 

MHP * Kadın kolları içinde yükselme 

* Yükselme kadının şevkiyle alakalı 

* Kadın çalışırsa, engel yok 

* Erkek egemen görünüm 

* Kadınların fikrinin alınması  

* En kısa sürede başaran HDP 

* Erkek-kadın ilişkilerinde seviyenin 

korunması gerektiği düşüncesi 
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* Kadının maddi özgürlüğünün olması 

gerekliliği 

* Kadın çocuklarını büyütmeli inancı 

* Kadın ve anne sorumluluklarının kadına 

engel olması 

* MHP’nin kadına bakışının Türk töresiyle 

örtüşmesi 

* MHP’de kadının fikrinin alınması-“Neler 

ilave etmek istersiniz?” 

* Yeni içtüzükte kadın kolları bütçesinin yer 

alacak olması 

* Kadın sayısının artacak olması 

* Teşkilatlardaki kadınların iyi eğitilmesi 

gerekliliği 

* Konya’da AKP’de çalışmak moda 

* Siyasal katılımın artması için kadın kollarının 

kadına eğitim vermesi gerekliliği 

* Kadının sadece evle sınırlı olmadığının, 

hakları olduğunun öğretilmesi gerekliliği 

* Ülkü ocaklarında; ilk etapta erkeklerin kadını 

ikinci planda görmesi 

* Daha sonra kadının erkekle yan yana 

yürümesi gerektiğine inanması 

* Başlangıçta erkeğe yaklaşım çok önemli 

* Alıştırma süreci 
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* Ülkü ocakları- alaylı 

* Kadın kolları il başkanlığı 

* Kadının başarıya bağlı olarak yükseleceği 

inancı 

* Konya il yönetiminde kadın olmayışı- arz 

talep meselesi 

* Kadın kollarında daha yoğun çalışma 

* Kadın kolları siyasetin öğrenildiği yer değil 

* Öğrenilen bilgilerin uygulama alanı 

* Kadın kolu omurgasını oluşturanların siyasi 

bilinçle gelmiş olması gerekliliği 

* Amaç gönül bağını hizmete dönüştürmek 

* Kadının kendini hak sahibi görmemesi; 

kadını suçlayan yaklaşım 

* Meclis üyeliği teklifi; red; kendini yeterli 

hissetmeme; çocuk bakımı 

* Farklı yapılanmaya gerek yok 

* Kadın kollarının kaldırılması gerekliliği 

* MHP’de kadının gelişimini tamamladığı 

inancı 

* Parti meclisinde kadın ve erkeğin sayısal 

olarak değil bilgi, birikim bakımından eşit 

temsil edilmesi gerektiği inancı 
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* Konya il teşkilatında kadın olmamasından 

duyulan rahatsızlık 

* Vasıflı kadın yokluğu; birikimle alakalı 

* Kadının kendine güvenmesi, kendini yeterli 

hissetmesi gerekliliği 

HDP * Kadın meclisi içinde çalışmalar 

* Kadın meclisi içinde toplumu tekrar 

öğrenmek 

* İnsanlara partiyi anlatıp çekmek  

* Kadının kat ettiği yolu anlatmak 

* Örgütlü, planlı, programlı olmak 

* Kadına uygun siyaset zemini 

* Siyasal katılımın artması için çalışma 

koşullarında kadının özel durumlarını ön planda 

tutmak 

* Toplantı saatleri 

* Özel yaşamda zorlamayacak şartlar 

* Kadın kolları olarak; dayanışma, destek 

* Partideki erkek arkadaşların kadınları ön 

plana çıkarmaya çalışması 

* Kadınlar yapamıyorsa imkânsızlıklar 

yüzünden 
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* daha iyi yerlere gelme ihtimal ve umudunun 

varlığı 

*HDP bir kadın partisi 

* Sürekli yenilenme gerekliliği 

* Zamanın ruhuna ayak uydurmak 

* Kadının değişen rolü 

* İmza Yetkisi  

* Kadın meclisi bağımsız, HDP çatısı altında 

* Tüzük ve politikalarda etki 

* Siyasal katılımın artması için siyasetin çok 

kötü bir şey olmadığının anlatılması gerekliliği 

* Kadının siyasette olmasının öneminin 

anlatılması 

* Eksik katılım olduğu için bu kadar sorun 

olduğunun anlatılması 

* Kadının önce kendini güçlü hissetmesi 

gerekliliği 

* Kadın meclisi kadınlarla onlar da erkeklerle 

konuşacak düşüncesi 

 

* Gelmiş geçmiş en güzel siyaset okulu 

* Sadece siyasal anlamda değil, kendini ifade 

etmesi anlamında okul 

* HDP’nin kadınsız başaramayacağını bilmesi; 
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kadın meclisine önem 

* Kadın meclisi yan kuruluş değil, yönetimin 

parçası 

* İnisiyatif alabilme gücü 

* Hem sayısal, hem hizmet eksiklerinin 

giderilmesi 

* Genç bekâr, sorunsuz kadınların daha çok 

gelmesi gerekliliği 

*Siyasal katılımın artması için kadın meclisinin 

çok çalışması gerekliliği 

* Kadının her alanda olması ve daha çok 

kadının hayata atılması gerekliliği 

 

 

 

 


