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Ö              z Bu çalışmada Türkiye’de muhafazakâr sağ 
partilerin kadına bakışının ortaya konması 
amaçlanmaktadır. Çalışmada, tarihsel ve 

betimsel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu 
amaçla, öncelikle Türkiye’de muhafazakâr sağın tarihsel 
gelişimi hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra Türkiye’de 
muhafazakâr sağ ve kadın konusu, Milli Nizam Partisi 
(MNP) ile başlayıp Saadet Partisi (SP)’ne kadar uzanan Milli 
Görüş Partileri ve siyasi kimlik tanımında “muhafazakâr 
demokratlık”ı tercih eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 
örnekleri üzerinden ele alınacaktır. Çalışmanın sonunda, şu 
bulgu ve sonuçlara erişilmiştir: Türkiye’de muhafazakâr sağ 
partiler döneminde kadına geleneksel tarihsel rolleri olan 
annelik ve eşlik görevleri yakıştırılmış; siyaset ve ekonomi 
alanında yok denecek kadar az yer verilmiştir. Kadınların 
kamusal alanda temsili sivil toplum kuruluşları gibi aracı 
kurumlarla olanaklı kılınmış; ancak icrai makamlardan 
kadınlar uzak tutulmuştur. Kadınların kendilerini birey 
olarak değil, statü sahibi erkeklerin tamamlayıcı parçaları 
olarak takdim ettiği muhafazakâr partiler döneminde; 
kadınlara erkeklerce rotası, kuralları ve sınırları saptanmış bir 
hareket alanı içinde siyasi, ekonomik ve sosyal faaliyetlerde 
bulunma hakkı verilmiştir.
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A              BSTRACT    In this study, the purpose is 
to put forward the outlook of the conservative 
right parties on women in Turkey. The historical 

and descriptive research techniques have been used in the 
study. For this purpose, firstly, information on the historical 
development of the conservative right in Turkey will be given. 
Then; the issues of conservative right and women in Turkey 
will be discussed according to the National Vision Parties 
starting from the National Order Party (MNP), continuing 
with the Felicity Party (SP), and the Justice and Development 
Party (AKP), which prefer being “conservative democrat” 
and state it in the description of their political identities. At 
the end of the study, the following findings and conclusions 
have been reached: In the period of conservative right 
parties, women were ascribed the role of mother and wife, 
which are their traditional historical roles; and they were 
scarcely given any place in the field of politics and economy. 
Representation of women in public area was enabled with 
intermediaries such as non-governmental organizations; 
and women were kept away from executive positions. In the 
period of conservative parties in which women introduced 
themselves not as individuals but as the supplementary 
components of men with status; women were given the right 
to carry out political, economic and social activities whose 
direction, rules and boundaries were determined by men.

Key Words: Woman, National Vision Movement, Conservative 
Right, Welfare Party, Justice and Development Party. 
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1. GİRİŞ

Genel olarak siyasal yelpazede sağ kanadı tarif etmek amacıyla kullanılan, gelenek, aile, 
din ve devlet gibi ana kolonlara dayanan muhafazakârlıkta, kadına anne ve eş rolünde değer 
verilmekte; ancak kadının geleneksel tarihsel rolünden sıyrılarak ekonomik, siyasi ve toplumsal 
alanda bağımsız bir birey olarak yer almasına sıcak bakılmamaktadır. Muhafazakârlığın 
daha özelde İslam’la ilişkilendirilerek algılandığı Türkiye’de, siyasal İslamcılığın ikinci neslini 
oluşturan Milli Görüş partileri içinde yer alan MNP’den RP’ye kadar kadın kamusal ve siyasal 
alanın dışında tutulmuş, RP’de iktidar amacına yönelirken kullanılan bir ittirgeç (Erbakan’ın 
deyimiyle “davanın motoru”), FP ve SP’de program ve beyanatlarda vurgulanan; ancak 
siyasetten yalıtılan bir imge olarak görülmüştür. Siyasal İslamcılığın üçüncü neslini temsil eden 
“muhafazakâr demokrat” AKP ise, kadının insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının 
güvenliği ve toplumsal statüsü konusunda önemli gelişmeler kaydetmiş olmakla birlikte, 
AKP’nin kadına yönelik eylem, işlem ve değerlendirmelerinde ataerkil zihniyetin ve cinsiyete 
dayalı işbölümünün izleri belirgin bir şekilde görülmekte, kadının siyasi temsil sorunu, kadın 
hakları ihlalleri ve cinsiyet ayrımcılığı gibi süreğenleşen sorunlar AKP iktidarları döneminde de 
devam etmektedir.

Çalışmada Türkiye’de muhafazakâr sağ partilerin kadın sorununa ekonomik, siyasi ve 
toplumsal alanda görmek istedikleri gibi bir kadın profili çizerek, kadını kendisine biçilen 
geleneksel tarihsel role hapsettiği iddia edilmektedir. Türkiye’de muhafazakâr sağ partilerin 
kadına bakışının Milli Görüş Partileri ve AKP üzerinden ortaya konmaya çalışıldığı bu 
çalışmada, tarihsel ve betimsel araştırma yöntemlerinden yararlanılacaktır. Bu amaçla Türkiye’de 
muhafazakâr sağ düşünce hakkında bilgi verilerek, muhafazakâr sağ partilerin kadına bakışı ele 
alınacaktır. Çalışma şu şekilde organize edilmiştir: Takip eden bölümde Türkiye’de muhafazakâr 
sağın tarihsel serüvenine değinilecektir. Üçüncü bölümde Türkiye’de muhafazakâr sağ ve kadın 
konusu, MNP’den SP’ye kadar devam eden Milli Görüş Partileri ve AKP örnekleri üzerinden ele 
alınacak ve çalışma sonuç kısmıyla tamamlanacaktır.

2. TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKÂR SAĞIN TARİHSEL SERÜVENİ

Türkiye’de muhafazakârlığın örgütlü kökenlerine bakıldığında, Osmanlı Devleti’nde 
1908’de kurulan Ahrar Fırkası’ndan veya 1911’de kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası’ndan söz 
edilebilir. Osmanlı Devleti’nde Jön Türkler ve modernleşme hareketinin devrimci yanına karşı 
gelişen muhafazakârlığın kuramsal temelinde, Ziya Gökalp’in formülize ettiği “medeniyet-
hars (kültür)” ayrımı yatmaktadır (Erler, 2007: 129). Milli kültürü hareket noktası edinerek, 
Batı medeniyetine ilişkin öğeleri milli kültürü oluşturan değerlerle birleştirme gayesi güden 
Gökalp’in düşünce biçiminde; çağa öncülük eden Batı ülkelerinde öne çıkmış olumlu değer 
ifade eden bilimsel, teknolojik, siyasal ve kültürel kavramların, kendi toplumumuza ait olan 
bütün geleneksel değerlerimizle onlara zarar vermeden (ve onları koruyarak) kaynaştırılması ve 
uzlaştırılması çabaları görülmektedir (Yılmaz, 2010: 210).
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Türklerin hukuk devleti ve Avrupa tarzı siyasi akımlarla yüz yüze gelmiş olduğu ve 
böylece Batı düşünce ve akımlarıyla tanışarak Osmanlı Devleti’nde büyük değişimin gözlendiği 
Tanzimat dönemiyle başlayan ve muhafazakâr oluşumun fitilini ateşleyen Türk modernleşme 
projesi; Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi üç farklı siyasi söylem etrafında şekillenmiştir (Safi, 
2007, 111-112). Osmanlı Devleti’nin Batı karşısında geri kalmışlığı gerçeğinden yola çıkarak her 
türlü alanda Batı medeniyetinin örnek alınması ve Batılı devletlerle yakın ilişkiler kurulmasını 
öngören Batıcılık fikrinin yanı sıra,  hilafet hakkının Osmanlı Devleti hükümdarlarında 
olmasından yararlanarak bütün Müslümanların Osmanlı idaresinde siyaseten birleştirilmesini 
ifade eden İslamcılık düşüncesinin bir zamanların Osmanlı Devleti umumi siyasetinde önemli 
etkileri olmuştur. Ancak Batıcılık ve İslamcılık gibi düşünceler ve bu düşüncelerin gücünü 
yitirmesi neticesinde yönelinen, ırka dayanan siyasi bir Türk milletinin oluşturulmasının 
amaçlandığı Türkçülük ideolojisinin şekillendirdiği (Akçura, 1976: 19), Tanzimat döneminden 
Cumhuriyet’e modern kurumlarla geleneksel değerlerin bir arada yürütülmesini ve zamanla 
geleneksel yapıların modern kurumlara dönüştürülmesini hedefleyen modernleşme projesi, bu 
değerlerin radikal biçimde yeni kurumlarla ilişki kurma olasılığını ortadan kaldırmış ve büyük 
ölçüde başarısız olmuştur (Akkaş, 2001: 5). 

Cumhuriyet döneminde Türk muhafazakârların modernleşme ve batılılaşmaya değil, 
bunların manevi değerleri dışlayacak şekilde algılanmasına karşı olduğu görülmekte olup (Mert, 
2007: 166), bu dönemde gösterilen muhafazakâr tepkiler saltanat, hilafet, tekke ve zaviyelerin 
kaldırılması ve alfabenin değiştirilmesi gibi Cumhuriyetin varolan düzeni ve geleneksel kurumları 
sarsan ilerici ve devrimci niteliğine yöneliktir (Erler, 2007: 129). Cumhuriyet döneminde 
Türkiye’de muhafazakârlığı şekillendiren iki kavramın varlığından söz edilebilir: Bunlar 
“değişime ve gelişime karşı duran gerici akımlar” ve Cumhuriyet’e alternatif teşkil ettiği iddiasıyla 
Cumhuriyetin kurucu siyasi elitinin baş düşman ilan ettikleri “İslamcılık” ve “Osmanlılık”tır. İlk 
dönem Cumhuriyet muhafazakârlarına bakıldığında da, bunların kendilerini muhafazakâr diye 
adlandırmaktan kaçındıkları ve kendilerine “ananeci” demeyi tercih ettikleri görülmektedir. 
Tarihsel gelişim süreci göz önünde tutulduğunda, Türk muhafazakârlığında temel olarak 
alınmış İslami ve Osmanlı’ya ait özelliklerin hiçbir zaman dönemin iktidarıyla çatışma içine 
girmek gibi bir seçenek oluşturacak şekilde geliştirilmediği görülmektedir. Cumhuriyet dönemi 
Türk muhafazakârlığında temel şekillendirici olarak öne sürülebilecek bir diğer öğe kuşkusuz 
“Kemalizm”dir. Türk muhafazakârlığı kati surette Kemalizm’le çatışmaya girmekten kaçınmış ve 
daha çok onun içinde yer almayı yeğlemiştir. Bunun nedenini, muhafazakârlığın mevcut siyasal 
sistemle eklemlenerek onun yolunu belirlemeye çalışması şeklinde ifade edilebilen genel tavrı 
teşkil etmektedir (Yıldırmaz, 2003: 11). 

Bu özellikleri hasebiyle Türkiye’de muhafazakârlık siyasal olmaktan çok, ahlaki, kültürel 
kurum ve değerlerin korunmasına yönelik olup, bu bakımdan muhafazakârlığın siyasal söylem 
ve pratiğinin zayıf olduğu görülmektedir. Türkiye’de muhafazakârlık geniş anlamıyla siyasal bir 
oluşum olmaktan çok, estetik ve ahlaki yönleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de 
muhafazakârlık, kendi başına yalıtılmış bir olguyu, bir siyasal kesiti ifade etmek için kullanılan bir 
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adlandırma değil, bir “durum” olarak izah edilebilir. Çünkü Türkiye’de “devletçi muhafazakârlık”, 
“kültürcü muhafazakârlık”, “milliyetçi muhafazakârlık”, “İslamcı muhafazakârlık” gibi 
nitelemelerden bahsedilebilir; ancak saf ve billur bir muhafazakârlık, tutum ya da ideoloji 
olanaklı olsa bile, uygulamada gerçek manada bir siyasal oluşumu gerçekleştirememektedir 
(Safi, 2005: 258). 

Muhafazakârlığın gerçek manada bir siyasal oluşumu gerçekleştiremediği Türkiye’de 
muhafazakârlık, siyasal düşüncede İslami değerleri referans alan, siyasal, sosyal ve kültürel 
bakımdan modernleşmeden ziyade tercihini gelenekten yana yapan, tarihsel bakımdan ülkede 
Cumhuriyet’in ilanıyla dayatılan “seküler” değerlerle inşa edilmek istenen “modernleşme” 
ideolojisine tepkisel yaklaşan bir düşünce tarzı olarak şekillenmiştir. Türkiye’de muhafazakâr 
İslam’dan milliyetçi cenaha kadar geniş bir yelpazenin kültürel anlamda muhafazakâr olduğu 
kabul edilse dahi, siyasal olarak alınan tavırlar göz önünde tutulduğunda muhafazakârlığın 
daha özelde İslam’la ilişkilendirilmeden ele alınması oldukça güç olan bir kavram olduğu 
bilinmektedir (Gürkan, 2011: 23). 

Muhafazakârlığın daha özelde İslam’la ilişkilendirilerek algılandığı, muhafazakâr dünya 
görüşünün ana kolonlarının arka planda tutulduğu Türkiye’de dini duyarlılığı bulunan siyasal 
örgütlenmeler açısından iki kırılma noktasının bulunduğu söylenebilir: Bunlardan ilki, 1970’de 
Milli Nizam Partisi (MNP)’nin kurulmasıyla gerçekleşmiştir (MNP’nin ardından kurulan 
Milli Selamet Partisi (MSP), Refah Partisi (RP), Fazilet Partisi (FP) ve Saadet Partisi (SP) aynı 
siyasal çizgide kabul edilebilir) (Okutan, 2006: 315-316). İkincisi de Milli Görüş Hareketi içinde 
yaşanan bölünmenin neticesinde beliren ve Milli Görüş Hareketi’nin yükselen kanadı olan 
“Yenilikçiler”in çalışmalarıyla 2001’de kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’dir (Pamuk, 
2001: 171).  

MNP’ye değinmeden önce, Milli Görüş Hareketi’nin arka planına değinilmesinde yarar 
vardır. Cumhuriyet’in izlediği laiklik ve milliyetçilik politikalarına karşı beliren dinsel ve etnik 
temelli tepkiler, Cumhuriyet’in kurucularını hem radikal olmaya itmiş, hem de devletin kolektif 
şuurunda İslami ve etnik kökenli oluşumların tehdit olarak algılanmasına yol açmıştır. 1925-
1950 yılları arasında İslami oluşumlar birbirinden bağımsız bir biçimde “ev” (Süleymancılık 
Hareketi’nde), “dershane” (Nur Hareketi’nde) ve “cami” (İskenderpaşa Dergâhı) ekseninde 
kalarak farklı stratejilere yönelmiştir. Ayrıca, daha çok bireysel Müslümanlık ön plana çıkarılmış 
ve çok sayıda tarikat bu dönemde yine etkisini sürdürmüştür (Yavuz, 2005: 591-592). Türkiye’de 
özellikle çok partili hayata geçildiği dönemde, İslamcılık yükselişe geçmiştir (Akdoğan, 2005: 
621). Tek parti döneminin Demokrat Parti (DP)’nin kurulmasıyla sona ermesi, ülkede liberal 
bir havanın esmesine yol açmıştır. DP’nin 1950 seçimlerinde 27 yıllık tek parti dönemini sona 
erdirerek iktidarı ele geçirmesiyle ülkede İslamcı siyasal hareketler ve söylemler de gün ışığına 
çıkmaya başlamıştır. DP’nin ilk icraatları, İslamcıları memnun etmeye yönelik olarak ezanın 
tekrar Arapça okunması, okullarda din dersinin zorunlu olması gibi icraatlar olmuştur (Poyraz, 
2010: 313). Bu türden icraatlar, DP döneminde birçok Nurcu, Süleymancı ve Nakşibendî 
Hareketin demokratikleşmeye verdiği desteğin sürmesini sağlamıştır. DP iktidarının CHP 
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destekli 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi’yle devrilmesi, Müslüman kesimleri sisteme daha 
muhalif olmaya itmiş ve bu kesimler yeni dönemde Adalet Partisi (AP) etrafında toplanmışlardır 
(Yavuz, 2005: 592).

Bünyesinde büyük toprak sahiplerini, sanayi ve ticaret burjuvazisini barındıran (Sarıbay, 
1985: 96) AP’nin büyük sanayici ve serbest piyasadan yana izlediği politikalar, küçük ve bağımsız 
esnaf, zanaatkâr ve çiftçinin aleyhine olmuştur. Türkiye’deki ilk İslami siyasi parti olan MNP ve 
akabinde kurulan MSP, bu sınıfsal ayrışmanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır (Yavuz, 2005: 592). 
1969 genel seçimlerine Konya’dan bağımsız aday olarak girerek milletvekili seçilen Erbakan’ın 
(Sarıbay, 2005: 576) liderliğinde on sekiz kişi tarafından MNP kurulmuştur. Ancak MNP, kısa 
sürede acemiliğinin, tabanındaki heyecanın ve devlet aygıtının henüz güçlü bir İslami partiyi 
hazmedecek bünyeye sahip olamamasının kurbanı olmuştur. Anayasa Mahkemesi’nin 20 Mayıs 
1971’deki partiyi kapatma kararının ardından, Erbakan önce Almanya’ya ardından İsviçre’ye 
göç etmiştir (Çakır, 2005: 545-547). Bu süre zarfında siyasi atmosfer normale dönene kadar 
İsviçre’ye sığınan Erbakan’ın liderliğindeki “İslamcı” gruba hiçbir ceza uygulanmamıştır. Nitekim 
11 Ekim 1972’de MSP’nin kurulmasına ve bir yıl sonra yapılacak genel seçimlere katılmasına 
müsaade edilmiştir (Ahmad, 2011: 188). MSP’nin 48 milletvekili çıkararak seçimlerden üçüncü 
büyük parti olarak çıkmayı başardığı 14 Ekim 1973 genel seçimlerde hiçbir siyasi partinin 
hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamamasından dolayı, ülke 12 Eylül 1980 Askeri 
Müdahalesi’ne kadar sürecek olan koalisyonlar dönemine girmiştir. Seçimlerin ardından MSP, 
CHP ile anlaşarak 7 Şubat 1974’te güvenoyu alan CHP-MSP Koalisyon Hükümeti’ni kurmuştur 
(Demirel, 2013: 75). Her iki siyasi partinin liderlerinin hükümet etme konusundaki anlaşmazlığı 
nedeniyle bu koalisyon on ay sürebilmiştir. Ancak Milli Görüş Hareketi’nin iktidarı bununla 
sınırlı kalmamıştır. 1977 genel seçimlerine kadar işbaşında kalan AP, MSP, MHP ve Cumhuriyetçi 
Güven Partisi (CGP)’den oluşan I. Milliyetçi Cephe Hükümeti’nde de yer almıştır  (Tekin ve 
Okutan, 2011: 182). 5 Haziran 1977’de gerçekleştirilen genel seçimlerde de hiçbir siyasi partinin 
gerekli çoğunluğa ulaşamamasından dolayı kısa ömürlü koalisyon ve azınlık hükümetleri 
birbirini izlemiştir. Öncelikle Ecevit’in başbakanlığında kurulan CHP azınlık hükümetinin 
güvenoyu alamaması üzerine, Demirel’in başbakanlığında AP, MSP ve MHP’nin katılımıyla 
2. Milliyetçi Cephe Hükümeti kurulmuştur. 1978’de AP’den ayrılan 11 milletvekilinin CHP’ye 
katılımıyla bu hükümet düşmüş, Ecevit de istifa eden bağımsız milletvekillerini bir araya getirip 
bir koalisyon oluşturmuştur. Uzun ömürlü olmayan bu hükümet de yerini, MHP ve MSP’nin 
dışarıdan desteklediği Demirel’in kurduğu azınlık hükümetine bırakmıştır (Demirel, 2013: 75-
76). Bu hükümet 12 Eylül Askeri Müdahalesi’yle sona ermiş, diğer siyasi partiler gibi MSP de 
kapatılmıştır. 

12 Eylül Askeri Müdahalesi’yle kapatılan tüm siyasi partiler, darbe yöneticilerinin 
demokratik hayata dönüş kararıyla 1983’ten itibaren yeni adlarla kurulmuşlardır. Demokrasiye 
dönüşle birlikte, MSP’nin yerine Milli Görüş Hareketi’nin yeni partisi olarak RP, 13 Temmuz 
1983’te Türk siyasal hayatındaki yerini almıştır (Poyraz, 2010: 316-317). İlk sandık başarısını 26 
Mart 1989 yerel seçimlerinde oyların %9.8’ini alarak elde eden RP, 20 Ekim 1991 erken genel 
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seçimlerinde %16.2 oranında oy alarak 62 milletvekili çıkarmayı başarmıştır (Çakır, 2005: 
548-549) RP, en büyük başarısını, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde genel oyların %19.1’ini 
alarak birçok ilin belediye başkanlıklarını kazanarak elde etmiştir (Yavuz, 2005: 596). RP’nin 
yerel seçimlerdeki bu başarısı 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde RP’nin %21’lik oyla birinci 
parti olmasının yolunu da açmıştır (Akdoğan, 2005: 622). 1995 genel seçimlerinden RP’nin 
birinci parti olarak çıkmasına ve Meclis’te en fazla milletvekiliyle temsil edilmesine rağmen,  
Meclis’te grubu bulunan hiçbir siyasi partinin RP ile koalisyon kurmaya yanaşmamasından 
dolayı, Meclis’in ikinci ve üçüncü büyük partileri olan ANAP ile DYP’nin uzlaşmalarıyla 53. 
Hükümet kurulmuştur (Poyraz, 2010: 318-319). Uzun ömürlü olmayan ANAP-DYP azınlık 
hükümetinin, 6 Haziran 1996’da Mesut Yılmaz’ın istifasıyla sona ermesinin ardından 28 Haziran 
1996’da DYP-RP ittifakıyla Refah-Yol olarak adlandırılan koalisyon hükümeti kurulmuştur. 
Ancak bu hükümet, bir yandan Erbakan’ın Başbakan olduğu dönemde gerçekleşen Susurluk 
kazasından sonra uzun süre kamuoyunu meşgul eden tartışmalar, diğer yandan memleketin 
dört bir yanından gelen irtica haberleriyle meşgul olmuştur (Tekin ve Okutan, 2011: 220). 
Nihayetinde Refah-Yol Hükümeti’ne açık bir muhtıra niteliğindeki 28 Şubat 1997 tarihli MGK 
bildirisinin ardından 21 Mayıs’ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın “laiklik karşıtı 
eylemlerin odağı haline geldiği” gerekçesiyle RP’nin kapatılması istemiyle açtığı dava ise, RP’yi 
iyice çıkmaza sokmuştur. Bu gelişmelerin akabinde DYP ile yapılan koalisyon protokolü gereği 
olarak, Erbakan’ın başbakanlığı Çiller’e devretmek maksadıyla 18 Haziran 1997’de istifa etmesi, 
“devlet”e Refah-Yol Hükümeti’ni uzaklaştırmak için şekli bir gerekçe sunmuş oldu. Bu şekilde, 
Cumhurbaşkanı Demirel’in de gönüllü katkılarıyla gerçekleştirilen görünüşte “anayasal” bir 
operasyonla Refah-Yol Hükümeti rafa kaldırılmıştır (Erdoğan, 2007: 19). 

28 Şubat 1997 tarihli MGK bildirisinin ve 21 Mayıs 1997’de açılan kapatma davasının 
ardından RP’nin kapatılma tehlikesini gören yetkililer, 17 Aralık 1997’de Avukat İsmail 
Alptekin’in başkanlığında FP’yi kurmuştur. Bu tarihten bir ay gibi kısa bir süre sonra RP, 
Anayasa Mahkemesi tarafından “laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiği” gerekçesiyle 
kapatılmıştır. RP’nin kapatılmasından sonra siyasi yasaklılar dışındaki, bütün partililer FP’ye 
katılmıştır. Böylece FP Meclis’te temsil edilmeye başlamış olup, partinin genel başkanlığına da 
Recai Kutan getirilmiştir. 18 Nisan 1999 genel seçimlerinde %15.4 oy oranıyla 111 milletvekili 
çıkarma şansını yakalamasına rağmen, FP’nin kaderi de selefi RP’ninki gibi olmuştur. Genel 
seçimlerin ardından Milletvekili Merve Safa Kavakçı’nın yemin törenine başörtüsüyle gelmesi 
üzerine, ülkede başörtüsü tartışmaları devam ederek artmıştır. Böylece FP ile ilgili dosyalar da 
toplanmaya başlamıştır (Mert, 2008: 79-80). Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa’nın 68. 
ve 69. maddelerinin ihlal edilmesi ve FP’nin RP’nin devamı olması, ayrıca kapatılan partilerin 
yöneticilerinin bir başka partinin yöneticisi ya da denetleyicisi olamayacağı ve partinin laikliğe 
aykırı eylemlerin odağı olduğu gerekçeleri ile 7 Mayıs 1999’da Anayasa Mahkemesi’ne kapatma 
davası açmıştır (Aykol, 2009: 258). Kapatma davasının açılmasından bir yıl sonra, 14 Mayıs 
2000’de yapılan FP kongresinde “Yenilikçi” kanadın Erbakan’a rağmen Recai Kutan’ın karşısına 
kendi adayı olan Abdullah Gül’ü çıkarması Milli Görüş geleneğinde bir ilk olup, bu girişim 
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Kutan’ın 521 oya karşı 633 oyla birinci olmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Akdoğan, 2005: 
624). Milli Görüş Hareketi’nin meşruiyet temeli ve geleneği açısından “cesur bir teşebbüs” sayılan 
Yenilikçi kanadın “serbest iradeye dayalı yarış talebi”, otuz yıllık geçmişi olan bu siyasi çizginin 
büyük bir kırılmaya uğradığını göstermekteydi (Bulaç, 2009: 548). Milli Görüş Hareketi içinde 
beliren “Yenilikçi” kanat, artık salt kendilerini siyasi sahneden uzaklaştırmaya çalışan ‘karşı 
kitlenin’ varlığı üzerinden siyaset yapmakla mesafe kat edemeyeceklerini, aynı zamanda Milli 
Görüş çizgisinin de geçmişte yaptığı hataların sorgulanması gerektiğini anlamış olup, sistemle 
uyumlu, demokratik, hukuki, liberal ve Batı eksenli politikalara yönelmeyi tercih etmiştir. Bu 
yüzden Tekin (2004: 53)’in belirttiği gibi, 28 Şubat süreciyle RP’nin kapatılmasından partinin 
“efsanevi” lideri Erbakan sorumlu tutulmuş ve Milli Görüş Geleneği’nde adeta devrim niteliğinde 
gelişmeler gözlenmiştir. 

Yaşanan gelişmeler neticesinde örgütlü bir muhalefet yürüten “Yenilikçiler”in parti içinde 
arzu ettikleri siyaset tarzını sürdüremeyecekleri anlaşılmıştır. Ancak “Yenilikçiler”in FP’den 
ayrılmasına gerek kalmadan, Anayasa Mahkemesi FP’yi RP’nin devamı olduğu gerekçesiyle 
15 Aralık 2000’de kapatmıştır (Akdoğan, 2005: 624). Anayasa Mahkemesi tarafından FP’nin 
kapatılması, AKP’nin kuruluş sürecini hızlandırmıştır. 28 Şubat sürecindeki yenilgiyi mevzi 
bir kayıp olarak niteleyen İslamcı kesimlerde farklı kurumlar altında örgütlenmeye, FP’nin 
ardından SP’yi kurmaya, Milli Görüş Hareketi’nde siyaset yapmaya devam edenler olmuştur. 
Ancak toplumda “ne zaman iktidara gelseler engellenecekler” şeklinde yaratılan algıya, yaşanan 
sorunların İslamcılığın “ideolojik” yenilgisine dayandığı tespitini yapanlar eklenince, farklı 
bir çatı altında, daha popüler örgütlenmelere gitmeyi tercih edenler ve Milli Görüş Hareketi 
içinde sivrilen “Yenilikçiler” Türkiye’nin 39. partisi olan AKP’nin kuruluş sürecinde yer almıştır 
(Yılmaz, 2005: 615).

Kurucular Kurulu ve çekirdek kadrosu sadece Milli Görüşçülerden oluşmayan, ön 
saflarında solcu kimliğiyle sivrilmemiş, katı laikçilikten uzak, ilk başlarda sayıları ellinin üzerinde 
olan FP’liler olmak üzere, halen Meclis’te bulunan ANAP, DYP ve MHP milletvekillerinin, 
geçmişte farklı partilerde görev alan eski siyasetçiler, halen görev yapan belediye başkanları, 
iş camiası ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı (Pamuk, 2001: 92) AKP, 14 
Ağustos 2001’de kurulmuştur. Radikal İslami bir söylemle ülkede ordunun sahip olduğu örtülü 
iktidarın çıkardığı engelleri aşmanın mümkün olmadığı tecrübesine sahip isimlerle oluşturulan 
AKP, yeni bir siyaset tarzı benimsemiştir. Modernist, demokratik bir tepkime içeren ve AB 
müktesebatına yakın ilgi gösteren bu yeni siyaset tarzı “muhafazakâr demokratlık” olarak 
tanımlanmaktadır (Gürkan, 2011: 5). AKP Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan Milli Görüş 
Partileri ile arasına mesafe koyarak sistemle barışık bir görüntü çizmek, İslamcı ve etnik kökene 
dayalı partilerden ziyade bir kitle partisi olma amacını taşıdığını belirtmek için, siyasi kimlik 
tanımında “muhafazakâr demokratlık”ı tercih etmiştir (Doğanay, 2007: 68).

Muhafazakâr demokrat AKP’nin kuruluşundan on beş ay sonra katıldığı 3 Kasım 2002 
genel seçimleri, Türk siyasetinde gerçek bir deprem etkisi yaratmıştır. Ülkede 1980 sonrasına 
damgasını vuran hemen bütün partiler Meclis dışında kalmış, seçimlerden sonra barajın altında 
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kalan DSP, ANAP ve DYP liderleri siyaseti bırakma kararı almıştır (Tekin ve Okutan, 2011: 229). 
Seçimlerde oyların %34.4’ünü alarak 365 milletvekili çıkaran AKP’nin bu başarısının ardında; 3 
Kasım 2002 genel seçimlerinden önce ülkede yaşanan derin ekonomik krizi üç partili koalisyon 
hükümetinin bir Dünya Bankası Teknokratı olan Kemal Derviş’i Devlet Bakanlığı’na atayarak 
çözmek istemesinin hükümetin zayıflığının ve istikrarsızlığının bir emaresi olarak nitelenmesi 
(Çınar, 2002: 41), seçimlerde Erdoğan’ın siyasi yasağının kalkması için verdiği hukuki mücadele 
ve milletvekili adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptali gibi bazı sebeplerle halkın gözü 
önünde cereyan eden siyasi mücadelesi, “siyasal antropolojik karizması” ve ustaca sürdürülen 
seçim kampanyaları (Aktay, 2002: 53) yatmaktadır. 

2002’deki genel seçimlerin ardından 2007’ye kadar önceki koalisyon hükümetine nazaran 
oldukça başarılı bir dönem atlatan AKP, 2004’te yapılan yerel seçimlerde oy oranını %40’a 
çıkararak siyasi gücünü artırmıştır. Ancak 2007’de ülkedeki siyasi atmosferin cumhurbaşkanlığı 
seçiminde yaşanan “367 Krizi” ve “27 Nisan e-Muhtırası” gibi sebeplerle bozulmasından dolayı, 
erken seçim kararı alınmıştır. Erken seçim kararının ardından yapılan 22 Temmuz 2007 genel 
seçimlerinde Kurt (2009: 7)’un belirttiği gibi, Cumhuriyet mitingleri, 27 Nisan e-Muhtırası, 
cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve bu süreçte yaşanan “367” tartışmalarının oluşturduğu siyasi 
türbülans ve belirginleşen karmaşa sonucunda %46.58 oranında oy alarak 341 milletvekili 
çıkaran AKP parsayı toplamıştır.  

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinin ardından “laikliğe aykırı eylemlerin odağı durumuna 
geldiği” gerekçesiyle hakkında açılan kapatma davasıyla ve 2008 ekonomik kriziyle yüzleşen 
AKP, 2009 yerel seçimlerinde %38.8 oranında oy alarak seçimlerden yine birinci parti olarak 
çıkmıştır. Yerel seçimlerden on beş ay sonra yapılan 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde AKP, 
%49.9 oranında oy alarak 326 milletvekili çıkararak üçüncü kez tek başına iktidara gelmeyi 
başarmıştır. AKP’nin genel seçimlerde oy oranını artırarak üçüncü kez tek başına iktidara 
gelmesi Külebi (2011)’nin belirttiği gibi, Türkiye’de seçmenlerin gündelik istikrardan yana 
olduğunu teyit etmektedir. Halk gündelik politikalarla kendisine belli bir düzeyde satın alma 
gücü sağlamış olan AKP’ye destek vermiştir. 

22 Temmuz 2011 genel seçimlerinde AKP’nin göstermiş olduğu siyasi başarıyı, 30 Mart 
2014’te yapılan yerel seçimlerden %45.5 oranında oy alarak yine birinci parti olarak çıkması 
izlemiştir. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinden bu yana istikrarlı bir siyasi başarı elde eden 
AKP, devletçi geleneği bir tarafa bırakarak çok sayıda özelleştirmeler yapan, kamusal alan 
tartışmalarıyla İslam’ın ve dinin siyasal ve sosyal hayattaki alanını genişletilerek kabul edilebilirlik 
düzeyini artırmayı başaran, Batı’ya her zaman kuşkuyla bakan selefi Milli Görüş Partilerinden 
farklı olarak Batı’yla işbirliği içinde olmayı yeğleyen, dini özgürlüklerle ilgili yaptığı açılımlarda 
da selefi olan partilerden farklı olarak ısrarcı bir tavırdan sakınarak uzlaşmacı politikalar izleyen 
pragmatist bir parti görünümüne sahiptir (Örmeci, 2008: 95-96).
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       3. TÜRKİYE’DE MUHAFAZAKÂR SAĞ VE KADIN

Türkiye’de muhafazakâr partiler döneminde siyasetin dilinin ve kurallarının erkeklerce 
belirlendiği, kadınların ya dışarıda tutulduğu ya da erkeklerin (eş, aile, parti lideri) denetiminde 
siyasete katılabildikleri gözlenmektedir (Gençkaya, 2011: 13). Kadına geleneksel rolleri olan 
annelik ve eşlik görevlerini yakıştıran muhafazakâr partiler, MNP’den RP’nin kapatılmasına dek 
tek bir kadını bile milletvekili adayı göstermediği gibi, kadınlar belediye başkanlığı, belediye 
meclis üyeliği ve parti il yönetimlerinden uzak tutulmuştur (Çakır, 2000: 29).

MNP’den RP’ye kadar Milli Görüş Hareketi partilerinin program ve tüzüklerine 
bakıldığında da siyasi, toplumsal ve ekonomik bir aktör olarak kadının ihmal edildiği 
görülmektedir. Milli Görüş Hareketi’nin ilk siyasi partisi olan MNP’nin programında; partinin 
aile düzenini toplumun temeli saydığı, “aile planlaması, nüfus siyaseti, doğum kontrolü, 
gebeliği önleme, istediği kadar çocuk yapma hürriyeti adları altında yürütülen” faaliyetlerin 
millî gelişmemizi engelleme hareketinin birer parçası olduğu ve bu yüzden şiddetle bu tür 
faaliyetlerin karşısında oldukları belirtilmektedir. Ayrıca Partinin amaçları arasında “fert, aile 
ve milletimize meşru her nevi kültürel, refah, saadet, selamet ile millet hâkimiyetini tahakkuk 
ettirmek, ilme uygun hareket eden adil, muktedir, feragatli, faziletli, şahsiyetli, hakka riayetkâr 
ve nefsine hâkim insanlar yetiştirmek ve millet hizmetinde yetkilendirmek” (Milli Nizam Partisi 
Program ve Tüzük, 1970: 15, 33, 37) şeklinde muhafazakâr siyasi düşüncenin aile ve din gibi ana 
kolonlarına vurgu yapan ibarelere rastlanmaktadır. Parti tüzüğünde yer alan “Kadın Gençlik 
Kolları Kongreleri, Kadın ve Gençlik Kolları Merkez İdare Kurulları, İl ve İlçe Kadın Gençlik 
Kolları Kongreleri, İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları İdare Heyetleri …” şeklinde sıralanan 
yardımcı kuruluşlar dışında (Milli Nizam Partisi Program ve Tüzük, 1970: 43) kadının siyasal 
yaşama katılımına ilişkin Partinin herhangi bir düzenlemesi veya öngörüsü bulunmamaktadır. 

MNP’nin kapatılmasının ardından 1972’de kurulan MSP’nin parti program ve tüzüğünün 
aile ve kadın konusundaki hükümleri de MNP’ninkilerle bire bir örtüşmektedir. Selefi olan Milli 
Görüş partileriyle paralel olarak Parti’nin ailenin milletin temeli olduğuna inandığı vurgusunun 
yapıldığı RP Programı’nda da “ailenin güçlenmesi, huzur, saadet ve selamet içerisinde yaşaması 
ve her türlü yıkıcı maddi ve manevi tesirlerden korunması için gereken bütün tedbirlerin 
alınmasının vazgeçilmez prensipleri arasında yer aldığı” (Refah Partisi Programı, 1986: 9) 
belirtilerek ailenin dışında kadına değinilmemektedir. 

Ancak RP döneminde önceki Milli Görüş Hareketi partilerinden farklı olarak kadın, 
kamusal ve siyasal alanda görünmeye başlamıştır. İslami hareketin yükselişiyle birlikte 
eskiden evlerine hapsedilen kadınların artık cemaat ya da partinin çıkarları için belli düzeyde 
toplumsallaşıp siyasallaşmasına izin verilen 1980’ler Türkiye’sinde, bu amaca uygun olarak 
cemaatler ya da parti bünyesinde kadın birimleri teşkil edilmiştir. Büyük ölçüde erkeklerin 
denetimi altında bulunan bu birimlerin kadın konusunu ayrı ve özel bir formda ele alması 
arzulanan bir şey değildi, ancak konunun hayatiyeti ve buralara devam eden kadınların belki de 
yegâne kamusal mekân olmaları nedeniyle bu birimler adeta “kadınlar gettosu”na dönüşmüştür. 
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Özellikle büyükşehirlerde faaliyet gösteren birçok cemaatin bünyesinde, bazı durumlarda bir 
dernek ya da vakıf tabelası altında örgütlenen bu birimler, bir nevi “kadın kolu” işlevi üstlenmiştir 
(Çakır, 2000: 32). 

1980’lerde ülkede yaşanan bu dönüşümde RP’nin payı oldukça büyüktür. 1980 sonrasında 
kadın konusunda en büyük atağı gerçekleştiren siyasi parti olan RP, bir yandan başörtüsüyle 
üniversitelere devam edilmesine öncülük ederek destek vermiş, diğer yandan da kadınları 
siyasal faaliyetlere çekerek onları kendi programları doğrultusunda harekete geçirmiştir. 
Ülke çapında verimli ve yaygın bir parti örgütlenmesi için kadın yardımcılardan oldukça 
etkili bir şekilde yararlanan RP’nin kadın üyeleri, evlerdeki potansiyel seçmene erişmede 
oldukça aktif roller üstlenmiştir. Büyük şehirlerdeki gecekondu yerleşimlerinde ikamet eden 
yoksul insanlarla benzer davranış kalıplarını paylaşan RP’nin kadın üyeleri, düğün ve sünnet 
merasimlerine katılmanın yanı sıra, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek iyi ve kötü günde onlarla 
beraber olacaklarına söz vermişlerdir. Bu şekilde hummalı bir çalışma içerisine giren kadın 
komisyonlardaki RP’li kadınlar, 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde partilerini birçok yerde yerel 
yönetimlerin başına getirmişlerdir. RP’li kadınların bu seçimlerde özellikle İstanbul’da ev ev 
dolaşarak yaptığı çalışmalar, partinin kadına bakışında büyük bir aşınmaya yol açmıştır. İslami 
bir söylemle yola çıkan RP, fikirlerini sahiplendiği İslami düşünürlerin karşı oldukları “kadının 
kamusal alana çıkışı” konusundaki rijit tutumdan (Çaha, 2010: 257; Ayata ve Tütüncü, 2008: 
369) kısmen uzaklaşmaya başlamıştır. Kadını siyasi arenada geçmişe nazaran daha aktif; ancak 
erkeğin gerisinde, onu bütünleyecek ve destekleyecek bir noktada konuşlandırmıştır. 

Yaşanan bu tecrübe, İslamcı kadına kadın ya da birey olduğu için değil; İslam’ın 
siyasallaşmasında ve iktidara yönelmesi mücadelesinde üstlendiği rol bakımından değer 
biçilmesine yol açmıştır. İslamcı kadına atfedilen bu rol, merhum Erbakan’ın deyimiyle “davanın 
motoru” olmaktır. Dolayısıyla İslamcılık açısından İslamcı kadın “iktidar amacına yönelen 
aracın motoruyken, İslamcı erkek aracın direksiyonunda”, onu kumanda eden bir konumda 
bulunmaktadır. Diğer yandan İslamcılık’ın kadının yeri ve rolü hususunda yaşadığı bu ikilem, 
İslamcı kadınlar açısından da geçerlidir. Paradoksal bir şekilde kamusal alana dahil olan İslamcı 
kadınlar tarafından, kamusal alanda kadına atfedilen ikincil rol dini referanslara başvurularak 
pekiştirilmektedir (Haspolat, 2006: 22-23). Kadınlara atfedilen bu ikincil rolde, RP’nin izlediği 
tutum da etkili olmuştur. Kadınların belli düzeyde siyasallaşmasına izin verilen 1980’li yıllar 
boyunca, RP için İslam’a hizmet etmek amacıyla canla başla, ihlâsla, takvayla çalışan “bacılar”, 
1990’lı yıllarda maalesef arka plana itilmişlerdir. Bazı nedenlerle siyasette kadınlara parti içinde 
daha aktif roller verilmesi zorunlu hale gelince de parti ön saflarına o güne dek partili kadınlarla 
ilişkiyi sürdüren söylemle fazla ilgisi olmayan, ancak elbette başörtülü bacıların hakları 
konusunda duyarlı başörtülüleri temsil etmeye istekli kadınlar getirilmiştir (Aktaş, 2000: 42).

Kadınların hummalı çalışmalarının semeresiyle 1994 yerel seçimlerinde beklenmedik bir 
başarı gösteren RP döneminde, kadınlar ilk dışlanma deneyimlerini yaşamışlardır. Örneğin: 
1994 yerel seçimlerinde Sibel Eraslan ve çevresindeki kadınlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
başkanlığı için seçimleri örgütleyen önemli bir grup olmasına rağmen, belediye başkanlığına 
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gelen Erdoğan tarafından seçimlerden hemen sonra “feminist” olmakla suçlanarak belediye 
merkez organlarından dışlanmışlardır. Onların yerine belediye organlarına yeni yetişen, bu 
nedenle partili erkeklerce yönetilmesi daha kolay kadınlar getirilmiştir (Yılmaz, 2011: 783). Bu 
durumu Çakır (2000: 29), Milli Görüş Hareketi’ndeki erkeklerin daha fazla oy, daha geniş kitle 
desteği ve dolayısıyla sistemin egemen güçleriyle daha makul pazarlık olanakları için kadınları 
bir koz, bazı durumlarda da bir şantaj öğesi olarak ortaya sürdükleri, siyasette kadınların da 
olması gerektiği, ancak feministlik taslamamaları ve erkeklerden izin almadan zinhar sisteme 
kafa tutmamaları gerektiği şeklinde betimlemektedir.

1994 yerel seçimlerinde olduğu gibi 1995 genel seçimlerindeki aktif rollerine rağmen, RP 
içinden hiçbir kadın milletvekili seçilememiştir. Partisi için özverili kadınlara rağmen kadınsız 
bir parti olmakla suçlanan RP, 28 Haziran 1996’da DYP ile kurduğu Refah-Yol Koalisyon 
Hükümeti’nde vitrine bir Çiller yerleştirmeyi denemiş, ancak bu deneme de başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır (Aktaş, 2000: 42). Buradan Müslüman erkekler tarafından kendi başarısı için 
çalışan, emektar ve vefakâr hizmetleri üstlenen kadınların kabul gördüğü; ancak konu onların 
hakları ve iktidara katılımlarına geldiğinde kadın konusundaki tutucu anlayışlarını sürdürdükleri 
görülmektedir. Nitekim Refah-Yol Hükümeti’ne açık bir muhtıra niteliğindeki 28 Şubat 1997 
tarihli MGK bildirisinin ve 21 Mayıs 1997’de açılan kapatma davasının ardından kurulan FP, 
28 Şubat öncesinde RP’de görev alan erkeklerin tamamını içermekteydi. Ancak RP’yi iktidara 
taşıyan kadınlar, yeni kurulan FP’den dışlanmışlardı. 28 Şubat sürecinin faturası bir anlamda, 
Müslüman erkeklerce RP’li kadınlara kesilmiştir (Yılmaz, 2011: 783-784). 

Nitekim 28 Şubat sürecinde “mağdun” ve “mağdur” konumda olan yine İslamcı 
kadınlar olmuştur. 28 Şubat’tan önceki aylarda medya tarafından kurgulanan ‘irtica’ konulu 
mizansenlerde, “Fadime Şahin vakası”1 gibi örneklerle başörtülü genç kız ve kadınlar cinsel ve 
dinsel bakımdan istismar edilebilecek düzeyde zayıf kişilikli insanlar olarak tanımlanmış; zavallı, 
cahil, çaresiz, kültürsüz, sorunlu, bazen de eğitimli olmalarına rağmen sınıfsal durumlarının 
belirsizliği nedeniyle geçirdikleri bunalım nedeniyle dini bir arayış içerisine giren bir kadın 
portresi çizilmiştir. Bu süreçte başörtüsü yüzünden üniversiteden ayrılmak zorunda kalan 
sayısız öğrencinin yanı sıra, öğrenimlerini sürdürmek için başını açmak zorunda kalan sayısız 
öğrenciye ve başörtüsünü çıkarmadığı için fiili ve psikolojik tacize uğrayan öğrenci ve kamu 
görevlilerine ait anlatılmamış binlerce hikâyeye rastlamak olanaklıdır (Aktaş, 2007: 145). Ayrıca 
28 Şubat’ın siyasi sözlüğümüze kazandırdığı “ikna odası” da kadınlar üzerinden işlev görecek 
rejimin ortaya çıkardığı “steril” ve “aydınlanmış” kadınları hedefleyen bir temponun eseri olarak 
değinilmesi gereken önemli bir kavramdır. Yükseköğrenimine başörtülü olarak devam etmek 
1 Fadime Şahin adlı başörtülü kadının, Aczmendi Tarikatı lideri Müslüm Gündüz ile 28 Şubat’tan iki ay önce bir evde uygunsuz 
durumda basıldıktan sonra kendisinin kandırıldığını ve sahte şeyh Ali Kalkancı tarafından da iğfal edildiğini öne sürerek büyük 
tartışmalara ve aylarca Türkiye’nin gündeminde yer edinmesine yol açan, dönemin hükümetiyle ilgisi olmadığı halde hüküme-
tin provoke edilip suçlanması içi kullanılan, başörtülü ve inançlı kadınları kolayca kandırılıp kullanılabilen birer nesne olarak 
lanse eden ajitatif kurgu. Ayrıntılı bilgi için http://www.sabah.com.tr/fotohaber/gundem/iste_fadime_sahin/15646’e bakınız.
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isteyen genç kızların polis, psikolog, kadın öğretim üyeleri tarafından başını açmaları yönünde 
ikna edilmeye çalışıldığı bu ortamlar, adeta birer psikolojik işkencehane işlevi üstlenmiştir. Bu 
süreçte kendi ülkesinde eğitim ve istihdam olanağı bırakılmayan binlerce kadın, yurtdışına 
çıkmak, ticarete atılmak, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında görev almak şeklinde 
hayatlarını devam ettirmek durumunda kalmışlardır (Eraslan, 2007: 142-143).

Yukarıda değinildiği gibi, 28 Şubat sürecinin ardından kurulan FP’den de RP’yi iktidara 
taşıyan kadınlar dışlanmışlardı. Ancak bununla birlikte FP’nin program ve seçim beyannamesine 
bakıldığında, selefi olan Milli Görüş partilerinden farklı olarak kadın vurgusunun yapıldığı 
görülmektedir. Muhafazakâr siyasi düşüncenin temel argümanlarından olan ailenin toplumun 
temel sosyal kurumu olarak addedildiği parti programında, kadının ailenin ve toplumun temel 
direği olarak görüldüğü, kadının ekonomik ve sosyal hayatta daha başarılı olabilmesi amacıyla 
kadının eğitim ve öğretimine özel önem verileceği belirtilmiştir (Fazilet Partisi “Öncü Türkiye 
İçen Elele” Demokrasi İnsan Hak ve Özgürlükleri, Barış, Adalet ve Öncü Bir Türkiye İçin 
Kalkınma Programı”, 1998: 8). Ayrıca FP’nin 18 Nisan 1999 seçim beyannamesinde, partinin 
çalışan kadınların haklarının korunmasını öncelikle çözümlenmesi gereken sorunlar arasında 
gördüğü, çalışan kadınların doğum izni, kreş gibi fiziki sorunlarının yanı sıra, ağır ve tehlikeli 
işlerde veya istismara açık ucuz işgücü olarak çalışmasının çalışma hayatına ilişkin önemli 
sorunlar arasında yer aldığı, FP’nin cinsiyet ayrımcılığına dayalı hukuki sorunları ele alarak bu 
alandaki yasal boşluğu gidereceği, ekonomik hayatta kadın erkek eşitliğini sağlayacağı (Fazilet 
Partisi Günışığında Türkiye 18 Nisan 1999 Seçim Beyannamesi, 1999: 102) gibi Milli Görüş 
geleneğiyle çelişen ibarelere yer verilmiştir.

FP’nin program ve seçim beyannamesindeki bu farklılık, maalesef izlediği siyasete 
yansımamıştır. Nihayetinde 18 Nisan 1999 genel seçimlerinde de tabandan gelmeyen bir kadın, 
Ayşe Nazlı Ilıcak milletvekili adayı olarak gösterilmiş ve de İstanbul’dan milletvekili olarak 
seçilmiştir. Ilıcak’la birlikte İstanbul’dan aday gösterilen ve seçilen Merve Safa Kavakçı’nın 2 
Mayıs 1999’da Meclis’te yapılan yemin törenine başörtüsüyle gelmesi üzerine yaşanan gelişmeler 
ise, konunun farklı bir boyutunu gözler önüne sermiştir. Meclis’te 2 Mayıs günü yapılan yemin 
törenine başörtüsüyle gelen Kavakçı, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in “burası devlete 
meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz” şeklindeki ifadesi üzerine 
harekete geçen DSP ve bazı ANAP milletvekilleri tarafından Meclis’ten çıkartılmıştır. Daha 
sonra da Kavakçı, Bakanlar Kurulu kararıyla ABD vatandaşlığını bildirmediği gerekçesiyle 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkartılmıştır (Toruk, 2011: 488). Her ne kadar FP’li 
erkeklerce Kavakçı olayı bir mağduriyet hikâyesi olarak kullanılmış olsa da, FP’li erkeklerin 
tamamına yakını Kavakçı’nın Meclis’e başörtüsüyle girmesine destek vermemiştir. Aksine FP’li 
erkek milletvekilleri, Kavakçı’dan başını açarak Meclis’e girmesini ve siyasi gerilime sebebiyet 
vermemesini istemiştir. Bu da aslında başörtüsüne sahip çıkma politikasının söz konusu 
Meclis olunca yerini nasıl kadını yalnızlaştırmaya bıraktığını açıkça göstermektedir. İktidarı ele 
geçiren FP’li erkekler, seçimlerin ardından Kavakçı’nın Meclis’e girmesine destek vermeyerek, 
onu bir kadın olarak yalnızlaştırmışlardır. Bu hadiseden sonra da başörtüsü sorunu Müslüman 
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erkeklerce kadın hakları ya da bireysel özgürlükler çerçevesinde tartışılmasının ötesinde, 
İslamcı-laikçi mücadelesinin de önemli bir imgesine dönüşmüştür (Yılmaz, 2011: 784).

Anayasa Mahkemesi tarafından 22 Haziran 2001’de kapatılan FP’nin ardından Milli Görüş 
Hareketi’ndeki “Gelenekçi” kanat tarafından kurulan SP de FP gibi parti programında kadın 
vurgusu yapmış olup, çalışma hayatında kadınlar için özel tedbirler alınacağını belirtmiştir. 
Ailenin toplumun doğal ve temel unsuru olarak kabul edildiği programda, aileyle ilgili ele 
alınması gereken önemli hususlardan biri olarak kadınların toplumsal konumu ve haklarına önem 
verildiği belirtilmiştir. Ancak programda kadının çalışarak aile bütçesine katkıda bulunması 
ve kendisini geliştirmesinin bedelinin çocuklarını ve ailesini ihmal olmadığı, partinin çalışma 
hayatında kadının annelik ve aile sorumluluğunu da yerine getirebilecek düzenlemeler yapacağı 
ve birçok toplumsal sorunun çözümü olarak geniş aile sisteminin özendirilmesi (Saadet Partisi 
Programı, 2001) şeklinde kadını annelik ve eşlik gibi geleneksel toplumsal rolüyle özdeşleştiren 
ibarelere yer verilmektedir. 

28 Şubat sürecinin Milli Görüş Hareketi içerisinde yarattığı dönüşüm ve ayrışma 
neticesinde, hareketin yükselen kanadı “Yenilikçiler” tarafından kurulan AKP’nin programına 
bakıldığında ise, sadece toplumun yarısını oluşturdukları için değil, birey ve sağlıklı nesillerin 
yetiştirilmesinde birinci derecede etkin oldukları için kadına öncelik verildiği, kamusal yaşama 
kadının katılımının ve siyasette faal rol oynamasının özendirileceği, kadınla ilgili STK’ların 
destekleneceği, kadına yönelik şiddetin ve istismarın önleneceği ve kadının eğitim sorununun 
çözüleceği, çalışma hayatında çocuk ve aile sorumlulukları dikkate alınarak sosyal güvenlik 
ve çalışma koşullarında iyileştirmeler yapılacağı, mevzuatımızda kadın aleyhindeki ayrımcı 
hükümlerin değiştirileceği gibi hükümlerin yer aldığı görülmektedir (AK Parti Kalkınma ve 
Demokratikleşme Programı, 2002: 87-89). 

Parti programında kadına yönelik olarak kamusal yaşama katılımının özendirilmesi, 
siyasette faal rol oynamaları gibi çeşitli politikalar önerilmesine rağmen, kadının toplum 
içindeki eşitsizliğine hiç değinilmemiştir. Kadına yönelik olarak yapılan değerlendirmelerde 
de ataerkil zihniyetin ve cinsiyete dayalı işbölümünün etkisi belirgin bir şekilde görülmekte ve 
hiçbir şekilde kadın-erkek eşitliğinden söz edilmemektedir. AKP, kadına yönelik olarak izlediği 
bu yaklaşımıyla mevcut eşitsizliği yeniden üreten bir anlayışla, liberal demokrasiden bireylerin 
doğal eşitliği ilkesine aykırı düşmekle uzaklaşmaktadır (Kahraman ve Evre, 2008: 70). 

 Kuruluşundan itibaren Milli Görüş çizgisinin devamı olmayıp, “değişim”in partisi 
olduğunu belirten AKP, siyasal İslamcı çizgiden farkını da sık sık vurgulamaktadır. AKP’nin 
3 Kasım 2002 genel seçimleriyle iktidara gelmesinden kısa bir süre sonra kurulan Kadın 
Kolları teşkilatı, düzenli ve yaygın örgütlenmesi, farklı alanlardaki faaliyetleriyle çok sayıda 
kadını siyasete çekmeyi başarmıştır. RP Hanım Komisyonları’ndan farklı olarak AKP Kadın 
Kolları’nın tek varlık sebebi yalnızca seçimlerde oy toplamak olmayıp, ayrıca kadın duygusunu, 
becerisini, organizasyon yeteneği ve sorumluluk bilincini siyasete taşımanın siyasetteki kaliteyi 
yükselteceği inancıyla kadınların siyasette daha aktif roller almaları ve projeler üretmeleri, 
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özgüven kazanmaları gibi hedeflere de dayanmaktadır. AKP’de gerek Kadın Kolları üyeleri, 
gerekse milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu ilk kez AKP ile siyasete girmiş olup, parti 
teşkilatında RP ve FP kadın örgütlerinde siyaset yapan kadınların oranının %30 dolayında 
olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda altı çizilmesi gereken önemli bir husus, AKP’li kadınların 
genel olarak RP’li kadınlardan farklı olduklarıdır. Çünkü AKP’li kadınlar siyasete baba/eş/
ağabey/yakın erkek akraba etkisiyle ya da telkiniyle değil, daha çok kendi inisiyatifiyle katılmayı 
tercih etmiştir. Hatta AKP’li kadınlar, partinin ana kademelerini lojistik olarak desteklemek için 
değil, siyaseten kendileri için var olmak hedefiyle siyaset yaptıklarını dile getirerek farklılıklarını 
vurgulamaktadırlar (Tür ve Çıtak, 2013: 615-621).

 Kısacası 2002’de başlayan AKP Hükümeti dönemi, kadın hareketi bakımından yeni 
bir dönem olmuştur. AKP gibi İslamcı, muhafazakâr ve zaman zaman da popülist bir parti, 
kadının insan haklarını koruma yolunda önemli yasal reformların gerçekleştirildiği bir 
dönemin hükümeti olmuştur. İdeolojisi gereği cinsler arasında eşitliğin varlığını kabul etmeyen 
bir siyasi hareketin mirasçısı olarak, kadın-erkek eşitliğini doğrudan kabul etmeden, kadının 
insan hakları yaklaşımını bir ölçüye kadar benimsemiş; bazı hususlarını da kendi ideolojisine 
göre dönüştürerek ele alma yoluna gitmiştir (Sancar, 2011: 76-77). Psikolojik olarak İslam’a 
bakışı ve İslam anlayışı son derece reforme edilen AKP’nin kadın kardeşlerimiz vurgusu, 
RP’de de bulunmaktaydı. Ancak AKP’nin kadına ilişkin söylemlerinin RP’nin aksine kısmen 
eşitlik vurgusunu içerdiği söylenebilir. Örneğin; medeniyetler arası diyalog toplantıları ve 
İslam Konferansları gibi platformlarda AKP’li yetkililerin yaptığı konuşmalara bakıldığında, 
yer yer kadın-erkek eşitliği vurgusunun yapıldığı görülmektedir. Buna rağmen RP’nin “hanım 
kardeşlerimiz İslam davasına sahip çıkalım” şeklindeki çağrısı eşitlik içermemektedir. Bu 
nedenle AKP’de de İslamcılığın bulunduğu, ancak bu İslamiliğin Milli Görüş’teki gibi ya da 
daha geriye dönük Ortaçağa ait bir İslamilik değil, aksine içinde moderniteyi absorbe eden 
bir İslamiyet olduğu söylenebilir (Akyol, 2009: 16-17). Ayrıca RP’nin 1995 öncesi ‘cemaatimsi’ 
yapısından ve ‘militanlığı’ndan uzak bir örgüt ve hareket niteliğine sahip olan AKP, sınıfsal 
temsiliyet bakımından da gerek şehirli, gerekse taşra yoksullarının oyunu aldığı gibi, Anadolu 
burjuvazisinin (Anadolu Kaplanları) de temsilcisidir. Anadolu burjuvazisinin hem kaynaklara 
ve piyasaya erişimi, hem de tanınması hususunda yaptığı aracılık faaliyetleriyle ve bu aracılığın 
üstesinden gelecek teknokratik elite sahip olması bakımından AKP, Milli Görüş partilerinin çok 
ilerisinde yer almaktadır (Bora, 2002: 32-33). 

AKP’lilerin yaşam tarzları bakımından da Milli Görüş partilerinden farklı bir sentez 
oluşturduğu söylenebilir. Özellikle makyaj, giyim, mücevherat gibi tüketim alışkanlıklarına 
bakılarak, AKP’li kadınların geleneksel İslami kültürün yanında Batı tarzı bir kültürün 
estetik değerlerini de yansıtacak şekilde melez bir duruş sergiledikleri söylenebilir. Örneğin; 
AKP’li kadınların kara çarşaf yerine markalı giyim tarzlarına yönelmesi, “türban” olarak 
siyasallaşan simge yerine halk arasında eşarp olarak bilinen bir tarzda ve farklı bir şekilde 
örtünmeleri, AKP’nin başörtüsü konusunda da Milli Görüş partilerinden farklı bir siyasal yol 
izlediğini göstermektedir. Hatta başörtüsü sorununun çözümüne, baş politize olmuş bir imge 
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görünümünden kurtarılması ve normalleşmesine yönelik olarak AKP’li kadınlarca moda 
defileleri düzenlenmektedir (Tekin, 2004: 148).

AKP AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde kadın örgütleriyle daha yapıcı ilişkiler kurmuş, 
kadın hakları konusunda etkin bir politika izlemiştir. Özellikle 2002-2007 yıllarını kapsayan 
ilk döneminde, İslami kimliğini daha geride tutup liberal demokratik değerleri önceleyerek 
(Yılmaz, 2011: 785) kadın-erkek eşitliği ve toplumsal cinsiyet alanında önemli reformları 
gerçekleştirmiştir (Yıldırım, 2013: 75).

9 Ocak 2003 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren “Aile Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun”la aile hukukundan doğan dava ve işlerin aile 
mahkemeleri tarafından görülmesi ve buralarda adli yargı alanında görevli, evli, çocuk 
sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve tercihen de aile hukuku konusunda lisansüstü eğitim 
görmüş yargıçların görevlendirilmesi sağlanarak (Gökçimen, 2008: 34) bu alanda önemli bir 
reform gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl işgücü piyasalarında kadın-erkek eşitliğini destekleyen 
AB direktiflerine uyum sağlamak amacıyla “4857 sayılı İş Kanunu” çıkarılmıştır. Bu yasayla 
cinsiyete dayalı ayrımcılık yasaklanmış, eşit davranma ve aynı ya da eşit değerdeki bir iş için 
eşit ücret ilkesinin uygulanması benimsenmiştir. Ayrıca bu yasaya binaen çıkartılan “Gebe ve 
Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair 
Yönetmelik”, kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar için eğitim 
kurumları ve kreşlerin açılmasını öngören hükümleri içermektedir. Ancak bu yasanın kapsamı 
ve yasa maddesindeki eşitlik ilkesi tanımı oldukça dar tutulduğundan çoğunluğunu kadınların 
oluşturduğu geçici ve yevmiyeli işlerle işe alım, meslek içi eğitim ve görevde yükselme gibi 
ayrımcılığın yüksek olduğu aşamalar kapsam dışında tutulmaktadır. Yukarıda bahsi geçen 
yönetmelikle 100 ile 150 kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde bakım odaları, 150’den fazla kadın 
işçi çalıştırılan işyerlerinde kreş açılması zorunluluğu getirilmiştir. Ancak bu yasal düzenleme 
çocukları sadece kadınların bakımına tabiymiş gibi görmekte, erkeklerin bu konudaki 
sorumluluklarını göz ardı etmekte olup, bu bakış açısı da işletmelerin kadın istihdamına sıcak 
bakmamasına yol açmaktadır (Dedeoğlu, 2009: 48-51).

2004’te Anayasa’nın 10. maddesine “kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin 
yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür” ibaresi eklenmiş; 90. maddesine yapılan ilavelerle 
CEDAW Sözleşmesi (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) dâhil olmak 
üzere temel hak ve hürriyetleri hedef alan uluslararası belgelerin yasaların üzerine çıkarılması 
hükme bağlanmıştır (Kuyaksil, 2009: 347). 2004’te Anayasa’da yapılan bu değişikliklerin yanı 
sıra, AB’ye uyum yasaları çerçevesinde çıkarılan “Türk Ceza Kanunu” da reform niteliğinde 
düzenlemeleri içermektedir. Bu yasanın içeriğine değinmeden önce, 2004’te Türk Ceza 
Kanunu’nun hazırlanması aşamasında kamuoyunu uzun süre meşgul eden “zina” tartışmalarına 
değinilmesinde yarar vardır. Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikler esnasında AKP 
tarafından zinanın tekrar suç sayılması yönünde yapılan teklif, başta kadın örgütleri ve AB 
tarafından büyük bir tepkiyle karşılanırken, AKP tarafından kamuoyu ve özellikle de kadınların 
taleplerinin bu yönde olduğu öne sürülmüştür. Ancak AKP’nin “bir farklılık direnci sergileme 
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refleksi” olarak algılanabilen ve Türk toplumunu Avrupa’dan asıl farklı kılan öğeler olarak aile 
ve ahlak olduğunun altını çizen bu isteği, şaşırılacak bir şekilde birçok muhafazakâr köşe yazarı 
tarafından bile eleştirilmiştir  (Tür ve Çıtak, 2013: 624).

Nihayetinde AKP, kamuoyunda cereyan eden birçok tartışmanın ve yoğun eleştirilerin 
üzerine bu talebinden vazgeçmiştir. Zina tartışmalarının ardından 26 Eylül 2004’te çıkarılan Türk 
Ceza Kanunu’yla kadına yönelik şiddet, eski yasanın aksine topluma karşı suçlar bölümünden 
çıkarılıp kişilere karşı suçlar bölümünde ele alınarak, bir dizi yaptırım öngörülmüştür. Yasanın 
sistematiğinde yapılan bu değişim, yasa koyucunun kadını genel ahlâkın ve ailenin bir parçası 
olarak değil de bağımsız bir birey olarak ele alması bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca bu 
yasayla cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bölümünde, evlilik birliği içinde tecavüzün 
suç olması gibi kadınların yıllardır mücadele ettiği talepler de yasalaşma olanağı bulmuştur 
(Kuyaksil, 2009: 347-348).

2004’te çıkarılan Türk Ceza Kanunu’nun ardından, 1998’de kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi amacıyla çıkarılan ve Türkiye’de aile içi şiddet kavramının ilk kez hukuksal bir metinde 
tanımlanmasını sağlayan “Ailenin Korunmasına Dair Kanun”da 2007’de değişikliğe gidilerek 
yasanın kapsamı genişletilmiştir. Ancak yasada yapılan değişikliklere rağmen, uygulamada 
yaşanan sorunları bertaraf etmek için yasanın yeniden ele alınması ve değerlendirilmesi 
ihtiyacının belirmesi üzerine, “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun” 2012’de çıkarılmıştır (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, 2012: 2). 

“Kadına yönelik şiddetle mücadelede, şiddete maruz kalan ya da risk altında bulunan 
kadınlara ve çocuklarına sunulan müdahale hizmetlerinden biri” olan sığınma evlerinin sayısı 
ve verdiği hizmetin kapsamı da AKP döneminde arttırılmıştır. Ayrıca kadınların şiddete maruz 
kaldıklarını yüz yüze ya da telefonla başvurabilecekleri, kadın ve çocukların şiddetle mücadele 
sürecinde ihtiyaç duydukları konularda ücretsiz destek sağlayan ya da sağlayabilecek kuruluşlara 
onları yönlendiren Kadın Danışma Merkezleri’nin sayısında da artış kaydedilmiştir (Tosun, 
2010: 11, 32). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bünyesinde 
2012’de kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İletişim Merkezi’nin vermeye başladığı “Alo 
183 Hattı” hizmeti de bu alanda hatırı sayılır bir gelişme olarak kabul edilebilir. Bu hizmetle 
alınan “ihmal, istismar ve şiddet vakaları ya da töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için 
tedbir mahiyetindeki ihbarlar”, durumun aciliyeti göz önünde tutularak, vakanın bulunduğu ilin 
acil müdahale ekip sorumlusuna ve/veya kuvvetlerine bildirilmektedir. Acil müdahale ekibi de 
vakayı değerlendirdikten sonra emniyet veya jandarma birimleriyle koordinasyonu sağlayarak 
kısa sürede müdahale edilmesini sağlamaktadır (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014). 

Kadının şiddete ve tacize karşı korunmasına yönelik bu düzenlemelerin dışında, çalışma 
hayatına ilişkin yasal düzenlemelerin yapılmasına devam edilmiştir. 2004’te çıkarılan “Kadın 
İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik; 2007’de Gelir Vergisi 
Kanunu’nda yapılan değişiklikle “hane içinde kadınlar tarafından üretilen ürünlerin kermes, 
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festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması 
sonucu kadınların elde ettikleri gelirlerin vergiden muaf tutulması; 2010’da yayımlanan 
“kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilesi, toplumsal yaşamda kadın-erkek 
eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedefine ulaşmak 
amacıyla kadınların istihdamının arttırılması ve eşit işe eşit ücret olanağının sağlanması 
amacıyla Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” konulu Başbakanlık 
Genelgesinin yayınlanması gibi düzenlemeler buna örnek gösterilebilir (Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2012: 2, 9-10). 

12 Eylül 2010’da kabul edilen referandumla Anayasa’nın “Kadınlar ve erkekler eşit 
haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” şeklindeki 
10. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna, “Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı 
olarak yorumlanamaz” (5982 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, md. 1) cümlesi eklenerek, pozitif ayrımcılığa ilişkin 
anayasal nitelikli önemli bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. Ayrıca “kadın haklarının korunması 
ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası 
alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda TBMM’yi bilgilendirmek, kendisine 
esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek, istenildiğinde TBMM’ye sunulan yasa tasarı 
ve teklifleriyle yasa hükmünde kararnameler hakkında ihtisas komisyonlarına görüş sunmak 
üzere” TBMM’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu kurulmuştur (5840 Sayılı Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu, md. 1). Yakın dönemde gerçekleşen bir diğer önemli 
gelişme de Avrupa Bakanlar Komitesi’nin 7 Nisan 2011’de kabul ettiği “Kadına Yönelik Şiddet 
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni 
25 Kasım 2011’de kabul edilen yasayla Türkiye’nin ilk onaylayan ülke olmasıdır (Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 2012: 2).

Kadın-erkek eşitliği, kadının güvenliği ve statüsü alanında kaydedilen bu gelişmeler, 
ilk etapta AKP Hükümeti’nin önemli bir başarısı olarak kabul edilebilir. Ancak yukarıda da 
değinildiği gibi, parti programına ve AKP’nin bu alandaki söylemlerine bakıldığında farklı bir 
manzarayla karşılaşılmaktadır. Çünkü AKP Hükümeti ve partinin tabanı kadını geleneksel 
toplumsal cinsiyet kalıpları içerisinde değerlendirmekte, kadını geleneksel rolüyle ele almakta 
ve ona bağımsız bir birey olarak değer atfetmemektedir. 12 Haziran 2011 genel seçimlerden 
sonra Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
kurulması, birtakım önemli yasal değişikliklere ve parti yönetiminin kadına karşı olumlu 
söylemlerine rağmen uygulamada kadın hakları ihlallerine yönelik yeterli düzeyde önlem 
almaması, nüfusun yarısını teşkil eden kadınların Meclis’te yeterince temsil edilmemesi gibi 
konular, AKP Hükümeti’nin kadına olan bakışını göstermektedir (Yıldırım, 2013: 75-76). 

Son zamanlarda AKP iktidarının kamuoyunu uzun süre meşgul eden “kürtaj”, “sezaryenle 
doğumu engelleme”, “kız ve erkek öğrencilerin aynı evde kalmaması” ve nihayet “boşanma 
öncesi çiftlerin dört kez terapiye zorunlu tutulması” gibi talepleri ve bunlara yönelik olarak 
verdiği kararlar bu bakış açısını yansıtmakla beraber, partinin hedefinde erkekten çok 
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kadının olduğu ve kadının sadece aile içindeyse hakları olabileceğine inandığı eleştirilerine 
yol açmaktadır. Bunlardan kürtaj yasağı, kadının ruh ve beden sağlığına zarar vereceği gibi, 
istenmeden ve hazırlıksız olarak yapılan doğumlarla dünyaya gelen çocuklara iyi bir gelecek 
hazırlanamayacaktır. Ayrıca söz konusu yasakla birlikte kürtaj geçmişte olduğu gibi, ‘merdiven 
altı’ yöntemlerle sağlıksız kliniklerde ya da evlerde yapılacak olup, bu da kadın ölümlerini 
artıracaktır (Günçıkan, 2013: 12). 

AKP’nin Kürtajı “haram” ve “cinayet” olarak gören bu tavrını sadece muhafazakârlıktan 
değil, aynı zamanla muhafazakârlıkla birlikte işleyen bir erkeklik ideolojisinden de izler taşıdığını 
belirten Türk (2012: 12)’e göre,  muhafazakâr hegemonik erkeklik algısı kadının görevini ve 
birincil varlık sebebini -ona biyolojik bir öz bulmaya çalışarak- tayin etme çabası içerisindedir. 
Bunu da ya kadını “anne” ve “bacı” olarak korunması gereken bir mülk nesnesi ya da iffetten 
yoksun bir “cadı”, tüm toplumun ahlaki değer ve yapısını tehdit eden bir tür “femme fetale”2 olarak 
gören bir bakış açısıyla yapmaktadır. Kadına ve kadınlığa yönelik bu özcü yaklaşım, aslında 
muhafazakâr erkeklik algısının kadından beklentilerinden bağımsız olarak düşünülemez.

AKP, kürtajı yasaklama, sezaryenle doğumu engelleme çabalarının yanı sıra, boşanmaya 
karar veren çiftlere “bir kez de aile danışmanına sor” yöntemini getirmiştir. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın yapacağı mevzuat değişikliğiyle Aile Mahkemeleri, 
boşanmadan önce çiftleri en az dört seansla toplamda üç yüz altmış dakika hizmet alabilecekleri 
aile danışmanlarına yönlendirme yetkisine sahip olabilecektir. Aile Mahkemeleri de çiftlerin 
boşanmasının doğru olup olmadığına aile danışmanlarının çiftler hakkında hazırlayacağı 
rapor doğrultusunda karar verebilecektir. Sağlıksız verilen boşanma kararlarıyla evliliklerin 
bitirilmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı bu uygulama (Çalık, 2013), boşanmayı suçluluk 
duygusu haline getirdiği ve bununla ilgili zorluklar çıkarmanın devletin görevleri arasında 
olmadığı gerekçeleriyle feministlerce eleştirilmektedir. Devletin ister evlilik içerisinde, ister baba 
şiddeti altında olsun onarılamayacak, zarar veren ve ölüme yol açan ilişkilerin sonlanmasında 
mağdur tarafın yanında olması, onu koruması sorumluluğunun olduğu belirtilmektedir. 
Başbakan Erdoğan’ın (12. Cumhurbaşkanı) kız ve erkek öğrencilerin aynı evde kalmaması, 
gerekirse buna yönelik yasa çıkarabileceklerini söylemesi ve bunun ardından 5326 sayılı 
Kabahatler Kanunu’na göre öğrenci evlerinde kalan gençlere kesilen para cezaları, yukarıda bahsi 
geçen hegemonik erkeklik algısının bir yansımasıdır. Ancak aynı iktidar döneminde eğitim, 
sağlık ve ekonomi alanında yapılan düzenlemelerle beden ve ruh sağlığı açısından oldukça 
sakıncalı olan ergen evlilikleri özendirilmektedir (Günçıkan, 2013: 13). Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın yeni evlenen gençlere on bin TL’ye kadar kredi verme kararının ardından Kredi ve 
Yurtlar Kurumu’nun öğrencilere verdiği öğrenim kredisi ve yurt ücretlerini üniversite okurken 
evlenen öğrencilerden almaması, evlenen ve kredi borcu bulunan öğrencilerin de geçmişe 
dönük borçlarının silinmesi (Serim ve Özyurt, 2013) yönünde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
yaptığı düzenleme buna örnek gösterilebilir.

2   Fransızcada ilişkiye girdiği erkeklere sonunda büyük sıkıntılar yaşatan çekici ve baştan çıkarıcı kadın ya da felakete neden 
olan kadın anlamına gelir. Ayrıntılı bilgi için http://tr.wikipedia.org/wiki/Femme_fatale’e bakınız.
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Kısacası muhafazakâr ve İslamcı kadının siyasetteki görünürlüğünün artırmasına kısmen 
katkı sağlayan; ancak kadının parti örgütlenmesinde güçlü bir konuma gelmesine kapalı olan 
parti programı ve retoriğinin değişmesinin yanı sıra, kadının siyasi temsilinin artmasına yönelik 
çabaları oldukça sınırlı olan (Ayata ve Tütüncü, 2008: 384), kadına siyaset ve finans alanında 
edilgen roller biçen AKP’nin kadına bakışının, selefi olan diğer muhafazakâr partilerden farklı 
olduğu söylenemez. Kadına bakış konusunun İslam, gelenek ve modernlik arasındaki gerilimin 
tam ortasına oturduğu Türkiye’de, muhafazakâr partilerin kadının siyasal hayattaki konumuna 
ilişkin tutumlarında belirgin bir değişiklik gözlenmemektedir. Kadının siyasetteki rolünün 
tartışıldığı günlerde İslami ya da konjonktürel koşullardan çok gelenek aracılığıyla tevarüs 
edilen muhafazakâr bakış açısından hareketle kadınların seçme hakkına sahip çıkan, ancak 
seçilme haklarına sahip çıkma konusunda kuvvetli bir direnç gösteren RP (Bulaç, 2009: 223) ile 
AKP arasında belirgin bir farklılık bulunmamaktadır. 

Şöyle ki, AKP’de de kadınlar milletvekili olarak kendilerine pek yer bulamazken (12 
Haziran 2011 seçimleriyle AKP’de 30 kadın milletvekili bulunmaktadır.), aynı durum parti 
örgütleri için de geçerlidir. Ayrıca parti üst örgütlerinde Meclis’te temsil olanağı bulamayan 
örtülü kadınlara da yer verilmemektedir. Parti yönetiminin ve kadın kollarının hiyerarşisinde 
aşağılara inildikçe başörtülü kadın sayısında belirgin bir artış gözlenmekte, parti tabanının 
önemli bir çoğunluğunu teşkil eden başörtülü kadınları üst düzeyde temsil edenler yakın zamana 
dek sadece milletvekili ya da bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı eşleridir (Yılmaz, 2011: 785). 
Ancak 2013-2014 yasama yılı başlamadan önce yapılan Meclis İçtüzüğü değişikliğiyle başörtülü 
milletvekillerinin Meclis’e girmesinin yolu henüz açılmıştır. 

Diğer muhafazakâr partilerde olduğu gibi AKP’de de siyaset, sermaye ve finans alanından 
dışlanan kadınlar, STK’lar içinde daha fazla yer bulmuşlardır. Bunun iki nedeni bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki, kendilerine siyaset, sermaye ve finans alanında yer bulamayan kadınların ancak 
STK’lar aracılığıyla kamusal alanda temsilini olanaklı kılabilmeleridir. İkincisi ise, kadınların 
taşıdıkları “direnç” potansiyelini makulleştirmek üzere Müslüman erkeklerce sivil toplum 
faaliyetlerinin kadınlara terk edilmesidir (Yılmaz, 2011: 792). 

STK’lar dışında kadınlara insan hakları konusunda açtığı kapı oldukça dar bir çıkışa 
olanak sağlayan AKP’nin bu aralık kapı siyaseti de tam anlamıyla bir kadın politikasına evrilme 
ufkuna sahip değildir. AKP genel itibariyle kadın örgütlerinin baskısına maruz kaldıkça kadın-
erkek eşitliği konusunda birkaç yasal düzenlemeyi gerçekleştirip, daha sonra geri adım atan 
ve bu yolda fazla zihinsel çaba sarf etmeyen bir parti görünümüne sahiptir. Örneğin; 2004’te 
Anayasa’nın 10. maddesine “kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama 
geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür” ibaresi eklenmiş, ancak devlet kurumlarının bunu 
nasıl hayata geçireceğine dair “eylem planının” sağlıklı bir şekilde uygulandığını söylemek 
olanaksızdır. Meclis’te Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmakta, ancak Komisyonun 
izleme, raporlama görevini nasıl yerine getireceğine dair bir politika geliştirilemediği gibi, yerel 
yönetimlerde eşitlik birimlerinin nasıl kurulacağına dair bir plan da geliştirilememiştir. Yani 
AKP döneminde gündelik pazarlıklar ve uzlaşmalar ekseninde şekillenen bir kadın hakları 
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siyaseti henüz aşılamadığı gibi (Sancar, 2011: 76-77), diğer muhafazakâr partilerle paralel olarak 
“eş” konumundaki kadınlar kendilerini birey olarak değil, statü sahibi erkeklerin tamamlayıcısı 
olarak takdim etmeye devam etmişlerdir.

      4. SONUÇ

Bu çalışmada muhafazakârlığın daha özelde İslam’la ilişkilendirilerek algılandığı 
Türkiye’de muhafazakâr sağ partilerin kadına bakışı, MNP ile başlayıp SP’ye kadar uzanan 
Milli Görüş Partileri ve “muhafazakâr demokrat” kimliğiyle onlarla arasına mesafe koyan AKP 
üzerinden ortaya konmaya çalışılmıştır. Kadın, MNP’den RP’ye kadar kamusal ve siyasal alanın 
dışında tutulan, RP ile bu alanlardaki görünürlüğü artmaya başlayan bir aktör olmuştur. Birey 
olduğu için değil, İslam’ın siyasallaşmasında ve iktidara yönelmesinde üstlendiği rol bakımından 
kadına değer atfedilen RP döneminde kadın, bu saiklerle politikleştirilmiş; ancak Müslüman 
erkeklerce kendi siyasi başarısı için kabul gören kadının siyasetteki temsiline sıcak bakılmamış 
ve kadının siyasette kolayca yönetilmesi istenmiştir. RP’nin akıbetini getiren 28 Şubat sürecinin 
faturası da bir anlamda kadına kesildiği gibi, bu süreçte “mağdur” ve “madun” olan yine İslamcı 
kadınlar olmuştur.  FP ve akabinde gelen SP, Milli Görüş Hareketi’nden farklı olarak program ve 
beyanatlarında kadın vurgusuna başvurmakla birlikte, bunu izledikleri siyasete yansıtamamıştır.

AKP iktidarları döneminde ise, özellikle AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde kadın-
erkek eşitliği, kadın hakları ve güvenliği, kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi yolunda 
birçok gelişme kaydedilmiş olmakla birlikte, kadının siyasi temsil sorunu, kadın hakları ihlalleri 
ve cinsiyet ayrımcılığı gibi sorunlar devam etmektedir. AKP iktidarları dönemindeki kadını 
“annelik” ve “eşlik” gibi geleneksel rolüyle özdeşleştiren, onu bağımsız bir birey olarak ele 
almayan düzenlemeler ve değerlendirmeler, geleneksel ataerkil zihniyetin ve cinsiyete dayalı 
işbölümünün AKP iktidarları döneminde de sürdüğünü göstermektedir. Ayrıca AKP iktidarının 
Kürtaj Yasası olarak bilinen “Üreme Sağlığı ve Çocuk İstismarı Yasa Tasarısı” ile başlayan ve 
akabinde gelen “kız ve erkek öğrencilerin aynı evde kalmaması” gibi bir dizi talebi ve bunlara 
dönük uygulamaları, onun ‘muhafazakâr hegemonik erkeklik ideolojisi’ne sahip ve Milli Görüş 
değerlerine doğru bir evrilme süreci içinde olduğunu göstermektedir. 

Çalışmada Türkiye’de muhafazakâr sağ partilerce nüfusun yarısını oluşturan kadınların 
siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan arka planda tutulduğu; kadının bağımsız bir birey olarak 
ele alınmayıp, statü sahibi erkeklerin mütemmim cüzünü oluşturan bir mülk nesnesi olarak 
algılandığı sonucuna erişilmektedir.
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