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Editörden 
 
Eskiden Türklerin kültüründe kadın ve erkek hem özel alanda, hem kamusal 
alanda eşit haklara sahipti. Ailelerde ev, kadın ve erkeğin ortak malıydı. 
Çocuklar üzerinde anne ve baba eşit haklara sahipti. Kamusal alanda da 
kadınlar için aynı eşit haklar söz konusuydu. Kadınlar silah kullanan, ata 
binen, kahraman amazonlardı. Hükümdar, vali, elçi ve kale muhafızı 
olabilirlerdi. Siyasette devlet başkanlığı hatun ve hakanın ortak sorumluluğu 
ile yürütülür, bütün kararlar ortak alınırdı. Meclislerde, kurultaylarda, 
şölenlerde ve ibadetlerde hatun da mutlaka hakanla beraber bulunurdu.  

 
Eski toplumlarda hiçbir kavim Türkler kadar kadınlara saygı göstermemiş ve 
eşitlikçi bir toplum olamamıştır. Bu bağlamda kültürümüzün kökeninde 
aslında toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip bir toplum olduğumuzu söylemek 
çok doğru bir tespit olur. Göç, savaş gibi tarihsel gelişmeler sonucunda ne 
yazık ki Türk toplumu bu çok önemli değerlerini kaybetmekle karşı karşıya 
kalmıştır. Göçle beraber kadına yeterince değer vermeyen diğer toplumlarla 
etkileşimin başlamış olması sonucu bugün ne yazık ki kadınlar özellikle 
siyasette yeterince temsil edilememektedirler. Siyaset dünyanın birçok 
toplumunda olduğu gibi bizim toplumumuzda da daha çok erkeklerin var 
olması gereken bir alan olarak algılanmaktadır. 

 
Tarihte İzmir’in Amazon kadınlar tarafından kurulduğunu anlatan efsaneler 
var. İzmir’in kadın siyasetçilerine yer verdiğimiz bu kitabımızla amacımız, 
belki mecazi anlamda bu Amazon ruhunu tekrar canlandırarak kadınların 
isterlerse siyasette başarılı olabileceklerini onlara göstermektir. Günümüzde 
kadın sadece siyasette değil, birçok alanda erkeğin gerisinde kalmıştır. 
Kitabımız aynı zamanda kadın siyasetçilerin kadınların yaşadıkları sorunlara 
getirdikleri çözüm önerilerine yer vererek toplumumuzda kadının 
konumunun nasıl iyileştirilebileceği konusunda da katkı sağlamaktadır. 

 
Kitabın yazarları Yrd. Doç. Dr. Defne Erzene Bürgin, Yrd. Doç. Dr. Nazife 
Aydınoğlu ve Dr. Yusuf Yalçın’a kadınlar adına literatüre kattıkları bu 
değerli çalışma için teşekkür ederim. 
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Önsöz 

 
Türkiye’de kadınlar 1930 yılında belediye, 1933 yılında muhtarlık ve 
1934 yılında da milletvekili seçme ve seçilme hakkına yasalarla sahip 
olmuşlardır. Birçok Avrupa ülkesinden önce kadınların seçme ve seçilme 
hakkı elde ettiği Türkiye’de günümüzde hâlâ kadınların siyasette temsil 
oranları çok düşüktür. Kadınların Mecliste temsil oranı 2015 Haziran 
seçimlerinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranına ulaşarak %17,6 
olmuştur. Türkiye sadece AB ülkeleri arasında değil, dünya ülkeleri 
arasında da siyasette kadın temsilinin en düşük olduğu ülkeler arasında 
yer almaktadır. Kadınların siyasette var olamamalarının sebepleri 
nelerdir? Ataerkil yapının güçlü olduğu toplumlarda kadınların kamusal 
alanda çok fazla yer alması istenmez ve buna bağlı olarak güç ilişkilerini 
içinde barındıran siyaset daha çok erkeklerin var olabilecekleri bir alan 
olarak görülür. Türkiye’nin özellikle Batı Kesimlerinde, Doğu ve İç 
Bölgelere nazaran daha modern ve buna bağlı olarak ataerkil anlayışın 
daha az güçlü olduğu varsayımından yola çıkarak Batıda kadınların 
kamusal alana daha çok katılacakları düşünülebilir. 
 
Bu çalışma Türkiye’nin en batı kıyısında yer alan ve en modern şehirleri 
arasında adlandırılan üçüncü büyük şehri İzmir’den seçilen ve siyasette 
yer alan kadınlar hakkındadır. Siyasete girmeyi nasıl başarmışlardır? 
Siyasete girebilmek için ve girdikten sonra ne gibi zorluklarla 
karşılaşmışlardır? Bu zorlukların üstesinden nasıl gelmişlerdir? 
Ülkemizde kadınların yaşadığı sorunları çözmek, toplumda kadın erkek 
eşitliğini güçlendirmek için ne tür çalışmalara imza atmışlardır? Hâlâ var 
olan sorunlara çözüm önerileri nelerdir? Bütün bu sorulara cevap aramak 
için ve siyasete girmeyi düşünen kadınlara bir rehber olması açısından bu 
kitabı yazmaya karar verdik. Kitabımızda Cumhuriyet’ten günümüze 
İzmir’den seçilmiş kadın milletvekilleri ve belediye başkanlarına yer 
verdik. Hayatta olan milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla 50 sorudan 
oluşan ortalama 3 saat süren derinlemesine mülakatlar yaptık. Hayatta 
olmayan veya ağır hasta olan milletvekilleri ve belediye başkanlarının 
yakın akrabaları ile görüştük ve biyografilerine yer verdik. Kitabımızın 
görselliğini zenginleştirmek için kendilerinden ve yakın akrabalarından 
siyasette aktif oldukları yıllarda çekilmiş fotoğraflarını ve albümlerini 
topladık. Bu fotoğraflara her milletvekilinin ve belediye başkanının kendi 

ii



iii 
 

bölümünde yer vermeye çalıştık. Görüşme yaptığımız milletvekilleri ve 
belediye başkanlarını istedikleri farklı mekânlarda, evlerinde, Ankara’da 
ve Mecliste ziyaret ettik. Evlerine ziyarete gittiğimiz milletvekilleri, 
belediye başkanları ve aileleri bizleri çok güzel ağırladılar. Bizleri 
üniversitemize ziyarete geldiler, albümlerini getirdiler, albümlerdeki 
resimlere bakarken yıllar öncesi anıları canlandı ve bu anıları bizlerle 
sözlü ve yazılı olarak paylaştılar. Hepsine buradan tekrar bizlere 
göstermiş oldukları ilgi ve kitabımıza sunmuş oldukları katkılardan ötürü 
çok teşekkür ederiz. 
 
Çalışmamız sırasında elbette karşılaştığımız birçok zorluk da oldu. Yıllar 
önce seçilmiş milletvekillerine ve belediye başkanlarına ulaşmakta 
zorluklar yaşadık. Bazıları yurt dışında, bazıları başka şehirlerde 
hayatlarına devam ediyordu, kimisinin yaşı çok ilerlemişti, kimisi ağır 
hastaydı, kimisi siyasete küsmüştü. Bu kitap bizler için çok uzun soluklu 
bir çalışmanın sonucudur. 2014 yılının Haziran’ında mülakat sorularını 
hazırlamak için derin literatür çalışmalarına başladık. 2015 Eylül ayında 
bitirdiğimiz bu kitap 4 kişilik akademisyen bir ekibin bir yıldan fazla bir 
sürede ortaya çıkardığı bir çalışmadır. Siyasette uzun yıllar yer almış 
kadın milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın deneyimlerinin yer 
aldığı bu kitap umuyoruz ki siyasete ilgi duyan kadınlarımıza biraz olsun 
yol gösterici bir kaynak olur. Sadece kadın okuyucuların değil, erkek 
okuyucuların da ilgisini çeken bir kitap olmasını arzu ediyoruz. Bu 
kitabın erkek okuyucularımıza kadınların siyasette yaşadıkları sorunlara 
daha duyarlı olmalarını sağlayacağını ve kadınların siyasette daha çok yer 
alabilmesi için onları desteklemelerinde etkili olacağını ümit ediyoruz. 
Türkiye’de bugün var olan kadın sorunlarının çözümünün en önemli yeri 
siyasettir ve bu alanda ne kadar çok kadın karar verici konumlarda yer 
alabilirse, toplumda yaşanan kadın sorunlarının o derece hızla çözüme 
ulaştırılabileceğine inanıyoruz. Keyifli okumalar dileriz.   
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Teşekkür 
 

Çalışmamıza ilk başladığımız günlerde bu uzun soluklu çalışmada nasıl 
bir yol izlememiz gerektiği konusunda bizimle düşüncelerini paylaşan 
Prof. Dr. Yıldız Ecevit Hocamıza teşekkür ederiz. 
 
İzmir Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyelerinden ve eski Bakan 
Sayın Prof.Dr. Sabri Tekir Hocamıza milletvekillerine ulaşmamızda bize 
yardımcı olduğu ve siyasal hayattaki derin tecrübeleri ile bize 
çalışmamızda yol gösterdiği için teşekkür etmek isteriz.  
 
Kitapta yer alan metinlerin hukuki açıdan denetimlerini yapan İzmir 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba Kutoğlu 
Hocamıza teşekkür ederiz. 
 
Kitap çalışmamız süresince yapılan yazışmaların takibinde bizlere 
yardımcı olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte sekreteri Nalan Ökmen’e 
teşekkür ederiz.  
 
Her milletvekili ve belediye başkanı ile ortalama 3 saat derinlemesine 
yapmış olduğumuz ve ses kaydı aldığımız röportajların metne 
dönüştürülmek üzere yazıya aktarılmasında bizlere yardımcı olan İzmir 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü araştırma görevlisi 
Üstüner Okan Çınar ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 
öğrencileri Gamze Koç, Alişen Serbest, Nisa Bengisu Sarı, Tansu Alavcı, 
Ezgi Şahin, İsmail Turgut İzol, Kübra Sert, Pınar Alpak, Buse Ersen, 
Elmira Ekinci, Resul Demir, Saadet Kahya, Deniz Güner, Dilek 
Yorulmaz, Beste Ece Şaylan, Büşra Bürlükkara, Mehmet Mumcu’ya 
teşekkür ederiz. Yine röportajların yazıya aktarılmasında İzmir 
Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 
açmış olduğumuz Kadın ve Toplum dersini alan öğrencilerimiz, Semiha 
Ağababa, Çağdaş Akpınar, Sevgi Nur Taşlı’ya teşekkür ederiz.  
 
Farklı mekânlarda gerçekleştirilen röportajların yol masraflarında bizlere 
maddi destek veren İzmir Üniversitesine teşekkürlerimizi sunarız. 
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Özgeçmiş 

 
Editör:  
Yrd. Doç. Dr. Gülnur Erciyeş 

 
İzmir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Rektör 
Danışmanıdır. Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles’da (UCLA) 
“Program Geliştirme ve Öğretim Yöntemleri” anabilim dalında doktora 
çalışmasını 1993; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
“Program Geliştirme ve Öğretim Yöntemleri” Anabilim Dalında yüksek 
lisansını 1985 yılında almıştır.  Yine aynı üniversitede Sosyal Bilimler 
Eğitimi Bölümünde lisans eğitimini 1983 yılında birincilik ile 
tamamlamıştır. 2005-2009 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsünde Genel Kültür Dersleri Bölüm Başkanlığı, 1997-2005 yılları 
arasında New Jersey’de bulunan Fairleigh Dickinson Üniversitesi işbirliği 
ile kurulan İzmir İleri Eğitim Kurumunda Yardımcı Başkan, 1996-1997 
yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim 
Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı, 1995-1997 yılları arasında aynı 
bölümde Yardımcı Doçent ve 1988-1992 yılları arasında Kaliforniya 
Üniversitesi, Los Angeles Yakın Doğu Dilleri Bölümünde öğretim 
görevlisi ve asistan olarak görev almıştır. Akademik kariyerinde yapmış 
olduğu ulusal ve uluslararası kitapları bulunmaktadır ve makaleleri 
değişik dergilerde yayınlanmıştır. “Kadın ve Toplum” kitabı ile 
“Çocuklarımızı Kazanalım Eğitim Kitapçığı”nın kitap editörlüğünü 
yapmıştır. Avrupa Birliği Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları 
Eğitimi Hibe Programı kapsamında “Çocuklarımızı Kazanalım” isimli 
projede Proje Koordinatörü olarak  çalışmıştır. Çok iyi derecede İngilizce 
bilmektedir. Evli ve üç çocuk annesidir. 
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Yazarlar:  
 

Yrd. Doç. Dr. Defne Erzene Bürgin 
 

İzmir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi bölüm başkanı ve İzmir Üniversitesi Kadın Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkez müdür yardımcısıdır. Lisans eğitimini 
ODTÜ Sosyoloji’de, yüksek lisansını Siyaset Sosyolojisi alanında Paris 1 
Pantheon Sorbonne’da tamamladıktan sonra, DAAD’den almış olduğu 
burs ile Almanya’da yabancı dil eğitimi görmüş ve doktorasını Siyaset 
Bilimi alanında Berlin Freie Üniversitesinde yüksek başarı derecesi 
magna cum laude ile tamamlamıştır. 2004-2010 yılları arasında Berlin’de 
Almanya Parlamentosunda milletvekillerine Türkiye-AB ilişkileri, 
göçmen sorunları konularında danışmanlık yapmıştır. Akademik 
kariyerinde yapmış olduğu uluslararası yayınlar Springer, Palgrave 
Macmillan yayınevlerinin kitaplarında ve SSCI kategorisinde dergilerde 
yayınlanmıştır. Avrupa Komisyonu Jean Monnet Programı Türkiye 
projelerinde çalışmıştır. Çalışma alanları kadın ve siyaset, istihdamda 
kadın, feminist teori, uluslararası göç, uyum politikaları, tarım politikaları 
ve Avrupa Birliği alanındadır. Çok iyi derecede İngilizce, Fransızca ve 
Almanca bilmektedir. 1977 İzmir doğumlu, evli ve iki çocuk annesidir. 

 
Yrd. Doç. Dr. Nazife Aydınoğlu 

 
İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 
Öğretim Üyesi ve İzmir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkez Müdürüdür.  Lisans eğitimini Buca Eğitim Fakültesi 
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda tamamlamış, yüksek lisans ve 
doktorasını Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve 
Edebiyatı alanında yapmıştır. 1974 yılından itibaren kesintisiz olarak 
İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde çalışmaktadır. Çalıştığı üniversiteler 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve İzmir 
Üniversitesi’dir. Eğitim Fakültelerinin kuruluşlarında idareci ve öğretim 
üyesi olarak görev almıştır. Yapmış olduğu ulusal ve uluslararası yayınlar 
Amerikan ve İngiliz Edebiyatı, Edebiyat ve Dil Öğretimi, Cinsiyet ve Dil 
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GİRİŞ 
 

İzmir’in Tarihinde Kadınlar 
 
İzmir’in Kuruluş Efsanesi  
 
Sekiz bin beş yüz yıllık kozmopolit şehir olan İzmir’in kurulması ve adını 
alması ile ilgili birçok efsane var. Bunların içinde en ünlülerinden biri 
şehrin Amazonlar tarafından kurulmuş olması ve adını da İzmir’i kuran 
Amazon’dan almasıdır. Bornova Meydanı’nda Belediye tarafından 
dikilmiş İzmir’in ilk kurucusu veya fatihi olan Amazon kadınını temsil 
eden büyük bir Amazon heykeli vardır. Heykelin altında “Anaların Anası 
Kibele’nin kadın savaşçıları Amazonlar. Saygıyla anıyoruz.” yazılıdır. 
 
Dilden dile dolaşan efsanelere göre İzmir kentine ismini bir Amazon 
Kraliçesi vermiştir. Smyrna, Zmirni, Esmira, Yezmirr, Samornia olarak 
isimlendirilen kent, sonunda Türkler tarafından İzmir olarak benimsendi. 
Milattan önceki yıllarında Anadolu, büyük Hitit Uygarlığının 
egemenliğine sahne oldu. Tarihe geçen efsanevi İzmir kentinin, ismini 
M.Ö.15. yüzyılda Doğu Karadeniz'in Miskyra kenti çevresinden kalkıp 
gelen Hititlerin kadın savaşçı papazlarından aldığı iddia edilir. Tarihin ilk 
yazıcıları, bu esrarlı kadınlara "Amazon" ismini takmıştır. Efsanelere göre 
sağ memeleri kesilmiş, kalkanlı ve mızraklı, sırım gibi vücutlara sahip, 
adaleli ve yanık yüzlü bu kadınlar, dev gibi atların üzerinde Pagos 
(Kadifekale) eteklerinden tozu dumana katarak, Meles Çayı kıyılarına ve 
Halkapınar bağlarına indiler. Uzun saçlı bu kadınların şakaları yoktu ve 
iyi savaşıyorlardı. Yerli halkın bu yeni kavimi kabullenmekten başka 
çareleri yoktu. Tarihin babası Halikarnassos'lu Heredotos, Amazonların 
Yunan dilindeki "Oiorpato" sözcüğünden kaynaklanan "Erkek öldürenler" 
anlamına geldiğini yazmaktadır. Heredot, Strobon, İkonomos  ve 
Halikarnas Balıkçısı gibi yazarlar, bu kadınların ne yaman dilberler 
oldukları ve Ege'nin en güzel kentine ismini verirken, tüm dişiliklerini en 
dipteki harca karıştırdıkları konusunda hemfikirdirler. İzmir gibi, Efes'in 
de Amazonlar tarafından isimlendirildiği söylencelere karışmış tarihsel 
gerçektir. Bir başka söylenceye göre ise, bugünkü İzmir yöresinde 
yaşamış Elektdi isimli bir kavim, Amazonlarla savaşarak onları yenmiştir. 
Sonra, Kralları These Amazon önderi Smyrna ile evlenmiş ve  kente onun 
adını verdirtmiştir. Böylece, Herakles ve Thesus mito-öykülerinde ismi 
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geçen Amazon Kraliçesi Smyrna, kente ismini vermiş oldu (İzmir Şehir 
Rehberi, 2015). 
 
Ünal Ersözlü’nün 19 Mart 2013 tarihinde Sabah gazetesinde yazdığı köşe 
yazısından bir alıntı İzmir’in tarihi ve kadınları arasındaki bağlantıyı bir 
kez daha dile getirir niteliktedir:  
 
“İzmir'in efsaneleri bir başkadır. İnsanı masalsı bir dünyaya teslim eder. 
İzmir cıvıl cıvıl, hep konuşan, renkli, çok sesli bir şehir olduğu için, 
efsaneleri de böyle. Kentin genetik köklerine işlemiştir bu efsanelerin 
tümü. Kentin kurucularının kadın olduğunu anlatan 'anaerkil' dönemden 
kalma İzmir gibi bir örnek var mıdır, doğrusu bilmiyorum. 
 
Bir zamanlar, Anadolu'yu kasıp kavuran, şehirleri ele geçiren, 
gerektiğinde erkekleri güçleriyle dize getiren bir Amazonlar grubunun, 
erkek egemenliğinden kurtulmak için, onlara başkaldıran kadın 
savaşçıların kurduğu başka bir şehir efsanesi var mıdır? 
 
Atlarına yarı çıplak binen, oklarının yaylarını daha iyi çekebilmesi için, 
küçük yaşta sağ göğüslerini kestiren, bu nedenle de memesiz anlamına 
gelen 'amazon' adını alan kadınların kurduğu kent efsanesi İzmir'e aittir. 
Ege sahillerinde at koştururken, İzmir kıyılarına ulaşan Amazonlar, yine 
aynı efsaneye göre burayı çok beğenerek bir şehir kurmaya başlarlar. 
Amazonlar, liderlerinin adı Zmirna olduğu için, kurdukları şehre onun 
adını verirler. 
 
Sanki genlerindeki bu özellik nedeniyle İzmir, hep dişi bir şehir gibi 
olmuştur. Ya da bana göre dişi bir şehirdir. Bu özelliği genlerinde 
taşıdığı için belki, İzmir çok uzun yıllardır kadınların hep el üstünde 
tutulduğu, kadına saygının ön plana çıktığı bir şehirdir. Çünkü bu 
yaklaşım şehir için bir yaşam tarzı olmuştur.” (Ersözlü, 2013). 
 
Kadınların Katıldığı İlk Protesto 
 
Tarihsel incelemeler bize İzmirli kadınlar hakkında daha ilgi çekici 
bilgiler iletiyor. Kökeni Amazonlara kadar uzanan İzmir kadını, farkını 
1828 yılında yaptıkları eylemlerle gösterdi. Belgelere göre, dönemin 
İzmir Valisi Hasan Paşa tarafından verilen izinle yapılan “ekmek zammı” 
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önce erkekler tarafından protesto edildi ancak sonuç alınmayınca kadınlar 
çocuklarıyla birlikte sokaklara çıkarak 3 gün boyunca süren protesto 
gösterileri yaptı. İzmirli kadınların bu protestosu sonrasında ekmek 
zammı, Hasan Paşa’nın devreye girmesiyle geri alındı (İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, 2011). 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Oktay Gökdemir (2011), Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde hak ve özgürlükler adına en büyük adımın Meşrutiyet 
döneminde atıldığını hatırlatarak, İzmir’in bu anlamda Meşrutiyet’ten de 
önce harekete geçtiğini söyledi. Oktay Gökdemir, “Her yenilikte öncü 
olan, Osmanlı ve Türkiye için ilklerin kenti İzmir, bu ayaklanmaya da 
öncü konumunda. İzmirli kadının kendi hakları için sokaklara çıkması 
önemli bir demokrasi hareketi. Kökeni Amazonlara dayanan İzmir kadını, 
farkını 1828 yılındaki protestolarda göstermiş” dedi (İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, 2011). 
 
Kadınların Katıldığı İlk Kongre 
 
Kurtuluş Savaşı’nda erkekler kadar kahramanlık gösteren kadınlara 
toplumsal, ekonomik ve siyasal alanlarda hak ettikleri yeri verme gereği 
hisseden Ankara Hükümeti, 17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihleri arasında 
İzmir’de toplanan Birinci İktisat Kongresi’nde kadınlara özel bir ilgi ve 
yakınlık göstermişti. Amaçları savaşlar sonucunda kırılan erkek nüfusun 
ekonomik alanda bıraktığı boşluğun, aktif biçimde çalışma hayatına 
katılan kadınlarca doldurulmasını sağlamaktı. İzmir çiftçi temsilcisi 
olarak Mücahide Fatma Hanım, İzmir’deki müesseselerde çalışan işçi 
temsilcisi olarak Hayriye (Elif), Emine, Şefika, Münire, Nigar ve Rukiye 
Hanımlar kongreye katılmıştı. Kongreye kadınların ilgisi oldukça 
büyüktü. Nitekim ilk günkü oturumda kadın dinleyicilere 300 kişilik yer 
ayrılmasına rağmen, 500 kadın katılımcı vardı. Kadınların ilgisinden 
memnun olan İktisat Vekili Mahmut Esat, konuşmasında dinleyicilere 
sürekli “Hanımlar, efendiler” şeklinde hitap etmişti.  
 
Kongrenin kapanışında kadın işçiler adına konuşma yapan Rukiye 
Hanım’ın sözleri kadınların benimsenen ilkelerden ve gelişmelerden ne 
kadar memnun olduğunun bir göstergesidir: “Milli inkılabımız 
memleketimizde mevcut bütün müstahsillerin murahhaslarından 
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mürekkep bu muazzam kongrenin toplanmasını mümkün kılmıştır. 
Bugünlere erişirken biz kadın işçilerini de fevkalade bir sahada 
görüyoruz. Bizleri bu kongreye davet eden Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
erkânına ve bilhassa Gazi Mustafa Kemal Paşa hazretlerine biz kadınlar 
samimi teşekkürlerimizi takdim ederiz. Türkiye’de ‘memleket işlerine’ 
kadınların da iştirak etmesi ilk defa vuku buluyor. Bu şerefin bize 
müyesser olması kalplerimizi ferah ve gurur hissiyle doldurdu. Kongre, 
iktisadiyatımızın temelini teşkil eden işçi sınıfının meşru haklarını tanıdı. 
Bu netice kadın işçileri namına şayan-ı şükrandır. Diğer grupların da 
aynı sadakatle iktisadi kuruluşumuza katılacaklarına emin bulunuyoruz. 
Yaşasın Türk işçi ve köylüleri, yaşasın Türk işçi kadınlığı.” 
 
Sonuç olarak İzmir İktisat Kongresi, yeni Türkiye’de, sadece Türk işçisine 
verilen değeri yansıtmakla kalmamış aynı zamanda kadının erkeğe 
eşitliğinin ve kadının ilk kez ‘kamu hayatına’ gerçek anlamda katılmasının 
tarihi bir belgesi olmuştur (Erdem ve Yiğit, 2010, s. 161-162). 
 
İlk Müslüman Kadın Tiyatrocu 
 
Türk tiyatrosunun unutulmaz oyuncusu Bedia Muvahhit 31 Temmuz 
1923 Salı gecesi İzmir’de Sinema Palas Tiyatrosu’nda Gazi Mustafa 
Kemal’in huzurunda “Ceza Kanunu” piyesinde oynadığı “Sacide” rolüyle 
ilk kez sahneye çıkarak Müslüman kadın oyuncuya sahneye çıkma 
özgürlüğünü kazandırmıştır. "Ateşten Gömlek filmini bitirdikten sonra 
1923 yılında Darülbedayi'nin İzmir turnesine o zamanki kocam Ahmet 
Muvahhit ile birlikte katılmıştım. Ama henüz tiyatro oyuncusu değildim. O 
günlerde Atatürk’de İzmir'deymiş. Atatürk kocama beni sahnede görmek 
istediğini söylemiş. Pierre Veber ve Maurice Hennequin'in "Vingt Jours a 
l'Ombre" adlı eserinden İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci tarafından 
adapte edilmiş "Ceza Kanunu" adlı oyunda bana hemen Sacide rolünü 
verdiler. Bir günde hem ezber, hem de sahne provası yaptırdılar. 31 
Temmuz 1923 Salı akşamı, o zamanlardaki adıyla Palas Sineması'nda 
(daha sonra Tayyare oldu) sahneye çıktım. Oyundan sonra Atatürk beni 
tebrik etti ve tiyatro sanatçılığımı devam ettirmemi söyledi. Böylece 
tiyatro yaşamım başlamış oldu. Şehir Tiyatrolarında 200'ün üzerinde 
oyunda rol aldım." (Bedia Muvahhit, 2015). 
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Bedia Muvahhit, Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir kamu 
kuruluşunda çalışma hakkını elde eden ilk kadın grubu içindedir. 4 Nisan 
1913 yılında İstanbul'da yayımlanmaya başlayan Kadınlar Dünyası ve bu 
derginin kurduğu Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti, kadınların 
çalışmasını talep eden başarılı kampanyalar organize etmişlerdir. Bu 
kampanyalardan bir tanesi de, kadınların bir kamu kuruluşunda çalışma 
hakkını elde etmek için yürütülmüştür. Kampanya sonunda, 1913 yılında 
Telefon İdaresi ilk grup Müslüman kadınını işe almıştır. Bu grupta Bedia 
Şekip (Muvahhit) ile birlikte Hamiyet Derviş, Bedra Osman, Mediha 
Enver, Refika Mustafa, Semiha Hikmet ve Nezihe Mustafa da 
bulunuyorlardı (Muvahhit, 2015). 1993 İzmir Belediyesi Bedia Muvahhit'in 
adını, İzmir'de Palas Sineması'nın yanındaki sokağa verdi. Sahne Tozu 
Tiyatrosu kurucusu Muzaffer Çağlar İşgören tarafından her yıl İzmir'de, 
ilki 2010'da gerçekleştirilen, Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri 
düzenlenmektedir. 
 
Latife Hanım 
 
Latife Hanım 17 Haziran 1898’de İzmir’de doğmuştur. Babası Uşakizade 
Muammer Bey İzmir’in en nüfuslu tüccarıydı. Latife 8 yaşına kadar erkek 
kardeşleri İsmail ve Ömer’le büyüdü. Oğlanlara mahsus oyuncak ve 
oyunlarla kuşatılmıştı. Hakkını aramayı, ezilmemeyi öğrenmek için onlar 
gibi olmaya çabalıyordu. Bebekleri ile oynamaya pek fırsat bulamadı. 
Babası Muammer Bey, dış dünyayla çok iç içe yaşadığından çocuklarının 
çok sayıda yabancı dil konuşmasına önem veriyordu. 3-4 yaşında 
İngilizce derslerine başlayan Latife hemen ardından da Fransızca, 
Almanca ve Latince öğrenmeye başladı (Çalışlar, 2011, s. 34). 
 
Babası Muammer Bey ve annesi Adeviye Hanım çocuklarını eğitirken, 
zamanın ötesine geçip kız-oğlan ayrımı yapmadılar. Kızlarına gösterdiği 
özenin topluma uymadığının farkında olan Muammer Bey, onlara, ‘Sizin 
gibi iyi eğitilmiş kızlarla evlenecek erkekler bu ülkede ancak birkaç kuşak 
sonra yetişecektir’ demeyi de ihmal etmedi (Çalışlar, 2011, s. 35). 
 
Latife Hanım Uşakizade Köşkü'nün bahçesinde bulunan "Camlı Köşk"te 
ilkokulu, İstanbul Arnavutköy Amerikan Kolejinde ortaokulu ve liseyi 
okudu. Paris'te Sorbonne Üniversitesinde siyaset ve hukuk okudu, 
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Londra'da dil öğrenimi gördü. İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve 
Almanca biliyordu. 
 
Atatürk ile Latife Hanım, 29 Ocak 1923 tarihinde, Muammer Bey’in 
Göztepe'deki Uşakizade Köşkü'nde dini nikâhla evlendiler. Nikâh bazı 
yönlerden dönemin âdetlerine uymuyordu. Yaygın uygulamada kadınlar 
dini nikâhta yer almazken, Latife Hanım dini nikâhta bulundu. Mareşal 
Fevzi Çakmak ve Kâzım Karabekir Mustafa Kemal’in, Mustafa 
Abdülhalik Renda ile Salih Bozok ise Latife Uşşaki’ın tanıkları idi. Bu 
nikâhta yaşanan ilkler, sekiz ay sonra Merkez Kadısı Hüseyin oğlu Ömer 
Fevzi tarafından belge hâline getirilmiş ve tasdik edilmiştir. 
 
Ord. Prof. Reşat Kaynar 10 Nisan 1979 yılında yaptığı bir konuşmada 
“Latife Hanım’ın belgeleri incelenmeksizin devrim tarihinin daha 
doğrusu Cumhuriyet tarihinin yazılması mümkün olmaz.” (Çalışlar, 2011, 
s. 7) cümlesi ile her ne kadar siyasetçi bir kimliği olmasa da Latife 
Hanım’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında özellikle kadınları 
ilgilendiren konularda siyaseti belirleyen önemli çalışmalar yaptığını 
anlatmak ister (Çalışlar, 2011, s. 7). 
 
Latife Hanım’ın en büyük çabası Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı 
için göstermiş olduğu çabadır. Dünya onu feminist hareketin öncüsü ve 
büyük bir kadın hakları savunucusu olarak görmektedir. Devrimleri yapan 
Atatürk’tür ama eşi Latife Hanım medeni kanun ve kadın hakları 
konusunda onun en büyük danışmanı, destekçisi olmuş, hatta yeterli 
görmediği konularda itirazlarda bulunarak bu maddelerin son hâlini 
almasını sağlamıştır. İpek Çalışlar’ın kitabında Latife Hanım, mağrur ve 
feminist bir kadın olarak görülüyor. Çalışlar: “Latife Hanım kadın 
haklarının gelişmesi için bir politikacı gibi çalışıyor. Mustafa Kemal 
Paşa’ya, "Milletvekili olmak istiyorum" diyen bir Latife Hanım var. Biz 
kadınlar bugün Millet Meclisinde %4,4’le temsil edilirken, bu kadın 83 yıl 
önce milletvekili olmak istemiş, üstelik de kadınlar daha siyasi haklarını 
elde etmemişken. Kadın haklarını savunan bir Latife Hanım’dı.  Feminist 
bir kadın yanındaki erkeği muhakkak rahatsız eder. Çünkü bu bir eşitlik 
kavgasıdır. Çankaya’da yürütülen bir eşitlik kavgası tabi ki huzursuzluk 
çıkartır. Boşanmalarının ardından, Latife Hanım’ın feminist tavırları mı 
acaba kocasını rahatsız etti? Sorusu dünya basını tarafından sorulmuş. 
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Ama ben Mustafa Kemal Paşa’nın, Latife Hanım’ın feminist tavırlarından 
başından beri keyif ve ilham aldığını düşünüyorum.” der (Kaplan, 2006). 
 
Latife Hanım 29 Ocak 1923 - 5 Ağustos 1925 tarihleri arasında iki buçuk 
yıl Mustafa Kemal Atatürk ile evli kalmıştır. Uşakizade ailesinin İzmir 
yangınında yok olan 70 parça mülkünün olduğu bilinmektedir. 
Günümüzde ise Uşakizadeler’den kalan İzmir'de üç köşk bulunmaktadır. 
Basmane Garının karşısında yer alan Latife Hanım'ın da doğduğu kışlık 
konak 200 yaşındadır. Restorasyona gereksinimi bulunan bu köşk hâlen 
ailenin mülkiyetindedir. Köşklerden yazlık olanı Göztepe'deki 
günümüzde İzmir Özel Türk Koleji kampüsü içinde yer alan "Uşakizade 
Köşkü", 15 Haziran 2001 tarihinden itibaren köşk-müze olarak hizmet 
vermektedir. Karşıyaka Belediyesi tarafından restore edilmiş olan 
Karşıyaka'daki ikinci köşk, “Latife Hanım Köşkü Anı Evi” (Zübeyde 
Hanım Anı Evi) olarak 9 Temmuz 2008 tarihinden itibaren müze olarak 
işlev görmektedir.  
 
İlk Kadın Müzesi 
 
Türkiye’nin ilk kadın müzesi 2014 yılında İzmir’de açıldı. Kadın Müzesi 
İzmir' in en eski yerleşim bölgelerinden Basmane'de Akıncılar Mahallesi 
1298 sokak No: 12-14 adresinde yer almaktadır. Geçici sergi salonu, 
video art, geçmişten günümüze kadınlar, antik dönemde Anadolu'da 
kadınlar, öncü kadınlar, koleksiyon eserler, protesto ve kadınlar, 
enstelasyon odası, atölye, arşiv, depo, kütüphane ve yönetici odası olmak 
üzere müzede toplam 13 oda bulunmaktadır. Müzenin her odası farklı 
konseptlerle hazırlanmıştır. 
 
Müzenin girişinde ziyaretçileri ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk'ün Nebile Hanım ile Viyana Başkâtibi Tahsin Bey'in 1929 yılında 
Ankara Palas'ta yapılan düğünlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün, manevi 
kızı Nebile Hanım ile dans ettiği fotoğraf karşılıyor. Merdiven çıkışında 
ise ilk tiyatro sanatçısı Afife Jale, ilk gravür sanatçısı Aliye Berger, ilk 
kadın siyasi parti lideri Behice Boran, ilk milletvekillerinden Benal 
Arıman, ilk kadın hemşire Esma Deniz, olimpiyatlarda yarışan ilk kadın 
sporcu Üner Teoman, dünyadaki ilk kadın petrol mühendisi Halide Ural 
Türktan, dünyadaki ilk kadın askeri pilot Sabiha Gökçen, dünyanın ilk 
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kadın yargıtay üyesi Melahat Ruacan gibi ilklere imza atan 50 
kadınımızın adı yer alıyor (İzmir Kadın Müzesi, 2015).  
 
İzmir Kadın Müzesi’nin en önemli misyonu, Anadolu kadınının unutulan 
geçmişini, gücünü tüm dünyaya hatırlatmak, Anadolu kadınının 
yaratıcılığını ortaya çıkarmak, kendine güvenini desteklemek, kendi 
geçmişine ait özel bir mekân yaratmaktır. Çünkü Hitit, Yunan ve 
Roma'nın Ana Tanrıçasından; Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve özellikle de 
Cumhuriyet kadınına kadar Anadolu kadını, uzun tarihi boyunca her 
zaman kendi seçtiği yolda yürüyen öncü kadın olmuştur. Anadolu kadını 
hakkında ne biliyoruz? Ana Tanrıça nasıl ve neden ortaya çıktı? Ne oldu 
da kadının konumu değişti? Ortaçağ'da Anadolu kadını nasıl yaşardı? 
Kurtuluş Savaşı'nda uzun süre cephelerde savaşan kadınlarımız kimlerdi? 
Osmanlı Hanımı kimdi ve nasıl yaşardı? Cumhuriyet'in ilk ressamının, ilk 
fotoğrafçısının, ilk şarkıcısının, ilk tiyatrocusunun adlarını ve yaşamlarını 
biliyor muyuz? Bu müzede bütün bu sorulara cevap verebilmek, Anadolu 
kadınının gerçek değerini tekrar hatırlatmak için yola çıkılmıştır. Anadolu 
kadınlarının hikâyelerini anlatan Türkiye’nin ilk kadın müzesi İzmir’de 
açılmıştır (İzmir Kadın Müzesi, 2015). 
 
Türkiye’de Siyasette Kadın  
 
Türkiye’de siyasette kadının konumunu tartışmaya başlamadan önce 
aslında ilk olarak, siyaset nedir sorusunu cevaplandırmak gerekir. Birlikte 
yaşamak için çıkarların uzlaştırılması, birlikte çözülmesi gerekir. Burası 
bir çıkar ve çatışma alanıdır. Kaynakların nasıl harcanacağı bu alanda 
belirlenir. Burası karar alma, öncelik belirleme, kararları uygulamaya 
koyma yeridir (Çakır, 2014, s. 140). Kadın ve erkeklerin birlikte yaşadığı 
toplumumuzda kadınlar kendi çıkarlarını uzlaştırmak ve çözmek için 
siyasette ne oranda yer alabiliyorlar?  
 
Bugün Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olan Türkiye, Cinsiyet Ayrımcılığı 
Raporu 2013 (WEF, 2013) verilerine göre dünyada 135 ülke arasında 
120. sıradadır. Nijerya, Zambiya, Etiyopya gibi birçok Afrika ülkesi 
sıralamada Türkiye’den daha üst yerlerdedir. Cinsiyet eşitliği ile kadınlar 
ve erkekler arasındaki eğitim eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması, 
istihdamdaki paylarının arttırılması ve parlamentolarda kadın milletvekili 
sayısının arttırılması amaçlanmaktadır. Türkiye’de eğitim eşitsizlikleri 
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geçmişe nazaran daha iyi durumdadır. Ama Türkiye’de kadınların 
kamusal alandaki varlıkları hâlâ çok düşüktür. Eğitim düzeyi yükselen 
kadınların istihdamdaki paylarında artış beklenirken, Türkiye’de tam tersi 
bir durum gözlenmektedir. 2014 yılında kadınların istihdama katılma 
oranı sadece %29’dur. Bir ülkede cinsiyet eşitliğini gösteren diğer bir 
oran kadınların siyasette temsil oranıdır. Türkiye’de kadınların siyasette 
temsil oranları da çok düşüktür. Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranına 
%17,6 ile Haziran 2015 seçimlerinde ulaşılmıştır.  
 
Türkiye’de kadının siyasette temsil oranını daha iyi tartışabilmek için 
tarihsel bir değerlendirme yapmak gerekir. Türkiye’de kadının statüsünün 
tartışma konusu olmaya başlaması Tanzimat dönemine rastlar. 1900’lerin 
başından itibaren yaygınlaşan kadın gazetelerinde özellikle eğitim hakkı, 
sokağa çıkabilme ve çalışma haklarından söz edilmiştir (Tekeli ve Çakır’dan 
aktaran: Görgülü, 2014, s. 30). Nezihe Muhiddin Tepedelengil henüz 
Cumhuriyet Halk Fırkası bile kurulmadan "Kadın Hakları Fırkası" adlı siyasi 
partinin kuruluş çalışmalarını tamamlayarak Türkiye’deki ilk siyasal partinin 
kurucusu olmuştur. Ne var ki “1909 tarihli seçim kanuna göre kadınların 
siyasi temsilinin mümkün olmadığı” gerekçesiyle parti kuruluşu için 
valilik tarafından faaliyet izni verilmemiştir. Kapatılan “Kadınlar Halk 
Fırkası”, “Türk Kadınlar Birliği” adlı derneğe dönüşmüştür. Nezihe 
Muhiddin, 1927 yılına kadar derneğin başkanlığını yürütmüştür. Nezihe 
Muhiddin, 1925 yılında henüz kadınların siyasal haklarının tanınmamış 
olmasına rağmen Türk Kadınlar Birliği tarafından Halide Edip ile birlikte 
milletvekilliği için aday gösterilmiştir. Amaç, Büyük Millet Meclisini 
kadınlara oy hakkı vermek üzere etkilemektir ancak bu girişim başarısız 
olmuştur (Zihnioğlu, 2013). 
 
Türk kadınların milletvekili seçilme hakları 5 Aralık 1934 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Kadının siyasete tam 
olarak girişiyle, Atatürk’ün kadın hakları konusunda senelerdir 
düşündükleri gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin 11. yılında Türk kadınının 
elde ettiği milletvekili seçilme hakkıyla, Türk demokrasisi önemli bir 
adım atmıştır. Kadınlar bu hakka; Fransa’da 1944, İtalya’da 1945, 
Yunanistan’da 1952, Belçika’da 1960 ve İsviçre’de 1971 yıllarında 
kavuşmuşlardır. 
  



10	  

Türkiye’de 1934’te kadınların siyasal hakları tanındıktan sonra kaç vekil 
çıkacağına ilişkin pazarlığın öyküsünü, dönemin İçişleri Bakanı Şükrü 
Kaya’yla Atatürk arasında geçen sohbette şöyle anlatılıyor (Çakır, 2014, 
s. 123-124): “Bu, Atatürk’ün kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildiği 
günlerden sonra, yaklaşan seçimlerde Meclise girecek kadın milletvekili 
sayısını tespit toplantısındaki el yazılı notlarıdır. Evvela 50 dedi, 
milletvekili sayısı 40’tı; sonra onu az buldu ve 55 dedi. İsmet Paşa 20’yle 
başlamak düşüncesindeydi. Ben en çok 30 olarak düşünüyordum. Meclis 
Reisi Kazım Özalp, benim teklifime katıldı. Atatürk 40 olsun dedi ve bu 
sayıyı rakamla yazarak, kare içerisine aldı. Hükümet toplantısında 
konuyu ele aldık; genelde, düşünceler Başvekil İnönü’nün düşündüğü 20 
üzerinde toplanıyordu; ben de aynı fikirde oldum. Bilirsiniz, Atatürk, 
temel fikri söyler, tatbikatı sorumlularına bırakırdı. 18 kadın milletvekili 
seçildi. Seçim sonrası bana, sitemli bir edayla Türk kadını, senin onlara 
esirgediğin sayının katlarını, yakında bileklerinin hakkıyla alacaklar. 
Senin, o günleri görmeni isterim. Haklarına böyle el uzatan, Batı’da 
okumuş iç işleri bakanından tarih önünde hesap soracaklardır elbet 
dedi.” Sonuç olarak, 1935’te yapılan ilk genel seçimlerde 18 kadın 
Meclise girmeye hak kazandı. Ne yazık ki bu tarihten sonra 2000’li 
yıllara kadar yapılan genel seçimlerde kadınların Meclisteki oranları 
%5’lere bile ulaşamadı.  
 
1920’li yıllarda kadın haklarının gerçekleştirilmesi söylemi yerini 
“Hakların verilmesi” söylemine bırakmaktadır (Çağatay; Soysal, 2011, s. 
293). Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Tek Parti rejiminin tepeden 
gerçekleştirdiği yasal kadın devrimi, bir bakıma “Feminizme söylenecek 
söz” bırakmamıştır. Kemalizm bu kuşak kadınlar için feminizmle eş 
anlamlı hâle gelmiştir. Kadınlar arasında her şeyi devletten bekleme, 
kendi durumlarını düzeltmek için siyasi/toplumsal faaliyette bulunmama 
tavrı, yerleşik bir nitelik kazanmıştır (Tekeli, 1982, s.  55). Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde ilk olarak 1980’lerde feministler radikal sorular 
yöneltmeye başlamışlardır. “Bizim annelerimizin nesli kendilerini 
Feminist olarak değil, Kemalist olarak tanımlıyorlardı. Ataerkil aile 
yapısını ve kocalarının aile reisi olarak tanımlanmasını hiç 
sorgulamadılar.” (Tekeli, 1995,  s. 12). 
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yükselerek Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek oranına ulaşmıştır. 2015 
Haziran seçimlerinde Mecliste kadın milletvekili oranının %17,6’ya 
yükselmesine rağmen Türkiye’de 37 il hiç kadın vekil çıkaramamıştır.  
 
Türkiye’nin üye olmayı hedeflediği AB ülkelerinde kadın milletvekilleri 
oranları çok daha yüksektir. Örneğin, İsveç’te kadın milletvekili oranı 
%44,7, Finlandiya’da % 42,5, Hollanda’da %40,7, Danimarka’da %39,1 ve 
Almanya’da %32,9’dur (TÜİK, 2012, s. 143). Türkiye oransal olarak 137 
ülke sıralamasında 107. sırada yer almaktadır  (Gökçimen, 2008, s.  38). 
 
Siyasal süreçlere kadınların katılımını etkileyen toplumsal etmenlerin 
başında geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri gelmektedir. Türk toplumsal ve 
kültürel yapısına genel olarak bakıldığında, tüm reformlara rağmen erkek 
egemen yapının hâlâ devam ettiği görülmektedir. Kadınların yaptıkları işler 
“özel” yaşam alanında, dolayısıyla toplumun ortak yaşamının dışında 
görülür; bu nedenle de kamuyu ilgilendirmeyen, diğer bir deyişle apolitik bir 
dünyaya ait olarak tanımlanır (TÜSİAD, 2000, s. 197).  
 
İzmir’in Kadın Siyasetçileri 
 
İzmir tarihinde en çok kadın milletvekilini 5 kadın milletvekili ile 2011-
2015 yılları arasında 24. Dönemde çıkardı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde 
her ne kadar Mecliste kadın milletvekili oranı yükselmiş olsa da, 
İzmir’den seçilen kadın milletvekili sayısı 4’e düştü. 7 Haziran 2015 
genel seçimlerinde toplam 26 milletvekili çıkaran İzmir’de sadece 4 kadın 
milletvekilinin seçilmiş olması Türkiye’nin en modern şehirlerinden biri 
olarak adlandırılan İzmir için arzu edilen bir sonuç değildir.  
 
Bu kitapta Türkiye’nin en modern şehirlerinden biri olarak tanımlanan 
İzmir’in kadın siyasetçilerinin hayat hikâyeleri, deneyimleri ve hatıraları 
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından günümüze tarihsel boyutta 
incelenmeye çalışılacaktır. İzmir çok kültürlü, kozmopolit, birçok dinden 
farklı grupların uzun seneler iç içe, huzurlu yaşayabildiği; bu açıdan da 
sosyolojik anlamda kültürlerarası paylaşımların ve anlayışın yüksek 
olduğu bir şehirdir. İzmirli veya İzmir’den seçilen kadınların siyasette ne 
gibi katkıları olmuştur? Siyasette kadın olmanın dezavantajlarından 
etkilenmiş ve siyasette de erkeklerin arkasında ikinci sırada olmayı 
kabullenmişler ya da kabullenmek zorunda mı bırakılmışlar? Arka planda 
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kalmayı kabul etmeyenler bunu nasıl başarmıştır? Ya da karşı koyuş 
kadınların siyasetten kopmalarına mı sebep olmuştur? Kadın olarak 
siyasette başarılı olmanın anahtarı nedir?  
 
Bu çalışmanın amacı bütün bu sorulara cevap aramak, kadınların siyasetle 
ilişkisini, bu alanda maruz kaldıkları cinsiyetçi ayrımcılığı ortaya 
çıkarmak, bunu kadınların deneyimleri üzerinden verebilmek ve bu 
kadınları rol model olarak ortaya çıkararak kadınların siyasete olan 
ilgisini arttırmaktır. 
 
Bu kitabın hazırlanmasında gerekli veriler sözlü tarih yöntemiyle elde 
edilmiştir. Sözlü tarih yöntemi kadınların deneyimlerini kendi ifadeleriyle 
aktarma olanağı sunduğu için önemli bir araçtır. Sözlü tarih, tarihi yazılı 
belgelere ek olarak yaşayan bireylerin belleğe dayalı anlatıları aracılığıyla 
yazma ve sıradan insanları, gündelik yaşamı ve öznelliği tarihin araştırma 
alanına dâhil etme dürtüsüyle şekillenen ve ses kaydetme teknolojilerinin 
gelişmesiyle de desteklenen disiplinler arası bir çalışma alanı ve araştırma 
yöntemidir. Bu yöntem bu çalışmanın amaçlarından biri olan toplumsal 
hafızayı güçlendirmeye destek olur. 
 
Sözlü tarihin en önemli özelliği, tarihin nesnesi olan insan unsurunu 
kendisine temel bilgi kaynağı olarak almasıdır. Amacı, var olan yazılı 
kaynakların yanında süreç içinde varlığıyla olaylara yön vermiş ya da 
katkıda bulunmuş olanların ağzından sosyal bir olayı anlatmak ya da 
anımsama yoluyla yaşanmışlığı tekrar yorumlanmaktır. 
 
Sözlü tarihin üç aşaması vardır: 
1. Hazırlık aşaması 
2. Görüşmenin yapılması ve kaydedilmesi 
3. Görüşmenin metin hâline dönüştürülmesi 
 
Hazırlık aşamasında 
Araştırılan gerçeklik ya da sorunsal tanımlanır, kaynaklar tespit edilir, 
görüşmede sistematik olarak kişilere ulaşma planlanır, sorulacak soruların 
tespiti yapılır ve konuşmanın yönlendirilmesi prensipleri belirlenir.  
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Görüşmenin yapılması ve kaydedilmesi sırasında 
Görüşülecek kişilerin kendilerini rahat ve güvende hissedebilecekleri bir 
yer seçilir. Daha sonra bilgilerin tekrar kullanılabilir olması için ses veya 
video kamera ile kaydedilmesi gerekir. 
 
Görüşmenin metin haline dönüştürülmesi  
Bir yaşamın ya da bir deneyimin kendi varlığı ile ilişkisinin yazılı hâle 
dönüşmesidir.  
 
Bu çalışmada yaşayan siyasetçi kadınlar bölümünde sözlü tarih 
yönteminin aracı olan röportaj kullanılmıştır. Hayatta olmayan kadın 
siyasetçilerin biyografileri sunulmuş, farklı kaynaklardan derlemeler 
yapılmıştır. 
 
Röportajın ilk bölümü medeni durum, yaş, eğitim, çocuk sayısı, çalışma 
yaşamı, milletvekili/belediye başkanı olduğu dönemi sorgulayan 
demografik ölçeklerden oluşmaktadır. İkinci bölümde yöneltilen başlıca 
sorular kısaca şu şekildedir:  Kadınlar siyasette neden yeteri kadar temsil 
edilmiyor? Nasıl siyasete atılıyorlar? Siyaset yaparken kadın 
olmalarından dolayı sorunlar yaşıyorlar mı? Bu sorunlar nelerdir? Bu 
sorunlarla nasıl başa çıkıyorlar? Siyasete girmeye nasıl karar verdiler? 
Milletvekili veya belediye başkanı olarak yaptıkları çalışmalar nelerdir? 
Kadınlar siyasetin seviyesini etkiliyor mu? Siyasette kadınlar niçin kalıcı 
olamıyorlar? Siyasal partiler hangi kadınları, hangi kriterlere göre aday 
gösteriyor? Kadınların siyasette temsil sorunlarında medyanın rolü var 
mı? Partilerde kadınlar karar mekanizmalarında yer alabiliyorlar mı? 
Kadın cinayetleri, çocuk gelinler, kadına yönelik şiddet sorunları için 
çözüm önerileri neler?  
 
Prof. Dr. Serpil Çakır 2014 tarihli Erkek Kulübünde Siyaset Kadın 
Parlamenterlerle Sözlü Tarih çalışmasının sonucunda büyük hayal 
kırıklığına uğradığını belirtiyor: “Kadınlar siyasal partilerin umurunda 
değillerdi. Bu bakış sağdan sola tümü kapsıyordu. Araştırmamdan çıkan 
sonuçlar ise, kadınları siyasetten tümüyle soğutacaktı. Kendimin 
çalışmamla kurduğum ilişkim de önemliydi; umut taşımalıydı, politikaya 
olan inancımı pekiştirmeliydi. Oysa çıkan sonuç benim için hayal kırıklığı 
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idi. Bu kitabı okuyacak, siyaset yapmak isteyecek kadınların umudu 
kırılabilirdi.” (Çakır, 2014, s. 12).  
 
Çalışmanın başında yanıtını merakla beklediğimiz sorular vardı. 
Efsanelere amazon ruhlu, savaşçı kadınlar olarak geçen İzmirli kadınların 
da siyaset arenasında deneyimleri aynı mıydı? Bu kitabın sonunda bizi de 
mi aynı hayal kırıklıkları bekleyecekti?  
 
Kadınlara 1930 yılında belediye, 1933 yılında muhtarlık ve 1934 yılında 
da milletvekili seçme ve seçilme hakkı yasalarla tanındı. 1935 yılında 
yapılan Cumhuriyet tarihinin ilk genel seçimlerinde İzmir’den tek kadın 
milletvekili Cumhuriyet Halk Partisinden Benal Nevzad Arıman seçildi. 
Benal Nevzad Arıman gelecek üç genel seçimde de İzmir’den seçilen 
kadın milletvekili olarak Meclise girmeye hak kazandı. 1939-1946 yılları 
arasında yapılan iki genel seçimde İzmir’den diğer bir kadın aday Şehime 
Yunus’ta Meclise girdi. Bu sayede 1939-1946 yılları 6. ve 7. Dönemde 
İzmir’den seçilmiş kadın milletvekili sayısı 2’ye çıkmış oldu. 1987’ye 
kadar İzmir ikiden fazla kadın milletvekili çıkaramadı. 1987 yılında Işılay 
Saygın, Birgen Keleş ve Türkan Akyol ile İzmir ilk kez 3 kadın 
milletvekili çıkardı. İzmir en çok kadın milletvekilini 5 kadın milletvekili 
ile 2011-2015 yılları arasında 24. dönemde çıkardı. 
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-2015) 
 

 Ad Soyad   Parti 
01 Benal Nevzat  5. 1935-1939 Cumhuriyet Halk Partisi 
  6. 1939-1943 Cumhuriyet Halk Partisi 
  7. 1943-1946 Cumhuriyet Halk Partisi 
  8. 1946-1950 Cumhuriyet Halk Partisi 
02 ehime Yunus 6. 1939-1943 Cumhuriyet Halk Partisi 
  7. 1943-1946 Cumhuriyet Halk Partisi 
03 L  8. 1946-1950 Cumhuriyet Halk Partisi 
04  9. 1950-1954 Ba  
05  10. 1954-1957 Demokrat Parti 
  11. 1957-1960 Demokrat Parti 
06  11. 1957-1960 Demokrat Parti 
07 Aysel U ural  16. 1977-1980 Adalet Partisi 
08 I  17. 1983-1987 Milliyetçi Demokrasi Partisi 
  18. 1987-1991 Anavatan Partisi 
  19. 1991-1995 Anavatan Partisi 
  20. 1995-1999 Do ru Yol Partisi 
  21. 1999-2002 Anavatan Partisi 
09 Birgen Kele  18. 1987-1991  
  20. 1995-1999 Cumhuriyet Halk Partisi 
10  18. 1987-1991  
11 ekibe  20. 1995-1999 Do ru Yol Partisi 
12 Zerrin Yeniçeli 20. 1995-1999 Demokratik Sol Parti 
13  21. 1999-2002 Demokratik Sol Parti 
14  22. 2002-2007 Cumhuriyet Halk Partisi 
  23. 2007-2011 Cumhuriyet Halk Partisi 
15 

Hotar 
22. 2002-2007  

  23. 2007-2011 Adalet ve K  
  25. 2015-  
16 o  22. 2002-2007 Cumhuriyet Halk Partisi 
17  22. 2002-2007  
18 enol Bal 23. 2007-2011 Milliyetçi Hareket Partisi 
19  23. 2007-2011 Cumhuriyet Halk Partisi 
  24. 2011-2015 Cumhuriyet Halk Partisi 
20  24. 2011-2015 Cumhuriyet Halk Partisi 
21  24. 2011-2015 Cumhuriyet Halk Partisi 
22 lknur Denizli 24. 2011-2015  
23 Nesrin Ulema 24. 2011-2015  
  25. 2015-2015  
24  25. 2015- Cumhuriyet Halk Partisi 
25  25. 2015- Cumhuriyet Halk Partisi 

 



17	  

seçildikleri partilere baktığımızda, İzmir’den seçilen kadınların ilk sırada 
Cumhuriyet Halk Partisinden, ikinci sırada Adalet ve Kalkınma 
Partisinden seçildiği görülmektedir.  
 
Cumhuriyet Halk Partisi: 11 dönem 
Adalet ve Kalkınma Partisi: 4 dönem 
Demokrat Parti: 2 dönem  
Sosyal Demokrat Halkçı Parti: 2 dönem 
Doğru Yol Partisi: 2 dönem 
Demokratik Sol Parti: 2 dönem 
Adalet Partisi: 1 dönem 
Milliyetçi Demokrasi Partisi: 1 dönem 
Anavatan Partisi: 1 dönem 
Milliyetçi Hareket Partisi: 1 dönem 
Bağımsız: 1 dönem 
 
7 Haziran 2015 tarihinde yapılan son genel seçimde İzmir’den sadece 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisinden toplam 4 
kadın milletvekilli Meclise girebildiler. Milliyetçi Hareket Partisi ve 
Halkların Demokratik Partisinin İzmir’den Meclise girebilen kadın 
milletvekili yoktur.  
 
  İzmir’in Kadın Belediye Başkanları (1930-2015) 
 

 Adı Soyadı İlçe/Belde Adı Dönem Parti 
01 Seniha Tınay Dikili 1963-1977 Adalet Partisi 
02 Işılay Saygın Buca 1973-1980 Adalet Partisi 
03 Nurgül Uçar 

Aktuğ 
Menemen-Seyrek 1992-1999 

2004-2009 
Cumhuriyet Halk 
Partisi 

04 Aysel Bayraktar Bornova 1994-1999 Demokratik Sol 
Parti 

05 Hülya Yarbuz Güzelbahçe 1994-1999 Anavatan Partisi 
06 Şebnem Tabak Karşıyaka 1999-2004 Demokratik Sol 

Parti 
07 Şükran Akyer Menderes- Değirmendere 1999-2004 Anavatan Partisi 
08 Saliha Özçınar 

Şengül 
Kiraz 2014-2019 Milliyetçi Hareket 

Partisi 
09 Sema Pekdaş Konak 2014-2019 Cumhuriyet Halk 

Partisi 
10 Sibel Uyar Urla 2014-2019 Cumhuriyet Halk 

Partisi 
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Kadınlara milletvekilliğine seçilme hakkı tanınmadan önce 1930 yılında 
belediye seçimlerine girme hakkı tanındı. 1930’dan günümüze 85 yıllık 
süreçte İzmir’de sadece 10 kadın belediye başkanı seçildi. İlk kadın 
belediye başkanı 1963’te Adalet Partisinden Seniha Tınay oldu. İzmir’in 
ikinci belediye başkanı 1973 yılında yine Adalet Partisinden henüz 25 
yaşında Buca Belediye Başkanı seçilen Işılay Saygın’dır. 1994 yılında 2 
belediye başkanı, 2014 yılında da Konak, Urla ve Kiraz Belediyelerine ilk 
kez İzmir’den 3 kadın belediye başkanı seçilmiştir.  
 
Kadın belediye başkanlarının partilere göre dağılımı incelediğinde yine 
ilk sırada 3 belediye başkanı ile Cumhuriyet Halk Partisi, ikinci sırada ise 
2 belediye başkanı ile Adalet Partisi, Demokratik Sol Parti ve Anavatan 
Partisi gelmektedir.  
 
Kadın belediye başkanlarının partilere göre dağılımı: 
 
Cumhuriyet Halk Partisi: 3 
Adalet Partisi: 2 
Demokratik Sol Parti: 2 
Anavatan Partisi: 2 
Milliyetçi Hareket Partisi: 1 
 
Bir sonraki bölümde Cumhuriyet’ten günümüze İzmir’den seçilen 25 
kadın milletvekili ve 10 kadın belediye başkanı ile toplamda 35 kadın 
siyasetçinin biyografilerine, siyasete giriş süreçlerine, siyasette 
karşılaştıkları zorluklara, başarılarına, toplumda kadının konumu ile ilgili 
görüşlerine, çözüm önerilerine, değerlendirmelerine ve anılarına yer 
verilmektedir. 
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Benal Nevzad (İŞTAR) ARIMAN 
5./6./7./8. Dönem İzmir Milletvekili 

 
“Kadını bugün zorla Meclise alıyorlar. Bakan bile yapmıyorlar. Onun 
için Türk kadını çok çalışmalı, mücadele etmelidir. Atatürk bir gün bana: 
‘Mecliste kaç kadın var?’ diye sormuştu. ‘18’ dedim. ‘Daha çok çalışın 
da bunu iki katına çıkarın.’ dedi. ‘Çalışıyoruz efendim.’ dedim. Oysa 
Atatürk yaşasaydı bu sayı ancak onunla iki misline, üç misline 
çıkabilirdi.” 
 
Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir, 1903 (Vefat: 
19.07.1990).  
Baba Adı: Tevfik Nevzat. 
Anne Adı: Cemile. 
Eğitim Durumu: Sorbonne Üniversitesi. 
Edebiyat  Fakültesi. 
Medeni Durum: Evli, 1 çocuk annesi. 
Milletvekili Olduğu Dönem: 5./6./7./8.  
Parti: CHP. 

 

Çalışma Yaşamı:  Sosyal, edebi ve kadınlar ile ilgili konularda birçok 
gazetede yazıları yayınlandı,  konferanslar verdi, roman, oyun, makale 
ve şiirler yazdı. 1927’de Cumhuriyet Halk Fırkasına İzmir’in ilk kadın 
yönetim kurulu üyesi olarak girdi ve 4 yıl boyunca Cumhuriyet Halk 
Fırkası Vilayet İdare Heyeti Üyeliği yaptı. 1930’da Belediye Meclisi 
Üyeliğine seçildi. 1935’de tekrar bu göreve getirildi. 

 
1903 yılında İzmir, İkinci Beyler’de doğdu. Annesi, Abdülkadir 
Geylani’nin soyundan gelen Cemile Hanım’dır. Babası, Halit Ziya ile 
İzmir’in önemli gazetelerinden Hizmet ile İzmir’in ilk edebi dergisi olan 
Nevruz’u çıkaran, Sultan Abdülhamit istibdadına karşı faaliyetlerinden 
dolayı Fransa’ya kaçan, hapis ve sürgünlerle dolu bir hayat süren Jön 
Türk Tevfik Nevzat Bey’dir (Alat, 1999, s. 1). 
 
Siyasi nedenlerle mahkûm olan Tevfik Nevzat Bey Adana 
Hapishanesinde cezasını çekerken 17 Mayıs 1905 günü, mahkûmiyetinin 
bitmesine üç ay kala hapishanede boğdurularak öldürüldü ve intihar süsü 
verildi. Babası öldüğünde çok küçük olan Benal Nevzad, annesinin isteği 
ile bu yıllarda şiirler okumaya ve milli piyeslerde rol almaya başladı. 
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İlköğrenimini İzmir’in ünlü eğitimcisi Yusuf Rıza Efendi’nin kurduğu 
Bedreka–yı İrfan adlı özel bir okulda, orta eğitimini Fransız Lisesinde 
tamamladı. 1922’de Paris’te Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 
dört yıl eğitim gördü. Fransızca, Rumca, Sosyoloji, Belediyecilik ve 
Edebiyat dersleri aldı. Yükseköğrenimi sırasında Paris’te bulunan ünlü 
Jön Türklerden amcası Tefik Nevzat, Benal Nevzad’a yardımcı oldu. 
1926 yılında eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye geri döndü 
(Duroğlu, 2007, s. 95; Alat, 1999, s. 1). 
 
Aynı yıl Cumhuriyet Halk Fırkasına girerek ilk kadın üye unvanını aldı. 
1930 yılında kadınlara belediyelere seçilme hakkı verilmesi üzerine İzmir 
Belediye Meclisine ilk kadın üye olarak seçildi. 1931 yılında Paris’te 
açılan ‘Fransız Sömürgeleri Sergisi’ne İzmir Belediye Meclisince 
gönderildi ve orada üç ay kalarak incelemelerde bulundu. İzmir’e 
döndüğünde Paris incelemelerini bir rapor olarak Belediye Meclisine 
sundu. Sunulan bu rapor İzmir Fuarı’nın yapımında büyük katkı sağladı 
(Gürel, 2015). 
 
Hilal-i Ahmer (Kızılay), Himaye-i Eftal (Çocuk Esirgeme Kurumu), 
Verem Savaş Derneği, Türk Hava Kurumu, Yeşilay, Aşevleri gibi birçok 
hayır kurumunda üye olarak görev yaptı. 1930-1934 yılları arasında 
İzmir’in ilk kadın Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulundu. 1932-
1934 yılları arasında İzmir Halkevinin Dil-Tarih-Edebiyat komitesinde 
çalıştı. Siyasi, sosyal, kültürel faaliyetlerinin yanında yazı hayatını da 
ihmal etmeyen Benal Nevzad’ın, 1926-1932 yılları arasında Hizmet’te, 
1927-1929 arası Ahanek’te, 1927-1928 arası Fikir dergisinde, 1929-1934 
arası Anadolu’da ve 1932’de de Halkın Sesi’nde yayımlanmış 31 şiir, 8 
hikâye ve 7 makalesi bulunmaktadır. Şiirleri daha çok kendi ruh halini ve 
dünya görüşünü aksettiren karamsar şiirlerdir. Bu şiirlere yenilerini 
ekleyerek, 1974’te “Aytım” adlı kitabında toplamıştır (Huyugüzel, 2000, 
s. 101, Güneş, 2001, s. 367; Aksoy, 2011). 
 
05 Aralık 1934’te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı 
verildikten sonra milletvekili olacak kadınlar belirlenirken Atatürk Benal 
Nevzad için: “Şair Tevfik Nevzat Bey’in şair kızını milletvekili intihap 
edeceksiniz.” demiştir. Bu söz üzerine 8 Şubat 1935 seçimlerinde 
Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından milletvekili adayı gösterilmiş ve 5. 
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Dönem İzmir Milletvekili olarak Meclise girmiştir (Huyugüzel, 2000, s. 
101; Alat, 1999, s. 9). 
 
Milletvekili olduktan sonra İzmir’in sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir. 
İzmir milletvekilleriyle 1935, 1937 ve 1938 yıllarında raporlar 
hazırlamıştır. Bu raporlarda İzmir’de kurulan çocuk kamplarının çok 
yararlı olmasından dolayı yurdun diğer bölgelerinde bu tür kampların 
açılmasının faydalı olacağından, Bergama, Selçuk ve İzmir’in diğer 
bölgelerinde bulunan tarihi eserlerin çok fazla turist çekmesi nedeniyle, 
bu bölgelerin turizm açısından geliştirilmesinin ülke ekonomisine önemli 
katkılar sağlayacağından, kimsesiz çocukların toplanarak eski 
Darüleytamlar tarzında okullarda okutularak ülkenin hizmetine 
kazandırılabileceklerinden, bölgede sıtma vb. hastalıklarla mücadele 
edilmesi gerektiğinden, Fuar’ın şehrin gelişmesi için çok faydalı 
olduğundan detaylı olarak bahsedilmiştir. Ayrıca bu raporlarda İzmir’deki 
tarım ürünlerinin miktarları, satış fiyatları ve köylülerin ekonomik 
durumları hakkında da ayrıntılı bilgiler verilmiştir (Duroğlu, 2007, s. 97). 
 
Arıman, siyasete giriş hikâyesini 10.10.1991 tarihinde Yeni Asır’da 
yayınlanan, Yaşar Aksoy ile yaptığı röportajda şu şekilde anlatmıştır: 
“Biliyorsunuz, 9 Eylül 1922 sabahı İzmirimize Bornova – Alsancak 
yönünden girmek isteyen kuvvetlerimiz, Halkapınar’da Tuzakoğlu Un 
Fabrikası olarak bilinen yapı (eski Güvenlik Mahkemesi binası) açılan 
yoğun ateşe maruz kalmışlardı. Ateşe tutulanlar Fahrettin Altay Paşa 
komutasındaki süvari birlikleriydi. Başlarında ise daha sonra ailece 
görüşeceğimiz Mülazim- ı Sani (teğmen) Ali Rıza Akıncı Efendi isimli bir 
kahraman bulunuyordu. Ali Rıza Efendi askerleri ile Halkapınar 
Köprüsü’nü geçmek isterken, ne yazık ki burada dört şehit verir. Bunlar 
Anadolumuzdan kopup gelmiş ve vatan ordusunun en önünde yer almış 
isimsiz çocuklardır. İzmirlilerin vefa duygusu harekete geçmiş ve şehit 
oldukları yere bir anıt dikilmesine Belediye karar verdi. Güzel bir park 
yapılıp ağaçlandırıldı ve tam ortasına ‘Vatan ve Namus’ yazılı bir sütun 
dikildi. 9 Eylül sabahı yüreğinde kurtuluş sevincini taşıyan İzmirliler 
oraya koştular. Askerler, halk, öğrenciler herkes bir yumak olmuş ve 
gözyaşları içinde bir gelin gibi süslenmiş olan bu şehitler anıtının açılış 
törenini gözyaşlarıyla izliyordu”. 
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“En öne fırlamıştım. Etekli ve ince bir elbise giymiştim, türbanımı sımsıkı 
saçlarımın arkasına toka etmiştim. Vali Kazım Dirik Paşa beni tuttuğu 
gibi anıtın önüne çekti ve ‘Sayın vatandaşlar bu kız şehit çocuğudur. Bu 
Şehitler Abidesinin açılış konuşmasını ancak o yapar’ dedi. Ağlaya 
ağlaya konuştum. Ama ilk kez yüzüme tokat yemiş gibi bir şey fark 
etmiştim. Kalabalığa karşı hazırlıksız konuşurken hiç 
heyecanlanmamıştım, aksine kitleyi heyecanlandırmak için içimde müthiş 
bir istek duymuştum. Konuşurken karşımdakilerin olumlu tepki göstererek 
beni desteklemesi böylece benim onları daha fazla tahrik etmek isteyişim, 
meğerse politikacının kanında yaşayan siyaset kurduymuş. O gün onlara 
inandığım vatan sevgisinden söz açarken politika yapmak isteyişimin ilk 
işaretlerini kendime vermiş oluyordum. İşte ilk kez Halkapınar’daki 
Şehitler Abidesi’nin açılışında politika erbabının dikkatini böylece çekmiş 
oldum.” 
 
1935 yılında yapılan genel seçimlerde Benal Nevzad, 18 kadın 
milletvekilinden biri olarak Meclise girdi ve 5./6./7./8. Dönemlerde İzmir 
Milletvekili olarak 16 yıl boyunca aktif siyasetin içinde yer aldı. 5./6. ve 
7. Dönemlerde İktisat 8. Dönemde İktisat ve Bayındırlık Komisyonları 
Üyelikleri yaptı. Orman Kanunu Geçici Komisyonunda görev aldı 
(Gökçimen, 2009, s. 75). 1936 yılında Neşet Arıman ile evlendi ve bu 
evlilikten İştar adlı kızı dünyaya geldi (Siyasette, 2014, s. 115). 
 
“Kara Osman” (Manzum Piyes-1973), Aytım (Şiirler-1974) ile “Kösem 
Sultan” adlı basılmamış bir eseri bulunan Arıman, cenaze evrakında 
belirtildiğine göre kalp yetmezliğinden, kızının beyan ettiğine göre de 
belinin kırılmasına bağlı olarak 19 Temmuz 1990 tarihinde vefat etmiştir. 
Zincirlikuyu’daki aile mezarlığına, 1970’de ölen eşinin yanına 
defnedilmiştir (Alat, 1999, s. 10).  
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Şehime YUNUS 
6./7. Dönem İzmir Milletvekili 

 
Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1898 (Vefat: 
19.01.1978). 
Baba Adı: Yahya. 
Anne Adı: Habibe. 
Eğitim Durumu: İstanbul Darülmuallimatı, 
İstanbul Darülfünunu, Fen Fakültesi.  
Medeni Durum: Evli, 2 çocuk annesi 
Milletvekili Olduğu Dönem: 6./7.  
Parti: CHP. 

 

Çalışma Yaşamı: 1921 Bolu İlk Mektebi öğretmenliği, Adapazarı 
Sabiha Hanım Orta Mektebi Müdürlüğü, 1922 yılında atandığı İzmir 
Kız Lisesi Müdürlüğü ve Öğretmenliği. 

 
Şehime Yunus 1898 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Manastır İnas 
Rüştiyesi İbtidai (ilk) kısmında öğrenimine başladı ve bu okuldan 1910 
yılında mezun oldu. Balkan Savaşları’nın patlak vermesi üzerine, 
İstanbul’a göç ederek Beşiktaş’ta İnas Nümune Mektebinin Rüşdi 
(ortaokul) kısmını bitirdikten sonra yarışma sınavını kazanıp Darül 
Muallimata (Kız Öğretmen Okulu) yatılı olarak girdi. Dört yıllık eğitimin 
ardından, buradan diploma alarak 1917’de girdiği İstanbul Darülfünunu 
Fen Fakültesinin Ulumu Hayatiyye (Tabii İlimler) Bölümünü 1921 
yılında bitirdi (Günay, 2007, s. 391-392). 
 
 9 Nisan 1921 tarihinde Bolu Merkez İnas Mektebi İkinci Muallimliği 
(öğretmenliği) ile resmi göreve başlayan Yunus, 1 Aralık 1921 tarihinde 
Adapazarı Sabiha Hanım Kız Okulu müdireliğine tayin edildi.  Oradan 
İzmir Kız Lisesi müdireliğine atandı. 12 Aralık 1922 tarihinde başladığı 
görevine ek olarak 1 Eylül 1926’da çocuk bakımı ve ev idaresi 
öğretmenliği görevlerini de üstlendi. 1 Haziran 1928 tarihinde mevcut 
derslerine biyoloji dersleri de eklendi. 1 Eylül 1929 tarihinde yöneticilik 
görevinden istifa ederek milletvekili olduğu 3 Nisan 1939 tarihine kadar 
İzmir Kız Lisesinde öğretmenliğe devam etti (Günay, 2007, s. 391-392; 
Gökçimen, 2009, s. 435;  Siyasette, 2014, s. 29; Yıldırım ve Zeynel, 
2010, s. 360). 
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1936 seçimlerinde CHP’de İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İzmir 
Halk Evi Başkanlığı görevini yürüttükten sonra, 6. ve 7. Dönem CHP 
Milletvekili olarak Meclise girdi. Her iki dönemde de Milli Eğitim 
Komisyonu Üyeliğinde bulundu (Siyasette, 2014, s. 29). 
 
Evli ve iki çocuk sahibi olan Şehime Yunus, 19 Ocak 1978 tarihinde vefat 
etti (Gökçimen, 2009, s. 435) 
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Latife Bekir ÇEYREKBAŞI 
8. Dönem İzmir Milletvekili 

 
“Biz Atatürk’ümüzü destekliyoruz, o bize ne uygun görürse onu yapacağız.”	  
(Zihnioğlu, 2009, s. 12).  
 
Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1901 (Vefat: 
23.09.1952). 
Baba Adı:Yusuf Kamil. 
Anne Adı: Nesime. 
Eğitim Durumu: Lise.  
Medeni Durum: Evli, 3 çocuk annesi. 
Milletvekili Olduğu Dönem: 8.  
Parti: CHP. 

 

Çalışma Yaşamı: Konya Kız Muallim Mektebinde ve İstanbul’daki 
okullarda öğretmenlik. 

 
Moralı Subhi Paşa’nın ortanca oğlu Yusuf Kamil ile Nesime Hanım’ın 
kızı Latife, 1901 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Mürebbiyesinden 
Fransızca öğrendi. Genç yaşlarda toplumsal konulara ilgi göstermeye 
başladı.  Babası, Ziraat Nezareti memuru olarak Selanik’e tayin edildikten 
sonra İkinci Meşrutiyetin ilanı ile birlikte, Nesime Hanım’ın kurduğu 
Taali-i Nisvan Osmanlı Hanımlar Cemiyetinde henüz çok genç olmasına 
rağmen kâtiplik görevini yürüttü (Moralı, 1969, s. 75). 
 
Latife Hanım, Telgraf ve Posta Nezareti memurlarından Bekir Vefa Bey 
ile evlendi ve bu evlilikten 3 oğulları dünyaya geldi.  Aile hayatına paralel 
olarak vatan ve toplumsal hayata ilişkin faaliyetlere devam etti. Özellikle 
mütareke ve işgal yıllarında Ankara ile İstanbul arasında tesis edilen 
muhabere ve ulaşım hizmetlerinde görev aldı (Moralı, 1969, s. 75). 
 
Cumhuriyet’in kurulmasından sonra, Konya Kız Muallim Mektebinde 
Fransızca öğretmenliği,  İstanbul S. Jandark Fransız okulu ve diğer 
azınlık okullarında ise 10 yıl Türkçe öğretmenliği yaptı. 1931 yılında 
İstanbul Şehir Meclisi, daha sonra ise İzmir Meclis Üyeliği görevlerini 
yürüttü (Çufalı, 2012, s. 592; Gökçimen, 2009, s. 129;  Siyasette, 2014, s. 
31). 
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7 Şubat 1924 tarihinde kurulan Türk Kadınlar Birliğinin kurucu üyeleri 
arasından yer alan Latife Hanım,  Nezihe Muhittin’den sonra başkanlık 
görevini üstlendi. 1931 yılında İstanbul’da toplanan 2. Balkan 
Konferansında Türkiye delegasyonunda yer aldı. 1935 yılında 
Milletlerarası Kadınlar Cemiyetinin İstanbul’da toplanması için büyük 
gayret gösterdi ve bu Kurulun, Türkiye Murahhas Heyeti Başkanlığını 
yürüttü (Gökçimen, 2012, s. 592;  Siyasette, 2014, s. 31). 
 
Türk Kadınlar Birliği, 1935 yılında yapılan genel seçimlerde Meclise 18 
kadın milletvekili girmesiyle birlikte amacı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 
kapatıldı (Siyasette, 2014, s. 31). Türk Kadınlar Birliğinin kapatılmasını 
Latife Bekir: “Biz kendi kendimizi feshettik, biz artık bundan sonra kadın 
hakları için bir çalışmanın gerekli olmadığını düşünüyoruz”  (Zihnioğlu, 
2009, s. 12) şeklinde ifade etmiştir. 
 
Kızılay, Çocuk Esirgeme, Yeşilay, Maarif Cemiyeti, Kadınları Esirgeme 
Kurumu olmak üzere birçok hayır kurumunda idare ve merkez 
heyetlerinde çalışmalarda bulundu. 1946 seçimleri öncesinde İzmir Şehir 
Meclisi Üyesi ve Yardım Sevenler Derneğinin başkanlığını yürütürken 
1946 seçimlerinde 8. Dönem CHP İzmir Milletvekili olarak Meclise girdi 
(Sarısakal, 2015; Çufalı, 2012, s. 592; Gökçimen, 2009, s. 130). 
 
12 Ağustos 1946 tarihinde TBMM Ekonomi Komisyonu Üyeliğine 
seçildi. 11 Kasım 1946, 5 Kasım 1947, 5 Kasım 1948 ve 7 Kasım 1949 
tarihlerinde aynı üyeliğe tekrar seçildi. Nisan 1949’da ikinci kez faaliyete 
başlayan Türk Kadın Birliğinin kurucu üyesi olarak başkanlık görevine 
getirildi. Ankara’da merkez, İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerde 
şubeler açıldı. Dernek işleriyle uğraşmaya devam ederken sağlığında 
bozulmalar baş gösterdi. Uzun bir hastalık döneminden sonra 23 Eylül 
1952 yılında kanserden vefat etti (Moralı, 1969, s. 77; Çufalı, 2012, s. 
593). 
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Halide Edip ADIVAR 
9. Dönem İzmir Milletvekili 

 
“Türk kadının resmen kafes arkasında yaşaması gerektiği bir devirde 
Halide Edip ayağındaki yasak zincirleri koparmış, bir vatandaş olarak 
omuzlarında hissettiği ağır görevi taşımaktan yılmamıştır.” (Cumhuriyet, 
6 Mart 1960). 
 
“Türkiye’de kadın hakları, Türk devriminin bir parçası olmuştur ve bütün 
ilerici kesimler tarafından da öyle nitelenmiştir.” (Durakbaşa, 2012, s. 
198).  
 
Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1881 (Vefat: 
9.1.1964). 
Baba Adı: Mehmet Edip. 
Anne Adı: Bedirfem. 
Eğitim Durumu: Üsküdar Amerikan Kız Koleji.  
Medeni Durum: Evli, 2 çocuk annesi. 
Milletvekili Olduğu Dönem: 9.  
Parti: Bağımsız. 

 

Çalışma Hayatı: 1908’den başlayarak Tanin, Vakit ve Akşam 
gazeteleri ile Resimli Kitap, Yeni Mecmua ve Şehbal dergilerinde 
“Halide Salih” adıyla yazılar yazdı. Kadın hakları savunuculuğunu 
yaptı. Gerici akımların hedefi durumuna geldiğinde 31 Mart 
Ayaklanmasında Mısır’a gitti, oradan İngiltere’ye geçti. İsyanın 
bastırılmasından sonra yurda döndü. 1909’dan sonra Kız Öğretmen 
Okulu (Darülmuallimat) ve Kız Lisesinde pedagoji ve tarih dersleri 
verdi. 1918-1919’da İstanbul Edebiyat Fakültesinde batı edebiyatı 
müderrisliğinde bulundu. Mütareke yıllarında İstanbul’da siyasal 
çalışmaları sürdürürken, İzmir’in işgalini protesto için Türk Ocağının 
düzenlediği mitingde konuştu. Sultanahmet Meydanında yaptığı 
konuşma tanınırlığını arttırdı. 1919’da eşi Doktor Adnan Adıvar’la 
birlikte Anadolu’ya geçti. Mustafa Kemal’in karargâhında basın ve 
ajans hizmetlerini organize etti. Onbaşı rütbesini aldıktan sonra zaman 
içerisinde çavuş ve başçavuş rütbeleriyle cepheleri dolaştı. Savaş 
yıllarında bir süre Ankara’da kaldıktan sonra Eskişehir’de Kızılay 
Hastanesinde, daha sonra Tetkiki Mezalim Komisyonunda çalıştı. 
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Zaferden sonra Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkasında yer aldı. 
1926 yılında Türkiye’den ayrılarak Fransa ve İngiltere’de yaşadı. 
1931-1932’de Columbia Üniversitesinde, 1935’de Hindistan Delhi 
Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak bulundu ve konferanslar 
verdi. 1939’da yurda döndükten sonra 1940-1950 yılları arasında 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde İngiliz Filoloji Kürsüsü 
Başkanlığı görevinde bulundu. 9. Dönem İzmir bağımsız 
milletvekilliği görevinden istifa ederek siyaseti bıraktı ve üniversiteye 
geri döndü (Gökçimen,  2009, s. 30-32). 

 
Halide Edip Adıvar, 1882 yılında İstanbul’un Beşiktaş Semtinde dünyaya 
geldi. Annesi Fatma Bedrifem; babası, o zaman Ceyb-i Hümayun 
(Padişahın özel kesesi) Başkâtibi olan Edip Bey’dir. Annesi küçük 
yaşlarında iken öldü, babası yeniden evlendi, küçük Halide ise dedesiyle 
babasının evleri arasında gidip gelerek büyüdü. Halide Edip okula 
başlamadan önce eve gelen hocalardan biraz okumayı öğrendikten sonra 
yedi yaşında iken, yaşı büyültülerek Üsküdar Amerikan Kolejine verildi. 
Ancak bir yıl okuyabildiği bu okuldan Padişah buyruğu ile ayrılmak 
zorunda kaldı. Bu arada Miss Dodd’un verdiği derslerden yararlanarak 
İngilizcesini geliştirdi. Aynı zamanda Arapça dersleri de aldı. Filozof 
Rıza Tevfik’de ona Fransız dilini ve yazınını öğretti. Kolej günlerinde 
İngilizceyi çabuk öğrenen Halide Edip, orada İncil’i okuyarak içinde 
yetiştiği İslam dünyası dışında Hıristiyanlık ile tanıştı. 1893 yılında 
başladığı kolej öğreniminden sonra evde eğitimine devam etti. 1899 yılına 
gelindiğinde ise tekrar koleje geri döndü. Evde geçen yıllarda Rıza 
Tevfik’ten Türkçe dersleri aldı, Salih Zeki’de ona matematik dersleri 
verdi (Uyguner, 1994, s. 13-17). Halide Edip ismi, 1901 yılında Amerikan 
Kız Kolejinin yüksekokul mezunları arasına yazıldı. Okulu üstün başarı 
ile bitirdi. Amerikan Kız Kolejinden mezun olan ilk Türk kızı diplomasını 
1890’da alan Gülistan’dı. Kolejin yüksek kısmından (B.A. derecesiyle) 
mezun olan ilk Müslüman kız öğrenci oldu (Çalışlar, 2011, s. 39). 
 
Mezun olduktan sonra, 1901 yılında, kendisine daha önceleri de 
matematik dersleri veren Salih Zeki ile evlendi. Evliliklerinin ilk 
yıllarında kocasının bazı yazılarına, özellikle de Kamus-ı Riyaziyat 
(Matematik Büyük Sözlüğü) adlı kitabın hazırlanmasında yardımcı oldu. 
1903 yılında ilk oğlu dünyaya geldi. 1904 yılını oğlunun ve kocasının 
hastalıklarıyla geçirdikten sonra 1905 yılında ikinci oğlu doğdu. Bir düş 



29	  

üzerine ilk oğluna Ayetullah adını koyan Halide Edip, ikinci oğluna da 
büyük Japon Generali Togo’nun adını kullanarak Hasan Hikmetullah 
Togo ismini verdi. Bu yıllar Halide Edip’in kendisini yazmaya hazırladığı 
dönem olarak da bilinmektedir. İlk yazısı 1 Ağustos 1908’de Tanin 
gazetesinde yayınlandı. Bu tarihten sonra da gazetenin sürekli yazarları 
arasında yer aldı. Türk kadınının sözcülüğünü yaptığı yazıları duygu ve 
heyecan yüklü olduğundan dolayı çevresindekileri etkilemeye başladı. Bu 
dönemde sadece Tanin gazetesine değil Aşiyan, Resimli Kitap, Musevver 
Muhit dergilerinde de yazıları yayınlandı. Özellikle Tanin’de yazdığı 
yazılar softalar tarafından hoş karşılanmadı (Siyasette, 2014, s. 158; 
Uyguner, 1994, s. 19-20). 
 
31 Mart olayından sonra öldürüleceği yolunda söylentiler çıkması üzerine 
Sultantepe’deki bir tekkeye sığındı. Burada kısa bir süre kaldıktan sonra 
daha güvenli olduğunu düşündüğü Amerikan Kolejine geçti. Durumun 
daha da kötüleşmesi üzerine iki çocuğuyla birlikte Mısır’a kaçmak 
zorunda kaldı. Orada bir süre kaldıktan sonra İngiltere’ye geçti ve 1909 
yılında İstanbul’a döndü (Çalışlar, 2011, s. 67-71). Yurda döndükten 
sonra ilk romanı Seviyye Talib’i yazmaya başladı. Kadınlar konusunda 
yazması geniş yankı uyandırmaya başladı. Nation dergisinde yayınlanan 
“Türk Kadınının İstikbali” başlıklı yazısı Isabel Fry’in dikkati çekti ve 
uzun sürecek bir dostluğun tohumlarının atılmasına vesile oldu. Nitekim 
Fry, 1909 Şubat ayında İstanbul’a geldiğinde üç ay kalarak okulları gördü 
ve incelemelerde bulundu. Halide Edip’de İngiltere’de onun evinde 
misafir olarak bulundu. 1910 yılı evlilik yaşamında dönüm noktası oldu. 
Kocası Salih Zeki bir öğretmen hanıma ilgi duymaya başladı ve onunla da 
evlenmeye karar verdi. Kadın haklarını savunan ve çok eşliliğe karşı olan 
Halide Edip, bu istek karşısında bir süre Yanya’da bulunan babasının 
yanına gitti. Dönüşünde ise kocasını evlenmiş buldu. Soğuk bir nisan 
gecesi, çocuklarını da yanına alarak Fatih’teki Nakiye Hanım’ın konağına 
gitti. Böyle bir evlilik ve ayrılık onu hasta etti ve yataklara düştü 
(Uyguner, 1994, s. 20-21).  
 
1911 yılındaki Trablusgarp Savaşı’nın ardından 1912’de Balkan Savaşları 
patlak verdi. Türkçülük akımı ile iletişim halinde olduğu bu dönemde, 
Ziya Gökalp ile tanıştı. Gökalp’e hayranlık duyuyordu ama siyasi olarak 
ondan farklı noktadaydı. Turancılık fikrini benimsediği bu dönemde 
“Yeni Turan” adlı eserini yazdı. Balkan Savaşı yıllarında Teali-i Nisvan 
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Cemiyetinde yer alarak aktif olarak çalıştı. 1913 yılında Balkan Savaşı 
bittiğinde Kız Mektepleri Umumi Müfettişliği görevine getirildi. I. Dünya 
Savaşı başladığında bu görevi yürütmekteydi. 1916’da okul açmak ve 
mevcut durumu incelemek üzere Cemal Paşa’nın çağrısı üzerine Suriye 
ve Lübnan’a gitti. Burada bulunduğu süre içinde 2 kız okulu ve 1 
yetimhane açtı. Bu dönemde babasının verdiği vekâletname ile 29 Nisan 
1917 yılında aynı zamanda aile doktorları olan Adnan Adıvar ile evlendi. 
4 Mart 1918’de Türk ordularının Lübnan ve Suriye’yi boşaltması üzerine 
İstanbul’a döndü (Gökçimen, 2009, s. 157-158). 
 
İstanbul’a döndükten sonra Hayri Efendi’nin önderliğinde açılan vakıf 
okullarında öğretmenliğe başladı. Nakiye Elgün, Genel Müdür, Halide 
Edip’de Genel Müfettiş olarak çalışma hayatlarına devam etti.  Eğitim 
faaliyetleriyle birlikte Türk Ocaklarında da çalışmalar yapmaya devam 
etti. İzmir’in işgal edilmesi üzerine kendisini “Milli Mücadele”ye adadı. 
18 Mayıs’tan itibaren Türk Ocakları, işgali protesto etmek için mitingler 
düzenledi. Bu mitinglerin en önemlisi ve Halide Edip’in adını tüm yurtta 
duyulmasına vesile olan Sultanahmet Meydanı’nda yapılan mitingdir 
(Siyasette, 2015, s. 159; Uyguner, 1994, s. 21-22). 
 
Atatürk Anadolu’ya geçtikten sonra yayımladığı Amasya Genelgesi’nden 
sonra İstanbul’daki birçok kişiye mektup yazdı ve ülkenin kurtuluşu için 
düşüncelerini sordu. Halide Edip’de bu mektubu aldı ve görüşlerini 
bildirdi. İstanbul’un işgal edileceğini, Meclis-i Mebusanı kapatacaklarını 
öğrendikten sonra çocuklarını Robert Koleje yerleştirip 16 Mart 1920 
günü İstanbul’un yabancı güçler tarafından işgalinden sonra kocası Adnan 
Bey ile birlikte Üsküdar’daki Özbekler Tekkesine sığındı. Tekke’den 19 
Mart 1920 günü yola çıkarak at sırtında Kocaeli Yarımadası’na geçtikten 
sonra bir gece Kandıra’nın Ekmekyemezler Köyü’nde konakladı ve 
Akmeşe yoluyla Adapazarı’na ulaştı. Adapazarı’ndan Geyve’ye geçerek 
trenle 2 Nisan günü Ankara’ya vardı (Çalışlar, 2011, s. 196-205). 
 
Ankara’da Mustafa Kemal tarafından karşılanan Halide Edip, Yunus 
Nadi’nin önerisi üzerine, istasyonda toplanan kalabalığa karşı bir 
konuşma yaptı. Ankara’da bir yakınının evinde beş gün konuk olarak 
dinlendikten sonra göreve başlayacağı Ziraat Mektebinde Mustafa 
Kemal’i ziyaret etti. Bu ilk görüşmede Anadolu Ajansının kurulması, 
ayrıca üç görüşü yansıtan The Times, Manchester, Guardian ve Daily 
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Cronicle adlı İngiliz gazetelerine abone olunması, Yunus Nadi’nin 
çıkaracağı Hakimiyet-i Milliye gazetesine yardım edilmesi kararları alındı 
(Uyguner, 1994, s. 26-27). 1921 yılında Kızılayın Başkanlığına seçildi ve 
başarılı işler yaptı. 2 Haziran 1921 tarihinde Eskişehir Kızılay 
Hastanesinde hastabakıcı olarak göreve başladı. 16 Ağustosta gönüllü 
olarak orduya katılmak için Mustafa Kemal Paşa’ya bir telgraf çekti. 
İsteği kabul olduktan sonra cepheye gönderildi. Cephede kendisine onbaşı 
rütbesi verildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi’nin ardından İzmir’e 
doğru yola çıktıklarında rütbesi başçavuşluğa yükseltildi. Savaş boyunca 
verdiği hizmetlerden dolayı da İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı 
(Siyasette, 2014, s. 159).  
 
Savaş sonrası bir süre Ankara’da kaldı. Eşinin Dışişleri Bakanlığı 
tarafından atanması üzerine 16 Aralık 1922 tarihinde İstanbul’a döndü. 
1923 yılında kendi işleriyle uğraştıktan sonra 1924 yılında yeni bir parti 
kurulması çalışmalarına katıldı ancak ortaya çıkan bazı olumsuzluklar 
nedeniyle eşiyle birlikte yurtdışına çıktı. 1939 yılına kadar yurtdışında 
yaşadı.  1939’da yurda dönen Halide Edip, 20.12.1939 tarihinde İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Edebiyatı profesörlüğüne atandı ve 
on yıl süreyle bu görevi yürüttü (Uyguner, 1994, s. 29-30). 
 
1950 seçimlerinde İzmir’den DP kontenjanından bağımsız milletvekili 
olarak Meclise girdi. Ancak 5 Ocak 1954’de Cumhuriyet gazetesinde 
yayınlanan açık bir mektupla siyasetten ayrılarak tekrar üniversiteye 
döndü. 1 Temmuz 1955’de kocası Dr. Adnan Adıvar’ı yitirdikten sonra 
yazarak ve hastalıklarla savaşarak yaşadı ve 9 Ocak 1964 Perşembe günü 
saat 04.30 sıralarında vefat etti. 10 Ocak 1964’de İstanbul’da 
Merkezefendi Mezarlığı’nda toprağa verildi (Uyguner, 1994, s. 30-31). 
 
1909-1993 yılları arasında birçok edebi eser kaleme aldı. Eserleri 
içerisinde en çok bilinenler; Handan, Ateşten Gömlek, Kalp Ağrısı, 
Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt, 
Kubbede Kalan Hoş Seda, Kenan Çobanları, Maske ve Ruh, Türk’ün 
Ateşle İmtihanı ve Mor Salkımlı Ev’dir . 
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Nuriye Ferhan PINAR (ERDEM) 
10./11. Dönem İzmir Milletvekili 

 
Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1914 (Vefat: 
30.09.2006). 
Baba Adı: Mustafa Asım. 
Anne Adı: Emine. 
Eğitim Durumu: Fransa’nın Bordeaux 
Üniversitesi Fen Fakültesinde Tabii Bilimler.           
Medeni Durum: Evli. 
Milletvekili Olduğu Dönem: 10./11. 
Parti: DP. 

 

Çalışma Yaşamı:  1953 yılına kadar İstanbul Üniversitesinde Jeoloji 
doçenti olarak çalıştı, 10. ve 11. Dönem DP Milletvekili olarak 
Mecliste yer aldı, 1982 Yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü profesörlüğüne getirildi. Bu 
görevden Mart 1983 yılında emekliye ayrıldı. 

 
15 Mart 1914 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bilecik’in Cumhuriyet 
Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Babası jeolojinin gelişimine ciddi katkısı 
olan müderris ve huzur hocası Mustafa Asım Efendi, annesi Emine 
Hanım’dır. Aralık 1962’de Mehmet Erdem ile evlenmiş olup, Emine 
Zeynep (Gürsoy)’un manevi annesidir (Öztürk, 2010, s. 476; Naymansoy, 
2010, s. 15). 
 
İlköğrenimini 29. İlk Mektepte tamamladı. Erenköy Kız Lisesini 
bitirdikten sonra, devlet sınavını kazanarak Atatürk’ün yurtdışına 
gönderdiği 700 öğrenciden biri oldu, Fransa’nın Bordeaux Üniversitesi 
Fen Fakültesinde Tabii Bilimler Dalında eğitimini tamamladı ve Genel 
Kimya, Botanik, Zooloji, Jeoloji, Mineraloji ve Paleontoloji sertifikaları 
alarak mezun oldu. Türkiye’ye döndükten sonra 23 Aralık 1937’de 
İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Fen Fakültesi Jeoloji, Mineraloji ve 
Paleontoloji asistanlığına tayin edildi. “Marmara Havzasının Sismik 
Jeolojisi ve Meteorolojisi” hakkında hazırlamış olduğu çalışma ile “Fen 
Doktoru” unvanını aldı. 30 Mart 2015’te “Ege Bölgesi’nin Tektoniği, 
Sıcak Su ve Madensuyu Kaynakları” konulu tezi ile Fen Fakültesi Jeoloji 
doçentliğine tayin edildi ve Türkiye’nin ilk kadın jeologu unvanını aldı. 
Nisan 1945 yazında yabancı bir profesör ile birlikte Ankara Üniversitesi 
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Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümünde Paleontoloji 
dersleri verdi  (Naymansoy, 2010, s. 15; İshakoğlu-Kadıoğlu, 1998, s. 
255; İlkler, 2004, s. 54; Nuriye Pınar, 2015). 
 
1951 yılında Brüksel’de toplanan Uluslararası Jeofizik ve Jeodezi Birliği 
Kongresi’nde tezlerini özetleyen iki tebliğ ile katıldı. 1952’de Cezayir’de 
toplanan Uluslararası Jeoloji Kongresine, 1953’te Stuttgart’ta toplanan 
Avrupa Sismoloji Kongresine katıldı.  Avrupa Sismoloji Komisyonuna 
üye seçilerek 1960’a kadar Türkiye Milli Raporlarını hazırladı. 
Paleontoloji ve Optatif, Mikropaleontoloji, Makropaleontoloji ve 
Paleobotanik dersleri verdi. Aynı zamanda Paris’te Museum d’historie 
Naturelle’de Türkiye Echinidleri (Derisidikenliler) hakkında orijinal 
incelemeler yaptı, 3 yeni tür buldu ve 1 adette biyometrik etüt hazırladı. 
Bütün hayatını depremle mücadeleye adayan Erdem, Türkiye Jeologlar 
Birliğinin kurulmasına öncülük etti  (İlkler, 2004, s. 54; Öztürk, 2010, s. 
477; Naymansoy, 2010, s. 16). 
 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Doçenti olduğu sırada 10. Dönem 
seçimlerine katılan Erdem, yapılan seçimde İzmir Milletvekili olarak 
Meclise girmeye hak kazandı. Dışişleri ve Milli Eğitim Komisyonlarında 
görev aldı. Turizm Genel Müdürlüğü Teşkilatı, Güzel Sanatlar 
Akademisinin statüsünün değiştirilmesi konularında kurulan geçici 
komisyon üyeliklerinde bulundu. Emekli Sandığı ve Üniversiteler 
kanunlarının değiştirilmesine dair 3 kanun teklifi verdi. 11. Dönemde de 
İzmir Milletvekilli görevine devam eden Erdem, Yassıada Yüksek Adalet 
Divanınca Anayasa’yı çiğneme suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı 
ve 2,5 yıl hapiste yattı. 1967 yılında çıkan af ile yeniden akademik 
kariyerine devam etti (İlkler, 2004, s. 54; Öztürk, 2010, s. 477; 
Naymansoy, 2010, s. 18). 
 
Milletvekilliği süresince mesleki etkinliğe ve uluslararası ilişkilere önem 
veren Erdem, 1954 yılında Roma’da toplanan Jeofizik ve Jeodezi 
Kongresine bildiri ile katıldı. Aynı yıl Dünya Parlamenterler Birliği Türk 
Grubunun Genel Sekreteri sıfatıyla Viyana’daki toplantıya, 1955 yılında 
UNESCO’nun Ankara’daki toplantısına katıldı. Aynı yıl içerisinde bir 
heyetle birlikte Irak petrol bölgesinde incelemelerde bulundu. 1956 
yılında ABD’de ilk kez yapılan “Dünya Deprem Mühendisleri 
Konferansı”na tek kadın jeolog olarak katılmış ve o toplantıyla ilgili 
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ilginç bir anısını şu şekilde paylaşmıştır: “ABD Senatosunda beni takdim 
ederlerken, dönemin Başkan Yardımcısı Richard Nixon, ‘Dr. Pınar, lütfen 
burada deprem yapmayın’ dedi.” 1957 ve 1958 yılında Dünya 
Parlamentolar Birliğinin toplantısına, 1959 yılında Avrupa Sismoloji 
Komisyonuna katıldı. 1960 yılında Japonya’da toplanan II. Dünya 
Deprem Mühendisliği Konferansına iki bildiri gönderdi (Öztürk, 2010, s. 
477). 
 
Parlamento sonrasında mesleğine dönerek 1967 yılında Elazığ Teknik 
Okulu öğretmenliğine atandı. Aralık 1967’de İstanbul Teknik Okulu 
Jeoloji öğretmenliğine, Ekim 1968’de aynı okulun doçentliğine, Temmuz 
1970’te İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
(İ.D.M.M.A.) İnşaat Bölümü doçentliğine atandı. Şubat 1971’de aynı 
okulun Jeodezi profesörlüğüne getirildi. Bu görevden Mart 1983’te 
emekliye ayrıldı (Öztürk, 2010, s. 477; İshakoğlu-Kadıoğlu, 1998, s. 
255). 
 
Türkiye’nin ilk kadın jeologu Prof.Dr. Nuriye Pınar Erdem 92 yaşında 
beyin kanaması geçirerek hayata veda etti, cenazesi Bilecik’te aile 
mezarlığında toprağa verildi (Yılmaz, 2006).   
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Nimet Perihan ARIBURUN 
11. Dönem İzmir Milletvekili 

 
“Atatürk’ümüzün Türk kadınına sunmuş olduğu devrim, Cumhuriyetimiz 
kadar önemlidir.” (Arıburun, 1973, s. 481).  
 
Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1913  
(Vefat: 18.01.2001). 
Baba Adı: Naci. 
Anne Adı: Makbule. 
Eğitim Durumu: Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi.  
Medeni Durum: Evli, 2 çocuk annesi. 
Milletvekili Olduğu Dönem: 11. 
Parti: DP.                                      

 

Çalışma Yaşamı: Temyiz Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde çalıştı. 
Cide’de hâkim muavinliği yaptı, 1953 yılında avukatlığa başladı. 

 
İstanbul Şişli’de Şair Nigar Sokağı’nda 23 Ocak 1913’te dünyaya geldi. 
Babası kibarlığı ile tanınan Atatürk’ün Harbiye’deki hocalarından Naci 
Paşa, annesi Makbule Hanım’dır. Nimet Perihan, Ortaokulu Konya’da 
bitirdikten sonra Ankara Kız Lisesinden mezun oldu. Liseden sonra 2 yıl 
gecikmeyle Ankara Hukuk Fakültesine girdi ve 1931 yılında eğitimini 
başarıyla tamamladıktan sonra Atatürk tarafından İngiltere’ye gönderilen 
Arıburun, Türkiye’nin ilk kadın avukatlarından biridir (Arslan ve Tarakçı, 
2013, s. 561; Ayvazoğlu, 2008, s. 46). 
 
Çocuk suçluğu konusunda uzmanlaşan Arıburun, Adliye hâkimlik stajını 
tamamladıktan sonra Temyiz Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde çalıştı. 
Cide’de Hâkim Muavinliği görevini yürütürken 1940 yılında genç bir 
hava subayı olan Tekin Arıburun ile evlendikten sonra mesleğe ara verdi. 
1946-1948 yılları arasında Washington’da Kızıl Haç Kan Bankasında 
gönüllü çalışmalarında bulunduktan sonra Kızılay Kan Bankasının 
kuruluşunda ve 1956-1960 yılları arasında Türk Hava Kuvvetlerinde 
kadın subayların yetiştirilmesinde etkin hizmetlerde bulundu. Gönüllü 
faaliyetlerini yürütürken 1953 yılında avukatlığa başladı ve bu süreçte 
siyasi hayata adım attı (Siyasette, 2014, s. 35; Arslan ve Tarakçı, 2013, s. 
561; Ayvazoğlu, 2008, s. 47). 
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Demokrat Partiden (DP) 11. Dönem İzmir Milletvekili olarak Meclise 
girdi. Milletvekili olduğu dönemde Milli Eğitim ve Milli Savunma 
Komisyonları Üyeliklerinde bulundu. 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden sonra 
Yassıada’ya gönderilen 7 kadından biridir. Eşi Tekin Arıburun da darbeye 
destek vermeyen askerlerden biri olduğu için Yassıada’da yargılanmıştır. 
Yargılamalar sonucu 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı ve Kayseri Cezaevinde 
eşiyle birlikte yaklaşık 2 yıl hapis yattı (Gökçimen, 2009, s. 69; 
Ayvazoğlu, 2008, s. 47; Siyasette, 2014, s. 35).  
 
Yassıada yargılama sürecinde yaşanan olumsuzluklardan Arıburun’da 
nasibini almıştır. Perin (1991, s. 135-136) kitabında Arıburun ile ilgi şu 
anekdotu paylaşmıştır: “Yassıada’da anayasayı ihlal ettikleri 
gerekçesiyle tutuklu bulunan DP’lilerin belli bir müddet sonra 
sorgulanmalarına başlanır. Perihan Arıburun’un da sorgu günü 
gelmiştir. Soruşturma Kurulunda ifade verirken dönemin siyasi 
aktörlerinin olumsuz davranışlarından bahseden Arıburun’a ‘Sen Nasıl 
konuşuyorsun? Sen İsmet Paşa’nın aleyhinde nasıl bulunursun’ diye 
müdahalede bulunan, ancak ‘Siz Ada Kumandanısınız, benim ifademe 
müdahale edemezsiniz’ şeklinde cevap alan Yassıada Kumandanı Tarık 
Güryay hiddetlenerek, üzerine yürür, saçlarından sürükleyerek götürmeye 
çalışır. Kumandanlık binasının holüne geldiklerinde Perihan 
Arıburun’un, saçı başı dağılmış, birbirine karışmış, gözleri yaşlı haldedir. 
Tarık Güryay hiddetine mani olamayarak “alın şu k..ğı koğuşuna 
götürün’ der ve Arıburun gözleri yaşlı bir şekilde koğuşuna götürülür.” 
 
Hapisten çıktıktan sonra siyasetle ilgilenmeyen Arıburun, kendisini 
körlere vakfetmiştir. Körlere Işık Derneğinin kurucuları arasında yer 
almıştır. Ayrıca, Ankara Körler Ortaokulunda 15 yıl süreyle haftada bir 
gün kitap okumuş ve bir yabancı dil laboratuvarı kurulmasını sağlamıştır 
(Arslan ve Tarakçı, 2013, s. 562). 
 
Evli ve 2 çocuk annesi olan Nimet Perihan Arıburun, 18 Ocak 2001 
tarihinde vefat etti. 
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Aysel UĞURAL 
5. (16.) Dönem İzmir Milletvekili 

 
Doğum Yeri ve Tarihi: Alaşehir/Manisa, 1935- 
Baba Adı: Hüsnü. 
Anne Adı: Fatma. 
Eğitim Durumu: Manisa Kız Enstitüsü. 
Medeni Durum: Bekâr, 3 çocuk annesi. 
Milletvekili Olduğu Dönem: 5. (16.)  
Parti: AP. 

 

Çalışma Yaşamı:  Milletvekili seçilmeden önce restoran işletmeciliği 
yapmıştır. 

 
1935 yılında Alaşehir’de dünyaya geldi. Babasının adı Hüsnü, annesinin 
adı Fatma’dır. İlk ve orta öğrenimini takiben Manisa Kız Enstitüsünden 
mezun oldu. Siyasete genç yaşlardan itibaren ilgi duyan Uğural, Adalet 
Partisinde (AP) siyasi yaşamına başladı. Partinin değişik kademelerinde 
görev yaptıktan sonra 1967 yılında AP Kadın Kolları Başkanlığı görevine 
getirildi. Bu görevi yaklaşık 10 yıl süreyle yaptıktan sonra 1977 yılında 
yapılacak genel seçimlerde milletvekili olabilmek için önseçime girdi ve 
bu seçimden başarıyla çıkarak İzmir’in önseçim yoluyla seçilen ilk kadın 
milletvekili oldu (Siyasette, 2014, s. 37; Gökçimen,  2009, s. 408-409; 
Arslan, 2012, s. 1529).  
 
Milletvekilliği döneminde İçişleri Komisyonu üyeliğinde bulunan Uğural 
ayrıca bir yazılı soru önergesi ve bir kanun tasarı ve teklifinde bulundu. 
(Gökçimen, 2009, s. 409). 1980 yılında yapılan askeri darbe sonucunda 
siyasi yaşamını noktaladı. 
 
Halen İzmir’de yaşamakta olan Uğural, 3 çocuk annesidir. 
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Işılay SAYGIN 
17./ 18./19./ 20./21. Dönem İzmir Milletvekili 

1973-1980 Buca Belediye Başkanı 
 

“Türk kadını öncelikli olarak sahip olduğu hakları bilmeli bunların 
öneminin bilincinde olmalıdır.” 

 
Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir, 1947- 
Baba Adı: Osman. 
Anne Adı: Fatma. 
Eğitim Durumu: Dokuz Eylül Üniversite 
Mimarlık Fakültesi, 1970. 
Medeni Durum: Bekâr. 
Milletvekili Olduğu Dönem:  
17./18./19./20./21.  
Belediye Başkanı Olduğu Dönem: 1973-
1980 
Parti: Adalet Partisi (1973-1980). 
 Milliyetçi Demokrasi Partisi   (1983-1986). 
	  Anavatan Partisi (1987-1995, 1997-2003). 
	  Doğru Yol Partisi (1995-1997). 

 
 
 

Çalışma Yaşamı:  Mezuniyet sonrası bir yıl Buca Belediyesinde İmar 
Müdürü olarak çalışmıştır.  

 
Siyasete Giriş Süreci 
 
25 yaşında halkın sevgisi ve teşvikiyle Buca Belediye başkanlığına aday 
olan Işılay Saygın, Adalet Partisinin 6 aday adayı arasında yapılan ön 
seçimi kazanarak siyasal yaşama ilk adımı atmıştır. Seçim döneminde 
“Kadından, kızdan başkan olur mu?” diyenlere Buca halkı cevabını 
vermiş ve Işılay Saygın’ı Buca’nın unutulmaz başkanı seçmiştir. 
 
1977 yılında 2. dönem Buca Belediye Başkanı seçilmiş, görevi devam 
ederken 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ile görevden alınmış, 2 yıl serbest 
mimar olarak görev yapmıştır. 12 Eylül döneminde tüm siyasetçiler (ilçe 
başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri, il başkanları, senatörler 
hepsi siyasi yasaklıydı) gibi çalışmaları sona ermiştir. Saygın, 
siyasetçilerin yasaklı olduğu bu dönemde Millî Güvenlik Konseyinden 
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siyaset yapma affının yalnızca kendisi için çıktığını ve politikaya 1983 
yılında tekrar girdiğini ve halkın ısrarı ile siyasi hayatına devam ettiğini 
söylemiştir. 
 
Siyasete belediye başkanlığı ile başlayan Işılay Saygın, bu uzun ve 
onurlu yolculuğa milletvekili olarak devam etmek istemiş ve 1983 
yılında Milliyetçi Demokrasi Partisi İzmir İl Başkanı ve ardından da 
İzmir Milletvekili seçilmiştir.  
 
Siyasal Yaşam 
 
Işılay Saygın Türk siyasi yaşamında birçok ilke imza atmıştır. Bu ilkler 
arasında Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde ilk kadın Çevre Bakanı ve 
Turizm Bakanı olmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kadın 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı (1987-
1991) yer almaktadır. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı Üyeliği (1991-1995) görevinde bulunmuştur. 
 
Kısaca siyasi yaşamı aşağıdaki gibidir: 
 
Buca Belediye Başkanlığı 1973-1977.  
Buca Belediye Başkanlığı 1977-1980. 
İzmir milletvekili 1983-2003. 
Devlet Bakanlığı, 51. Hükümet (2. Tansu Çiller Hükümeti) 
05.10.1995-30.10.1995. 
Devlet Bakanlığı, 52. Hükümet (3. Tansu Çiller Hükümeti) 
30.10.1995-23.02.1996. 
Çevre Bakanlığı, 52. Hükümet (3. Tansu Çiller Hükümeti) 
23.02.1996- 06.03.1996. 
Turizm Bakanlığı, 53. Hükümet (2. Mesut Yılmaz Hükümeti) 
06.03.1996-28.06.1996. 
Devlet Bakanlığı, 54. Hükümet (Necmettin Erbakan Hükümeti) 
28.06.1996-17.05.1997. 
Devlet Bakanlığı, 55. Hükümet (3. Mesut Yılmaz Hükümeti) 
30.06.1997-11.01.1999. 
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Siyasette Kadın Olmak 
 
Işılay Saygın, 25 yaşında girdiği politik hayatında kadın olduğu için özel 
bir zorluk yaşamamıştır. Politikaya atılmasına neden olan halkın 
kendisine gösterdiği sevgi, politik yaşamı boyunca her zaman en büyük 
destekçisi olmuştur. Belediye başkanlığında ve milletvekilliğinde kadın 
olarak her zaman saygı görmesini, insana yakışır şekilde hareket 
etmesine, giyiminde dikkatli olmasına, siyah, kahverengi, lacivert dışında 
hiçbir renk giymemiş olmasına bağlamaktadır. Göze batmamak için 
kıyafetlerine özen göstermiştir. Halkın seviyesine inip onlarla beraber 
kaynaşma sağlandığında, sevgi ve saygının kendiliğinden geldiğini 
inanmaktadır. Görev süresince seçmenine yakın olduğunu “Bütün ömrüm 
gecekondularda kadınları dinlemek, yardımcı olmak ve elimizden 
geldiğince onlara sahip çıkmak için çaba gösterdik.” sözleriyle ifade 
etmiştir. 
 
Saygın, kadınların olduğu siyasi ortamlarda erkeklerin kullandığı beden 
dili ve konuşma biçimlerinin olumlu yönde etkilendiğini düşünmektedir. 
Siyaset yapan kadınlar erkekleşiyorlar tezine katılmamaktadır. Erkek 
egemen bir ortamda kadın bakış açısı ile yapılacak çalışmaların zeminini 
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veya ortamını hazırlamak adına, erkeklerin kurallarına uyumlu stratejiler 
yapılması kadınların erkekleşmesi olarak algılanmamalı görüşünü dile 
getirmektedir. Ömrü boyunca kahvehanelere girmekten hiç 
çekinmediğini ifade ederek bunun erkekleşmek değil politikanın bir 
gereksinimi olarak görmektedir. Saygın’a göre insanlar akşam işten 
geldikten sonra kahvehanede oturuyorlar, ancak oraya gidersen, bu 
insanlarla konuşursun, onlarla diyalog kurar, sorunlarını öğrenirsin.  
 
Kadınların Türk Parlamentosundaki oranının düşüklüğünü “İçler acısı” 
olarak niteleyen Saygın, “Kadınların Meclisteki temsil sayısının kadın 
nüfus sayısı ile orantılı olması gerektiğini dile getirerek, aday belirleme 
sürecinde kadın erkek ayrımı yapılmadan herkesin eşit şartlarda yarışa 
dâhil edilmesi gerektiğine inanmaktadır. “Adayları halk seçmeli.  
İzmir’deki kadınlar kontenjanla giriyorlar. Liste başına kontenjan 
koyulmaz. Kadın ve erkek eşit şartlarda seçilmeliler.” diyerek bu 
görüşünü savunmuştur.  
 
Kadınların siyasette temsil edilebilmesi, “Hem kadın siyasetçiler hem de 
kadın bakış açısına sahip erkek siyasetçiler ile de olabilir.” şeklinde 
belirten Saygın, demokrasi gereği kadınların erkekler ile eşit şartlarda 
seçime girmesinin normal olduğunu, ancak nüfusunun %51’i kadın olan 
bir ülkede kadınların şu anda yaşadıkları gerçeklerin erkeklerin ayıbı 
olduğunu ifade etmiştir. 
 
Saygın’a göre kadınların siyasette kalıcı olamamalarının başlıca 
nedenleri; parti içi hareketler, kadınların parti içinde örgütlenememeleri 
ve kadın siyasetçinin maddi sıkıntıları yüzünden çalışma zorunluluğu 
olmasıdır. 
 
Işılay Saygın, kadın siyasetçi olmanın bir başka avantajının kadınların 
kendisini yakın bularak erkeklerle paylaşamadıkları dertlerini kendisi ile 
rahatlıkla paylaşabilmeleri olarak değerlendirmiştir. Kadınları dinleyerek 
birçok yasanın çıkmasına öncülük ettiğini belirterek, konuya ilişkin 
olarak Saygın bir anısını şöyle paylaşmıştır: “Bir gün Eşrefpaşa Pazar 
Yerinde bulunan Kuvayi Milliye Derneğine gittim. Dernekte bulunan 
yaklaşık 300 kadın ile karşılaştım. Bizler gazi eşleriyiz, paramız yok, açız 
şeklinde sitemde bulunarak, bize hiç olmazsa Ramazan münasebetiyle bir 
teneke yağ verilsin, bizler gazi aileleri olarak ot toplayarak Ramazan 
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ayını geçirmeye çalışıyoruz ve çok zor durumdayız şeklinde dertlerini 
dile getirdiler. Ben o ana kadar gazi ölünce eşinin maaşının kadına 
kalmadığını bilmiyordum. Kadınları dinlemeseydim bunu 
öğrenemeyecektim. İlk fırsatta 1005 Sayılı Yasa’yı hazırladım. 
Gazilerimizin vefatından sonra maaşlarının eşlerine bağlanması ve toplu 
taşım araçlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlayan yasa yürürlüğe 
girdi. Böylelikle gazi eşleri mağduriyetten kurtuldular.” 
 
Işılay Saygın, kadının evlilikten sonra eski soyadını, yeni soyadı ile 
birlikte kullanmasına olanak sağlayan “Medeni Kanun”un 153. 
Maddesindeki değişiklik düşüncesini belediye başkanıyken Göztepe 
Soroptimistler Derneğindeki bir sohbet toplantısında dertleşirken 
şekillendirdiğini söylemiştir. Saygın “Medeni Kanun’da yapılan 
değişikliğe ilişkin görüşlerini;  “Kadın evlendiğinde eşinin soyadını 
alıyor. Kadın da bir insan, bir değer. Nüfus cüzdanlarında ilk soyadlarını 
taşıyabilecekler. Baba soyadı ile eşinin soyadını birlikte kullanma 
imkânının sağlanması kız babalarının çok mutlu etti.” sözleriyle ifade 
etmektedir.  
 
Kadınların “Dert küpü” olduğunu söyleyen Işılay Saygın’ın kadınının 
statüsüne ilişkin öncülük ettiği yasalardan biri de, nüfus cüzdanlarında 
medeni durumu ifade eden boşanmış-dul ibarelerinin kaldırılarak sadece 
evli veya bekâr olarak yazılmasını sağlayan düzenlemelerin hayata 
geçirilmesidir. Yapılan bu değişiklik sonrasında kadınlar her gördükleri 
yerde Saygın’ın boynuna sarılarak memnuniyetlerini dile getirmiş ve 
“Bize nüfus cüzdanımızı kullanma imkânı verdiğiniz için size teşekkür 
ederiz” sözleriyle mutluluklarını paylaşmışlardır.  
 
1926 yılında çıkarılan Medeni Kanun’daki “Ailenin reisi kocadır. Koca 
evi seçer, kadın orada oturur”, ibaresinin yerine “Aileyi karı-koca birlikte 
temsil ederler” ibaresini 120’ye yakın kadın derneği ile ortak çalışarak 
hazırladıklarını ve Hukuk Komisyonundan geçirerek Medeni Kanunu 
değiştirdiklerini ifade eden Işılay Saygın, ev kadınlarının sigortalanması 
yasasını hazırladığını ama ne yazık ki bunu çıkartamadığını sözlerine 
eklemiştir. 
 
Işılay Saygın, kadının ekonomik, sosyal ve politik hayata erkekle eşit 
olarak katılmasının önündeki engellerin kaldırılması ve bu konuda etkili 
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çözümler bulunarak hızla yaşama geçirilmesinin gerekliliğine inanarak 
birçok çalışmalar yapmış, birçok ilke imza atmıştır. Işılay Saygın’ın bu 
konudaki çalışmaları aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir: 
 

• Işılay Saygın’ın Devlet Bakanlığı süresince Kadının Statüsü ve 
Sorunları Genel Müdürlüğü ve Aile Araştırma Kurumu 
Başkanlığı kuruldu ve bu kurumların çalışmaları 120 sivil toplum 
örgütünün temsilcileri, 14 üniversite ve kamu kuruluşları iş 
birliğinde gerçekleştirildi. Bu çalışmalar hukuk, istihdam eğitim 
ve sağlık olmak üzere 4 ana çalışma komisyonunda yapıldı. 

• 4320 sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Kanun” yürürlüğe girdi. 
Bu kanuna göre aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinin 
kanundaki tedbirleri aldırabilmesi; evden uzaklaştırma, nafaka, 
hapis cezası gibi konularda yaptırım söz konusu oldu. 

• Özellikle GAP bölgesindeki toplumsal meselelerden biri olan 
“Başlık parası” sorununa yönelik olarak uygulamalı çözüm yolları 
geliştirildi. Bunlardan en önemlisi Harput Bölgesi’nde aşiret reisi, 
din adamı 250 kişi bir araya gelerek bu konuda bir taahhütname 
imzalamalarıdır. 

• Türk Ceza Kanunu’nun 456, 457 ve 478. maddelerinde yer alan 
aile içi kötü muamele, basit müessir fiil suçlarında takip şikâyete 
bağlı olmaktan çıkarıldı. 

• Türk Medeni Kanunu’nda nafaka ile ilgili yasa değişimi; nafaka 
artırımı davalarının davacının ikametgâhında açılmasını 
sağlamıştır. 

• 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 43. maddesinin 
değiştirilmesi; belirli koşullara bağlı olarak, erken emekliye 
ayrılmaya hak kazanan (özürlü, malul ve sürekli iş göremezlik 
geliri olan) kimseler ile erken yaşta emekli olan kadın ve 
erkeklerin genç yaştaki sigortasız eşleri, 506 sayılı SSK Kanunu 
analık sigortası yardımlarından ve SSK hastanelerinin doğum 
ünitelerinden yararlanmaları sağlandı. 

• Türk Medeni Kanunu’nda mal rejimi ile ilgili 170 ve 185. 
maddelerinin değişimi ile Medeni Kanunun 170. maddesinde 
yapılan değişikliğe göre “Edinilmiş mallara katılma rejimi” başka 
bir mal seçilmediği takdirde kanuni mal rejimi olarak 
düzenlenmiştir. Madde 185 de ise fıkralar hâlinde “Edinilmiş 
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mallara katılma rejimi” düzenlenmiştir. Düzenlenen bu rejime 
göre evlilik birliğinin kurulmasından sonra eşlerin karşılığını 
vererek veya emeğinin karşılığı olarak birliğe kattığı malların, 
evliliğin ölüm, boşanma, mahkemece evliliğin sonlandırılması 
durumunda eşit paylaşımı öngörüldü.   

• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda kadınlar lehine iyileştirme; 
evli kadının tek başına vergi vermesi ve yine kocanın temsil ettiği 
aile birliğinden bağımsız olarak vergi mükellefi olması sağlandı; 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 1475 sayılı İş Kanunun 
doğum izinlerini düzenleyen maddeleri ile 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanunu’nda aylık ve borçlanmaya ilişkin 
hükümlerinde değişiklik yapılarak kadın işçi ve memurlar doğum 
öncesi ve sonrası izinler yönünden eşit hâle getirildi. 

• 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 68. maddesi 4. 
fıkrası ile emekli sandığından aylık alan kız çocuklarının 
ebeveynlerinin ölümleri hâlinde yetim aylığı almaları 
kanunlaştırıldı; 

• Uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili mücadele kanunu çıkarıldı; 
• Kadının evlilik sonrasında kızlık soyadını da kullanabilme 

hakkının verilmesi ile ilgili Medeni Kanundaki değişiklik yapıldı; 
• Boşanma davalarının gizli celselerde yapılması sağlandı; 
• Evlilik dışı dünyaya gelen çocukların yasal hakları sağlandı; 
• Aile Mahkemeleri kuruldu; 
• Gazilerin dul eşlerine gazi aylığı bağlandı; 
• Baraj yapımı vb. yatırımlar sonucu konutsuz kalan çocuksuz 

kadın ve erkeklere konut verilmesi sağlandı; 
• Kadınların el emeklerinin gelire dönüştürülmesini sağlayan 

çalışmalar yapıldı; 
• Kadın sağlığı ile ilgili çalışmalar ve Gönüllü Kuruluşlar Ulusal 

Kadın Sağlığı Komisyonu (KASAKOM)  çalışmaları yapıldı; 
• Aile Araştırma Kurumu çalışmaları yapıldı; 
• Ana-Baba Okulu Projesi gerçekleştirildi; 
• Aile Araştırma Kurumunun 1997 faaliyetlerine katıldı; 
• İzmir'de Türkiye'nin İlk "UMATEM" Merkezi açıldı; 
• TV'lerde uyuşturucuya karşı yayın yapılması sağlandı; 
• Hep Birlikte Seslenmeliyiz "Uyuşturucuya Hayır!" kampanyası 

yürütüldü; 
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• Uyuşturucu konulu yazı, karikatür ve fotoğraf yarışması 
düzenlendi ve ödüller dağıtıldı;  

• "Uyuşturucuya Karşı Devlet Aile Elele" konulu panel İstanbul'da 
gerçekleşti; 

• Uyuşturucu kullanımı ile mücadele için Ulusal Politika ve 
Stratejiler Belgesi yayınlandı. 

 
 

 
 
Partilerde Kadının Konumu 
 
Işılay Saygın, kadınların partilerin karar alma mekanizmalarında yer 
alabildiklerini, cinsiyet eşitliğinin temel değer olarak benimsendiğini ve 
partilerde kadın kotası bulunduğunu belirtmiştir; ancak gerçekte bunların 
uygulanma oranlarının çok düşük olduğunu eklemiştir.  
 
Siyasi partilerde kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olması ve 
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demokratik bir ortamda seçilme ve seçme haklarının bulunmasını 
savunan Saygın, bu konuda kadınların parti içindeki çalışmalarında 
örgütlenmelerinin gereğinin altını çizmiştir.  
 
Saygın, kadın adayların, kendisinin bilfiil siyaset yaptığı dönemlerden 
itibaren eğitim aldıklarını ve partiler tarafından maddi olarak 
desteklendiklerini belirtmiştir; ANAP’ın kadın adaylardan adaylık adına 
herhangi bir ücret almadığını örnek vermiştir. 
 

 
 
Kadın Hareketi 
 
Işılay Saygın, sivil toplum örgütlerinin kadının güçlendirilmesinde ve 
kadın hareketinin yaygınlaştırılmasında önemini bilen bir siyasetçi 
olarak, sayısız kadın derneği ve kuruluşu üyesidir. Şu anda Uluslararası 
Kadınlar Dayanışma ve Türk Kadınlar Konseyi Dernekleri Genel 
Başkanlığını yürütmektedir. Çalışmaları ile kadın hareketinin içinde 
kadınlar adına yararlı çalışmalarını sürdürmekte olup gençlere önderlik 
yapan Saygın’ın üyesi olduğu derneklerin listesi aşağıda verilmiştir: 
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Yetiştirme Yurtlarında Bulunan Çocuklara Yardım Derneği, İzmir 
Göztepe Soroptomistler Derneği, Zihinsel Özürlü Çocuklara Yardım 
Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Türk Kadınlar Konseyi Derneği, Türk 
Kadınlar Derneği, Türk Anneler Derneği, İzmir Hastaneleri Gönüllü 
Anneler Derneği, Kadın Birliği ve Dayanışma Derneği, Türk Üniversiteli 
Kadınlar Derneği, Türkiye Aile Planlaması Derneği, Çocukları Koruma 
Vakfı, Yerel Yönetim ve Dayanışma Derneği, Demokrasi Kültürünü 
Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği, Çeşme Alper Çizgenakat Hastane 
Gönüllüleri Derneği, Türkiye-Rusya Federasyonu Dostluk Derneği, 
Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Derneği, Uluslararası Kadınlar 
Dayanışma Birliği Derneği, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma 
Kurulu Üyesi,  Gençlik ve Kadın Platformu Derneği / Ankara.  
 
Saygın, kadın hareketinden beklentisini, kadın ve hakları noktasında 
toplumda eğitim, uygulama çalışmalarının yapılması, hükümetler ile 
ortak çalışmalar yaparak gerekli kanunların hazırlanmasında yardımcı 
olunması ve kanunlaşmaları noktasında kamuoyu oluşturulması olarak 
özetlemiştir. 
 
Aktif siyasette olmamakla beraber sivil toplum örgütlerindeki 
çalışmalarda öncü ve yol gösterici olarak yer almaktadır.  Kadın ve 
kadınla ilgili konularda toplumda kadın ile ilgili bilinçlenmenin 
yaygınlaşmasını sağlamak Işılay Saygın’ın bundan sonraki misyonudur. 
 
Türkiye’de Kadın 
 
“İnsan hakları noktasında kadın ve erkek eşittir.” diyen Saygın, kadın ile 
ilgili haklar, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, kanun ve uygulamalar vb. 
konularda bilgi yetersizliği olan tüm kadınların ve erkeklerin 
bilgilendirilmelerinin önemini vurgulamıştır. Bu konudaki bilinçlenme 
çok önemlidir. Tek elin sesi çıkmayacağı varsayımından yola çıkarak, 
kadın hakları veya cinsiyet ayrımcılığı konularında sadece kadınları 
bilinçlendirmenin yeterli olmadığı, bu konuda erkekleri de 
bilinçlendirmenin gerekli olduğu gerçeğinin önemini vurgulamıştır. 
 
Saygın’a göre, elbette kadınların sivil toplum örgütlerinde ve siyasi 
partilerde çalışmaları desteklenmelidir fakat aynı zamanda kadınlar da 
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toplum içinde hakları adına taşın altına ellerini koymalıdırlar. 
 
Türkiye’de cinsiyet ayrımcılığı rakamlarının yüksek olmasını üzücü bir 
tablo olarak nitelendiren Saygın, devletin kadının işgücüne katılımı 
konusunda destekleyici kanun ve uygulamaları hayata geçirilmesini, 
işveren ve işgören tarafınca destekleme primi, teşvik, çocukların bakımı 
için kreş olanaklarının sağlanma şartının çok sıkı bir biçimde takip 
edilmesini önermektedir. 
 
Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri konusunda, kadınlara gerekli tüm 
hizmetlerin, desteklerin özellikle de ekonomik güç kazanmaları için 
meslek edinme imkânlarının verilmesi ve aynı zamanda şiddeti doğal 
kabul eden kadın ve erkek herkesin bir arada eğitilmesi ve şiddetin açtığı 
yaraların ne olduğunun anlatılması gerektiğini vurgulamıştır. 
 
Kadın sorunları ile ilgilenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
adında kadın kelimesinin olmaması konusunda “Olsa daha iyi olurdu ama 
önemli olan kadın ile ilgili etkin çalışmaların yapılmasıdır.” demiştir. 
 
Saygın, kadının toplumdaki rolünün ve yerinin gösterge zeminlerinden 
biri olan medyanın kadın bakış açısı ile yayın yapması ve kadının siyaset 
yapması adına destekleyici yayınlarda bulunması gerekliliğine 
inanmaktadır. 
 
Aile ve Siyaset 
 
Saygın, milletvekili kadınların anne ve eş olarak cinsiyet rolleri 
arasındaki sıkışmalarının yarattığı sorunlar konusundaki görüşlerini şöyle 
ifade etmiştir: Milletvekilliği önemli bir sorumluluktur. Bu göreve talip 
olan ve olacak kadın ve erkeklerin önlerine çıkabilecek, kendilerinin 
yaşam koşullarını zorlaştırıcı koşulları önceden planlayarak minimalize 
etmelidir. Aksi hâlde yoğun çalışma saatleri, üzerinde hassasiyetle 
durulması gereken ülke konuları olduğu düşünülürse özellikle anne-
çocuk ilişkisinde sıkıntılar yaratabilir. Ancak bu konu baba ve çocuk 
açısından da aynı oranda geçerlidir. Dolayısı ile kreş, çalışma saatleri 
gibi konulardaki düzenlemeler yararlı olacaktır. 
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İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak 
 
İzmirli olmasının kadın siyasetçi kimliği üzerindeki etkisi sorulduğunda 
yanıtı şöyle olmuştur:  
 
İzmirli olmanın ötesinde, Uşaklı bir anne ve Selanik-Serez’li bir babanın 
kızı olmak, onların sahip oldukları geniş vizyon ile yetiştirilmek, 
annesinin eğitim konusundaki destekleri, özellikle babasının halkın isteği 
doğrultusunda kızını siyasete girmesi için yüreklendirmesi ve 
desteklemesi Işılay Saygın’ın gerçekleştirdiği hizmetlerin başlangıç 
noktasıdır. 
 
Unutulmayan Anılar 
 
25 yaşında girdiği siyasette 30 yıl kadar aktif görev alan Işılay Saygın, 
devlet bakanıyken 100’ün üstünde sivil toplum örgütüyle gerçekleştirdiği 
iş birliği sonucu pek çok çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalardan birinde 
yaptığı Doğu Anadolu ziyareti sırasında bir araya geldiği Türkçe 
bilmeyen kadınlarla yaşadığı bir anısını şöyle anlatıyor: “Kadınlar 
Türkçe bilmiyordu. Kürtçe tercüme yapan ebeler yardımıyla konuşmaya 
çalıştım. Orada 10-11 tane çocuğu olan zayıf, sapsarı olmuş, hasta bir 
hanımla karşılaştım. ‘Kardeşim yazık değil mi sana? Hem 11 tane çocuk 
doğurmuşsun hem hâlâ hamilesin.  Yazık değil mi kendine?’ diye 
sordum. Kadın ‘Git bizim herifle konuş’ diyerek yanıtladı. Bunun üzerine 
zamanın Aile Planlaması Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Kadın 
Doğum Hastalıkları Mütehassısı Profesör Dr. Hakan Şatıroğlu ile 
konuştum. Profesör Dr. Şatıroğlu bütün erkekleri kahvehanelerde 
toplayarak aylarca eğitim verdi. Bu bölgenin insanlarına ‘Çocuk 
doğurmak marifet değil herkes doğuruyor ama bakabileceğin kadar, 
eğitebileceğin kadar çocuğun olsun’ eğitimini verdik.” 
 
Saygın, 120’yi aşkın kadın kuruluşunun dâhil olduğu 500.000’e yakın 
insana okuma-yazma öğrettikleri kurslara ilişkin anısını ise şu şekilde 
paylaşıyor: “Benden önceki bakan 2000 yılına kadar okuma-yazma 
bilmeyen kalmayacak yönünde açıklamalarda bulunmuş. Ben göreve 
gelince bütün valiliklere yazı göndererek okuma-yazma seferberliği 
başlatılması talimatını verdim. Türkiye’de ilk kampanyanın Bitlis’in 
Tatvan İlçesi’nde başlatılması uygun gördük. Burada okuma-yazma 
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seferberliği ilk olarak Bakan’ın kampanyaya katılımı ile başlatılacak, 
daha sonra valiler aracılığı ile takip edilecekti. Valiye ‘Kaç tane kadın 
okuma-yazma kursuna kaydoldu?’ diye sordum,’ Maalesef yok.’ yanıtı 
aldığımda ve çevremi saran kadınlardan ‘Ağabeyim salmıyor.’, ‘Babam 
salmıyor, ben okumak istiyorum, ben öğrenmek istiyorum,’ sözlerini 
duyduğumda erkeklerle kendim konuşmak istedim. Bir yanıma 
Komutanı, diğer yanıma Vali’yi alarak hepsini kahvehaneye topladım, 
masanın üzerine çıkıp, ‘Siz Müslüman mısınız?’ diye sordum. Hepsi 
‘Elhamdülillah’ dediler. ‘O zaman yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ilk 
emir oku’, kadın okusun, erkek okusun diyor mu?’ diye sordum ve sonra 
‘Sen evine geliyorsun, yemek yiyeceksin. Kadın cahil, bilmiyor, fare 
zehri yazıyor üzerinde, aldı onu yemeğe attı. Kim ölecek? Sen ölmeyecek 
misin?’ örneğini vererek kadının okumasının önemini anlattım. ‘E valla 
doğrudur.’ diyen erkeklerle kurulan diyaloğun ertesi günü 22 tane kadın 
kursa kaydoldu. Bu olay bana, Ankara’da oturup valiliklere emir 
vermekle bu işlerin olmayacağını kanıtladı. Seçilen, görev verilen 
insanların, halkın arasında olması gerektiğini ancak bu şekilde onların 
sevgisinin ve güveninin sağlanabileceğini, böylelikle netice 
alınabileceğini gösterdi.” 
 
Işılay Saygın, bu kampanyanın ardından bölgedeki çocukların nüfus 
cüzdanları olmadığı için okula gidemediklerini görmüş, imam nikâhlı 
ailelerle toplu resmi nikâh törenleri düzenleyerek 55.000 kadının resmi 
nikâh kıymasına öncülük etmiş ve bu vesile ile çocukların eğitim 
almalarını sağlamıştır.  
 
Işılay Saygın, siyasete atılmayı düşünen genç kadınlara öncelikle 
insanları dinlemeyi ve erkeklerden daha çok çalışmayı tavsiye ediyor. 
Herkese, her kesime eşit davranmalarını, her yere gitmelerini, 
dinlemelerini ve verdiği sözleri de muhakkak tutmalarını öğütlüyor.  
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Birgen KELEŞ 
18./20. Dönem İzmir Milletvekili 

22./23. Dönem İstanbul Milletvekili 
 

“Bu dönemde Parlamentoda olsaydım, mutlaka, dar gelirli ailelerin kız 
çocuklarına yükseköğrenim yapma olanağı sağlayan bir düzenlemenin 
yapılması, kadınlara yapılan saldırılara son verecek bir yasanın en kısa 
sürede kabul edilmesi ve ne düzeyde eğitim görmüş olurlarsa olsunlar 
kadınlara iş olanakları sağlanması için bütün gücümle çalışırdım.” 
 
Doğum Yeri ve Tarihi: Samsun, 1939- 
Baba Adı: Mehmet Salih. 
Anne Adı: Züleyha   
Eğitim Durumu: Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
(1957).  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi (Lisans-1961).  California Üniversitesi 
Los Angeles Yüksek Lisans-1970). 
Harvard Üniversitesi Fellows Programı (1976). 
Medeni Durum: Evli, 1 çocuk annesi.   
Milletvekili Olduğu Dönem: 18./20./22./23.  
Parti: SODEP, SHP, CHP. 

 
 

Çalışma Yaşamı:  İktisatçı ve plancı olan Birgen Keleş, 1961 ile 1983 
tarihleri arasında, DPT (Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı) 
Müsteşarlığında uzman olarak görev yapmış ve kalkınma planları ile 
yıllık programların hazırlanmasında çalışmıştır. 1970-1983 yılları 
arasında,  DPT'de Uzun Vadeli Planlar Şubesinde Türkiye-Avrupa 
Birliği ilişkilerinden sorumlu uzman olarak çalışma hayatına devam 
etmiştir. 

 
Siyasete Giriş Süreci 
 
Siyasete girmeye kendisinin karar vermediğini söyleyen Birgen Keleş, 
Devlet Planlama Teşkilatında Sayın Memduh Aytür ve Sayın Kemal 
Cantürk gibi müsteşarlar döneminde çok aktif ve etkili bir çalışma yaşamı 
olduğu hâlde, daha sonra müsteşar olarak görev yapanların değişmesi ile 
eskisi gibi aktif olamadığı için sıkıldığını ve o sırada kendisine SODEP'e 
kurucu üye olması önerildiğinde kabul ettiğini belirtmiştir. Açıklamasına 
göre, SODEP'in ilk yapılacak seçime katılmasını engellemek için, kendisi 
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dâhil, kurucu üyelerden bir kısmı hükümet tarafından boykot edilmiştir. 
Bu nedenle SODEP 1983'te yapılan milletvekili seçimlerine 
katılamamıştır. 1987 seçimlerine kadar hızlı bir çalışma temposunun 
ardından SODEP'in kuruluşu tamamlanmış ve 1987 seçimlerine 
katılmıştır. Keleş, İzmir'de ön seçime girerek İzmir Milletvekili olmuş, 
18. ve 20. Dönemlerde İzmir, 22. ve 23. Dönemlerde ise İstanbul 
Milletvekili olarak görev yapmıştır. 
 
Birgen Keleş, milletvekili olabilmek için herhangi bir özel çaba 
göstermediğini ve hiçbir özel strateji geliştirmediğini, sadece başvuru 
belgesini doldurduğunu, seçimlerden önce adaylar, partiler ve halkla 
yapılan toplantılarda Türkiye'nin sorunları, neler yapılması gerektiği, 
Partinin proje ve politikaları konusunda konuşmalar yaptığını ifade 
etmiştir. Bu arada,  SODEP, SHP ve CHP Genel Başkanlarına kendisini 
aday göstermeleri için başvuruda bulunmadığını belirtmiştir. 1983'ten 
2011'e kadar aktif siyaset hayatına devam etmiştir. 
 

 
 
Siyasal Yaşam 
 
Keleş, 1983 yılında SODEP kurucusu olması için yapılan daveti kabul 
ederek Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından ayrılmıştır. 1983-2010 
yılları arasında, SODEP, SHP ve CHP'de Parti Meclis Üyesi, Merkez 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev 
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yapmıştır. 18. ve 20. Dönemlerde İzmir Milletvekili seçilmiş, Plan ve 
Bütçe Komisyonu Üyesi olarak görev yapmış ve aynı zamanda Türkiye-
AB Karma Parlamento Komisyonu çalışmalarına katılmıştır. 22. 
Dönemde İstanbul Milletvekili seçilmiş, TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu Üyesi, CHP Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 23. Dönemde 
yeniden İstanbul Milletvekili seçilmiş ve bu dönemde, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Üyesi olarak görev yapmıştır. 
Bu sıfatla, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Siyasi İşler 
Komisyonu Üyesi ve AKPM Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu Üyesi 
olarak çalışmıştır. Ayrıca 2010 yılında kapanan Batı Avrupa Birliği 
(BAB) Parlamenterler Meclisinde de Türk Delegasyonu Üyesi olarak 
görev yapmıştır. 
 
Keleş’in milletvekili olarak yaptığı çalışmalar çok değişik alanları 
kapsamaktadır. Üç dönem Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak 
yaptıklarını şu sözlerle anlatmıştır. “Yasalarda yapılan değişiklikler ve 
yeni yasalar Genel Kuruldan önce Plan ve Bütçe Komisyonunda 
tartışılırdı. Plan ve Bütçe Komisyonundaki tartışmalara sadece 
milletvekilleri değil, tartışılan konu ile ilgili üst düzey bürokratlar da 
katılırdı. O nedenle, Plan ve Bütçe Komisyonunda CHP'yi temsil eden 8-
10 kişiden biri ve tek kadın olarak iyi hazırlanıp CHP'nin görüşlerini etkili 
bir şekilde açıklamak gerektiğini düşünüyordum. Sonuç, yılların tatil 
yapamadan geçip gitmesi oldu.” 
 
Dördüncü dönemde (23. Dönem), Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
Türk Delegasyonu Üyesi olarak, Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisinde Siyasi İşler Komisyonu ile AKPM Kadın-Erkek Eşitlik 
Komisyonu Üyesi olarak çalışmıştır. Bu dönem hakkında verdiği bilgiler 
şöyledir: “Türkiye'de kadın-erkek eşitliği konusunda en büyük atılımlar 
Cumhuriyet'in ilk 15 yılında gerçekleştirilmiştir. Aslında, Cumhuriyet 
birbirinden ayrı gibi gözüken, ama bir bütünün parçaları olan 
devrimlerden oluşan muhteşem bir çağdaşlaşma projesidir ve bu projenin 
en önemli unsurlarından biri kadın-erkek eşitliğidir. Bugün bile kadınları 
çağ dışına çekme girişimlerinin yapıldığı ve kadın-erkek eşitliğini 
olumsuz yönde etkileyen politikalar uygulandığı hatırlandığında, Türk 
kadınına pek çok Avrupalı ülke kadınından daha önce erkeklerle eşit olma 
şansı sağlanması; örneğin, seçme ve seçilme hakkının tanınmasının ne 
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kadar önemli olduğu açıkça görülür. Cumhuriyet'in ilk 15 yılında 
gerçekleştirilenler, Büyük Önder Atatürk'ün bu alanda da çağın ne kadar 
ilerisinde olduğunu göstermektedir.” 
 
1970'lerden sonra kadınlarla ilgili olarak atılan en önemli adımlardan 
birisinin, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 
ile ona bağlı Protokol'ün imzalanması ve kesintisiz zorunlu temel eğitimin 
1987 yılında 5 yıldan 8 yıla çıkartılması olduğunu belirten Keleş, 
kesintisiz zorunlu temel eğitimin 8 yıla çıkartılması için çok uğraştığını, 
çünkü en az 11-12 yıl eğitim gören Avrupalı gençler karşısında 
gençlerimizin de en az 8 yıl eğitim görmesi ve bu sürenin ilerde daha da 
uzatılması gerektiğini düşünmektedir. Aslında, 8 yıl kesintisiz zorunlu 
temel eğitimin erkek çocuklarından çok kız çocukları açısından büyük 
önem taşıdığını çünkü Türkiye'de gelir durumu iyi olmayan ailelerin 
sınırlı olanaklarını kızlar için değil, erkek çocuklar için kullanmayı tercih 
ettiğini ve eğitim konusunda son yıllarda yapılan değişikliklerin kadınlar 
tarafından yakından izlenmesi gerekliliğini vurgulamaktadır.  
 
Son yıllarda, Medeni Kanun’da yer alan mal rejimi üzerinde çok durduğu 
ve önergeler verdiği bir konudur. Medeni Kanun’un değişikliğiyle evlilik 
birliği sırasında elde edilen malların boşanma veya ölüm halinde, eşler 
arasında eşit olarak paylaştırılması yasal rejim olarak öngörülmüştür. 
Ancak, bu değişikliğin 1 Ocak 2002 tarihinden sonra evlenen çiftler için 
geçerli olması ilkesi benimsenmiştir. 1 Ocak 2002'den önce evlenmiş 
olanların bu değişiklikten yararlanmaları ise 1 Ocak 2002 yürürlük 
tarihinden önce eşleriyle noter huzurunda sözleşme yapmalarına bağlıydı. 
2002 yılında milletvekili seçimlerinde yeniden Parlamentoya girdiğinde, 
ilk iş olarak, önce sözleşme yapma süresinin uzatılması için bir önerge 
vermiştir. Bu önerge gündeme alınmayınca, 28 Ocak 2003 tarihinde 
Medeni Kanun’un 170. maddesinde yapılan değişikliğin 1 Ocak 2002 
tarihinden önce evlenen çiftleri de kapsaması için bir değişiklik önergesi 
daha vermiştir. Bu önerge de gündeme alınmamıştır. Medeni Kanun’un 
170. maddesinde yapılan değişikliğin 1 Ocak 2002'den önce evlenen 
çiftler için geçerli olmamasını, söz konusu tarihten önce evlenenlere karşı 
yapılmış büyük bir haksızlık olarak gören Keleş, kadın kuruluşlarından 
TBMM'de girişimde bulunmalarını ve milletvekillerinin söz konusu 
değişiklik önergesini gündeme almalarını sağlamak için çaba 
göstermelerini rica etmektedir. Bunun, kadınların siyasette kalmalarına da 
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katkıda bulunacağına inanmaktadır.  Böyle bir kampanya, hem siyasi 
partilerde hâlâ aktif olarak politika yapan kadınlara büyük güç verecek, 
hem de kadınların siyasette erkeklerle eşit olarak yer almaları için gerekli 
yasal değişiklikler yapıldığında, bunların yaşama geçirilmesini çok 
kolaylaşacaktır. 
 
Siyasette Kadın Olmak 
 
Birgen Keleş, siyasi yaşamında cinsiyetçi uygulama ve davranışlar gibi 
sorunlarla hiç karşılaşmadığını, yanında kadınlar ve erkekler ile seçim 
çalışmalarını yürüttüğünü, her yerde rahatça konuşabildiğini ve hiçbir 
saygısızlıkla karşılaşmadığını dile getirmektedir. Siyaset yapan kadınların 
''erkekleştiklerine'' de hiç tanık olmadığını ifade ederken tek karşılaştığı 
sorun 19. Dönem için yapılan ön seçimlerde üç milletvekili adayının bir 
araya gelmesi, kendilerinin tanıdığı delegelere birbirlerine oy verdirmeleri 
ve kendisine oy verdirmemeleri nedeniyle, 19. Dönemde TBMM'ye 
girememesi olmuş, ama 18. Dönemden sonra, 20, 22. ve 23. Dönemlerde 
yine TBMM'ne girmeyi başarmış  (21. Dönemde Partisi Meclis dışında 
kalmıştı). Keleş, bazı milletvekili adaylarının bir araya gelerek kendileri 
dışındaki adaylara oy verdirmemelerinin, aslında sadece kadınların değil, 
erkek adayların da sıklıkla karşılaştığı bir sorun olduğunu belirtmiştir. 
  
''Kadınların siyasette yaşadığı sorunlara çözümler neler olabilir?'' 
sorusuna ise:  “Parlamentoya girmek isteyen kadınlar, a) İyi bir eğitim 
görmeli, b) Çok çalışmalı, siyasette suskun ve pasif olmaktan kaçınmalı, 
c) Ekonomi, dış politika veya hukuk konularında eğitim görmüş 
değillerse, mutlaka bu konularda kendilerini yetiştirmeye çalışmalıdırlar.” 
şeklinde cevap vermiştir. 
 
Keleş’in işaret ettiği başka bir nokta, siyasetin düzeyini etkileyecek olan 
şey toplantılarda kadınların varlığı değil; onların niteliği, bilgisi, 
deneyimi, konuları ele alışları, toplumun ve ülkenin yararlarını koruyacak 
konularda söz sahibi olmalarıdır. 
  
Mecliste kadın temsil oranları konusu açıldığında, Parlamentoda kadın 
milletvekillerinin oranının %15, erkeklerin ise %85 olmasının kendisini 
doğal olarak rahatsız ettiğini belirtmiştir. Kadınların siyasette erkeklerle 
eşit oranda veya hiç değilse eşite yakın bir oranda temsil edilmesinin 
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gerekli olduğunu düşünen Keleş, bu nedenle, 3 yıl önce Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisinde, kadınların meclislerde %30 oranında temsil 
edilmesinin savunulmasının, yetersiz olduğunu belirtmiştir. 
 
Kadınların toplumdaki nüfusları ile orantısız bir sayıda temsil 
edilmelerinin nedeni olarak ailelerin kız çocukların eğitimine erkek 
çocukların eğitimi kadar önem vermemelerini görmektedir. Bu nedenledir 
ki, kız çocuklarının çoğu zorunlu eğitim dışında eğitim görüp meslek 
sahibi olamamaktadır. Ayrıca ailelerin 3 - 4 çocuk sahibi olmaları teşvik 
edildiğinde, kadınların büyük bir kısmının eve daha da bağımlı hâle 
gelmesi kaçınılmazdır. Özellikle aile gelirinin yetersizliği nedeniyle ev 
işlerini yapacak yardımcıları olmadığı durumlarda bu bağımlılığın daha 
çok görüldüğünü ve kadınların iş ve politika yaşamına girmelerini 
engellediği söylemiştir. Birkaç yıl önce, parlamentolarda kadın 
parlamenter oranının en az %30'lara yükseltilmesi konusu Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisinde de gündeme alınıp tartışılmıştır. 
Keleş, Türkiye'de kadınların siyasette yeterince temsil edilmemelerinde 
medyanın herhangi bir rolü olduğunu sanmadığını belirtmiştir. 
 
Keleş, siyasette kadınların kalıcı olabilmeleri için komisyon çalışmalarını 
ve Genel Kurul toplantılarını yakından izlemeleri, toplantılarda bazı 
istisnai durumlar dışında sonuna kadar kalmaları ve gerek komisyon 
çalışmalarında, gerekse Genel Kurulda katılımcıların ilgiyle 
izleyebilecekleri nitelikte konuşmalar yapmaları gerektiğini söylemiştir. 
Ona göre siyasal partiler parlamentolarda kendilerini en iyi şekilde temsil 
edebilecek olan ve seçim bölgelerinde tanınan kadınları ön seçime 
girmeye teşvik edebilirler veya Genel Merkezce kontenjan adayı olarak 
gösterebilirler. Kuşkusuz, daha önce Parti Meclisine veya Merkez 
Yönetim Kuruluna girebilmiş kadınlar, çalışmaları konusunda kendilerini 
ve iş yapma kapasitelerini tanıtma olanağına sahip olmaları nedeniyle 
daha avantajlıdırlar. 
 
Kadınların siyasi güç kullanmasını erkeklerin nasıl değerlendirdiğini tam 
olarak bilmediğini belirten Keleş, genelde, erkek siyasetçilerin, tartışılan 
konuları anlayan, değerlendirebilen, genel kurul ve komisyon 
çalışmalarına katılan ve çok çalışan kadın siyasetçilere, farklı partilerden 
de olsalar, saygı duyduğunu düşünmektedir. Ayrıca, erkekleri kendileri 
aday olmadığı zaman aday olan kadınları seçilmeleri için desteklediğini; 
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ancak, kendileri aday olduklarında, genelde, erkek adaylarla dayanışma 
içinde olmayı tercih ettiklerini ifade etmiştir. 
 
Partilerde Kadının Konumu 
 
Birgen Keleş’in aktardığına göre, 1983 yılından beri üyesi,  dört dönem 
de milletvekili olduğu Cumhuriyet Halk Partisinde, kadınlar karar 
mekanizmalarında, yani hem Parti Meclisinde, hem de Merkez Yönetim 
Kurulunda yer almaktadırlar. Ancak, sayıları, genelde Parti Meclisinde ve 
Merkez Yönetim Kurulunda birbirinden farklıdır. Cinsiyet eşitliği 
CHP'nin temel değerlerinden birisidir. Parti Meclisi ve Merkez Yönetim 
Kurulu kadınların sorunlarıyla yakından ilgilenirler. Genel Merkezde 
Kadın Kolu Başkanlığı vardır. Merkezdeki Kadın Kolu çalışmalarına, 
çeşitli illerden seçilerek gelen temsilciler katılmaktadır. Kadın Kollarının 
çalışmaları Genel Merkez ve il yönetimleri tarafından maddi olarak 
desteklenir. Cumhuriyet Halk Partisi, siyasette kadınların sayısında artış 
olmasını her zaman bir hedef olarak benimsemiştir. Partide kadın 
adaylara gerekli bilgiler verilmekte; aday olarak vermek durumunda 
oldukları ücretler de diğer adaylardan daha düşük düzeylerde 
tutulmaktadır. 
 
Kadın Hareketi 
 
Feminist hareketlerin kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında ve kadın 
sorunlarının çözümünde büyük önem taşıdığına inanan Keleş, feminizmi, 
cinsler arasındaki eşitliği, erkek egemenliğine karşı tüm yaşam 
alanlarında kadın haklarının genişletilmesiyle sağlamayı amaçlayan 
toplumsal kurumlar, siyasal yaklaşımlar ve eylemler bütünü olarak 
tanımlamıştır. 
 
Milletvekili olduğu dönemlerde Genel Kurul çalışmaları ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu çalışmaları ve Türkiye'yi yurt dışındaki toplantılarda en iyi 
şekilde temsil etme çabalarının kadın faaliyetlerine istediği sıklıkta 
katılmasını engellediğini açıklayan Keleş, Türkiye’deki kadın hareketine 
ilişkin olarak şunları söylemiştir: 
 
“Aslında, sivil kadın örgütleri istedikleri zaman bütün siyasi partilerle 
ilişki kurabilirler, eleştirilerini ve önerilerini onlara yansıtabilirler. Ancak, 
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bugüne kadar, toplumdaki kadın hareketinin, eylem ve söyleminin 
kadınlar ile ilgili olarak Parlamento'da alınacak kararlar üzerinde çok 
etkili olduğunu söylemem ne yazık ki mümkün değil.” 
 
Milletvekili olmayan bir siyasetçiden kadın hareketinin beklentilerinin 
neler olduğunu bilemediğini söyleyen Keleş, giderek güçlenen feminizm 
akımının kadın-erkek eşitliğine büyük katkı yapacağına olan inancını 
tekrar vurgulamıştır. Bunun yanında, milletvekili olduğu dönemde 
gündeme getirdiği 8 yıllık kesintisiz, zorunlu temel eğitimin 12 yıla 
çıkartılmasını ve gençlerimizin yurt dışında 11-12 yıl eğitim gören 
yabancı ülke gençleriyle eşit koşullarda olmalarını çok önemsediğini; 
boşanma durumunda evlilik birliği sırasında alınan malların eşler arasında 
eşit olarak bölünmesini kadınların boşanmadan sonra çaresiz kalmaması 
için çok gerekli gördüğünü açıklamıştır. “Bu dönemde Parlamentoda 
olsaydım, mutlaka, dar gelirli ailelerin kız çocuklarına yükseköğrenim 
yapma olanağı sağlayan bir düzenlemenin yapılması, kadınlara yapılan 
saldırılara son verecek bir yasanın en kısa sürede kabul edilmesi ve ne 
düzeyde eğitim görmüş olurlarsa olsunlar kadınlara iş olanakları 
sağlanması için bütün gücümle çalışırdım.” şeklinde ifade ederek kadının 
eğitimine ve istihdamına verdiği önemi göstermiştir. 
 
Türkiye’de Kadın 
 
Birgen Keleş, 2013 yılındaki Dünya Cinsiyet Ayrımcılığı Raporunda 
Türkiye'nin 135 ülke arasında 120. sırada yer alması konusunda, Büyük 
Önder Atatürk'ün kadınlara seçme ve seçilme hakkını dünyadaki gelişmiş 
ülkelerin çoğundan çok daha önce verdiğini bugün ise Türkiye'nin içine 
düşürüldüğü hüzün verici durumu,  ulusumuzun, özellikle kadınların hak 
etmediklerini söylemiştir. 
 
Keleş, 2011 OECD ülke raporunda Türkiye’de kadının iş gücüne katılım 
oranının düşük olmasını “Çocuk sayısının arttırılmasının önerilmesi, 
çocuk sayısı arttıkça ek gelir elde edilebileceği hayali yaratılması, verilen 
doğum izni sürelerinde sağlanan artış” gibi konularla ilişkilendirmektedir.   
 
Yapılması gereken, gündemde olan ve istihdama katılmayı caydırıcı 
teşviklerin sağlanması değil, ailelerin mali olanaklarının kızlarının eğitim 
yapmasına yeterli olmadığı durumlarda, devlet kurumlarının masrafları 
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karşılayarak onları istedikleri bir alanda veya toplumda ihtiyaç duyulan 
alanlarda eğitmeleridir. 
 
Türkiye'de her gün birkaç kadın öldürüldüğü hâlde, kadına yönelik 
şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenememesi, kadınlar eşlerinden 
uzaklaştıktan sonra gerekli korumanın sağlanamamasından ve geçim 
sıkıntısının son yıllarda hızla artmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, 
kadınlar eşlerinden ayrıldıktan sonra, kendilerine geçimlerini sağlayacak 
bir destek de verilmemektedir. Kısa bir süre bir misafirhanede kaldıktan 
sonra kendi kaderlerine terk edilmektedirler. Böyle durumlarda zarar 
gören sadece kadınlar değil, aynı zamanda çocuklardır. Çocuklar 
toplumun bugünü ve geleceğidir. 
 
Kadınlara sadece sığınma evleri hazırlamak yeterli değildir. İş 
bulmalarına, kalabilecekleri bir eve yerleşmelerine de yardımcı 
olunmalıdır. Kadınlara karşı uygulanan şiddetin cezası arttırılmalı ve 
şiddetle karşılaşan veya karşılaşacağını hisseden kadınların en kısa sürede 
kendisini koruyacak bir kurumla ilişki kurmasını sağlayacak bir çözüm 
bulunmalıdır. Çocuk gelinler konusunda Avrupa'da ilk sırada olmamız ve 
kadınların evlilik yaşını daha aşağıya çekme çabaları sadece çağa 
yakışmayan girişimler değil, aynı zamanda, genç kızların kendi 
gelecekleri ile ilgili hayallerine, planlarına, çalışmalarına son veren büyük 
bir haksızlıktır. 
 
Eşit ücret, kadın istihdamının arttırılması, okul öncesi eğitim 
kurumlarının sayılarının çoğaltılması ve kadınlara yönelik şiddeti önleme 
politikaları sosyal demokrat partiler tarafından benimsenen politikalardır. 
 
Kadın ve Aile Bakanlığının adının değiştirilerek Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı olması doğru bir karar değildir. Bir kez, kadının adı 
ortadan kaldırıldığı gibi, var olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının yanına benzer bir bakanlık eklenmiş olmaktadır. Her 
yönüyle kadının sorunlarıyla ilgilenecek ve kadın ile erkeğin eşit statüye 
gelmesini sağlayacak, kadının ezilmesini, dövülmesini, öldürülmesini, iş 
bulamadan çaresiz kalmasını önleyecek, anne ve babası olmayan veya 
mali durumunun yetersizliği nedeniyle kız çocuklarının eğitim görmesini 
engelleyen ailelerdeki kız çocuklarının yeterli eğitim almasını sağlayacak 
bir Bakanlığa ihtiyaç vardır. 
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Aile ve Siyaset 
 
Keleş’e göre milletvekili kadınların anne ve eş olarak sorumluluklarını 
hafifletmek ve onların Parlamento çalışmalarında yeterli zamana 
kavuşmalarını sağlamak için ev işlerinde yardımcı olacak bir çalışanın 
bulunması yeterlidir. ''Parlamento içinde çocuk bakım üniteleri 
oluşturulması veya Parlamentodaki oturum saatlerinin düzenlenmesi'' 
hiçbir şekilde çözüm olamaz. Milletvekili olan kadınlar siyasette 
erkeklerle eşit durumda olmak istiyorlarsa,  yapılacak iş çocuklara en iyi 
şekilde bakacak, vakit bulursa biraz da ev işi yapacak bir yardımcı 
bulmaktır.  
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İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak  
 
İzmir doğumlu olmayan Keleş, İzmir'i “İzmir aydın insanların yaşadığı, 
Cumhuriyeti, demokrasiyi gönülden benimsemiş özel ve çok güzel bir 
kentimiz” olarak tanımlamış ve İzmirlileri çok sevdiğini ve milletvekili 
olduktan sonra bu şehirde zevkle çalıştığını ifade etmiştir. 
 
Doğmadığı şehirden milletvekili olmasının öyküsünü şöyle anlatmıştır: 
“1987 Seçimlerinden önce, hükümet genel olarak ön seçim yapılmaması 
kararı almıştı. SHP olarak buna itiraz ettik ve yargıya başvurduk. Ancak, 
karar gecikirse diye endişe ettiğimizden, Genel Merkez, adayları ön 
seçime hazırlansınlar diye illere dağıttı. Beni İzmir'e gönderdiler. Orada 
bir hafta çalıştıktan sonra ön seçim kararı çıktı. Herkes Genel Merkeze 
döndü ve milletvekilli adaylarının çoğu istedikleri yerde aday gösterilmek 
üzere başvuru yaptı. Ben ise, ön seçime girmek üzere İzmir'e gitmeyi 
tercih ettim. Çünkü bir haftalık ziyaretimde İzmirlilerin çok sağduyulu 
olduklarını ve bana karşı dostane ve iyi davranış sergilediklerini 
görmüştüm. O dönemde il ve ilçe başkanlarımız da çok iyiydi. Ben de 
İzmir'de ön seçime girmeyi reddetmenin onlara karşı hak etmedikleri bir 
saygısızlık, güvensizlik olacağını düşündüm ve ön seçime girdim. Hiç de 
yanılmadım. İkinci sıradan milletvekili adayı oldum ve seçildim.” 
Keleş’in söylediğine göre; İzmir'de 2 dönem milletvekilliği yapmak 
siyasal yaşamını olumlu etkilemiştir, çünkü İzmir’de politika ile ilgilenen 
çok nitelikli insanlar vardır ve Partisindeki bu kişilerin varlığını görmek, 
yaklaşımları ve görüşlerini öğrenmek onu çok mutlu etmiş; ayrıca, 
komisyonlarda, Genel Kurulda ve yurt dışında çok çalışmasına ve bu 
tempoda çalışmaktan zevk duymasına yol açmıştır. 
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Peyman Türkan AKYOL 
18. Dönem İzmir Milletvekili 

 
“Anadolu kadınına sağlık, aile planlaması, çocukla ilgili konularda 
eğitim verilmesi, kadının ezilmişlik duygusundan kurtarılması, en uç 
ve en çaresiz kadın kesimine kadar ulaşılması çok önemlidir.” 

 
Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1928- 
Baba Adı: Mehmet Rüştü. 
Anne Adı: Remziye. 
Eğitim Durumu: Erenköy Kız Lisesi, 1947, 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1953. 
Medeni Durum: Evli, 2 çocuk annesi.   
Milletvekili Olduğu Dönem: 18. 
Parti: SODEP, SHP. 

  

Çalışma Yaşamı: 1959-1962 senelerinde ABD New York kentinde 
Albert Einstein Tıp Fakültesinde araştırmacı uzman olarak çalışmıştır. 
Asistan olarak girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1964 
yılında doçent, 1969 yılında profesör olmuştur. 1965’te Paris Tıp 
Fakültesinde çalışmalar yapmıştır. Siyasete ara verdiği dönemde tekrar 
döndüğü Ankara Üniversitesinde 1980 yılında Türkiye’nin ilk kadın 
rektörü unvanını almıştır. Ankara Üniversitesinde görevini 
sürdürürken, yeni kurulan tıp fakültelerinde de görev almış, 1967’de, 
Anadolu’da ilk açılan Diyarbakır Tıp Fakültesinde kurucu yönetim 
kurulu üyeliği yapmıştır. 1972’de Antalya Tıp Fakültesi kurucu 
yönetim kurulu üyesi olarak çalışmıştır. 1974’de Ankara Üniversitesi 
Senato Üyeliğine, 1977’de Üniversitelerarası Kurul Üyeliğine ve 
1982’de Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına seçilmiştir. WHO 
(Dünya Sağlık Örgütü) Avrupa Bölgesi şeref üyeliği ve dört yıl 
boyunca Sosyalist Enternasyonal Kadın Kolu Başkan Yardımcılığı 
yapmıştır. 
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Siyasete Giriş Süreci 
 
Türkan Akyol, kendisi için çok ani ve büyük bir sürpriz olan siyasete 
girişini şöyle anlattı: “1971 senesi bir gün Ankara Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Kliniğinde çalışırken sekreter telaşla geldi ‘Efendim sizi 
Başbakanlıktan arıyorlar, acele ve önemli dediler.’ dedi. Arayan 
Başbakanlık Özel Kalemiydi. Sayın Prof. Dr. Nihat Erim’in benimle 
görüşmek istediğini ve bir vasıta gönderdiğini söyledi. Prof. Dr. Nihat 
Erim kurmakla görevlendirildiği hükümette bana Sağlık Bakanlığı 
görevini vermek istediğini iletti. Hiç aklımdan geçmeyen bu teklif benim 
için büyük bir sürpriz oldu. Prof.Dr. Erim’e teşekkür ettim, fakat ne 
benim ne de ailemde başka bir kimsenin politika ile ilgisi bulunmadığını, 
bu bakımdan kendileri için iyi bir aday olmayacağımı söyledim. Sayın 
Erim bana 24 saat mühlet verdi ve müspet cevap beklediğini söyleyerek 
uğurladı. Ertesi gün görevi kabul edeceğimi fakat tecrübesizliğimden 
dolayı hâlâ kendisi için sorun olmaktan korktuğumu ifade ettim. Prof. Dr. 
Erim bana: ‘Türkan Hanım, biz politik tecrübe aramıyoruz, sizin için de 
gerekli araştırmayı yaptık. Hem size şunu söyleyeyim: Ben, sizi bir 
arenaya atıyorum, bu işe ehilseniz orada kalır ve tarihe geçersiniz, 
değilseniz zaten sizi aslanlar yer.’ diye ilave etti.” 
 
Türkan Akyol 25 Mart 1971’de kurulan, (TBMM’deki partili 
milletvekilleri ile Meclis dışından alanlarında uzman bir teknik kadronun 
katılması ile oluşturulan) 1. Nihat Erim Hükümetinde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına atanmış ve böylece Türkiye Cumhuriyetinin ilk 
kadın bakanı olmuştur.  
 
Siyasal Yaşam 
 
Siyasi yaşamına 1971 yılında 1. Nihat Erim Hükümetinde Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı olarak adım atan Akyol, 1972’de, Parlamento 
dışından hükümete katılan 11 arkadaşı ile birlikte istifa ederek 
üniversitedeki görevine geri dönmüştür. Tekrar üniversiteye döndükten 
sonra 1982 yılında Prof. Dr. Erdal İnönü’nün daveti ile Sosyal Demokrat 
Partinin (SODEP) kurucuları arasına katılmış ve Partinin başkan 
yardımcılığı görevini yürütmüştür. 1987’de 18. Dönem İzmir Milletvekili 
seçilmiştir. Bu dönemin sonunda tekrar Üniversitedeki görevine geri 
dönmüştür. 1992 yılında Erdal İnönü’nün Başbakan Yardımcısı olduğu 
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49. Demirel ve 50. Çiller hükümetlerinde, dışardan Devlet Bakanı olarak 
atanmış (Kadın İşlerinden Sorumlu) ve bu görevi yaklaşık üç yıl 
yürütmüştür. 
 
Sadece sekiz- dokuz ay süren 1971’deki ilk bakanlığında hayata geçirdiği 
çok önemli bir icraatı ise ilaç fiyatlarının belirlenmesine yönelik bir ilaç 
kararnamesini yürürlüğe sokması olmuştur. O güne kadar keyfi olarak 
belirlenen fiyatların bir kararnameye göre düzenlenmesi fikrine özellikle 
ilaç firmaları büyük tepki göstermiş ancak Akyol,  bu konuda uyarılar 
almış olmasına rağmen yine de vazgeçmemiştir. Kendisini devrin 
Başbakanına, Cumhurbaşkanına şikâyet etmişler, yine kararını 
değiştirmemiştir. Olayın önemini Genel Müdürü dâhil herkese anlatarak 
kararnamenin çıkarılmasını sağlamıştır.  
 
Yeni kurulan Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığının 
teşkilatlandırılmasında büyük katkı sağlamıştır. Bakanlığı döneminde 
yaptığı diğer önemli bir katkı; uluslararası toplantılarda Türk kadınının 
eğitimi ve bunun ekonomik gelişmeye etkisi ile Türkiye’de kadının 
durumu ve sosyal yaşama katılım sorunları konularında bildiriler sunmuş 
olmasıdır. Akyol, ayrıca kadın istihdamı geliştirme projesi hazırlanmasına 
ve Toplumsal Cinsiyet İstatistik Veri Bankasının kurulmasına önayak 
olmuştur. 
 
Siyasette Kadın Olmak 
 
Türkan Akyol, milletvekili ve bakan olarak çalışmalarında cinsiyetçi 
uygulama ve davranışlar gibi sorunlarla karşılaşmadığını ifade ederek, 
toplantı veya propaganda için her ortama rahatça girebildiğini dile 
getirmiştir. Siyasetin kadınları erkekleştirdiği fikrine katılmayıp, 
yaşanabilecek sorunların çözümü için ciddiyet ve samimiyetin önemli 
olduğunu düşünmektedir. 
 
Kadın parlamenter oranının düşüklüğü Akyol’u rahatsız eden konulardan 
birisidir.  Kadınların siyasette yeterince temsil edilememesinde en çok 
toplumun geri kalmışlığının ve dini taassubun etkili olduğu görüşünü 
savunmaktadır. 
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Kadınların siyasette kalıcı olamamasında kadının aile içindeki 
sorumluluğunun erkekten çok daha fazla olmasından kaynaklandığını 
düşünen Akyol, siyasi partilerin kadınları aday göstermekteki en önemli 
ölçütün bu kadınların toplumdaki tanınmışlıkları olduğu kanısındadır.  
 
Parlamentoda çocuk bakım üniteleri kurulması, oturum saatlerinin 
değiştirilmesi gibi girişimlerin tamamen yersiz ve mantıksız olduğuna ve 
kadın siyasetçilerin sorunlarına çözüm getirmeyeceğine inanmaktadır.  
 
Kadınların siyasette yer almasının siyasetin seviyesini olumlu yönde 
etkilediğini, kadınların bulunduğu toplantılarda erkeklerin 
“toparlandığını” ifade etmiştir. Diğer taraftan, kadınların siyasi güç 
kullanmasını erkeklerin hayret ve endişe ile takip ettiğini, “Türkan Akyol 
bir kadın, nasıl olur bir kadın söyler, bir erkek yapar”,  “Yahu bu kadın ne 
diye işimize karışıyor”, gibi sözlerin sık sık kulağına geldiğini dile 
getirmiştir. 
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Partilerde Kadının Konumu 
 
Akyol, partilerde kadınların karar mekanizmalarında yeteri kadar yer 
alamamasından ve partilerin cinsiyet eşitliğini temel değerlerinden biri 
olarak genellikle benimsememesinden rahatsızlık duymaktadır. CHP’nin 
kadınların siyasete girmelerini isteyen ve teşvik eden bir parti olduğunu 
ancak konunun ekseriyet tarafından samimiyetle benimsenmiş olup 
olmadığı hususunda şüpheleri olduğunu, bu konuda yapılanları yeterli 
bulmadığını ifade etmiştir. 
 
Kadın Hareketi 
 
Akyol, bakanlığı döneminde üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve devlet 
kurumlarını bir araya getirmeye çalışmıştır. ODTÜ Kadın Çalışmaları 
Merkezi ve Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi onun döneminde açılan iki akademik kadın merkezidir. 
 
Kadın hareketi ile birlikte 1992 yılında Medeni Kanun’da yer alan 
kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan maddenin iptal edilmesini 
için mücadele etmiştir. Ayrıca, 10 haftaya kadar olan gebeliklerin kürtajla 
sona erdirilmesi ve cerrahi sterilizasyon yöntemlerinin kullanılmasına izin 
veren yasa değişikliklerinin yapılmasında öncü olmuştur. 
 
Türkiye’de Kadın 
 
Akyol, ülkemizdeki cinsiyet ayrımcılığı, kadına yönelik şiddetin artması 
ve kadının işgücüne istenilen seviyede katılamamasının temel sebeplerini; 
toplumsal yapının yeterince gelişememiş olması, eğitimin istenilen 
seviyede olmaması, son yıllarda iktidarların özellikle yöneticilerin görüş 
ve davranışları ile birlikte adalet sistemi üzerindeki olumsuz yöndeki 
etkilerinin bir sonucu olarak görmektedir. 
 
Mesleği gereği Anadolu kadınını çok iyi tanıdığını, sorunlarını bildiğini 
kaydeden Akyol, sağlık, aile planlaması ve çocukla ilgili konularda eğitim 
verilmesini, Anadolu kadınının ezilmişlik duygusundan kurtulmasının 
sağlanması gerektiğini özellikle vurgulamaktadır. Her yaşta, her kesimde, 
her meslekte kadının sağlık sorunları ile ilgilenilmesi gerektiğini her 
zaman dile getirmektedir. 
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Kadının iş hayatına girmesini kolaylaştırmak için iş yerlerinde anaokulu 
ve kreşlerin açılmasının faydalı olacağı görüşünü savunmuş, çalıştığı 
yerlerde kadınların üzerlerindeki çocuk baskısını azaltacak bu tür yerlerin 
açılmasını sağlamıştır. 
 
Mesleği gereği Anadolu’yu dolaşan ve Anadolu kadınını yakından 
tanımak olanağını bulan Akyol, Anadolu kadınının sorunları ile 
ilgilenmiş, “En uç ve en çaresiz kadın kesimine” ulaşmaya çalışmıştır.  
Öncelikle yapılması gerekenler arasında,  sağlık, aile planlaması, çocukla 
ilgili konularda eğitim verilmesi, kadınının ezilmişlik duygusundan 
kurtulmasının sağlanmasını gören Akyol, bu çalışmaları sırasında 
toplumun tüm kurum ve kesimleriyle işbirliği yapmaya, samimi ve 
gösterişten uzak olmaya özen göstermiştir. 
 

 
 
Aile ve Siyaset 
 
Siyasete girdiğinde biri 14, diğeri 8 yaşında iki çocuk annesi olan Akyol, 
gerek tıp kariyerinde gerekse siyasi yaşamında kendisi gibi tıp doktoru 
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olan eşi Prof. Dr. Turhan Akyol’un büyük yardım ve katkıları olduğunu 
anlatmaktadır. Bir kadının başarılı olmasında eşe büyük görev düştüğünü 
şu sözleri ile ifade etmektedir: 
 
“Eşim Turhan Akyol, her göreve getirilişimde desteğini hiç esirgemedi. 
Düzenli bir aile yaşamı sürdürmemiz için elinden geleni yaptı. Özellikle 
çocuklarımın yetişmesinde benden çok o çaba harcadı. Görevim gereği 
doğan boşluğu çocuklarıma ve bana hiç hissettirmedi. Bunun için eşime 
minnettarım. Türkan Akyol, eşi tarafından “mücadeleci ve güçlü” olarak 
tanımlanmıştır.  
 
İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak  
 
İzmirli bir göçmen ailenin çocuğu olması,  dayısının İzmir’de asker olarak 
görev yapmış ve tanınmış olması İzmir’den milletvekili adayı 
gösterilmesinin nedenleri arasındadır. 
 
Unutulmayan Anılar 
 
Anlatıldığına göre Güneydoğu’ya Bakan olarak yaptığı bir gezi sırasında, 
Bakan geliyor diye belediye meclisi toplanmış, erkek olarak bir kadını 
karşılamaya gitsinler mi yoksa gitmesinler mi konusunda aralarında uzun 
süre münakaşa etmişler. Belediye başkanı “Ben gitmem.” diye ısrar etse 
de sonunda biraz da askerlerin telkiniyle Türkan Akyol’u karşılamaya 
gitmişler. Bu öyküyü daha sonra Halk Partili üyeler kendisine anlatmışlar.  
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Şekibe Gencay GÜRÜN 
20. Dönem İzmir Milletvekili 

 
“10 Kasım 2012’deki Atatürk’ü anma törenlerinde Ata’sına hâlâ 
gönülden, beyinden bağlı, Onun mirasına, ilkelerine sahip çıkan, bu 
ilkeleri canı pahasına korumaya ant içen milyonlarca Türk vatandaşı 
sokaklara döküldü. Ben bu coşkuyu ne Fransa’da gördüm, ne de 
İngiltere’de. Fransızların ünlü savaş kahramanı De Gaulle için olsun, 
İngilizlerin ünlü devlet adamı Churchill için olsun, bizim Atatürk’e olan 
derin bağlılık duygumuzu oralarda göremezsiniz. Bu bize has bir duygu.” 
 
Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1932- 
Baba Adı: Fahri. 
Anne Adı: Naime. 
Eğitim Durumu:  Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi, London School of Economics 
Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Lisansüstü 
Eğitimi.  
Medeni Durum: Evli. 
Milletvekili Olduğu Dönem:  20.  
Parti: DYP. 

 

Çalışma Yaşamı:  Dışişleri Bakanlığında Siyaset Planlama Dairesi ve 
Ekonomi Dairesi Ortak Pazar Şubesinde çalışmaya hayatına başladı. 
Paris’te konsolos olarak görev yaptı. Meslekten ayrılarak eşinin 
büyükelçilik görevi nedeniyle uzun yıllar yurt dışında bulundu. 
1979’da Devlet Tiyatrosunda genel sekreter oldu. Sonra bu görevine 
Baş Dramaturg’luk da eklendi. 1984-1994 yılları arasında Şehir 
Tiyatrolarında Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. 1995’te kendi özel 
tiyatrosu olan Tiyatro İstanbul’u kurdu.  Tiyatro alanında pek çok oyun 
yönetmenliği ve piyes çevirisi yaptı. 

 
1932 yılında İstanbul, Üsküdar’da doğdu. Babasının adı Fahri, annesinin 
adı Naime’dir. İstanbul Sainte-Pulcherie Fransız Kız Ortaokulunda 
okudu. Sonrada Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesinden mezun oldu. 
Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra İngiltere’ye giderek “London 
School of Economics’de uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanlarında 
lisansüstü eğitimi aldı (Gökçimen, 2009;  Ertan, 2012, s. 623; Gencay 
Gürün, 2015). 
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Dışişleri Bakanlığının açtığı sınavı kazanarak meslek yaşamına diplomat 
olarak başladı. Siyaset Planlama Dairesi ve Ekonomi Dairesi Ortak Pazar 
Şubesinde 3. kâtip, 2. kâtip ve başkâtip olarak görev yaptı. Bu görevleri 
takiben Paris’e konsolos olarak tayin edildi. 1967 yılında Bükreş’e 
büyükelçi olarak atanan Kamuran Gürün ile evlenince meslekten ayrıldı. 
Büyükelçi olan eşiyle uzun yıllar yurt dışında yaşadı (Ertan, 2012, s. 623; 
Gencay Gürün, 2015; Siyasette, 2014, s. 41). 
 
Eşi Ankara’ya 1976 yılında tayin olduktan sonra, 1979 yılında Devlet 
Tiyatrosu Genel Sekreterliği ve Baş Dramaturluğu görevlerinde beş yıl 
çalıştı. 1984-1994 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat 
Yönetmenliği görevi yürüttü ve 1994 yılında emekliye ayrıldı (Gökçimen, 
2009; Siyasette, 2014, s. 41). 
 
1995 yılında “Tiyatro İstanbul” adı altında kendi özel tiyatrosunu kurdu. 
Aynı zamanda genel sanat yönetmenliğine devam etti. “Tiyatro İstanbul” 
Gencay Gürün’ün sanat yönetmenliğinde sanat hayatına devam 
etmektedir (Gencay Gürün, 2015). 
 
24 Aralık 1995 tarihindeki genel seçimlerde Doğru Yol Partisinden 
(DYP) İzmir Milletvekili seçildi ve 20. Dönem TBMM’de yer aldı. 
19.10.1996’da DYP’den istifa ederek, 14.07.1997’de Demokrat Türkiye 
Partisine  (DTP) geçti. 12.11.1998 tarihinde ise DTP’den istifa etti ve 
bağımsız milletvekili olarak siyasete devam etti. Mecliste bulunduğu süre 
içerisinde kadının statüsü konusunda kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu üyeliklerinde bulundu. 1999 yılından 
sonra ise yeniden tiyatro ile ilgi çalışmalara geri döndü (Ertan, 2012, s. 
624; Siyasette, 2014, s. 41). 
 
Kadınlar Birliği tarafından 27 Ekim 1998’de yılın kadını unvanına layık 
görülen, Fransa Hükümeti “Sanat ve Edebiyat Şövalyesi” (Chevalier des 
Arts et des Lettres) nişanı ve Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora 
unvanına sahip olan Gürün, Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyeliğine ve 
tiyatro dalında çevirilere devam etmektedir (Gencay Gürün, 2015; 
Siyasette, 2014, s. 41 ). 
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Zerrin YENİCELİ 

20. Dönem İzmir Milletvekili 
 

“İnsanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 
aydınlanmayla birlikte, aile kurumu da yapısal bir değişikliğe uğramıştır. 
Olumsuz koşulların yanı sıra, modern toplumlarca aile kurumuna özel 
önem verilmiş ve gelişmesi için gerekli sosyal, ekonomik ve hukukî açıdan 
düzenlemeler yapılmaya çalışılmıştır. Aydınlanmayla, birey, artık, 
yurttaşlığa yükselmiş, laiklik, demokrasi, insan hakları da gündelik 
hayata girmiştir.” 

“TBMM Genel Kurul Tutanağı, 20. Dönem, 2. Yasama Yılı, 134. 
Birleşim, 13.08.1997” 

Doğum Yeri ve Tarihi: Kiraz/İzmir, 1960- 
Baba Adı: Nurettin. 
Anne Adı: Hayriye. 
Eğitim Durumu: Anadolu Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi. 
Medeni Durum: Bekâr. 
Milletvekili Olduğu Dönem: 20.  
Parti: DSP. 

 

Çalışma Yaşamı:  İzmir ve Ödemiş’te serbest eczacı olarak çalıştı 
 
1960 yılında Kiraz’da dünyaya geldi. Babasının adı Nurettin, annesinin 
adı Hayriye’dir. İzmir Kız Lisesinden mezun olduktan sonra, Anadolu 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra 
milletvekilliğine kadar olan süreç içerisinde İzmir ve Ödemiş’te serbest 
eczacılık yaptı (Siyasette, 2014, s. 43). 

1995 yılında yapılan 20. Dönem Milletvekili seçimlerinde Demokratik 
Sol Partiden İzmir Milletvekili seçilerek Meclise girdi. 09.03.1999 
tarihinde DSP’den istifa ederek bağımsız kaldı. 19.03.1999 tarihinde 
Demokrat Türkiye Partisine (DTP) katıldı. Dilekçe, Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe komisyonları üyeliklerinde bulundu.  



72	  

Ayrıca kadının statüsü konusunda kurulan (10/219) esas numaralı Meclis 
Araştırma Komisyonu ile Karadeniz Sahil Yolu ile ilgili Bayındırlık ve 
İskân Bakanı Yaşar Topçu hakkında kurulan (9/19) esas numaralı ve SSK 
Genel Müdürlüğünce yapılan personel sınavına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eski Bakanı Necati Çelik hakkında kurulan (9/31) esas numaralı 
Meclis Soruşturması komisyonlarında görev aldı (Gökçimen, 2009, s. 
424). 
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Güler ASLAN 
21. Dönem İzmir Milletvekili 

 
“Kadınlar gelecek, Türkiye gelişecek, kadınlar geleceğimizdir.” 
 
“Toplumda kadının konumunun güçlenmesi sayesinde toplum çağdaş bir 
toplum olur.” 
 
Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 1947- 
Baba Adı: Mustafa. 
Anne Adı: Güzin. 
Eğitim Durumu: Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce 
Bölümü. 
Medeni Durum: Evli, 2 çocuk annesi.   
Milletvekili Olduğu Dönem: 21. Dönem. 
Parti: DSP. 

 

Çalışma Yaşamı:  Siyasete başlamadan önce Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı okullarda İngilizce öğretmeni olarak çalışmıştır 

 
Siyasete Giriş Süreci 
 
Kadınların siyasete girmesi gerektiğini kadın olarak, anne olarak, 
öğretmen, eğitici, milletvekili, vatandaş olarak hep düşündüğünü belirten 
Güler Aslan, yalnızca düşünmenin yeterli olmayacağını, siyasete girip 
çalışması gerektiğini fark ederek yola çıkmıştır. 42 yaşında emekli olmuş, 
10 dernekte aktif olarak çalışmıştır. Zamanını, enerjisini, fiziksel ve 
ekonomik gücünü aktif politikada kullanma isteği ile 1993 yılında 
inandığı lider Bülent Ecevit’in genel başkanı olduğu DSP’ye kayıt olarak 
mahalle temsilcisi kimliğiyle çalışmaya başlamıştır. 1995 seçimlerinde 7. 
sıra milletvekili adayı olmuş, gayretli çalışmaları sonucu 1999 yılında 
adaylıkta 4. sıraya yükselmiş ve böylece Parlamentoya girme şansını 
yakalamıştır. 1999-2002 yılları arasında DSP’de 10 kadın 
milletvekilinden birisi olmak gururunu yaşayan Aslan, Türkiye’ye hizmet 
etmek, kadınların haklarını savunmak, engellilere hizmet etmek, çocuk 
hakları gibi konularda çalışmak, proje üretme ideallerini gerçekleştirmek 
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üzere kullandığı stratejinin sadece düzgün, düzenli ve verimli çalışmak 
olduğunu ifade etmiştir. 
 
Siyasal Yaşam 
 
Milletvekili olarak halkın istediği bireysel işleri bitirmenin yanı sıra 
toplumsal ihtiyaç duyulan kanunları çıkarmak için kanun teklifi vermeyi 
hedefleyen Aslan, Millî Eğitim, Gençlik ve Kültür Komisyonu Üyesi 
olarak Yaşar ve İzmir Ekonomi Üniversitesinin kuruluş kararlarında 
imzası olduğunu belirtmiştir. İmzası olduğu başka kanunlar arasında 
Mecliste konuşmalar yaparak desteklediği, engellilere ait kanun (36 
maddelik), YÖK Kanunu, 8 Yıllık Eğitim Kanun’u bulunmaktadır. 
 
Kadınlarla ilgili tüm sivil toplum kuruluşları çalışmalarında yer alan 
Aslan, Kadın Adayları Güçlendirme Derneği (KA.DER), Kadını 
Güçlendirme Vakfı, Kadın Haklarını Koruma Derneği, Ege Kadın 
Dayanışma Vakfı (EKDAV) gibi vakıflarda kurucu üye ve yönetim 
kurulu üyeliği yapmıştır. Eylemlerle, konuşmalarla, kadın meclis başkanı 
seçilmesine destek vermiştir. Kadın cinayetleri, erken evlenmeler, evlilik 
sorunları ve benzer konularda sorunları Medeni Kanun’a taşıyarak lehte 
kararlar çıkarılmasında rol oynamıştır.  
 
Milletvekilinin asıl görevinin, yasama, yeni kanun çıkarmak olduğunu 
belirten Aslan, yıllarca okullarında çalışarak deneyim kazandığı, 
sorunlarını içinde bulunarak öğrendiği, Millî Eğitim, Gençlik ve Kültür 
Komisyonunda etkin bir üye olarak çalışmalar yaptığını gururla ifade 
etmiştir. 
 
Siyasette Kadın Olmak 
 
Güler Aslan, kadın siyasetçi olmanın zor olduğunu belirttikten sonra, 
kendisinin bazı özel avantajlara sahip olduğunu açıklamış ve bunlar 
arasında öğretmen olmasını, 10 farklı sivil toplum örgütünde çalışma 
tecrübesini, eğitimini ve İzmir milletvekili olmasını saymıştır. Medeni 
cesareti sayesinde Mecliste her gruba girebildiğini ve konuşabildiğini 
eklemiştir. 
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Aslan, kadınların siyasette var olabilmeleri için öncelikle güçlü, iradeli, 
cesur ve tutarlı olmaları gerektiğini, kendine güvenin, kılık kıyafete 
dikkat etmenin, aile desteğini almanın ve çok çalışmanın önemini 
vurgulamıştır. 
 
Güler Aslan’a göre, kadınlar siyasetin seviyesini etkiliyorlar. Aslan, 
kadınların siyasette seviyenin yükselmesinde olumlu katkıda 
bulunduğunu, kadının olduğu yerde herkesin daha temkinli, ölçülü 
davrandığını belirterek maçlara bile seviye düzelsin diye kadınların 
parasız alınmaya başladığını örnek göstermiştir. 
 
Nüfusunun %50’si kadın olan ülkemizde Meclisteki %15 kadın, %85 
erkek oranının kendisini çok rahatsız ettiğini açıklayan Aslan, genellikle 
her kabineye göstermelik olarak bir kadın konduğunu ve bunun sanki 
kadınlar başka bir konu bilmezlermiş gibi “Kadından Sorumlu Bakan” 
olarak atandığını söylemiştir. Yerel yönetimleri, belediye başkanlığını 
kadınların erkeklerden daha iyi yapabileceklerini savunan Aslan, ancak 
milletvekili ve kabine bakanlığı adaylarının özenle seçilmesi 
gerektiğinin, bazen yanlış seçilen adayların kadınları iyi temsil 
edemediğinin altını çizmiştir. 
 
Güler Aslan, erkeklerin, etki altına alınacak kadınları yanlarında görmek 
istedikleri, kuvvetli kadınlarla çalışmaktan kaçındıkları, eş olarak bile 
kadının itaat edenini, söz dinleyenini seçtikleri görüşünü belirtmiştir. 
Atatürk’ün kadınlara verdiği hakların hâlen tam olarak 
kullanılamadığından yakınan Aslan’a göre kadınların siyasi güç 
kullanmasını erkek siyasetçilerin asla kabul etmediğini, çünkü kadının 
gücünün onlara zor geldiğini ifade etmiştir. Ancak kadınların her ne 
olursa olsun güçlü olmalarını gerektiğini şu dizelerle dile getirmiştir: 
 

“Güçlü insanlar mutlu gözükür, mutsuz olsalar bile. 
Güçlü insanlar gülümserler, canları yansa bile. 
Güçlü insanlar umursamazlar, umursamaları gerekse bile. 
Güçlü insanlar affederler, affetmek istemese bile. 
Güçlü insanlar pes etmezler, yorgun olsalar bile. 
Ve güçlü insanlar kırılmamış gibi yaparlar paramparça olsalar 

bile…” 
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Partilerde Kadının Konumu 
 
Partilerde, yönetimde, bakanlar kurulunda, MYK’da, belediye 
başkanlığında, seçimlerde il ve ilçe yönetim kurulu üyeliğinde 
kadınlarımızın yeterince yer alamadıklarından, onlara görev 
verilmediğinden şikâyetçi olan Aslan’a göre cinsiyet eşitliği partilerin 
temel değerlerinden birisi olmalıdır. Son seçimlerde CHP’nin her 
kademede kadın kotası uygulaması yaparak adayların çoğalmasını 
sağlamasını olumlu bir uygulama olarak görmektedir.  
 
CHP’nin gençler ve kadınlar adına attığı güçlü adımlar arasında, kadın ve 
gençlik kotasıyla somut hedefleri olmasını, CHP’nin kadın ve gençlik 
MYK ve yönetim kurulu bulunmasını, bu kurulların çok iyi çalıştıklarını 
saymaktadır. Kadınlar ve gençler olmadan hiçbir yönetiminin başarılı 
olamayacağını ifade eden Aslan, partilerin imkânlarının sınırlı olduğunun 
ve kadınlara uygulanan eğitim programlarının ve onlara verilen desteğin 
yeterli düzeyde olmadığının farkındadır. Siyasetin altın kuralı olan “VİP” 
(Vakit, İstek, Para)’ın kadın siyasetçiler için de geçerli olduğunun altını 
çizmektedir.   
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Kadın Hareketi 
 
Kadın-erkek eşitliğinden yana olan Aslan, kadın hareketlerini 
desteklediğini belirtmiştir. Kadınların haklarını arayıp yerinde 
kullanmaları için kadın hareketinin gerekliliğini vurgulamıştır.  
 
Aslan,  erkek egemen toplumda kadınları güçlendirmenin zorluğunu 
belirtmekte, bu konuya katkıda bulunmak için sürekli çalışıp 
konferanslara katılmakta ve bilgilendirmeler yapmaktadır. 
 
KA.DER’i en etkili sivil toplum kuruluşu olarak gören Aslan, kadına 
siyasette yeterince yer verildiğinde siyasetin güzelleşeceğini, 
temizleneceğini ve düzeleceğini iddia etmektedir. 
 

 
 
Türkiye’de Kadın 
 
Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara 
verdiği haklarla yetinildiği, o günden bugüne bir arpa boyu yol 
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alınamadığını, aksine kadın haklarını yok etmek, kadını evde oturmaya 
mahkûm etmek için uğraşıldığını söyleyen Güler Aslan, eli öpülesi 
kadınlarımızın köylerimizde erkekler kahveye giderken tarlaya gidip 
çalıştığını, omuzlarında odun taşıdığını anlatmıştır.  
 
Kadının kayıtlı istihdama daha çok katılabilmesi için iş yerlerinde kadın 
kotası olması gerektiğini belirterek, fabrikalarda ve her yerde zor işlerde 
kadınların çalıştığı, üst kademelerde erkeklerin bulunduğu, eşit işe eşit 
ücret verilmediği gerçeklerini dile getirmiştir. Kreş ve anaokulu 
sayılarının yetersiz olmasının da kadınları iş yaşamından uzak tuttuğunu 
ifade etmiştir. Bu sorunların öncelikli olarak giderilmesi için ülkenin her 
kurumunda ve toplumun her kesiminde çalışmalar yapılmasını 
önermektedir. 
 
Şiddetin en önemli nedenleri olarak, kadın ve erkeklerin yetişme 
tarzlarını, kadına önem verilmemesini, evde ve toplumda kadının söz 
hakkı olmamasını görmektedir. “Evlilik yaşı 18 olmalıdır, çocuk 
evlilikleri, imam nikâhları, kuma alma olayları acilen çözülmelidir” 
açıklamalarında bulunan Aslan, bu sorunların çözümünün gerektiğini 
ifade etmiştir.  
 
“Toplumda kadının konumunun güçlenmesi sayesinde toplum çağdaş bir 
toplum olur.” inancındadır. Türk kadının karşılaştığı olumsuzlukları 
durdurmak için her Türk vatandaşının görevinin güçlü, eğitimli, çağdaş 
evlatlar yetiştirmek, kız çocuklarımızı iyi eğitmek, erkeklere kadına 
saygı ve değer vermeyi öğretmek,  kadına uygulanan şiddeti kınamak ve 
kırsal kesimlere giderek onlara destek vermek, onları aydınlatmak 
olduğunu savunmaktadır. 
 
Aile ve Siyaset 
 
Güler Aslan, evli ve çocuk sahibi milletvekillerinin tüm zorluklara 
rağmen çocuklarına ve eşlerine karşı görevlerini yerine getirmeye 
çalıştığını belirtmiş ama tüm bu zorlukların kadına daha fazla güç ve hırs 
verdiğini, onu pratik olmaya yönelttiğini ve bu nedenlerle kadınların 
sorunları daha kolay çözdüğünü şu sözlerle ifade etmiştir:  
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“Hiçbir sorun çalışmak isteyen kadını durduramaz. Aksine güçlendirir. 
Kadın, çocuk da yapar, kariyer de yapar, sorunu da çözer. Bu nedenle 
erkekten daha güçlü olur. Bütün bunlara ilaveten kadında ‘önsezi’ vardır. 
Bu önemli duygusuyla belli etmeden, sessizce, başarıyla olayları çözer”. 
 
İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak 
 
“İzmir kadın hareketlerinin öncüsüdür. İzmirli olmak ayrıcalıktır. İzmirli 
olmak güçtür. İzmirli olmak çağdaşlıktır.” şeklinde düşüncelerini 
açıklayan Aslan, gelişerek çoğalabilmek için birlik olmanın, İzmir ve 
kadınlar için gönül ve güç birliğinde el ele, gönül gönüle bağlanmanın, 
yılmamanın önemini vurgulamıştır. Aslan’a göre kadın olmak ve İzmirli 
olmak özeldir, güzeldir. İzmir’in yaşantısı, aile durumu, kültürü, eğitimi, 
öz geçmişi bütün sorunları daha kolay çözmesine yardımcı olur. 
 
Unutulmayan Anılar 
 
Güler Aslan, unutmadığı bir anısını şöyle anlatmıştır: “En son 
İstanbul’dan İzmir’e gelirken hava meydanında eşimin ve benim nüfus 
cüzdanımı verdim, biletleri alacağım. Eşiniz milletvekili değil mi, diye 
bana soruyorlar. Cevabım, 21. Dönem İzmir Milletvekili, diyorum, 
gülüyorum. Kadınlara hep ‘’eş‘’ gözüyle bakıyorlar.” 
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Canan ARITMAN 
22./23. Dönem İzmir Milletvekili 

 
“Bir toplumun durumunu değerlendirmek için kadınlarına bakmanız 
yeterlidir.” 
 
Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 1950- 
Baba Adı: Kemaleddin. 
Anne Adı: Zahide. 
Eğitim Durumu: Karşıyaka Kız Lisesi, Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi. 
Medeni Durum: Evli, 2 çocuk annesi.  
Milletvekili Olduğu Dönem: 22./23. 
Parti: CHP. 

  

Çalışma Yaşamı: Tıp doktorudur. Uzmanlığını Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında yapmıştır. 
Serbest doktor olarak çalışmıştır. 

 
Siyasete Giriş Süreci 
 
Siyasete girme nedenini kendisini ülkesine karşı borçlu hissetmesi olarak 
açıklayan Canan Arıtman, bu konudaki duygularını şu sözlerle ifade 
etmektedir: 
 
“Erkekler vatan borcunu askerlik yaparak bir şekilde ödüyorlar. Ben bir 
kadın olarak nasıl ödeyebilirim diye düşündüm. Bu devletin imkânlarıyla, 
bu milletin vergileriyle okudum. Tıp fakültesi ücretsiz bir okul, bütün 
tahsil hayatım devlet okullarında geçti. Ben bugün okuduysam, hekim 
olduysam, ünlü, çok hastası olan ve iyi para kazanan bir hekim 
olabildiysem bunu bu millete borçluyum. Bunun yanında, ailem beni 
toplumsal sorumluluk duygusu olan bir insan olarak yetiştirdi. Pek çok 
sivil toplum örgütünde görevim vardı, hep sivil toplum örgütleriyle 
topluma destek olmaya çalıştım. Bu çalışmalarım arasında sivil toplum 
örgütlerinde iğneyle kuyu kazıldığını fark ettim. On yirmi kişi beş kuruş 
para topluyorsunuz, bir garibana ihtiyacı olan bir şey vermeye 
çalışıyorsunuz. Yoksul çocuğa burs temin etmeye çalışıyorsunuz. 
Bunların çok yetersiz olduğunu gördüm. Bütün sorunların çözüm yeri 
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Parlamentoda, yani demokrasidedir; bizde ne yazık ki sivil toplum 
örgütleri zayıf ve Parlamentolara baskı unsuru olamıyorlar. Onun için 
bütün sorunların çözüm yeri olan Parlamentoda olmak lazım dedim ve bu 
yola girdim.” 
 
Canan Arıtman, siyasete girmesinin bir başka nedenini Kemalist olmasına 
bağlamaktadır. Bir Kemalist olarak Atatürk’ün çağdaş cumhuriyet 
kadınına verdiği görevi eksiksiz yapmak isteği ile Atatürk’ün kadınlara 
siyaseti hedef gösterdiğinin farkında olarak siyaset yapma gerekliliğini 
hissetmiştir. Bunların yanında, karakterinin siyaset yapmaya çok uygun 
olduğunu, çünkü insanları çok sevdiğini, insana hizmet etmekten çok 
mutlu olduğunu söylemiştir. Ona göre siyaset, tıp mesleğine çok yakındır 
çünkü hem tıp hem siyaset insana hizmet sanatıdır, insanın yaşam 
kalitesini yükseltmek için yapılır. Tıp mesleğinde sadece sağlık alanında 
insanın yaşam kalitesini yükseltebilirsiniz ama insan sağlığını bozan diğer 
faktörleri ortadan kaldırabilmenin yolu siyasettir. Birçok hastalık fakirlik, 
yoksulluk ve olumsuz çevre koşullarından kaynaklanır. Bütün bunları 
ancak siyasette olursanız değiştirebilirsiniz.  
 
Bu düşüncelerle siyasete atılmaya karar veren Arıtman, önce yerel 
parlamento olarak adlandırdığı belediye meclisi ile işe başlamaya karar 
vermiş ve 1989 yılında Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi olmuştur. 
Arıtman, siyasete girmek isteyen kadınlara yerel yönetimlerle 
başlamalarını önermektedir. Yaşamının bu dönemini şöyle anlatmıştır: 
 
“O zaman çocuklarım küçüktü, zor ve çok yoğun çalıştığım mesleğimde 
en aktif olduğum yıllardı.  Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi olmam, 
siyaseti öğrenmek için bir fırsat oldu. Yaşadığım yerin sorunlarının 
tespiti, çözümlerinin düşünülmesi, uygulanması ve kürsü hâkimiyetini 
öğrenmek beni parlamentoya hazırlayan deneyimler kazandırdı. 1. dönem 
sadece Karşıyaka, 2. dönem hem Büyükşehir hem Karşıyaka Belediye 
Meclis Üyeliği yaptım. CHP’den Meclis Başkan Vekilliği yaptığım 
sürede Burhan Özfatura ile çalıştım ve kendisi ile çok kavga ettim ama 
muhalefete mensup bir siyasetçi de olsam, eğer haklıysam, doğru bir 
çözüm gösteriyorsam ve sesimi güçlü çıkartabilip çok şeyi göze 
alabiliyorsam tek başıma bazı şeyleri değiştirebileceğimi öğrendim.” 
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Arıtman, Belediye Meclis Üyeliği sonrası 1999 yılında Cumhuriyet Halk 
Partisi İzmir 2. Bölge ön seçimlerine girerek milletvekili adayı olmuştur. 
Ön seçimlerden liste ikincisi olarak çıkmasına rağmen CHP Türkiye 
genelinde barajı geçemediği için seçilememiştir. 2002 yılında girdiği 
seçimde ilk kez milletvekili olmuş, 2007’de tekrar milletvekili seçilmiştir. 
Bu dönemde yeni CHP yönetimi tarafından tasfiyeye uğrayan 
siyasetçilerden biri olmuştur. 
 
Siyasal Yaşam 
 
22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilliği yapan Canan Arıtman, 22. 
Dönemde Çevre Komisyonu Üyeliği, 23. Dönemde Dış İşleri Komisyonu 
Üyeliği yapmıştır. 23. Dönemde kurulan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Üyeliğinde bulunmuştur. 
 
Milletvekilliği dönemlerinde birçok araştırma komisyonun da görev 
yapan Arıtman, özellikle kadın ve çocuk sorunlarıyla ilgilenmiştir. 
Bunların arasında, kurulmaları için önerge verdiği Namus ve Töre 
Cinayetleri Komisyonu ve Çocuk İstismarı Araştırma Komisyonu vardır. 
Görev yaptığı diğer komisyonlardan bazıları, Uyuşturucu ile Mücadele 
Komisyonu ve Tuz Gölü Araştırma Komisyonudur. 
 
Siyasette Kadın Olmak 
 
Türkiye’de kadın milletvekili olarak cinsiyetçi uygulama ve davranışlar 
gibi sorunlarla karşılaşıp karşılaşmadığı sorulduğunda Arıtman, 
Türkiye’de kadın milletvekili olmanın hem dezavantajları hem avantajları 
olduğundan söz etmiştir. Kadınların siyasetin kulisleri arasındaki içkili 
restoranlar ve otel lobilerine giremediğinden, buralarda yapılan ve gece 
geç vakitlere kadar süren kulis faaliyetlerinin dışında kalıp çok şey 
kaybettiğinden bahsetmiştir. Seçim dönemlerinde başarılı olmak için 
oyunu kurallarına göre oynamak gerektiğini bildiğinden zaman zaman 
geleneksel davranış biçimlerini değiştirmek zorunda kaldığını aşağıdaki 
örnekle açıklamıştır.   
 
“Bu olay 1999 yılı ön seçim zamanında yaşandı. Ertesi gün ön seçim var. 
Çalışmaları bitirdik ama yine de tabii ne yapabilirim de bir oy fazla 
alabilirim diye düşünüyorum. Bir haber aldık ki adaylar delegelerle 
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birlikte Karşıyaka’da bir meyhanede yiyorlar, içiyorlar. Aralarında eski 
bakanlar da var. Hepsi oradalar ve büyük bir delege çoğunluğu var; 
meyhaneyi kapatmışlar yiyip içiyorlar. Benim ekip, ‘Eyvah bir yığın 
delege var orada ama biz oraya hem de gecenin 12’sinde gidemeyiz, 
kaçırdık işte’, diye üzülüyor. Ben, ‘Neden gidemiyoruz? Meyhaneyse 
meyhane, şu anda bir parti toplantısı yapılıyor. Kulis var, kalkın 
gidiyoruz’ dedim. Gittik, adresini öğrendik. Çat kapı meyhaneden girdik 
içeri hep beraber. Herkes şok oldu, herkes erkek çünkü. Hakikaten eski 
bakanlar, mevcut milletvekilleri, eski milletvekilleri, adaylar ve büyük bir 
delege çoğunluğu erkek erkeğe yiyorlar, içiyorlar, rakılar, şarkılar, 
kendilerine de oy topluyorlar o arada. İçeri girip herkesin elini sıktım. 
Benim ekip dâhil herkes şokta. Geçtim, eski bakanlarımızdan Alev 
Coşkun’un yanına oturdum. O da ön seçime giriyor. Durdu, ‘Doktor 
Hanım, sizi tebrik ediyorum. Siz siyaseti başaracaksınız. Bu cesaret, bu 
medeni cesaret, bu davranış onu gösteriyor.’ dedi. Yani milletvekili 
olabildiysem, ön seçimlerden çıkabildiysem bu şekilde, gerektiğinde 
meyhaneye de girerek başardım. Her yere girdim, herkesten oy istedim.” 
 
Diğer yandan kadın olmanın siyasette bazen olumlu yönlerini de 
yaşadığından bahsetmiş ve şu örneği vermiştir:  
 
“Ön seçime girdik, çok zorlu bir süreçti. Ön seçim her zaman genel 
seçimden daha zordur,  partideki delegelerin takdirini almak ve o listeye 
seçilebilecek sırada girebilmek çok önemlidir. Seçim çalışmalarındayız ve 
İzmir 2. Bölgede ön seçime giren 30 civarında aday adayı arasında sadece 
iki tane kadın aday adayı var, gerisi erkek. Bunların arasında eski 
bakanlar, milletvekilleri gibi baba baba isimler var. Biz iki çaylak kadın 
seçim sistemini bile tam kavrayamadan öylece girmişiz; kendimizce bir 
şeyler yapmaya çalışıyoruz. Delegelerin önünde kendimizi anlatıyoruz ve 
oy istiyoruz. Bu seçimler sırasında bizimle beraber ön seçime giren 
milletvekili aday adayı bir arkadaşımız (burada adını vermek istiyorum: 
Şu anda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Atilla Sertel) 
delegelerin önünde ayağa kalkarak, ‘Arkadaşlar Cumhuriyet Halk 
Partisine yakışan şey kadın milletvekili adayının olmasıdır, lütfen kadın 
arkadaşlarımıza oy verelim’ demiştir. Bir adayın başka bir aday için oy 
istemesi sık görülür bir şey değildir. O seçimde Atilla Sertel ve onun gibi 
kadın dostu adaylar ve delegeler sayesinde her iki bölgeden de listeye 
kadın adayların girmesi, hem de seçilebilir sırada girmesi sağlanmıştır.” 
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Bu olaydan çok etkilendiğini belirten Arıtman, ön seçim olmadığı 
zamanlarda da İzmir gibi çağdaş kentlerde partilerin seçmenin gözüne 
girebilmek ve oy alabilmek için bile olsa kadın aday göstermek zorunda 
hissettiklerini eklemiştir.  
 
Kadınların siyasetin seviyesini etkilemekteki rolleri konusunda, bunun 
partiden partiye değiştiğini, Cumhuriyet Halk Partisi gibi hem tabanında 
hem tavanında kadına saygı duyan siyasetçilerin bulunduğu partilerin 
toplantılarında konuşmalara dikkat edildiğini, parti genel başkanının 
durup kadın milletvekillerine yol verdiğini, girişlerde pozitif ayrımcılık 
yapılarak kadınların önce alındığını anlatmıştır. Bazı partiler de ise 
durumun böyle olmadığını,  kadının ikinci sınıf insan olarak görülmesinin 
bütün davranışlarına ve konuşmalara yansıdığını, karşı çıkan, itiraz eden, 
konuşan bir kadın siyasetçiyseniz sizi susturmak için çok acımasızca 
hakaret edilebildiğini söylemiş ve bunun birçok örneğine şahit olduğunu 
ifade etmiştir. 
 
Türkiye’de Parlamentodaki kadın milletvekili oranlarının oldukça düşük 
olmasının nedenlerini şöyle anlamıştır: “Siyasette kadının önünde çok 
engel var. Bir kere kadınlar erkeklerle eşit bir şekilde yarışmıyor, yani 
çok sağlıklı bir atletle engelli bir atletin aynı kulvarda koşuya çıkmasına 
benziyor bu, siz baştan kaybediyorsunuz çünkü siz engellisiniz. 
Kadınların siyasetteki duruşu bu,  onun için pozitif ayrımcılık gereklidir,  
o engelli konumda olanı biraz önden, 15-20 metre önden başlatmak 
şarttır.  Kadınların önündeki engeller nelerdir? En önemli engel ekonomik 
engeldir. Siyaset para isteyen bir iştir. Propaganda döneminiz, adaylık 
süreciniz, aday gösterildikten sonraki süreç hep maddi güç ister. 
Türkiye’de henüz kadınların çoğunluğunun ekonomik özgürlüğü yok, 
ekonomik birikimi yok, yani siyasete girebilmek için harcayacak parası 
yok. Bizde hem devletin hem siyasi partilerin hem de toplumun kadın 
siyasetçiyi bu yönden destekleyecek hiçbir mekanizması yok, hiçbir yasal 
düzenlemesi de yok. Siyasi partiler bazen seçimlerde kadın adaydan 
adaylık ücreti almıyor veya daha az adaylık ücreti alıyor ama bu yeterli 
değildir. Milletvekili olabilmek için en kolay ödenebilecek olan yine o 
adaylık aidatınızdır.  Propaganda döneminde çok daha başka yerlerde çok 
büyük paralar harcamak durumundasınız. Bu nedenle kadın adayları 
propaganda dönemlerinde desteklemek üzere siyasi partiler sistem 
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geliştirmelidir.  Hatta devlet bu konuda yasal tedbirler almalıdır. Bu 
konular siyasi partiler yasasına yazılmalıdır. Devlet siyasi partilere 
bütçeden pay ayırarak büyük paralar veriyor. Verilen bu paranın hiç 
olmazsa 1/5’ni kadın adayların seçim dönemlerinde harcanmak üzere 
kullanılması için yasal bir zorunluluk getirilebilir.  
 
Diğer yandan sivil topluma düşen görevler de var. Örneğin Amerika’da 
sırf bu iş için dernekler var, seçim zamanı o dernekler çıkıyor, sokakta 
kadın adaylar için, onların propaganda işlerine aktarmak için para 
topluyor ve bunu siyasi parti ayrımı gözetmeden yapıyorlar, yani 
topladıkları parayı o bölgedeki hem Cumhuriyetçi hem Demokrat olan 
kadın adaylara eşit bir biçimde yolluyorlar. Bu şekilde kadın adaylar 
destekleniyor, bizde hiçbir şekilde destek yok, siz sadece ailenizin 
ekonomik desteğini alabiliyorsunuz. Bu arada aileler de kültürel 
nedenlerden dolayı kadın adayların desteklenmesine pek sıcak 
bakmıyorlar. Burada bir şey söylemek isterim: Siyasette bir deyiş vardır 
“Politikacının parası pul, karısı duldur.” derler. Şimdi bu sözü kadın 
siyasetçi için söyleyin, kadın için ne kadar ağır bir durum olduğunun 
ortaya çıktığını görürsünüz. 
 
Kadın siyasetçinin önündeki başka bir engel, eğitim faktörüdür. Genelde 
ne yazık ki kadınlarımız eğitimsiz veya erkeklere göre daha az eğitimli. 
Diğer taraftan, siyasette kadının yüksek eğitimli olması bekleniyor. 
İlkokul mezunu olan bir adam milletvekili adayı olabilir, seçilebilir, 
milletvekili de olur ama ilkokul mezunu bir kadın olamaz. Parlamento 
tarihine bakın. Atatürk’ün bizzat milletvekili yaptığı Satı Kadın’dan 
başkası yoktur.  Satı Kadın, okuryazardır.  Onun dışında o dönem dâhil 
olmak üzere Parlamentoya giren tüm kadınlar yüksek eğitimlidir, hepsi 
üniversite mezunudur, hatta bu da yetmez lisansüstü eğitimi vardır ve 
hatta 1-2 yabancı dil bilmeleri gerekir. 
 
Bu arada medyaya da değinmek isterim.  Bizde medya seçimlerden sonra 
hep ‘ahh, vahh, yine kadınlar yok, yine kadınsız Meclis, bıyıklı Meclis’ 
söylemleriyle doludur. Kardeşim siz bu lafları aday listeleri hazırlanırken 
söyleyin. Seçimden önce söyleyin ki bir etkisi olsun. Sözün kısası medya 
da kadına yeterli desteği verme konusunda üzerine düşeni tam yerine 
getirmemektedir. Kadın milletvekili sayısını artırmak için medya bir baskı 
unsuru olmalıdır, sadece kadın örgütleri değil tüm sivil toplum örgütleri 
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bir baskı unsuru olmalıdır. Seçim öncesi bir iki tane kadın örgütü çıkıyor, 
‘Kadın milletvekili isteriz, kadın aday isteriz’, diyor ama sesleri çok cılız 
kalıyor. Demokratik bir ülkede yaşamak istiyorsak bütün STK’ların talep 
etmesi lazım. Kadın siyasetçi talep etmemiz lazım, bu sivil topluma da 
düşer, devlete de düşer. Elbette,  siyasette kadın erkek eşitliğini sağlamak 
üzere siyasi partiler yasasında gerekli yasal düzenlemeler yapmak devlet 
politikası olmalıdır. Ancak, erkek egemen siyasette bu tür yasaları 
çıkarmak çok güçtür çünkü siyasette egemen noktada hep erkekler var, 
karar vericiler erkektir, çoğunluğu erkek Meclisten böyle bir kanun 
çıkartamıyorsunuz. Bakın ben defalarca %50 cinsiyet kotası için parti 
örgütlenmesinden başlayarak Parlamentolara kadar kanun teklifi verdim 
ama başarılı olamadım. Kota talebi yalnızca bir eşitlik talebi değildir. 
Özünde bir demokrasi talebidir. Nüfusun yarısının adil oranlarda 
Parlamentoda temsil edilmediği sistemlerde gerçek bir demokrasiden 
bahsedilemez.” 
 
Arıtman, kadınların siyasi güç kullanmasını erkek siyasetçilerin hoş 
karşılamadığını,  25 yıldır siyasette olan bir kadın olarak erkeklerin elinde 
olsa kadınlara hiçbir siyasi güç vermeyeceklerini düşündüğünü 
söylemiştir. Erkeklerin bu ülkede siyaseti bir erkek alanı olarak 
gördüklerini, kendi top oynadıkları bu alanda kadının ben de burada sizle 
top oynayacağım demesine hepsinin bozulduğunu ifade etmiştir.  
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Partilerde Kadının Konumu 
 
Arıtman, CHP dâhil tüm partilerde %30 kadın kotası olduğunu ama bu 
kotaların bir aldatmaca olduğunu ve tam olarak kesinlikle 
uygulanmadığını ifade etmiştir. Parti görevlerinde, il, ilçe yönetimlerinde, 
parti meclisinde 1/3 cinsiyet kotasının var göründüğünü ama buralara 
bakıldığında kadın kotalarının kullanılmadığının açıkça görüldüğünü 
söylemiştir. Cinsiyet kotasından parti meclisine erkeklerin seçildiğini 
iddia ederek, CHP’nin son kurultayında iki erkeğin yeterli oyu 
alamadığını ve cinsiyet kotasından seçildiğini örnek vermiştir. 
 
Canan Arıtman, kota konmasının yeterli olmadığını, mutlaka fermuar 
sisteminin uygulanması gerektiğini öne sürmektedir. 1/3 kadın kotasını 
uygularken liste başına erkekleri, liste sonuna kadınları koymak yoluyla, 
tüm kadın adaylarınızın seçilmesini engelleyebilirsiniz. Son yerel 
seçimlerde bazı partiler sözde kota sistemi uygulanmıştır ama kadınlar 
hep sonlara yazıldığı için yine çok az sayıda kadın belediye meclisine 
seçilebilmiştir. Arıtman, eşitlikçi bir toplum hedefliyorsak,  %50 cinsiyet 
kotasının ve fermuar sisteminin siyasi partiler yasasına konması 
gerektiğini, üzerini vurgulayarak tekrarlamıştır.  Milletvekilliği sırasında 
bu konuda verdiği bir kanun teklifinin gündeme bile alınmadığını, 
komisyonda bile görüşülmediğini sitemle anlatmıştır. Bu kanun teklifinin 
dört dörtlük mükemmel ön seçim sistemini içerdiğini ilave ederek şöyle 
açıklamıştır: 
 
“Mesela dedim ki ön seçim yapıldığı takdirde en çok oyu hangi cinsiyet 
alıyorsa fermuar sistemi ondan başlasın,  yani en çok oyu kadın aldıysa 
bir numara kadın iki numara erkek, ama erkek aldıysa bir numara erkek 
iki numara kadın olsun. Ben üzerime düşeni yaptım ama değiştiremedim. 
Başbakan olmak lazımmış, milletvekili olmak yetmiyor.” 
 
Arıtman’ın sitemle söz ettiği başka bir konu, partilerde kadınların karar 
mekanizmalarında kararları etkileyecek veya kararları değiştirebilecek 
ölçüde yer alamamaları, her zaman azınlıkta kalmalarıdır. Bunun tüm 
partiler için geçerli olduğundan, tüm partilerin yönetimlerinde, belde 
örgütünden genel merkeze kadar tüm kademelerinde, kadın sayısının çok 
az olduğundan yakınmaktadır. Milletvekili olduğu dönemde görev aldığı 
komisyonlarda ara sıra kadın başkanlara rastladığını, örneğin Namus ve 
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Töre Cinayetleri Araştırma Komisyonuna şimdi Gaziantep Belediye 
Başkanı olan Fatma Şahin’in başkan olarak atandığını ama tümüne 
bakıldığında kadın komisyon başkanı oranlarının çok düşük olduğunu 
belirtmiştir. 
 
Konu, partilerin kadın kollarına geldiğinde Arıtman, CHP’nin Kadın 
Kolları olduğunu ama özerk olmadığı için işlevini tam olarak yerine 
getiremediğini dile getirmektedir. Parti kadın kollarına feminist olarak 
baktığında, partilerin erkek kolları olmadığı gibi kadın kollarına da gerek 
olmadığını, bu ayrımın arkasında kadınları gerçek siyaset zemininden 
uzak tutmak, kadınlar için bir mutfak hazırlayıp, onların bu sınırların 
dışına çıkmalarını engellemek olduğunu savunmaktadır. Kadın kollarının 
işlevinin kapı kapı dolaşıp broşür dağıtmaktan, erkekler için oy 
istemekten, para toplamaktan öteye geçemediğini ama Türkiye gerçekleri 
göz önüne alındığında erkeklerle çalışmasına eşleri tarafından izin 
verilmeyen birçok kadın için bu kolların siyasete açılan tek kapı olduğunu 
kabul ettiğini belirtmektedir. Arıtman, bazı partilerin kadınların 
toplumdaki etkinliğinin farkına vararak iyi bir kadın örgütlenmesi ile 
erkekler için oy toplamada çok başarılı olduğunu ama bunu yaparken 
kadınlara hiçbir hak vermediği tezini ileri sürmüştür.  
 
Arıtman, siyasette istenen kadınların hanım hanımcık, cici, kendisine 
verilen rolü kabul eden, erkek egemen sistemin sözcüsü olmayı 
kabullenen, bir başka deyişle vitrin süsü olmayı kabul eden kadınlar 
olduğunu söylemektedir.  Kendisi gibi yaramaz kızların, yani çıkıp eşitlik, 
özgürlük, hak, hukuk isteyenlerin, sesi çok çıkanların en kısa zamanda 
tasfiye edilmesi gereken kadın siyasetçiler arasına konduğunu belirtmiştir.  
Parlamentoda kalmak için vitrin süsü olmayı kabul edecek kadınlardan 
olmadığını,  doğru bildiğini söylediğini ve bu nedenle tasfiye edildiğini 
açıklamıştır. Bundan pişman olmadığını,  4 senedir de Parlamento dışında 
olmasına rağmen hâlâ Türkiye çapında tanınan bir milletvekili olmasının 
kendisi için daha önemli olduğunu vurgulamıştır. Bir politikacı olarak 
amacının insanların sesi olabilmek, onların yüreğine dokunabilmek, 
onlara yol açmak ve iz bırakmak olduğunu ve bunu başardığına inandığını 
söylememiştir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı 
olduğunda yapılan kamuoyu araştırmasında parti oyunun üstüne %25 
bireysel oy getirecek bir aday olduğunun ortaya çıkmasından gururla söz 
eden Arıtman, partisinin kendisini aday göstermemesine sitem etmiştir.  
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Kadın Hareketi 
 
Canan Arıtman, siyasetten önce kadın hareketinin içinde bir aktivist 
olarak yer aldığını, bir feminist olduğunu söylemiştir. Bu topraklarda 
yaşayıp da feminist olmamanın mümkün olmadığını ama ne yazık ki 
kadın siyasetçilerin %99,9’unun ya feminist olmadıklarını ya da 
feministim demekten kaçındıklarını eklemiştir.  
 
Arıtman, 1980’lerdeki kadın hareketi içerisinde olduğunu, birçok kadın 
derneğinde görev yaptığını, kurucusu olduğunu, başkanlığını yaptığını ve 
yönetiminde görev aldığını açıklamıştır. Şu anda Türkiye genelinde 80 
şubesi bulunan ve 8.000’den fazla üyesi olan Cumhuriyetçi Kadınlar 
Derneği’nin genel başkanıdır. Kurucusu olduğu dernek ve vakıflar 
arasında, Karşıyaka İş ve Meslek Kadınları Derneği, Türk Kadınlar 
Birliği, Ege Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın Hakları İzmir Şubesi ve 
KA.DER bulunmaktadır. Eşitlikçi bir feminist anlayışına sahip olan 
Arıtman’a göre hiçbir ırk birbirinden üstün olmadığı gibi hiçbir cinsiyet 
diğerinden üstün değildir, kadın ve erkek eşittir, eşit olmalıdır. 
 
Bir siyasetçi olarak kadın hareketinden beklentisi, tek başına hareket 
etmeleri yerine örgütlenerek birlikte hareket etmeleridir. 22. Dönem 
milletvekilliği sırasında bazı kadın örgütleri ile birlikte çalışarak 
yasalarda kadınlar lehinde değişiklikler düzenlenmesini sağladıklarını 
açıklamıştır. Günümüzde bu kadın örgütlerinin birlikteliklerini, beraber 
baskı unsuru olma gücünü kaybettiklerinden, seslerinin çıkmadığından 
yakınmaktadır. Bunun nedenini, Türkiye’de sivil toplumun zayıf ve 
vesayet altında olmasına, toplumun giderek korku toplumuna 
dönüşmesine bağlamaktadır. Demokrasimizin yaşadığı eksikliği, 
insanların sivil toplum örgütlerine katılmaktan ve aktif olmaktan 
korkmaları olarak saptamaktadır.  
 
Türkiye’de Kadın 
 
Canan Arıtman’ın Türk kadınının sorunları arasında konuşmak istediği ilk 
konu,  çocuk gelinler olmuştur. TÜİK verilerine göre 2012 yılında yapılan 
toplam resmi evlenmeler içinde 16-17 yaşında evlenen kız çocuklarının 
oranının %6,7 civarında olmasını toplumsal halk sağlığı sorunu, çocuk 
hakları, kadın hakları ve insan hakları ihlali olarak gören Arıtman,  bu 
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büyük yaraya çözüm bulmak için inanılmaz uğraş verdiğini, konuyu 
Meclise taşıyan milletvekilinin kendisi olduğunu anlatmıştır. Arıtman,  
kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak 35 yıllık aktif çalışma yaşamı 
süresince ülkemizde iç acıtacak kadar çok olan cinsel istismar, çocuk 
istismarı, çocuk gelin vakasına yakından şahit olmuştur. Milletvekili 
olunca devlette bu konu ile hiçbir kayıt olmadığını, hiçbir kimsenin bunu 
sorun olarak bile görmediğini, önlem alma çabasının gündeme bile 
gelmediğini fark edip bu konuya sahip çıkmaya karar vermiştir.   Mecliste 
çocuk gelinler ile ilgili birçok kez gündem dışı söz alıp konuşmalar 
yapmış, defalarca araştırma önergesi vermiş ama Meclisin gündemine 
sokmayı bir türlü başaramamıştır.   
 
Doğru bildiği konularda asla taviz vermeyen ve vazgeçmeyen bir 
karaktere sahip olduğunu belirten Arıtman, çocuk gelinler konusunu 
gündemde tutabilmek için,  bir 8 Mart’ta şiir yazıp basın bülteni ile 
duyurmuş, Cumhuriyet gazetesi, o şiiri ve basın açıklamasını bir 
milletvekili 60 yaşında ilk defa şiir yazıyor diye yayınlamıştır. 
 
Dikkatleri bu konuya çekebilmek adına yaptıkları bunlarla kalmamış,  
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulduğunda, üyesi olduğu bu 
komisyona çocuk gelinler konusunda bir çalışma yapması için dilekçe 
vermiş,  ama ne yazık ki burada da konu görmezlikten gelinmiş.  Bakmış 
olmuyor,  sivil toplum örgütleri ile hareket ederek Parlamento içinden ve 
dışından bir baskı unsuru oluşturmak için daha ses getirici bir eylem 
yapmaya karar vermiş,  SODEV ile birlikte çalışarak Meclisin kapısında 
çocuk gelin evliliğini dramatize ettikleri bir tiyatral basın açıklaması 
yapmışlar. Oyunda çocukları kullanmak doğru olmadığından ufak tefek 
yetişkinler bularak çocuk rollerini oynamalarını sağlamışlar. Geline 
kefen giydirilmiş, üzerine gözyaşı, kan damlaları konulmuş. Bu gelinlik 
Arıtman’ın Meclis odasında danışmanı tarafından dikilmiş, sekreteri 
tarafından boyanmış. Meclisin Çankaya kapısında çocuk gelin, çocuk 
damat, bir aile, bir başı takkeli, eli tespihli hoca ile kıyılan bu nikâh 
törenine elbette basın ve milletvekilleri davet edilmiş. Nikâh yapılırken 
Arıtman ve orada hazır bulunan 5-6 milletvekili “Bu doğru değildir, bu 
nikâh yapılamaz, yapılmamalıdır” diyerek nikâhı durdurmuşlar. Hemen 
arkasından Arıtman, basın açıklamasını okumuş. Saat 11’de yapılan o 
basın açıklaması saat 12’de ulusal ve uluslararası medyada haber olmuş. 
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Bu olayın basın ve AB’nin de dikkatini çekmesi sonucunda,  bir hafta 
içinde 2 yıldır bekleyen dilekçe Kadın Erkek Fırsat Eşitliği başkanı 
tarafından kabul edilerek bir alt komisyon kurulmuştur. Bu komisyon 4-5 
ay çalışmış, bir komisyon raporu hazırlanmış ve kitapçık olarak bütün 
üniversitelere, bütün bakanlıklara gönderilmiştir. Arıtman bu çalışmayı 
değerlendirirken, çok genel bir çalışma olduğunu, birçok eksiği 
bulunduğunu ama yine de bu konuda Mecliste yapılmış ilk ve tek çalışma 
olduğunu ve başka bir çalışmanın günümüze kadar yapılmadığını 
belirtmiştir.  
 
Arıtman’a göre Türkiye’de kadın bir gerileme sürecine girmiştir. 
Cumhuriyet devrimleri aslında bir kadın devrimidir. Atatürk’ün yaptığı 
laik hukuk devrimiyle kadınlar erkeklerle eşit birey, eşit vatandaş olmuş 
ve bu eşitlik hem yasalarda hem yaşamda yer almıştır. Atatürk, kadını 
Cumhuriyet’in öznesi yapmış, Türk kadınını yücelterek, statüsünü 
yükselterek Cumhuriyeti kurmuştur. Gerçek anlamda çağdaş, demokratik 
ve sürdürülebilir kalkınması olan bir ülke hedeflemiş ve bunun için 
yapılacak ilk işin kadın-erkek eşitliği olduğunu görmüştür. Günümüzde 
ise, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine tamamen aykırı olarak kadın geriye 
götürülmekte, Cumhuriyet yıkılmak istenmektedir. Sosyoloji ve siyaset 
biliminin bir gerçeği, toplumların en kolay kadınlar üzerinden 
değiştirildiğidir. Atatürk’ün yaptığı da buydu. Bugün yapılan da budur. 
Ama bugün tersine, kadınlar yaşamın her alanında geriye gidiyorlar. Son 
yıllarda kadın, eşit birey olmaktan çıkartılıp yine ikincilleştirilmektedir. 
Bunun yansımaları uluslararası raporlarda görülmektedir. Mesela Dünya 
Ekonomik Raporunda 26 sıra geriye gidilmiştir. Birçok ülke bir yılda 15 
sıra yukarı atlarken, Türkiye 26 sıra geriye gitmiştir. Birleşmiş Milletler 
raporlarında da durum aynıdır. Türkiye’nin hemen altında İran var, 
altında Suudi Arabistan, Yemen gibi kadın haklarının hiç olmadığı ülkeler 
vardır.  Kadınların bu gerçeği açık ve net olarak görüp, gereğini yapması 
lazımdır. Bir İngiliz filozofu Stuart Mill: “Bir toplumun durumunu 
değerlendirmek için kadınlarına bakmanız yeterlidir.” demiştir. Bir ülkede 
kadınlar ne durumdaysa, toplumun seviyesi, gelişmişliği odur. 
Medeniyetler arasında belki tek bir fark var, o da o toplumun kadına bakış 
açısıdır. Eğer bir toplum, kadını eşit birey olarak görüyorsa, o toplum 
medeni bir toplumdur. Ama bir toplum, topluluk kadını ikinci sınıf olarak 
görüyorsa o medeni bir toplum değildir. Türk toplumu bu nedenle medeni 
bir toplum değildir.  
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Arıtman’ın iddiasına göre, “Ülkemizde kadına yönelik şiddetin, kadın 
cinayetlerinin bu kadar çok olmasının nedeni, son yıllarda ülkede 
yaratılan atmosfer, kadını ikincilleştiren, yine erkeğin kulu, kölesi 
konumuna getiren anlayıştır. Bu ülkede son yıllarda kadın cinayetleri 
%1400 oranında artmıştır. Bu zaman diliminde hiçbir şeyin oranı bu 
kadar artmamıştır. Kadın cinayetlerinde, teröre verilen kurbandan daha 
çok kurban verilmiştir. Kadın cinayetlerinin ortak paydasına bakıldığında 
erkeğe ‘hayır’ diyen, boşanmaya kalkan, boşanan, ayrılan kadınların 
çoğunlukta olduğu görülmektedir. Erkek, kadını malı ve kölesi olarak 
görmekte, kendisini terk etmek isteyen eşini veya birlikte yaşadığı kadını 
sokak ortasında tavuk keser gibi kesmektedir. Bunun altında yatan, 
kadının giderek artan bir şekilde Osmanlı döneminde olduğu gibi ikinci 
sınıf görülmesi, kadının eşit vatandaştan yine erkeğin kulu kölesi 
statüsüne konmaya çalışılmasıdır. Kadınlar geleneksel cinsiyetçi role 
yönlendirilmekte,  en az 3 çocuk doğurmaya teşvik edilmektedir. Bunun 
anlamı ‘Haydi kadınlar, marş marş eve, çocuk doğurun ondan sonra koca 
bakın, çocuk bakın, sizin yeriniz orası. Sığınma evi istemeyin, siyasette 
yer istemeyin, eğitim istemeyin, iş istemeyin, onu istemeyin şunu 
istemeyin’ demektir. Bu söylemler kadını eve kapatmaya yöneliktir. 
Bunların arasında devlet kreşlerinin kapatılması ilk yapılan işlerden 
biridir. Bir siyasetçi Mecliste çıkıp, ‘Bizim iktidarımızda işsizlik 
kalmayacak, erkekler iş bulacak, kadınların çalışmasına gerek 
kalmayacak. Onun için devletin kreşlerini kapatıyoruz’ demiştir.  4+4+4 
eğitim sisteminde yapılan şey, erken yaşta evliliklerin önünü açmak, 
kızların evlenmesini sağlamaktır. Erken evliliğin önünü açmak için liseyi 
bitirinceye kadar olan evlenme yasağı da kaldırılmıştır. Kadın 
cinayetlerini azaltmanın yolu bazı partilerde var olan erkek egemen bakış 
açısından kurtulmak ve Atatürk dönemindeki gibi eşitliği hedefleyen bir 
toplum düzeni kurmaktır.  Türkiye’de yasal eşitsizlik çok yoktur ama 
fiiliyatta eşitlik yoktur. Zaten bugün modern demokrasilerde önemli olan 
sonuç eşitliğidir. Türk kadını için sonuç eşitliği yoktur. Eğitimde eşitlik 
yoktur, sağlıkta eşitlik yoktur, siyasette eşitlik yoktur, yaşamın hiçbir 
alanında, ekonomi, iş hayatına katılım, yönetici olmada eşitlik yoktur.”  
 
Türkiye’de kadınların eğitim düzeyi artmasına rağmen, istihdama katılma 
oranlarında düşüş yaşanıyor olmasının nedeni, bu erkek egemen bakış 
açısının kadının çalışma hayatında olmasına iyi gözle bakmamasıdır. 
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Aynı şekilde eski medeni yasada bulunan kadının çalışabilmesi için 
kocasından izin alması şartı kaldırılmasına rağmen çalışan kadın 
sayısında artış değil düşüş olmuştur. Çünkü bu toplumda kocası izin 
vermeden kadın çalışamaz.  Çalışmaya kalkarsa öldürülür. Türkiye’deki 
kadınlar dünyanın en pahalı pilavını pişiren kadınlar hâline gelmiştir. 
Yüksek eğitim gören kadınlar için devlet, millet dünyanın parasını 
harcıyor ama o kadınlar sonunda eve kapanıp pilav pişiriyorlar.  
 
Kadın sorunları ile ilgilenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
adında “Kadın” kelimesinin olmamasının, kadına bakış açısını 
gösterdiğini söyleyen Arıtman, hükümetin kadını birey olarak kabul 
etmediğini, kadını sadece aile içinde var kabul ettiğini ifade etmektedir. 
Mecliste 23. Dönemde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulması,  
AB’nin baskısıyla ve istemiyle olmuştur.  Bu konunun başka bir ilginç 
yanı Komisyonun adında son anda kadın-erkek eşitliğinin kadın-erkek 
fırsat eşitliği şeklinde değiştirilmiş olmasıdır. Bu kadın-erkek eşitliğine 
tahammül edilememesinin bir göstergesidir. Demokrasinin hedefi eşit 
insandır. Atatürk’ün kurduğu devletin hedefi de budur. Bütün çağdaş 
demokrasilerde bu komisyonun adı kadın-erkek eşitlik komisyonudur. 
Eşitlik istenmiyor,  hele kadın-erkek eşitliğini asla istemiyor. Sözün özü,  
bu ülkede kadınların geleceği çok karanlıktır. 
 
Aile ve Siyaset 
 
Canan Arıtman, eşlerin, çocukların, ailelerin kadınların siyasete 
girmelerini istemediklerini, çünkü maddi ve manevi özveride 
bulunmaktan kaçındıklarını belirtmiştir. Bir ailede bir erkek siyasete 
girdiği zaman, o ailede herkesin onu maddi manevi desteklediğini, eşinin 
bütün yükü üstüne aldığını, eve ve çoluğa çocuğa baktığını,  vergileri, 
elektrik ve su paralarını yatırdığını, alışveriş yaptığını ama bir kadın 
siyasete girdiği zaman bu desteği alamadığını,  kimsenin onun yapması 
gereken görevleri yapmadığını anlatmıştır. En yakın çevresinden bile 
destek almadan siyasete girmeye uğraşan kadınların çok büyük 
güçlüklerle karşılaştığını ve bu nedenlerle başarılı ve kalıcı olamadıklarını 
ifade etmiştir. 
 
Siyasete atılmak için çocuklarının, en azından oğlunun 11 yaşına 
gelmesini bekleyen Arıtman, Parlamento içinde çocuk bakım üniteleri 
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oluşturulmasının ya da Parlamento oturum saatlerinin yeniden 
düzenlenmesi gibi önlemlerin kadınların politik kariyer yapmalarını 
kolaylaştırmada etkin olacağını düşünmemektedir. Kadınların siyasetteki 
en önemli güçlüğü çocuğunu bırakacak bir yer bulmak değildir. Ana 
güçlükleri, Parlamentoya girebilmek ve orada kalabilmektir.  Şu anda 
Mecliste çocuk yuvası ve kreş olmasına rağmen ufak çocuğu olan kadın 
yoktur. Zaten milletvekilliği yapmayı göze alan, oraya kadar gelen kadın, 
bu tür sorunlarına çözüm bulabilecek kapasitedir.   
 
Arıtman, siyasi yaşamında en büyük desteğinin eşi olduğunu,  eşinin 
kendisine çok güvendiğini, Türkiye’de siyasette olması gereken beyinsin 
diyerek desteklediğini ve genelde erkek siyasetçiye verilen desteğin eşi ve 
çocukları tarafından kendisine verildiğini anlatmıştır.  Başarısının sırrını 
ailesinin bu desteğine borçlu olduğunu yoksa evdeki yemeği, çocuklarına 
bakacak kişiyi düşünerek siyaset yapılamayacağını ifade etmiştir. 
Kadınların bu tür sorunlarının nasıl çözüldüğüne ilişkin İngiltere örneğini 
vermiştir. İngiltere’de İşçi Partisinden Tony Blair’in meclise çok sayıda 
kadın sokabilmek için bir sistem geliştirdiğini, İşçi Partisinin kadın 
örgütlenmesinin kadın adaylar için nöbet desteği oluşturduğunu, evlerine 
gidip yemek yaptıklarını, çocuklarına baktıklarını anlatmıştır. Bu gibi 
örgütlemeler ülkemizde olmadığı için siyasete katılabilen kadınlar 
ekonomik olarak güçlü olan kadınlardır. Kendi ekonomik birikimleri olan 
ve bütün sorunlarını halledebilecek güçte kadınlardır.  
 
İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak 
 
Canan Arıtman, İzmirli olmanın ve batıda yaşamanın siyasete girmek 
isteyen kadın için bir avantaj olduğunu, batıda her siyasi partinin 
seçmene çağdaş parti görüntüsü verebilmek için kadınları aday 
gösterdiğini belirtmiştir. Ayrıca, İzmir’in geleneklerinin ve yaşam 
biçiminin İzmirli kadınları özgüveni yüksek, hayatın içinde olan, hayata 
katkı veren, çağdaş ve özgür düşünceli kadınlar olarak yetiştirdiğini ileri 
sürmüştür. İzmirli kadınların bu özellikleri yaşamın her alanında olduğu 
gibi Parlamentoya da yansımaktadır. İzmirli kadın girdiği her toplulukta 
öne çıkan, doğru bildiğini söyleyen, konuşan bir kadın olmaktadır.  
Kendisinin İzmirli tüm kadınlar gibi bir Amazon olduğunu söyleyen 
Arıtman, İzmir’in tarihinden bahsederek, savaşçı kadınların kurduğu bu 
şehrin kadınlarının her zaman kurucuları gibi cesur ve mücadeleci 
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olduklarını belirtmiştir. Genlerinde Amazonluk bulunan İzmirli kadın 
siyasetçilerin hepsinde bu özelliklere parti gözetmeksizin rastlandığını 
söylemiştir. Erkek egemen sistemin sözcüsü olmayı kabul etmiş görünen 
bu kadınların yaptıkları ani çıkışlar yüzünden partileri ile ters düştükleri 
ve Parlamento sürelerinin genellikle bir dönemle sınırlı kaldığını öne 
sürmüştür. 
 

 
 
Unutulmayan Anılar 
 
Canan Arıtman unutamadığı bir anısını anlatmaya “Kadına yönelik 
şiddetin en ağır yaşandığı yer siyasettir, bu şiddet sözel bir şiddettir ve de 
en ağırındandır.” sözleriyle başlayarak bir siyasetçi ile olan bir 
sürtüşmesini şöyle anlatmıştır: 
 
“Mecliste kara çarşaflılar dolaşıyordu. Meclis Başkanına ‘Siz Meclis 
Başkanısınız, burası İran Meclisine döndü, yürürlükte olan yasa ve 
yönetmenlikleri uygulamanızı talep ediyorum’ diye bir mektup yazdım ve 
bu mektubu da basına verdim, kendisinden ses seda çıkmadı, gereğini de 
yapmadı. Bu olay Mayıs ayında olmuştu ve Haziran sonu Meclis tatile 
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girdi.  Temmuz’da bir pazar günü Hürriyet gazetesinde bir röportajda ‘Bu 
Meclise kimliğini gösteren herkes istediği gibi girebilir. Canan Hanım 
isterse bikiniyle gelsin girsin ama yaşı geçmiş’ sözlerini okuduğumda 
beynimden vurulmuşa döndüm. Bu bir Meclis Başkanının bir 
milletvekiline söyleyeceği çok ağır bir laftır.  Basın yoluyla cevap verdim 
ve bunun çok ciddi bir saygısızlık olduğunu, yakışıksız bir ifade 
olduğunu, bu ölçüde konuşabilmek için mazur görülebilecek tek şeyin 
demans durumu olduğunu açıkladım. Herhalde kendisinin yaş itibariyle 
beynine az oksijen gidiyor, ondan böyle abuk sabuk konuşuyor, dedim. 
Daha sonra ondan intikamımı aldım.  8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
Mecliste bir toplantı düzenleniyor. Bütün kadın örgütlerini çağırmış, AKP 
grubunun yapıldığı en büyük salonda eski milletvekilleri, bakanlar hepsi 
toplanmış. Konuşmalar yapılacak, ben de o gün CHP adına 
konuşmacıyım.  Danışmanıma bir paket acı biber aldırıp, çok şık bir 
çikolata paketi gibi paket yaptırttım, mor kurdele ile bağlattım.  Konuşma 
yapmak üzere çağrıldığımda elimde paketim kendisinin önünden 
geçerken durup elimi uzattım. Ayağa kalktı, barışıyoruz düşüncesiyle 
mutluydu. Tüm televizyonlar koştu geldi; Canan Arıtman Meclis 
Başkanı’na bir hediye veriyor diye yakın plan çekmeye başladılar. Ben 
paketin üzerine yazdığım ‘Eşiniz hanım efendiye söylenmesini 
istemediğiniz sözleri, başka kadınlara da söylemeyin. Afiyet olsun’ 
mesajını yüksek sesle okuyarak kendisine verdim.”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97	  

Fatma Seniha Nükhet HOTAR 
22./23./25. Dönem İzmir Milletvekili 

 
“Tam demokrasi ve sosyal barış için kadının siyasetteki varlığı bir 
gerekliliktir.” 
 
Doğum Yeri ve Tarihi: Malatya, 1961- 
Baba Adı: Tevfik Hamit.  
Anne Adı: Fatma. 
Eğitim Durumu: (Lisans) Dokuz Eylül 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, (Yüksek Lisans ve Doktora) Dokuz 
Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri. 
Medeni Durum: Bekâr, 1 çocuk annesi.   
Milletvekili Olduğu Dönem: 22./23./25.  
Parti: AK Parti. 

  
 

Çalışma Yaşamı: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmış, 1992 yılında 
doçent, 1998 yılında profesör olmuştur. Çalışma Ekonomisi 
Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Öğretim üyeliği 
görevinin yanı sıra, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında herhangi 
bir uyuşmazlık çıkması durumunda, ilgili komisyon tarafından 
seçilen ve saptanan uyuşmazlık konularını gidermekle yükümlü 
olduğu “Resmi arabuluculuk” görevini yürütmüştür. Yaklaşık 
olarak 10 yıl Ege Bölgesi’nden sorumlu ilk ve tek kadın resmi 
arabulucu olarak birçok uyuşmazlığın çözümünde görev yapmıştır.  

 
Siyasete Giriş Süreci 
 
Bir öğretim üyesi olarak sosyal politikalar alanındaki teorik 
çalışmaları uygulamaya dönüştürme imkânına sahip olma ve Türk 
kadınını Mecliste temsil etme fikri ile siyasete girmeye karar 
vermiştir. 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde yeni kurulmuş olan AK 
Partiden aday gösterilerek Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim 
üyeliğinden ayrılmıştır. Bu seçimlerle siyasi yaşamına başlayan, 22. 
ve 23. dönemlerde AK Parti İzmir Milletvekili olan Hotar, 7 Haziran 
2015 genel seçimleri ile üçüncü kez seçilmiş ve Türkiye Büyük Millet 
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Meclisinde İzmir'i 25. Dönem milletvekili olarak temsil etmektedir. 
Hotar hâlen 2003’de AK Parti 1. Olağan Kongresi ile seçildiği Merkez 
Yürütme Kurulu üyeliğini ve sosyal işlerden sorumlu genel başkan 
yardımcılığı görevini 4 olağan, 1 olağanüstü kongrede devam ettirerek 
sürdürmektedir. 
 
Siyasal Yaşam 
 
2002’den günümüze yaklaşık 13 yıldır aktif siyasetin içerisinde yer 
almakta olan Nükhet Hotar, AK Parti 22. ve 23. Dönem İzmir 
Milletvekilliği yapmış, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Üyeliği, AB Uyum Komisyonu Başkan Vekilliği 
görevlerini yürütmüştür. Diğer sosyal alanlara ilişkin çalışmalarının 
yanında özellikle kadınlara yönelik çalışmalara ağırlık vermiştir. 
Bunlar kadın-erkek eşitliği kapsamında yapılan düzenlemelerden 
kadınlara karşı pozitif ayrımcılığa kadar birçok alanı kapsamaktadır. 
Bunlardan başlıcaları; kadının statüsünün iyileştirilmesine yönelik 
imzasının bulunduğu yasa teklifleri, Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Kanunu teklifi (9 Nisan 2008), Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten 
Korunmasına Dair Kanun teklifi (9 Mart 2011) ve diğer bazı genel 
yasa teklifleridir. Yine 2005 yılında imzasının bulunduğu 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nda, nüfusu 50.000’i geçen belediyelerin kadınlar 
ve çocuklar için koruma evleri açmalarının belediyelerin görev ve 
sorumlulukları arasında olduğu düzenlemesi kabul edilmiştir. 
 
Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının Türkiye Büyük Millet 
Meclisince kabulünün 69. yıldönümüne ilişkin Meclis Genel 
Kurulundaki konuşmasında, Birinci Meşrutiyet’le başlayan, İkinci 
Meşrutiyet’le büyük bir ivme kazanan kadınların siyasal hak 
mücadelesinin Cumhuriyet’le vücut bulduğunu vurgulayarak, kadın 
parlamenteri siyasetin aktif unsuru hâline getirmenin yollarının 
tartışılması gerektiğini ifade etmiştir. Geleneğin pekiştirdiği erkek 
egemen ideolojinin kadınlar tarafından artık daha fazla sorgulandığını, 
dinî referanslı kadın hareketlerinin de en az resmî söylemi savunan 
kadın hareketleri kadar sivil, bireysel kimliğe daha çok vurgu yapan 
bir yönü olduğunun gözden kaçırılmaması gerektiğini de ayrıca 
belirtmiştir. 
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Yine TBMM Genel Kurulunda yaptığı bir diğer konuşmasında, 
ülkemizde son yıllarda diğer sosyal alanlarla birlikte engellilik 
alanında da önemli politikalar oluşturularak, bu politikalar 
doğrultusunda yasal düzenlemelere gidildiğini, bakıma muhtaç engelli 
çocuğu bulunan kadınlarımıza beş yıla kadar erken emeklilik hakkının 
kendi hükümetleri tarafından yasalaştığını belirtmiştir. Ayrıca, Torba 
Yasa’da çıkan kanunla en fazla 3 çocuğa kadar kadınların 
çalışmadıkları günleri için prim ödemek suretiyle, daha az çalışma 
süresi ile emekli olabilmelerine imkân sağlandığını da hatırlatmıştır. 
 
Nükhet Hotar, 2002’den 2014’e kadın çalışmalarını hem ulusal hem 
de uluslararası boyutta takip etmiş ve katılımda bulunmuştur. 
Bunlardan başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz:  
 

• Kadının Sorunları ve Muhtemel Çözüm Önerileri Toplantısı, 
AK Parti Genel Merkez Sosyal İşler ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığı, Ankara. 

• İzmir Ekonomi Üniversitesi EXPO 2015 İzmir Çerçevesinde 
Sağlık Politikaları Sempozyumu, “Kadınlara ve Yaşlılara 
Yönelik Sağlık Hizmetleri”, İzmir. 

• AK Parti İzmir İl Sosyal İşler Başkanlığı 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü Paneli, İzmir. 

• Ekonomi Üniversitesi 2. Uluslararası Kadın Çalışmaları 
Konferansı “Türkiye’de Kadın İstihdamı ve Pozitif 
Ayrımcılık”, İzmir. 

• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği “Geleceğe Yön Veren 
Kadınlar”, İzmir. 

• Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi “Kadının Sosyal 
ve Siyasal Yaşamdaki Rolü”, İzmir. 

• “Kadının Sosyal ve Siyasal Hayata Katılımı”, Diyalog ve 
Hoşgörüde Kadının Rolü Semineri, İzmir. 

• İzmir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama Araştırma 
Merkezi “Toplumda Kadın” Paneli, İzmir. 

• Yerel Siyaset Akademisi- Kent Kadın Konseyi “ Siyasette 
Kadının Rolü”, İzmir. 

• Ankara Büyükşehir Belediyesi “Dünya Kadınları” Toplantısı, 
Ankara. 
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• AK Parti Kadın Kolları Danışma Meclisleri Toplantıları, 
Ankara. 

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Suriçi Kadın Buluşmaları 
Konferans, İstanbul. 

• Uluslararası Kadın Kongresi-Medeniyetler İttifakında Kadın 
“Sosyal Politikaların Geliştirilmesinde Kadın Meselesinin 
Yeri”, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, 
İstanbul-Türkiye. 

• Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı: “AB’nin Kadının 
Sosyo-Ekonomik Gelişimine Etkisi”, “Türkiye’de Kadının 
Durumu” İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir. 

• Uluslararası Sosyal Politikalar Forumu, “Globalleşen Dünyada 
Sosyal Politikalar”, BM-UNESCO, Arjantin-Uruguay. 

• II. Uluslararası İnsan Hakları Forumu, “Global Düşünüp Yerel 
Hareket Eden Türkiye: Kadın Sorunları, BM-UNESCO”, 
Nantes-Fransa. 

• Yuvarlak Masa: AB’de Kadın Projesi, “AB ve Türkiye 
bağlamında Kadın Meselesi”, Bükreş-Romanya 

• “AB Üyeliği Yolunda Türkiye’de Kadın Haklarının Gelişimi” 
Paneli Avrupa Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu 
Sosyalistleri, TÜSİAD, KAGİDER, Brüksel-Belçika. 

• Girne Amerikan Üniversitesi Çatışma veya İşbirliği Kaynağı 
Olarak Küreselleşme Sempozyumu, “Küreselleşmenin Sosyal 
Alanda Karşılaştığı Sorunlar; Sosyal Korunma ve Kadın 
Hakları Gelişimi Türkiye”, Kıbrıs. 

• “Türkiye’de Aile Yapısı, Ailenin Korunmasına Yönelik 
Türkiye Gelişmeleri ve Yasal Düzenlemeler”, YVASKYLE 
Üniversitesi, Finlandiya. 

• Toplumda Kadının Rolü “Türkiye’de Çalışma Yaşamında 
Kadın”, Moderate Parti (İsveç) ve AK Parti (Türkiye), 
Stocholm-İsveç. 

• Pekin+10 Konferansı, Çin Kadınlar Federasyonu “Türkiye’de 
Siyasette Kadın”,  Çin. 

 
Nükhet Hotar, AK Parti Sosyal İşler Başkanlığını yürütürken sosyal 
politika profesörü olmasının olumlu etkilerinin büyük olduğunu, 
öğretim üyeliği ile siyasetin birbirini tamamladığını ve öğretim üyesi 
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iken anlattığı teori ile projeleri siyasete girmekle gerçekleştirme 
imkânı bulduğunu ifade etmektedir.  
 
Siyasette Kadın Olmak 
 
Kadınların siyasetteki zorlukları konuşulurken Nükhet Hotar, her 
alanda ve işte olduğu gibi siyasetin de zorlukları olduğundan 
bahsetmiş, siyasete girmeden önce akademisyen olarak yoğun ve 
tempolu bir görevden gelmesinin siyasette daha az sıkıntı yaşamasına 
neden olduğunu ifade etmiştir. Siyasette kadın olmanın ayrıcalık 
olduğunu düşünmemektedir. Siyasette olan herkesin kadın-erkek aynı 
zorluklardan geçerek aynı tempoda çalışmalarını sürdürdüğünü, 
Türkiye’de kadınlarımızın aileye yönelik sorumlulukları da göz önüne 
alındığında tabii ki işlerinin daha da zorlaştığını belirtmektedir. Ancak 
ailelerin desteğini alarak, anne-baba-eş ya da çocukların rızalarıyla ve 
destekleriyle siyasete girildiğinde, sadece kadının üzerinde olan 
sorumluluklar diğer aile fertleriyle paylaşıldığı için engellerin 
aşıldığını söylemektedir. Hotar’a göre, Türkiye’de “Kadın olmak” 
olgusunun tanımı gün geçtikçe değişmektedir. Günümüz 
Türkiye’sinde kadınlarımız birçok alanda siyasette, yerel yönetimlerde 
ve bürokraside karar mercilerinde yer alabilmektedir. Mevcut duruma 
bakarak karar mekanizmalarında kadınlarımızın yer almasının, gün 
geçtikçe daha çok söz sahibi olabilecek olmalarının önemli bir 
göstergesi olduğu söylenebilir. Ülkemizde her alanda yaşanan gelişme 
doğal olarak siyasi atmosferde de gelişerek değişmektedir. Dolayısıyla 
öncelikle istemek, sonrasında çalışmak ve üretmek siyasi platformda 
yer almak için yeterlidir. Eski Türkiye ile birlikte siyasetin eski 
yöntemleri geride kalmış, yeni Türkiye’de üreten, strateji geliştiren, 
toplumun nabzını tutabilen ve buna göre proje üreten her vatandaşımız 
siyasi platformda yer almaya adaydır. Bu nedenle kadınlar da erkekler 
kadar bu platformda yer alabilme şansına sahiptir. 
 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği mantığı ile bakıldığında siyaset yapan 
“Kadının erkekleşmesi”ni belirli ilke ve kuralların daha görünür 
getirilmesi durumunu ifade ettiğini düşünen Hotar, güçlü olmanın, 
karar verici hâle ve mücadele edici olmanın erkekleşmek olarak 
değerlendirilmemesi gerektiğini savunmaktadır. 
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Hotar Türk Parlamentosundaki kadın oranları hakkında şunları 
söylemiştir: 
 
“Bilindiği üzere TBMM çatısı altında görev yapan 550 
milletvekilinden 22. Dönemde yaklaşık %4,4 olan (24 kadın 
milletvekili) kadın temsil oranı, 23. Dönemde %8,4’e (46 kadın 
milletvekili), 24. Dönemde ise %14,4’e (79 kadın milletvekili) 
çıkmıştır. 25. Dönemde bu sayı 97’ye oran olarak ise %17,6’ya 
yükselmiştir. Veriler göstermektedir ki Meclisteki kadın temsili eski 
dönemlere göre artmış olsa da yeterli değildir. Bu durum sadece siyasi 
temsilde değil genel olarak karar mekanizmalarındaki kadın sayısında 
da görülmektedir. Örneğin ülkemizde 181 üniversite rektöründen 
sadece 14’ü kadın. Bu durum Avrupa ülkelerinde de çok farklı değilse 
de ülkemiz açısından, kadının karar verme mekanizmalarındaki 
temsilinde daha fazla artış sağlanmalıdır.” 
 
Kadının siyasette yeterince temsil edilememesinin ana sebeplerinden 
biri olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yüksek olmasını gören 
Hotar, öncelikle toplumsal cinsiyet kavramının doğru anlaşılması 
gerektiğinin altını çizmiştir. Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet 
birbirinden farklı kavramlardır. Biyolojik cinsiyet, fiziksel 
farklılıklara işaret ederken, toplumsal cinsiyet, sosyal ve kültürel 
açıdan kadın ve erkeklerin toplum içindeki rollerini ifade etmektedir. 
  
Kadınlar sadece yüksek karar mekanizmalarındaki görevleri esnasında 
değil hayatları boyunca cinsiyetçi olumsuz tutumlarla karşı karşıya 
kalabilmektedir. Toplumsal bazı eğilim ve alışkanlıkların kadına 
biçtiği “Rol” kadınlarımızı bazı alanlarda görünmez hâle 
getirebilmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini en aza indirmek, 
kadınların sorunlarını çözmenin yanında erkekler için de artı bir 
kazanç olacaktır. Bu anlamda örneğin seçim çalışmaları esnasında 
kadın olarak farklı ortamlara girmek sorun değildir, sorun “Cinsiyetçi 
bakış açısı” ile alakalandırılmasıdır.  
 
Her şeyden önce kadınların “Yöneticiliğe aday” olmaları 
gerekmektedir. Bu konuda kadını güçlendirecek ve destekleyecek 
ağların geliştirilmesi ve rol modellerin daha belirgin şekilde görünür 
hâle gelmesi önem taşımaktadır. Bölgesel, ulusal ve uluslararası 
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kalkınma için hem kadın siyasilerin hem de kadın akademisyenlerin 
kadın-erkek cinsiyet eşitsizliğini azaltacak ve ortak katkıyı arttıracak 
projeler üretmede etkin bir şekilde rol almaları gerekmektedir.  
 
Bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirmek gerekirse hem erkeklerin 
cinsiyet eşitsizliği konusunda bilinçlendirilmeleri hem de kadınların 
hak ve özgürlükleri konusunda bilgilendirilmeleri önem taşımaktadır. 
 
Parlamentoda temsilin zayıf olduğu göz önünde bulundurulursa 
kadınlar için kota uygulanmasının ötesinde pozitif ayrımcılığa kısa 
vade de ihtiyaç duyulabilir. Uzun vadede ise kadınların sağlık, eğitim 
ve istihdam olanaklarına erişimi kolaylaştırarak karar verme 
mekanizmalarında temsil oranlarının arttırılması sağlanabilir. 
 
13 yıldır siyasetin içinde aktif biri olarak siyasette kadının ve erkeğin 
kalıcı olup olmayacağını cinsiyetin belirlemediğini düşünmektedir. 
Siyasette kalıcı olma konusunda en önemli etkenlerden birisinin hem 
sahada hem de yönetimde parti ilkeleri ve ülke gerçekleri ile örtüşen 
başarılı bir duruş olduğunu ifade etmiştir. 
 
Kadının siyasette yer almasının siyaseti olumlu yönde etkilediğini ve 
kadınların bulunduğu yerde erkeklerin daha dikkatli konuşup 
davrandıklarını düşünmektedir; çünkü erkeklere oranla kadının olduğu 
her alan daha naif, daha çözüme odaklı ve yapıcıdır. Bu kadının 
doğası gereği böyledir. Dolayısıyla siyasette de kadınlarımızın olduğu 
platformlarda saygınlık ve sakinlik daha ön planda olmaktadır. 
 
Partilerde Kadının Konumu 
 
AK Partinin kadınlara ve kadınların siyasal katılımına büyük önem 
vermekte olduğunu, bunu uygulama alanına taşıdığını ve karar 
mekanizmalarında kadınların yer alabildiğini belirten Nükhet Hotar, 
AK Parti ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir: 
 
“Partinin en yetkili organı olan Merkez Karar Yönetim Kurulunun 
%28'sini kadınlar oluşturmaktadır. 12 Genel Başkan Yardımcısının 2 
tanesi kadındır. Ayrıca, Partinin Kadın Kolları, örgütlenmesini, tüm 
Türkiye düzeyinde gerçekleştirmiş ve aktif bir şekilde çalışmalarına 
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devam etmektedir. Hâlihazırda Türkiye genelinde 4 milyona yakın 
kadın üyesi bulunmaktadır (2015 Eylül: 4 milyon 181 bin 773). 
Partiye ayrılan bütçenin %30’u il başkanlıklarına, onunda %30’u 
kadın ve gençlik kollarına düzenli olarak gönderilmektedir. Bu 
uygulamayı yapan tek siyasi parti de Adalet ve Kalkınma Partisidir.”  
 
Partisinde cinsiyet farkı gözetmeksizin siyaset akademisinde arzu 
eden üyelere dersler ve eğitimler verildiğini söyleyen Hotar, kadın 
adaylardan milletvekili aday başvuru ücretinin %50’sinin, engelli 
adaylardan ise hiç ücret talep edilmediğinin bilgisini vermiştir. 
 
Bütün bu çabalara rağmen kadınlarımızın siyasî katılımını yeterli 
görmediğini ve her geçen dönem, bu katılımın artırılmasına yönelik 
çalışmaların kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etmektedir. Kadına 
seçme ve seçilme hakkının verildiği 1935’lerde %4,5 olan kadın 
parlamenter oranının ilk defa AK Parti döneminde %17,8’e yükselmiş 
olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, kota 
uygulamalarını savunan, hatta uygulandığını iddia eden diğer 
partilerde kadın parlamenter sayısının çok daha düşük olmasına dikkat 
çekmektedir. 
 
Kadın Hareketi 
 
Hotar, sivil toplum örgütleri ile siyasiler arasında iş birliğinin olması 
ve sürdürülebilmesinin, kadın hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi 
açısından önem taşıdığına inanmaktadır. Hükümet olarak birçok 
projede tüm kadın sivil toplum örgütleri ile bir araya gelinerek 
kadınların sorunları ve çözüm yollarını tartıştıklarını anlatmıştır. Bu 
kapsamda yapılan çalışmalarda ‘Haydi Kızlar Okula’ isimli kampanya 
ile 240 bin kız çocuğu eğitime dâhil edilmiştir. Ayrıca sağlık alanında 
anne ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında %76’lara varan bir iyileşme 
sağlanmıştır. “Kadın İstihdamının Arttırılması ve Fırsat Eşitliğinin 
Sağlanması Genelgesi”nin hazırlanışı sırasında Kadın Emeği ve 
İstihdamı Girişimi (KEİG) platformu gibi konuyla ilgili bağımsız 
kadın örgütleri ile iş birliği yapılmıştır. Bu ve bundan sonraki tüm 
çalışmalarda kadın örgütleri, sendika ve meslek örgütleri gibi tüm 
sivil inisiyatiflerin sürece dâhil olmasını önemsemektedir. Bu ve 
benzeri tüm çalışmaları AK Partinin kadın konusuna verdiği önemin 
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somut birer örneği olarak görmektedir. AK Partiye göre kadının içinde 
yer almadığı bir demokrasi eksik sayılır. Bunun için kadının siyasi, 
ekonomik ve sosyal alandaki varlığı ile birlikte özellikle karar 
mekanizmalarında yer alması, politika süreçlerinin çok boyutlu ele 
alınmasına ve etkin çözümlerin hayata geçirilmesine katkı 
sağlamaktadır. 
 

 
 
Türkiye’de Kadın 
 
Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olan Türkiye’nin, Cinsiyet 
Ayrımcılığı Raporu 2013 (Global Gender Gap 2013) verilerine göre 
dünyada 135 ülke arasında 120. sırada olması ve Nijerya, Zambiya, 
Etiyopya gibi birçok Afrika ülkesinin sıralamada Türkiye’den daha 
üst yerlerde olması konusunda ne düşündüğü sorulduğunda, bir başka 
endeksten bahsederek şu bilgileri vermiştir: 
 
“Türkiye'nin 2013 yılındaki İnsani Gelişme Endeksi (İGE) değeri, 
0,759 olurken, bu değerle Türkiye, ‘Yüksek insani gelişme’ 
kategorisinde yer aldı ve 187 ülke ve bölge arasında 69'uncu oldu. 
Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi yine UNDP’nin insani gelişme ölçütleri 
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yönünden kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği ölçmek için geliştirdiği 
bir endekstir. Endeks değeri hesaplanırken başlıca ölçütler iş gücü 
piyasası (iş gücüne katılım oranı), yetkilendirme (eğitime erişim, 
parlamentoda temsil) ve üretken sağlığı (ergen doğurganlığı, anne 
ölümüdür).” 
 
Hotar, son 12 yılda eşit haklar bağlamında yapılan hizmetlerin İGE 
sıralamamızı yükseltse de ülkemize yakışan ve hak edilen seviyenin 
bu olmadığı görüşündedir. Bu sebeple özellikle sağlık, eğitim ve 
istihdam alanında daha iyi ve eşit hizmetlerin sağlanmasına yönelik 
adımların atılması, sürekliliği ve yaygınlaştırılması önem arz 
etmektedir. Özellikle eğitim konusunda 12 yıllık kesintili zorunlu 
eğitim ve yeni açılan üniversiteler, ortalama eğitim sürelerimize ve 
öğrenim görme süresi beklentimize daha hızlı etki edecektir. Ancak 
bütün göstergeler, daha çok üniversiteye ihtiyacımız olduğunu ve 
eğitim kalite standartlarımızı arttırmamız gerektiğini göstermektedir. 
Bununla birlikte 30 yaş üstü nüfusun eğitimini artırmaya yönelik özel 
tedbirlerin arttırılıp ülke geneline yayılması gerekmektedir. Yine son 
raporda konu edilen dezavantajlı kesimin daha çok etkilendiği alanlara 
yönelik kırılganlıkları azaltmak ve dayanıklılık oluşturmak dikkate 
alınması gereken konuların başında gelmektedir. Son olarak, İEG 
değerlerinin daha gerçekçi olması için ülke olarak en güncel verilerin 
bu kuruma ulaştırılması gerekmektedir. 
 
Hotar, kadının korunması, istihdama dâhil edilmesi gibi birçok alanda 
fırsat eşitliğinin sağlanması yönünde yapılan düzenlemelerin kadına 
verdikleri önemi gösterdiğini söylemektedir. Kadın İstihdamını 
arttırma konusunda istatistikleri ve görüşlerini maddeler halinde şöyle 
özetlemiştir: 
 

• Türkiye'de kadın istihdamının artırılmasına yönelik son 
yıllarda alınan tedbirlere karşın uluslararası ölçekte yeterli 
iyileşme sağlanamadı. Bu yine bizi toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği konusuna döndürmektedir. 

• Kadının iş gücüne katılımı 2000'de %26,6, 2005'te %23,3 ve 
2010'da %27,6 iken 2015 yılı Nisan ayında kadının iş gücüne 
katılım oranı %31,4 olarak gerçekleşmiştir. Genel bir sorun 



107	  

olan kayıt dışılık, kadın istihdam oranının da düşük 
görünmesine sebep olmaktadır.  

• 2010 yılında çıkarılan “Kadın İstihdamının Arttırılması ve 
Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” konulu Başbakanlık Genelgesi 
kapsamında, İŞKUR başta olmak üzere Halk Eğitim 
Merkezleri, KOSGEB, belediyeler, çeşitli odalar ve sivil 
toplum örgütleri kadınlar için toplum yararına çalışma 
programları, mesleki eğitim ve girişimcilik kursları 
düzenlemektedir.  

• Kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve verilen kurslar, 
mevzuat değişiklikleri ve düzenlemeleri, işverene teşvik 
politikaları, ebeveyn izinleri, kız çocuklarının okullaşma 
oranlarının arttırılması vb. konular dolaylı veya dolaysız olarak 
kadın istihdamını arttırmaktadır. 

• Kadın istihdamı sorunu ve kadına karşı şiddet, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin getirdiği en büyük sorunlardır. 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltacak bilinçlendirme 
çalışmalarına devam edilmeli, verilen kurslarla kadınlar sadece 
‘kadın işi’ olarak görülen mesleklere değil bütün mesleklere 
yönlendirilebilmelidir. 

• Aile ve iş yaşamını uzlaştırıcı politikalar dâhilinde çalışma 
koşullarında esneklik (yarı zamanlı çalışma, esnek çalışma vb.) 
sağlanmalıdır.  

• Aile ve iş yaşamını uzlaştırıcı politikalar dâhilinde çocuk 
bakımı teşvikleri sağlanmalıdır. 

 
Son olarak Ocak 2015’te açıklanan Ailenin ve Dinamik Nüfus 
Yapısının Korunması Programına göre kadının istihdama katılımını 
kolaylaştıracak ve arttıracak yeni düzenlemelerin yapılacağı ve 
böylece kadının toplumdaki statüsünün iyileştirileceği 
planlanmaktadır. 
 
Kadına karşı şiddet meselesi gündeme geldiğinde bu sorunun sadece 
ülkemizin değil gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin hatta 
insanlığın ortak sorunu olduğunu belirtmiştir. Bu sorunun kısa vadede 
alınan tedbirlerin yanında uzun vadede eğitimle çözülmesinin 
mümkün olduğunu ifade eden Hotar, bu alanda hükümet olarak birçok 
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ilke imza atıldığını söylemiştir. Örneğin kadına karşı şiddet ile ilgili 
en son Ağustos 2014’te İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girmiştir. 
Kadının korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi ile ilgili 
alınacak tedbirleri içeren bu sözleşmeyi uluslararası boyutta ilk 
imzalayan ülkeler arasında Türkiye bulunmaktadır. 
 
AK Parti döneminde kadına karşı şiddetle mücadelede birçok kanun ve 
düzenlemelerin yapıldığını ancak günümüzde hâlen kadınlarımızın şiddet 
görmekte olduğunu ve cinayete kurban gittiğini belirten Hotar, şiddet 
haberlerinin görsel medya ve benzeri kanallar aracılığı ile daha fazla 
görünür hâle geldiğini vurgulamıştır. İfadesine göre, “Eskiden 
kadınlarımız ve kızlarımız eşinden veya başka bir erkekten gördüğü 
fiziksel veya psikolojik şiddetten bahsedemezdi. Çünkü onu koruyan ve 
kollayan yasalar yoktu. Özellikle bizim dönemimizde çeşitli yasa ve 
düzenlemeler sayesinde kadınlarımız koruma altına alındı.” Hotar, çok 
boyutlu bir sorun olan kadına karşı şiddetin sadece hükümetlerin değil 
tüm toplumumuzun sorumluluğu ve katılımı ile çözülecek bir mesele 
olduğunu ifade etmiştir. 
 
Hotar, eşit işe eşit ücret, kadın istihdamının arttırılması, kreş ve 
anaokulu sayısının arttırılması ve şiddeti önleme politikalarının 
partilerin gündeminde yer alması görüşünü kuvvetle savunmaktadır. 
Birçok siyasi partinin konuyla ilgili çeşitli çalışmalarda yer aldığını, 
hükümetin kadının statüsünün sosyal, siyasi ve ekonomik alanda 
geliştirmeyi hedeflediğini belirtmektedir. 
 
Aile ve Siyaset 
 
“Kadının sosyal alandaki görünürlüğünün artması, bir yandan kişisel 
ve toplumsal anlamda değerler kazanmasını sağlarken diğer yandan 
farklı ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sorunlar ve 
ihtiyaçlar aktif siyaset yapan kadınlarımız için daha yoğun bir şekilde 
hissedilir bir durumdur. “Tam demokrasi ve sosyal barış için kadının 
siyasetteki varlığı bir gerekliliktir.” görüşünde olan Hotar, 
kadınlarımızın siyaset içinde aktif olarak rol almasını sağlamak için 
onları bu sıkışmışlıktan kurtarmak gerektiğini savunmaktadır. Bu 
konuda 13 yıllık iktidar sürecinde AK Parti oldukça önemli yollar kat 
etmiştir. Örneğin 2013 yılında hükümetleri tarafından hazırlanan 
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“Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme 
Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Bkz: 16/8/2013 tarih ve 
28737 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik). Bu yönetmelik 
kadının iş yaşamı ve aile arasındaki sıkışmalarına çözüm getirecek 
nitelikte ayrıntılı bir şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca AK Parti 
tarafından kadınların siyasete katılımını artırmaya yönelik 
politikalarının somut bir adımı olarak AK Parti Genel Merkez 
binasında gelen misafirler ve personelin kullanımına uygun tam 
teçhizatlı bebek bakım odası ile çocuk oyun alanı oluşturulmuştur. 
Hotar, bu gibi “Rol model” uygulamaların tüm partiler tarafından 
benimsenmesini ve uygulanmasını temenni etmektedir. 
 

 
 
İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak 
 
Hotar, sosyal alanda başta kadınlar ve engelliler olmak üzere tüm 
dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yapan birimin başkanı olarak 
İzmir’de ve birçok ilde 100 yaş ve üzeri büyüklerimizi evlerinde 
ziyaret etme fırsatı bulduğunu anlatmıştır. Siyasi çalışma hayatı içinde 
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kendisini en çok yaşlılara yaptığı bu ziyaretlerin duygulandırdığını 
ifade etmiştir. Özellikle aile ortamında yaşama imkânı bulamayıp 
huzur evlerinde kalan büyükleri ziyaret ettiğinde onların çocuklarının 
ya da yakınlarının yolunu gözleyen tavırlarını, ailelerinin yanında 
yaşlanmalarının ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu çok açık ve 
acı bir şekilde gördüğünü ifade etmiştir. Özellikle yaşlılara ve 
ailelerine yönelik uygulanan politikalarda yaşlıların kendi evlerinde 
ve aileleri ile yaşamalarını önemseyen ve bunu uyguladığı politikalarla 
desteklemiş bir parti olduklarını dile getirmekte, toplumda tüm 
aktörlerin ve rol model olan kişilerin bu konuda daha duyarlı olması 
ve farkındalık oluşturması gerektiğini temenni etmektedir. 
 
Unutulmayan Anılar 
 
2003 yılında İzmir’de engellilere yönelik düzenlenen bir programda 
engelli çocuğu olan bir annenin anlattıklarından derinden etkilendiğini 
unutulmaz anısı olarak anlatmıştır. Anne, bir gece krize giren engelli 
çocuğunu acil hastaneye götürmek istemiş ancak ambulansa para 
ödemek zorunda olduğu için bileziğini vererek kızını hastaneye 
götürebilmiştir. Hotar, bu olayı öğrendikten sonra dezavantajlı 
konumda olan kadınlarımızın ihtiyaçlarının çözümüne yönelik 
düzenlemelere önayak olmayı öncelikli hedef olarak aldığını 
anlatmıştır. 
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Türkan MİÇOOĞULLARI 
22. Dönem İzmir Milletvekili 

 
“Türk kadını risk almaya hazır olduğu gün, siyasette hak ettiği yeri 
bulacaktır.”  
 
Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir, 1952- 
Baba Adı: Kamuran. 
Anne Adı: Bahar. 
Eğitim Durumu: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 
Kimya Bölümü. 
Medeni Durum: Evli, 2 çocuk sahibi  
Milletvekili Olduğu Dönem: 22. 
Parti: CHP.      

  

Çalışma Yaşamı:  Kimyager ve yönetici olarak çalışmıştır. 
 
Siyasete Giriş Süreci 

Miçooğulları siyasete giriş sürecini şu şekilde aktarmıştır “Köy Enstitüsü 
mezunu siyaseti ve ülke gündemini yakından takip eden öğretmen bir 
babanın ilk çocuğu olarak dünyaya geldim. Aile dostlarımızın çoğunluğu 
da öyleydi. Evimize kitap, dergi ve mutlaka günlük gazete girerdi. 
İlkokul, ortaokul ve lise yıllarında bol bol okuyarak dünyayı tanımaya 
çalıştım. Üniversite yıllarında ise Devrimci Gençlik Hareketi içinde yer 
aldım. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra antidemokratik uygulamaların 
arttığı, acının ve zulmün kol gezdiği güzel yurdumun güzel insanlarının 
umudunun karartıldığı yıllarda bir şeyler yapılması gerektiğini düşünerek 
kapatılan siyasi partilerin yerine kurulan, düşüncelerime en yakın 
bulduğum SODEP’e üye oldum. SODEP-HP, Sayın Erdal İnönü’nün 
genel başkanlığında birleşerek SHP oldu. Bende SHP’de aktif bir üye 
olarak çalışmaya başladım. Partiler aşağıdan yukarı doğru örgütlenip, 
yukarıdan aşağıya doğru yönetilir. Önce bu örgütlenme içinde söz sahibi 
olmak için neler yapılması gerektiğini tespit edip mahallemde öncü 
olmaya çalıştım. Mahalle delegesi, il delegesi ve kurultay delegesi 
seçildim. Kurultay delegeliği bir partide söz sahibi olmak isteyen insanlar 
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için çok önemlidir. Siyasi partiler yasasına göre, her ilin kurultay delegesi 
sayısı o ilin milletvekili sayısının iki katıdır. İl kongresinde seçilir ve tüm 
illerden gelen delegelerle toplanan en üst karar merci olan kurultayda 
genel başkanı ve kurultaydan sonra en üst karar organı olan parti 
meclisini seçer. Seçmek için gittiğim kurultayda parti meclisine seçilerek 
hem seçen, hem seçilen oldum. Annemin ve babamın da görev aldığı 
CHP yeniden açılıncaya kadar SHP’de Parti Meclisi Üyesi olarak görev 
yaptım.”  

“Cumhuriyet Halk Partisi açılmıştı. Bende CHP’de Narlıbahçe İlçe 
Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştım. Siyasette kadının görünür 
olması konusunda bir farkındalık yaratmak için kadın üye sayımızı erkek 
üye sayısının üzerine çıkardık. Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal 
İlçemize gelerek bir basın toplantısı yapıp bu çabamızı kamuoyuyla 
paylaştı. Siyasetteki dalgalanmalar bitmiyordu. 1994 yerel seçimlerinde 
CHP ve SHP’nin ayrı ayrı seçimlere girmesi sosyal demokratların yerel 
seçimlerde birçok yeri kaybetmesine neden olmuştu. Bu dersin ardından 
CHP ve SHP, CHP çatısı altında birleşti, bende ilçe başkanlığını 
bırakarak tekrar il delegesi, kurultay delegesi ve parti meclis üyesi 
seçildim.”  

“Parti içi eğitim biriminde birçok ilimize ve ilçemize giderek parti 
örgütlenmesi, üyelik hak ve sorumlulukları ile ilgili eğitim birimimizin 
hazırladığı bilgileri aktardım. 1995-1999 yıllarında milletvekili adayı 
oldum. 3 Kasım 2002 tarihinde İzmir 1. Bölge 3. sıradan milletvekili 
seçildim.” 

Siyasal Yaşam 

Uzun bir siyasi mücadelenin sonunda 3 Kasım 2002 – 22 Temmuz 2007 
yılları arasında milletvekilliği yapan Miçooğulları, Parlamentoda 
Başkanlık Divanına Kâtip Üye olarak seçildiğini, 15 kişilik başkanlık 
divanının tek kadın üyesi olduğunu anlatmıştır.  İç tüzük gereği 
komisyonlarda yer alamadığını, evini Ankara’ya taşımadığını, haftanın 
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yarısını İzmir’de, yarısını Ankara’da geçirdiğini aktarmıştır. Kendisine oy 
versin vermesin herkese ulaşmaya çalıştığını ve nedenini şöyle 
açıklamıştır: “Siyaset bana ne dememektir. Toplum için yapılır. 
Yaşadığınız toplumu iyi tanır, onlarla iyi iletişim kurabilirseniz başarılı 
olursunuz. Başta kadın sorunu olmak üzere, esnafın, üreticinin, işçinin, 
gençlerin, işsizlerin sorunlarını değişik vesilelerle Parlamentoya taşıyarak 
bu konularda konuşmalar yaptım. Ama muhalefet partisinin üyesi olmak 
bizim gibi ülkelerde sorunların çözümüne pek katkı yapmıyor. Yine de 
birçok konuda sorunları dile getirmiş olmak bile önemlidir.” 

 

Siyasette Kadın Olmak 

Dünyanın her yanında olduğu gibi bizim ülkemizde de siyasette kadın 
olmanın zorlukları olduğundan bahseden Türkan Miçooğulları, kendisinin 
bunları pek yaşamadığını, siyaset yapılmasının gereğine inanan eşinin, 
annesinin, babasının ve kardeşlerinin çok destek olduklarını anlatmıştır. 
Çocuklarına neden siyaset yapılması gerektiğini, iyi bir ülkede 
yaşayabilmek için kendileri gibi düşünen insanların siyaset yapmasına 
ihtiyaç olduğunu açıkladığını söylemiştir. 
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Türkan Miçooğulları, kadınların siyasette görünür olmasının siyaseti daha 
uzlaşmacı ve çözüm üreten bir noktaya taşıyacağının herkesçe bilindiğini, 
her alanda olduğu gibi siyasette de eşitliğin sağlanabilmesi için 
“Toplumsal cinsiyet eşitliğinin” ilkokullardan başlayarak bir ders olarak 
okutulması ve özellikle de yönetenlere iyi anlatılması gerektiğini 
vurgulamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 
kurulan, Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştiren, devrimleri yapan TBMM’de 
bile hâlâ biyolojik ayrıma dayalı bir dil kullanıldığından yakınmıştır. 

Partilerde Kadının Konumu 

Türkan Miçooğulları, partilerde kadının konumu hakkında şunları 
söylemiştir: 

“Siyasetteki kadınların konumuna baktığınızda genelde kadınlar 
üzerinden siyaset yapıldığını görebilirsiniz. Kadınların siyasette var 
olabilmesine yönelik önemli bir çaba yok. Örneğin bizim partimizde 
kadın hareketinin eşitlik için önemli bulduğu ve uygulanmasının eşitliğin 
sağlanması konusunda yararlı olacağında ısrarcı olduğu cinsiyet kotası 
var. En azından yönetimlerde uygulanıyor. Seçilecek sıralara kadınların 
yerleştirilmesine gelince, uygulanamıyor. Hemen hemen her partide kadın 
kolları parti için çalışmaya gelince erkeklerden çok çalışıyor.” 

Kadın Hareketi 

Siyasal yaşamda kadın, sosyal yaşamda kadın, çalışma yaşamında kadın, 
akademik alanda kadın, bu gibi başlıkları arttırmanın mümkün olduğunu 
oysa siyasal yaşamda erkek, çalışma yaşamında erkek diye bir yazı, 
araştırma veya tartışmanın duyulmadığını dile getiren Miçooğulları, uzun 
yıllara ve ekonomik, sosyal, düşünsel, dinsel, yönetimsel nedenlere 
dayanan bu ayrımcılığı ortadan kaldırmak için kadınların uzun süredir 
mücadele ettiklerini ve kadın hareketinin daha uzun yıllar mücadele 
etmeye devam edeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürmüştür: 
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“Kadın sorunlarının kadınların ‘kadın olmaktan kaynaklanan insan hakları 
sorunu’ olduğunu savunan örgütlü kadınlar hak ve eşitlik mücadelesini 
her alanda vermeye devam ediyorlar. 60’lı yıllardan bu yana dünyada 
yoğunlaşan kadın hakları mücadelesi özellikle 80’li yılların sonunda da 
ülkemizde etkin bir konuma taşındı. 90’lı yılların başından bu yana kadın 
hakları konusunda gerek farkındalık yaratma gerekse Parlamentoda bir 
takım yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlama konusunda kadın 
hareketini takdirle karşılamak gerekir. Tüm ülkelerin kadınları ile yapılan 
ortak çalışmalarda bizim kadınlarımızı da görmek dünyadaki aydınlanma 
devriminin ışıklarını ülkemize yansıtma çabalarına şahit olmak hepimizin 
her zaman gururla anması gereken konulardır.”  

“Parlamentodaki kadınlar lehine yapılan yasa değişikliklerinde ve yeni 
çıkacak yasalarda Türkiye’deki kadın hareketinin örgütlerinin önemi çok 
büyüktür. Parlamentoda da zaten sayıları çok az olan kadın milletvekilleri 
ile birlikte evrensel ilkeler içinde birçok değişiklik önerileri ve teklifleri 
hazırlayıp binlerce imza ile onları Meclis gündemine taşımışlar, kadın 
derneklerinin temsilcileri komisyonlara girmişler ve bugün yasalar 
karşısında kazanılan hakların elde edilmesinde müdahil olmuşlardır. 
Kadınların bilinçli, kadın haklarının aktif ne istediğini bilen bir konumda 
olması hem kadın hakları açısından hem de eşitlik, özgürlük, birlikte 
yaşama bilincinin gelişmesi açısından çok önemli katkılar sunmuştur.  
Birçok kadın derneğinden söz etmek mümkün ama onların hepsini 
saygıyla anarak kadınların siyasi yaşamda kadın erkek eşitliğinin 
sağlanması adına ‘Kadın Adayları Destekleme Derneği’ adı altında 
örgütlendiğini bilmek bile önemlidir.” 

Milletvekilliği aktif görevi bittikten sonra İzmir’deki kadın 
derneklerindeki arkadaşlarının kendisini hiç yalnız bırakmadıklarını ve 
sivil toplum örgütlerinde onlarla bir, omuz omuza mücadele etmesini 
sağladıklarını anlatan Miçooğulları, şu anda Ege Kadın Dayanışma 
Vakfında Başkanlık, Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesinde 
Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.  
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Türkiye’de Kadın 

Türkan Miçooğulları, Türkiye’de kadın sorusunu kısa olarak şöyle 
yanıtlamıştır:  

“Bizim ülkemizde kadınlar 150 yıldır hak mücadelesi veriyorlar. Her 
dönemin kendine özgü mücadele koşulları var. Seçme ve seçilme hakkı 
kazanımı konusunda kadınlar mücadele ettiler. 1930’larda Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderliğinde aydınlanmanın, laik, demokratik Cumhuriyet’in 
getirisi olarak kazanılan bu haklar yeterince kullanılamadı. Parlamentoda 
temsil oranı %14, belediyelerde çok daha vahim %2’lerde. En önemlisi de 
bir zihniyet değişikliğinin yapılamamış olması. Türkiye’de bir taraftan 
çağdaşlığın gereğini kavramış, bilime inanan kadınların yükselen sesinin 
karşısında laik, demokratik devrime karşı olan güçler kadın erkek 
eşitliğine ısrarla direniyorlar. Bu direnç kadın sorunlarının çözümünü, en 
önemlisi de eşitliği, özgürlüğü ve sosyal barışı zorlaştırıyor.” 

İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak 

İzmir’de her şeyin çok güzel ve başka yerlere göre çok kolay olduğunu 
söyleyen Miçooğulları,  “Keşke Türkiye’nin her yanı İzmir gibi olsa. 
Başta İzmir’de yaşayan İzmirli olmayı içselleştirmiş kadın arkadaşlarım 
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olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Gösterdikleri yakınlık, 
samimiyet ve dostlukla bana güç verdiler. Siyaset yapan tüm arkadaşlara 
başarılar diliyorum.” demiştir.  

Unutulmayan Anılar 

Türkan Miçooğulları, milletvekilliği yaptığı dönemdeki bir anısını şöyle 
anlatmıştır:  “Yakın bir arkadaşımın ölüm haberini alınca sabah erkenden 
yola çıktık. Afyon yakınlarında üreticiler kendi ürünlerini satmak için 
tezgâhlarını açmışlardı. Hiçbir şey yemediğimizi fark edip bir kadın 
üreticinin tezgâhının önünde durduk. Arabadan şoförle beraber inip 
üreticiyi selamladık. Plakayı fark eden üretici ‘Bakan mı var?’ dedi. 
‘Hayır milletvekili var’, cevabını alınca ‘Hani nerde?’ demez mi? ‘İşte 
karşında, ne yani kadından milletvekili olmaz mı?’ dedim. İkimiz de 
buruk buruk güldük. Sonra ona kısaca bir köy çocuğu olduğumu, 
üretmenin kıymetini en iyi kadınların bildiğini, hayatın zorluklarını 
kadınların omuzladığını, onun için yasa yapan noktalarda ve yönetici 
kadrolarında kadınların da olması gerektiğini anlattım. Üretici kadınla 
dost olduk. Her geçişimde ondan alışveriş etmeyi ihmal etmedim”. 
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Serpil YILDIZ 
22. Dönem İzmir Milletvekili 

 
“Kızlarımızın okumaya ve çalışmaya yönlendirilmesi, ekonomik 
özgürlüğüne kavuşması, aile içi demokrasinin güçlenmesi, kız ve erkek 
çocuklarına eşit davranılması kadının siyasette hak ettiği yere gelmesini 
kolaylaştıracaktır.” 
 
Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 1966- 
Baba Adı: Ahmet. 
Anne Adı: Nezahat. 
Eğitim Durumu: Üniversite, İletişim Fakültesi. 
Medeni Durum: Evli, 1 çocuk annesi.  
Milletvekili Olduğu Dönem: 22. Dönem. 
Parti: AK Parti / ANAP. 

 

Çalışma Yaşamı: Özel Sektörde Halkla İlişkiler Departmanı 
Yöneticisi, Halkla İlişkiler ve Reklam Ajansı Sahibi ve Yöneticisi. 

 
Siyasete Giriş Süreci 
 
Öğrencilik yıllarından beri siyasete ilgi duyduğunu, aslında her sorumlu 
vatandaş gibi yaşadığı ülkenin ve dünyanın nereye gittiğini anlayabilmek 
için gündemi yakından takip ettiğini belirten Yıldız, gördüğü eksiklik ve 
yanlışların düzeltilebilmesi için ürettiği fikirleri hayata geçirebilmek 
adına siyasete girmeye karar verdiğini söylemiştir. İçindeki insana, 
doğaya ve tüm canlılara duyduğu sevginin ülkemizdeki ve dünyamızdaki 
güzellikleri koruma arzusunun da siyasette devam etmesini körüklediğini 
belirtmiştir. Yıldız, kendisini ciddi bir doğa, insan ve hayvan hakları 
savunucusu olarak tanımlamaktadır. 
 
Siyasi yaşamına 21 yaşında gençlik kollarında başlayan Yıldız, sırasıyla il 
yöneticisi, il başkan yardımcısı, ilçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis 
Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Üyeliği sırasında DSP Grup Başkan Vekilliği görevini yürütmüştür. 1999 
yılında DSP’de meclis üyeliği görevini tamamlayan Yıldız, bir süreliğine 
akademik hayatına geri dönmüştür. 
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2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunda kendisine 
Karşıyaka kurucu ilçe başkanlığı teklif edilmiş, yeni bir partinin ülkeye 
yeni bir soluk getireceği inancıyla kurucu başkanlık görevini kabul 
etmiştir. 2002 yılında yapılan genel seçimlerde 2. Bölge 2. sıradan 22. 
Dönem İzmir Milletvekili olarak Parlamentoya girmiştir. 
 

 
 
Siyasal Yaşam 
 
Yıldız, TBMM’de birçok yasa tasarısına ve kanun teklifine imza attığını,  
özellikle kadın ve çocuk hakları konularında yaptığı çalışmalarıyla ön 
plana çıktığını ifade etmiştir. Yıldız, 2004 yılında kanunlaşan “Yerel 
Yönetimler Yasa Tasarısı”nın belediyelerin asli görevleri düzenleyen 14. 
Maddesine “Büyükşehir ve nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve 
çocuklar için sığınma evi açar” maddesini ekleterek, o dönemde sadece 
10 adet sığınma evi varken, yüzlercesini açma zorunluluğu getirildiğini 
ifade etmiştir. 
 
2004 yılı Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında, anayasadaki 10. ve 
12. maddelerdeki “Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir” hükmüne 
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kamuoyunda pozitif ayrımcılık olarak bilinen CEDAW (BM Kadına 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi) sözleşmesi hükmünün 
eklenmesi için kendi partisinde mücadele ettiğini, bu konuyla ilgili 
önergesi partisi tarafından reddedildiği için CHP’nin hazırladığı kadınlar 
lehine pozitif ayrımcılık maddesine AK Parti Grubundan tek başına el 
kaldırarak desteklediğini ifade etmiştir. Yıldız, bu çalışmalarından dolayı 
2004 yılında BM tarafından CEDAW şampiyonu ilan edilmiştir. Ayrıca 
Yıldız, AB uyum yasalarının kadın-erkek eşitliğine uygunluğunu 
denetlemek üzere Türk Parlamenterler Birliği çatısı altında kurulan 
Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonunda Başkan Yardımcılığı görevini 
üstlenmiştir.  
 
TBMM’de İçişleri Komisyonunda ve Sokak Çocukları Araştırma 
Komisyonunda görev alan Yıldız, Parlamentoya ve Komisyonlara gelen 
yasa tasarılarını dikkatle incelediğini, üzerinde çalıştığını belirterek 
“Hiçbir zaman körü körüne el kaldıran ve imza atan bir milletvekili 
olmadığını belirtmiştir. Bu tavrından dolayı parti grubu içerisinde 
sıkıntılar yaşadığını ifade ederek 2005 yılında AK Parti’den istifa 
etmiştir. 
 
Siyasette Kadın Olmak 
 
Yıldız, Türkiye’de kadın olarak siyaset yapmanın zorluklarına değinirken, 
22. Dönemde 550 kişilik Parlamentoda toplam 24 kadın milletvekilinin 
olduğunu bu nedenle kadınların temsilinin yetersiz kaldığına vurgu 
yapmıştır. Kadınlara ayrılan kotaların yeterli olmadığını, kadınların 
Parlamentoda sayıca nitelikli çoğunluk sağlanıncaya kadar “Pozitif 
ayrımcılık” için mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Siyasete 
atılan kadınların azınlıkta kalması nedeniyle, kendilerini güçlü göstererek 
konuyu bilmek adına “Erkek gibi” davranmaya başladığını, çoğu rakip 
hemcinsleriyle dayanışmak yerine onları rakip gördüğünü dile getiren 
Yıldız, “Ben TBMM’ye kadın kimliğimle girdiysem doğam gereği daha 
ince, nazik ve daha detaycıyım. Erkeklerin sert siyasetine ayak uydurmak 
zorunda değilim.” dedikten sonra şöyle devam etmiştir: “Kadın aklı 
siyasete incelik, naiflik ve hoşgörü getirir. Neden kendimi erkek gibi 
düşüneyim. Kadın aklı ve duygusallığı Parlamentoya da, siyasete de, 
topluma da çok güzel kazanımlar sağlayabilir.” 
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Kadınların siyasette sayıca çok ve etkin yer alabilmesi için ülkemizde kız 
çocuklarının yetiştirilmesi ve aile içindeki konumlarına bakılması 
gerektiğini vurgulayan Yıldız, “Kızlarımızın okumaya ve çalışmaya 
yönlendirilmesi, ekonomik özgürlüğüne kavuşması, aile içi demokrasinin 
güçlenmesi, kız ve erkek çocuklarına eşit davranılması kadının siyasette 
hak ettiği yere gelmesini kolaylaştıracaktır.” dedi. 
 
Kadınların siyasetin seviyesini etkileyip etkilemediği sorulduğunda: 
Kadın ya da erkek emeğiyle, üretkenliğiyle bir yere geliyorsa siyasetin de 
seviyesini arttıracaktır ve nitelikli hale getirecektir diyen Yıldız, ayrıca 
“Kadınların bulunduğu her ortamın daha naif, daha seviyeli ve toplumsal 
konulara daha duyarlı hale geleceğine, konuşmaların daha hoşgörülü ve 
dikkatli yapılacağına” dikkat çekmiştir.  
 
Kadınların siyasette neden kalıcı olamadığı sorusuna şu açıklamayı 
getirmiştir: “Ülkemizde siyaset akla, üretkenliğe, çalışkanlığa ve 
seçilecek şahsın topluma neler verebileceğine bakılarak yapılmıyor. Bu 
durumda çoğu siyasetçide olduğu gibi o koltuklara hak ederek 
gelmiyorlar. Siyasette adam kayırmacılık, eş-dost çıkar ilişkisi, 
hemşehricilik, maddi imkânlar, feodal düzene itaatkârlık gibi kriterler ön 
plana çıkıyor. Doğal olarak kadın siyasetçilerin pek çoğu da bu düzene 
uyum sağlayabiliyorlar. Siyaseti bilerek, basamakları birer birer 
çıkmadıkları için çok kolay ekarte edilebiliyorlar. Emeğiyle, bilgisiyle 
gelen çok az sayıda kadın da bu haksız düzene uyum 
sağlayamadıklarından, fikirleri önemsenmediği için 
yalnızlaştırıldıklarından dolayı mücadeleyi bırakmak zorunda kalıyor.”  
 
Partilerde Kadının Konumu 
 
Yıldız’a göre ülkemizdeki siyasi partilerin yönetimlerinde kadınların çok 
etkin olamamış, karar organlarında gerçek potansiyellerini 
gösterememişlerdir. Zaten kadın aklı ön plana çıksa ülkemizde ve 
Parlamentoda kavga yaşanmaz, kaba kuvvet uygulanmazdı. 
 
Kadınların siyasetin karar organlarında yer alamamasının toplumun tüm 
kesimlerinin bir yansıması olduğunun, ailede ve iş yaşamında hak ettiği 
yere gelemeyen kadının doğal olarak siyasette de etkin olmadığının altını 
çizmiştir.  
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Aile içinde otorite ve güç timsali olarak yetişen erkeklerin de kadını 
siyasette güçlü konumda görmeyi hazmedemediklerini, ancak kadını 
kendilerine benzetebilirlerse durumun değiştiğini yani “Erkek gibi kadın” 
olursanız daha çok kabul gördüğünü söylemiştir. Yıldız, cinsiyet 
eşitliğinin yani (pozitif ayrımcılık ilkelerinin) partilerin temel 
değerlerinden biri olarak benimsenmediğinden ama benimseniyormuş 
gibi gösterildiğinden bahsetmiştir.  
 
Seçim sonuçlarına bakarak bir partinin kadınlarla ilgili söylemlerinde ne 
kadar ciddi ve samimi olduğunun anlaşılabileceğini belirten Yıldız, 
seçilen kadınların nasıl ve ne şartlarda seçildiğinin de önemli olduğunu 
vurgulamıştır. 
 
Kadınların vitrin olarak değil hak ettikleri için erkeklerle eşit sayıda 
konulması gerektiğini düşünen Yıldız,  ancak bu şekilde seçilen kadın 
milletvekili ilinin, bölgesinin kadınlarını Parlamentoda layıkıyla temsil 
edip onların yararına çalışabilir. Aksi taktirde Parlamentoda kadın 
sorunlarında göstermelik konuşur, tıpkı bugün olduğu gibi. 
 
2015 Haziran seçimlerinde TBMM’ye giren kadın milletvekili sayısının 
illere göre dağılımı dengeli olmasa da genelde umut verici olduğunu 
belirten Yıldız, “Fermuar sistemini uygulayarak kadın adaylara yer veren 
HDP’nin  seçim sonuçlarına göre  kadınlar adına en başarılı parti 
olduğunu” belirtmiştir. 
 
Şimdiki haliyle partilerdeki kadın kollarına karşı olduğunu söyleyen 
Yıldız, bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: “Kadınları kadın 
kollarına hapsederek partinin karar organlarında yer almalarının ve 
dolayısıyla yükselmelerinin önü kesiliyor. Kadınların il, ilçe ve parti üst 
yönetimlerinde eşit sayıda yer alması gerekmektedir. Ülkemizdeki 
partilere bakın kaç tane ilçe başkanı, kaç tane il başkanı kadın 
görebiliyorsunuz? 81 ilin yarısında kadın il başkanı olursa kadınlar adına 
siyasetin önü açılmış olur.” 
 
Türkiye’de Kadın 
 
Serpil Yıldız, kadın hakları konusunda uluslararası sözleşmelere imza 
attığı Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğunu 
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ancak partilerin çoğunun programlarında “Uluslararası sözleşmelere 
uyacağız, destekleyeceğiz” gibi söylemler yer alsa da bunun göstermelik 
kaldığını, kadın hakları ve pozitif ayrımcılık konularında ciddi bir uğraş 
verilmediğini ileri sürmektedir.  
 
Yıldız, genç kızların eğitim düzeyinin artmasının istihdama 
yansımadığını, üniversite mezunu genç kızların mezuniyet sonrası 
evlerine çekildiklerini çünkü istihdam alanlarının kısıtlı olmasının yanı 
sıra “Kızım okudun ama iş yok, gel iyi bir koca bul, çoluk çocuk sahibi ol 
onlara bak.” yaklaşımının etkili olduğunu belirtmektedir. Yıldız’a göre 
kızlarımıza “Sonuna kadar mücadele et, bir meslek sahibi ol, yurt dışına 
çık, yüksek lisans yap, kendini geliştir, mücadele et” diyerek iş dünyasına 
girmek için mücadeleci bir ruh kazandırılmalıdır; ancak bu şekilde 
kadınlarımız kendi ayakları üzerinde durabilirler ve haklarına kavuşmak 
için uğraş verebilirler.  
 
Kadınların çalışma yaşamının kolaylaştırılması için kreş ve anaokullarının 
çok önemli olduğuna değinen Yıldız, bu kreşlerin pahalı olmaması hatta 
bedava olması gerektiğini savunmuştur. Kadınlarımızın maaşının yarısını 
kreşe bıraktığını, yine kocasının eline baktığını ve sonra ona “Senin ailene 
katkın yok evde otur daha iyi” dendiğini, bu durumda bu kadının 
mesleğinde başarılı olma şansının yok olduğunu anlatmıştır. Yıldız, 
ayrıca, kadınlara bakabilecekleri sayıda çocuk yapmalarını 
öğütlemektedir. 
 
Ülkemizdeki kadın cinayetleri konusunu yine genel zihniyetle bağdaştıran 
Yıldız, bir ülkede bu kadar kız çocuk baskısı olursa, kız çocukları sadece 
erkeğe benzediğinde kıymete biniyorsa, yani erkek gibi kız dediğimizde 
kıymetli oluyorsa kadın cinayetlerinin artmasının kaçınılmaz olduğunu 
iddia etmektedir. Bu sorunun yasalarla çözümünün mümkün olmadığını, 
çarpık töre ve zihniyetleri değiştirmek için çaba sarf edilmesi gerektiğini 
savunmaktadır. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin yalnızca 
Türkiye’ye mahsus olmadığına değinen Yıldız, tüm dünyada özellikle az 
gelişmiş ülkelerde kadın cinayetleri, kız çocuğu tacizleri, kız çocuklarının 
çalıştırılması, kadın ticaretinin mevcut olduğunu ama Türkiye gibi 
yüzyıllara dayanan sağlam ahlaki geçmişi ve gelenekleri olan bu ülkeye 
bunların yakışmadığını ifade etmektedir. 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının adında “kadın” kelimesine yer 
verilmemesini bir eksiklik olarak değerlendiren Yıldız, pozitif ayrımcılık 
uygulanıyorsa “kadın” kelimesinin kullanılması gerektiğini 
savunmaktadır.  Sosyal devlet olduğunu iddia eden bir devletin, sosyal 
politikaları her bakanlıkta ve kurumda uygulamak zorundu olduğunu 
hatırlatarak “Kadın ve Aile Bakanlığı” isminin daha uygun olduğunu 
söylemiş sonra bu isme yakışır çok ciddi çalışmaların yapılması 
gerektiğinin altını çizmiştir. 
 

 
 
Kadın Hareketi 
 
Ülkemizde kadınların her alanda çok mücadele etmesinin gerektiğini 
belirten Yıldız, bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarını da yeterli 
etkinlikte görememektedir. Bir kısmının başarılı olduğunu, kadınlar adına 
güzel projeler ürettiğini, bazılarının da “Kadın” adını kullanarak 
kendilerini ön plana çıkarmaya çalıştıklarını ifade etmiştir. Ayrıca siyasi 
partilerle mevcut STK’lar arasında sağlıklı bir iletişim bulunmadığını 
düşünmektedir. “Bazı siyasi partilerle kadın örgütlerinin ideolojilerine 
göre yakınlaştıklarını, iletişim kurduklarını görüyoruz. Bana göre eğer 
kadın hakları adına kurulduysanız siyasette parti ayrımı yapmadan 
hepsiyle diyalog içinde olmalısınız. Maalesef siyaset bu kuruluşların içine 
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de enjekte edildiği için ya da parti elemanları yönetimde yer aldığı için, o 
STK A partisine, bu STK B Partisine yakın oluyor. Oysa STK’ların daha 
tarafsız, siyasetin dışında, kendi alanlarında uzman, proje üreten 
merkezler olması gerekiyor.  Siyasi partilerin de STK’larla iletişimlerini 
objektif kriterlere göre kurmaları gerekmektedir. Bir STK’nın toplumla 
ilgili iyi bir projesi varsa o kuruluşların içindeki şahısların siyasi 
görüşlerine bakılmaksızın partililer tarafından kabul görmesi ve 
desteklenmesi gerekmektedir. Ama bizim siyasi partilerimiz bu 
tarafsızlığı gösteremiyor. Demokrasi kurallarının tam yerleşmediği 
toplumlarda sivil toplum kuruluşları çok etkin olamıyor. 
 
Yıldız’a göre feminizm “Cinsiyet ayrımı” yapmamaktır. İnsana insan 
olduğu için değer verilmesi gerektiğini, kişileri sadece kendimize olan 
davranışlarıyla değil, bütün topluma, doğaya, canlılara karşı 
davranışlarıyla değerlendirmemiz gerektiğini ifade etmektedir. 
 
Bugün ezilen kadınlar için “Pozitif ayrımcılığı” desteklediğini ilerde 
erkekler pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyarsa haksızlığa uğrarsa onları da 
destekleyeceğini belirtmiştir. Pozitif ayrımcılık ilkesinin sadece cinsiyete 
yönelik bir olgu olmadığını; dünyada ezilen tüm kesimlere, hatta ezilen 
canlılara pozitif ayrımcılık ilkesinin uygulanabileceğini vurgulamıştır. 
 
Aile ve Siyaset 
 
Yıldız, eşinin hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de en büyük 
destekçisi olduğunu ifade ederek şöyle söylemiştir. “Eşim tanıdığım en 
demokratik erkeklerden biridir. 28 yıllık mutluluğumuzu sevgi, saygı ve 
hoşgörüye borçluyuz. Aile içi demokrasinin de bu mutluluğa katkısının 
olduğunu düşünüyorum. Eşlerin mutlu olması mutlu çocukların 
yetiştirilmesi demektir. Genç yaşta evlenmemize rağmen yıllardır eşim en 
iyi dostum, arkadaşımdır. Siyasette kadının ailesinin desteği olmadan 
başarılı olamayacağını vurgulayan Yıldız, bir insanın hayattaki en değerli 
varlığının da ailesi olduğunu vurgulayarak hiçbir zaman kariyerim ve 
siyaset ailemin önüne geçemez.” demiştir.  
 
Annelerin oğullarını yetiştirirken demokratik olmaları gerektiğini küçük 
yaştan itibaren kadın-erkek eşitliğini yaşayarak özümsemelerini öğütleyen 
Yıldız, “Ben oğlumu kadın haklarına saygılı bir birey olarak yetiştirdim. 
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Kadınlarımızın da eşit haklar talep ederken aynı zamanda bir anne olarak 
oğullarının eğitiminde kadına saygıyı öğretmesi şarttır. Aileler kız-erkek 
çocuk ayrımı yapmaksızın onları eşit bireyler olarak yetiştirmelidir. 
Özellikle erkek çocuk annelerine bu konuda çok fazla görev düşer.” 
 
İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak 
 
Üniversite yıllarından beri İzmir’de yaşayan Yıldız, İzmir’i çok sevdiğini 
bu şehrin güzelleşmesi için bir birey olarak sorumluluk hissettiğini 
söylemiştir. İzmir’in kültürel anlamda gerçek bir Avrupa şehri olduğu 
ama siluetiyle çarpık yapılaşmasıyla bu imajı kaybettiğini vurgulamıştır. 
Şehir adına günü birlik ve hoyratça alınan kararlar şehrin güzelliğini 
zedelemeye devam ettiğini, yeşili ve doğayı çok sevdiğini belirten Yıldız, 
şehrin hızla betonlaşması karşısında üzüntü duyduğunu ifade etmektedir. 
İzmir için ne yapmak isterdiniz? sorusunu şöyle yanıtlamıştır. “Ben 
İzmir’i yeşil alanları alabildiğine geniş, havası temiz, denizi temiz, 
toprağı temiz, suyu temiz, sokakları tertemiz çocukların mutlulukla 
oynadığı yeşil alanları olan, sokak hayvanlarının korunduğu, körfezinde 
rengârenk yelkenlilerin dolaştığı Avrupa’nın en güzel kültür ve turizm 
kentlerinden biri olarak görmek isterim.” dedi. 
 
İzmirli olmaktan ve bu şehirde yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade 
eden Yıldız, İzmir insanının düşüncelerini özgürce ifade edebildiğini ve 
Anadolu’nun en demokratik şehirlerinden biri olduğunu vurgulamıştır. 
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Şenol BAL 

23. Dönem İzmir Milletvekili 

 
“Parti yönetimlerinde, belediye meclislerinde, Millet Meclisinde, siyasi 
toplantılarda kadınların olması siyasetin hem seviyesini hem de 
nezaketini arttırıyor.” 
 
Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa, 1956- 
Baba Adı: Vedat. 
Anne Adı: Nurhayat. 
Eğitim Durumu: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi Biyoloji Bölümünü tamamladı. Ayrıca, 
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. 
Yüksek lisans ve doktorasını Gazi Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsünde Sitogenetik alanında 
tamamladı. 
Medeni Durum: Evli, 2 çocuk annesi.  
Milletvekili Olduğu Dönem: 23.  
Parti: MHP. 

  
 

Çalışma Yaşamı:  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji 
ve Fen Bilgisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. 
Bitki Sitogenetiği ve Fen-Biyoloji eğitimi ile ilgili çok sayıda yurt içi 
ve yurt dışında bilimsel makalesi yayımlandı. 

 
Siyasete Giriş Süreci 
 
Lise yıllarından itibaren ülkücü hareket mensubu olan Şenol Bal,  ülke 
meselelerine hep ilgi duymuş ve inandığı Türk Milliyetçiliği fikriyatının 
doğrultusunda faaliyetlerin içinde, daha çok da faaliyetleri 
düzenleyenlerden biri olmuştur. Lise ve üniversite yıllarında İzmir Ülkü 
Ocaklarının faal üyesi olmuştur. Ege Üniversitesi Fen Fakültesinde 
öğrenci iken 1976 yılında Ülkücü Hanımlar Derneğini (ÜLKÜ-HAN) 
İzmir’de arkadaşları ile birlikte kurmuş ve genel başkanlığını yapmıştır. 
Türk Ocakları Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığını (1997-2001) 
yürütmüştür. 2002 yılında kurulmasına öncülük ettiği Türk Dünyası 
Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneğinin Genel Başkanlığını halen 
sürdürmektedir.  
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Gençlik yıllarında siyasetin resmî mensubu olmasa bile bir fiil içinde 
olan, kısaca Milliyetçi Hareket Partisi ile hep gönül bağı bulunan Bal, 
partisinden ve faaliyetlerinden hiç uzak kalmadığını, yaptığı çalışmaların 
takdirle karşılandığını anlatmıştır. Milletvekili olmak için bir strateji 
geliştirmediğini belirtmiş, aday olması konusunda dernek mensuplarının 
ve parti mensubu kadınların istek ve teşvikleriyle kendisini 
yüreklendirdiğini ifade etmiştir. 2007’de adaylığa başvuran Şenol Bal, 
teşkilat temayül yoklamaları ve merkez yoklamasında geçerli notu alarak 
İzmir’den 1. Bölge milletvekili olmuştur. 2011 seçimlerinde İzmir 1. 
Bölge 2. sıra adayı olmuş, çok az bir oyla seçimi kaybetmiştir. 
 

 
 
Siyasal Yaşam 
 
Şenol Bal, her Milliyetçi-Ülkücü gibi siyaseti ülkesine hizmetin en 
önemli odağı olarak görmekte olduğunu, ülkemizin içinden geçtiği bu 
karanlık süreçte tek kurtuluşun millî iradenin milliyetçi iradeye 
dönüşmesiyle mümkün olacağına inandığını, onun için mücadelesine ve 
siyasete devam ettiğini ifade etmektedir. Şu anda Merkez Yönetim 
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Kurulu üyesi ve Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’nin 
Başdanışmanıdır. 
 
Gençlik yıllarından itibaren kadın sivil toplum kuruluşlarında yönetici 
olduğundan kadınlarla ilgili sorunları yakından takip etme ve diğer 
ülkelerdeki kadınlarla ülkemiz kadınlarını mukayese tecrübesine sahip 
olduğunu belirten Bal, kadın ile ilgili her konuda uluslararası kurultaylar, 
sempozyumlar, paneller düzenlediğini, yöneticiliğini yaptığı derneklerin 
çalışmalarında sadece kadın meselesini değil, tüm toplumsal ve ülke 
sorunlarını ele aldıklarını ifade etmektedir. Milletvekili olduğunda bu 
tecrübelerini aktarma imkânı bulduğunu anlatmaktadır. Kadın–Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulması 23. Dönemde tüm partilerin 
desteği ile gerçekleşmiştir. Bu komisyonun çalışmalarında Bal’ın teklifi 
ile oluşan “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Mevzuat ve 
Uygulamalardaki Noksanlıkların Tespiti” konulu rapor çok detaylı bir 
şekilde hazırlanmıştır. Bal, kadınla ve çocuklarla ilgili her konuyu o 
dönem Partisi adına Meclise taşıdığını, kadın ve çocuk tacizi ile ilgili 
cezai müeyyideleri arttıran kanun teklifini kendisinin verdiğini 
açıklamıştır.  
 
Bal, kadın siyasetçilere genellikle ve özellikle de kadın sorunlarını 
gündeme getirmek görevi yüklendiğini, kadın siyasetçiye sadece kadın 
hakları vb. konularda sınırlar getirirseniz bunun kadın siyasetçinin sadece 
kadın sorunsalına hapsedilmesi demek olduğunu ve bunu doğru 
bulmadığını belirtmiştir. Çünkü kadın sorunlarının ana kaynağı sosyal, 
kültürel, ekonomik ve siyasi mekanizmadaki bozukluğun sonucudur. Bu 
mekanizmadaki sorunlar giderilmeden o mekanizmayı düzeltmeden kadın 
sorunları çözülemez,  kadın–erkek eşitliği sağlanamaz.  
 
Bal’ın açıklamasına göre, MHP dâhil tüm partilerde kadın, çocuk, şiddet 
ve yardım kuruluşları ile ilgili tüm Meclis konuşmaları büyük çoğunlukta 
kadın vekiller tarafından yapılmakta, konular kadın kadına 
tartışılmaktadır. Bu konuların öncelikle kadınlar tarafından 
savunulmasının doğal olduğunu, bundan şikâyetçi olmadığını belirten 
Bal, bu konuların erkek milletvekilleri tarafından inanarak ve samimiyetle 
dile getirilmesinin ve savunuculuğun erkek milletvekilleri tarafından 
yapılmasının aslında toplum nezdinde daha etkili olacağına inandığını 
ifade etmektedir.  
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Şenol Bal milletvekilliği döneminde, seçim bölgesi İzmir’in meselelerini 
defaten Meclise taşımasının yanı sıra, tüm millî meselelerde ve 
toplumumuzu ilgilendiren çeşitli konularda Mecliste konuşmalar yaptığını 
ve öneriler götürdüğünü anlatmış ve örnek olarak 301. Madde, GDO’lu 
ürünler, vakıflar, Türk dünyası, mayınlı araziler,  anayasa, terör, çocuklar, 
mobbing konularını vermiştir. 
 
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Kadın–Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu ve Çocuk Hakları İzleme Komitesinde çalışmalarını 
sürdürmüş olan Bal, hâlen MHP MYK Üyesi ve Genel Başkan 
Başdanışmanıdır. 
 
Siyasette Kadın Olmak 
 
Şenol Bal, bir milletvekili olarak kayda değer şekilde cinsiyetçi uygulama 
ve davranışla karşılaşmadığını ifade etmiştir. Bunun nedeni olarak 
siyasetin kulislerine dâhil olmaması, dâhil olma ihtiyacı da duymaması 
olarak göstermiştir. Türk siyasi hayatının bir gerçeği olan kulis 
anlayışının değişip düzelmesi için bile, kadın siyasetçi sayısının artması, 
hiç kimsenin kulis yapma ihtiyacı duymadığı bir ortam yaratılması 
gerektiğine inanmaktadır. 
 
Siyaset yapan kadınların erkekleştiği iddialarına şöyle yanıt vermiştir: 
 
“Siyaset yapan kadınlar neden erkekleşsin? Herkesin kendine göre bir 
tarzı, oturmuş bir şahsiyeti vardır. Siyasetin bir rekabet olduğu gerçeği 
ortada iken, rakiplerinize imkân vermemek açısından davranışlarınıza, 
kıyafetinize, ilişkilerinize dikkat etmek zorundasınız. Sorumluluk 
taşıyorsunuz. Bir partiyi, bir dünya görüşünü, sizi seçenleri temsil 
ediyorsunuz. Zaman zaman Meclis kürsüsünden çok sert konuşmalarım 
olmuştur. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün tartışıldığını, millî 
kimliğimiz Türk kimliğinin yok edilmeye çalışıldığını, terör örgütüne 
verilen tavizleri, milletin hakkının hukukunun gasp edildiğini, adaletin 
katledildiğini gördüğümde, sesimi çok yükseltmişimdir. En ağır 
eleştirileri getirmişimdir. Bana bu konularda çok sert olduğum “Erkek 
gibi kadın” şeklinde eleştiri yapılmış olabilir. Yapılmış olsa da hiç 
önemsemiyorum! Erkek gibi kadın deyimi hoş bir tanım değil, bu 
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ülkemizde cesaretli, korkusuz anlamında kullanılıyor. Onun yerine 
vatanperver–milliyetçi Türk kadını denmesini tercih ederim.” 
 
Bal, kadınların siyasette yaşadıkları sorunları giderilebilmeleri için kararlı 
olmalarını, birbirlerini desteklemelerini, öz güvenli olmalarını, rol 
modellerin sayısının hızla artmasını, kadınların siyasette bir çeşni değil, 
mutlaka olması gereğine toplumun zihinsel dönüşümünün sağlanması için 
gayret sarf etmelerini tavsiye etmektedir.  
 
Kadınların siyasetin seviyesini etkilediği, erkeklerin toplantıda bir hanım 
olduğunu görünce daha dikkatli davrandıkları ve konuştukları görüşüne 
tamamen katıldığını belirten Bal, şöyle demiştir: 
 
“Parti yönetimlerinde, belediye meclislerinde, Millet Meclisinde, siyasi 
toplantılarda kadınların olması siyasetin hem seviyesini hem de 
nezaketini arttırıyor. İnsanların birbirine davranışları daha dikkatli ve 
usturuplu bir şekilde oluyor. Aynı zamanda parti teşkilatlarında alınan 
kararlar, çok daha sağlıklı oluyor. Kadının duygusal zekâsı, detaycılığı ve 
sosyal meselelerdeki sorumluluk duygusu kararlara ortak olarak 
yansıdığında o teşkilatların başarı oranı çok yükseliyor.”   
 
Türk Parlamentosundaki kadın vekillerin oranının çok düşük olması 
hakkındaki görüşleri sorulduğunda, birçok Avrupa ülkesinden önce seçme 
ve seçilme hakkı alan Türk kadınının Parlamentodaki oranının kendisini 
rahatsız ettiğini ve bu gerçeğin herkesi rahatsız etmesi gerektiğini 
söylemiştir. Kadınların siyasette yeterince temsil edilmemesinin birçok 
nedeni arasında, kadının aile içi annelik, evlatlık rollerini, kadınların 
yetişme tarzını, siyasetin kıran kırana rekabetinden dolayı erkek işi olarak 
görülmesini, toplumsal değer yargılarını, kadınların ekonomik güçlerinin 
zayıf olmasını saymaktadır. Siyasette kadının önünü kesen erkeklerin 
elbette bulunduğunu ama yeteri kadar risk almayan, emek vermeyen 
kadınların da bu düşük oranlardan sorumlu olduğunu belirtmektedir.  
Kadınlar gerçekten isterse ve hedef koyarsa bu oranın iyileşeceğine ve 
nüfusla orantılı hâle getirilebileceğine inanmaktadır. 
 
Kadın siyasetçilerin sadece kadın konusu ile anılması taraftarı olmayan 
Bal, bu durumun kadın siyasetçiyi toplum gözünde zayıflattığını iddia 
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etmektedir. Milletvekillerin cinsiyetlerinin bu denli öne çıkarılmasını şu 
sözlerle eleştirmektedir: 
 
“Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yılmaz savunucusu kadın derneklerinin, 
zaman zaman kadın vekilleri kadın kimliği ile siyasete davet etmelerini 
anlamakta zorluk çekmişimdir. Çelişkiye düşüyoruz. Cinsiyetimizi kim 
inkâr edebilir. Kadın kimliğimiz sabit zaten. Bu vurgu zımnen erkek 
egemenliğini kabul etmişlik psikolojisini ortaya koyuyor ve kadının ön 
saflara geçme cesaretini kırıyor. Bizler topluma mesajımızı insan 
kimliğimizle vermeliyiz. Kadın tavrı, erkek tavrı, kadın dili, erkek dili 
gibi ayrımlara fırsat vermeden, arzu edilmeyen siyaset dili ve tavrının 
düzeltilmesi için; hem kadın hem de erkek siyasetçilerin sorumluluk, 
dürüstlük, doğruluk, nezaket, adalet, samimiyet dilini ve cesurluk tavrını 
yani insan olma dilini ve tavrını kullanması gerekir.”  
 
Bal, siyasi kültürel gelişim süreci ile ilgili olarak, kadının toplumsal 
hayatın her sahasında olduğu gibi, siyasi hayatta da erkek karşısında ezik 
ve mahkûm psikolojisinin halen yıkılmamış olduğunu vurgulamaktadır. 
Parlamentoda ve siyasi partilerde kadının maalesef ağırlıklı olarak bir 
vitrin süsü olarak değerlendirildiğini, kadına medyanın ve toplumun hatırı 
sayılır kesiminin de böyle baktığını ifade etmektedir.  
 
Kadınların siyasette başarılı olamayacağına dair ön yargıların devam 
ettiği sürece kadın siyasetçilerin hata yapmaktan daha çok korktuklarını, 
daha az görünür olmaya dikkat ettiklerini anlatan Bal, ayrıca kadınların 
birbirine pek destek vermediklerinden, birlikte hareket etmeyi hâlen 
başaramadıklarından yakınmıştır. Ona göre kadınlar daha kırılgan, 
alıngan ve çabuk pes ediyor; politikanın kendine özgü kurallarına henüz 
alışmadılar. 
  
Medyanın kadın siyasetçiye yönelik tavrının genel anlamda on beş yıl 
önceki gibi olmadığını daha yumuşadığını dile getiren Bal, yine de 
medyada sorunların devam ettiğine değinmiştir. Bunlardan birincisi 
günümüz dünyasında kitle iletişim araçlarının insanlar ve toplumlar 
üzerindeki tek tipleştirici bir etkisi olması ve kadın siyasetçileri hep aynı 
kalıpta görmeleri ve göstermeleridir. İkincisi, televizyon siyasi tartışma 
programlarına katılan konukların %10’u bile kadın değildir. Memleket ve 
dünya meselelerinin erkeklerin “Erkek erkeğe” tartışması, büyük oranda 
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devam etmektedir. Üçüncü önemli sorun, kitle iletişim araçlarımızın 
büyük çoğunluğunun kamuoyu oluşturma işlevini, sahibinin sesi olarak 
yerine getirmesidir. Yandaş ve havuz medyası algı yönetimiyle yanlış, 
yalan ve sapkınlıklar muhteşem gösterilmektedir.  
 
Görsel ve yazılı basınımızda özellikle 5 Aralık, 8 Mart gibi günlerde 
kadın siyasetçinin oranının artması yönünde devamlı bir teşvik var gibi 
görünse de konu ile ilgili salonlarda ve televizyonlarda yine kadınlar 
birbiriyle konuşmakta, istenilen ile yapılanlar yani teori ile pratik 
arasındaki çelişkiler devam etmektedir. Medyamız kadın siyasetçilerin 
artmasını istiyor görünmekte ama kadın siyasetçilerin yaptığı çalışmaları 
yansıtmamakta, diğer kadınları teşvik edecek, özendirecek, 
yüreklendirecek, topluma mal edecek bir yayın politikası izlememektedir. 
Kadın siyasetçiler tüm dünyada olduğu gibi her zaman medya için cazip 
bir magazin unsuru olmaya devam etmekte, zaman zaman kadın 
siyasetçiler gündeme genellikle kıyafetleriyle, takılarıyla, topuklu 
ayakkabılarıyla getirilmektedir. “Vekillerin şıklık yarışı”, “Kadın vekiller 
Meclise renk kattı”, “Meclis kırmızı ruja hasret kaldı”, “İnciden 
vazgeçmeyen kadın vekiller”, “Fulardan vazgeçmiyorlar”, “Kadın 
vekillerden deri şov” vb. 
 
Şenol Bal, siyasi partilerde erkek siyasetçilerin sayıca çokluğu, 
birbirlerine verilen desteklerle söz sahibi makamlarda yer almaları 
nedeniyle kadınların görünürlüğünün ve faaliyetlerinin perdelendiği bu 
arenada kadınların medyanın desteğine çok ihtiyaç duyduklarını 
açıklamıştır. Sonuç olarak, “Kadın siyasetçilerin yaptıkları çalışmaların 
görünürlüğü medya tarafından takip edilip kamuoyuna yansıtıldığında 
önem kazanıyor ve kadın siyasetçinin başarı grafiğini yükseltiyor ve bu 
görünürlük taban tarafından mutlaka kadınların siyasette olması gereği ve 
kabulünü ortaya koyuyor. Bu durum siyasi partilerde kadın siyasetçi 
arayışı ve temsilini mecbur kılar.” demiştir.   
 
Kadınların siyasette kalıcı olamamalarının nedenlerini tecrübeleri ve 
gözlemleri neticesinde şöyle değerlendirmektedir: 
 
“Kadınların siyasete malum sebeplerden dolayı geç başlamaları, bazen 
siyasetin kırıcı ve anlam dünyalarıyla bağdaştıramadıkları usul ve 
yöntemlerine ayak uyduramadıklarından kırılıp, alınıp, küsüp ayrılmaları. 
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Esas önemli durum bana göre, siyasi partilerde vitrin gibi düşünülen 
tepeden inme kadınlar, ünlü, isim yapmış, belli bir konuda uzmanlaşmış 
veya ünlü bir politikacının yakını olduğu için siyasete giren kadınlar 
çoğunlukla kalıcı olmuyor. Siyasette kalıcı olmak için erken yaşta 
siyasete atılmak ve alt basamaklarda görev alarak yükselip, karar 
mekanizmalarında olmak gerekiyor. Faaliyet gösterdiği partinin fikriyat 
ve programına hâkim olmak, siyaseti ve partiyi sahiplenmek kalıcı olmayı 
sağlıyor.” 
 
Partilerde Kadının Konumu 
 
Partisindeki kadının konumu ile ilgili sorulan soruyu Şenol Bal şöyle 
yanıtlamıştır: 
 
“Türk Milliyetçiliği fikrini siyasi program olarak benimsemiş Milliyetçi 
Hareket Partisinde cinsiyet eşitsizliği gibi bir kavram söz konusu değildir. 
Bu kavram kulağa yabancıdır. Eşitsizlik kavramı milliyetçilik fikriyatına 
terstir. Bu bizim millet tanımımıza uymaz. Tarihten gelen han-hatun 
eşitliğini savunan bir görüşe sahibiz. Böyle köklü bir partide kadın 
siyasetçi oranı neden yeterli değildir diye sorabilirsiniz. Bu Türkiye’nin 
içinden geçtiği ve değişik süreçlerde yaşadığı olaylar ve genel siyaset 
algısı ile değerlendirilebilir. Tüm siyasi partiler için durum aynıdır. 
Bugün artık bu algı değişiyor. Bugün için partimizde genel başkan 
yardımcısı iki kadın vekilimiz, MYK’da kadınlarımız var. İlçe ve il 
yönetiminde çok sayıda kadınımız görev yapıyor. İlçe, il kongrelerimiz 
başladığı şu günlerde genel merkezimizin talimatı, yönetimlerde 
olabildiğince kadın sayısının arttırılması yönündedir. Sorunuza dönersek 
cinsiyet eşitliği yani hukuk önünde eşitlik ve fırsat eşitliği bizim en temel 
değerimizdir. Parti programlarımızda kadın sorunlarının çözümü için her 
konu ele alınmıştır.” 
 
Bal, Milliyetçi Hareket Partisinin kadınların gönül rahatlığı ile siyaset 
yapabileceği en köklü siyasi partilerden birisi olduğunu, kadınların parti 
içinde görev almasını sağlayacak ortam ve şartların sık sık gözden 
geçirildiğini söylemiştir. Bu konudaki görüşlerini parti yönetimiyle sık sık 
paylaştığını, kadın kollarının yeni bir yapılanma içine girdiğini, her 
kesimden kadının temsili için projeler geliştirildiğini, daha özerk bir yapı 
için tüzük çalışmalarının devam ettiğini anlatmıştır.    
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MHP’de kadın adaylara uygulanan eğitim ve destek politikaları 
konusunda şunları söylemiştir:  
 
“Teşkilatlarımızdaki kadınlara eğitim programları belli aralıklarla 
veriliyor. Siyaset Okulumuzda üniversite mezunu genç kızlarımız 
yetiştiriliyor. Kadın adaylara özel bir eğitim programı uygulanmadı. Tüm 
adaylar merkeze toplanıp, bölgelerine gitmeden, gerekli bilgiler veriliyor. 
Aday olmak için partimiz kadınlara ayrı bir ücret uygulaması yapmıyor 
ama genel olarak adaylık ücreti diğer partilere göre çok düşük. Kadınların 
ödeyebileceği bir meblağ oluyor. Böylelikle kadınlar da incinmiyor.” 
 
Kadın Hareketi 
 
Şenol Bal, önceki dönemlerde, medeni kanun ve kadınlarla ilgili yasalar 
çıkarken kadın dernek ve kuruluşlarının büyük etkisi olduğunu söylemiş 
ama kadın sivil toplum kuruluşları ile siyasi partiler arasında yeterince 
sağlıklı ilişki kurulduğunu söyleyemeyeceğini ifade etmiştir. Özellikle 
içinden geçtiğimiz bu süreç değerlendirildiğinde; demokrasi kültürünün 
giderek yok olduğu, toplumun her konuda kutuplaştırıldığı, insan 
haklarının her yönden ihlal edildiği, yönetimin en üst noktasındaki zatın, 
kadın erkek eşitliğine karşı çıkarak eşitliğin fıtratta olmadığını söylediği 
bir ülkede, kadın hareketinin etkili olmasının zor olduğunu belirtmektedir. 
Kadın kuruluşlarının yapmış olduğu veya kadınlarla ilgili toplantılara 
davet edildiğini zamanı elverdiği kadar katıldığını, görüşlerini ve 
önerilerini ifade ettiğini anlatmakta, feminist hareketin Türkiye’de 
ilerleyememesinin nedenini ise şöyle açıklamaktadır: 
 
“Feminizmin savunucularının geçmişte zaman zaman toplumsal değerleri 
göz önüne almadan, aile değerlerini yok sayarak, kadın hakları 
konusundaki bazı uç istekleri ve söylemleri, toplumda yanlış 
değerlendirilmiş ve feminizm kadın erkek savaşı olarak 
anlamlandırılmıştır. Haklı olan kadın istekleri arada kaybolup gitmiştir. 
Ben feminizmi kadın erkek eşitliği olarak algılıyorum. Hukuk önünde 
eşitlik, fırsat eşitliği olarak değerlendirmek gerekir. Bugün artık dikkat 
edilirse feminizm kavramı çok kullanılmıyor.”  
 



136	  

Bir milletvekili olarak kadın hareketinin ülke meselelerine vakıf olmasını, 
Cumhuriyetle birlikte kazanmış olduğumuz haklara sahip çıkmalarını ve 
çoğaltarak tüm kadınlara anlatabilecek çalışmalar içinde olmalarını 
istemektedir. En önemlisi de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sahip 
çıkmalarını, savundukları fikirlerin ülke menfaatine ve toplumsal 
değerlere ters düşmemesini, adalet ve demokrasi için mücadele 
vermelerini beklemektedir. Cumhuriyet değerlerine, ilkelerine sahip 
çıkılamazsa geleceğimizin tehlikede olacağına dikkat çekmekte ve 
uyarılarına şu sözlerle devam etmektedir: “Bir ülkede hukuk güvenliği 
bitmişse adalet yoktur. Adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz. 
Demokrasinin olmadığı yerde insan haklarından söz edilmez. Otokratik 
yönetimlerde kadın hakları hiç olmaz."  
 
Türkiye’de Kadın 
 
Türk kadınının istihdama katılım oranının çok düşük olduğunu düşünen 
Bal, istihdamın kadınları görünür kıldığını, kadınları istihdama teşvik 
etmek için kreş, anaokulu vb. alt yapının hazırlanması, bakım 
hizmetlerinin kadının mecburiyeti olmaktan çıkarılması gerektiğini 
belirtmiştir. TÜİK 2013 istatistiklere göre %27,1 olduğu görünen kadın 
istihdamının en az yarısının tarım ve aile işçisi olarak sosyal güvenceye 
sahip olmadığını ifade etmiştir. Şenol Bal, çözüm olarak şunları 
önermektedir: Türkiye üreten bir ekonomiye geçiş yapmak zorundadır. 
Kayıt dışılıkla mücadele edilmelidir. Esnek çalışma tercihimiz olmasa da 
kadın istihdamı için bir yol olarak değerlendirilmelidir. Ekonomik 
yatırımlar arttırılmalı, inovasyon kadınlara uygun, onların girişimcilik 
ruhunu ortaya çıkaracak şekilde planlanmalıdır. 
 
Şenol Bal, Türkiye’nin cinsiyet ayrımcılığı raporunda her yıl geriye 
gitmesinin çok iç acıtıcı bir durum olduğunu ifade etmiştir. Türkiye’de 
kadına karşı şiddetin önüne geçilmesi için yapılması gerekenler 
konusunda ise şunları söylemiştir: 
 
“Hukuki düzenlemeler kanunlarınıza göre en ağır cezai müeyyideler 
getirmiş bile olsa uygulayanlar, sizi yönetenler samimi değilse,  toplumsal 
değerleriniz her geçen gün dejenere oluyorsa, toplum devamlı birbirine 
karşı kutuplaştırılıyorsa, tüketen bir toplum hâline dönüştürülmüş ve 
devamlı borçlandırılıyorsanız, gelir dağılımındaki adaletsizlik insanları 
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çıldırtıyorsa, adalet arama merciine kimsenin güveni kalmamışsa ve 
toplum giderek aydın kesimiyle birlikte susturuluyorsa, hırsızlık ve 
dolandırıcılık toplumda tepkisiz kalıyorsa, toplum otokontrolü kayboluyor 
demektir. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin her geçen gün 
artması toplumsal cinnete doğru gidiştir. Önüne geçilememesi zihniyetin 
her geçen gün menfi yönde dönüşmesidir. Bu durumun düzelmesinin tek 
yolu ülke yönetiminde bulunanların zihniyetlerinin düzelmesi ve duruma 
uygun sosyal, kültürel, ekonomik tedbirleri kararlılıkla almaları ve 
uygulamalarıdır.” 
 
Çocuk gelinler meselesini “Kanayan bir yaramız” olarak tanımlayan Bal, 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne imza atarak 18 yaş dâhil insanların çocuk 
sayıldığını kabul eden yasalarımız olduğundan ama bunların uygulamada 
geçerli olmadığından bahsetmiştir. 
 
Karma eğitimi de gündeme getiren Bal, bir yandan kadın haklarından 
bahsederken diğer yandan karma eğitimin kaldırılmasının gündeme 
getirilmesinin birbiriyle uyuşmadığını, dejenere olmuş Millî Eğitim 
sisteminde yaptırımlar,  kanunların tamamen günübirlik ve siyasi amaca 
hizmet için çıkarıldığını söylemektedir. Her yere ve her konuya hâkim 
olmuş Makyavelist zihniyetin değişmesi gereğinin altını çizmektedir. 
 
Şenol Bal, eşit ücret, kadın istihdamının arttırılması, kreş ve anaokulu 
sayılarının arttırılması ve şiddeti önleme politikalarının tüm partilerin 
programlarında aşağı yukarı birbirine benzer şekilde yer aldığını ifade 
etmektedir. Teşhisi doğru ortaya koyabilen ve tedavi şeklini 
uygulayabilecek kararlılığa, kadrolara ve zihniyete sahip olan bir siyasi 
partinin iktidarıyla meseleler çözülebilecektir. Milleti için her şeyi göze 
alan parti Milliyetçi Hareket Partisi kadın sorunlarını çözecek 
muktedirdedir.  
 
Bal, Kadın ve Aile Bakanlığının isminin değiştirilerek Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı olmasını yerinde bir değişiklik olarak görebilmek 
için kadın erkek eşitliğinin her konuda sağlanmış olması gerektiği 
görüşündedir. Kadını bir birey olarak görmemek, kadın sorunlarını yok 
saymak demektir. Kadın hem ailenin en önemli yapı taşı aynı zamanda 
sorunları bir türlü çözülemeyen bir bireydir.  
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Şenol Bal, günümüz Türk kadını ile ilgili görüşlerini şöyle belirtmiştir: 
 
“Millî kaynaklarımızın doğru kullanılmadığı ve fütursuzca talan edildiği, 
iç ve dış borç yükümüzün her geçen gün arttığı, yolsuzluklardan ve 
yozlaşmalardan bir türlü kurtulamayan, 20 milyondan fazla insanın 
yoksulluk sınırının altında yaşadığı ve yardım paketlerine muhtaç edildiği 
ülkemizde sanayideki, tarımdaki sıkıntılardan, işsizlikten ve gelir 
dağılımındaki eşitsizliklerden en fazla etkilenen kesim kadınlarımızdır! 
Türkiye’de kadınlarımızın yaşadığı bu olumsuzluklardan kurtulabilmesi 
için kadınlarımıza ve kadın sorunlarına bakış açısının sağlıklı olmadığı bu 
zihniyetin değişmesi gerekmektedir.” 
 
Bal, hem siyasetçi ve kadın hareketi yöneticisi olarak çalışmalarını 
sürdürdüğünü, hem de parlamenterler olarak, mevzuattaki ve 
uygulamadaki eksiklikleri öne çıkarmayı ve takipçisi olmayı görev 
bildiğini ifade etmektedir.  
 
Aile ve Siyaset 
 
Milletvekili bir eş ve anne olarak yaşadığı zorluklar gündeme geldiğinde 
siyaset yapmaya karar veren her kadının bu sorunları göze aldığını ve 
çözümlerini ürettiğini anlatmıştır. En büyük sorunun bazen sabahlara 
kadar süren oturumlar olduğundan bahsetmiştir. Her zaman problem 
çözücü olan Türk kadını bu sorunları da çözmeye yetkin olsa da genç 
milletvekilleri için Parlamento içinde çocuk bakım üniteleri 
oluşturulmasının yardımcı olabileceğini belirtmiştir.   
 
İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak 
 
İzmir’de kadın siyasetçi olmak konusunda düşünceleri sorulduğunda, 
şunları söylemiştir: “İzmirli olmayı, havasından mı suyundan mıdır? 
Bilemiyorum ama sosyal faaliyetlerin içinde olmamın, insanlarla rahat 
iletişim kurmamın, öz güvenimin, millî hassasiyetimin zemini olarak 
değerlendiriyorum. İzmir’de kadın siyasetçi olmak bir artıdır. İzmirli 
hangi görüşten olursa olsun çok hoşgörülüdür. Kırsal kesimlerde de, şehir 
merkezlerinde de sohbet yapabilir, samimiyetle görüşlerinizi 
paylaşabilirsiniz. Çocukluğum ve gençliğim Halil Rıfat Paşa semtinde 
geçti. Evimiz Tarihî Asansör’e yakın. İzmirli olmak ayrı bir duygu. İzmir 
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birçok konuda duyarlı bir kentimiz. 80 ilimizden göç alan, aynı zamanda 
Balkanlardan gelen kardeşlerimizin çok yoğun olduğu İzmirimizde 
yapılacak çalışmalar ses getirir.  Bu sosyal, kültürel ve ekonomik 
faktörlere dayalı konuyu, sosyal duyarlılık projeleri ile zihinsel 
dönüşümün sağlanacağı çok yönlü çalışmalar İzmir’den başlatılabilir.”  
 

 
 
Unutulmayan Anılar 
 
Şenol Bal, isminden dolayı yaşadığı siyaset öncesi ve sonrası çok anısı 
olduğundan bahsetmiştir. Doğduğu yıllarda Şenol ismi, kız çocuklara 
daha çok konuyormuş. Daha ileriki yıllarda meşhur bir futbolcudan sonra 
bu isim erkek çocuklara konmaya başlanmış. İzmir’de alanlarda siyasi 
propaganda yaparken adaşı bir hanımla karşılaşmaktan büyük bir 
mutluluk duymuş. Yaşları birbirine yakın olan bu hanımla uzun süre 
sohbet etmişler, isimlerinden dolayı yaşadıkları gülünç olayların 
benzerliği karşısında epey gülmüşler. 
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Şükran Güldal MUMCU 
23./24. Dönem İzmir Milletvekili 

 
“Atatürk Cumhuriyetinin, devrimlerinin en belirgin özelliklerinden biri, 
kadın erkek eşitliğine verdiği önemdir. Toplumun her kesimindeki, hakları 
kısıtlı, hatta hiç olmayan kadınları hak ve eşit söz sahibi birey 
yapmasıdır. Bunu da devrimlerin en büyüklerinden olan laiklikle 
sağlamıştır.” (Mumcu, 2015). 
 
Doğum Yeri ve Tarihi: Denizli, 1951- 
Baba Adı: Süreyya. 
Anne Adı: Emine Necla. 
Eğitim Durumu: Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü.  
Medeni Durum: Bekâr, 2 çocuk annesi 
Milletvekili Olduğu Dönem: 23./24.  
Parti: CHP. 

 

Çalışma Hayatı: 1974-1979 yılları arasında Devlet Yatırım 
Bankasında Proje Değerlendirme uzmanı olarak görev yaptı. Eşi 
gazeteci–yazar Uğur Mumcu’nun 1993 yılında öldürülmesinin 
ardından Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfını kurdu ve 
Vakfın başkanlık görevini yürüttü. 

 
20 Eylül 1951’de Denizli’de dünyaya geldi. Babasının adı Süreyya, 
annesinin adı Necla’dır. TED Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra 
1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme 
Bölümünü bitirdi (Güldal Mumcu, 2015). 1975-1979 yılları arasında 
Devlet Yatırım Bankasında proje değerlendirme uzmanı olarak çalıştı. 
1976 yılında Uğur Mumcu ile evlendi. 1997’de oğulları Özgür ve 1981’de 
kızları Özge dünyaya geldi (Siyasette, 2014, s. 57; Gökçimen, 2009, s. 
282). 
 
Eşi, gazeteci yazar Uğur Mumcu 24 Ocak 1994 tarihinde düzenlenen 
suikast sonucu hayatını kaybetti. 1994 yılında oğlu ve kızı ile beraber 
amacı Uğur Mumcu’nun ilkelerinden ödün vermeyen kişiliğini gelecek 
kuşaklara aktarmak ve gazeteciliğe hevesli gençleri araştırmacılık 
alışkanlığıyla mesleğe kazandırmak olan Uğur Mumcu Araştırmacı 
Gazetecilik Vakfını kurdu ve başkanlık görevini yürüttü.  Vakıf, edebiyat, 
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felsefe, sinema, desen seminerleri ve çocuklara yönelik yaz okulu 
uygulamaları ile Türkiye’de eğitim ve kültür alanlarında pek çok ilki 
hayata geçirdi (Mumcu, 2015). 
 
22 Temmuz 2007 tarihinde 23. dönem CHP’den İzmir milletvekili 
seçilerek TBMM’ye girdi. 20 Ağustos 2007’de TBMM Başkanvekilliği 
görevine getirildi. 23. ve 24. Dönemlerde Başkanvekilliği görevine devam 
etti. Güldal Mumcu, Meral Akşener’le birlikte, Nermin Neftçi’den sonra 
bu göreve gelen ikinci kadın siyasetçidir (Güldal Mumcu, 2015). 
 
Çok iyi derecede İngilizce bilen Mumcu, iki çocuk annesidir. 
  
Kitapları: 
İçinden Geçen Zaman. 
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Hülya GÜVEN 
24. Dönem İzmir Milletvekili 

 
“Sorunların çözümü için zihniyet ve bakış açılarının değişmesi 
gerektiğini, kadınların siyasette yaşadığı sorunların çözümü için 
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun özellikle erkek yöneticiler,  kanun 
yapıcılar ve uygulayıcılar tarafından benimsenmesi ve uygulama 
sürecinin iyi yönetilmesinin sağlanması gerekir.” 
 
Doğum Yeri ve Tarihi: Isparta, 1951- 
Baba Adı: Ruhi. 
Anne Adı: Ulviye. 
Eğitim Durumu: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi-
1975, Farmakoloji Anabilim Dalı-1979 (uzmanlık)      
Medeni Durum: Evli, 2 çocuk annesi. 
Milletvekili Olduğu Dönem: 24. 
Parti: CHP.     

  

Çalışma Yaşamı: 1983 yılında Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesinde yardımcı doçent, 1987 yılında aynı üniversitede doçent 
ve 1993 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde profesör olmuştur. 
Her iki üniversitede Farmakoloji Anabilim Dallarının kuruculuğunu 
yapmıştır. Üniversitelerde yaptığı görevler arasında Farmakoloji 
Anabilim Dalı Başkanlığı, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 
DEÜ Tıp Fakültesi İlaç Araştırmaları Yerel Etik Kurul Başkanlığı 
(kurucu), DEÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi Rasyonel Antibiyotik 
Kullanım Komitesi Üyeliği ve Tıp Fakültesi Eğitim Yönlendiriciliği  
ve İlaç Araştırmaları Etik Kurul Üyeliği bulunmaktadır.  
2004–2010 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği görevini yürütmüştür. 

 
Siyasete Giriş Süreci 
 
Hülya Güven, tıp doktorluğundan milletvekilliğine geçiş sürecini şöyle 
anlatmıştır: “Dokuz Eylül Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
Başkanlığı sırasında kuruculuğunu yaptığım 24 saat hizmet verecek 
şekilde hizmet veren "İlaç ve Zehir Danışma Merkezi”ne gelen 
zehirlenmelerin, özellikle yurttaşların kullandıkları bitkisel ilaçların 
bilinçsiz bir şekilde kullanması nedeniyle oluştuğunu gördüm. O zaman 
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Anabilim Dalımızda gerek hazırladığımız broşürler ve gerekse verdiğimiz 
çeşitli seminerlerle yurttaşları eğitme sürecini oluşturduk. Bu tür 
yaşadığımız vakalar yurttaşlarımız ile yakın ilişkiler kurmayı sağladı.  
Düşüncelerim,  ülkemizde yapılması gereken pek çok şeyin olduğu ve 
özellikle yurttaşlarımızın kadın ve sağlık konusunda çok fazla desteğe 
ihtiyacı olduğu ve sağlıkta yapılan yanlışların düzeltilmesi gerektiği 
yönünde gelişti. Bunda Tabip Odası Onur Kurulu Başkanlığı deneyimi 
yanında 6 yıl boyunca yürüttüğüm İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliğinin de büyük etkisi oldu. Yasalar, üniversite 
öğretim üyesi olarak siyasi partilere üye olma hakkını veriyordu ve ben 
bu demokratik hakkı kullanmalıydım. 2002 yılında teklif üzerine CHP 
milletvekili aday adayı olarak siyasete ilk adımımı attım. Ancak aday 
olamadım.  Daha sonra CHP üyesi olarak çalışmalarımı sürdürdüm. Bu 
süreç içinde CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeliği,   Parti Meclis Üyeliği, 
2004 yerel seçim sürecinde "Seçim Koordinasyon" üyeliği, İl Başkanlığı 
bünyesinde açılan "Yerel Yönetim Okulu”nun koordinatörlüğü olmak 
üzere çeşitli kademelerde ve çeşitli görevlerde aktif olarak çalıştım. 
Ancak 2004 yılında görev aldığım İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği sürecinde, yurttaşların sorunlarını ve bu 
sorunların çözümlerinin ne olabileceği konusunu daha yakından öğrenme 
şansını elde etmiş olmak, mücadeleyi Parlamentoya taşımak isteğimi 
ortaya çıkardı. Yaşanan sorunların çözümünün gerçekleştirileceği yerin 
Parlamento olacağı şüphesizdi. 2011 yılında CHP’den aday olarak 
Parlamentoya girdim.” 
 
Siyasal Yaşam 
 
Hülya Güven, Parlamentodaki görevini birbirinden ayrılmaz bir üçlü 
olarak gördüğü sağlık, kadınlar ve engelliler konularına öncelik vererek 
sürdürdüğünü belirtmiştir. Kadınlar ile ilgili olarak özellikle ülkemizde 
kadınların yaşadıkları sorunların çözümlerine yönelik önergeler verdiğini,  
ayrıca özellikle gerek kadın gerekse engelli ve diğer dezavantajlı 
grupların oluşturduğu STK’lar ile birlikte sorunlarının nasıl 
çözülebileceği ile ilgili ortak çalışmalar sürdürdüğünü ifade etmiştir. 
 
Parlamentoda Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görev almıştır. 
 



144	  

 
 
Siyasette Kadın Olmak 
 
Hülya Güven, Türkiye’de kadın milletvekillerinin siyasi kulislerin 
yapıldığı her ortama rahatlıkla girmesinin bugünkü koşullarda pek 
mümkün görünmediğini, batıda yaşayanların eğitim düzeyleri, görgüleri 
ve algıları farklı olduğu için genellikle sorun yaşanmadığını, ancak 
Anadolu için aynı şeyleri söylemenin mümkün olmadığını belirtmiştir. 
Sorunların çözümü için zihniyet ve bakış açılarının değişmesi gerektiğini, 
kadınların siyasette yaşadığı sorunların çözümü için "Toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunun" özellikle erkek yöneticiler, kanun yapıcılar ve 
uygulayıcılar tarafından benimsenmesi ve uygulama sürecinin iyi 
yönetilmesinin sağlanması gerektiğini ifade etmiştir. 
 
Kadınların siyasette erkekleştiğini söylemenin doğru olmadığına değinen 
Güven, Türkiye’deki kadın milletvekillerinin öncelikle Parlamentoda 
sayıdan kaybettiklerini, nüfusun %50’sini kadınlar oluştururken 
Parlamentodaki oranın nüfus oranına ulaşmaktan çok uzak olduğunu 
vurgulamıştır. 
 
Kadınların siyasetin seviyesini olumlu etkilemesi konusunda hemfikir 
olan Güven,  bir toplumda kadın bulunduğu zaman erkeklerin tutum ve 
davranışlarının daha farklı olduğunu, hatta bazen toplantıdaki kadın 
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sayısının bile erkeklerin davranışlarına daha özen göstermesine neden 
olduğunu anlatmıştır.  
 
Kadınların siyasette niçin kalıcı olamadıkları konusuna şöyle açıklık 
getirmeye çalışmıştır:   
 
“Aslında siyasetin çok hızlı değişim gösterdiği bir gerçek. 91 yıldan bu 
yana yok olmayan tek parti CHP'dir. Diğer partilerin ömrü kısa olduğu 
için kadın siyasetçiler de uzun süre Mecliste kalamamışlardır. Dikkat 
edilirse geçmiş dönemlerde gerek kadın gerekse erkek milletvekilleri, 
ancak yerel yönetimlerde de görev alarak uzun süre siyasette 
kalabilmişlerdir.”   
 
Kadınların siyasi güç kullanmasını erkek siyasetçilerin nasıl 
değerlendirdiği sorusuna erkek siyasetçilerin nasıl bir bakış açısına sahip 
oldukları ile ilgili olduğunu belirterek, tüm erkek siyasetçileri aynı kefeye 
koymanın doğru olmayacağını, partilerin kadın siyasetçilere nasıl 
davrandıkları incelenerek bir sonuç çıkarılabileceğini dile getirmiştir. 
Onun için kadınların siyasetten yılmadan ve partilerden ayrılmadan 
mücadeleyi sürdürmeleri önem taşımaktadır. 
 
Partilerde Kadının Konumu 
 
Güven, partilerin kadınların sorunlarıyla ilgilenmesi, cinsiyet eşitliğinin 
partilerin temel değerlerinden biri olması gerektiğini belirterek kadınların 
parti karar organlarında doğrudan yer alabilmesinin doğrudan doğruya 
parti yöneticilerinin bakış açısıyla ilgili olduğunu düşünmektedir. Güven, 
bugün CHP’de %33’lük cinsiyet kotası uygulandığını, yakın gelecekte 
kotalara ihtiyaç duyulmadığı zaman, cinsiyet eşitliğinin bir değer olarak 
ortaya çıkacağını ifade etmiştir. Ayrıca bu konuların eğitimle çok 
yakından ilişkisi olduğuna inandığını ve kadın sorunlarıyla ilgilenen 
siyasetçilerin cinsiyet eşitliğine inanmış ve bunu ilke ile benimsemiş 
partilerde bulunduğunu belirtmiştir.  
 
Mensubu bulunduğu partinin, kadınların siyasete dâhil edilmesi ile ilgili 
büyük hassasiyet gösterdiğini, %10 gençlik kotası ile %33’lük bir cinsiyet 
kotası oluşturulduğunu ve bir gün bu kotalara ihtiyaç duymamayı 
hedeflediğini açıklamıştır. Kadın kollarının mevcut olduğunu ancak özerk 
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olmadıklarını ve mali yönden oldukça zayıf olduklarını eklemiştir. Partide 
kadın adaylar için ayrı bir eğitim programı olmadığını ama tüm adaylar 
için bir eğitim verildiğini, aday adayı olmak isteyen kadınları 
desteklemek adına onlardan daha az ücret alındığını ifade etmiştir. 
Partisinin toplumsal cinsiyet eşitliği için STK’larla birlikte ve gönüllü 
kuruluşlarla çalışmakta olduğunu, daha aktif ve etkin çalışmaların 
yapılabilmesi için siyasi partiler kanununun değişmesi gerektiğini 
bildirmiştir. 
 
Kadın Hareketi 
 
Hülya Güven, siyasi partilerin sivil kadın örgütleri ile yeterince olmasa da 
olabildiğince ilişki kurduğunu, muhalefete mensup bir kadın milletvekili 
olarak, eylem ve söylemlerini her zemin ve koşulda yansıttığını, ancak 
iktidarın kadına ve sivil kadın örgütlerine bakışının büyük engel teşkil 
ettiğini ve mücadelelerinin bu zihniyetle olduğunu belirtmiştir. Güven’e 
göre kadın konusunu da kapsayan asıl mesele, yaşam koşullarından 
mustarip olan tüm toplumsal grupların yaşamın tüm alanlarında 
eşitlenmesi durumudur. Buna kadınlar olduğu gibi engelliler de dâhildir. 
Bu mücadelede kadınlarımız, bazı alanlarda yaş ve görüş farkı olmaksızın 
en önde yer almaktadırlar. Bu bağlamda bilinçleri kategorize etmek temsil 
edilen grupları daraltmak olacaktır, bu da mücadeleyi zayıflatır. Güven’in 
kadın hareketinden beklentisi nihai zafere kadar yılmadan mücadele 
etmeleri yönündedir. 
 
Türkiye’de Kadın 
 
Güven, Cinsiyet Ayrımcılığı Raporu 2013 (Global Gender Gap 2013) 
verilerine göre Türkiye’nin dünyada 135 ülke arasında 120. sırada 
olmasının yürütmekte oldukları mücadelede ne kadar haklı olduklarının 
bir göstergesi olduğunu söylemektedir. Türkiye'nin OECD ülkeleri 
arasında kadınların iş gücüne katılım oranı en düşük ülke olmasının temel 
nedenini, iktidarın kadın ile ilgili olarak bakış açısına bağlamaktadır. 
Getirilen eğitim sistemi sonucu erken yaşta evlilikler ile çocuk annelerin 
sayısının giderek arttığını, ayrıca kadının giyimi ya da kaç çocuk yapması 
gerektiği hakkındaki olumsuz söylemlerin kadınları çalışmaktan ve 
sosyalleşmekten alıkoyan faktörler olduğunu ifade etmektedir. Kadının iş 
gücüne katılımının sağlanabilmesi için öncelikle çocuk, engelli ve yaşlı 
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bakımlarının desteklenmesi ve her mahallede anaokulu ya da kreşlerin,  
engelli ve yaşlı bakım evlerinin oluşturulması gerektiğini ve bu 
kurumların oluşturulmasının hükümetlerin görevi olduğunu 
savunmaktadır. 
 
Güven’e göre, kadın eğitimi ne kadar iyi olursa verim de o kadar iyi 
olacaktır. Çocuklara doğdukları andan itibaren ilk eğitimi veren kişiler 
annelerdir. Kadınlar ne kadar eğitimli olurlarsa bir ülkenin refaha 
kavuşması da o kadar hızlı olur. Bu nedenle öncelikle kız çocuklarından 
başlayarak tüm çocukların eğitimlerine önem verilmeli, eğitimin 
kalitesinin artması sağlanmalıdır. Evlilik yaşının aşağıya çekilmesine 
şiddetle karşı çıkarak, bunun kaynağını, kadınların ikinci sınıf yurttaş 
olarak görülmek istenmesinde görmektedir.  
 
Güven, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için öncelikle kanun 
uygulayıcıların zihniyetlerinin değişmesi, yoksulluğun ortadan 
kaldırılması ve eğitime önem verilmesi gerektiğine inanmaktadır. İş 
alanlarının açılması teşvik edilerek kadın yoksulluğunun ortadan kalkması 
hedef olmalıdır. CHP politikalarının eşitlikçi, eğitimli ve mutlu bireylerin 
yaşadığı refah içinde bir ülke oluşturmak üzerine olduğunu söyleyen 
Güven, söylemleri ile uygulamaları birbirine zıt olan iktidarlarla kadına 
şiddetin, kadın cinayetlerinin, işsizlik ve yoksulluğun önlenemeyeceğini 
belirtmiştir. 
 
Güven’e göre, Kadın ve Aile Bakanlığının isminin değiştirilerek Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı olmasının kadının birey olarak görülmek 
istenilmediğinin bir göstergesidir. Fakat isimler ne olursa olsun önemli 
olan hizmettir. Bir aile içinde yaşayan her bireyin mutlu ve huzurlu 
yaşamasını sağlamak bakanlığın görevidir. İsim değiştirilmesi Bakanlığı 
hiçbir zaman kadına karşı sorumluluktan kurtarmaz.  
 
İzmir'de yaşayan kadın sorunlarının yalnızca İzmir kadınlarına mahsus 
olmadığını, bölgesel farklılıklar olsa da tüm Türkiye'mizde yaşayan 
kadınlar için temel sorunların aynı olduğunu saptayan Güven,  iktidarın 
kadına yönelik bakış açısı ya da iktidar değişmediği sürece kadına şiddet, 
kadın cinayetleri, kadın ve çocuk yoksulluğu, işsizlik daha da artacaktır. 
Verdikleri soru önergeleri, araştırma önergeleri ve kanun teklifleri ile 
hükümete yol göstermeye çalıştıklarını, bu çalışmaların sivil toplum 
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kuruluşları ile birlikte yoğunlaştırarak sürdürüleceğini, STK'lar ile birlikte 
çalışılıp hükümeti yönlendirmeleri gerektiğini ifade etmiştir. 
 
Aile ve Siyaset 
 
Milletvekili kadınların anne ve eş olarak cinsiyet rolü arasındaki 
sıkışmalarının yarattığı sorunlar konusu açıldığında Güven, çocuk bakımı 
sorununun yalnızca Parlamentoda çalışan kadın milletvekillerine ait 
olmadığını, ülkemizde yaşayan tüm kadınların bu sorunu yaşadığını, 
ülkemizin bu konuda bulacağı ve uygulayacağı toplu çözümün 
Parlamentoda çalışan tüm kadınlara da yansıyacağını belirtmiştir. 
Meclisteki oturum saatlerinin yalnızca kadın vekiller için zorlayıcı 
olmadığını, bunun bir insan hakları ihlali olduğunu, zaten medya 
tarafından oturumlarda bulunan milletvekillerinin hâlinin çok güzel 
yansıtıldığını söylemiştir. 
 
İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak 
 
Hülya Güven, İzmir Milletvekili olarak hizmet vermenin Anadolu'daki 
yansımasının her zaman gurur verdiğini çünkü karşılaştığımız 
yurttaşlardan hep keşke biz de İzmir'de yaşasak diye istek gösterdiklerini 
görerek gurur duyduğunu, bu nedenle her yerde İzmir'in hoşgörüsü ve 
insan sevgisinin yerleştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.  
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Birgül AYMAN GÜLER 
24. Dönem İzmir Milletvekili 

 
Doğum Yeri ve Tarihi: Bergama/İzmir, 1961- 
Baba Adı: İlyas. 
Anne Adı: Zehra. 
Eğitim Durumu:  Lisans: Marmara Üniversitesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset ve 
İdare Bölümü 1983. Yüksek Lisans: Ankara 
Üniversitesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset 
Bilimi 1985.Doktora: Ankara Üniversitesi, Kamu 
Yönetimi ve Siyaset Bilimi 1992. 
Medeni Durum: Evli.  
Milletvekili Olduğu Dönem: 24.  
Parti: CHP. 

  

Çalışma Yaşamı: Çalışmaya, 1985-1986 yılları arasında İçişleri 
Bakanlığında Araştırma Planlama Koordinasyon uzman yardımcısı olarak 
başlamıştır.1986-2002 yılları arasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi 
Enstitüsünde, 2002-2011 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1996 yılında doçent 
ve 2002 yılında profesör unvanını aldı. 
 
1996-2002 arasında TODAİE Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü, 2002-2011 arasında AÜ SBF Kamu Yönetimi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, 2009-2011 yıllarında AÜ 
SBF Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüttü. 
 
1998-2002 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatının yıllık yatırım 
programlarında yer alan YERYÖN ve YEREP araştırma projelerinin 
yöneticiliğini yaptı. 2004-2010 yılları arasında Ankara Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin programında yer alan üç 
araştırmanın yöneticiliğini yaparak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1919–1949 
yılları arasında yönetsel kuruluşunu açıklamalı zamandizin yöntemiyle 
inceleyen üç kitap/dönem çalışması gerçekleştirmiştir. Kitaplar Ankara 
Üniversitesi tarafından yayımlandı. 
 
Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi ve Yerel Yönetimler Araştırma 
Yardım ve Eğitim Derneğinin kuruculuğunu yapmış, başkanlık ve 
yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.  
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Siyasete Giriş Süreci 
 
Birgül Ayman Güler, 70’li yıllarda gençliğini yaşayan kuşaktan olduğu 
için hep siyasetin içinde olduğunu, ergenlik çağından itibaren siyasetle 
ilgilendiğini, parlamenter siyaset alanına ise 2011’de girdiğini anlatmıştır. 
2001 yılında Bağımsız Cumhuriyet Partisinin kurucuları arasındadır ve bu 
partide 2008 yılına kadar genel başkan yardımcılığı dâhil pek çok görev 
yapmıştır. 2010 yılında CHP Parti Meclisi Üyesi olmuştur. Parlamenter 
siyaset, 2011 yılında teklif üzerine gündemine girmiştir. Milletvekili 
olmak istemesinin temel özendiricisinin bu dönem Parlamentoda anayasa 
değişikliği yapılacağı ve sahip olduğu birikimin anayasa değiştirme 
sürecinde işe yarayacağı düşüncesi olduğunu ifade etmiştir. Merkez 
yoklamasıyla milletvekili olduğunu, parlamenter siyaset için bir strateji 
geliştirmediğini, gençlik dönemindeki siyasal öğrenci hareketlerinin, 
demokratik kitle örgütleri üyeliğinin, vakıf-dernek kuruculuğunun, siyasal 
gündemde öğretim üyesi olarak yer almasının toplamı olarak deyim 
yerindeyse "doğal süreç" sonucu milletvekili olduğunu açıklamıştır. 
 
Siyasal Yaşam 
 
Birgül Ayman Güler, CHP’de Kadın Örgütlenmesinden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür. Milletvekili olduğu 2011 
Haziran ayından hemen sonra Temmuz ayında bu göreve getirilmiştir. Bu 
görevi bir yıl boyunca sürdürmüştür. Cumhuriyet Halk Partisinin kadın 
kolları geleneğinin çok eski ve güçlü bir gelenek olduğunu ama 12 
Eylül’de parti kapatılınca, 1994 yılına kadar olan arada pek çok kazanım 
gibi kadın örgütlenmesi birikiminin de kesintiye uğradığını, yine de Parti 
yeniden kurulunca hemen çalışmalara başlandığını açıklamıştır. Parti 
kurulduktan bir süre sonra kadın örgütlenmesi komisyon halinde 
gerçekleştirilmiş ve bir kadın kurultayı yapılmış, fakat üzerinden 8 yıl 
geçmesine rağmen bir yenisi yapılamamıştır. Güler, o görev süresinde 
kadın örgütlenmesinin kendi yöneticilerini kendisinin seçmesinin en 
büyük güç kaynağı olduğu inancıyla bunu gerçekleştirmeyi 
hedeflediğinden ve bunu başardığından övünçle bahsetmektedir. 2012 yılı 
Temmuz ayında Kadın Kurultayı gerçekleştirilmiş ve 8 yıl gibi uzun bir 
süre sonra kadın örgütlenmesi kendi yöneticilerini seçmiştir. Bu durumda 
kadın kollarının seçilmiş yöneticileri olmadığı için atamayla yürütülen 
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genel başkan yardımcılığı görevinin sona ermesi gerektiği görüşünü genel 
başkana yazılı olarak sunduğunu şöyle anlatmıştır: 
 
“Kadın örgütü kendi seçilmiş yöneticisine sahip olduğuna göre benim 
işgal ettiğim bu vesayet makamına artık ihtiyaç yoktur, önümüzdeki 
dönemde yalnızca benim değil hiç kimsenin görevlendirilmemesi, 
seçilmiş genel başkanın bu görevi üstlenmesi gerekir diye bir rapor 
verdim. Yapıyı demokratikleştirme bakımından başka türlü olması 
mümkün değildi. Görev dönemimi böyle tamamladım.” 
 
2011-2012 yasama yılını ağırlıklı olarak kadın örgütlenmesi görevi 
çerçevesinde genel merkez görevleriyle geçiren Güler, aynı dönemde 
Parti Sözcüsü olarak görev yapmıştır. Sonraki yıllarda çalışmaları Meclis 
çalışmalarında yoğunlaşmıştır.  
 
Milletvekilliği süresince kamu yönetimi alanındaki uzmanlığı temelinde 
bir yıl boyunca Kamu İktisadi Teşebbüsleri Denetleme Komisyonunda ve 
yerel yönetimlere odaklanmış akademik birikimi nedeniyle iki yıl 
boyunca İçişleri Komisyonunda görev almıştır. Görev döneminin sonunda 
bağımsız milletvekili olarak İnsan Hakları Komisyonuna seçilmiş, ancak 
dönemin sona ermesi nedeniyle bu Komisyonda fiilen çalışma fırsatı 
olmamıştır. Partisinden istifa edip görevini “İlginç bir statü olarak 
tanımladığı” bağımsız milletvekili olarak sürdüren Ayman Güler, bu 
süreci ve sonrasında yaptıklarını şöyle anlatmıştır: 
 
“Parti yönetimi, izlenen politikalara dönük eleştirilerim nedeniyle beni 
disipline verdi; biri Partinin diğeri TBMM Parti Grubunun olmak üzere 
iki disiplin kuruluna verdi. Parti disiplin kuruluna kınama talebiyle 
gönderilirken, Grup disiplin kuruluna tedbirli geçici ihraç talebiyle 
gönderildim. Kınama cezasının herhangi bir yaptırımı yoktur, süreç 
tamamlanmadan bu fark edilince, bir de ‘tedbirli’ geçici ihraç talebi 
ortaya çıktı. Tedbir, ceza verilmesini beklemeden, söz konusu ceza 
yaptırımlarının o talep anından başlayarak uygulanması demektir. 
Dolayısıyla 8 Ocak 2015’ten itibaren partili milletvekili haklarım askıya 
alındı. Buna karşın parti üyelerinin uymak zorunda oldukları tüm yasaklar 
benim için de geçerliydi. Bu şu anlama gelir: Bir, Parlamentodaki CHP 
gurubunun hiçbir çalışmasına katılamıyorum, komisyonda parti adına 
görev üstlenemiyorum, Meclis çalışmalarımı bir bağımsız milletvekili 
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nasıl yaparsa ancak öyle yapabiliyorum. Fakat diyelim bir televizyon 
programına gideceğim, parti yönetiminden izin almak zorundayım, izin 
verilmemişse televizyon programına katılamıyorum. Bir anlamda el-kol-
akıl bağlama kararıydı. Kınama talebini görüşecek olan parti disiplin 
kuruluna yazılı savunma verdim, kurul bir türlü karar açıklamadı. İkinci 
disipline gönderme, bu süreç devam ederken yapıldı. Grup disiplin 
duyurusunu aldım. Ne var ki ekinde iddianame yoktu. Evrensel kuraldır, 
iddianame yoksa savunma olmaz. Hem yazılı hem sözlü olarak iddianame 
verilmesini talep ettim. Sözlü talebim grup başkanvekili tarafından 
reddedildi, disiplin kurulu ise iddia makamının grup yönetimi olduğunu, 
kendilerinin iddia sahibi olmadıklarını yazılı olarak bildirdi, sonuçta 
suçlama gelmedi. Yine de bunu dile getiren bir metin hazırladım, grup 
disiplin kuruluna verdim ve hemen ardından istifa ettim. Doğrusu, istifa 
etmeye zorlandım. Bu gelişmeler nedeniyle, Parlamento çalışmalarım 11 
Haziran 2011–26 Ocak 2015 tarihleri arasında partili, 26 Ocak – 7 
Haziran 2015 tarihleri arasında bağımsız milletvekili çalışmalarıdır.”  
 
Soru önergesi verme, kanun teklifi hazırlama, basın açıklamaları yapma 
ve doğrudan kamuoyu ile iletişim sağlayacak biçimde televizyon, gazete 
aracılığı ile görüş açıklama ve elbette şimdi yapacağım Suriye’ye gitme 
gibi uluslararası ilişkileri de yürütüyorum. Önümüzdeki günlerde Beşar 
Esad’ın davetlisi olarak Suriye’ye gideceğiz. Suriye politikaları 
bakımından parti yönetimini eleştiriyordum, her zaman pasif kalındığını 
düşündüm. Suriye’nin meşru yönetimi Beşar Esad yönetimidir, onunla 
temasların her zaman sürdürülmesi gerekir. Bu haksız saldırıya karşı 
Suriye halkı ile dayanışma içerisinde olmak gerekir diye düşünüyorum. 
Partili milletvekili iken Kasım 2011’de kadın örgütleri ve başka parti 
temsilcisi kadınlarla bir kez Suriye’ye gittim ve o heyetin başkanlığını 
üstlendim. Orada gördüm ki Suriye için söylenenler, özellikle Batı 
medyası kaynaklı haberler imal edilmiş haberler. Batı medyası ve ne 
yazık ki Türkiye yönetimi, adeta Suriye’de bir iç savaşı kışkırtır 
pozisyondalar. Oradakini gözlerimle gördüğüm günden bu yana 
Suriye’nin toprak bütünlüğü ve halkının refahı için asla Beşar Esad’ı 
iktidardan etme gibi bir hedef güdülmemesi gerektiğini düşünüyorum. 
Şimdi bağımsız milletvekili olarak Suriye halkı ile dayanışma çalışması 
yapıyorum.” 
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Siyasette Kadın Olmak 
 
Ayman Güler, kadın bir siyasetçi olarak siyasetin gerektirdiği her türlü 
ortama rahatlıkla girebildiğini belirterek ideolojik ve örgütsel akıl yerine 
günlük tavır alışları etkileme amaçlı, kısır politika mekânlarını yersiz ve 
tüketici bulduğundan, bu tür yerlere girmekten çok hoşlanmadığını ifade 
etmektedir.  
 
Güler, kadınların Parlamentoda temsil oranlarının çok düşük olmasının 
yanı sıra, milletvekili olabilen kadınlarımızın da sembolik bir değere 
sahip olduğunu düşünmektedir. Çünkü toplumsal yaşamda kadının statüsü 
olması gereken yerde değilse, Ulusal Mecliste daha geniş yere sahip 
kılınmaları bir tür yapaylık taşımaktadır; kimi kadın vekiller için 
seçilmelerinin kaynağında aile gücü ya da eş gücü yatmaktadır.  Bunlar 
gerçek anlamda milletin vekili olma potansiyelini ezmektedir. Güler, bu 
gerçeğin bazı erkek vekiller için de geçerli olduğunu, kimi erkek 
vekillerin aile, sülale gücü ile kimi erkek vekillerin içinde bulundukları 
ticari ilişkiler gücü ile Parlamentoya geldiklerini kabul etmektedir. Fakat 
kadınla ilgili olarak ailenin içindeki erkeklerden biri bu işi herhangi bir 
nedenle yapamayacaksa vekâleten eşin ya da kızın önerilmesi ve parti 
yönetiminde eş veya kız olarak onu vekil unvanı ile donatması söz konusu 
olabilmektedir.   
 
Kadın olduğundan dolayı siyasette cinsiyetçi uygulama ve davranışlara 
maruz kalmadığını söyleyen Ayman Güler, bunun bir miktar öğretmenlik, 
öğretim üyeliği birikimi ile de ilgili olduğunu düşünmektedir. Meslek 
yaşamında şanslı olduğunu çünkü Türkiye’de eğitim-öğretimin kadının 
içtenlikle kabul edildiği varlık alanlarından biri olduğunu, fakat 
yöneticilik yarışına girdiğinizde işlerin değiştiğini, yöneticilik 
makamlarına gelmek söz konusu olduğunda bir cam tavanın hakikaten var 
olduğunu söylemektedir. Güler’e göre bu cam tavan siyasette yoktur; 
çünkü tavanda oligarşik bir yapı oturur. Komisyon başkanı olarak kadın 
sayısı azdır. Bunun Meclisin içindeki kadın oranının az olmasıyla da 
ilişkili olduğunu ifade etmektedir. Karar mekanizmalarında, parti içi 
demokrasi sorunu yüksek olduğundan, bu özelliğin erkek/kadın fark 
etmeden dışlayıcı sonuçlar yarattığından, sayısal cinsiyet eşitliğini 
sağlamanın temel kaygılar arasında olmadığından bahseden Güler, ayrıca 
partilerin karar mekanizmaları ile ilgili şu açıklamayı yapmıştır: 
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“Siyaset erkek egemen bir oyun, doğru. Kadınların orada olması gerektiği 
kadar yer almadıkları çok açık. Ama herşey sanki yerli yerinde de, 
yalnızca içinde kadın yok diye düşünmek yanlış olur. Siyasette karar 
mekanizması kitaplarda yazdığı gibi açık, şeffaf, demokratik karar 
süreçlerine göre işlemiyor. Siyasi partilerde oligarşik yapılar var. O 
oligarşik yapılarda kadın, erkek vs. derdi yok. Oligarşik yapı dar çıkar 
gurubu demek. O kapalı gurupların dünyası başka, orada kimsenin kadın-
erkek eşitliği aradığı da yok zaten. Asıl sorun kadının yer almasından 
önce karar mekanizmalarının kendisinin demokratikleştirilmesi, mevcut 
ağır oligarşik yapıdan kurtarılması. Parti içinde oligarşik çembere kafa 
tutan; ister kadın ister erkek olsun, hemen saf dışı ediliyor. Sorunun 
özünde cinsiyet sorunu yok, oligarşik yapı sorunu var.” 
 
Güler’e göre kadınlar siyasetin seviyesini davranış bakımından kesinlikle 
etkilemektedir. Erkekler toplantılarda kadınlar var olduğu zaman daha 
dikkatli konuşmakta, o akıl almaz küfürbazlık, oturup kalkıştaki serkeş 
hâller, bütün bunlar kadınlar olduğu zaman ortadan kalkıyor. Acaba bu iyi 
hal sayesinde, yani bireyin bireye saygısını gösteren oturup kalkma adabı, 
konuşma, küfürden arınmış ortam sayesinde, sorun üzerine yoğunlaşan 
bir düşünme ve söyleme tavrı bekleyebilir miyiz? Evet, davranışsal 
engeller kaldırılınca, akılların halledilmesi gereken sorun üzerinde 
yoğunlaştığını görebiliyoruz. 
 
Güler’e göre siyaset yapan kadının erkekleşmesi sorunu aşılmıştır. Son 
zamanlarda kadın giysisi, davranışı, üslubu siyasette yadırganmayacak bir 
kabul görme aşamasına gelmiş durumdadır. Bu durumu kadın hareketinin 
başarısı olarak düşünen Güler, günümüzde kadınların güce sahip 
olabilmek için erkeğe benzemek zorunda olmadıklarını anladıklarını, bu 
nedenle yollarına kendi doğal hâli, tavrı neyse ondan ödün vermeden 
devam ettiklerini, siyasette kadınların erkekleştirilme döneminin 
kapandığını ifade etmektedir. 
 
Türk kadının Parlamentoda temsilinin Avrupa ülkelerine oranla çok yavaş 
artması konusunun gelişmişlik derecesi ve iktisadi refah düzeyi ile ilgili 
olduğu kanısında olan Güler, iktisadi refah ile beraber kadının iş ve sosyal 
yaşamdaki yerinin engelsiz hâle dönüştüğünü, bu durumda yönetim 
mekanizmalarında yer almasının doğal hâle geldiğini anlatmaktadır. 
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Türkiye’de kadının istihdam sistemi içerisindeki yerine ve eğitim 
durumuna bakınca bu sonucun doğal olduğunu ifade etmektedir. 
 
Partilerde Kadının Konumu 
 
Güler, partilerde zaman zaman kadın adayların adaylık ücretlerinin 
desteklenmesini ve bu konudaki görüşlerini şöyle ifade etmiştir:  
 
“Bir dönem yine kadın hareketinin baskısıyla ve siyasi partilerin 
kendilerini tüm topluma hoş gösterebilme arzusuyla kadın adaylardan 
başvuru sırasında para almama ya da çok düşük sembolik bir başvuru 
ücreti alma uygulamaları oldu. Gerçekten de talep edilen ücretler hiç 
düşük değil, oldukça yüksek. Ancak bu uygulamada bazı problemler var. 
Siyasette iddiasını ileri süren kadın, aynı erkek gibi görece yüksek gelir 
grubundan zaten. O yüzden başvurusunu kolaylaştırmak üzere para 
almamanın sembolik bir değeri var, ama içi boş. Siyaset yoksul, dar 
gelirli, ya da yeterince o işin maliyetini üslenemeyecek durumda olan 
toplumsal sınıf ve katmanlara kapalı bir alan. Bence asıl ve 
antidemokratik olan boyut bu. Maddi gereklilik başvuru ücretinden 
başlar, seçim kampanyası ve bir de kapalı kapılar ardındaki bağış 
süreçlerinde devam eder. Bütün bunlar milletvekili olabilmek için 
toplumda yüksek gelir grubu üyesi olmanız anlamına geliyor. Siyasetin, 
toplumun %90’ını oluşturan orta ve dar gelirli gruplar için kapalı bir alan 
olduğunu görme zorunluluğumuz var. Bu anlamda kadın adayın 
özendirilmesi için başvuru ücretinin alınmaması çok simgesel değere 
sahip ama gerçekte bence işlevi olmayan bir uygulama. Kadını 
destekleme politikasına ilişkin anlamlı bir gösterge olduğu, bir şeyi 
kolaylaştırma ya da zorlaştırma etkisi olduğu kanısında değilim.” 
 
Kadın kotalarına fazla güvenmediğini belirten Güler, en az %33 cinsiyet 
kotasının 2011 yılında parti tüzüğüne girdiğini, bundan büyük beklentileri 
olduğunu söyledi. Ancak bunun uygulamada ezildiğini, hatta parti 
yönetiminin “cinsiyet”i erkek için de geçerli diye yorumlayıp, istediği 
“erkek”leri seçtirmek için "erkek kotası''na dönüştürüp uygulamak gibi 
ayıplı bir durumun dahi yaşandığını, kadının sosyal statüsünü yükseltmeyi 
amaçlayan kapsamlı ve gerçek bir toplumsal reform programı eşliğinde 
yürümeyen kotacılığın olumsuz ve hatta ayıplı sonuçlara neden 
olabildiğini anlatmıştır.  
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CHP içindeki kadın örgütünün özerkliğe ve mali güce sahip olmadığını 
belirten Güler, yaşanan deneyimin sonunda, partilerin kadın kolları gibi 
ayrı örgütlenmelere gitmesine pek sıcak bakmamaktadır. Özerk olsun 
veya olmasın kadın kollarının siyasette kadına dönük yol alınmasına 
destek olan bir etken olmadığı, patolojik sorunlar yaratabilen bir akım 
hâline gelebildiği, kadınlar için ayrı örgütlenmeye atfedilen değerin 
yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kanısındadır. Kadın örgütlenmesi ile 
kendi döneminde yapılanları şöyle özetlemiştir: 
 
“2012 yılında kadın örgütlenmesinden sorumlu genel başkan yardımcılığı 
görevim sırasında birincisi kadın kurultayını yapma işi benim için bir 
madalya idi. İkincisi de o görev süremde en az %33 cinsiyet kotasının 
tüzüğe koyulmasıydı. Aynı tüzük değişikliğinde bir üçüncü şey yaptık, 
kadın ve gençlik örgütlenmesine yıllık bütçenin %10’u düzeyinde kaynak 
ayrılması diye bir hüküm koyduk, ama bu yaptırımlı bir düzenleme 
olmadı. Kadın örgütlenmesi özerk değil ve ayrı bir bütçesi yok, 
dolayısıyla bu %10’nun kadın örgütüne aktarılması kurala bağlanamadı. 
Fakat bugün, bu alana bu kadar emek verdikten sonra hakkım olduğunu 
düşünerek, ana kademeye bağlı ya da ilgili, yani özerk ya da değil, ayrı 
bir kadın örgütlenmesine gerek var mı sorusunu soruyorum. Siyasi 
partilerde ayrı bir kadın örgütlenmesinin, hele özerk bütçeli vb. bir kadın 
örgütlenmesinin yararlı olmadığı kanısındayım. Bu modeller kadınları 
çitliyor. Siyasi parti içerisinde aynı çocuklar için ayrılmış ayrı bir oyun 
alanı kurmak gibi, kadınlar için ayrılmış ve çevresi çitlenmiş bir alan 
yaratmak yanlış diye düşünüyorum. Bu sistemler, kendi içindeki makama, 
kendi içindeki hedeflere koşmak gibi bir perspektif değişikliği yapıyor ve 
kadını ana kademede yönetme hakkı talep etmekten alıkoyuyor. O yüzden 
bence doğru örgütlenme tarzı, kadın komisyonu olması. Aynı sağlık 
komisyonu gibi, eğitim komisyonu gibi uzmanlık gerektiren, ama ana işin 
ayrılmaz parçası olarak çalışan bir yapı. Geldiğimiz nokta itibariyle artık 
kadınla ilgili en azından bazı şeyler kabul edildi. Şimdi kadını çitleyen ve 
siyasi mücadelenin çeperine doğru iten bu ayrı örgütlenme formülü 
gözden geçirilmelidir.” 
 
Siyasal partilerin hangi kadınları hangi kriterlere göre aday 
gösterdiklerine ilişkin soruyu zor bulduğunu belirten Güler, şu açıklamayı 
yapmıştır: 
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“Elbette toplumda yaygınlaşan ‘Yahu kadın aday nerde?’, ‘Ne bu böyle, 
hep bıyıklılardan oluşmuş, kadın yok burada’ söylemlerinin etkisi oluyor. 
Kadın adayın azlığı siyasi parti yönetimleri için eleştiri konusu oluyor. Bu 
iyi bir şey, seçicileri ister istemez ‘tamam birkaç tane de kadın 
gösterelim’ demek zorunda bırakıyor. Öte yanda kadın adayların 
niteliklerinin erkek adayların ortalama niteliklerinin çok üstünde 
olduğunu hiç tartışmasız söyleyebilirim. Eğitim bakımından, toplumsal 
yaşamda ve mesleki yaşamında yarattığı fark bakımından, kendini yaptığı 
işlerle topluma tanıtmış olma bakımından erkek adaylarla kadın adayların 
ortalamasını kıyaslarsanız, kadınların üstünlüğünü açıkça görürsünüz. 
Ayrıca daha önce belirttiğim gibi kadının vekâleten eşi veya babasının 
yerini alma durumu var. Ama bunun abartılmasını istemem doğrusu, 
bunların sayısı az.” 
 
Cinsiyet eşitliğinin partilerin temel değerlerinden biri olarak 
benimsenmediğinden yakınan Güler, cinsiyetler arası eşitliğe sözde 
herkesin inandığını ama samimi olmadıklarını, bu eşitliği bozan şeylerin 
neler olduğu, nasıl giderilebileceği konularının gündeme getirilmediğini 
anlatmıştır. Bazı partilerin “Kadın erkeğe emanettir” diyerek, kendine 
referans aldığı dini değerlere bakarak kadın-erkek eşitliğini zaten aslında 
içsel olarak reddettiği tezini savunmaktadır. 
 
Kadın Hareketi 
 
Türkiye’de kadın örgütlenmesinin Avrupa Birliği etkisi altında kendi 
özerkliğini yitirdiği kanısında olan Ayman Güler, kadın örgütlerinin 
Avrupa Birliği’nin desteğini aldığı TCK ve Medeni Kanun değişiklikleri 
döneminde Parlamento üzerinde büyük etki yarattıklarını, fakat Avrupa 
Birliği’nin bu alana ilişkin programının olmadığı bu dönemde kadın 
örgütlerinin alandan çekildiklerini gözlemlediğini söylemektedir. Onun 
için bu hareketlilik özerk, kendi kaynağından yükselen bir hareketlilik 
değildir. Dışarıdan ya da içeriden belli kuvvet merkezlerine göre 
hareketlenen ya da hareket yeteneği düşen bir yapı görmekte ve bunun 
önemli bir zaaf olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle de Parlamento ile 
kadın örgütlerinin çok sistemli bir ilişkileri olması mümkün 
olmamaktadır. Güler, sistemli bir ilişki yürütmenin sorumluluğunun kadın 
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örgütlenmelerinde olması gerektiğini, çünkü Parlamentonun sırf 
kadınlarla ilgilenen bir yer olmadığını belirtmiştir.  
 
Güler, kadın örgütleri ile siyasal parti ilişkilerinde var olan başka bir 
soruna dikkat çekerek bazen sivil toplum örgütlerinde politika/tercih 
yönlendirme işlerinin kişisel aday olmaya kurban edilebildiğini, bu işlerin 
"atlama tahtası" niteliğinin, çok güçlü olabilecek etkilerin kırılmasına yol 
açabildiğini belirtmektedir. Kadın örgütlerinin siyasal partilerle 
kişiselleştirilmiş ve rastlantısal ilişkileri, hem partiler hem de örgütler için 
güven verici değildir. Düzenli, sistematik, ortak amaca dönük planlı 
görüşmelerden oluşan kurumsal ilişkiler kurulması gerekir.  
 
Güler’e göre Türkiye'de kadın hareketi sınıfta kalmıştır. Kadın 
hareketleri, Batı kaynaklı fon ve projelerin çekim gücü başta olmak üzere; 
kadının toplumsal kurtuluşu yerine "charity" örgütlenmelere saplanınca 
ve siyasal hareketlerin emrinde davranınca, gerekli büyük reform 
düşüncesinin çok uzağına düşmektedir. Türk kadın örgütleri, Türkiye’nin 
özgün koşullarından ve gerçek sorunlardan uzaktır. Bunları ortaya 
koyacak araştırmaları da çözüm modelleri de yoktur. 
 
Güler, Türk kadın hareketinden beklentilerini şöyle özetlemiştir: 
 
“Toplumsal devrimci bir yaklaşım, kız çocuklarını çağdaş yaşamdan 
uzaklaştıran, selefi muhafazakârlığa zorlayan yapılara karşı siyasal 
mücadele vermeyi gerektirir. Aşiretçi göreneklere, bu toplumsal 
yapılanmayı hedef alarak eleştirel yaklaşmayı zorunlu kılar. Kadını 
istihdamdan uzaklaştıran, ev işleri/çocuk ve yaşlı bakımı gibi eve 
kapatmayı sağlayan sözde sosyal yardım programlarına kafa tutmayı 
gerektirir. Bu tür işlerin merkezi ve yerel kamu hizmetleri tarafından 
üstlenilip, kadının açık toplum yaşamına girmesini sağlayacak politikalar 
talep edilmesini gerektirir. Sosyal yardım devleti yerine sosyal devlet 
programlarını savunmayan bir kadın hareketi, gerçeklerden kopmuş 
demektir. Kadın örgütleri tesettür – türban saldırısını özgürlükçülük diye 
gösterenlere karşı sessiz kaldıkça, etnik ayrılıkçılığın kadın sorununu 
kendi amaçlarına alet etmesi karşısında bir çift laf edemedikçe, yaşamdan 
koptular. Günümüzdeki yok oluşu aşmanın yolu, herhâlde, kadın hareketi 
içinde de bir "zihniyet devrimi" yaşamaktan geçiyor. Kadın hareketlerinin 
büyük toplumsal reform zeminini işlemeleri gerekir.” 
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Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği ile Üniversiteli Kadınlar Derneğinin 
üyesi olduğunu bildiren Güler, 8 Mart’ı görev bildiğini ve elinden 
geldiğince tüm davetlere gittiğini, 8 Mart’ı kadın sorunu üzerine 
görüşlerini dile getirmek için çok önemli bir fırsat saydığını belirtmiştir. 
 
Güler, bir feminist olmadığını çünkü feminizmin yararsız Avrupa 
ideolojilerinden biri olduğunu belirtmiştir. Kadın ile erkek arasında 
dünyaya yalnızca kadın-erkek eşitliği sorunu açısından bakmadığını ama 
toplumsal eşitsizlik ve adalet sorununa baktığında görüş aralığının içinde 
hep cinsiyet eşitsizliği sorunun da olduğunu söylemiştir. Kadının kendi 
başına kurtuluşu üzerine akıl yormadığını, toplumun büyük kurtuluşuna, 
özgürleşmesine inandığını, orada çocuk, kadın, yaşlı gibi çeşitli nüfus 
gruplarının özel ilgiye mazhar edilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade 
etmiştir.  
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Türkiye’de Kadın 
 
Ayman Güler, Türk kadınının konumunu ancak sosyal devrimle iyiye 
götürülebileceğini, bundan yoksun bir “Salt siyasal” anlamda 
yapılabilecek bir şey olduğu kanısında olmadığını, hukuksal anlamda 
yapılabilecek bir şey kalmadığını çünkü anayasa, yasa, hukuk 
düzenlemesi bakımından Türkiye’de eksiğimizin olmadığını belirtmiş ve 
Türk kadınının önündeki engelleri şöyle açıklamıştır: 
 
“Engeller daha çok toplumsal, kültürel engeller ve bunların en temelinde 
de bence iktisadi engeller. Şu çok doğru, iktisadi bağımsızlığı olmayan 
kişi birey değildir. Kadının iktisadi bağımsızlığı yoktur. İstihdam 
rakamlarına baktığımızda bazen istihdamda %25-30 kadın oranından söz 
ediliyor, yanlıştır. Gerçekte, örgütlü, kurala bağlanmış gerçek istihdam 
kadını kovuyor. Ama ev işleri, ev temizlikçiliği, tarlada çalışma, ücretsiz 
aile işçiliği gibi kayıt dışı, örgütlenmemiş, kurala bağlanmamış alanda 
muazzam bir kadın emek sömürüsü yürüyor. Kadının aile ekonomisine ve 
ülke ekonomisine muazzam bir katkısı var ve bu toplam emeğin %25’i 
değil, çok daha üstlerde. Ama sarf edilen emek, örgütlü iş yaşamının 
içinde olmadığı ya da emekten sayılmadığı için görülmez oluyor, 
istatistiksel hesaplara yansımıyor. Bir tür örtülü kölelik sistemi 
diyebileceğimiz yaygın bir durum var. Kadın örgütlü iş-istihdam 
yaşamının içerisinde yerini almadan, kadının statüsünü yükseltmek 
mümkün değildir. Bu alanların düzeltilmesi zorunlu diye düşünüyorum”. 
 
Kadının örgütlü iş yaşamında yer almasına zemin hazırlayan kreş ve 
anaokullarının neoliberal politikalar ile beraber ilk darbeyi yiyen 
kurumlar olduğuna dikkat çeken Ayman Güler,  özelleştirme hastalığının 
çalışan kadınların çoğunu bakım konusunda acımasız şekilde vurduğunu, 
iş yerlerinde kreşlerin kapandığını, hatta kamu sektörü iş yerlerinde bile 
kreşlerin kapandığını bildirmiştir. Güler, üzerine gidilmesi gereken en 
önemli konulardan birisi yalnızca işyeri kreşleri değil, çocukların okul 
dışındaki zamanlarını geçirme mekânları yaratılması konusunda yerel 
yönetimlerin sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini dile getirmektedir. 
Çocuk bakım yuvaları ve kreş açma görevinin 50 binden fazla nüfusa 
sahip belediyelere verildiğini, 50 bin nüfus ölçütünün aslında, “Kadın 
evde otursun çocuğuna baksın ne işi var sokaklarda” mantığının 
göstergesi olduğunu savunarak, bunun büyük bir mücadele konusu 
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olduğunu vurgulamaktadır. Çocuk gibi, ailedeki yaşlı ve engelli bireylerin 
bakımının, Dünya Bankası fonları kullanılarak asgari ücretin altında kalan 
ödemelerle kadına yıkılması başka bir gerileme olmuştur. Çocuk, yaşlı, 
engelli bireylerin yükü kadına bindirilerek, bu nüfus kesimlerinin hep 
birlikte ev içine gömülmesi, kadının toplumsal statüsünü geliştirmek bir 
yana elde edilmiş alanın daralması anlamına gelir. Sosyal devletten söz 
ediliyorsa, devletin görevlerinden birinin insanın kendini yenilemesi için 
gereken boş zamanı sağlaması olduğunu, kamu yönetiminin kreş, bakım, 
rehabilitasyon merkezleri açmasının hem çocuklara sosyalleşme alanı 
yarattığını, hem de annelere sosyalleşme fırsatı tanıdığını anlatmıştır. 
 
Güler, Türkiye’deki kadına yönelik şiddet konusundaki görüşlerini şöyle 
açıklamıştır: 
 
“Aile içi şiddet görünür oldu. Rakamlar şiddet arttı mı, azaldı mı 
konusunda karar vermemize yeterli değil. Çünkü daha önce de aile içi 
şiddetin yaşandığını hepimiz biliyoruz. Ama bu kadın için ‘Kol kırılır yen 
içinde kalır’ konusuydu. Karakol için ‘Kocandır döver de sever de hadi 
git evine’ diye kapatılan meselelerdendi. Son dönemde aile içi şiddetin bir 
suç olduğu toplumda yaygın şekilde kabul edilince, aile içi şiddet görünür 
hâle geldi. O nedenle önceden ve şimdi aile içi şiddet arttı-azaldı 
konusuna ilişkin bir değerlendirme yapma olanağımız yok. Ama kadın 
cinayetleri konusunda değerlendirme yapma olanağımız var. Çünkü 
cinayet her zaman devlet kaydına girdi. Onlara baktığımızda kadın 
cinayetlerinde bir artış var. Gerçi bu konuda da rakamlara dikkatli 
bakılması gereklidir. Gördüğümüz kadarıyla kadın cinayetleri ile 
toplumdaki cinayet suçları artışı paraleldir. Bu anlamda topyekûn bir 
toplumsal sorunla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Bu 
değerlendirmeleri sağlıklı yapmadığımız sürece teşhisi de yanlış 
koyacağız, tedaviyi de bulamayacağız. O nedenle şimdi ortada gezen 
değerlendirmelerin gerçeği çok doğru yansıtmadığı kanısındayım.”  
 
Ayman Güler, Cinsiyet Ayrımcılığı Raporu 2013 verilerine göre 
Türkiye’nin geri sıralarda olması konusunda hangi parametrelerin 
kullanıldığını bilmediğini, ayrıca farklı kültürleri batı gözlü bir skalada 
değerlendirmeyi doğru bulmadığını belirtmiştir. Bunların bizim 
toplumumuzun gerçeklerini gösterme yeteneğine sahip olmadıklarını 
düşündüğünü, gerçek anlamda bir dünya perspektifi yakalamanın zor 
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olduğunu, o nedenle bizim ve bizim gibi toplumları sürekli olarak batıya 
göre değerlendirdikleri ve bu şekilde kendi gerçekliğimizden 
uzaklaştırıldığımız kanısında olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle bu 
sıralamayı temel alarak nedenleri üzerine konuşmayı istememiştir.  
 
Türk kadınının statüsünü kendi deneyim ve gözlemleriyle şöyle 
değerlendirmiştir: “Tüm ailelerde değil ama ortalama Türk ailesinde 
çocukların kariyerinde, aile olarak hedeflerin belirlenmesinde genel 
ortalama olarak kadının belirleyici olduğunu görüyorum. Elbette bu tüm 
aileler için geçerli değildir. Bunların içerisinde kadının mutlak güç olduğu 
anaerkil örnek de bulabilirsiniz, kadının paspas edildiği ataerkil örnek de 
bulabilirsiniz, ortalamayı diyorum. Bizim toplumumuzdaki aile içi 
ilişkilerde kadın bir iktidar unsuru olarak tanımlanabilir ya da baskın 
unsurdur. Babaannelerin, anneannelerin ailelerdeki ağırlığını düşünün. 
Aile içinde baskın olan kadın, kapının dışına çıktığı andan itibaren ikincil, 
görünmez, görünmesi istenmez unsur hâline gelebiliyor. Dışarıdan 
bakınca adeta şizofrenik bir hâl. Ama içeriden bakınca da öyle mi? 
Yaşamı sürdürebilmek bakımından pek çok kadın, aile içindeki baskın 
rolünü sürdürebilmek uğruna ya da o konum sayesinde dışarıdaki 
görünmezliğe katlanabiliyor. Bizim bunu anlayıp çözmemiz lazım. Bu 
nasıl oluyor?” 
 
Çocuk gelinler konusunda oldukça sert konuşan Güler, bunun dünyadaki 
hastalıklardan biri olan pedofili olduğunu, çocuk gelinler olayıyla 
toplumun bu hastalığa onay vermesinin bu durumu iğrenç kıldığını, 
çocukların buluğ çağının daha başlarında evlenebilir görülmelerinin hem 
kırsal, hem kentsel alanda hâlâ kabul edilen bir özellik olduğuna tanık 
olmanın utanç verici olduğunu ifade etmiştir.   
 
Aile ve Siyaset 
 
Ailenin ve eşlerin, kadının siyasi yaşamında önemli olduğunu düşünen 
Güler, kendisinin şanslı olduğunu çünkü teşvik edici bir eşe sahip 
olduğunu, eşinin her zaman “Ne yapmak gerektiğini düşünüyorsan yap.” 
diyerek kendisini özgür bıraktığını anlatmıştır. Bu arada çocuk sahibi olsa 
yine aynı durumda olup olmayacağı sorulduğunda açık kalplilikle şunları 
söylemiştir: 
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“Burada muhtemelen bu büyük özgürlüğün ve teşvikin ardında çocuk 
sorumluluğumuzun olmaması vardır. Eğer çocuk sorumluluğumuz olsaydı 
muhtemelen ben tüm vaktimi bu işe veremezdim, eşim de bu kadar teşvik 
edici olamayabilirdi. Çocuğumuz olsaydı yine muhtemelen, yaşamımız 
çocukla beraber bu işleri birlikte götürmeye olanak veren bir yaşam 
olurdu, milletvekili olmayı kabul ederdim, çalışırdım. Ama eşimin bu 
teşvik edici cömertliği nasıl oldurdu bilmiyorum.”  
 
İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak 
 
Aslen İzmir ili Bergama ilçesi doğumlu olan Güler, İzmirli olmayı, 
diyaloğa ve tartışmaya açık olmak, insan ilişkilerinde açıklık demek 
olarak tanımlamakta ve bu güzel şehrin üzerindeki etkisini şöyle 
anlatmaktadır: 
 
“Bergama’da Kibele bizim çocukluğumuzda hem güzelliğiyle hem 
bereketiyle çok erken yaşlarda öğrendiğimiz bir figür oldu. İzmir’de 
kadın-erkek ilişkisi de, insan-insan ilişkisi de,  yetişkinin çocuğa bakışı 
da, çocukların ve yetişkinlerin yaşlılara bakışı da peşinen kabule 
dayalıdır. İnsan ilişkileri kolay kurulur, kolay gelişir ve bunlar açık 
ilişkilerdir. Bu büyük bir rahatlıktır ve aslında zihni ferahlık da verir. O 
yüzden İzmirli siyasetçi olmak akla uygun olmayan, köhne kurallara 
bayrak açma karakteri anlamına geliyor, birlikte bir şey yapabilmek için 
ortak hareket etme esnekliği anlamına geliyor. Sanırım bir de insanı 
körleştirebilecek derecede bir şeylere angaje olma kısırlığından 
kurtarıyor. İzmirli olmak özel bir şeydir. Elbette bütün yerleşmelere ve 
illere sözüm yok ama İzmir’den kaynaklanan, İzmir’de büyümüş 
olmaktan kaynaklanan bir 9 Eylülcü mücadele ruhu var.”  
 
Unutulmayan Anılar 
 
Güler, hiç unutamadığı bir anısını şöyle anlatmıştır:  
 
“Bizim Bergama köylerinde 80 yaşını geçmiş yaşlılar, seçim zamanı 
onları ziyarete gittiğimizde asık suratlı, hiç de yüz vermeden, gelen 
adayları uzunca süre dinliyorlardı. İçlerinden birisi bir soru soruveriyor, 
şaşırmamanız mümkün değil, siz dinlemiyor ve ilgisizmiş falan diye 
düşünürken böyle ta göbeğinden size ilginç bir soru soruveriyorlar ve 
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sohbet açılıyordu. Böyle toplantılardan ayrılma zamanı gelip ‘Hadi 
allahaısmarladık biz gidiyoruz.’ derken birkaç köyde omzumdaki eli 
unutmuyorum. Pat pat yapıp ‘Kızım, yolun açık olsun, Allah 
utandırmasın!’ Bu hareket ve sözler benim için çok anlamlı ve 
unutulmazdı.  Bir kere oradan çok içten ‘kızım’ diye gönderiliyorsunuz. 
‘Allah yolunu açık etsin’, sözü çok etkileyiciydi. ‘Allah utandırmasın’ 
dileği yüreğimde yer etti. ‘Allah utandırmasın, sen oraya milletin vekili 
olarak gidiyorsun’, Bergama’nın yüksek köyleri sizi böyle uğurluyor. Bu 
ne demek? Ben seni kabul ettim, sana inandım, hadi bakalım şimdi git, 
görevini yap ve görevinin bitiminde de Allah utandırmasın. Bu bana çok 
derin geldi. 4 yıl boyunca tabii zaman zaman karar vermem gereken zor 
dönemler oldu. Demeliyim, dememeliyim; yapmalıyım, yapmamalıyım. 
Bu en kritik zamanlarda hep o omzumdaki elin ve sözün sıcaklığı ışık 
verdi. Millete vekillik güzel bir konum ve ilişki.” 
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İlknur DENİZLİ 
24. Dönem İzmir Milletvekili 

 
“Kadınlarımız olmasa, toplumsal ilişkilerimiz, saygımız, sevgimiz, 
nezaketimiz nereye varır acaba? Komşuluklarımız, dostluklarımız, 
yardımlaşmamız ne hâle gelir? Kadınlar her alanda olduğu gibi 
toplumsal dokunun oluşmasında ve zedelenmeden korunmasında da temel 
işlev görmektedirler. Öyleyse hep birlikte kadını layık olduğu saygın yere 
taşımamız gerekiyor. Ona değer vermeli, onu toplumsal yapının 
merkezine yerleştirmeliyiz.” 
(TBMM, Genel Kurul Tutanağı, 24. Dönem, 2. Yasama Yılı, 76. 
Birleşim, 08.03.2012) 

Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir, 1964- 
Baba Adı: Benel. 
Anne Adı: Sevil. 
Eğitim Durumu: Ege Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü. 
Medeni Durum: Evli, 2 çocuk annesi. 
Milletvekili Olduğu Dönem: 24.  
Parti: AK Parti. 

 

Çalışma Yaşamı: TRT İzmir Televizyonunda iş hayatına ilk 
adımlarını attı. 1986-1999 yılları arasında hizmet sektöründe çalıştı. 
1999’dan itibaren sanayici olarak iş dünyasına girdi 

 

12 Ekim 1964 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Babasının adı Benel, 
annesinin adı Sevil’dir. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladıktan 
sonra, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. 1986’lı yılların başında TRT’de iş hayatına 
adım attı. 1993 yılında hizmet sektöründe çalışan Denizli, 1999 yılından 
itibaren de sanayici olarak iş hayatının içinde bulundu. Bu yıllar içinde 
sivil toplum örgütleriyle ilgili çalışmalarına da devam eden Denizli, 
çocuk, genç ve kadınlara yönelik birçok projede yer aldı. 1997 yılında 
İZSİAD’a (İzmir Sanayici ve İş adamları Derneği) üye olan Denizli,  19 
Şubat 2005 tarihinde Türkiye’nin ilk kadın Sanayici ve İş Adamları 
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Derneği yönetim kurulu başkanı seçildi (İlknur Denizli, 2015a; İlknur 
Denizli, 2015b). 

2006 yılında İş Adamları Dernekleri Konfederasyonu, Türk Girişim ve İş 
Dünyası Konfederasyonuna (TÜRKONFED), Batı Anadolu ve Akdeniz 
Bölgelerini temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. 
TÜRKONFED’in 2007 boyunca ana teması “İş Gücünde Kadın” 
çalışmalarının koordinasyonunu ve başkanlığını yürüttü. Anadolu’da 
birçok girişimci ve iş kadını derneğinin kurulmasına öncülük etti. 2009 
yılında İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneğinin Yönetim Kurulu 
Başkanlığına tekrar seçildi. Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 
TÜRKONFED’de Kadından Sorumlu Komisyon Başkanlığı, İzmir 
Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üyeliği, İzmir Ekonomik Kalkınma 
Koordinasyon Kurulu Üyeliği, İzmir Başkanlar Kurulu Üyeliği 
görevlerinde bulundu (İlknur Denizli, 2015a; Siyasette, 2014, s. 63). 

İş hayatı ile birlikte seçim kampanyaları ve danışmanlık alanında da 
faaliyetlerde bulundu. 2009’da sandıktan %58’le çıkan Aziz 
Kocaoğlu’nun yanında görev yaptı. Seçim sonrasında 2 yıl süresince Aziz 
Kocaoğlu’na iş dünyası ile ilişkilerde, kadınlara ve gençlere yönelik 
projelerde danışmanlık yaptı (İlknur Denizli, 2015c). 2011 yılında ani bir 
kararla AK Parti İzmir milletvekili adayı oldu ve seçilerek 24. Dönemde 
Meclise girdi. Meclis çatısı altında  Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği 
görevinde bulundu. 

İngilizce bilen İlknur Denizli, evli ve iki çocuk annesidir. 
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Nesrin ULEMA 
24./25. Dönem İzmir Milletvekili 

 
“Bizler güzel işler yapmaz, iyi örnek oluşturamazsak görevimiz bittikten 
sonra arkamızdan gelecek olan kadınların önünü kapatmış oluruz.” 
 
Doğum Yeri ve Tarihi: Çankırı, 1971- 
Baba Adı: Enver. 
Anne Adı: Ayşe. 
Eğitim Durumu: Ege Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi-1993. 
Medeni Durum: Evli, 2 çocuk annesi. 
Milletvekili Olduğu Dönem: 24./25. 
Parti: AK Parti. 

 

Çalışma Yaşamı: 1994 yılından günümüze İzmir’de eczane 
işletmeciliği yapmaktadır. Türk Eczacılar Birliği, İzmir Eczacılar 
Odası, EDAK Ecza Kooperatifi, Çevreci Eczacılar Kooperatifi, Ege 
Yerel Yönetimleri İzleme Platformu, İzmir Eğitim Gönüllüleri 
Derneği, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği üyesidir. 

 
Siyasete Giriş Süreci 
 
Nesrin Ulema, 2003 yılına kadar siyasetle hiçbir ilgisi olmadığını, ama 
2001 krizi sırasında ülkenin sıkıntılı günlerinde, Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın söylemlerinde yer alan gelecekle ilgili hedeflerden çok 
etkilendiğini, ülkesinin geleceği için bir şeyler yapmak arzusuyla bir 
çıkış yolu olarak AK Partiyi gördüğünü ve siyasi yaşamının ilk adımı 
olarak AK Parti Bornova İlçe Teşkilatının kapısını çalarak üye olduğunu 
ifade etmiştir. Bu deneyimini ve daha sonraki adımlarını şu sözlerle 
anlatmıştır: 
 
“Genelde siyasete katılımlarda hep birileri ön ayak olur. Gelir, parti üyesi 
yapalım der, toplantılara davet eder ama bende ilginç oldu. Ben kendim 
gittim ve o gün partiye kaydımı yaptırarak siyaset yaşamıma başlamış 
oldum. Sonrasında tabii siyaset erkek egemen bir alan, kadın 
hâkimiyetinin ve kadın etkinliğinin en fazla olduğu şehirlerden biri olan 
İzmir’de bile olsak bir kadının siyaset içinde görünürlüğü çok fazla değil. 
Partime üye kaydımı yaptırdıktan sonra ilçe başkanlığını çok sık ziyaret 
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ettim. 15 günde bir, 10 günde bir ve sonra haftada bire düştü ve bana ufak 
ufak görevler verilmeye başlandı. O görevleri yerine getirdim. Sonrasına 
parti ilçe yönetim kurulu üyesi seçildim. Orada iki yıl çalışmam oldu. 
Ardından, kongre ile beraber il yönetim kurulu üyeliğine seçildim. Onun 
ardından da 4 yıl AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini 
yürüttüm. 2011 genel seçimleri öncesinde de milletvekilliği adaylığı için 
istifa dilekçemi vererek, teşkilattaki görevimden ayrıldım. Ama siyasete 
girdiğiniz zaman ayrılamıyorsunuz. 2011 Haziran seçimlerinde 
milletvekili olarak tekrar aktif bir şekilde başladık. Şimdi de 3,5 yıldır 
milletvekili olarak İzmir’e ve ülkeme hizmet etmeye çalışıyorum.” 
 

 
 
Siyasal Yaşam 
 
Nesrin Ulema Parlamentoda Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, 
Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, 
(10/937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947) esas numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu üyelikleri ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat 
Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 
 
Milletvekili olarak, toplumun tamamına hizmet etmekle ve çözüm 
politikaları üretmekle yükümlü olduğunu bildiğini belirten Ulema,  
özellikle kadın milletvekili olarak, kadın seçmenlerinin kendisi için biraz 
daha ayrıcalıklı olduğunu ifade etmiş ve burada siyasi yaşamını anlatırken 
kadın politikaları üzerine yoğunlaşmayı tercih etmiştir. Öncelikle tüm 
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kadın milletvekillerinin, siyasette var olan kadınların, parti ayrımı 
yapmaksızın  kendinden sonraki kadınlar için alan açması ve örnek 
olması gerektiği inancını şöyle dile getirmiştir: 
 
“Çünkü bizler güzel işler yapmaz, iyi örnek oluşturamazsak görevimiz 
bittikten sonra arkamızdan gelecek olan kadınların önünü kapatmış 
oluyoruz. Erkeklerin hataları çok fazla dikkate alınmıyor ama kadın 
siyasetçilerin kusursuz olması gerekiyor. Dolayısıyla bu alanda, siyaset 
alanında kadınların da duygusal zekâlarıyla ve pratik çözüm 
yetenekleriyle beraber oluşacak politikalarda çok etkin olabileceğini biz 
kadın milletvekili olarak gösterdik. En son aşamada biliyorsunuz kadına 
yönelik şiddetle ilgili ve ailenin korunmasıyla ilgili o dönemdeki Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı ve biz kadın milletvekilleri çok ciddi bir 
çalışma gerçekleştirdik. Aslında Avrupa Konseyi tarafından birçok 
ülkenin imzaladığı fakat henüz meclislerinde kanunlaştıramadıkları bir 
yasayı hızlı bir şekilde çalıştaylarla hazırladık ve bunu ilk defa 
Meclisinde kanunlaştıran ülke olduk. Bu aslında bizim ülkemiz için çok 
önemli bir mesafeydi.”  
 
Nesrin Ulema, Türk kadınının sorunlarının iki ayrı yelpazede 
değerlendirilmesi gerektiğini düşünmektedir. “Birincisi ev hanımlığı 
yaşamını sürdüren kadın; bir diğeri de; iş hayatında var olan kadın, 
çalışan kadın. Ülkemizde her iki kesimin de farklı sorunları var. 
Dolayısıyla bu sorunların çözümü için bir takım politikaları hayata 
geçirme noktasında önemli destekleyici politikalar hazırladık ki bunların 
başında Sosyal Güvenlik Reformu içerisine kattığımız ilk defa kadın 
istihdam edecek işyerlerinin sigorta priminin devlet tarafından, işsizlik 
sigortası fonundan ödemeli olarak karşılanması gerçekleştirilerek 
Türkiye’de %3 oranında kadın istihdamını arttırmış olduk. Ben bunun çok 
önemli bir ivme olduğuna inanıyorum. Bu uygulama hâlâ devam ediyor. 
Yani biz bunu 3 yıllık bir çalışma olarak yapmıştık ama %3’lük artışı 
görünce bunun mutlak suretle uzun yıllar daha devam etmesi gerektiğine 
inandık. Bu çalışmamız devam ediyor. Diğeri de çalışan kadınlarımızla 
ilgili. Özellikle bizim ülkemizde çalışma hayatındaki kadınların oranının 
düşük olduğu bir gerçek. Ama Avrupa ve gelişmiş ülkelere baktığımızda 
aslında orada çalışan kadınların tam gün çalışmadığını gördük. Yani yarı 
zamanlı çalışma sistemini ülkelerine getirmişler. Kadınlar için çocuğu 
ailesi ya da mevcut sorumluluklarının dışında ben sabahtan öğlene kadar 
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çalışabilirim ya da öğlen mesaime başlar akşama kadar çalışırım şeklinde 
yeni istihdam alanları oluşturmuşlar. Bununla ilgili çok detaylı bir 
çalışma yürütüyoruz ve en kısa sürede bu yarı zamanlı çalışma modelini 
ülkemizde hayata geçirmek istiyoruz. Tabii bunu sadece kanun ve 
yasalarla yapmamız mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü bunun 
içerisine öncelikle işverenleri sokmanız ve onlara da kadının istihdam 
hayatı içerisinde olması gerektiğini ayrıca anlatmanız gerek. Burada iki 
yönlü bir olay var. Bununla ilgili çalıştaylar ve hazırlıklar tamamlandı ve 
tabii aynı şekilde çalışan kadına kreş desteği ve iş imkânıyla ilgili bir 
takım hazırlıklarımız da tamam. Önümüzdeki zamanda bunları teker teker 
hayata geçirmeyi planlıyoruz.” 
 
Siyasette Kadın Olmak 
 
Nesrin Ulema, 12 yıldır siyasetin değişik kademelerinde aktif olarak 
çalışan bir kadın olarak, İzmir’de kendi bölgesinde yapmış olduğu 
çalışmalarda, ev ziyaretlerinde, yaşlı ziyaretlerinde ya da esnaf ve sokak 
ziyaretlerinde, hatta kahvehane ve içkili mekânlarda hiçbir olumsuzlukla 
karşılaşmadığını ifade etmiştir. Erkeklerin yoğun olduğu bölgelerde, bir 
kadın milletvekiline karşı yaklaşımın daha saygılı olduğuna şahit 
olduğunu, kendisini çok sevenlerle karşılaştığını ama elbette az da olsa 
agresif tutum içerisinde olanlarla, görüşünü çok sert bir şekilde dile 
getirenlerle de karşılaştığını belirtmiştir. Milletvekilleri için herkesin 
kendiniz gibi düşünmediğini bilerek bu alana çıkmanın çok önemli 
olduğunu, hoşgörüyü ön plana koyarak, ön yargı ve nefreti ortadan 
kaldırdıktan sonra iletişimin daha kolaylaştığını ifade etmiştir.  Kendisine 
sert söylemlerde bulunan bir kişiyle yarım saat oturup konuşarak, onu 
ikna ettiğine sonra da telefon numaraları verip çok uzun yıllar süren 
karşılıklı diyaloglara şahit olduğunu anlatmıştır. 
 
Siyasette kadının erkekleşmesinin söz konusu olmadığını belirten Ulema, 
kadına yaratanın verdiği birtakım özellikler olduğunu, bir kadının erkek 
gibi olmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. Siyasette kadın siyasetçi 
olmanın avantajları olduğunu, kadın milletvekilleri olarak bir olayın 
çözümüne bakarken, erkekler gibi sadece belli bir pencereden 
bakmadıklarını, olayı kendi, kendi ailesi, kendi çocukları üzerinden 
gördüklerini şöyle anlatmıştır: 
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“Doğasında var bu işin. Kadın ve erkek fıtratı böyle. Erkekler olaya daha 
dışarıdan bakıyor ama kadın politikayla ilgili bir konuda her hangi bir 
çalışma önüne geldiğinde, öncelikle kendisini mutlaka kendisini 
düşünüyor. Bir kadın olarak bunun faydalarını ve zararlarını düşünüyor. 
Sonra, evli ise eşi açısından değilse de babası açısından düşünüyor, yani 
bu bir erkek için nasıl oluru irdeliyor. Aynı zamanda çocukları açısından 
düşünüyor, yaşlı anne babasını düşünüyor, böylece farklı bakış 
açılarından bakarak ve bütün bunları dengeleyerek çok yönlü bir görüş 
ortaya çıkarıyor.  Bu kadının politikaya kazandırdığı büyük bir katma 
değerdir. Ben kadınların bu erkek egemen alanda kendi kimliklerini kendi 
yapılarını koruyarak yürümesinin daha sağlam ve sağlıklı olduğunu 
düşünenlerdenim. Erkek gibi olmaya çalışırsak bir sonraki kadınlar için 
alanı biz daraltmış oluruz.” 
 
Kadınların siyasetin seviyesine etkileri, toplantıda bir kadın olduğunu 
görünce erkeklerin daha dikkatli konuşup konuşmadıkları sorulduğunda 
görüşünü şöyle dile getirmiştir: “Erkek siyaset alanında, özellikle resmi 
toplantılarda yapılan çalışmalarda tabii ki herkes belirli bir üslupta 
konuşmak ve fikirlerini beyan etmek zorundadır. Biz olsak da olmasak da 
o konuşmaların ve ortamların çok farklı olacağına inanmıyorum. Ama 
kadın belki şunu engelliyor; hani o sinirlerin çok fazla gerildiği anda bir 
anda herkes kendine daha çok çekidüzen vermeye çalışıyor, daha derli 
toplu konuşmaya çalışıyor. Ama TBMM’de zaman zaman kadın da olsa 
erkek de olsa bu söylem şeklinin tamamen insan kişiliğiyle ilgili 
olduğunu düşünüyorum. Orada hepsi erkek de olsa bu konuşmalar aynı 
kişi tarafından yine yapılır, hepsi kadın da olsa yine aynı kişi bu 
konuşmada o rahatsız edici cümleleri kullanır. Burada kadının olması ya 
da olmaması etken değil.” 
 
Kadın parlamenterlerin oranının düşük olmasının kendisini rahatsız 
ettiğini belirten Nesrin Ulema, bu konuda şu açıklamayı yapmıştır: 
“Kadına seçme ve seçilme hakkını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
verdiği günden, 2007 seçimlerine kadar kadının Parlamentoda temsilinin 
%4,7’lerin üstüne taşıyamamış bir ülkeyiz. Birçok ülkeden önce seçme ve 
seçilme hakkı verilmiş, ama 2007 yılına kadar bunun üzerine biz bir gram 
katkı koymamışız. Zaman zaman %2’lere düşmüşüz. Bence kadının 
politikada yer alması ilk defa aslında AK Parti siyasetiyle hareketlendi. 
Çünkü Genel Merkezden de başlayarak tüm il ve ilçelerde yapılanması 
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olan AK Parti Kadın Kolları, teşkilatları, siyasetleşmenin değişik 
kademelerine kadınları hazırlayan ve eğiten kurumlar olarak çalıştı. Kadın 
parlamenter oranı 2007 yılında ilk defa %9,1 seviyesine geldi. O zaman 
Mecliste toplam 50 kadın milletvekili vardı sanıyorum. Bunun 30’u AK 
Partili kadın vekillerdi. 2011 seçimlerinde bu oran %14,4 seviyesine 
yükseldi. Son iki seçimde çok hızlı bir ivme kazanıldığını görüyoruz. AK 
Partinin kadın konusundaki bu net tavrından dolayı diğer siyasi partilerin 
de kadın kotası gibi bir takım uygulamalarla siyasetteki kadın sayısını 
arttırmaya çalıştığına şahit oluyorum. Çünkü AK Parti bu konuda öncülük 
yaptı, bundan sonra artık geri dönülmez bir artış kadın siyasetçiler için 
başlamış oldu.”  
 
Nesrin Ulema, kadının siyasetten uzak durmasının altında yatan 
nedenlerden birinin medyayla ilişkili olduğunu şöyle ifade etmiştir:  
“Basın ve medya bizim ülkemizde özellikle son 30-40 yıldır, 
(1960’lardan bugüne kadarki süreçte) o darbe yaklaşımlarından sonra 
siyasetçiyi hep kötü göstermiştir. Siyasetçiler, sanki hizmet etmek isteyen 
insanlar değiller, toplumun, milletin vekili olarak kanun ve yasa 
oluşturucu değiller, sanki gereksiz bir kurum gibi, kişilik gibi 
gösterilmiştir. Bu zaman zaman günümüzde de devam etmekte, basın ve 
medya hâlâ halkın seçtiği, yani demokrasinin gereği olan sandık sonucu 
çıkan milletvekilleriyle ilgili böyle yayınlar yapmaktadır. Bu toplumda 
‘Siyasetçi mi, bunlar bir işe yaramazlar’ algısını oluşturmakta ve toplum 
içerisinde kimlikleri zaten kırılgan olan kadınları siyasetten uzak 
tutmaktadır. Günümüz milletvekilleri algıyı değiştirmek için özellikle 
tabanda halkın içerisinde siyaset yapmaya çalışıyor. Bizim yaklaşık 8 
seçimde almış olduğumuz başarının arkasındaki sır da budur. Kadın 
kolları teşkilatlarımız ve Türkiye’nin 81 vilayetinde halkla birlikte temas 
ederek siyaset yapıyor oluşumuzdur. Ben ülkemizde siyasetçiye ilişkin 
olumsuz algının devam ettiğine, devam ettirilmeye çalışıldığına 
inanıyorum. Ama bugün biz ülke olarak artık kendi cumhurbaşkanımızı 
da halkoyuyla seçen bir ülke olduk. Bu noktada bizim aslında çok daha 
çok çalışmamız ve bu algıyı ortadan kaldırmamız gerekiyor.” 
 
Nesrin Ulema, siyasetin çok uzun soluklu bir iş olduğunu sabır ve 
dayanıklılık gerektiğini ifade ettikten sonra kadınların çoğunluğunun 
siyasete girmek için çoğunlukla kendisine bir şeylerin sunulmasını 
istediğini, yani oturduğu yerden, bana bir teklif gelsin, milletvekilliği 
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teklifi gelsin, belediye başkanlığı teklifi gelsin gibi bir yaklaşım içinde 
olduklarını belirtmiştir. Siyasetin tabanından gelen birisi olarak, bunun 
hiçbir zaman mümkün olmadığını, gerçekten toplum için, gerek siyasi 
partilerde gerekse siyasi toplum örgütlerinde, bir hazırlık ve tecrübe 
oluşturmadan, hiçbir görevin size tabakta sunulmadığını söylemiştir. Ona 
göre bir başka sorun, siyaset deyince akla sadece TBMM’nin gelmesidir. 
Ulema TBMM’yi besleyecek çok farklı siyasi kademeler olduğunu, 
bunların içerisinde il ve ilçe belediye meclis üyelikleri, muhtarlıkların 
bulunduğunu, kadınların yerel siyasette yer almaya talip olması 
gerektiğini ifade etmiştir. Kadınların siyasette kalıcı olmamalarının 
başarısız olmalarından kaynaklanmadığını, yaşam şartlarının süreç 
içerisinde kadını siyaseti bırakmaya zorlayabildiğini söylemiştir.  
 
Nesrin Ulema, kadınların siyasi güç kullanmasının erkek siyasetçiler 
tarafından nasıl değerlendirdiği konusunda, bunun siyasetçinin kişiliği ile 
ilgili olduğunu söylese de genel itibariyle bu alanda kendilerini görmeye 
alışmış olan erkekleri kadınların varlığını başlangıçta rahatsızlık verici 
bulduklarını itiraf etmiştir.  Fakat kadın siyasetçi oranındaki artış ile artık 
bir kabullenme, birlikte siyaset yapmanın faydalarını görme ve bu 
durumu kendi lehlerine çevirme yollarını arama durumuna geldiklerini 
açıklamıştır. Siyaset yelpazesi içinde sadece İzmir’den değil Türkiye’nin 
her yerinden temsilciler bulunduğunu, farklı kültürlerin farklı 
alışkanlıkların olduğu bir ortamda kadını herkesin aynı ortamda kabul 
etmesinin mümkün olmadığını açıklayan Ulema, hâlâ kadının siyasette 
olmasını garipseyenlerin olduğunu dile getirmiştir. Bunun sürecin bir 
parçası olduğunu ve kadınların siyasetteki bu geri dönülmez yükselişi ile 
beraber erkeklerin kadınlara bir iş verildiğinde ya da bir görevi 
aldıklarında, gerçekten bunu çok titizlikle yürüttüğünü gördükten sonra 
ön yargılarından vazgeçtiklerini belirtmiştir. Son yıllarda kendi 
partisindeki milletvekillerine verilen il koordinatörlük görevlerinin 
erkeklerden kadınlara geçtiğini çünkü kadınların bu görevi büyük bir 
titizlikle ve çoklu bakış açısı ile yürüttüklerinin fark edildiğini 
söylemiştir. 
 
Partilerde Kadının Konumu 
 
Kendi partisinin kadın adaylara net bir şekilde destek olduğunu söyleyen 
Ulema,  şu bilgileri aktarmıştır: “AK Parti, STK’lar ve siyasi parti kendi 
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teşkilatı içerisinde, bu görevi yürütebilecek olan kadınların yetişmesi için 
önce alan açıyor. Bizim Kadın Kollarımız gerçekten birer siyaset okulu 
gibidir. Genelde kadın kolları sokaklarda broşür dağıtan ve kapılara çiçek 
bırakan kollar olarak algılanır ama bizim partimizde bu böyle işlemez; 
sürekli eğitimlerin olduğu, güncel siyasetlerle ilgili bilgilendirmelerin ve 
birçok sosyal konu ile ilgili çalışmaların yapıldığı bir partidir. Bu yüzden, 
kendi teşkilatlarında yetişmiş ve bu elekten geçmiş olan kadınlar, 
milletvekili listelerine girer; ben buna şahidim. TBMM’deki 
arkadaşlarımıza baktığımızda bu açıkça görülmektedir. AK Parti 
siyasetinden çalışarak gelen yaklaşık 17-18 arkadaşımız bugünün 
milletvekilleridir. Bunun çok önemli bir oran olduğunu düşünüyorum. 
Partimiz bunun dışında kadın adaylarını, STK’larda başarılı olan, 
üniversitelerde ya da bürokraside başarılar sağlamış olan kadınlarımız 
arasından seçmektedir.” 
 
Nesrin Ulema, Parlamentoda %15’lik bir kadın oranı olduğunu ama siyasi 
partilerin merkez karar yürütme kurulları, il başkanlıkları, il yönetim 
kurulları ve ilçe yönetim kurullarında da mevcut kadın kolları dışında 
%30 kadın bulunduğundan, yani 30 kişilik bir yönetim kurulu 
oluşturuyorsanız bunun 9 tanesinin kadın olma zorunluluğu olduğundan 
bahsetmiştir. Amaçlarının bu oranı %50 yapmak olduğunu ama henüz 
%50’nin içini dolduracak kadının siyaset zemininde ve tabanında 
olmadığını açıklamıştır.  
 
Mensubu bulunduğu siyasi partinin kadınların siyasete dâhil edilmesi 
konusunda somut hedeflere sahip olduğunu belirten Ulema, AK Parti’de 
kadın kollarının genel merkez kadın kollarından başlamak üzere tüm il, 
ilçe, belde, mahalle ve sandıklara kadar inen ana kademe ve gençlik 
kollarından bağımsız bir yapılanma içerisinde olduğunu, kendilerine 
ayrılmış bir bütçe olmasa da mevcut il ve ilçelere genel merkez tarafından 
aktarılan bütçenin içerisinden yüzde otuz oranında kadın kollarına 
kullandırılması teamülü olduğunu anlatmıştır. Ayrıca her il ve ilçe 
başkanlıklarında kadın kolları başkanları için ayrı odalar ve çalışma 
toplantı alanlarının mevcut olduğunu, kadın kolları başkanlarının genel 
merkezden en alt kademeye kadar mevcut yürütme kurulu dedikleri 
kurulun doğal üyesi olduğunu ve toplantılara katıldığını ilave etmiştir.  
Aynı şekilde, her ay Ankara’da illerin sorunlarını birebir başbakana 
aktarmak üzere yapılan il başkanları toplantısına mutlaka o ilin il 
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başkanının yanı sıra kadın kolu ve gençlik kolları başkanlarının da 
katıldığını, belediye başkanları ile beraber kadınların orada söz alıp iliyle 
ilgili, toplumla ilgili bir sıkıntıyı rahatlıkla iletme fırsatı bulduklarını 
bildirmiştir. 
 
AK Parti Kadın Kollarının birer siyaset okulu olduğunu belirten Ulema, 
bunun yanı sıra partisinin yaklaşık 7-8 yıldır uyguladığı bir yöntem olan 
siyaset akademilerinden bahsetmiştir.  Kadın erkek herkese yönelik olan 
bu akademilerde, siyasi tecrübesi yüksek olan hocaların deneyim 
paylaşımı yaptıklarını, iletişim teknikleri ile ilgili birtakım sunumlar 
olduğunu, Meclis üyelerinin ya da milletvekilinin yapması gereken 
alanlarla ilgili çok teknik paylaşımlar yapıldığını ve bu şekilde pek çok 
değerli siyasetçi yetiştirildiğini anlatmıştır. Kadın milletvekillerine 
yapılan maddi desteğin milletvekilliği müracaatlarında kadınlardan talep 
edilen paralarda belirli indirimler şeklinde olduğunu söylemiştir. 
 
Kadın Hareketi 
 
Sivil kadın örgütleri ve siyasi partiler arasında yeterince ilişki 
kurulabildiğinden bahseden Nesrin Ulema, STK’lara ilişkin başka bir 
sorunu şöyle dile getirmiştir: “Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı ve Sosyal 
İlişkiler Birim Başkanlığı gibi birçok başkanlığımız var. Burada da gelen 
herkese de kapımız açık ancak bizim ülkemizde yalnız kadın STK’lar için 
değil belki bütün STK’lar için söylenmesi gereken bir şey var. STK’lar 
oluşurken, başkan ve yönetimlerini seçerken siyasi görüşünü kapının 
dışında bırakamıyor. Ben Türkiye’deki hem odaların hem de sivil toplum 
kuruluşlarının siyasete yön veren kurumlar olarak kullanılmasından çok 
rahatsız olan birisiyim. Eğer buralarda iş siyasi bir güç mücadelesine 
dönüşürse, bir süre sonra temsil ettikleri grubun haklarını savunmaktan 
çok uzaklaşıyorlar. Sadece kendi ideolojilerini, siyasi ideolojilerini 
savunur hâle geliyorlar. O zaman da o STK ve yönetim, yani toplumsal 
projeleri hazırlamakta bana göre en önemli ayak olan STK’ların gücünden 
biz yararlanamıyoruz. Yani bir adım bile ilerleyemiyoruz, tıkanıp 
kalıyoruz. Keşke, herkes siyasi rozetini bu tür kurumlara girerken, 
özellikle başkanlık noktasında, dışarıda bıraksa ve ondan sonra temsil 
ettiği grup için çalışsa. Bunu ülke olarak yapabildiğimiz zaman sorunların 
çözümünde daha hızlı olacağımıza inanıyorum. Avrupa’da ya da gelişmiş 
ülkelerde STK’ların durumu böyle değil, tamamen kendi işlerini 
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yapıyorlar. Siyasetçi kim olursa olsun hiç fark etmiyor. 
Üniversitelerimizin, akademinin bu iş içerisinde çok fazla olmadığını 
düşünüyorum. Biz ne zaman siyaset, STK ve akademiyi bu üç ayağı çok 
iyi bir şekilde çalıştıracağız, o zaman daha herkesi kapsayacak politikaları 
oluşturacağız diye düşünüyorum.”  
 
Nesrin Ulema, öncelikle kendisini bir feminist olarak tanımlamadığını 
belirtmiş ve bir kadının sadece feminist fikirlerle siyasette başarılı 
olacağına inanmadığını, feminist karakter ve duygularla biraz da kadın 
baskısı altında olaylara yaklaşırsanız, çözüm noktasında alanınızı 
daraltacağını düşündüğünü söylemiştir. Milletvekilinin objektif olması 
gerektiğini, kendisinin kadının da erkeğin de öncelikle birer insan 
olduğunu kabul ettiğini,  ama ülkemizdeki kadın haklarının, kadınlarla 
ilgili sorunların çözümünde pozitif ayrımcılığın mutlak surette 
uygulanması gerektiğine inandığını belirtmiştir.  
 
Kadın hareketini bir önemli günde eline pankart alıp alanda bir gösteri 
yapıp, kaybolmak olarak görmek istemediğini söyleyen Ulema, sorunları 
aşmak için siyasetçilerin ve akademinin, kadın hareketini savunanlarla 
beraber çalışması gerektiğini, yapıcı bir beraberlik ve iş birliği ortamının 
yaratılmasının çok yararlı olacağını ifade etmiştir. 
 
Türkiye’de Kadın 
 
2013 yılı Cinsiyet Ayrımcılığı Raporu verilerine göre Türkiye’nin 
dünyada 135 ülke arasında 120. sırada olması konusunda, bir milletvekili 
olarak öncelikle bu raporun kriterlerinin neler olduğuna bakılması 
gerektiğini, şu anda Türkiye’nin kadına ilişkin geldiği noktanın bu verilen 
rakamın çok yukarısında olduğunu belirtmiştir. Bu tür raporların bazen 
eski bilgileri dikkati aldığından, bazen yanlı olduğundan, bazen de 
ölçütlerini iyi belirleyemediğinden dolayı gerçekleri yansıtmadığından 
bahsetmiştir. 
 
Türkiye, OECD 2011 ülkeleri arasında kadınların iş gücüne katılım oranı 
en düşük ülke olması konusunda kadına yönelik pozitif ayrımcılık 
uygulamalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğini, 2010-2013 yılları 
arasında sağlanan %3’lük artışın memnuniyet verici ama yeterli 
olmadığını belirtmiştir. Kadının istihdama katılması konusunda çok daha 
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hızlı ilerleyebilmek için, kadını eğitimde ve aile sorumluluğunda 
rahatlatmak gerektiğini anlatmıştır. Yarı zamanlı çalışma sistemini 
destekleyici sosyal güvenlik politikalarının hayata geçirilmesinin önemli 
olduğunu vurgulayan Nesrin Ulema, kadın istihdamının yüksek olduğu 
Avrupa ülkelerinde kadınların yüksek oranda yarı zamanlı işlerde 
çalıştığını belirtmiştir. Ayrıca erkek işverenlerin tutumlarında değişiklik 
yaratılmasının önemine değinerek ülkemizde hâlâ kadınların evlenir, 
doğum yapar, emzirme zamanında izin vermek zorunda kalırım vs. gibi 
nedenlerden dolayı çalıştırılmak istenmediğini söylemiştir. Çalışan 
kadının önündeki engelleri kaldırmak, kafasının huzur ve rahat içerisinde 
çalışabileceği ortamları oluşturmak için kreş yardımı desteği, iş yerlerinde 
çocuğuna bakabilecek alanların oluşturulması konularının öncelikli olarak 
çözülmesi gerektiğini belirtmiştir. Özel çalışma anlamında özellikle kadın 
istihdamı ile ilgili İzmir’de birkaç çalışmaları olduğunu, mikro kredi 
desteği ile kadınların iş hayatına katılmalarıyla ilgili birçok program 
gerçekleştirdiklerini anlatmıştır. 
 
Nesrin Ulema, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin azaltılması konusuna 
önem verdiklerini, şiddetle ilgili, içinde birçok tedbir kararları olan çok 
önemli bir yasayı çıkardıklarını ancak, yasanın şiddeti caydırıcı 
tedbirlerin uygulanmasına rağmen şiddetin hâlâ var olduğunu 
gördüklerini söylemiştir. Şiddete ilişkin rakamlar konusunda şu 
açıklamayı getirmiştir: 
 
“Önceden ülkemizde, her şiddet vakası kayıt altına alınmıyordu. Şimdi bu 
son yasa ile birlikte, bir polis memurunun kadına ‘Eşin döver de sever de 
git evine’ diye göndermiş olduğu vaka da artık kayıt altına alınmak 
zorunda. Bu yasal bir zorunluluk hâline geldi. Dolayısıyla sanki şiddet 
olayları biraz daha fazlalaşmış gibi görünüyor. Ama bugün bizim üstünde 
durmamız gereken, öncelikle şiddetin sadece bizim ülkemizde olmadığı 
konusu yani dünyanın her tarafında var. Gerek eğitimli gerekse eğitimsiz 
kadına yönelik şiddet tüm dünyanın sorunudur. Bu, bugünden yarına 
çözülebilecek bir sorun değildir. Anne karnından başlamak üzere bireyleri 
yetiştiren aile ortamının çok titiz ve dikkatli olması gerekir. Aynı 
zamanda eğitim hayatında da çok titiz ve dikkatli olunmalıdır. Çünkü o 
şiddeti uygulayan erkeğin de bir annesi var, onu yetiştiren bir anne var. 
İşte bizim bu bilinci yerleştirmemiz ve buna yönelik birtakım politikalar 
üretmemiz gerekiyor. Türkiye’de bu konuda birçok adımlar atılmıştır:  
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Örneğin, Türkiye’de ilk defa bir kadın bakan, Genelkurmay Başkanlığına 
yönelik yani erkeklerin yoğun olarak bulunduğu yerlere gitti ve kadına 
şiddetle ilgili eğitim verdi. Sonrasında bu eğitimler bütün er ve erata 
kadar indirildi. Çok önemli bir ayağımız olan Diyanet İşleri Başkanlığı 
%99’u Müslüman olan bu ülkede inancımız ve dinimizde şiddetin yerinin 
asla ve asla olmadığını vaazları ile vurguladığı çalışmalar yaptı ve bu 
çalışmalar hâlâ devam ediyor. Bunlara bıkmadan usanmadan devam 
etmemiz gerekiyor. Kanunlarda bir açık, eksik varsa bu hemen 
kapatılabilmelidir. Burada basın ve medyanın da çok önemli olduğuna, bu 
tür olayların gazetelerin birinci sayfalarında, TV’lerde birinci haber 
olarak verilmesinin çok tehlikeli olduğuna inanıyorum.”  
 
Kadınla ilgili sorunların çözülmesinde anahtar olan kadının eğitim 
hakkını mutlak surette kullanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan 
Nesrin Ulema, bugün ülkemizde kız çocuklarımızın ilkokulda okullaşma 
oranının %99,8’lere, ortaokulda %75 - %80’lere ulaştığını, üniversiteye 
giden kız çocuklarımızın oranının 2002 yılına kıyasla %300 artığını, 
%20’lerden %64’ler seviyesine çıktığını söylemiştir. Kız çocuklarımız 
için 4+4+4 zorunlu eğitimin çok önemli bir gelişme olduğunu ileri 
sürerek 12 yılı kız çocuklar için zorunlu hâle getirdiklerini ve bu şekilde 
kız çocuklarının erken evlendirilmelerini de engellediklerini ifade 
etmiştir. 
 
Nesrin Ulema, kadına yönelik şiddetle ilgili, birçok ilde olmayan ama 
İzmir’de olan bir kuruluşu açtıklarını ve bu konuyu sayın bakana bizzat 
kendisinin ilettiğini açıklamıştır. Karşıyaka’daki bu kurum hakkında şu 
bilgileri vermiştir: “Bu kurum, şiddete uğrayan kadının ‘Ben şimdi ne 
olacağım’ deyip kapısını çalabileceği bir kurumdur. Burada şiddete maruz 
kalan kadınlarımızın işleri kolaylaştırılmakta, zaten psikolojik anlamda 
çok sıkıntı içinde olan kadının ‘Emniyete nasıl gideceğim? Karakola nasıl 
gideceğim? Oradan savcılığa nasıl gideceğim? Avukatım yok ki, nasıl 
şikâyette bulunacağım?’ kaygıları giderilmekte, kaderine razı olmak 
zorunda kalmaktan kurtarılmaktadır. Şimdi direkt gidip kapısını 
çaldığında içeride polis memurunun, avukatının, psikolojik danışmanının 
destekçisinin olduğu ve müracaat ettikten sonra da onun konusu ve 
sürecini takip eden bir ekip bulunan bir kurum vardır. Buraya 
müracaatlarını zaman zaman aylık, 6 aylık değerlendirmelerini alıyorum. 
Şiddetin fazla olduğu illerden biri olan İzmir’de bu kurumun açılmış 
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olmasının İzmir’deki kadınlarımız için bir avantaj olduğunu 
düşünüyorum.” 
 
Ülkemizde çok fazla şekilcilik olduğundan ve kelimelere takılarak işin 
özünden uzaklaşıldığında yakınan Ulema, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığının adında kadın olmamasına ilişkin eleştirilere şöyle yanıt 
vermiştir: 
 
“Biz artık ülke olarak şu şekil ve kelimelere takılmamalıyız. Daha önce 
devlet bakanlığı konumunda olan Kadın Bakanlığının hiçbir bütçesi 
yoktu. Şimdi ise bütçesi olan bir bakanlık haline geldi.  Şimdi bizim 
kadını ailenin dışında tutma gibi bir şansımız var mı? Öyleyse bir de 
erkek bakanlığı kuralım, bir de genç bakanlığı kuralım, ayrıca çocuk 
bakanlığı kuralım vs. Sonuçta toplumun devamı için özellikle bizim 
kültürümüzde ve geleneklerimizde aile kurumu çok önemlidir. Birçok 
ülke kaybetmiş olduğu aile değerlerine tekrar kavuşmak için dünyanın 
parasını döküyor ve başaramıyor. Ancak özellikle boşanma oranlarının 
arttığı bu dönemlerde bizim aile yapımız da tehdit altında. Fakat biz, aile 
kavramını, bunun içindeki kadını, genci, çocuğu, yaşlıyı koruyacak sosyal 
politikalar adı altında kendine ait bütçesi olan koskoca bir bakanlık 
oluşturduk. Ben bu tür eleştirilerin şekli olduğuna inanıyorum. Önemli 
olan bunun içeriğine bakmaktır. Bizim, TBMM’de bir Komisyonumuz 
var ve Bakanlığımız var. Gidin, sorun Aile Bakanlığımıza, bugüne kadar 
çıkardığı kanunlar en çok kadınlarla ilgilidir.” 
 
Aile ve Siyaset 
 
Milletvekili kadınların anne ve eş olarak cinsiyet rolü arasındaki 
sıkışmalarının yarattığı sorunlar konusunda Nesrin Ulema kendisinden 
örnekler vererek içtenlikle şunları söylemiştir: 
 
“İş hayatından gelen birisiyim. Hem iş hayatım, hem de ev ve aile 
hayatım vardı. Şimdi bunun içerisine bir de siyaset girdi. Siyaset öyle bir 
alan ki, mesaili çalışmanız mümkün değil. Yani bugün beşten sonra ben 
çalışmıyorum demeniz mümkün değil. Bazen gece yarılarına kadar devam 
eden çok yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bu 
işe niyetlendiği zaman kadının mutlak suretle eşinin desteğini alması 
gerektiğine inananlardanım. Çünkü bu desteği almadan, aile içerisindeki 
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huzuru kaybeden kadının siyasette başarılı olabileceğine inanmıyorum. 
Bir ayağı eksik ve topal kalır. O yüzden ben şanslı kadın 
siyasetçilerdenim. Çünkü eşim siyasete girdiğim andan itibaren hep 
destekçim oldu. Tabîî bunun içerisinde en masum olan çocuklar. Yani 
eşinizle bir şekilde mevcut hayatınızı yönetebiliyorsunuz. Bu hayatın 
zorluk ve rahatlıklarını yönetebiliyorsunuz. Ama burada en çok zarar 
gören çocuklar oluyor ve kadın milletvekili olarak o anneliğin vermiş 
olduğu vicdani rahatsızlığı da hissediyorsunuz. Hissetmemeniz mümkün 
değil. Zamanı geliyor, çocuğunuzun karne gününde yanında 
olamıyorsunuz. Zamanı geliyor, ateşi yükseliyor; telefonla tedavi 
yöntemlerini anlatıyorsunuz. Bunların her birinin içeride ayrı bir yarası 
var. Mutlak suretle onlar içinde yarası var ama biz şöyle çözümledik. 
Zamanı iyi yönetmeye çalışıyoruz. Ankara’daki Meclis çalışması bittikten 
sonra ben her hafta sonu İzmir’e geliyorum. Buradaki bölge seçim 
çalışmalarını çok iyi organize etmeye çalışıyorum ve aileme ve 
çocuklarıma kalan zamanı da çok verimli geçirmeye çalışıyorum. Yani 
eğer iyi bir programlama yapıyorsanız bunu yönetiyorsunuz. Ama şundan 
da çok korkuyorum. Bir gün çocuklarım büyüdüğünde, anne sen siyaset 
yüzünden bize şunu yapmamıştın, şurada yoktun ve kendimizi çok yalnız 
hissettik demelerinden de çok korkuyorum.”  
 
İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak 
 
Türkiye’nin 81 ilinin farklı değerleri, kendine göre ayrı özellikleri 
olduğundan bahseden Ulema,  İzmir’in bu farklı değerlere sahip illerden 
bir tanesi olduğunu ve İzmirli olmanın bir ayrıcalık olduğunu söylemiştir. 
Tüm eğitim hayatını İzmir’de geçirdiğini; körfezin, denizin temiz 
havasının yanı sıra demokrasinin ilk yeşerdiği illerden bir tanesi olan 
İzmir’deki özgür havayı solumak avantajına sahip olduğunu anlatmıştır. 
Bu arada yanlış anlaşılmak istemediğini, elbette bu tür şehirlerin 
Türkiye’nin her yerinde olduğunu özellikle diğer illerden gelen 
milletvekilleri ile tanıştıktan sonra İzmir’e benzeyen illerin de olduğunu 
bu vesile ile öğrendiğini ifade etmiştir. 
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Unutulmayan Anılar 
 
Nesrin Ulema çok keyif alarak hatırladığı bir anısını şöyle anlatmıştır: 
 
“Adaylık döneminde ve milletvekili olduktan sonra, özellikle insanların 
üzerinde şöyle bir psikoloji var. Siz oy istersiniz, seçildikten sonra da 
unutursunuz algısı var. Bunu yenmek için ben çok mücadele verdim. Hâlâ 
seçim sürecinde kartlarımda yazılmış olan cep telefonumu kullanıyorum. 
Milletvekili olduktan ve aradan epey bir zaman geçtikten sonra bir akşam, 
saat 01.30-02.00 sularında telefonum çaldı. Telefonu açtım. Bir ses: ‘Ben 
Hasan, vekilim,’ dedi, ‘Hangi Hasan?’ diye sordum. Bergama’dan bir 
yerden olduğunu söyledi. Tabii ki birçok kişiyi tanıyorsun. ‘Tamam, 
hatırladım Hasan Bey. Ne oldu, hayrola bir şey mi oldu bu saatte?’ dedim. 
‘Hayır, vekilim’ dedi, ‘Bak şimdi hoparlörü açtım. Şimdi burada 10 
kişiyiz, kahvede oturuyoruz. Ben dedim ki, bak vekilin numarası bende 
var, şimdi arasam bile telefonu açacak, eğer açarsa AK Parti’ye üye 
olacağınıza söz veriyor musunuz?’ Saat gecenin 2’si, eşim başımda, 
önemli bir şey oldu mu diye bakıyor. ‘Hasan Bey’, dedim, bütün 
arkadaşlarına selam söyle, onların üyeliklerini ben yapacağım. Beni ikide 
uyandırdınız’ dedim. Daha bunun gibi çok fazla var tabîî ama bunu 
unutmuyorum hiç.” 
 



182	  

Selin SAYEK BÖKE 
25. Dönem CHP İzmir Milletvekili 

 
“Kadın sesinin her yerde duyulması çok önemli.” 
“Sayek Böke, 2015c” 
 
Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 1972- 
Baba Adı: İskender. 
Anne Adı: Füsun. 
Eğitim Durumu: ODTÜ İktisat, Duke 
Üniversitesinde iktisat alanında yüksek lisans ve 
doktora.  
Medeni Durum: Evli, 2 çocuk annesi. 
Milletvekili Olduğu Dönem: 25.  
Parti: CHP. 

 

Çalışma Yaşamı: 1993-1999 yılları arasında Dünya Bankası 
Projelerinde danışmanlık görevinde bulundu. 1999-2001 yılları 
arasında IMF’nin Washington DC Ofisinde ekonomist olarak görev 
aldı ve ziyaretçi öğretim üyesi olarak Georgetown Üniversitesinde ders 
verdi. 2003-2015 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat 
Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı (Sayek Böke, 2015a). 

 
1972 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Babasının adı İskender, annesinin 
adı Füsun’dur. İlkokulu Çankaya İlkokulunda, lise eğitimini 1989 yılında 
TED Ankara Kolejinde tamamladı. 1993 yılında ODTÜ İktisat 
Bölümünden mezun oldu. 1993-1999 yılları arasında Duke 
Üniversitesinde iktisat alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını 
sürdürdü. Bu süre zarfında Duke Üniversitesinde ders vermenin yanı sıra 
Dünya Bankası projelerinde danışmanlık görevlerinde de bulundu. Bu 
danışmanlık görevleri kapsamında Güney Afrika, Doğu ve Orta Avrupa 
ekonomilerine dair projelerde çalıştı. 1999 yılında Duke Üniversitesinden 
İktisat doktorasını aldı. (Sayek Böke, 2015a; Sayek Böke, 2015b). 
 
1999-2001 yılları arasında Bentley Üniversitesinde Ekonomi Bölümünde 
yardımcı doçent olarak çalıştı. 2001-2003 yılları arasında IMF’nin 
Washington DC Ofisinde ekonomist olarak görev aldı. Uganda 
masasındaki görevini sürdürürken aynı yıllarda ziyaretçi öğretim üyesi 
olarak Georgetown Üniversitesinde ders verdi. 2003-2015 yılları arasında 
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Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı 
 (Sayek Böke, 2015a; Sayek Böke, 2015b). 
 
2010 yılında doçent olan Selin Sayek Böke, 2011-2014 yılları arasında 
Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanlığı görevini sürdürdü. 2013-14 
yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler 
Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2011 yılından beri 
TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) Danışma Kurulu 
üyesidir  (Sayek Böke, 2015a; Sayek Böke, 2015b). 
 
Yaptığı bilimsel çalışmalar birçok uluslararası ve ulusal endeksli dergide 
ve kitaplarda bölüm olarak yayınlanmıştır. “Uluslararası iktisat alanında 
doğrudan yabancı yatırımların etkileri ve belirleyicileri konularındaki 
uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle 2010 yılında 
TÜBİTAK Teşvik Ödülü almıştır. Bu çalışmalarındaki bilimsel katkıları 
sebebiyle 2007 yılında Almanya'daki Kiel Dünya Ekonomisi 
Enstitüsünün verdiği '’Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü’'nü 
(Excellence Award in Global Economic Affairs) kazanan dört 
ekonomistten biri olmuştur. 2011 yılında da Mustafa Parlar Vakfı Teşvik 
Ödülü almıştır. Birçok TÜBİTAK araştırma projesinde yürütücülük 
yapmıştır (Sayek Böke, 2015b). 
 
CHP'nin 6 Eylül 2014’te gerçekleştirilen 18. Olağanüstü Kurultayında 
Parti Meclisine seçildi. 14 Eylül 2014 tarihinde Ekonomi Politikalarından 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına  getirildi. 7 Haziran 2015 tarihinde 
yapılan genel seçimlerde CHP İzmir Milletvekili olarak Meclise girdi. 
 
Böke, siyasete giriş hikâyesini  şu şekilde özetlemektedir: “Ben siyasi bir 
aileden geliyorum. Rahmetli annem Türk Tabipler Birliği Başkanı Füsun 
Sayek. Çok mücadeleci bir kadındı. O mücadele masaların etrafında uzun 
uzun sohbetlerle konuşulurdu. Annem sağlık sistemi, hasta hakları, insan 
hakları nasıl olacak diye konuşurdu. Esasında ekonomist olmayı 
seçmemde böyle oldu. Siyasete de davet ile girdim. Burada yaptığım işler 
iktisatçılığı uygulama özelliği çok güzel.” (Sayek Böke 2015d). 
 
İngilizce bilen Selin Sayek Böke evli ve iki çocuk annesidir. 
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Zeynep ALTIOK 
25. Dönem İzmir Milletvekili 

“Siyaset hayatın her anını kapsayan bir düşünce ve eylemlilik halidir.” 
 
Doğum Yeri ve Tarihi:  Ankara, 1968- 
Baba Adı: Metin. 
Anne Adı: Füsun. 
Eğitim Durumu: İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Antropoloji. 
Medeni Durum: Bekâr. 
Milletvekili Olduğu Dönem: 25.  
Parti: CHP. 

 

Çalışma Yaşamı: İletişim danışmanı, çokuluslu reklam ajanslarında 
müşteri ilişkileri koordinatörlüğü, grup yöneticiliği. 

 
Siyasete Giriş Süreci 
 
Ülkemizin yakın tarihi faili meçhul siyasi cinayetlerle dolu ile söze 
başlayan Zeynep Altıok, çok genç yaşta ülkemizin en karanlık 
katliamlarından biri olan Sivas Katliamında babasını kaybedişini ve bu 
olayın kendisini nasıl siyasete yönlendirdiğini şöyle anlatmıştır: 
 
“Cumhuriyet rejimine, aydınlanma hareketine karşı bir ayaklanmada 
siyasi İslam ideolojisinin kendinden olmayana nefreti ile Alevi aydın ve 
sanatçıları bir otelde ateşe vermesi ve devletin müdahale etmeden 8 saat 
izlemesi sonucu öldürülen 35 kişiden biriydi babam. Bu ortaçağ 
kalkışmasının ardından adalet mücadelesi ile geçen 22 yıl içinde önce 
bireysel bilinç, ardından dayanışma arayışı ile sivil toplum mücadelesi ile 
kendi davamızın dışında tüm mağduriyetler için ses, arayış, talep ve 
dirençle eylemlilik içinde oldum. Bu uzun ve çileli süreç sonunda örgütlü 
mücadele içinde yer almak, taleplerimizi gerçekleşebilir kılmak adına 
CHP İstanbul il yönetimi için bana yapılan daveti kabul ettim. 3,5 yıl 
Kültür ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcısı, 1 yıl Parti 
Meclisi Üyesi olarak görev yaptım. 2015 genel seçimlerinde İzmir 2. 
Bölge 1. sıradan aday gösterilerek milletvekili seçildim.” 
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Siyasal Yaşam 
 
Zeynep Altıok, hükümetin henüz kurulmadığı şu günlerde taze seçilmiş 
bir vekil olarak sivil toplum adına sokakta yer aldığı tüm konularda 
 Parlamento çatısı altında yol almak  üzere çalışmalarını sürdürmekte 
olduğunu, önceliğinin her alanda insan hakkı ihlallerine karşı koymak, 
kültür ve sanat ile çevre duyarlığı olacağını belirtmiştir.  
 
Siyasette Kadın Olmak 
 
Zeynep Altıok, kadınların siyasette olmasının kabulünde salt erkek 
siyasetçiler açısından değil genel olarak erkekler açısından da 
bakıldığında toplum genelinde karşımıza sorunlu bir tablo çıktığını ifade 
etmiştir.  
 
Türkiye’de kadın milletvekillerinin hangi cinsiyetçi uygulama ve 
davranışlarla karşılaştığı,  siyasetin kulisleri arasında bulunan 
kahvehaneler, içkili restoranlar, otel lobileri gibi yerlere bir kadın olarak 
girmekte zorlanıp zorlanmadığı konusuna şöyle bir açıklama getirmiştir:  
 
“İçkili ortamlar, restoranlar ve otellerde bir kadın olarak sorun 
yaşayabileceğimin düşünülmesini baş sorun olarak addediyorum. 
Kahvehaneler gibi salt erkek katılımlı yerlerde ise adetlere ters 
düşmeyecek şekilde bulunmak mümkün. Doğrusu siyasette kadınların 
cinsiyetçi uygulamalarla karşılaşması, ortamlardan bağımsız olarak 
akıllara ve tutumlara bağlı olarak gerçekleşiyor. Ne yazık ki ataerkil akıl 
ve yaklaşım toplumun her kesiminde her an karşımıza çıkabiliyor. 
Örneğin çok yakınlarda kendini 'İlerici ve eşitlikçi' olarak tanımlayan bir 
siyasetçi, kadınların siyasette var olabilmek için 'Az sayıda' aday çıkarıp 
onu desteklemelerini önerebildi. Yani hem kadınlar içlerinden biri için 
kendileri geri çekilecek hem de o kişiyi herkes değil kadınlar 
destekleyecek. Öncelikle erkek egemen aklın standart normlarından 
kurtulmak gerek. Önce 'Çağdaş erkeği’ eğitmek gerek.” 
 
Kadın parlamenter oranının düşük olması konusunda; kadınlara seçme ve 
seçilme hakkını birçok gelişmiş ülkeden çok önce sağlamış bir ülke 
olarak bugün Parlamento temsiliyetinde en gerilerde olmamızın kabul 
edilemez olduğunu belirtmiştir. Daha sonra mücadelesinde kadınların 
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herhangi bir meslekte daha az ya da çok olmalarının konuşulmadığı, 
eşitliğin sağlanabildiği bir dünya için emek verdiğini ifade etmiştir. 
Parlamentoya girebilmenin ölçütünün hangi cinsten kaç kişi olması değil, 
niteliklerin dikkate alınması gerektiğini fakat mevcut koşulda nitelikli 
kadınların salt kadın olmaktan dolayı geri bırakılmasının bizleri bu kısır 
tartışmalara kilitlediğini belirtmiştir. 
 
Altıok, kadınların siyaseti sağduyu ve vicdan ile olumlu anlamda 
evirdiklerine inanmaktadır. Erkek egemen yapı içinde kadınlara pozitif 
ayrımcılık sağlamak adına getirilen uygulama ve seçimlerde kadınların 
kalıcı şekilde var olmasının önünün kapatabildiğini, kadın kotası 
uygulamasının kimi zihinlerde çarpık yapıyı makulleştirebildiğini, zaman 
zaman 'Kota koyduk sorun çözüldü' gibi bir bakış getirebildiğini 
düşünmektedir. Bu sistemler içinde kadınlar arası rekabetin olumsuz 
koşullar getirebildiğini, nitelikten bağımsız, cinsiyet üzerinden gelişen 
yapılanmanın sorunlu olduğunu ileri sürmekte,  ancak ne yazık ki bizim 
gibi toplumlarda az da olsa var olabilmek için bu sistemlerin gerekliliğini 
kabul etmektedir.  
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Partilerde Kadının Konumu 
 
Altıok, partilerde kadının konumunun her partinin kendi temel anlayışına 
bağlı olarak farklı bakış açılarıyla tüzüklerinde yer verdiklerini, kadın 
konusunun partilerin genel kimlikleri için önemli bir ayırım ve algı kriteri 
olarak düşünülebileceğini ifade etmiştir. 
 
Mensubu bulunduğu CHP’nin kadın temsiliyetini önemsediğini, 
tüzüğünde %30 kadın kotası getirdiğini, kadın kollarının mevcut 
olduğunu, son seçimlerde Genel Başkanın kadınları öne çıkartmak ve 
kadın temsiliyetini artırmak için özen ve çabası olduğunu anlatarak şöyle 
devam etmiştir: 
 
“Bilindiği gibi Genel Başkan büyük şehirlerde kendi kontenjan 
tercihlerini üstelik birinci sıraları kadınlara ayırarak bu yönde belirledi. 
Bu uygulamaya bağlı olarak İzmir 2. bölgede bana ve temsil ettiğim 
değerlere kendi yerini açmış oldu.  Yine de erkek egemen teamül genel 
başkanımızın çağrısına rağmen ön seçimlerde kadınlar için umulan 
sonucu getirmedi. Daha çok kadını sistem içinde var edebilmek, daha çok 
kadını siyasete çekebilmek için kendi içimizde de yenilenme program ve 
projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Eğitimler veriyoruz. Cinsiyet eşitliği, 
parti okulumuz ve eğitim birimimizin de önemle üzerinde durduğu bir 
alandır. Eğitim ve katılım konularında kadınlarımıza madden de ayrıcalık 
sağlıyoruz.” 
 
Kadın Hareketi 
 
Sivil kadın örgütlerinin etkinliği ve siyasi partiler ile ilişkili şu açıklamayı 
yapmıştır: “Ülkemiz gerçeğinde erkek egemen algı kimi koşullarda kadın 
konusunda çaba gösteren STK'ları da hobi kulüpleri olarak 
algılayabiliyor. Kadın ve erkek eşitliğini 'Fıtratta yok' diyerek baştan 
reddeden partilerin STK ilişkilerinde samimiyet ya da çözüm/sonuç 
beklemek safdillik olur. Kadın konusunu ciddiyetle ele alan partiler STK 
ilişkilerini de önemsiyor ve yaptırım boyutuna da taşıyabilme potansiyeli 
sunuyor. Bu yıl 25. yılını kutlayan Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi ve 
Araştırma Merkezinin 5 kurucusundan biri olan felsefeci ve edebiyatçı 
Füsun Akatlı'nın kızı olarak bu konuda bilinç ve duyarlığı yüksek biriyim. 
Halen kütüphanenin yönetim kurulu üyesi olarak ben de kadın hareketinin 
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içinde hem STK yönüyle hem de siyaset yönüyle kadının eşit yaşam 
hakkı için farkındalık ve fark yaratmak için çalışıyorum.”  
 
Feminizm tanımını toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı belirleyen Altıok, 
kadın ve erkeğin yaşamın her alanında eşit yurttaşlık ve yaşama katılım 
hakkı için tam eşitlik sağlanmasını önermektedir. Kadın haklarının insan 
hakları olduğu bilinciyle kadın hareketinden eşit yurttaşlık anlamında her 
türlü hak ihlaline duyarlı ve dayanışmacı bir yapı içermesini 
beklemektedir. Pozitif ayrımcılığın 'ayrımcılık' hâline gelebildiği tam eşit 
günlere kavuşabilecek normlara sahip olabilmenin yolunu, 
düzenlemelerin sathını ve sürdürülebilirliğini sağlayacak tam demokratik 
bağımsız bir hukuk devleti için çalıştığını ifade etmektedir. 
 
Toplumsal Bellek Platformu, SODEV, ÇYDD, Barış İçin Kadın Girişimi 
üyesi; Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Nazım Hikmet 
Vakfı ile Ülke Politikaları Vakfı yönetim kurulu üyesidir. 
 
Türkiye’de Kadın 
 
Türkiye’nin cinsiyet ayrımcılığı, özgürlükler, şiddete maruz kalma 
yoksulluk ve yoksunluk kriterlerine göre sorgulamalarda hep gerilerde 
olduğunu belirten Zeynep Altıok, temel sorunun ülkemizin eğitim 
koşullarının ve sistemin eksikliğinden kaynaklandığını söylemiştir. 
 
Türk kadınının yaşamın her alanında erkek egemen anlayışla toplumsal 
rol dağılımıyla geri planda kaldığını, kırsal alandan başlayarak yaşama 
katılım için bilinç, eğitim, olanak, proje, teşvik, kaynak dâhil olmak üzere 
türlü düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getirmiştir. Böylece 
yaşamın her alanında var olan kadın, kadına tanımlı alanlar (temizlik, 
çocuk bakıcılığı vb.) dışında da istihdam olanağı bulabilir olacaktır. Ona 
göre en önemli adım hem kadın hem de erkek açısından algı değişimi 
sağlayabilmektir.  
 
Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda şunları 
söylemiştir: “Bu sorun üstelik çoğalarak karşımıza geliyor. En başta 
eğitime bağlı algı problemi ile karşı karşıyayız. Son 10 yılda kadına 
yönelik şiddet %1400 artarken cezalandırma ve engelleyici yaptırım 
eksikliği de önemli bir sorun. Dahası engelleyici olması gereken tüm 
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mercilerde hatta başbakan/cumhurbaşkanı düzeyinde kadını cinsel meta 
olarak gören anlayışın düzenleyici olması sorunu var. Şiddeti, tecavüzü, 
cinayeti meşrulaştıran; 'tahriki' hak gören bir anlayışla yönetildikçe, 6 
yaşındaki kız çocuğunun saç telinden tahrik olma hakkı ile tecavüze ceza 
indirimi sağlandıkça ne yazık ki oranın artması kaçınılmazdır.” 
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının adında kadın kelimesinin 
bulunmamasını kadına hiçbir alanda yer vermeyen zihniyetin yaptığı bir 
uygulama, kadına tanımlanan rolün ayrımcı zihniyetle pekiştirilişine en 
güzel örneklerden biri olarak değerlendiren Altıok, kabinede sadece bir 
kadın bakan bulunduğunu, onun da aileden sorumlu olduğunu sorgulayıcı 
biçimde ifade etmiştir. 
 
Türkiye’de kadınların yaşadığı bütün bu olumsuzlukların önüne geçmek 
için bir kadın milletvekili olarak İzmir'den başlayarak daha fazla nitelikli 
kadının siyaset arenasına ve partisine katılımı için çalışmalar yapacağına 
söz veren Altıok, örgütündeki kadınları desteklemeyi misyon edineceğini 
söylemiştir. Bu arada, kadın vekillerin kadın çalışmalarına adres 
gösterilmesinden de son derece rahatsız olduğunu, bunun meşrulaşan 
bakışın ve kadına tanımlanan rolün bir yansıması olduğunu, tüm siyasi 
geçmişinde olduğu gibi cinsiyet ayrımı olmaksızın hak ihlalleri için 
çalışan bir milletvekili olmaya devam edeceğini belirtip, erkek 
milletvekillerini de kadın çalışmalarında başı çekmeye davet etmiştir. 
 
Aile ve Siyaset 
 
Kadın siyasetçilerin aile yaşamları konusunda şunları söylemiştir: 
“Siyaset hayatın her anını kapsayan bir düşünce ve eylemlilik halidir. 
Siyasete atılan kadının ne olursa olsun aile içi farklı bir iş bölümüne 
ihtiyacı var. Parlamento çalışma saatlerinin düzenlenmesi gibi 
yaklaşımları beyhude buluyorum. Nasıl ki Meclis tatile girdiğinde vekiller 
çalışmaya devam ediyorsa Parlamento çalışma saatleri de bizlerin 
çalışması açısından sadece Mecliste mevcudiyet konusudur. Milletvekili 
her an çalışmakta. Bu nedenle gerekli olan kadın siyasetçinin evinden 
başlayan algı değişimi ve yasalara yansıyan rol paylaşımları daha anlamlı 
çözüm olacaktır.” 
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İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak 
 
Zeynep Altıok, İzmirli olmasının özgür birey olmak açısından ruhu 
üzerinde etkisini yaşamımın her alanında hissettiğini, siyasete güler yüz 
ve doğallık getirmeyi sağladığını söylemiştir. 
 
Unutulmayan Anılar 
 
Altıok siyasetteki bir anısını anlatmak yerine genel olarak erkek 
siyasetçilerin kendilerinin önüne geçme çabalarından şu sözlerle 
bahsetmiştir:  
 
“Siyasetçi bir kadın olarak yol arkadaşlarım tarafından bile önümüze 
geçilmesini her an yaşıyoruz. Asansörde, platformda, fotoğraf karesinde 
erkeklerin olanca cüsseleri ile bizleri itip kakması, ön safta yer alması 
kadın olarak geride kalmamıza neden oluyor. Ancak bu kadın erkek 
ayrımı kadar adabımuaşeret sorunu.” 
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İzmir’in Kadın Belediye Başkanları (1930-2015) 
 

 Adı Soyadı İlçe/Belde Adı Dönem Parti 
01 Seniha Tınay Dikili 1963-

1977 
Adalet Partisi 

02 Işılay Saygın Buca 1973-
1980 

Adalet Partisi 

03 Nurgül Uçar 
Aktuğ 

Menemen-Seyrek 1992-
1999 
2004-
2009 
 

Cumhuriyet Halk 
Partisi 

04 Aysel Bayraktar Bornova 1994-
1999 

Demokratik Sol 
Parti 

05 Hülya Yarbuz Güzelbahçe 1994-
1999 

Anavatan Partisi 

06 Şebnem Tabak Karşıyaka 1999-
2004 

Demokratik Sol 
Parti 

07 Şükran Akyer Menderes 
Değirmendere 

1999-
2004 

Anavatan  Partisi 

08 Saliha Özçınar 
Şengül 

Kiraz 2014-
2019 

Milliyetçi Hareket 
Partisi 

09 Sema Pekdaş Konak 2014-
2019 

Cumhuriyet Halk 
Partisi 

10 Sibel Uyar Urla 2014-
2019 

Cumhuriyet Halk 
Partisi 
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Seniha TINAY 
Dikili Belediye Başkanı (1963-1977). 

 
“Ezik çocuklar yetiştirmemek için ezik anneler olmayın.” 

 
Doğum Yeri ve Tarihi: Dikili, 1930- 
Baba Adı: Adil. 
Anne Adı: Fatma.  
Eğitim Durumu: İzmir Kız Lisesi. 
Medeni Durum: Evli, 2 çocuk annesi. 
Belediye Başkanı Olduğu Dönem:  
 1963-1977. 
Parti: AP. 

  

Çalışma Yaşamı: Ev hanımı. 
 
Siyasete Giriş Süreci 
 
Seniha Tınay’ın babası Dikili’de belediye başkanıydı. Daha sonra eşi 
Demokrat Partiden belediye başkanlığı yaptı. 60 İhtilali ile birlikte 
belediye başkanlığı sona erdi. Daha sonra Demokrat Partililer mutlaka 
yeni belediye başkanı bu evden çıkacak diye ısrar edince Tınay 
soyadından dolayı Seniha Hanımı aday gösterdiler. Seniha Hanım her ne 
kadar “Ben nasıl yaparım? Hayatımda evimden çıkmadım, ev hanımıyım, 
iki çocuk büyütüyorum” diye itiraz etse de sana eşin yardım eder, maksat 
soyadı aynı olsun diyerek itirazlarını dinlememiş ve böylece Seniha Tınay 
1963 yılında 33 yaşında İzmir’in ilk kadın belediye başkanı olarak 
seçilmiştir.  
 
Belediye Başkanlığı Yaşamı  
 
Üç dönem Dikili Belediye Başkanlığı yapan Seniha Tınay, ilk iki dönem 
Adalet Partisinden aday olmuş, son dönem ise adaylığını bağımsız olarak 
koymuştur. Son dönem hem yorulduğu hem de şeker hastalığından dolayı 
aday olmak istememiş, fakat halktan ve çevresinden gelen ısrarlara karşı 
koyamadığı için bağımsız aday nasıl olsa seçilmez diyerek seçime 
bağımsız aday olarak girmişti. O günleri kendi ağzından şöyle anlatıyor: 
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“Çok baskı yaptılar, kırmak istemedim. Dikili tarihinde bağımsız aday 
diye bir şey yok. Nasılsa kazanamam, hem de onları kırmamış olurum. 
Eşim bu işe karşı çıktı. ‘Altın adını bakır mı edeceksin? 
Kazanamayacaksın. Rezil mi olacaksın?’ diyerek beni vazgeçirmeye 
çalıştı. Aday olduğumu erkek kardeşimden başka kimseye söylemedik. 
CHP’li aday kendinden yüzde yüz emindi. Tebrik ziyaretlerini kabul 
etmek için evini falan boyatmış, mobilyalarını değiştirmiş. Bir de bizim 
evimizin önünde deniz kenarında bir park var; dansöz, davul zurna ekibi 
tutmuşlar; orada seçimi kutlayıp nispet yapacaklar. Bunları yaşamak 
istemediğimiz için seçim günü ailemi ve özel kalem müdürümü alarak 
Dikili’den ayrılıp Ayvalık’a gittim. Aslında halkın yine beni seçeceğini 
hissediyordum. Önce gelir seviyesi yüksek olan alt mahallelerin 
sandıkları açılmış, bana pek oy çıkmamış.  Daha sonra geliri düşük olan 
alt bölgedeki sandıklardan tulum olarak benim oylarım çıkmış ve seçimi 
ben açık ara kazanmışım. Halk tebrik için bizim evin önüne yığılmış, ben 
evde yokum. Konvoylar halinde yola çıkıp Ayvalık’a gelmişler. 
Restoranın önünde onları görünce çok şaşırmıştım. Sonra hep birlikte 
Dikili’ye döndük.”  
 
Seniha Tınay, belediye başkanlığı süresince tüm kadınlar için bir rol 
model olmuştur. Ayrıca o yıllarda Dikili’de bulunan Kız Sanat okuluna 
çok önem vermiş, defileler düzenlemiştir. Sürekli kadın aktivitelerini 
desteklemiştir. Kendisinden önce belediyede bayan çalışan yokmuş. 
Belediye başkanı olması ile birlikte tapu dairesine, zabıtaya, muhasebeye 
ve daha birçok daireye kadın memurlar alınmıştır.  
 
Seniha Tınay, belediye başkanlığı yaptığı sürece bütçe hiç açık vermemiş, 
bütün evlere içme suyu götürülmüş ve daha önce araba çıkmayan üst 
mahallelere yollar yapılmıştır. 12 Eylül’den sonra Turgut Özal, Seniha 
Tınay’a milletvekili adayı olmasını teklif etmiş, kendisi kabul etmeyince 
çocuklarından birini önermiştir. Özellikle kızı çok istekli olmasına 
rağmen, Seniha Hanım, “Çocuklarıma siyasetten her ikinizde uzak 
duracaksınız diye vasiyetim var, dolayısıyla söz konusu değil. Size 
başarılar diliyorum, biz aile olarak size destek veririz.” diyerek bu teklifi 
geri çevirmiştir. 
 
Seniha Tınay’ın kızı Zeliha Hanım, bu konuda şunları söylemiştir: 
“Annem çok güçlü bir kadın, böyle bir annenin kızı olduğum için çok 
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gurur duyuyorum. Annem bizim siyasete bulaşmamızı istemedi; özellikle 
beni hiç istemedi çünkü ben lafını sözünü esirgemeyen çok atak bir 
insanım. Hep hayatımda sorun olur diye düşündü.”  
 
Seniha Tınay siyasetten ayrıldıktan sonra da Dikili için çalışmaya devam 
etmiştir. Dikili’de Danıştay Sitesi kurulmasına, bütün Danıştay 
başkanları, daire başkanlarının yazlıklarının yapılmasına öncülük etmiştir. 
Oğlunun genç yaşta ölümü üzerine onun anısına fakir mahallelerin olduğu 
yere Semih Tınay Anadolu Lisesi yaptırmıştır. Gençliğin kahvelerde vakit 
geçirdiğini, oyalanacakları sağlıklı bir yerin olmadığını fark ederek, 
içinde tenis kortlarının, basketbol, voleybol sahalarının, tiyatro salonunun 
bulunduğu çok amaçlı bir spor salonunu Dikili halkının kullanımına 
sunmuştur. 
 

 
 
Siyasette Kadın Olmak 
 
Kadın belediye başkanı olarak cinsiyetçi uygulamalara çok fazla maruz 
kalmadığını çünkü arkasında siyasi bir geçmişi olan köklü bir aileden 
geldiğini söyleyen Seniha Tınay, yine de bir kadın olarak bazı zorlukları 
göğüslemek zorunda kaldığını anlatmıştır. Bunların başında gelen “Hadi 
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ya kadından da başkan mı olur, ne günlere kaldık, şimdi biz bundan mı 
emir alacağız” görüşüdür. Bu nedenle attığı her adımın takip edildiğinden, 
erkek başkanlar tarafından yapıldığında hiç göze çarpmayan en ufak bir 
hatanın bile göze battığından bahsetmiştir. İlk yıllarda bunun baskısını 
hep hissettiğini söyleyen Tınay, aile baskısını da dile getirmiştir. İlk 
yıllarında ailesinin öğütlerine ihtiyaç duyduğunu ama daha sonraları 
kararlarını kendisi vermek istediğini belirtmiştir. Hata yapmamak için çok 
okuduğunu, imar kanununu ezbere bildiğini, çok titiz çalıştığını ifade 
etmiştir.  
 
Kadın siyasetçi olmanın bazı avantajlarından bahseden Tınay, bir kadın 
olarak her evin kapısını çalıp, içeri girebildiğinizi, yapacaklarınızı 
yalnızca meydanlarda ve toplu alanlarda değil, evlerde birebir yüz yüze 
anlatabildiğinizi ve bu samimi ortamlarda insanlara kendinizi anlatmak ve 
onları ikna etmenin daha rahat olduğunu belirtmiştir. 
 
Halkın ilk zamanlar “Reis Hanım” sözünü öğrenmekte zorluk çektiğini, 
odasının kapısına gelip kendisinin kadın olduğunu gördükleri halde, 'Reis 
Bey müsaade eder misiniz?' diyerek içeri girmek istediklerini gülerek 
anlatan Tınay, bu kırılmaz kalıpları kırmayı başardığını, şu anda 85 
yaşında ve yıllardır siyasetten uzak olmasına rağmen sokağa çıktığında 
insanların kendisini “Reis Hanım” diye selamladıklarını gururla 
söylemiştir.  
 
Tınay’ın kızı Zeliha Hanım’a siyasetin annesini erkekleştirip 
erkekleştirmediği konusundaki görüşü sorulduğunda şöyle yanıtlamıştır: 
“Siyasetin onu çok erkekleştirdiğini düşünmüyorum. Hiç makyaj 
yapmazdı. Dominant bir kadındı. Bu siyasetten geliyor olabilir. Aslında 
ailede genetik olarak kadın dominantlığı var zaten. Evde karar verilirken 
babamın sözü geçiyor gibi görünürdü ama bizim evde bütün nihai 
kararları hep annem verirdi. Biz çocuklar annemden çekinirdik. Gönlü 
çok yumuşaktı ama çok prensip sahibiydi, dediğinden dönmezdi. Hayır 
dedi mi bir daha katiyen kafasına yatmayan bir şeye evet dedirtemezdiniz. 
Bu yönden, abimle biz çok zorlanıyorduk. Bir şey istediğimizde ‘Hayır’ 
dediğinde ne yapsak kararını değiştiremezdik.” 
 
Bir kadın belediye başkanı olarak girdiği ortamlarda konuşmalara, kılık 
kıyafete dikkat edilmesine özen gösterilmesini istediğini belirten Tınay, 



196	  

önceleri tepki ile karşılansa da sonradan tüm belediye çalışanlarının ve 
belediyeye iş takibine gelenlerin bu kurallara uyduklarını böylece 
Dikili’de çok nezih bir dönemin başladığını anlatmıştır.  
 
Kadın bir belediye başkanı olarak görevinin resmi işlerle 
sınırlanmadığını, kapısının 24 saat Dikili halkı tarafından rahatça 
çalındığını ve onların birçok özel sorununu çözmeye çalıştığını aşağıdaki 
örneklerle anlatmıştır: 
 
“Mesela, gecenin bir vakti bir kadın gelirdi iki gözü iki çeşme; oğluyla 
gelini kavga etmiş, gelin annesinin evine kaçmış. ‘Reis Hanım bunlar 
beni dinlemiyorlar, seni çok sever sayarlar, sen şunlarla bir konuş.’ diye 
yardım isterdi. Başı sıkışan, paraya sıkışan bana gelirdi. Mesela çocuğu 
lisede zayıf not almış, ‘Reis Hanım, siz hocasıyla bir görüşseniz’ diye 
bana koşardı.” 
 
Tınay’ın kızı o günleri şöyle hatırlıyor:  
 
“Hep bir arada komün gibi yaşıyoruz. Yazın bizim bahçede o kadar 
kalabalık oturuyoruz ki, her yaz soruyorlar: 'Boş oda var mı?’ 'Pansiyon 
değil burası'. 'Ay ne bileyim her gün kalabalık görünce pansiyon sandık'. 
Çaylar bir arada içiliyor, yemekler yeniliyor. Çoğu insan zili bile 
çalmıyor. Kapının üstünde anahtar, ‘Reis Hanım’ diye kafayı uzatan 
giriyor. O aralar ben yeni nişanlanmıştım. Nişanlım bizi ziyaret ettiğinde 
'Bu ne biçim ev böyle ya' diyerek şaşırmıştı.” 
 
Annesinin şiddet gören kadınlara arka çıktığını anlatan kızı Zeliha Hanım 
bir anısını şöyle anlatmıştır: “Akrabalarımızdan biri manevi şiddet 
görmüştü, en sonda dayanamadı, bize geldi. Daha sonra eşi gelip eve 
dönmesini istedi fakat annem onun sözlerinde samimi olmadığını 
hissedip, ‘Bak oğlum’ dedi. 'Hiçbir yere gelmiyor. Sen onu sanıyorum 
kimsesiz sandın. Onun kapı gibi abisi var, o olmazsa ben varım. Ne 
olacak soframıza bir tabak daha koyarız, gül gibi geçinir gideriz. Sen 
kendi derdine yan, ne zaman ki zihniyetini değiştirirsin, o zaman gelip 
karını buradan alabilirsin.”  
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Partilerde Kadının Konumu 
 
Seniha Tınay, bugün partilerde kadının hâlâ vitrin olarak kullanıldığını 
düşünmektedir. Kadınların sahip olduğu bilgi ve yeteneklerinden ziyade 
listede “Kadın var mı? Var” anlayışı ile hareket edildiğinden şikâyet 
etmektedir. Siyasette birçok kadının yakınlık ilişkilerine göre seçildiğini 
ve bu nedenle çok değerli kadınların haksızlığa uğradığını düşünmektedir. 
Hak etmeden siyasete sokulan kadınların koltukta ne için oturduğunu 
bilmediklerini, mevzuattan haberleri olmadığını söyleyerek onlara şöyle 
seslenmektedir: 
 
“Madem bu makama geldin, bilmiyorsan öğreneceksin. Ben evimden 
önlüğümü çıkardım geldim, her şeyi öğrendim. Böyle bilmemek diye bir 
şey yok. Eğitimliysen okuduğunu anlıyorsan öğrenmemek diye bir şey 
yok. Okuyacaksın, öğreneceksin ve geldiğin bu makamın gereklerini en 
güzel şekilde yerine getireceksin.”  
 
Kadın Hareketi 
 
Kadın derneklerine üye olmadığını söyleyen Tınay, eğitimine devam 
etmek isteyen öğrencilere şahsi olarak burs sağladıklarını anlatmıştır. 
 
Türkiye’de Kadın 
 
Eğitime büyük bir önem veren Seniha Tınay, kadının eğitiminin çok 
önemli olduğunu şu sözlerle anlatmıştır: 
 
“Çocuğu asıl eğiten annedir, dolayısıyla anne bilinçli olursa bilinçli 
çocuklar yetişir, bilinçli çocuklar bilinçli toplum demektir. Ayrıca, 
kadının ezilmemesi için kadının mutlaka ve mutlaka ekonomik 
özgürlüğünün olması gereklidir, eğitimli kadın ekonomik özgürlüğünü 
daha rahat eline alır. Ezik çocuklar yetiştirmemek için ezik anneler 
olmayın.” 
 
Evrim gereği her şeyin ileriye ve daha iyiye gitmesi gerektiğine inanan 
Seniha Tınay, kadın cinayetlerini geriye gidiş olarak görmekte ve bu 
konudan çok rahatsız olduğunu dile getirmektedir. Özgecan cinayetinden 
derin etkilendiğini ifade etmekte, siyahlar giyerek bunların 
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engellenemeyeceğini, cezai yaptırımların uygulanması gerektiğini 
savunmaktadır.  
 
Aile ve Siyaset 
 
Anne ve eş olarak belediye başkanlığı arasında sıkıştığı zor alanların 
elbette olduğunu fakat her zaman hem işine hem ailesine ayıracak zamanı 
bulduğunu söyleyen Tınay, Dikili’de o zamanlar okullar olmadığı için 
çocuklarını eğitim için ilkokuldan sonra İzmir’e gönderdiğini, daha sonra 
üniversite için İstanbul’a gittiklerini anlatmıştır. Eve geldiklerinde onların 
sevdiği yemekleri pişirmeye özen gösterdiğini, okul ve dersleri ile 
ilgilendiğini, fakat hiçbir zaman makam arabasına bindirmediğini 
söylemiştir.  
 
Kızına annesi sorulduğunda, “Çok iyi bir anneydi, ama bizimle ilgili 
kararları kendisi vermek isterdi. Üniversite girişimde tercihlerimi ilk 
sıraya diş hekimi, ikinci sıraya mimarlık yazarak annem yapmıştı. Ondan 
sonra ben formları değiştirip ilk sıraya Hukuk, daha sonra Siyaset Bilimi 
ve İngiliz Edebiyatı bölümlerine yazdığımı öğrenince bana çok kızmıştı 
ve küsmüştü.” 
 
Kızı Zeliha Hanım, okuma alışkanlığını annesinden edindiğini çünkü onu 
hep okurken gördüğünü anlatmıştır. Annesinin yalnızca abisine ve 
kendisine değil, Dikili’deki tüm çocuklara annelik ve rol modellik 
yaptığını ifade emiştir. 
 
İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak 
 
Seniha Tınay, bir İzmirli,  İzmir Kız Lisesi mezunu ve çok sıkı Atatürkçü 
olduğunu gururla ifade etmiştir. İzmirlilerin gerçekten farklı olduğunu,  
belki çok eskiden beri Rumu, Yahudisi Türkü bir arada yaşadığından daha 
hoşgörülü, daha ayrımcılık karşıtı olduğunu söylemiştir. Atatürk’ün 
yerleştirmek istediği ruhu ve öğretiyi belki mayalarında olduğu için en iyi 
kapan, sindiren ve uygulayanın İzmirliler ve Ege Bölgesi olduğunu 
düşünmektedir. İzmir’in bu yapısının kadınlarının daha çağdaş olmasına 
yol açtığını ifade etmiştir. 
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Unutulmayan Anılar 
 
Unutulmayan anıları arasında bir gün başkanlık makamına nasıl yemek 
önlüğü ile gittiğini anlattı. Kocası ve çocukları başkalarının pişirdiği 
yemeği yemezmiş. Bu nedenle her öğlen gider onlara yemek pişirirmiş. 
Bir gün yine acele ile yemek hazırlayıp makamına dönmüş. Üzerinde 
önlük olduğunu kimse ona söyleyememiş. En sonunda resmi bir 
toplantıda biri dayanamamış, “Reis Hanım, kusura bakmayın ama 
üzerinizde önlük var.” demiş.  Çok mahcup olmuş, önlüğünü çıkarıp 
hemen masanın altına saklamış. 
 
Bir başka anısı belediye başkanı olarak kıydığı nikâhlarla ilgili:  Bir gün 
çok yakışıklı bir delikanlı ile biraz çirkince bir kızın nikâhını kıyarken, 
delikanlı evet cevabını üçüncü soruşundan sonra vermiş. Nikâhtan sonra 
nedenini sorduğunda “Hep gelinler naz yapacak değil ya, bu defa ben naz 
yapayım dedim.” yanıtını almış.  
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Nurgül UÇAR AKTUĞ 
Menemen- Seyrek Belediye Başkanı (1992-1999, 2004-2009). 

 
“Artık siyasetin kulisleri kahvehaneler ve meyhanelerde bir anlam 
taşımaz oldular. Buralara tatbiki olarak herkes giriyor, orada sorun yok. 
Bence kadınlar seçiciler tarafından seçimlerde oy getirici olarak değer 
görürken karar verici olarak aynı değeri görmüyorlar ve erkek seçiciler 
kadınlardan korkuyor.” 
 
Doğum Yeri ve Tarihi: Menemen/İzmir, 
 1960- 
Baba Adı: Mümin. 
Anne Adı: Nurhayat.   
Eğitim Durumu:  Ege Üniversitesi İletişim 
Fakültesi. 
Medeni Durum: Evli.  
Belediye Başkanı Olduğu Dönem:   
1992-1994, 1994-1999, 2004-2009. 
Parti: CHP. 

 

Çalışma Yaşamı: Çeşitli gazetelerde 1981-1992 yılları arasında 
politika ve ekonomi muhabiri olarak çalışmıştır. 

 
Siyasete Giriş Süreci 
 
Nurgül Uçar Aktuğ siyasete giriş sürecini şöyle özetlemiştir: “Anadolu 
Ajansında ekonomi ve siyaset muhabiri olarak görev yapmaktaydım. Bu 
süreçte doğduğum köy Seyrek, referandum sonucu halkın oylarıyla 
belediye olmuştu. Köyümüzden üniversite mezunu ilk kız olmam 
nedeniyle belediyenin kurulmasının ardından halkın kafasında belediye 
başkanı olarak yer etmiştim. Mesleğimi çok seviyordum ve mesleğimde 
iddiam doğru haberi insanlara ulaştırmak ve hayatlarında değişimler 
yaratmak idi. Hep değiştirme iddiam vardı. İşimden tatmin oluyordum, 
keyfim yerindeydi. Köyümüzün şöyle bir özelliği vardı. Hepimiz 
Yunanistan’dan gelmiş mübadillerdik. Kadınlarımız evde değerliydi ama 
köyün meydanından geçemez, sosyal hayatın içine giremezdi. Ben ise 
meydandan geçebiliyordum. O zaman öğretmenler köylerde kalıyordu, 
dedem okulun gönüllü hademeliğini yapmıştı. Bu durum benim şansım 
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oldu. Ailem bana yasak koymadığı gibi köyde okul olmadığı için evimizi 
Menemen’e taşıdı. Yani bugünün kardeleniydim ben. Hikâyemi daha çok 
köyün kadınları izledi. Bence kadınlar kendi gelecekleri ve kurtuluşları 
için beni istedi. Aslında yaşam öyküm süreci getirdi. Ayrı stratejiye gerek 
olmadı. 1992 yılında başladığım söz haklarımı kullanma yolculuğu da 
diyebileceğimiz bu yolculuk hâlen sürüyor. Çünkü siyaset yaşamdan ayrı 
bir şey değil yaşamın kendisi.” 
 
Belediye Başkanlığı Yaşamı 
 
Nurgül Uçar Aktuğ, İzmir’in 15 kilometre yakınında bulunan Seyrek’te 
belediye başkanı olduğu 1992 yılında okul, yol, su, kanalizasyon, 
merkezde bir tuvalet gibi gündelik ihtiyaçlar çözülmediği için öncelikli 
olarak bu sorunları gidermekle işe başladığını anlatmıştır. Yaptıkları 
çevreyi tanıma ve mevcut imkânları tespit etme çalışmaları sonucunda 
Seyrek’in Çanakkale yolundan 6 kilometre içerideki son noktada olmasını 
fırsata çevirmek için bir eğitim kenti hayal ederek imar planlarını bu bakış 
açısıyla şekillendirmişler. Seyrek’in, eğitim, tarım ve turizm kenti 
kimliğinin geliştirilmesinin yanı sıra, İzmir Kuş Cenneti’nin %80’nin 
Seyrek Belediyesi sınırları içerisinde bulunmasında dolayı, 1994 yılında 
bölgenin uluslararası sulak alan olarak tescilini sağlamışlardır. Aktuğ, 
aynı zamanda Türkiye’de ilk kez bir alanın korunması için kurulan İzmir 
Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliğinin kurucu başkanıdır ve 
“Herkes bu cennetten nasibini alır.” parolasıyla korumanın Kuş Cenneti 
ile yaşamın iç içe girmesiyle sağlanacağına karar vermişlerdir. 
 
Kadın kimliğini ilk kez 2004 yılında keşfettiğini açıklayan Nurgül Uçar 
Aktuğ, Belediye binası olmadığı için toplantıları köyün meydanındaki 
kahvehanelerde kadın erkek birlikte yaptıklarını, ancak kadınların karar 
verme sürecine katılımının 2004 yılında kendi kadın kimliğini tanımasıyla 
daha bilinçli hale getirdiğini belirtmiştir. STGM’nin Türkiye’nin 5 
belediyesinde; Samsun Gazi, Eskişehir Odunpazarı, Nevşehir Kaymaklı, 
Mardin Kızıltepe ve Menemen-Seyrek Sivil Toplum Geliştirme Pilot 
Projesi ile bu sürecin hızlandığını belirtmiştir. Aktuğ proje ile ilgili şu 
bilgileri vermiştir: “Bu proje farklı bölgelerin insanları arasında iletişimi 
sağlarken kendileri içinde de sivil toplum oluşturma süreçlerini 
hızlandırdı. Kadınlar bu çalışmalarla karar verme süreçlerine katılmaya 
başladı. Belediyemizde kurduğumuz ve temsilcilerinin katılımcılar 



202	  

tarafından seçildiği çalışma gruplarında temsilcilerin çoğu kadın olmuştu. 
Artık Belediye binamız da olduğu için çocuklarını binamızdaki kreşe 
bırakan kadınlar para kazanmak için binamızda açılan kurslara katılıyor, 
aynı zamanda Belediyenin yapacağı işlerde söz hakkını kullanıyordu. 
Örneğin, kadınların çabalarıyla her eve ulaşarak halkın katılımıyla yerini 
belirlediğimiz pazar yerimiz Belediyemiz kapanmış olmasına rağmen 
işlevini sürdürüyor. Çünkü halk kendi karar verdiğine sahip çıkıyor. O 
dönemden sonra kadınlar yaşamın her alanına girdi. Öyle ki 1992 yılında 
meydandan geçemeyen kadın şu an meydanda eşiyle birlikte lokanta 
işletiyor. Kadın eli değen işletmeler temizlik açısından daha çok tercih 
ediliyor.”   
 
Siyasette Kadın Olmak 
 
Türkiye’de kadın siyasetçilerin hangi cinsiyetçi sorunlarla karşılaştığı 
sorulduğunda, günümüz cinsiyetçi sorunlarının kadınların bazı siyasi 
lobilere girme zorluğu gibi basit şekliyle var olmadığını, daha karmaşık 
nedenler üretilerek kadınların siyaset alanından dışlanmaya çalışıldığını 
şu sözlerle belirtmiştir: “Artık siyasetin kulisleri kahvehaneler ve 
meyhanelerde bir anlam taşımaz oldular. Buralara tatbiki olarak herkes 
giriyor, orada sorun yok. Bence kadınlar seçiciler tarafından seçimlerde 
oy getirici olarak değer görürken karar verici olarak aynı değeri 
görmüyorlar ve erkek seçiciler kadınlardan korkuyor. Bazen kadınlar 
iktidara gelmek için her yol mübah görüşüyle erkekleşiyor. Son 
zamanlarda kadın hareketlerinin gelişimiyle birlikte bu sıkıntılar 
azalmaya başladı. Kadınlar kadın olarak siyaset hayatını zorluyor ve 
mesafe alıyor. Kadınların siyasette var olmasını hızlandıracak olan kadın 
kimliğinin farkına varmak ve ısrarlı olmaktır. Bütün bunları yaparken 
kadınlar, adaletli olma özelliğini kaybetmemeli ve ilkeli duruşlarından 
ödün vermemeli diye düşünüyorum.”  
 
Kadınların siyasetin seviyesini etkilediğine inanan Aktuğ, kadınların 
olmasının adalet duygularının yaygınlaşmasına yol açtığını ve toplumsal 
ilişkilere seviye getirdiğini savunmuştur. 
 
Türkiye’de kadın parlamenter oranının düşük olmasından son derece 
rahatsız olduğunu ifade eden Aktuğ, bu konuda şu açıklamayı yapmıştır: 
“Zaten son yıllardaki kadın hareketlerinin kaynağı parlamentodaki kadın- 
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erkek oranlarındaki eşitsizlik değil mi? Kadınların siyasette az olmasında 
medyanın rolü olsa da asıl siyasi parti liderlerinin sorumlu olduğunu 
düşünüyorum. Ülkemizde demokrasinin, siyasi liderler demokrasisi 
olduğuna inanıyorum. Hepsi siyasi partiler yasası diyorlar ama  %85 
kadın vekil %15 erkek vekil seçseler de olabilir, buna engel bir durum 
yok. Ben kadınların siyasette daha çok yer almasının kadın belediye 
başkanlarının artmasına da bağlı olduğuna inanıyorum. Çünkü kadının 
başkan olduğu yerlerde toplumun yaşadığı şiddet ve kavga gibi 
olumsuzluklar azalırken, kadınların kendilerini fark etmeleri sağlanıyor 
ve güvenleri artıyor. Ayrıca toplum daha yaşanılır hâle geliyor. 
Kadınların siyasette az olmasının bir diğer önemli etkeni önemsiz gibi 
görünse de meydanlarda, alanlarda tuvalet olmamasıdır. Sokağa çıkan 
kadın ihtiyacını ya da çocuğunun ihtiyacını görecek tuvalet bulamayınca 
evinden ayrılmak istemiyor.” 
 
Erkeklerin iktidar alanı olan siyasette kadınların çok zor yer bulduklarını 
vurgulayan Nurgül Uçar Aktuğ, küçük belediyelerde kadınların daha 
kolay yer bulduklarını ve kalıcı olduklarını, ancak nüfus büyüdükçe 
kadınların ancak birilerinin yakını olması halinde yer bulduklarını ve bu 
yüzden de kalıcı olamadıklarını söylemektedir. Kadınların güç 
kullanmasının erkekler tarafından kabul edilmesi için kadının çok 
mücadele etmesi gerektiği, kadınlar tanındıkça erkekler arasındaki 
varlığının ve inandırıcılığının artacağı görüşündedir. 
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Partilerde Kadının Konumu 
 
Nurgül Uçar Aktuğ, siyasi partilerin hâlâ cinsiyet eşitliğini partilerin 
temel değerlerinden biri olarak görmediklerinden ve kadınları ya bir vitrin 
ya da birilerinin yakını olarak gördüklerinden yakınmaktadır. Kadınların 
partilerin karar organlarında yer almalarında da aynı görüşün hâkim 
olduğunu, kota gereği veya görüntü için karar mekanizmalarına getirilen 
kadınların sayıca yeterli olmadığını ve hak edilmişliklerin dikkate 
alınmadığını ileri sürmektedir. 
 
Partilerin kadınların sorunlarıyla kadın kolları aracılığıyla ilgileniyormuş 
gibi yaptıklarına ama bunun yeterli olmadığına inanan Aktuğ, partisinde 
yönetimlerde %33 cinsiyet kotası uygulamasının mevcut olduğunu ama 
belediye başkanlıklarında ve milletvekilliklerinde bunun geçerli 
olmadığını açıklamıştır. Ayrıca kadın kolları genel başkanlarının yeterli 
mali güce sahip olmadığına çünkü bütçesinin ana kademe yöneticilerine 
bağlı olduğuna değinmiştir. Kadınlara zaman zaman eğitim programları 
uygulama ve kadın adaylardan daha az ücret alınması gibi desteklerin 
varlığından söz etmiştir. 
 
Kadın Hareketi 
 
Nurgül Uçar Aktuğ, kadın sivil örgütlerinin partilerle yeterince ilişki 
kurmadıklarından ve bu nedenle partilerde kadının kuvvetlenmesi 
açısından pek etkili olamadıklarından bahsetse de her geçen gün bu iki 
gurubun birbirlerini etkileme oranlarının arttığını düşünmektedir. Kadın 
örgütlerinin Parlamentoda alınan kararları siyasi partilerden daha fazla 
etkilediklerini söyleyen Aktuğ, Medeni Yasa’da yapılan değişiklilerde ve 
yerel eşitlik kurumlarının oluşmasında kadın STK’ların önemli rol 
oynadığını hatırlatmıştır. Elinden geldiğince kadın STK’ların 
çalışmalarına ve eylemlerine katıldığını, Kadın Koalisyonunun çalışma 
gruplarında yer aldığını söylemiştir. Özellikle belediye konularıyla ilgili 
olarak partide feminist bakış açısına sahip kadın sayısının çok olmadığını, 
ancak kadın hareketleriyle ilgili kadın oranının yüksek olduğuna 
inanmaktadır. Feminizmi kadınların sahip olduğu hakların farkına 
varmaları, bu haklar için mücadele vermeleri ve başkalarının hak 
sınırlarını bozmadan bunları kullanmaları olarak tanımlamaktadır.  
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Kadınlardan kendilerinin farkına varmalarını ve toplumun bir yarısını 
oluşturduklarını bilmelerini isteyen Aktuğ, kadın hareketlerinden 
yaşamının her alanında karşılaştığı belediye kurumunu tanımasını 
beklediğini çünkü yaşadığımız yerlerle ilgili karar almada öncelikle 
başlayacağımız yerin belediyeler olduğunu söylemekte, böylece daha ne 
talep edeceğimizi daha çok bilen insanlar olacağımızı ve bu şekilde 
toplumsal gelişmeyi de siyasette kadınların sayısını arttırmayı da 
sağlayacaklarını ifade etmektedir.  
 
Türkiye’de Kadın 
 
Türk kadınının istihdamda oranının çok düşük olduğundan bahseden 
Nurgül Uçar Aktuğ, doğurganlık taşıyan kadının üretimde önemli yer 
alması gerektiğini ama bunun için önce kadınların yerellerde yönetici 
olması gerektiğini belirtmiştir. Kadının yerel yönetimde rolünün 
artmasıyla kadınlarla ilgili sorunların azalacağını aşağıdaki örnekle 
açıklamıştır: 
 
“Türkiye kadın belediye başkanları buluşmasının da önünü açan bir 
TÜBİTAK projesinden söz etmek istiyorum. Hacettepe Üniversitesinden 
Prof.Dr. Berrin Lorosdağı, kadının başkan olduğu yerlerde kadına şiddet, 
çocuk gelinler azalmış mıdır,  kadınların siyasete girişinde artış olmuş 
mudur konulu bir araştırma yaptı. Lorosdağı Hoca, 2004-2009 yılları 
arasında görev yapan kadın başkanlarla bu konuları konuştu. 
Araştırmanın sonuçları bu yıl Eylül ayında çıktı. Bu sonuçlara göre 
kadınların belediye başkanı olduğu yerlerde kadın cinayetleri ve kadına 
yönelik şiddet ve çocuk gelinler azalmıştır. Siyasette kadın sayısı 
artmıştır.”  
 
Aktuğ, kadınların yaşadığı olumsuzlukların önüne geçebilmek için 
öncelikle kadınların samimi ve hak temelli düşünmeleri ve dürüst 
olmaları gerektiğine; erkek iktidar modellerini uygulayan kadınların rol 
model olup diğer kadınların önünü açamayacağına inanmaktadır. 
 
Aile ve Siyaset 
 
Kadınların siyasete atılmalarında içinden çıktıkları ailenin tutumunun kız 
çocuklarının önünü açıp alan yaratmadaki önemine değinen Aktuğ, 
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kadının çocuğunu güvenle bırakacağı mekânların çoğalmasıyla kadınların 
daha özgürleşeceğini, sadece Parlamentoda değil diğer bütün alanlarda 
yer almasını kolaylaştıracağını söylemektedir. Ona göre özgür kadın karar 
verme mekanizmasına da hayata da daha kolay katılır.  
 

 
 
İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak 
 
Aktuğ, İzmirli olmasının yanı sıra asıl mübadil olmasının siyasi hayatı 
üzerinde etkisi olduğunu söylemiştir. Yıllar sonra atalarının geldiği 
Selanik’e gidince bunu daha iyi anladığını, Seyrek nüfusunun tamamının 
mübadillerden oluşmasının hem acıları hem de zenginlikleri olduğunu 
belirtmiştir.  
 
Unutulmayan Anılar 
 
Bir anısını anlatması istendiğinde Nurgül Uçar Aktuğ, hem bir anı 
anlatmak hem de bir durum tespitini paylaşmak istediğini belirterek 
şunları söylemiştir: “Bir gazeteci olarak yaptığım bir araştırmadan söz 
etmek istiyorum. 1930 yılında kadına başkan seçilme hakkının 
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verilişinden günümüze 18 yerel seçim geçiren ülkemizde 31 bin erkek, 
119 kadın belediye başkanı seçtik. Kadın başkanlarımızın 108’i hayatta; 
onlarla ilk kez geçen yıl bir araya geldik. İlk toplantımızı Foça’da, 
ikincisini Ankara’da üçüncüsünü Diyarbakır’da gerçekleştirdik. Çok 
anlamlıydı. Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden bir araya gelen bir 
avuç başkan kadın birbirleriyle dost olmayı konuştu. Doğuran kadın kendi 
doğurduğunun öldürülmesine izin vermez, bunu anladık. Ben bütün 
başkan kadınlarla tanışma fırsatı buldum, çok dürüst ve cesurdular, 
bazıları az iş yaptım diyecek kadar açık sözlüydüler. Bu verilerin 
geleceğe yol açacağına inancım büyük. Bütün kadın STK’ların ve derdi 
demokrasi olanların ülke demokrasisinin bir göstergesi olan bu kadın 
belediye başkanları sayısını gündemlerinden düşürmemeleri gerektiğine 
inanıyorum.” 
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Aysel BAYRAKTAR 
Bornova Belediye Başkanı (1994-1999). 

 
“Siz rahat olursanız, insanlara sempati gösterirseniz veya onlara bazı 
şeyleri anlatırsanız hiç acayip karşılayan olmuyor. Ben belediye başkanı 
olmadan da olduktan sonra da, başka şehirlere gittiğimde hep aynı 
kabulü gördüm ve kendimi rahat hissettim. Hatta bu bütün dünya için 
geçerli. İş sizde bitiyor. Siz isterseniz herkesle iyi ilişkiler kurup kendinizi 
kabul ettirebiliyorsunuz.” 

 
Doğum Yeri ve Tarihi: Adana, 1932- 
Baba Adı: Hüsnü. 
Anne Adı: Ayşe. 
Eğitim Durumu: Ankara Üniversitesi. 
Medeni Durum: Evli, 2 çocuk annesi. 
Belediye Başkanı Olduğu Dönem:  
1994-1999.  
Parti: DSP. 

  

Çalışma Yaşamı: Ege Üniversitesi Çevre Koruma Bölümünde Profesör. 

 
Siyasete Giriş Süreci 
 
Aysel Bayraktar, belediye başkanlığından önce siyasette aktif olarak yer 
almadığını ve Demokratik Sol Partide görevli olarak çalışmadığını ama 
çevre düzenlemeleri ile ilgili işbirlikleri olduğunu anlatmıştır. O yıllarda 
Ege Üniversitesinde profesör olarak çalışırken Demokratik Sol Partiden 
Bornova Belediye başkan adayı olması teklifi geldiğini, bu teklifi 
ülkesine faydalı olma fırsatı olarak değerlendirip kabul etiğini ve böylece 
aktif siyasete girdiğini söylemiştir. Aday olduktan sonra seçilmek için 
özel bir strateji izlemediğini, Bornova’da daha önce hiç kadın belediye 
başkanı olmadığını, nereye gitse insanların ilgi gösterdiğini ve sempati 
duyduğunu, zaten çevre düzenleme çalışmaları ile birçok insanın 
kendisini tanıdığını ifade etmiştir. 
 
Eşi de kendisi gibi Ege Üniversitesinde profesör olan Bayraktar, 1958 
yılında Bornova’ya yerleştiklerini bu nedenle aslen Adana doğumlu olup, 
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üniversiteyi Ankara’da okumuş olmasına rağmen kendisini Bornovalı 
addettiğini söylemiştir. 
 
Belediye Başkanlığı Yaşamı 
 
Belediye Başkanı olarak ilk çalışmalarını uzmanlık alanı olan çevre 
düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştırdığını, eski parkları yeniden 
düzenlediklerini, birçok yerde yeni parklar yaptıklarını, yol 
düzenlemelerine ve ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade 
eden Bayraktar, kadınlar için yaptıklarını şöyle anlatmıştır: 
 
“Kadınlar için kadın derneği kurmuştuk. İhtiyacı olan kadınlara iş bulmak 
durumu veya onlara yardımcı olmak için bazı programlar yaptık. Bu 
dernekte ayda 1 kere veya 15 günde bir toplanırdık. Kadınların bir 
ihtiyacı, bir isteği var mı diye konuşurduk. Çocuklarıyla ilgili çocuk 
bakım evleri açtık. Belediyede ücretsiz bir kreş açtık. Kadınlar için 
ücretsiz kurslar düzenledik; bu kurslarda ürettiklerini satmalarına 
yardımcı olduk. Böylece kadınların üretime katılmalarına ve para 
kazanmalarına öncülük yaptık. Erkek belediye başkanları kadın 
sorunlarını pek önemsemiyorlar. Bir kadın olarak erkeklerin sorunlarına 
da yaklaşıyorsunuz ama kadınları da ihmal etmiyorsunuz.” 
 
Kendisine 2. dönem belediye başkanlığı ve milletvekilliği teklifi 
gelmesine rağmen kabul etmediğini, çok yoğun bir tempo gerektiren bu 
işleri gençlere devretmek istediğini ifade etmiştir. 
 
Siyasette Kadın Olmak 
 
Bayraktar, belediye başkanlığı döneminde kadın olmasının 
dezavantajlarını hiç yaşamadığını tam tersine herkesin çok sevgi ve ilgi 
gösterdiğini, yoldan geçtiğini görenlerin pencerelerden sarktıklarını, 
balkonlardan el salladıklarını, aşağı inip kendisi ile birlikte yürüdüklerini 
anlatmıştır. Seçim döneminde kahvehane ve restoranlara girdiğini, bunun 
yadırganmadığını söyleyen Bayraktar, kadının siyasette erkekleşmesine 
gerek olmadığını, kendisinin kadın gibi bir belediye başkanlığı yaptığını 
şöyle ifade etmiştir: “Erkek gibi davranmaya gerek yok. Kadına da alışsın 
insanlar. Çok da sempatiyle karşıladılar, hiçbir sorunum olmadı. Bazıları 
beni uzun zaman görmeyince belediyeye ziyarete gelirlerdi. Ben de 
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dolaşırdım, evlere alırlar, kahveler yaparlardı. Haftanın belli bir günü 
belli evleri, genelde kendisi evinden çıkamayacak durumda olan insanları 
konutlarında ziyaret ederdik. Çok sevinirlerdi. Ne yapacaklarını 
şaşırırlardı.” 
 
Bayraktar, kendi deneyimlerine dayanarak Türkiye’de kadınların siyasette 
rahatlıkla yer alabileceklerini, gerek milletvekili, gerekse belediye 
başkanlığına aday olmakta tereddüt etmemelerini, kadın olduklarından 
dolayı sorunla karşılaşmayacaklarını, tam tersine sevgi ve destek 
bulacaklarını söyleyerek kadınları siyasete teşvik etmektedir. Siyasete 
katılmak isteyen kadınlara başarılı olmaları için samimi davranmalarını, 
herkesin dertlerini dinlemelerini, onlara yardımcı olmalarını ve kadın 
içgüdülerini dinleyerek kadınların sorunlarına özel ilgi göstermelerini 
tavsiye etmektedir.  
 

 
 
Partilerde Kadının Konumu 
 
Bayraktar, Demokratik Sol Partinin kendisini aday göstermesinin 
nedenini, üniversitede yaptığı çalışmalarından dolayı tanınmasına 
bağlamaktadır. Bu nedenle siyasete aday olan kadınların niteliklerini 
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geliştirmesi ve toplum yararına ses getirici işler yapması gerektiğine 
inanmaktadır.  
 
Mensubu olduğu Demokratik Sol Partinin kadın adaylara olumlu 
baktığını ve onları siyasete dâhil etmekte istekli olduğunu ve kendisini 
desteklediklerini söylemiştir.  
 
Kadın Hareketi 
 
Aysel Bayraktar, kadınların çoğunun topluma yararlı işler yapma 
konusunda erkeklerden daha iyi düşündüklerini söyleyerek kadın 
derneklerini ve kadın hareketini desteklediğini belirtmiştir. 
 
Türkiye’de Kadın 
 
Türkiye’de kadın istihdamı ve siyasete katılım oranlarının düşük 
olmasının nedeninin biraz da kadınlardan kaynaklandığını düşünen 
Bayraktar, kadınların isterse önlerindeki engelleri kaldırabileceklerine 
inanmaktadır. Kadınların geri planda kalma alışkanlıklarından 
vazgeçmeleri gerektiğini vurgulamakta, onları aktif ve ısrarcı olmaya 
davet etmektedir.  
 
Aysel Bayraktar, kadın cinayetlerinin erkeklerin kadını bir mal gibi 
görmesinden ve despotluğundan beslendiğini düşünmektedir, bununla 
ilgili alınan tedbirleri desteklemekle birlikte erkeklerin kadına bakış 
açısını değiştirmek için bu konuda daha çok eğitilmesi gerektiğini ifade 
etmektedir. 
 
Kadınla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının adında kadın 
kelimesinin olmamasını Türkiye’deki erkek otoritesinin gücünü ve 
kadının aşağılandığını gösterdiğini söylemiştir.  
 
Aile ve Siyaset 
 
Siyasete başladığında 58 yaşında ve çocuklarını büyütmüş olan Bayraktar, 
bu nedenle siyasetle aile arasında sıkıntı çekmediğini belirtmiş ama böyle 
bir teklif çocukları küçükken gelse bile yine kabul edeceğini bildirmiştir. 
Çalışan bir kadın olarak zaten çocuklarına bir yakınının baktığını, çocuk 
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sahibi olmanın kadını engellememesi gerektiğini, bazı düzenlemeler 
yapılarak kadınların önünün açılabileceğini söylemiştir. 
 
Siyasete atılmaya karar verdiğinde eşinin tepkisi sorulduğunda ne yazık ki 
eşini siyasete atılmadan önce kaybettiğini ama eşi hayatta olsa mutlaka 
kendisini destekleyeceğini bildiğini söylemiştir. Ziraat mühendisi ve 
öğretim üyesi olan eşinin her zaman kendisiyle gurur duyduğunu, hem 
evdeki hem de üniversitedeki çalışmalarını methettiğini anlatmıştır. 
Oğullarının siyasete atılmasını yadırgamadıklarını, lehte veya aleyhte 
yorumda bulunmadıklarını ifade etmiştir. 
 

 
 
İzmirli Kadın Siyasetçi Olmak 
 
İzmir dışında bir şehirde de yaşasa yine siyasete girebileceğine, kabul 
göreceğine ve rahat siyaset yapabileceğine inanan Bayraktar, bu konudaki 
görüşünü şöyle dile getirmiştir: 
 
“Siz rahat olursanız, insanlara sempati gösterirseniz veya onlara bazı 
şeyleri anlatırsanız hiç acayip karşılayan olmuyor. Ben belediye başkanı 
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olmadan da olduktan sonra da, başka şehirlere gittiğimde hep aynı kabulü 
gördüm ve kendimi rahat hissettim. Hatta bu bütün dünya için geçerli. İş 
sizde bitiyor. Siz isterseniz herkesle iyi ilişkiler kurup kendinizi kabul 
ettirebiliyorsunuz.” 
 
Unutulmayan Anılar 
 
Aysel Bayraktar, unutmadığı bir anısı sorulduğunda tek bir olay anlatmak 
yerine o günlerde yaşadığı güzel ilişkileri şöyle özetlemiştir: 
 
“Dışarı çıktığım zaman kadın erkek herkes benimle ilgilendirdi. Bazen 
gelin, bir kahvemizi için derlerdi, giderdim. Herkes çok sevecen davrandı. 
Hiç yadırgayan olmadı. Köylerimize gittiğimizde de insanlar etrafımda 
pervane gibi deli divane olurlardı. Bunun bir sebebi benim sevecen yapım 
olabilir. İnsanların hepsini seviyorum. Kötü dedikleri insanların bile 
muhakkak iyi bir tarafı vardır derim.” 
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Hülya YARBUZ 
Güzelbahçe Belediye Başkanı (1994-1999). 

 
“İyi siyasetçi olmanın yolu erkek olmak değildir. Erkekler iyi siyasetçi 
olsalardı bugün Türkiye'nin sorunları çözülmüş olurdu.” 

 
Doğum Yeri ve Tarihi: Kızılbahçe/İzmir, 1950- 
Baba Adı: Halil. 
Anne Adı: Emine Yaşar.  
Eğitim Durumu:  Üniversite, Eczacılık Fakültesi. 
Medeni Durum: Bekâr. 
Belediye Başkanı Olduğu Dönem:  
 1994-1999. 
Parti: ANAP. 

 

Çalışma Yaşamı: Sağlık Merkezi Eczacılığı ve Serbest Eczacılık. 
 
Siyasete Giriş Süreci 
 
Siyasete kendisinin girmek istemediğini, resmen itildiğini beyan eden 
Hülya Yarbuz, katıldığı ilk siyasi toplantıyı Güzelbahçe’nin ilçe olmasına 
ilişkin Işılay Saygın’ın talebiyle Güzelbahçe’de düzenlenen ve 42 erkek 
arasında tek kadın olarak bulunduğu bir yemek olarak hatırlamaktadır. 
Demirel’in Başbakan, Tansu Çiller’in Devlet Bakanı olduğu o günlerde 
eczacılık yaptığını ve iyi para kazandığını, “Ben yapamam, siyasetçi 
kalbim yok.’’ demesine rağmen “Eczacı Kızımız Bağımsız Aday” 
sloganıyla 1992-1994 Narlıbahçe’den bağımsız aday gösterildiğini 
anlatmıştır. Aslında eski Güzelbahçeliler, Narlıbahçe adına ve Narlıdere 
ile birleşmeye muhaliftiler. 25.000 seçmeni olan eski Narlıdere’de oyların 
farklı partiler arasında bölüneceğini 5.000 seçmeni olan eski 
Güzelbahçe’den bağımsız bir aday göstererek kendi bölgelerinden bir 
belediye başkanı çıkarabileceklerini hesaplamışlar ve bu şekilde tekrar 
Güzelbahçe kimliğine kavuşmayı planlamışlardır. Bu nedenle hiçbir 
siyasi geçmişi olmayan ve atadan Güzelbahçeli bir aday olarak kendisini 
seçmişlerdi. Ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen “Güzelbahçe’yi 
seviyorsan bu teklifi kabul edersin.” sözünün içine işlemesi üzerine aday 
olmayı kabul ettiğini anlatmıştır. Adaylık parası 5 milyonu kendisi veren 
Yarbuz’un aday olduğunu akrabaları gazetelerden öğrenmişler. Adaylık 
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günlerindeki bir anısını şöyle anlatıyor: 
 
“Güzelbahçe düğün salonunda bir toplantı. Karşımda bir erkek aday var. 
‘Sevgili Güzelbahçeliler, bana bir teklif geldi. Kabul ettim. Bugün 
kulağıma çatlak sesler geliyor. Başka bir aday var. Ben Güzelbahçe 
bölünsün istemiyorum. Çekiliyorum.’ dedim. Bunun üzerine erkek aday 
‘Hülya Yarbuz adaydır’ dedi. Halk benim arkamdaydı”. Seçim 
çalışmaları sırasında o güne kadar siyasetle ilgilenmeyen Güzelbahçeli 
kadınları ilk kez sokağa çıkardığını söyleyen Yarbuz, Güzelbahçe kadın 
hareketinin kendisi ile başladığını anlatmıştır.  
 
Çok hareketli bir adaylık dönemi geçirdiklerini hatırlayan Yarbuz, 
dönemin parti liderlerinin -Ecevit, Demirel, İnönü, Erbakan-  ilçeye 
geldiklerini, basında her gün haber olduklarını, kendisini aday gösteren 
Güzelbahçe halkının tehditler, küçük görmeler ve hatta vaatler karşısında 
hiç gerilemediğini ve desteklerini sürdürdüklerini detayları ile anlatmıştır. 
Adaylık döneminde “Güzelbahçe adımızı hangi siyasiler bize geri verirse, 
müstakil Güzelbahçe ilçe sınırlarımızı hangi siyasiler çizerse bir defaya 
mahsus bu millet onlara vefa borcunu öder, ben adaylıktan çekilirim.” 
sözünü verdiğinden ve 28 Ekim’de bütçe Plan Dairesinden 
Güzelbahçe’nin ilçe kararı çıkıp onaylanınca aynı akşam adaylıktan 
çekildiğini bildirmiştir. İlçe kararını 16 DYP ve 3 ANAP vekili imzalamış 
olduğu için oyunu DYP’den yana kullanacağını açıklaması üzerine seçim 
sonuçlarını etkilediğini belirtmiştir.  
 
Bütün bu hareketli ve sancılı dönemden sonra siyasete bir nokta koyup 
eczanesine dönmeyi ve resim yapmayı planlarken, 1994 seçimlerinde 
CHP hariç bütün partilerden teklif geldiğini ve ANAP’tan adaylığını 
koyarak belediye başkanı seçildiğini anlatmıştır. 
 
İkinci dönem başkanlığa tekrar aday olmasına rağmen az oy farkı ile 
kaybetmiş, 2009 yılında Anavatan Partisinin Yerel Yönetimlerden 
Sorumlu Başkan Yardımcılığına gelmiştir. 
 
Belediye Başkanlığı Yaşamı 
 
Belediye Başkanı olarak her zaman ilçesi için en iyi ve doğru olanı 
yapmaya çalıştığını bu nedenle akrabalarını bile küstürdüğünü söyleyen 
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Hülya Yarbuz, yeni kurulan bir belediyede başkan olarak yaptığı 
çalışmaları maddeler halinde şöyle özetlemiştir:  
 

• Belediye Başkanı olduğumda İlçede bir kazma kürek bile yoktu. 
Nalburiye dükkânından ödünç kazma kürek aldırıp yolları 
temizletmek ile işe başladım.  

• Belediye başkanı olarak bir mührüm yoktu. İlk mühür ücretini 
1994’te cebimden ödeyerek Güzelbahçe Belediyesini kurdum.  

• İlk Belediye binasını yaptırdık. 
• Sağlığa çok önem verdim.  İlk olarak Güzelbahçe’de sabah 09.00-

15.00 arası çalışan Sağlık Ocağını 24 saat çalışır hale getirdim.  
Bu iş için üç ay boyunca mücadele ettim ve tam teşekküllü bir 
ambulansla 24 saat hizmet veren Sağlık Ocağını hayata geçirdim. 

• İlçenin gençlerini harekete geçirmek ve siyasette söz sahibi kılmak 
için Belediyede gençlik komisyonu kurduk. 

• Çocukları küçük yaştan siyasete alıştırmak için çocuk meclisi 
kurduk. 

• Kadınlar için resmi nikâh kıyılmadan imam nikâhı kıyılmayacak 
diye Büyükşehir Belediyesinin karar almasını sağladım ve 
uygulanmasını takip ettim. 

• Güzelbahçe’de kadınları sokağa döküp kadın hareketini başlattım. 
Düzenli toplantılarda ve özel günlerin kutlanmasında kadınlarla 
birlikte hareket ettim. 

• Belediyede en çok kadın ağırlıklı eleman vardı. Bütün şube 
müdürlerim kadındı. Kadınlara hep öncelik verdim. Çünkü daha 
titiz daha duyarlıdır. 

• Kahvehanelere birer kütüphane koymalarını zorunlu tuttum.  
• Bu arada Türkiye Belediyeler Birliğinin yönetim kurulu üyeliğine 

725 Belediye başkanı arasından seçildim ve her ay Ankara'ya 
gidip Belediyeler Birliği Yasası’nda çalıştım. 

 
Siyasette Kadın Olmak 
 
Hülya Yarbuz’a Türkiye’de kadın siyasetçilerin karşılaştığı cinsiyetçi 
uygulama ve davranışlar sorulduğunda halk tarafından aday gösterilip 
seçilmiş olmasına rağmen muhalefet tarafından kadın olması nedeniyle 
“Şu kadarcık boyuyla bizi bu kadın mı idare edecek.” diye eleştirildiğini, 
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ilçeye gelen bir parti liderinin “Şimdi siz bu eksik eteğe mi oy 
vereceksiniz? Kadınlar kurban bile kesemez.” sözleriyle kendisini 
aşağıladığını anlatmıştır. 
 
Belediye Başkanı seçildikten sonra yemekli toplantılara katılmaktan 
kaçındığını, bunu yaparken amacının sorunları içki masalarında çözme 
alışkanlığının önünü kesmek olduğunu belirtmiştir. Ayrıca kendisinin 
katıldığı bu tür toplantılarda erkeklerin rahatsız olduğunu, istedikleri gibi 
içip konuşamadıklarını duyduğunu söylemiştir. 
 
Adaylığı ve başkanlığı süresindeki çalışmalarında her ortama rahatlıkla 
girdiğini, hiçbir zaman bir erkek gibi olmaya çalışmadığını açıklayan 
Yarbuz, iyi siyasetçi olmanın yolunun erkek olmak olmadığını,  erkekler 
iyi siyasetçi olsalardı bugün Türkiye'nin sorunlarının çözülmüş olması 
gerektiğini ifade etmiştir. 
 
Hülya Yarbuz, bir kadın olarak kendisine ve kadınlara laf getirmemek 
için deliler gibi çalıştığını ve bu arada kadın dayanışmasının güzel bir 
örneğini Işılay Saygın’dan gördüğünü bildirmiştir. O zamanlar Kadından 
Sorumlu Devlet Bakanı olan Işılay Hanımdan çok destek aldığını, soyadı 
kanunu, kadının vergi mükellefi olması, resmi nikâh olmadan imam 
nikâhı kıyılmaması gibi birçok konuda birlikte çalıştıklarını anlatmıştır. 
Kendisine destek olan kadınlar arasında İmren Aykut’un adını da 
vermiştir. 
 
Belediye çalışanları ile kadın olmasından kaynaklanan sorun 
yaşamadığını, aksine sokakta ve esnafla olan ilişkilerinde kadın olmanın 
avantajlarını yaşadığını söyleyen Yarbuz,  kadın olduğunuzda erkeklerin 
tavırlarına ve sözlerine daha dikkat ettiklerini, “Kadın girdiği yerde 
düzeni sağlıyor.” diyerek belirtmiştir. 
 
Yarbuz, Güzelbahçe’de her yere rahatlıkla girebildiğini çünkü 
Güzelbahçe’nin kendi “Köyü” olduğunu ve kendisini başkanlığa 
Güzelbahçelilerin getirdiğini söylemiştir. Güzelbahçe’de bulunan Merkez 
Çarşısından eskiden beri kadınlar geçemezmiş. Çünkü erkekler oradaki 
kahvede oturduklarından karılarının, kızlarının karşıdan geçmelerini 
istemezlermiş. Yarbuz, bu kuralı çocukluğundan beri tanımadığını, seçim 
çalışmalarında ve belediye başkanlığında kadınları bu çarşıya sokarak bu 



218	  

âdeti değiştirmeye çalıştığını ama başaramadığını, bu yüzden de çarşının 
gelişemediğini anlatmıştır. 
 
Aday müracaatlarında erkekler karar mekanizmalarında olduğu için her 
türlü kararların erkeklerin lehine olduğunu kabul eden Yarbuz, kadınların 
kalıcı olamamalarını örgütlenmeyi bilmemelerine bağlamaktadır. Girdiği 
ikinci seçimi kaybetmesinin nedenlerinden biri olarak bunu göstererek 
örgütlenmeyi öğrenmenin bir deneyim işi olduğunu, bunu ancak yirmi 
yılda öğrendiğini, şimdiki aklı ve deneyimi olsa seçimi mutlaka 
kazanacağını söylemiştir. Seçimi alamamasının ikinci nedenini ise 
ilkelerinden hiç ödün vermemesine, Güzelbahçe’yi rant için talan 
ettirmemeye kararlı olduğundan birçok talebi reddetmesine 
bağlamaktadır. Kadınların siyaset arenasında yeni oldukları için sadece 
siyah ve beyazı görebildiklerini ama siyasette grilerin var olduğunu ve 
başarı için mutlaka bu grilerin anlaşılması gerektiğini ifade etmiştir. 
 
Kadınların siyaset alanında birbirlerinin desteğine çok ihtiyaçları 
olduğunu belirten Yarbuz, deneyimsiz olan kadınları birbirine düşürme 
taktiğini erkeklerin çok iyi bilip uyguladığını bu yüzden kadınların çok 
dikkatli olup diğer kadınlara olan desteklerini esirgememeleri gerektiğini 
vurgulamıştır. 
 
Gücü elinde bulundurmaya alışmış olan erkeklerin kadının siyasi güç 
kullanmasına pek fırsat vermek istemediklerini ama erkeklerin kadın 
siyasetçilere nasıl baktığı konusunda bir genelleme yapmanın yanlış 
olacağını, çelme takmaya çalışanlar olduğu gibi destek çıkanların da çok 
olduğunu söylemiştir.  
 
Partilerde Kadının Konumu 
 
Hülya Yarbuz, kadınların karar mekanizmalarında yok denecek kadar az 
sayıda olduklarını, son yıllarda kadın örgütlerinin ciddi çalışmaları 
sonunda partilerin kadın sorunları ile daha yakından ilgilenmek ve bu 
sorunları benimsemek zorunda kaldıklarını söylemiştir.  
 
Yarbuz, mensubu bulunduğu siyasi partinin kadın kolları olduğunu, 
belediyede kadın meclisi bulunduğunu fakat özerk olmadıklarını ve kendi 
mali güçlerini yaratacak konumda olmadıklarını belirtmiştir. Aslında 
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partilerde kadın kolları konusuna çok sıcak bakmadığını, bu tür 
oluşumların kadınları ikincil duruma düşürdüğünü, yedek parça 
konumuna koyduğunu ifade etmiştir. Partisinde kadın adayların eğitilmesi 
için zaman zaman eğitim programları uygulandığını ve kadın adaylardan 
başvuru ücretinin kaldırıldığını söylemiştir.   
 
Yarbuz, siyasi partilerin kadın aday gösterirken kriterlerini yüksek 
tuttuklarından, söylemlerinde hep “liyakatli” kadın olsun sözünün 
geçtiğinden ama erkek aday gösterilirken nedense liyakat aranmadığından 
sitem etmiştir. Türk siyasetinde kadınların üç sıfır geriden 
başladıklarından ve seçimlerde genellikle vitrin olarak kullanıldıklarından 
ayrıca yakınmıştır. Ekonomik özgürlüğü olmayan bir kadının siyasette var 
olamayacağından, Türk kadınının istihdama katılım oranlarının düşüklüğü 
göz önüne alınacak olursa daha uzun yıllar kadınların siyasette eşit rol 
almalarının mümkün görünmediğinden bahsetmiştir.  
 

 
 
Kadın Hareketi 
 
Hülya Yarbuz, Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin sivil toplum olmaktan 
çıkıp birçok partinin arka bahçesi haline dönüştüğünü üzülerek izlediğini 
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söylemiştir. Kendisinin sivil harekete inandığını ve bu konuda 
Güzelbahçe’de öncülük yaptığını belirtmiştir. Örnek olarak Güzelbahçe 
Atatürkçü Düşünce Derneğini, Türk Hava Kurumunu, Türk Anneler 
Derneğini kurduğunu vermiştir. Güzelbahçe Güzelleştirme Derneğinin 
onursal başkanlığını yaptığını, Güzelbahçe Türk Sanat Korosunun 
kurulmasına öncülük ettiğini söylemiştir. 
 
Sivil toplum örgütleri hakkında başka bir olumsuz saptaması, bu 
kuruluşların zaman içinde kuruluş amaçlarını unuttuklarını belli bir 
kesimin toplantı yeri, hobi mekânı, çay kahve içme yeri haline 
gelmelerdir. Yarbuz’a göre sivil toplum, partiler üstü olmalı, her partiden 
üyeler barındırmalı, belediyelere siyasetçilere ve topluma yön vermeli, 
ülkenin dinamosu rolünü elinde tutmalı, denetleyici ve yaptırımcı güçleri 
olmalıdır. Yarbuz, derneklerin başka bir sorununun başa geçen bir 
başkanın yıllar boyu başkanlığı bırakmak istememesi olarak teşhis 
etmektedir. 
 
Partilerde öne çıkan kadınların feminist bilince sahip olmaları gerektiğini 
savunan Yarbuz, birçok partide kadınlar genel başkan sultasıyla seçildiği 
için kadınların haklarını savunmak yerine parti başkanlarının görüşleri 
doğrultusunda hareket ettiklerini öne sürmüştür. 
 
Türkiye’de Kadın 
 
Dünya cinsiyet ayrımcılığı raporunda Türkiye’nin 135 ülke arasında 120. 
sırada olması konusundaki düşünceleri sorulduğunda Yarbuz, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk kadının çağdaşlaşması konusunda 
yapılan hamlenin 1950’lerden itibaren ne yazık ki geriye doğru gittiğini 
söylemiştir. Ümitsizliğe kapılmanın yersiz olduğunu, bu durumu 
değiştirmenin yine kadınlara düştüğünü, Kurtuluş Savaşı'ndaki Kara 
Fatma gibi kadınları örnek alarak mücadele verilirse sorunların 
çözümünün mümkün olduğunu vurgulamıştır. Yetenekli kızlarımızın daha 
okul çağlarından itibaren siyasete yönlendirilmesinin yararlı olacağına 
inanmaktadır. 
 
Kadının asli görevi evidir anlayışının kadını iş yaşamında uzak tutuğunu 
söyleyen Yarbuz, kadınlarımız yasalarda ve yaşamın her alanında 
erkeklerle eşit düzeye gelinceye kadar kadının önünün açılması için 
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mücadele edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Kadının önünün açılmasına 
yardımcı olacak en büyük etkenin çağdaş eğitim olduğuna inanmaktadır. 
  
Kadın Hakları Derneğinde sekiz sene çalıştığını söyleyen Yarbuz, kadının 
tanrının verdiği doğurganlık sıfatıyla eve kapatılmasına karşı mücadele 
yürüttüğünü, kadını aşağılayıcı dile karşı savaş verdiklerini anlatmıştır. 
Eğitim yoluyla kadına bakış açısının değiştirilmesi gerektiğini, ancak bu 
yolla kadının her alanda özgürlüğe kavuşmasının mümkün olacağını 
savunmaktadır.    
 
Son yıllarda artan kadın cinayetlerinin önlenmesi için kadına bakış 
açısının değişmesini, kadının erkekle eşit statüye getirilmesini, erkeklerin 
bu konularda eğitilmesini önermekte, erkeklerin toplu olarak 
eğitilebilecekleri yer olarak da asker ocağını göstermektedir. Kadınlar ise 
kendilerini geliştirmeye ve yılmadan mücadeleye devam etmelidir.  
 
Çocuk gelinler sorununun, Türkiye'de toprak reformu yapılmadıkça 
ağalık sistemi kalkmadıkça, kölelik devam ettikçe çözülemeyeceğini iddia 
eden Yarbuz, bu işin siyasetçilere düştüğünün de altını çizmiştir. Resmi 
nikâh konusunun da çok önemli olduğunu eklemiştir. Kadın Hakları 
Derneği ile İzmir Toros Vadisi’nde yaptıkları çalışmalarda kadınların 
resmi nikâhlarını kıymaya çalışırken daha nüfus cüzdanları olmadığını 
fark ederek önce nüfuslarını çıkarttıklarını anlatmıştır.  
 
Yarbuz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının isminin uygun 
olmadığını, Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı konusuna pek sıcak 
bakmadığını, Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığının uygun bir ad 
olduğunu düşünmektedir.  
 
Aile ve Siyaset 
 
Hülya Yarbuz, siyasete giren kadınların anne ve eş olarak cinsiyet rolü 
arasındaki sıkışmalarının yarattığı sorunları çözmek için çalışma 
koşullarının düzenlenebileceğini, Parlamento ve belediyeler içinde çocuk 
bakım üniteleri, emzirme odaları ve kreşler açılabileceğini ifade etmiştir.  
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İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak 
 
İzmirli olmasının kadın siyasetçi kimliği üzerinde bir etkisi olabileceğini 
düşünen Yarbuz, İzmirlinin rahat bir toplum anlayışına sahip olduğunu 
ama yeri gelince veya tehlikeyi görünce yumruğu bir yere vurabildiğini 
söylemiştir.  Batıda kadın siyasetçilerin daha çabuk ve daha kolay kabul 
gördüğünü belirtmiştir. 
 

 
 
Unutulmayan Anılar 
 
Unutulmayan anılar ile dolu olan Hülya Yarbuz’un iki anısı aşağıda kendi 
ağzından verilmiştir: 
 
“Davalı ben, davacı ben. Yıl 1998, Haziran. Yoğun bir çalışma günü 
sabahı makam odamdan çıktım, merdivenin başında Belediye görevlisi 
mimar kadın telaşla; ‘Başkanım, bir dakika dinler misiniz, önemli bir 
sorun var!’ dedi.  ‘Nedir?’ dedim. ‘Ankara’dan müfettiş geldi arşive el 
koydu, evinizin balkonu kaçakmış’. Güldüm, ‘Kaçaksa gidin yıkın’ dedim 
yürüdüm. Öğleye doğru makama döndüğümde aynı memur odama geldi; 
‘Başkanım iş çok ciddi, gittik yerinde gördük 1,5 metrelik mutfak 
balkonunuz camla kapatılmış, oysa planda açık görülüyor’ dedi. 
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Mithatpaşa Caddesi, Yalı Mahallesi No:162/D-11 Nolu 1973 yılı yapımı 
dairemi 1989 yılında almıştım. Plan dışı 1 milim uygulama, tadilat 
yapmamıştım. Memuruma ‘Şu anda sade vatandaşa ne yapmamız 
gerekiyorsa bana da onu yapın’ dedim. 10 dakika sonra elinde bir 
tutanakla odama geldi.” 
 
“Sn; H. Yarbuz 
Yukarıda adı geçen dairenizin balkonu kaçak olduğundan 3194 sayılı 
imar yasasının 33 ve maddesi ile mühür zaptı tutulmuştur. 
 
Altta Tebliğ eden Belediye Başkanı H. Yarbuz, davalı ben, davacı ben. 
Daha sonra balkonumu kendi ellerimle yıktım.” 
 
“İlk seçimi kazandım, makama oturdum. İlk meclis toplantısı yapılıyor ve 
ben o toplantıya katılmadım. Belediye meclisi bana otuz bin lira maaş 
belirliyor. O zamanın parası otuz milyar. Ha ben onu eczane de bir 
haftada kazanıyorum o ayrı olay. Erzül Emel, Türkiye gazetesinde hani 
belediyenin parası yoktu, mührü yoktu, kendine elli milyar maaş bağlattı 
diye haber yapmış. Bunun üzerine basına ‘Benim buradaki maaşa 
ihtiyacım yok bundan sonra beş yıl süreyle maaş gündeme gelmeyecek, 
en düşük maaşı alacağım’ açıklaması yaptım ve beş yıl en düşük maaşı 
aldım ve yüz milyarda Mehmetçik Vakfına bağışladım, ödülüm var. 
Güzelbahçe’ye hizmet etmekte bu kadar kararlıydım.”  
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Şebnem TABAK 
Karşıyaka Belediye Başkanı (1999-2004). 

 
“Önce kadınların kendisine inanması gerekiyor. Ben yapabilirim, 
ben havlu atmam demeliler.” 
 
Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir, 1962- 
Baba Adı: Alaattin. 
Anne Adı: Aysel. 
Eğitim Durumu: Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü. 
Medeni Durum: Evli, 3 çocuk annesi. 
Belediye Başkanı Olduğu Dönem: 1999-2004. 
Parti: DSP. 

 

Çalışma Yaşamı:  İzmir Büyük Şehir Belediyesinde şehir planlamacısı 
olarak çalışmıştır. 

 
Siyasete Giriş Süreci 
 
Şebnem Tabak, belediye başkanı olmadan önce siyasetle fazla bir ilişkisi 
olmadığını, 1-2 yıl kadar partide görev aldığını fakat çok aktif olmadığını, 
tam bu iş bana göre değil deyip ayrılmaya karar verdiğinde, büyük bir 
tesadüf eseri, belediye başkan adayı teklifinin geldiğini samimiyetle 
anlatmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesinde şehir planlamacısı olarak 
çalışırken bir meclis üyesi yüzünden müdürü ile tartıştığını ve müdürünün 
evrakları önüne atmasına çok içerlediğini, meclis üyesi olarak diğerlerine 
örnek olmak arzusunun kendisini bu yola sevk ettiğini açıklamıştır. 
Belediye başkanı adayı olması konusunda teklif geldiğini ama bu teklifin 
göstermelik olduğunu söyleyen Tabak, asıl adayın ilçe başkanı olan kişi 
olduğunu ama ilçe başkanı olarak sadece kendi adını Ankara’ya 
göndermek istemediği için kimsenin tanımadığı, siyasette aktif olmayan 
ve Ankara tarafından onaylanması çok zayıf bir ihtimal olan kendisini 
seçtiğini söylemiştir. Böylece özgeçmişinin Ankara’ya gittiğini ancak 
sürpriz olarak Ankara’dan kendi isminin geldiğini ve böylece seçimlere 
girdiğini anlatmıştır. 
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Belediye Başkanlığı Yaşamı 
 
Şebnem Tabak, Belediye başkanı olarak çok borçlu bir belediye 
devraldıklarını, ardından gelen 1999 depremi nedeniyle belediye 
bütçelerine para gelmediğini, bu sıkıntılı 1-2 sene süresinde ancak 
işçilerin maaşlarını ödeyebildiklerini, park-bahçe gibi çok fazla para 
gerektirmeyen hizmetlere ağırlık verdiklerini anlatmıştır. Parkların 
açılmasına ve düzenlemesine önem vermesinin bir nedenini de o yıllarda 
kendi ikiz çocukları 6 yaşında olduğu için çocukların bu tür yerlere ne 
denli gereksinim duyduğunu ilk elden deneyimlemiş olmasına 
bağlamaktadır. 1-2 yıl içerisinde belediyenin borçlarını bitirerek 
toparlandıklarını ve özellikle Karşıyaka’nın fakir semtlerinin sorunları ile 
ilgilenmeye başladıklarını anlatmıştır. Bostanlı’nın zenginliği ve güzelliği 
ile tezat teşkil eden Anadolu Caddesi üzerindeki ve Yamanlar’daki fakir 
bölgelere gittiklerini, önce oradaki halkla iyi ilişkiler kurmak üzere 
ziyaretler, spor ve müzik etkinlikleri yaparak açılan tesisleri iyi 
kullanmalarını ve zarar vermemelerini öğrettiklerini anlatmıştır. Daha 
sonra anaokulları ve meslek edindirme kursları açarak bölgedeki kadın ve 
çocuklara yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etmiştir. Kültür Müdürü ile 
birlikte buralardaki etkinliklere bizzat kendisinin düzenli olarak 
katıldığını ve bu şekilde tüm projelerin başarılı olduğunu belirtmiştir. 
Daha sonra Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile işbirliği 
yaptığını ve bu üniversitelerden gelen psikologların buradaki annelerle 
konuştuklarını anlatmıştır. Bu sayede daha önceleri sadece sahil 
kesimlerine götürülen hizmetlerin yukarılara taşındığını vurgulamıştır. 
Bölgeye götürdüğü diğer bir hizmet olarak çocuklar ve büyükler daha 
fazla okusun diye açtığı kütüphaneden, kadınların sosyal yaşama ve iş 
yaşamına girmelerinin sağlanması konularından bahsetmiştir. 
 
Siyasette Kadın Olmak 
 
Karşıyaka'nın ilk kadın belediye başkanı olarak insanların kendisini çok 
güzel karşıladıklarını söyleyen Şebnem Tabak, asık suratlı yöneticilerden 
sıkılan insanların, güler yüzlü ve rahat bir kadınla karşılaşmaktan hoşnut 
olduklarını ve kendisini hemen kabullendiklerini anlatmıştır. Seçim 
çalışmaları sırasında kahvehanelere girip çıkmanın kendisi için bir sorun 
olmadığını, bir şehir planlamacısı olarak gerek eğitimi ve stajı, gerekse 
çalışma yaşamı süresince erkek mekânı kabul edilen kahvehanelere 
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gitmeye alışkın olduğunu, bu nedenle hiç zorlanmadığını ifade etmiştir. 
Ardından seçim bölgesinin İzmir’in Karşıyaka ilçesi olduğunun akılda 
tutulması gerektiğini eklemiştir. 
 
Tüm bunlara rağmen insanların zihinlerindeki “kadından başkan olmaz” 
önyargısını yıkmanın çok zor olduğunu 4-5 yıl süresince kendisine hep 
“Reis Bey” dendiğini, hatta yüzüne bakılarak “Şebnem Bey” dendiğini 
anlatmıştır. Önceleri kadın olduğu için irade gösteremeyeceğini 
düşünenlerin daha sonra yaptıklarını ve emeğini görüp saygı duymaya 
başladıklarını, bu durumun belediye çalışanları için de geçerli olduğunu 
ifade etmiştir. 
 
Şebnem Tabak, siyaset yapan kadınların çoğunun ne yazık ki 
erkekleştiğini, saldırganlaştığını ve küfürlü konuşmaya başladıklarını, 
kendisini özellikle böyle bir değişimden uzak tutmaya özen gösterdiğini 
anlatarak, siyaseti bırakma kararında bunun da etkisi olduğunu 
belirtmiştir. Siyaseti bırakmasının başka bir nedeni olarak insanların 
sadece kendisini hedef almadıklarını, ailesi ile ilgili çirkin dedikodulara 
maruz kaldığını ve bütün bunların çok yıpratıcı olmasını göstermiştir. 
Siyasetin içinden gelen kişilerin bu tür saldırılara alışkın oldukları için 
aldırış etmediklerini ama siyasete yeni giren biri için ailesinin ve 
sevdiklerinin hedef alınmasını son derece rahatsız edici bulduğunu 
bildirmiştir. Siyasetin insanları şüpheci yaptığını, o güne kadar insanları 
çok seven ve onlara güvenen biri olmasına rağmen, insanlardan şüphe 
etmeye başladığını, “Selam verdi, benden bir şey mi isteyecek” 
duygusunu sıklıkla yaşamaya başladığını, ayrıca kendi partisinden olan 
kişilerle zaman zaman ters düştüğünü ve bu nedenlerle siyaseti bırakmaya 
karar verdiğini ifade etmiştir. Belediye başkanlığındaki son senesinde 
DSP’li olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın CHP'ye geçtiğini, 
kendisine “Gel, beraber CHP’ye geçelim” dediğini, ama bu teklifi kabul 
etmeyerek siyaseti bıraktığını anlatmıştır. Şebnem Tabak, kendi öz 
eleştirisini de yaparak siyasete girmek isteyen kadınlara şu önerilerde 
bulunmuştur: 
 
“Önce kadınların kendisine inanması gerekiyor. Ben yapabilirim, ben 
havlu atmam demeliler. Ben havlu attım, ama atmayacak kadınların 
olması lazım. Kadınları durduran erkeklerden çok, kadınların kendileri 
oluyor. Kadınlar daha fazla hırslı olmalı. Mesela törenlerde protokolde 
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resim çekilecek, ben en öndeyim, benim gibi iri yapılı bir kadını geriye 
çekip arkaya atan siyasetçi kadınlar var ve onlar daha başarılılar. 
Gazetelerdeki resimlerde ben hep en köşelerde çıkmışımdır. Önemli olan 
diğer bir nokta, duyguları ile değil, mantıkla hareket etmeliler. Ayrıca 
kadınlar siyaset alanında çok okumalı, kendilerini geliştirmeli, bilgili 
olmalı. Siyaset öyle rasgele girilecek bir alan değil. Bu işe girecek 
kadınların bu alanda çok iyi eğitilmeleri gerekli. Diyarbakır’daki belediye 
başkanları toplantısında güneydoğudaki kadın belediye başkanlarını 
dinleyince siyaset alanında iyi donanımlı olmadığımı fark ettim. Kızımla 
ve yeni nesille kendimi karşılaştırdığımda bu farkları görüyorum. 
Bilgileriyle, eğitimleriyle, hırslarıyla ve mantıkla karar vermeleriyle yeni 
nesil kadınların siyasete daha hazır olduklarını görüyorum. Ben 
vazgeçtim, onlar vazgeçmesin.”  
 

 
                                                                                                                                                               
Partilerde Kadının Konumu 

Şebnem Tabak, siyasi partilerden aday gösterilen kadınların genellikle 
siyasetteki önemli birileriyle bir yakınlıkları olduğunu, bileğinin hakkıyla 
bir yerlere gelen kadın sayısının çok az olduğunu belirterek İzmir’de 
kontenjandan gelerek seçilen birkaç milletvekilinin adını vermiştir. Işılay 
Saygın ve Nurgül Uçar Aktuğ gibi kendi emeği ile siyasette var olan 
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kadınların ise özel yaşamlarından feragat ederek kendilerini bu işe 
adadıklarını söylemiştir. Belediye başkanı seçildiğinde Işılay Saygın'ın 
kendisine hediye ettiği ruj kutusunu aldığında çok şaşırdığını, daha sonra 
onun altında yatan mesajı anladığını ifade etmiştir. 
 
Partilerde kadınların karar mekanizmalarında yer alabilmelerinin çok zor 
olduğunu ifade eden Tabak, bu duruma tek istisna olarak Rahşan Ecevit’i 
göstermiş, rahmetli Bülent Bey’in Rahşan Hanım’ın düşünce ve 
kararlarını dikkate aldığını anlatmıştır.  
 
Şebnem Tabak, cinsiyet eşitliğinin partilerin temel değerlerinden biri 
olarak benimsendiğini düşünmemektedir. Sadece seçim zamanı kadınların 
gündeme gelmesinden ve daha sonra unutulmasından ve partilerin kadın 
kollarının neredeyse erkek kolları gibi çalıştığından yakınmaktadır.  
 
Şu an bir partiye üye olmayan Şebnem Tabak, seçim dönemlerinde 
kadınlara bir eğitim verildiğini ama bu eğitimlerin genellikle havada 
kaldığını ve gerçek anlamda verimli olmadığını anlatmıştır. Ayrıca kadın 
adaylardan alınan ücretin düşük tutulmasını olumlu bulduğunu 
söylemiştir. Kadın kotası konusuna pek sıcak bakmayarak bunun 
aşağılayıcı olduğunu, günümüzde adayların kadın-erkek ayırımı 
gözetmeksizin insan olarak değerlendirilmeleri gerektiğini bildirmiştir. 
Üstelik kadın kotasının göstermelik olduğunu, erkek egemen sistemde 
kadınların seçilebilecek sıralara konmadığını eklemiştir. Örnek olarak 
2015 Haziran seçimlerinde İzmir’den yalnızca 4 kadın milletvekilinin 
çıkmasını vermiştir. 
 
Kadın Hareketi 
 
Şebnem Tabak, günümüz Türkiye’sinde sivil kadın örgütleriyle siyasi 
partiler arasında ilişki kurulduğunu, toplumdaki kadın hareketinin, eylem 
ve söylemleri ile Parlamentoda kadınlar hakkında alınacak kararlar 
üzerinde az da olsa etkili olmaya başladığını ifade etmiştir. Kendisinin 
sivil kadın örgütlerinin etkinliklerine katılmadığını çünkü buralardaki 
kadınların çok hırslı olduğunu ve bunun kendi yapısına ters düştüğünü 
söylemiştir. 
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Türkiye’de Kadın 
 
Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olan Türkiye’nin, cinsiyet ayrımcılığı 
raporlarında oldukça alt sıralarda yer almasında toplumdaki kadın ve 
erkeğe bakış açısındaki farkların büyük rol oynadığını, bu konuda hem 
kız hem erkek çocuklarını yetiştiren annelere önemli görevler düştüğünü 
savunan Şebnem Tabak, anneler oğullarına “Sen erkeksin, evde bir iş 
yapma. Kızlar yapsın.” dedikçe bu sorunun çözülmesinin mümkün 
olmadığını söylemiştir. Yeni nesilleri yetiştirirken toplumsal cinsiyet 
eşitliğini benimseyen anneler çoğaldıkça bu sorunların doğal olarak 
çözüm bulacağına inanmaktadır. 
 
OECD 2011 rakamlarına göre Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında 
kadınların iş gücüne katılma oranının en düşük ülke olması konusunda 
görüşleri sorulduğunda Şebnem Tabak, çok şaşırdığını ifade etmiştir. 
Çünkü kendi gözlemlerine göre Türk toplumunda en çok çalışanın 
kadınlar olduğunu, kanunlarımızda kadının çalışmasını engelleyici 
maddeler kalmadığını, ama ne yazık ki iş kayıtlı istihdama geldiğinde 
kadınlara şans verilmediğini söylemiştir. Bu konuda kadınların da dikkatli 
olması gerektiğini söylemiş, onları elzem olmadıkça izin ve rapor almama 
konusunda özen göstermeleri için uyarmıştır. Ayrıca bazı kadınların iyi 
eğitim görmüş olsalar da ev hanımı olmaya hevesli olduklarını, eğitim 
almış kadınları iş yaşamına teşvik etmenin yollarının aranması gerektiğini 
vurgulamıştır. 
 
Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunun kendisini çok 
üzdüğünü ama bu konunun devlet koruması ve karakollar ile 
çözülemeyeceğini söyleyen Tabak, kadının kendi konumunu ve 
özgüvenini kuvvetlendirmenin daha kalıcı çözümler getireceğini 
önermiştir. Kadına yönelik şiddetin kadın tarafından doğal kabul 
edilmesinin çok acı olduğunu, kadınların fedakâr anne ve iyi eş olmak 
için insanlık haklarından vazgeçtiklerini, bu konularda 
bilinçlendirilmeleri gerektiğini vurgulamıştır. 
 
 Şebnem Tabak, içini acıtan diğer bir konunun çocuk gelinler olduğunu 
anlatmış, bu konunun da sadece eğitimle ve insanların bilinçlendirilmeleri 
ile çözüm bulacağını, yasa ve yasaklarla bu tür sorunların yok 
edilemeyeceğini savunmuştur.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
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adında  “kadın” kelimesinin bulunmamasının çok önemli olmadığını, 
önemli olanın bu ülkede kadınlara yönelik yapıcı bir şeyler yapmak 
olduğunu belirtmiştir.                                                                                                                                         

 

 
 
Aile ve Siyaset 
 
Belediye başkanı olduğunda 37 yaşında ve 3 çocuk sahibi olduğunu 
anlatan Şebnem Tabak, seçim çalışmaları sırasında kendisine kadınlar 
tarafından en çok sorulan sorunun “Çocuklar ne olacak? Ne 
yapacaksınız?” olduğunu söylemiştir. Bu soruya olan yanıtını şöyle ifade 
etmiştir: “Erkek belediye başkanları ne yaptıysa ben de onu yapacağım. 
Zaten çalışan biriydim, yani evde oturan biri olsam belki bazı yeni 
düzenlemeler gerekirdi ama bizim için böyle bir şey söz konusu değildi. 
Anne olmak çalışma yaşamına girmeye engel olmadığı gibi siyasete 
girmeye de engel değildir.” 
 
Çocuklarının bakımında ve yetiştirilmesinde kendisine yardımcı bir 
bakıcısı olduğundan, annesinden, ablasından ve eşinden büyük destek 
gördüğünden bahseden Tabak, kendisinin de çoğu zaman uykusundan ve 
dinlenmesinden fedakârlık ederek çocuklarının düzenini aksatmamaya 
çalıştığını anlatmıştır. Ailesini ihmal etmemek için çalışma ve etkinlikler 
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bittikten sonra diğer belediye başkanlarının birlikte gittikleri yemek ve 
toplantılara genellikle katılmadığını belirtmiştir. Eşinin öğrencilik 
yıllarından itibaren siyasetle ilgisinin kendisinden daha çok olduğunu, bu 
nedenle özellikle seçim döneminde onun tavsiyelerinden yararlandığını 
dile getirmiştir. 
                                                                                                                                                      
İzmirli Kadın Siyasetçi Olmak 
 
İzmirli olmasının siyasetçi kimliği üzerindeki etkileri sorulduğunda şöyle 
yanıtlamıştır: “İzmirli olmak elbette etkili olmuştur. En başta siyasette 
fazla erkekleşmedim. Hep neşeli kaldım, siyasetin tüm sıkıntıları bu 
yanımı öldüremedi. Aslında İzmirlinin farklı olduğunun pek farkında 
değildim. Ankara’ya giderken terminalde bana ‘İzmirli misin?’ diye 
soruyorlardı. Nereden anladınız dediğimde, kendilerine ‘Günaydın, bir 
şey sorabilir miyim?’ dediğimi söylediler. Sadece İzmirliler kendilerine 
‘Günaydın’ diyorlarmış. Biz İzmirliler gerçekten güzel ve kibar 
insanlarız. Ayrıca bizler genellikle kadın erkek ayırımı pek yapmayız. 
Ben hiç kız erkek ayrımı olmayan bir ailede büyüdüm. İzmirli kızlar 
arkadaşlarını kız erkek diye ayırmazlar. Rahat kahkaha atarlar, mesela 
Saba Tümer’e bakın. Ne güzel kahkaha atıyor. İzmirli kadının erkeklerle 
birlikte olmaktan sıkılmaması ve neşesi siyasi yaşamımda bana çok 
yardımcı oldu.” 
 
Unutulmayan Anılar 
 
Şebnem Tabak, belediye başkanlığı sırasındaki bir anısını anlatmasını 
istediğimizde komik bulduğu bir anısını şöyle aktarmıştır:  
 
“Bir sabah bir bey geldi,  morali bozuk, eşiyle araları bozulmuş. Bu arada 
biz asansördeyiz. Benden eşini aramamı, barışmalarını sağlamamı istedi.  
Böyle bir şey yapmaya hiç niyetim yoktu. Fakat tam bu sırada asansör 
bozuldu. Adam hiç durmadan konuşuyor, bana yalvarıyordu. O gün 
yapılacak bir sürü önemli iş vardı ve biz o küçücük eski asansörün içinde 
hapis kalmıştık. Adak adar gibi ‘Allahım, beni bu asansörden kurtar, bu 
adamın isteğini yerine getireceğim’ dedim. Asansörden çıkar çıkmaz 
adam benimle ofisime daldı, sekreterime eşinin numarasını verdi. 
Telefonu açtım. ‘Ben Şebnem Tabak, eşinizin yanındayım’ der demez, 
karşımdaki kadın sesi, ‘Hadi, git başkasıyla dalga geç, koskoca başkan 
beni mi arayacak’ dedi ve telefonu küt diye yüzüme kapattı”. 
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Şükran AKYER 
Menderes-Değirmendere (1999-2004). 

 
“Bir kadının kendini siyasette kabul ettirmesi için gücünü tabandan 
alması gerekir.” 
 
Doğum Yeri ve Tarihi: Seferihisar/İzmir, 1942- 
Baba Adı: Muharrem 
Anne Adı: Ayşe 
Eğitim Durumu: Yüksekokul. 
Medeni Durum: Evli, 2 çocuk annesi. 
Muhtarlık yaptığı Dönem: 1994-1999. 
Belediye Başkanı Olduğu Dönem: 1999-2004. 
Parti: ANAP. 

 

Çalışma Yaşamı:  27 yıl Değirmendere’de öğretmenlik yapmıştır. 
 
Siyasete Giriş Süreci  
 
Şükran Akyer, 1999 yılında 27 yıldır öğretmenlik, 15 yıldır müdürlük 
yaptığı Değirmendere’ye muhtar olarak seçilmiştir. Aslında siyasete hiç 
niyetli olmadığını ama onca yıllık emek verdiği öğretmenlikte siyasi 
nedenler dolayısıyla sürgünlere uğradığını, sürekli müfettişlerin okuluna 
geldiğini, bir hatasını bulmak için gelen müfettişlerin onu tebrik ederek 
ayrıldıklarını ve kendisine çok iyi bir idareci olduğunu ve mutlaka 
siyasete atılması gerektiğini söylemelerinin aklına bu fikri soktuğunu 
anlatmıştır. Emekliliğinden hemen sonra muhtar seçilmiş ve 5 yıllık 
muhtarlığı sırasında Değirmendere’ye içme suyu getirmiş, yollarını 
yaptırmıştır. 1997 yılında Değirmendere’nin belde olmasıyla halk 
tarafından belediye başkanı adayı olarak gösterilmiş ve ANAP 
milletvekili Işılay Saygın’ın desteği ve 35 yıldır kendini tanıyan ve 
destekleyen halkın seçimi ile 1999 yılında Değirmendere’nin ilk belediye 
başkanı olmuştur.  
 
Muhtarlık yıllarında hiçbir partiye üye olmadığını belirten Akyer, aslen 
solcu olduğunu, bu yüzden müdürlüğü sırasında MC (Milliyetçi Cephe)  
hükümetlerinin hedefi olduğunu ve ilk adaylığını CHP’den koyduğunu 
söylemiştir. O yıllarda ANAP hükümetinin İçişleri Bakanı olan, kendisini 
muhtarlık döneminden tanıyan ve destek veren eski İzmir Valisi Kutlu 
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Aktaş’ın üçlü bir kararname ile Değirmendere’yi belediye yapmasından 
dolayı, vefa duygusuyla, ANAP’tan belediye başkanı adayı olduğunu 
açıklamıştır.  
 
Belediye Başkanlığı Yaşamı 
 
Şükran Akyer, yeni kurulan ve parası olmayan Değirmendere 
Belediyesinin ilk başkanı olmanın zor olduğunu ama üç büyük bakanın, 
Işılay Saygın, Sümer Oral, Erkan Mumcu, destekleriyle olağanüstü işler 
başardıklarını anlatmış ve maddeler halinde kısaca bunları şöyle 
özetlemiştir: 
 

• İki büyük su deposu yapmak ve tüm su alt yapısını yenilemek; 
• Atatürk Mahallesi, İnönü Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi gibi 

yeni mahalleler açmak; 
• Kanalizasyon sistemini yenilemek ve her yere ulaştırmak; 
• Üç büyük katlı iş merkezi, üstü düğün salonu belediye sarayı 

inşaatını yapmak;  
• Sağlık ocağı açmak; 
• Ana yolları asfaltlamak; 
• Ara sokakları kilit parke ile kaplatmak; 
• Belediyeye iş makinesi, makam aracı, çöp kamyonu, vidanjör ve 

itfaiye olarak 8 tane araç almak; 
• Kadınlara özel, elişi, dikiş nakış ve resim kursları açmak; 
• Erkeklere arıcılık kursu açmak; 

 
Şükran Akyer, tüm bunların yanında en büyük başarısının halk ile 
kurduğu yakın ilişki olduğunu, kapısının herkese her zaman açık 
bulunduğunu, Değirmendere’de ve Seferihisar’da sokağa çıktığında hâlâ 
“Başkanım” diye sevgi ve saygı gördüğünü anlatmıştır. Bu sevgi ve 
saygıyı kazanmak için çok çalıştığını, Ankara’daki işleri halletmek için 
sık sık sabah ezanında ilk uçakla yola çıkıp, aynı akşam 23.00 uçağı ile 
döndüğünü ifade etmiştir. 
 
Belediye başkanlığı yaptığı dönem süresince belediye meclisinde tek bir 
kadın bile bulunmadığını ve bunun kendisi için bir dezavantaj olduğunu, 
kadınlara yönelik yapmak istediklerinin sürekli olarak engellendiğini, 



234	  

mecliste kadın desteğine sahip olsaydı, çok daha büyük işlere imza 
atabileceklerini dile getirmiştir. 2004 yılında tekrar aday olmadığını 
çünkü ANAP’ın bittiğini, AKP’nin iktidara geldiğini, AKP, CHP ve 
MHP’den teklif gelmesine rağmen geri çevirdiğini ve 62 yaşında siyaset 
yaşamını noktaladığını söylemiştir. 
 

 
 
Siyasette Kadın Olmak 
 
Şükran Akyer, siyasette kadın olmasından dolayı zorluklarla 
karşılaşmadığını, çünkü 34 yıldır yaşamış olduğu bu yerde herkesin 
kendisini tanıdığını, birçoğunun öğretmeni olduğunu, birçoğunun 
çocuğunu okuttuğunu, kendisini bu mevkilere teşvik edenin halk 
olduğunu anlatmıştır. Siyasetteki sıkıntılarının halkın arasına girmek 
değil, bürokrasi ile cebelleşmekten kaynaklandığını söylemiştir. Üstelik 
siyasette kadın sayısı az olduğu için kendini kabul ettiren kadınların daha 
fazla ilgiyle ve saygıyla karşılandığını belirtmiştir. 
 
Bir kadının kendini siyasette kabul ettirmesi için gücünü tabandan alması 
gerektiğini, halkla bütünleşmenin onlardan biri olmanın çok önemli 
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olduğunu anlatan Akyer, Değirmendere’de herkesin düğününe, 
cenazesine gittiğini, çingene düğünlerine gidip onlarla beraber oynadığını, 
nişan yüzükleri taktığını ve bu şekilde hem başarılı olduğunu hem sevilip 
sayıldığını dile getirmiştir. Yukarıdan gelen ve halka yukarıdan 
bakanların sadece koltuklarında var olabileceğini ama halkın desteğinin 
bulamayacağını söylemiştir. 
 
Akyer, küçük yerlerde kadınların siyasette var olmalarının daha kolay 
olduğunu çünkü buralarda halk ile yakın ilişkiler kurmanın ve tanınmanın 
mümkün olduğunu belirterek, halkı yanında olan bir siyasetçi kadını 
kimsenin yıldıramayacağını ve her türlü güçlüğü tabanından aldığı güçle 
yeneceğini ifade etmiştir.  
 
Şükran Akyer, siyaset yapan kadınların erkekleştiğini düşünmektedir. 
Aslında zaten önceden erkek gibi olan kadınların bu işe girdiklerini 
söylemiştir. Kendisinin Kale’de ve erkek gibi yetiştiğini eklemiştir. 
Kadınların siyasetin seviyesini olumlu yönde etkilediğini, kadınların 
olduğu yerde söz ve davranışlara daha dikkat edildiğini düşünmektedir. 
Fakat zaman zaman kadınların kadın olduğunu unutup erkekler gibi 
pervasız olmak zorunda kaldığını ifade etmiştir. 
 
Şükran Akyer, kadınların siyasete geç atılmasının nedenlerini eşlerinin ve 
çocuklarının bakımına öncelik tanımaları ve genellikle meslek sahibi olan 
bu kadınların iş yaşamında belirli bir yere gelmelerini beklemeleri olarak 
görmektedir. Ayrıca erkek egemen siyaset dünyasında erkeklerin 
kadınları siyasete pek yaklaştırmak istemediklerini, onları bu dünyadan 
uzak tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını, kadınları hiçe saydıklarını 
eklemiştir. Kadınların siyasette neden kalıcı olamadıkları konusunda bir 
genelleme yapmak istemediğini ama kendisinin yorulduğu için siyasetten 
ayrıldığını söylemiştir. 
 
Partilerde Kadının Konumu 
 
Partilerde kadınların karar mekanizmalarında yer alamamalarının 
nedenini kadınların pasifliği olarak nitelendiren Şükran Akyer, kadınların 
erkekler kadar yırtıcı olamadıklarını belirterek, seçimlerin kaderinin 
genellikle bir gecede değiştiğini, erkek adayların verdiği alkollü bir 
yemek ile oyları kendilerine çevirdiklerini belirtmiştir. Bu konularda 
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kadın adayların zayıf kaldığını, kendilerine bazı yeni stratejiler bulmak 
zorunda olduklarını söyleyerek, kendisinin seçim öncesinde kadınlara 
tülbent dağıttığını anlatmıştır. Kadınların kadınları desteklemesinin 
önemine değinerek, gerek genel seçimlerde, gerekse parti içinde 
görevlendirmelerde kadınların birbirine oy vermesi sağlanabilirse Türk 
siyasetinin ibresinin kadınlar lehine hızla döneceğini söylemiştir. 
 
Partilerin kadın sorunlarıyla pek ilgilenmediklerini söyleyen Akyer, 
aileden sorumlu bir bakanlığın olduğunu ama şu andaki bakanın Işılay 
Saygın gibi eski bakanlar kadar etkin olmadığını belirtmiştir. Şükran 
Akyer, partilerin kadın kollarının yararlı olduğunu düşünmektedir, 
buralarda çalışan bazı kadınların şahsi çıkar peşinde olduğunu bilse de 
birçoğunun gerçekten hizmet etmek için çalıştığını ve bu şekilde siyaset 
sahnesine ilk adımlarını atma fırsatı bulduklarını söylemiştir.   
  
Kadın Hareketi 
 
Sivil kadın örgütleriyle siyasi partiler arasında ilişki kurulmasının 
önemine değinen Akyer, halka hizmet için bunun elzem olduğunu, kendi 
başkanlığı sırasında sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaptığını ifade 
etmiştir. Öğrencilere burs bulmak için İzmir Ticaret Odasına, 
dershanelere gittiğini, bu şekilde birçok fakir öğrenciye öğrenim imkânı 
sağladığını anlatmıştır. Akyer şu anda kadın faaliyetlerine katılmadığını, 
bu işleri gençlere ve kendi kızına devrettiğini söylemiştir. 
 
Şükran Akyer, kendisini bir feminist olarak tanımlamakta, kadınlara 
pısırık olmamasını, bir erkeğin egemenliğine girmemesini, ailelerine 
bakmalarının yanı sıra kendilerine biraz zaman ayırmalarını, ülke 
sorunları ile yakından ilgilenmelerini ve gündemi takip etmelerini tavsiye 
etmiştir. Bir sivil toplum örgütüne üye olmanın önemli olduğunu, böylece 
kadınların ev ve iş döngüsünden çıkma ve ülke sorunlarını görme fırsatı 
bulduklarını belirtmiştir. Kadının sorumluluğunun yalnızca evi ve 
çocukları olmadığını, kendi çocuklarının daha iyi bir dünyada yaşaması 
için sosyal sorumluluk almaları gerektiğini ifade etmiştir. 
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Türkiye’de Kadın 
 
Şükran Akyer, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Türkiye’nin son 
yıllarda bir gelişme gösteremediğini, hatta bir gerilemenin söz konusu 
olduğunu düşünmektedir. Türkiye’de kadınların iş gücüne katılımı 
konusunda, kız çocuklarının okutulmasıyla bu oranın yükseleceğini 
beklediğini söylemiştir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde kız 
çocuklarının okula gönderilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini, bu şekilde 
hem istihdama katılım oranının yükseleceğini hem de çocuk gelin 
oranlarının düşürülebileceğini söylemiştir. Hükümetlerin kadınlara ilişkin 
kanunları çıkarırken çok dikkatli olmaları gerektiğini, son günlerde 
çıkarılan resmi nikâh olmadan imam nikâhı yapılabilir kararının çok 
talihsiz bir karar olduğunu eklemiştir. 
 
Kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddetin artması konusunda, erkek 
egemen dünyada erkeklerin şımartıldığını, bu nedenle her istediklerini 
yapabileceklerini düşündüklerini, en ufak bir karşı koyma gördüklerinde 
şiddete başvurduklarını ifade etmiştir. 
 
Şükran Akyer, şu anda partilerin hiçbirinde kadın istihdamının 
arttırılması, kadın-erkeğe eşit ücret, kreş ve anaokulu sayılarının 
arttırılması ve şiddeti önleme politikaları türünden politikalara sahip 
olmadığını, acilen bu tür politikaların üretilmesi gerektiğini savunmuştur.  
 
Şükran Akyer, bir Atatürk öğretmeni olduğunu söyledikten sonra, ülkenin 
tüm sorunlarının çözümünde olduğu gibi kadın sorunlarının da 
çözümünün, Atatürk devrim ve ilkelerine sahip çıkmak olduğunu 
belirtmiş, öğretmenlerin en büyük görevinin yeni nesillere Atatürkçülüğü 
aşılamak olduğunu söylemiştir.   
 
Aile ve Siyaset 
 
Siyasi yaşamı boyunca eşinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını anlatan 
Akyer, eşi olmadan bu işlerin altından kalkmasının mümkün olmadığını, 
muhtarlığı ve belediye başkanlığı süresince kendisinin Değirmendere’yi 
eşinin ise evi idare ettiğini gülerek anlatmıştır. Siyasete geç atıldığını bu 
nedenle her iki oğlu da yetişkin olduğundan kendilerine bakabildiklerini 
ve böylece tüm vaktini Değirmendere’ye ayırabildiğini söylemiştir. 
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Siyasetteki kadının mutlaka iyi bir eşe ve desteğe ihtiyacı olduğunu 
belirtmiştir. Siyasete giren kadınların anne ve eş olarak zorlanmalarının 
abartıldığını düşünen Akyer, eşlere ve çocuklara yapılan işin önemi 
anlatılarak onların desteğinin alınabileceğini söylemiştir.  
 
İzmirli Kadın Siyasetçi Olmak 
 
Şükran Akyer, İzmirli olmasının kadın siyasetçi kimliği üzerinde elbette 
etkisi olduğunu, İzmirlilerin her zaman ilerici olduklarını, ailelerin kız 
çocukları üzerinde baskıcı olmadıklarını ve bu nedenle böyle baskın bir 
karakter geliştirerek istediklerini yapmayı başardığını anlatmıştır.  
 

 
  
Unutulmayan Anılar 
 
Şükran Akyer, unutulmayan anısı olarak Malta mahallesine nasıl asfalt 
döktürdüğünü anlattı. Bağları, bahçeleri, zeytinlikleri ile ünlü olan bu 
bölgede oturan insanlar, yollarının toz, toprak ve çamur içerisinde 
olduğundan şikâyetçi olunca bu durumu çözeceğine dair onlara söz 
vermiş. Cumhuriyet bayramı sırasında verdiği bu sözü tutmak için acele 
etmesi gerektiğini biliyormuş, çünkü sonbahar yağmurları başlamak 
üzereymiş. Hemen Köy Hizmetleri Müdürlüğüne giderek durumu 
anlatmış. “Tamam, sen oralara traktörle toprak döktür, stabilize yaptır, biz 
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gelir asfaltlarız.” diyerek başlarından savmışlar. Bütçesinde hiç parası 
olmamasına rağmen bu sorunu çözmeye kararlı olan Akyer, camiden bir 
anons yaptırarak “Bütün millet, herkes traktörlerini alsın, kepçe paraları 
benden, mazot paraları benden, yollara toprak dökülecek.” demiş. O 
cumartesi ve pazar beş bin traktör toprak dökmüşler. Pazartesi sabahı 
tekrar Köy İşleri Müdürlüğüne gitmiş. “Benim yollarım hazır, gelin asfalt 
dökün” deyince “Niye bu kadar acele ettiniz “,”Sırada başka yerler var, 
şimdi oraya gelemeyiz” ve “Size kim söz verdi?” gibi olumsuz yanıtlar 
almış. Çok üzülmüş, yağmurdan önce acele asfalt dökülmezse o kadar 
insanın emeğinin boşa gideceğini biliyormuş. Almış kalemi eline ve 
aklına gelen her yere yazmış. Bu yazılardan birini de Vali Kutlu Aktaş’a 
göndermiş. Valilik talimatıyla iş makinaları gelip asfaltı dökmüşler. 
Asfalt döküldükten üç gün sonra çok kuvvetli yağmurlar yağmış. Şükran 
Akyer, bu anısını anlatırken hâlâ o günkü gibi heyecanlanıp “3 gün daha 
geç kalınsaydı her şey mahvolacaktı.” diyordu. Daha sonra bir buket 
çiçek yaptırıp Vali Kutlu Aktaş’a teşekküre gitmiş. Vali kendisini tebrik 
ederek, “Keşke bu buket yerine okulun önüne diktirdiğin güllerden 
toplayıp getirseydin. Ben hiç böyle bir güzellik görmedim.” demiş. 
Bunları anlatırken Şükran Hanım’ın duyduğu sevinç ve gurur hâlâ 
yüzünden okunuyordu.   
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Saliha ÖZÇINAR ŞENGÜL 
Kiraz Belediye Başkanı (2014-2019) 

 
“Bir belediyeye kadın eli değmesi farklılığı arttıracaktır.” 
(Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Şengül A Haber Röportaj, 2015) 
 
Doğum Yeri ve Tarihi: Kiraz/İzmir, 1983- 
Baba Adı: Durmuş. 
Anne Adı: Şerife. 
Eğitim Durumu: Anadolu Üniversitesi İngilizce 
Öğretmenliği 
Medeni Durum: Evli, 1 çocuk annesi.  
Belediye Başkanı Olduğu Dönem: 2014-2019. 
Parti: MHP. 

 
 

Çalışma Yaşamı:  Etüt Merkezi işletmeciliği. 
 
1983 yılında İzmir, Kiraz’da dünyaya geldi. Babasının adı Durmuş, 
annesinin adı Şerife’dir. İlk ve orta eğitimini Kiraz’da, lise eğitimini ise 
Ödemiş’te tamamladı. Lise öğretimini takiben Anadolu Üniversitesi 
Yabancı Diller Bölümünden mezun oldu. 2014 Mahalli İdareler Genel 
Seçimleri esnasında Kiraz’da etüt merkezi işletmeciliği yaptığı sırada; 
MHP’den belediye başkan adayı olan babasının kalp damar 
rahatsızlığının artması sonucunda adaylıktan çekilmesi üzerine, babasının 
hayalini gerçekleştirmek üzere genç yaşta belediye başkan adayı oldu. 
 
Belediye başkan adaylığı sırasında, çocukluk ve gençlik dönemlerinde 
babasının belediye başkanlığı adaylıkları sırasında siyasetle tanışan 
Şengül, babasından edindiği bilgi ve birikimle birlikte eğitimci kimliğini 
birleştirerek seçimlere hazırladı ve Kiraz halkının gösterdiği teveccühle 
seçimleri büyük bir farkla kazandı (Siyasette, 2014, s. 79; İzmir’de 2015). 
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Sema PEKDAŞ 

Konak Belediye Başkanı (2014-2019) 
 

“Türkiye’de siyaseti kadınlar normalleştirecek. Ben bugünlerin uzak 
olmadığına inanıyorum.” 

 
Doğum Yeri ve Tarihi: Burdur, 1957- 
Baba Adı: Halil. 
Anne Adı: Macide.   
Eğitim Durumu: Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi. 
Medeni Durum: Evli, 1 çocuk annesi.  
Belediye Başkanı Olduğu Dönem:  2014-2019. 
Parti: CHP. 

 

Çalışma Yaşamı: 1987 yılından bu yana İzmir Barosuna kayıtlı olarak 
avukatlık yapmaktadır.       

 
Siyasete Giriş Süreci 
 
Sorumlu bir yurttaş olmak idealinin siyasete girmesinin en önemli 
nedenlerinden biri olduğunu belirten Sema Pekdaş, siyaset anlayışını ve 
siyasete giriş sürecini şöyle özetlemiştir: “Bana göre siyaset insanın 
yaşamıyla ilgilidir. Siyaset yaşadığımız yer, içtiğimiz su, yediğimiz 
ekmek, soluduğumuz havadır. Bunu böyle düşünürsek, benim siyasete 
ilgim üniversiteye girmemle, öğrenci hareketi içinde yer almamla 
başlamıştır. Dünyayla, ülkemle, okulumla, derslerimle hep ilgilendim ve 
daha iyi bir dünya idealiyle muhalif bir duruş içinde oldum. Dolayısıyla 
siyasete girmeyi bir yaşam biçimi olarak algılıyorum. İnsanın çevresine, 
çalıştığı yere, okuluna karşı sorumluluğu olduğunu düşünürsek benim 
siyasete girmeyi sadece bir parti üyesi olmak olarak 
değerlendirmediğimden siyasete üniversite öğrenciliğim yıllarımda 
girdim demem doğru olacaktır. Ama aktif siyaset olarak değerlendirirsek, 
bir yere aday olmak, seçilerek gelmek, siyasi partilerde görev yapmak 
olarak bakarsak benim siyasette ilk görev almam 1992 yılında Balçova ve 
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçilmemle başlamıştır. Bugünden 
alırsak 22 yıllık siyasi bir serüvenim var. Daha sonra 1999’da Balçova 
Belediye başkan aday adayı olarak yarışa girdim, ama o yarışı kaybettim. 
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Daha sonra Baro süreci başladı. Baro ile ilgili uğraş da aslında siyasetten 
uzak bir uğraş değildi. Ülkenin yargı düzeniyle ilgili problemler aslında 
siyaseten çözülmesi gereken problemlerdir. Dolayısıyla bir biçimiyle 
Baro başkanlığı, aktif bir siyaset olmasa da sonuçta ülkenin yargı 
politikalarıyla ilgili söz söylemek adına siyasetle ilişkili bir görevdi. Aktif 
siyaset olarak 22 yıldır bu siyasetin içindeyim diyebilirim ama bana 
soracak olursanız 40 yıldır siyasetle ilgiliyim.” 
 
Konak Belediye başkanı olmak için hiçbir strateji geliştirmediğini, illa 
‘Başkan olayım’ diye bir derdinin hiç olmadığını söyleyen Pekdaş,  
hayatının, yaptığı işlerin, aldığı sorumlulukların, Baro başkanlığı 
sürecindeki sözlerinin, eylemlerinin, yaptıklarının ve yapamadıklarının 
kendisini bu makama taşıdığını ifade etmiştir. Belediye başkan adaylığı 
teklif edildiğinde, bu teklifi yakınları, arkadaşları ve ailesi ile 
değerlendirdikten sonra görevi kabul ederek aday olduğunu ve seçildiğini 
anlatmıştır. 
 
Belediye Başkanlığı Yaşamı 
 
Yaklaşık 9 aydır Belediye başkanı olarak görev yapmakta olan Sema 
Pekdaş, bu süre içinde yaptıklarını şöyle özetlemiştir: “Hayatın pek çok 
alanına dokunan işler yapmak zorundayız. Parklarla, yollarla ilgilenmeli, 
kaldırım yapmalı, kenti planlamalı, yenilemeli ve yaşanabilir bir çevre 
yaratmalı, sürdürülebilir bir kent yaşamını oluşturmalıyız. Öte yandan biz 
bir sosyal çevrede yaşıyoruz ve sosyal sorumluluklarımız var. 
Hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıran, onların bir kentli olarak hem 
kentin imkânlarından yararlanmaları hem de kentli bir yaşam sürmeleri 
için yapmamız gerekenler var. İzmir, 8 bin 500 yıllık bir tarihe sahip bir 
kent. Belediyecilik yaşantısı çok eskilere dayanan, 150 yıldan fazla 
süredir belediyecilikle yönetilen bir şehir. Dolayısıyla kentli yaşamı 
örgütlenmiş bir şehir. Aynı zamanda 1950’lerden sonra gelen göçlerle 
nüfus yapısı değişen ve büyük bir metropol haline gelen bir şehir. Hem bu 
göçlerle oluşan sorunlara çözüm bulunması hem de kentin kültürel ve 
tarihi kimliğinin gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Bizim 
gecekondulardan oluşan, imar ıslah planlarıyla yapılaşması oluşan 
yerlerle ilgili çalışmalarımız, o bölgelerde yaşayan yurttaşlarımızın kentli 
bir yaşama geçişleri için altyapıda yapmamız gereken işler var. Bu büyük 
yatırımlar gerçekleşinceye kadar İzmir’in kent kimliğiyle uyumlu yaşam 
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alanları oluşması için de çalışmamız gerekiyor. Biz bu anlamda her 
bölgemize, kültür-sanat faaliyetlerinin gitmesi için çalışıyoruz. Her 
bölgede tiyatro çalışmaları yapıyoruz, okullara, sokaklara sanatı 
taşıyoruz. Yurttaşlarımızın kentin imkânlarıyla buluşmalarını sağlayan 
çalışmalara imza atıyoruz. Bu kültür sanat ve sosyal politikalar 
çalışmalarını her alanda yaygınlaştırmak hedefimizdir.” 
 
Özellikle kadınlar için yaptıkları çalışmalar sorulduğunda şu açıklamayı 
yapmıştır: “İzmir aslında bir kadın şehri. Biz bu nedenle kadınların sosyal 
yaşamda daha da güçleneceği çalışmaları yapmayı kendimize hedef 
koyduk. Semt merkezlerimiz aracılığıyla kadınlara yönelik çalışmalarımız 
devam ediyor. Onlarla hem kendilerini ifade ettikleri hem hobilerini 
geliştirdikleri hem de bu hobilerin kazanç olarak geri dönmesini 
sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. ‘Bizim Çocuklar’ adlı bir projeyi hayata 
geçirdik. Bu çalışma Ballıkuyu, Gültepe, İsmetpaşa ve Agora semt 
merkezlerimizde yürütülüyor. Çalışmalar 500 kadın ve 500 çocukla 
sürdürülüyor. 4-8 yaş arası çocuklarımızın sosyal gelişimlerine, kültürel 
kimliklerinin oluşmasına, sorun çözme becerilerinin artmasına yönelik 
çalışmalar yapıyoruz. Öte yandan kadınlara serbest kürsüler açıyoruz. 25 
Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne denk 
gelen günlerde Alsancak’ta, Göztepe’de ve Gültepe’de kadınlarla buluşup 
“Şiddet nedir? Şiddetin çözümü var mıdır? Şiddet nasıl engellenir?” 
başlıklarında forumlar yapıyoruz. Kadınlarımıza kürsüler açarak onların 
kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayıp, kentli kadınlar olarak var 
olmalarını sağlıyoruz. Bu çalışmaların diğer belediyelerle koordineli 
olması için de çalışmalar yapıyoruz. Konak’ta bir sığınma evi yoktu. 
Şimdi bunun çalışmasını yapıyoruz. Çok yakın da bu sığınma evinin 
temellerini atacağız.”  
 
Siyasette Kadın Olmak 
 
“Kadınlar olarak Türkiye’de siyasetin yapıldığı ortamlara rahat 
giremiyorsak o alanlarda siyaset yapmanın önünün açılması için 
çalışmalar yapmamız gerekiyor” diyen Pekdaş, kadınların siyasetteki 
sayısının artmasıyla siyasetin gerçek alanına döneceğine inanmakta. Ona 
göre siyaset otel lobilerinde, içkili restoranlarda değil, sokaklarda, 
evlerde, mahallelerde insanla yapılır. Bu nedenle siyasetin mecrasını 
değiştirerek, asıl yapılması gereken alanlara taşınması gerektiğini belirten 
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Pekdaş, bu konudaki görüşlerini şöyle ifade etmiştir: “Hangi ülke 
olduğunu şimdi hatırlamıyorum ama hamile bir bakan orduyu 
denetlemişti. Siyaset bizde erkekler için bir meslek gibi görülüyor ve ona 
göre değerlendiriliyor. Oysa siyasetin normal alanına çekilmesi kadınların 
görevi olacaktır. Sokaklarda, evlerde siyaset yapılmalı. Otel lobilerinde, 
içkili mekânlarda değil. Türkiye’de siyaseti kadınlar normalleştirecek. 
Ben bugünlerin uzak olmadığına inanıyorum.” 
 
Siyaset yapan kadınların erkekleşmesini “Bir şehir efsanesi” olarak 
yorumlayan Pekdaş, böyle söylenerek kadınların siyasetten 
uzaklaştırılmaya çalışıldığını, oysa kadınların siyaseti kadın gibi yapması 
gerektiğini ve bunu yaptıklarında çok daha başarılı olduklarını vurguladı.  
 
Kadınların siyasette yaşadığı sorunları çözmek için, Türkiye’nin 
uluslararası alanlarda imzaladığı anlaşmalara uygun hareket ederek, tıpkı 
dünyadaki gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kadınları birer birey, birer 
yurttaş olarak hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de var olması 
gerektiğini belirtmiştir. Örnek olarak da aşağıdaki konulara değinmiştir: 
 
“Olumlu ayrımcılık ve uygulanabilir boyutta kota olmalıdır ve bu seçim 
yasalarına girerek çözümlenmelidir. Kadınları yazarsınız ama 
seçilemeyecek yerlere yazarsınız, bu durumda hiçbir sonuç elde 
edemezsiniz. Bir erkek, bir kadın sıralaması dediğimiz fermuar sistem 
uygulanmalıdır. Kritik eşik dediğimiz yüzde 33’lük kotanın da mutlaka 
uygulanması lazım. Kaldı ki, siyaset yapılarak öğrenilen bir şey. Kadınlar 
siyasette yanlış yapabilirler, hata yapabilirler. Bu işler öğrenilerek 
yapılacak işlerdir. Hiç vazgeçmesinler. ‘Kadınlar bu işleri bilmiyor’ diye 
onları listelere yazmamak gibi düşüncelerden vazgeçilmesi gerek. 
Erkekler siyaseti analarından doğduklarında öğrenmediler, yapa yapa 
öğrendiler. Kadınlar da hata yapa yapa siyaseti öğrenirler. Vazgeçmeyip, 
sabırlı olmak ve uluslararası sözleşmelerin tanıdığı tüm olumlu 
ayrımcılıkların, kotaların geçerli olmasını sağlamak gerekiyor.”  
 
Kadınların siyasette yeterince temsil edilmemelerinde medyanın da rolü 
olduğundan bahseden Pekdaş, medyanın kadını geleneksel, ataerkil aile 
rollerinin dışında, birey olarak, karar verebilen, iyi bir uygulamacı olarak 
da ön planda göstermesi gerektiğini söylemiştir. “Medyanın kadına 
yönelik küçümseyici, onu altta gören, onu edilgen gören, cinsiyetçi dilden 
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uzaklaşması gerekmektedir” diyen Pekdaş, kadınların bu dilin değişmesi 
için epey mücadele verdiğini, Türkiye’deki yasaların değişmesinde 
kadınların bu dile karşı duruşlarının etkili olduğunu belirtmiştir. Pekdaş, 
Türkiye’de bir boşanma davasında ‘Kadının sırtından sopayı, karnından 
sıpayı eksik etmeyeceksin’ atasözüne atıfta bulunularak kararların dahi 
alındığını hatırlatmıştır. Bu cinsiyetçi ve ayrımcı dilin medyada maalesef 
oldukça yaygın olduğunu ve bu dil nedeniyle kadınların siyasete özgürce 
girmelerinin engellediğini savunan Pekdaş, bu dile karşı kadınların 
mücadeleye devam etmeleri gerektiğini ifade etmiştir.  
 
Pekdaş, kadınların varlığının siyasetin niteliğini ve kalitesini yükselttiğine 
de değinerek ortaya konan mücadelenin toplumun daha sorumlu, daha 
dikkatli bir dil kullanılmasını sağladığına yürekten inanmaktadır. 
 
Pekdaş, kadınların siyasette niçin kalıcı olamadıkları konusuna da 
değinerek; “Bu çok iddialı bir laf. Kadınlar siyasete daha yeni giriyorlar. 
Dolayısıyla, siyasette kalıcı olup olmamaları onların daha etkin olup 
olmamalarıyla alakalıdır. ‘Kalıcı olmamaları’ biraz peşinen söylenmiş bir 
söz gibi duruyor.” diyerek farklı bir bakış açısı getirmiştir. 
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Partilerde Kadının Konumu 
 
Pekdaş, siyasal partilerde bir kadın aday olmak istediğinde onda erkek 
adaylardan daha çok kriter arandığını, mutlaka iyi bir eğitim görmesi, 
başarılı olmuş olması gerektiğini ve kadınların her bakımdan çok 
donanımlı olmaları beklendiğini söylemiştir. Oysa siyasetinde tıpkı hayat 
gibi karşılıklı olduğunu, hayatta nasıl konumlanıyorsak, siyasette de öyle 
konumlandığımızı, bu nedenle kadınlarda aranan bu kriterlerin bir 
haksızlık olduğunu, siyasetin normalleşmesi ve demokrasinin 
yerleşmesiyle kadınlarda aranan özelliklerin de normalleşeceğini 
umduğunu ifade etmiştir. 
 
Partilerde kadınların karar mekanizmalarında yer alması konusunda ise 
şunları söylemiştir: “Son zamanlarda parti tüzüklerinde yapılan yeni 
düzenlemelerle bu oranlar biraz daha arttı ama istediğimiz ölçülere gelmiş 
bir durum değil. Epey yol aldılar. Bu konuda haksızlık yapmamak gerek. 
Örneğin, Türkiye’deki sendikaların ve meslek odalarının da bu tartışma 
kapsamına alınması lazım. Toplumdaki siyaseti sadece siyasal partiler 
aracılığıyla yapılıyor diye düşünürsek, yanılgıya düşeriz. Oysa 
demokrasinin vazgeçilmezi olan sendikalar, meslek odaları ne durumda 
diye bakmak gerek. Onlardaki daha içler acısı bir durum. Dolayısıyla 
toplam demokrasi kalitesi olarak değerlendirmek, demokrasinin olmazsa 
olmaz yapıları olan diğer sivil toplum örgütlerinin de durumunu tartışmak 
lazım. Siyasi partilerin diğerlerine göre daha fazla yol aldığını söylemek 
mümkün.” 
  
Siyasi partilerin kadınların sorunlarıyla ilgilenmediğini söylemenin 
haksızlık olacağını söyleyen Pekdaş, kadınların kendileri için çalışmıyor 
olmasalar bile aktif olarak siyasi partilerde çalıştıklarını ve partileriyle 
sıcak ilişkileri bulunduğunu ve bu ilişkinin, partilerin kadın sorunlarıyla 
ilgilenmelerine de yol açtığını belirtmiştir. 
 
Pekdaş, mensubu bulunduğu siyasi partinin kadınların siyasete dâhil 
edilmesi konusunda samimi olduğuna ve çaba gösterdiğine inanmaktadır. 
Kadın adaylara eğitim programları uygulandığını ve maddi anlamda 
desteklediği ve bu nedenle de erkek adaylardan daha şanslı olduklarını 
belirtmiştir. Kadın kollarını ve kadınları cesaretlendiren konuşmalar 
yapıldığını söyleyerek, kadınların daha cesur, daha kararlı ve birbirine 
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destek olan, kadın dayanışmasını da hayata geçiren politikaları 
uygulamak zorunda olduklarını ifade etmiştir. 
 
Pekdaş, partilerin kadın kollarının özerk olmamasının ve bir bütçeye 
sahip olmamasının bir yasa sorunu olduğunu Türkiye’nin hâlâ12 Eylül’de 
çıkmış siyasi partiler yasasıyla yönetildiğini ve bu nedenle kadın 
kollarının gelişemediğini açıklamıştır. 
 
Kadın Hareketi 
 
Türkiye’de kadın hareketinin gerçekten tartışılmayacak kadar etkili 
olduğunu düşünen Sema Pekdaş, kadın hareketinin toplumdaki dilin 
değişmesinde etkili olduğunu, Parlamentodaki kadın milletvekilleri ile 
kadın örgütlerinin aktif ve olumlu bir ilişki içinde olduklarını söyleyerek,  
kadın hareketine mümkün olduğunca destek verdiğini ifade etmiştir.  
 
Sema Pekdaş, partilerde öne çıkan kadınların kadın hareketi bilincine 
sahip olduklarını fakat feminist bilincin yeterince gelişmediğine 
inandığını belirterek, bu konunun süreç içinde tamamlanacak ve 
anlaşılacak olduğuna inanmaktadır. Ona göre birincil derecede önemli 
olan, kadınların siyasi partilerle olan ilişkileridir. Kadınların siyasi 
harekete olan inançları, kendi kimlikleriyle olan mücadelelerinden önde 
gelmektedir. Partilerine inanmışlıkları erkeklerden daha fazla olan bu 
kadınlar kendilerini hep ihmal etmekte, feminist ideolojilere yakınlıkları 
bu anlamda geride kalmaktadır. Pekdaş, kadınların siyasi mücadele içinde 
yer aldıkça kadınlıkları yönünden engellendiklerinin farkına varıp 
örgütlendiklerini, engellenmeye başladıkları zaman kadınlık durumunu 
sorgulamaya ve kadın kimliğiyle ilgili sorunlar üzerine düşünmeye 
başladıklarını ifade etmiştir.  
 
Kendisini hep bir feminist olarak tanımladığını bildiren Pekdaş, 
feminizmin kadınların kendi kimlikleriyle hayatın her alanında eşit olarak 
var olabilmeleri olduğunu düşünmekte ve bu yüzden feminizmin de 
önemli ve gerekli olduğunu savunmaktadır. 
 
Pekdaş, Belediye Başkanı olarak kadın hareketinden bir beklentisi 
olmasının söz konusu olamayacağını ancak kadın hareketinin kendisinden 
beklentileri olabileceğini söyleyerek uğraşının kadın hareketine katkı ve 
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destek sağlamak olduğunu açıklamıştır. Gerçekten çok ciddi işler yapan 
bu kadınlara dışardan birinin rota çizip yol göstermeye çalışmasının 
haksızlık ve saygısızlık olacağı bilinci ile kendisini asla bu konumda 
görmediğini ifade etmiştir. Hayatının büyük çoğunluğunu kadın hareketi 
içinde geçirmiş biri olarak sorumlulukların farkında olduğunun altını 
çizmiştir. 
 
Türkiye’de Kadın 
 
Sema Pekdaş, Türkiye’nin Cinsiyet Ayrımcılığı Raporu 2013’de dünyada 
135 ülke arasında 120. olması konusundaki görüşlerini şöyle açıklamıştır: 
“Türkiye çok büyük bir ülke. Bu sıralamalarda elbette çok geri noktada 
ama Türkiye çok farklı kimlikleri, kültürleri, tarihleri, gelenekleri içinde 
barındıran ve bir imparatorluk sonrası kurulmuş ulus devlet. Ayrıca 
Türkiye’nin Cumhuriyet olarak da 90 yılı geçen bir geçmişi var. 
Dünyanın en sorunlu coğrafyasında imparatorluk sonrası kurulmuş bir 
ulus devletin karşılaştığı sorunları diğer pek çok ülkeyle kıyaslamak haklı 
bir değerlendirme olmayacaktır. Objektif olarak değerlendirirsek, Türkiye 
çok yol almıştır. Alması gereken daha çok yol vardır. Burada biz ne kadar 
da geriyiz diye düşünmek yerine, ‘Ne çok şeyi yaptık’ diyerek biraz daha 
olumlu motivasyona sahip olmak önemli. Ancak unutmamız gereken, 
alacağımız daha çok yolumuzun olduğudur. ‘Biz bu yolu da alırız’ demek 
lazım. Çünkü Türkiye pek çok şeyi birçok ülkeden önce aldı. Bizim bütün 
sorumuz Türkiye’nin genel demokrasi sorunu, genel hukuk devletiyle 
ilgilidir. Kadın sorununu demokrasi ve hukuk devleti sorunundan ayrı 
düşünmek yanlış olur.”  
 
Kadınların işgücüne katılım oranının düşük olması ve bu konuda 
yapılması gerekenleri ise şöyle özetlemiştir: 
 
“Kadın istihdam oranları Türkiye’nin ekonomisiyle ilgili bir konudur. 
Türkiye’de bu konulardaki teşviklerin ve olumlu ayrımcılıkların sadece 
siyasette değil, istihdamda da uygulanması lazım. Belki Parlamentoda 
kadın sayısı neden az sorusunun cevabı buralarda yatıyor. Kadın 
istihdamının az olmasından kaynaklanıyor. Kadınlar ekonomik 
özgürlüklerini sağlayamazlarsa, birey olamazlarsa elbet politikada yer 
alamayacak. Asıl olumlu ayrımcılıkların, fırsat eşitliğinin istihdamda 
sağlanması için çalışmak gerekir. Yasalar çıkarmak ve bunlara uyumu 
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zorunlu hale getirmek lazım. Türkiye’de kreşler yetersiz, bu nedenle 
anneler doğumdan sonrası işlerine devam edemiyorlar bundan dolayı 
kadınlar işsiz kalmak korkusuyla evlenmiyorlar. Eğer siz kariyer yapmak 
istiyorsanız evlenmemeniz lazım, çocuk doğurmamanız lazım. Bu kadın 
istihdamını engelleyen bir durumdur. Doğum izinleri, kreşler, anaokulları 
gibi konularda teşvik edici önlemlerin mutlaka alınması ve bunların 
zorunlu olması gerekir.”  
 
Kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini bir kültür sorunu olarak gören 
Pekdaş, bu sorunların çözümü konusunda umutsuz değildir. Bu sorunların 
öğrenilebilir ve aşılabilir olduğu inancıyla aşağıdaki saptamalarını 
yapmıştır: “Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri kadının ekonomik 
özgürlüğüyle, kadının istihdamıyla ilgili sorunlardır. Türkiye’nin 
demokrasi ve hukuk devleti olma yolundaki sorunlarının top yekûn 
çözümüyle ilgilidir. Dolayısıyla kadına yönelik şiddeti Türkiye’deki 
demokrasiden ayrı düşünmek, istihdamdan ayrı düşünmek, hukuk 
devletinden ayrı düşünmek yersiz olur. Bizim gelişmiş bireyler haline 
gelmemiz lazım. Kadın özgür bir birey olarak düşünülmelidir. Hepimiz 
ilişkilerimizi normalleştirdiğimiz zaman bunun önüne geçeriz. Yoksa en 
iyi yasaları çıkarsak da diğer önlemleri alıp uygulamadığınız sürece 
çözüm bulamayız.” 
  
Türkiye’de birçok sorunda olduğu gibi kadınla ilgili sorunlarda da 
uygulamada aksaklıklar olduğunun altını çizen Pekdaş, eşit işe eşit ücret, 
kreş ve anaokulu sayılarının arttırılması, şiddeti önleme politikalarının 
siyasi partilerin programlarına yazıldığını fakat bunların ne kadarının 
uygulandığının takip edilmesinin ve diğer politikalarla ne kadar uyumlu 
olduğunun tartışılması gerektiğini söylemiştir. 
 
Kadın ve Aile Bakanlığının isminin değiştirilerek Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı olmasını Türkiye’yi gittikçe muhafazakârlaştırmak 
isteyen bir hükümetin varlığına bağlayan Pekdaş, bu anlayışın kadını 
birey olarak değil, aile içindeki rolüne göre, anne veya eş olarak 
değerlendirdiğini ifade etmiştir. 
 
Aile ve Siyaset 
 
Pekdaş, Türkiye’de anne ve eş olarak cinsiyet rolü ve siyasetçi kimliği 
arasındaki sıkışmaların gerçekten zorlayıcı olduğunu söylemiştir.  
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Kadınların anneliği asıl görevleri olarak gördüklerini, bu anlamda 
almaları gereken daha yol olduğunu, kadınların ‘Biz anne olarak bu 
işlerin de üzerinden geliriz’ diyebildikleri gün, başardıkları diğer işler gibi 
siyaseti de başaracaklarına inanmaktadır.  Meclisin çalışma saatlerinin 
ayarlanmasından tutun da siyasetin yapıldığı alanların değişmesi gibi 
konuların zihniyet değişiminden sonra çok küçük detaylar olarak 
halledileceğini düşünmektedir. 
 

 
 
 
İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak 
 
İzmir doğumlu olmayan Sema Pekdaş, meslek hayatını hep İzmir’de 
geçirdiğini ve yaşadığı şehirlerin insanın hayatını etkilediğine inandığını 
söylemiştir. Bu şehrin demokrasi geleneğinin insanlar üzerinde bir etkisi 
olduğunu, bu şehrin dayatmalara gelen bir şehir olmadığını, geçmişte pek 
çok kültürü, pek çok dini, pek çok inancı bir arada birbirine saygılı olarak, 
biri diğerine üstünlük sağlamadan, ezmeden yaşatmasını başardığını ifade 
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etmiştir. İzmir’de yaşamanın çok önemli, çok özel ve çok kıymetli 
olduğunu düşünmektedir.  
 
Unutulmayan Anılar 
 
Sema Pekdaş, her gün bir siyasetçi olarak pek çok olay yaşadığını, hep 
öğrenmeye devam ettiğini, çok anıları olduğunu fakat bunları anlatmanın 
bu söyleşinin konusunu aşacağını söylemiştir. 
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Sibel UYAR 
Urla Belediye Başkanı (2014-2019) 

 
“Erkeğin karısının ne iş yaptığı önemli değildir, yani profesör de olabilir, 
ev hanımı da, hiç önemli değildir.  Fakat siz eğer kadınsanız kocanızın ne 
iş yaptığı sorulan ilk sorudur.” 
 
Doğum Yeri ve Tarihi: Urla/İzmir, 1971- 
Baba Adı: Ali. 
Anne Adı: Serpil. 
Eğitim Durumu: Ege Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü- 1996. 
Medeni Durum: Evli, 1 çocuk annesi.  
Belediye Başkanı Olduğu Dönem:   
2014-2019. 
Parti: CHP. 

  

Çalışma Yaşamı: Gıda mühendisidir, mesul müdürlük ve restoran 
işletmeciliği yapmıştır. 

 
Siyasete Giriş Süreci 
 
Sibel Uyar, 2009  yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi seçilerek 
aktif siyasi hayatına başlamıştır. 5 yıl boyunca çeşitli komisyonlarda aktif 
bir şekilde görev almıştır. Çalıştığı komisyonlar arasında hukuk komisyon 
başkanlığı,  denetleme komisyonu, plan ve bütçe komisyonu 
bulunmaktadır. Urla Belediyesi Kent Konseyinin kurulmasında aktif rol 
almış ve kent konseyi yürütme kurulu üyeliyi yapmıştır. Ayrıca Kadın ve 
Engelli meclislerinde çalışmıştır. 
 
Siyasete girmeye neden ve nasıl başladınız sorusunu Sibel Uyar şöyle 
yanıtlamıştır: “İşletmecilik yaparken karşılaştığım bazı engeller ve 
gözlemlediğim bazı olumsuzluklardan şikâyet etmek yerine bunları 
düzeltmek için ‘Ben ne yapmalıyım?’ diye düşünmeye başladım. İlk 
olarak STK’larda çalışmayı düşündüm. Daha sonra yerel seçimlerin 
yaklaştığı o dönemde meclis üyesi adayı olmaya karar verdim. Meclis 
üyesi olarak son sıralarda olmam beni şaşırtmadı ve yıldırmadı. Siyaset 
arenasına yeni girmiştim ve çok çalışarak başarılı olmaya kararlıydım. 
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Listedeki iki erkek arkadaş yerlerini beğenmeyip istifa adince 9. sıraya 
yükseldim. O günden itibaren kendimi çok sıkı bir programa aldım; 
günlük ne yapmamız gerekiyor; bir öğrenci gibi onların hepsini alıp sabah 
08.30’da seçim bürosuna gidip oturuyordum ve o gün yapılacakları 
tamamlayıncaya kadar eve dönmüyordum.  Seçimlerden bir gün önce o 
zamanki Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu,  ‘En son sırada olma 
ve seçilme ihtimali en az olan sen olmana rağmen en çok sen çalıştın, 
seçilmek senin hakkın, inşallah denk gelir. ’dedi.  Seçim gecesi saat 03.30 
da seçim kurulu ismimi açıkladı ve meclis üyeliği ile siyasete girdim.”  
 
Sibel Uyar, siyasetteki ilk günlerinde çok zorluk çektiğini, mühendislik 
eğitimi alan birisi olarak siyaseti çözmekte zorlandığını ve siyaseti 
öğrenme sürecini samimiyetle şöyle anlatmıştır: 
 
“Ben mühendislik kafasıyla büyüdüm; bizde sorun bellidir, çözüm 
bellidir. Sorunu çözersiniz biter. Siyaset öyle değil. Kadın siyasetçilerin 
fotoğraf çekilirken vitrin olarak kullanıldığı ama komisyonlara gelince 
geri planda tutulduğu bir süreçte ısrarlarımla bir komisyona girdim. Ege 
Kadın Dayanışma Vakfından tanıdığım şu an Cumhuriyet Halk Partisinde 
eğitmenlik yapan Tülay Bayır’dan sistemin nasıl çalıştığını öğrenmek için 
destek aldım. Bir süre birlikte Cumhuriyet Halk Partisine, ilçeye ve vakfa 
gittik, birçok insanla tanıştım. Tanıştığım kişiler arasında beni en çok 
etkileyen ve daha sonraki siyasi yaşamıma yön veren Türkan 
Miçooğulları olmuştur. Türkan Miçooğulları bana rehberlik yapmıştır.  
Parti tüzüğünü, parti çalışma programını, meclis çalışma yönetmeliği ve 
daha birçok kanunu onun önerisiyle okumaya başladım ve öğrendim.  5 
yıl boyunca aramızdaki ilişki usta çırak ilişkisi devam etti. Evlerimiz çok 
yakındı. Sabahları saat 06.00’da yürüyüşe çıkar, bir gün önce 
okuduğumuz kitapları tartışırdık. Ertesi gün deniz kenarına gider, 
tartışmalarımızı orada sürdürürdük. Bu çalışmaları hiçbir zaman başkan 
olacağım diye yapmadım, ben iyi bir meclis üyesi olmak için çalıştım. 5 
yıl bu böyle devam etti; sonrasında yerel seçimlere yakın mevcut durumu 
göz önüne alıp matematiksel hesaplar yaparak kadın kotasını da 
düşündüm ve ben bu seçimlerde aradan aday olarak çıkarım, dedim. İlk 
olarak Türkan Hanım’a gittim. Türkan Hanım ‘Seni tanıyorum, 
üzülürsün, olmaz.’ dedi. ‘O zaman ben beş yıldır sizden yanlış öğrendim 
çünkü biz kadınlar hayatın her alanında olmalı diye savunuyoruz. Niye 
aday olmayayım? Seçilemezsem bile kadınların aday olabileceğini 
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göstermiş olurum’ dedim. 15 gün boyunca uğraşarak onu ikna etmeye 
çalıştım ve sonunda ustam ‘Hayırlısı olsun’  dedi. Hemen o gün gidip 
dosyamı aldım ve çalışmaya başladım. Dudak altından gülen çok oldu. Ne 
yapıyorsun dediler, usul erken neyse onu yapıyorum dedim ve ondan 
sonra usul erken neyse hepsini yaptım çünkü bu bir savaştı, savaş strateji 
ile belirleniyordu, taktikle de kazanılıyordu. Seçim çalışmaları sırasında 
tek başıma gezdim, kendimi anlattım.  Yalnız geziyorum diye 
eleştirildim. Bir gün benim gibi düşünenler bana katılacak, kalabalık 
halinde gideceğim diye düşündüm. Doğru yaptığımı 9 Şubat günü ismim 
aday olarak açıklandığında anladım. Bu makama hiç kimseye söz 
vermeden ve hiçbir adayı kötülemeden geldim. Yalnızca kendime 
güvendim.” 
 
Sibel Uyar, Belediye başkanı olduktan sonra da hiçbir polemiğe girmek 
istemediğini, medya yoluyla kendisine söylenenlere cevap vermemeyi 
ilke edindiğini belirtmiştir.  
 
Belediye Başkanlığı Yaşamı 
 
Sibel Uyar, belediye başkanı olarak, özellikle kadın bir belediye başkanı 
olarak çok çalışmaktan başka bir çaresi olmadığını, bir yandan ilçesi için 
uğraş verirken diğer yandan zaten çok az sayıda olan kadın başkanlardan 
biri olarak diğer kadınlara rol model olması gerektiğine inandığını 
belirtmiştir. Ayrıca erkeklere kadından başkan olabileceğini ispat etme 
görevinin de bilincinde olduğunu söylemiştir.  Bunlardan dolayı göreve 
geldiğinden beri geçen 9 aylık sürede hiç durmadan gece gündüz 
çalıştığını anlatmıştır. Şu anda meclisteki 25 üyeden 18 tanesinin CHP,  4 
tanesinin MHP ve 3 tanesinin de AKP’den olduğunu, meclis 
toplantılarında hiçbir zaman parti adını ağzına almadığını ve hem bütçe 
hem stratejik plan kararlarını oy birliği ile aldığını gururla ifade etmiştir.  
 
Belediye başkanlığı süresinde bütün Urla için yaptığı çalışmaların yanı 
sıra kadınlar için yaptığı çalışmalara önem verdiğini belirten Sibel Uyar,  
işe Belediye binası ile başladığını, merdiven kenarına pervazlar 
yaptırdığını anlatmıştır.  Meclis üyesiyken “Buradan etekli olan bir kadın 
yürüyemiyor, dar yerden yürümek zorunda kalıyorlar.” diye bunu bir kaç 
defa dile getirse de önemsenmediğini, hâlbuki bunun bütün kadın 
çalışanlar için çok önemli olduğunu, erkeklerin hiç farkına varmadıkları 
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bu tür küçük detayların kadının çalışma yaşamını kolaylaştırdığını 
söylemiştir. Aynı şekilde bir akşam Urla merkezdeki spor salonuna 
gittiğinde her yerin karanlık olduğunu görerek,  “Bir kadın böyle karanlık 
bir yere giremez” diyerek kolları sıvadığını, stadı tekrar düzenleyip 
ışıklandırmasını yaptıklarını anlatmıştır. Sibel Uyar gururla “Geçen gece 
saat 10.00’da gittim, kış günü kadınlar yürüyordu, çok güzeldi” diyerek 
böyle ayrıntıların farkına vararak kadınları sosyal alana çekmenin 
mümkün olacağını vurgulamıştır.  Köy kadınlarını evlerinden çıkartıp 
görünür kılmak için şimdi mahalle olan 15 köye yaptığı ziyaretler ve 
kahve toplantıları sırasında kadınları da mutlaka çağırdığını, bu 
toplantıların birisinde köylü bir kadının “Oh be! Kadın başkan olunca biz 
de kahveye girdik.” diyerek kendisine teşekkür ettiğini anlatmıştır. Şu 
anda kadın yaşam alanı yaratmaya başladıklarını, özellikle parkları 
kadınlar için uygun hale getirmeye çalıştıklarını şöyle anlatmıştır: 
 
“Burası küçük bir yer, bizim Urlalı kadınlar kafelere gidip oturmayı pek 
sevmezler. Bu yüzden büyükçe bir parkın içine bir tane küçük bir büfe 
koyduk, kadın spor aletleri yerleştirdik, çocuklara park alanı ve orada 
kendi zamanlarını geçirebilecekleri özel alan yani kadın yaşam alanı 
yarattık. Kadınlar parka gelip çocuklarıyla zaman geçiriyorlar ve sohbet 
ediyorlar. Kadını evden çıkarmazsak olmuyor. Daha önceki meclis 
üyeliğim sırasında kadın meclisi kurduğumuzda burada kadın üretici 
pazarı yaptık, ev eksenli çalışan çok kadın vardı ve bu kadınlar ne 
yapacaklarını, ne edeceklerini bilmiyorlardı. Tamirhane binası içerisinde 
her cumartesi kurulan kadın üretici pazarı açtık, hâlâ devam ediyor.  Fakat 
bir üretim ve satış planlamaları yoktu. Belediye başkanı olduktan sonra 
bir gün oraya gittim, bir tezgâha yanaşıp, ‘Siftah yaptın mı?’ diye sordum. 
‘Yapmadım’ dedi. Yaz günü yün yelek satmaya çalışıyordu. Neyi yapıp 
neyi satabileceğini bilmiyorlardı. Kadınların bu çaresizliğinden kooperatif 
fikri çıktı. Kadın üretici kooperatifi kurduk; ilk kurulduğu hafta 80 üyeye 
ulaştı. Şu anda belli bölgelerde onlara stantlar açıyoruz. Kooperatif 
binasında el sanatları, tarım ürünleri ve çocuk bakım ünitesi olmak üzere 
3 ana bölüm geliştirdik. Böylece 365 gün para kazanabilecekleri bir ortam 
yaratmaya çalışıyoruz.” Sibel Uyar, Urla Belediyesinde Kadın ve Aile 
Müdürlüğü kurduğunu ve bütün bu çalışmaları bu kapsamda 
gerçekleştirdiklerini eklemiştir. 
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Belediye başkanlığı sırasında üzerinde durduğu başka bir konunun sosyal 
yardımlara ilişkin olduğunu belirten Sibel Uyar bu konuyu şöyle 
açıklamıştır: “Son zamanlarda sosyal yardımlar çok kötü kullanılıyordu. 
Gel sana 100 TL, sana 150 TL para vereyim, diyerek paralar ödeniyordu. 
İlk geldiğimde verilen yardımların hepsini kestim. Çok ciddi bir infiale 
neden oldu. Şimdi bu sosyal yardımlaşmayla ilgili bir komisyon kurduk, 
bu komisyon bir yardım talebi geldiğinde, gidiyor ve yerinde neye 
ihtiyacı var tespit yapıyor.  Yine bu komisyon ile bir sosyal yardımlaşma 
yönetmeliği hazırladık. Bu yönetmelikte hangi ihtiyaca ne kadar ödeme 
yapılacağı belirtiliyor. Yardımlar bu şekilde belirleniyor. Ayrıca gerçek 
ihtiyaç sahiplerini belirlemek için ‘Çat Kapı Ekibi’ kurdum. Engelli 
meclisimizi kurduk. Meclis üyesi olduğum zaman engelliler ile ilgili bir 
envanter bulamadık. Bugünlerde envanterlimizi kendimiz yapmak için 
mahalle mahalle ev ev geziliyor. Kimdir, nedir? Engellisi, yaşlısı var 
mıdır? Sosyal ekonomik düzeyi ne aralıktadır? Örneğin, ölüme terk 
edilmiş yaşlı bir çift bulduk, onları kurtardık. Ramazan ayı boyunca 
yapılan yardımların hiçbirini basında paylaşmadım. Bizde veren el alan 
eli görmez diye bir anlayış vardır, ben ona inanırım. Ramazan ayı 
boyunca burada hep bir iftar çadırı vardır. Orada yemek yiyenlerin 
dışında,  belirlediğimiz evlere her akşam sıcak yemek götürdük, hiç kimse 
de görmedi. Bu şekilde 125 aileye destek olduk.” 
 
Sibel Uyar’ın değindiği başka bir konu Urla’da yaşayan Roman nüfusla 
ilgiliydi. Romanlar arasında 13-14 yaşındaki kızların nişan ve evliliğinin 
yaygın olduğunu ve bu kızların resmi nikâh yapılamadığı için bir evden 
diğerine geçtiklerini üzülerek izlediklerini, bu nedenle kadın istihdamı 
için UNICEF’ten bir kadın projesinde onlara yer vererek kaderlerini 
değiştirdiklerini ifade etmiştir. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 
Roman kızlara kuaförlük eğitimleri verdiklerini belirten Başkan, bu 
şekilde kızların iş bulduklarını ve erken evlilikten kurtarıldıklarını 
anlatmıştır. Roman mahallesinde çocuklar için de çalışmalar yaptıklarını, 
oraya koydurdukları bir konteyner içerisinde okul öncesi eğitim 
başlattıklarını, çocuklara oyuncak hediyeler verdiklerini, satranç 
federasyonu ile işbirliği yaparak bir satranç kursu açtıklarını ve 
kursiyerlere satranç tahtası hediye ettiklerini anlatmıştır. Ailelerin 
çocuklarını okula göndermelerini sağlayabilmek için sosyal yardımlaşma 
vakfıyla bir karar aldıklarını, çocuğu devamsızlık yapan aileye hiçbir 
şekilde yardım yapılmadığını belirtmiştir. 
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Urla Belediyesi içinde bir kadın dayanışma ve sığınma merkezi olduğuna 
ama buradaki kadroların yeterli olmadığına değinen Sibel Uyar, 
bürokratik nedenlerle yeni kadro açamadıklarını, şu anda merkezde bir 
sosyolog bulunduğunu ama bir avukat olmadığını bildirmiştir. Ayrıca 
kadınların genellikle bu tür merkezlere başvurmaktan kaçındıklarından, 
ölümle burun buruna gelmeden şikâyetçi olmadıklarından yakınmıştır.  
 

 
 
Siyasette Kadın Olmak 
 
Sibel Uyar, siyasette bir kadın olarak bazı erkeksi davranışları öğrenmek 
zorunda kaldığını, örneğin omuz atmayı öğrenmeden Türkiye’de siyaset 
yapılamayacağını gülerek anlatmıştır. Anlattığına göre erkek egemen 
siyasette grup halinde bulunmak ve dolaşmak adetmiş; önemli bir olay 
olduğunda erkeklerin kadınları hiç tanımadığını, paldır küldür en öne 
geçtiklerini, birkaç kez en arkalarda kalarak fark etmiş, bakmış 
olmayacak, hem fiziki anlamıyla hem de mecazi anlamıyla omuz atmayı 
öğrendiğini dile getirmiştir.  
 
Erkeklerin kadını siyasette görmeye pek alışık olmadıklarından onları 
listeye yazmakta çekimser davrandıklarını belirten Uyar, kadınların 
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siyasete girmesinin erkeklerin rahatını kaçırdığını ne de olsa 
konuşmalarına ve davranışlarına biraz dikkat etmek zorunda kaldıklarını 
ifade etmiştir.  
 
Türkiye’nin en batısında olan modern İzmir’de bile kadından başkan 
düşüncesinin yadırgandığını, bir kadının bu işi yapabileceğine 
inanılmadığını belirten Uyar, çok çalışarak bunların üstesinden geldiğini, 
performansı ile kendisini ispat etmeyi başardığını söylemiştir. 
 
Siyasete girecek kadınların, korkak, ürkek yapıda olmaması gerektiğini 
vurgulayan Sibel Uyar, liderlik vasfına sahip, cesur ve dominant bir 
yapının siyasette yardımcı olduğunu belirtmiştir. Kadın siyasetçilerin 
önce denendiğini, nereye kadar üzerlerine gidilebileceğinin test edildiğini, 
yumuşak taraflarının bulunmaya çalışılarak oradan saldırıldığını ve 
kadınlar için en hassas ve yumuşak oldukları ailelerinin de bu 
saldırılardan nasibini aldığını anlatmıştır. Hiçbir erkek belediye 
başkanının eşinin ne iş yaptığının sorgulanmadığı ama hangi kadın 
belediye başkanı varsa kocasının ne iş yaptığının bilindiğini şöyle dile 
getirmiştir: 
 
“Erkeğin karısının ne iş yaptığı önemli değildir, yani profesör de olabilir, 
ev hanımı da, hiç önemli değildir.  Fakat siz eğer kadınsanız kocanızın ne 
iş yaptığı sorulan ilk sorudur. Çünkü akıllarda erkeğin sizi ortaya 
çıkardığı, arkadan sizi yöneteceği düşüncesi vardır. Söylentilere göre ilk 
başladığım sıralarda benim haricimde herkes burayı yönetiyordu; her işi 
mutlaka bir başkası benim yerime yapıyordu.” 
 
Erkek siyasetçilerin siyasete girdikten sonra asla yerlerini başka birilerine 
bırakmayı düşünmediklerini, arkadan gelen gençlere el vererek onları 
yetiştirmeye çalışmaktansa yine kendileri seçilmek üzere uğraş 
verdiklerini ama kadınların bu konuda farklı olduğunu Türkan 
Miçooğulları’nı örnek vererek şöyle dile getirmiştir: 
 
“Mesela ben Türkan Hanım’ın tarzını bu yüzden çok seviyorum çünkü 
Türkan Hanım aktif siyaseti arkasında birini yetiştirerek bıraktı. 2015 
genel seçimleri için milletvekili adaylarının yaş ortalamasına bir bakın,  
ikinci, üçüncü, beşinci kez aday oluyorlar. Kimse yerine birini 
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yetiştireyim bırakıyım demiyor, yani bu bir bayrak yarışı olduğunun 
farkında değiller.”   
 
Kadınların örgütlenmeyi erkekler kadar bilmediğinden yakınan Uyar, bu 
nedenle siyasette kalıcı olamadıklarını ifade etmiştir. Kadınların siyasette 
kalıcı olamamalarının diğer iki nedenini duygusal olmalarına ve ailelerine 
olan aşırı düşkünlüklerine bağlamaktadır. Eski erkek siyasetçilerin hep bir 
araya toplandıklarını, kaldıkları yerden devam etmek üzere hep hazır 
olduklarını, küskünlükleri bir yana atabildiklerini, kadınların ise 
küskünlüklerini sürdürdüklerini, hemen kaldıkları yerden ev hayatına 
devam ettiklerini, tekrar siyasete dönmeye çalışmaktansa torunlarına 
bakmayı tercih ettiklerini belirtmiştir.  
 

 
 
Partilerde Kadının Konumu 
 
Partilerdeki %30 kadın kotasını son derece uygun bulan Sibel Uyar, 
erkeklere biraz şaka yollu şöyle seslenmektedir: “Bu kotaya iyi sahip 
çıkın; bir gün sizin de ihtiyacınız olacak. Kadınları vitrin olarak 
kullanmayı seviyorsunuz ama iş listeye geldiği vakit üst sıralarda büyük 
çoğunlukta erkekler yazılıyor. Başlangıçta kadın erkek beraber yürüyor 
görünüyorsunuz, seçim çalışması yapıyorsunuz, ama listelerde kadınlar 
seçilemeyecek kadar alt sıralara konuyor. Partiler kadın adaylar 
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konusunda samimi ise fermuar sistemini mutlaka uygulamalılar. Yani 
listeler bir kadın bir erkek olarak düzenlenmelidir.”  
 
Kadın Hareketi 
 
Sibel Uyar, sivil kadın örgütleri ile siyasi partiler arasındaki ilişkinin çok 
sağlam olmadığını düşünmektedir. İster İzmir’de olsun, ister Urla, 
Bergama veya Selçuk’ta olsun sivil toplum kuruluşlarında genellikle 
kadınların belli bir konut içerisinde belli aralıklarla toplandıklarını, 
dışarıya açılmadıklarını, etkinlik yapmış olmak için bir şeyler yaptıklarını 
ama işin özüne inemediklerini gözlemlediğini söylemiştir. Bu konudaki 
görüşlerini şöyle ifade etmiştir: “Bu toplantılarda ne anlatıldığını herkes 
biliyor; bir seminer yapıyorsunuz herkesin bildiğini herkes birbirine 
anlatıyor. Önemli olan bilmeyene anlatmaktır. Bu nedenle artık buralarda 
toplantı yapmıyorum, köye gidiyorum, konuyu orada bilmeyenlere 
anlatıyorum. Köy tiyatroları şenliği yaptık, bütün köylerde tiyatro 
oynattık, her gece teyzeler minderini, çiğdemini alıp geldi, köy 
meydanında tiyatro seyretti. Balıklıova’yı biliyorsunuz, bu sene en iyi köy 
tiyatrosu ödülünü aldı; bu şenliği önümüzdeki yıl uluslararası yapacağız. 
Başka bir örnek vermek istersek, bir keresinde Urla’da uyuşturucuya karşı 
bir bilgilendirme yapılacaktı, meydanda yaptılar, ‘Yapmayın, uyuşturucu 
kullanan bir adam buraya gelmez, annesi hiç gelmez,’ diyerek kendilerini 
uyardım. Dinlemeyip yaptılar ama sadece yapmış oldular, etkinlik 
amacına ulaşmadı. Ama biz, bu konuyla ilgili hazırlanmış Pembe Aslında 
Siyahtır adlı oyunu Kaymakamlıkla birlikte sahnelettik. Milli Eğitimden 
bütün çocuklar geldiler, birlikte seyrettiler.”  
 
Feminist görüşe çok sıcak bakmadığını ifade eden Uyar, kadın ve erkeğin 
fıtratında farklılık bulunduğunu, kadının kadın gibi, erkeğin erkek gibi 
doğal akışında davranması gerektiğini savunmaktadır.  Erkek gibi kadın 
denilmesine çok kızdığını vurgulayarak, “Neden erkek gibi oluyoruz, biz 
kadın gibi kadınız, öyle siyaset yapıyoruz. Tamam, belediye başkanıyım, 
dominant bir karakterim var ama ben bir kadınım, kadın gibi giyinmeyi 
de seviyorum, süslenmeyi de seviyorum, topuklu da giyiyorum, lastik 
çizme de giyiyorum, ağladığım da çok oluyor,  kol kanat gerdiğim de 
oluyor, sinirlenip sesimi yükselttiğim de oluyor.” 
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Türkiye’de Kadın 
 
Sibel Uyar, Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olan Türkiye’nin cinsiyet 
ayrımcılığı raporlarında çok arka sıralarda yer almasında ailelerin ve 
okulların çok önemli bir rolü olduğundan bahsederek şöyle demiştir:  
 
“İlkokul kitaplarına hiç baktınız mı? Orada anne ütü yapıyor, baba gazete 
okuyor, çocuk ders çalışıyor, anne bulaşık yıkıyor, baba tamir ediyor,  
yani biz çocukluktan itibaren mavi ve pembe giydirerek bir ayrımcılığa 
başlıyoruz. Bu kalıpları kırmamız lazım. Örneğin benim oğlum şu an 
bütün yemeklerini yapabilir, ütüsünü yapabilir. Bu erkekleri yaratanlar 
biz kadınlarız. Her şeyi organize eden bir kadın, erkeğe erkek rol 
modelini veren, erkeksin diyen yine bir kadın. Bu iş çocukluktan başlıyor, 
annelere çok iş düşüyor.”  
 
Kadınları şiddet konusunda eğitmenin kendisine çok anlamlı gelmediğini, 
zaten mağdur durumda olan kadının kocasına gidip sen bana ekonomik 
şiddet ya da psikolojik şiddet uyguluyorsun demeyeceğinden bahsederek 
esas eğitimin erkeklere verilmesinden yana olduğunu söylemiştir. Ege 
Kadın Dayanışma Vakfı olarak Uşak’ta erkek çalışanların üzerinde 
şiddetle ilgili bir çalışma yaptıklarını, erkeklerin “Ben karıma hiç şiddet 
uygulamam” dedikten sonra rahatlıkla ”Eşime elbette para vermem. 
Benim iznim olmadan annesini ziyaret edemez. Ne var ki bunda. 
Dövmüyorum, öldürmüyorum” dediklerini duyduklarını anlatmıştır. 
Kadın istihdamı konusunda çok hassas olduğunu ve bu konuda projeler 
yürüttüğünü anlatan Sibel Uyar, zaman zaman kendisinin de erkek 
eleman almayı teşvik ettiğini söylemiştir: “Tüm samimiyetimle 
söylüyorum, burası herhalde en çok kadının çalıştığı belediyelerden bir 
tanesidir.  Kadınların annelik ve süt izinlerini istisnasız veriyoruz. Zaman 
zaman çaresiz kalıyorum, geçenlerde yaşadım; bizim iki tane mimar 
kadromuz var ikisi de hamile ve ben yerine başkasını alamıyorum. O 
zaman iki kadro varsa birisi erkek olsun diyebiliyorum.”  
 
Kadın cinayetlerinin artması konusunda görüşlerini şöyle ifade etmiştir: 
“Niye kadın cinayetlerinin önüne geçilemiyor?  Farkındalık yaratalım 
derken acaba insanlara bunun çok normal bir şey olduğunu mu anlatmış 
olduk. Her akşam bir haber programında bir kadın cinayeti var. 
Gazetelerin 3. sayfaları kadın cinayeti haberleri ile dolu. Acaba biz bunu 
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normalleştirdik mi, yani acaba erkekler bunu kendilerine hak mı 
görüyorlar diye düşünüyorum. Ben bunu bir dizide intihar sahnesi 
kullandıkları zaman intihar olaylarının artmasına benzetiyorum. 
Farkındalık yaratmak adına yanlış bir şey mi yaptık?”   
 
Çocuk gelin konusunu bir sapıklık olarak niteleyen Sibel Uyar, ne yazık 
ki İzmir’de de bu tür vakaların olduğunu söylemiştir. Çocuk yaşta 
evlendirilen bu genç kızların resmi nikâhlarının da bulunmadığından çifte 
mağduriyete uğradıklarını dile getirmiştir. Hiç olmazsa nikâhsız yaşamayı 
önlemek için bazı çalışmalar yaptıklarını, bugünlerde 20 çifte nikâh 
yapma hazırlıkları içinde olduklarını açıklamıştır.  
 
Aile ve Siyaset 
 
Siyasete giren kadının annelik ve eşlik rolünün hâlâ devam ettiğini ve bu 
açıdan erkek siyasetçilerden farklı olduklarını şöyle anlatmıştır: “Ben 
aynı zamanda bir anneyim. Benim bir evim var, yemeği var, ütüsü var, 
çocuğum var, dershanesi var, okuldan alınıp dershaneye bırakılması var, 
erkekler siyaset yaptığı zaman hiçbir şeye karışmıyorlar, akşam eve 
gidiyorlar, evlerinde yemekleri önlerine konuyor, yani hayatlarında hiçbir 
şey değişmiyor.  Çocukların da hayatlarında hiçbir şey değişmiyor. Bizim 
ise evimizin tüm düzeni tamamen değişiyor. Bu sabah 8 akşam 5 saatli bir 
iş değil, gün geliyor sabaha kadar çalışabiliyorsunuz.”  
 
Siyasete girdiği günlerde oğlunun çok etkilendiğini söyleyen Uyar, gün 
geçtikçe sorunların yumuşadığını, oğlunun annesinin siyasetçi kimliğini 
algılayıp, alıştığını anlatmıştır. 
 
İzmir’de Kadın Siyasetçi Olmak 
 
Sibel Uyar, İzmirli olmasının kadın siyasetçi kimliği üzerinde etkili 
olduğunu, İzmirli kadının daha güvenli bir kadın olduğunu ve daha özgür 
olduğunu söylemiştir. İzmirli olmayı çok sevdiğini ve bu konuda 
bölgecilik yapabileceğini dile getirmiştir. İzmirli kadının yaşamı hakkında 
şunları eklemiştir: 
 
“Biz doğru bildiğimizi söyleriz. Doğru bildiğimizi yaparız. Gider bir 
yerde kadın kadına yemek yeriz, aslan gibi de evimize geri döneriz. 
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Kimse kötü gözle bakmaz. Benim anneannem  83 yaşında, kahvede 
oturup çay içer, gece de evine döner. Biz böyle gördük, bizim böyle 
özgürlüklerimiz vardır.”  
 
 
Unutulmayan Anılar 
 
Unutmadığı bir anısı sorulduğunda Sibel Uyar bizlere pek çok anısı 
olduğunu ama birini seçip anlatmanın zor olduğunu söyleyerek, yaptığı 
tüm halk günlerinin unutulmaz anılarla dolu olduğundan, halkın tüm 
içtenliği ile konuştuğundan söz etmiştir. En son halk gününde yaşlı bir 
amcanın yanına gelip, “Kızım tiyatroda bana da rol ver, büyük bir rol 
istemiyorum. Hiç olmazsa şöyle bir kenardan geçip görüneyim” dediğini 
aktarmıştır. 
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Sonuç ve Değerlendirme 
 
Siyaset en zorlu alanlardan biridir ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin 
yüksek olduğu toplumlarda kadınların bu alanda var olmaları çok daha 
zordur. Birlikte yaşamak için çıkarların uzlaştırılması, birlikte çözülmesi 
gerekir. Burası bir çıkar ve çatışma alanıdır. Kaynakların nasıl 
harcanacağı bu alanda belirlenir. Burası karar alma, öncelik belirleme, 
kararları uygulamaya koyma yeridir (Çakır, 2014, s. 140). Siyaset 
erkeklerin egemen oldukları bir alandır. Bu nedenle gücü elinde 
bulunduran erkeklerin kendi çıkarlarına yönelik politikalar ürettiği bir 
alan olma riski daha yüksektir. Bugün Türkiye’de kadının konumunu 
incelerken ve sorgularken aslında belki de ilk önce sorulması gereken 
soru, Cumhuriyet’ten günümüze kadınların siyasette ne derece var 
olabildikleri ve bu alanda ne kadar etkili olabildikleridir. 
 
Kadınlar eylemciler ve liderler olarak ulusun ve devletin inşasında rol 
oynasalar bile, onların rollerini belirleyen senaryolar ve projeler erkekler 
tarafından, erkekler için yazılmış, kadınların rolü yardımcı ve sembolik 
rollere indirilmiştir (Çakır, 2014, s. 142). Parlamento, diğer kurumlardan 
çok daha fazla bir erkek mekânı, parlamenterlik bir erkek mesleğidir. 
Koltukları dolduran kadınlara erkeklerin yerini işgal etmiş varlıklar olarak 
bakılır. Bu bakılma yüzünden onların erkekler kadar, hatta onlardan daha 
üstün özelliklere sahip olması beklenir. Erkek vekillerden istenmeyen 
niteliklerle donanmış olmak, iyi eğitim almaları, yabancı dil bilmeleri 
istenir, doğallaştırılır. İlköğretim mezunu olup da kadın milletvekili 
olmak neredeyse mümkün değildir (Çakır, 2014, s. 132). Kadınların 
toplumdaki sosyal ve ekonomik konumları siyasete katılmalarını 
doğrudan etkiler (Çakır, 2014, s. 198).  
 
Bu kitapta Cumhuriyet’ten günümüze İzmir’den seçilmiş bütün kadın 
milletvekilleri ve belediye başkanlarına yer verilmiştir. Hayatta olan 
milletvekilleri ve belediye başkanlarına sorular doğrudan yöneltilmiştir. 
Hayatta olmayan veya görüşülemeyen 12 milletvekili ve 1 belediye 
başkanının biyografilerine ve kadınlar için yapmış oldukları çalışmalara, 
siyasette bulundukları yıllarda Mecliste yaptıkları konuşmalarından 
kesitler verilmiştir. Hayatta olan toplam 13 milletvekili ve 9 belediye 
başkanı soruları yanıtlamışlardır.  İlk olarak İzmir’den ve İzmir’de seçilen 
kadın milletvekillerinin ve belediye başkanlarının doğum yeri, eğitim 
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düzeyi, medeni durumu, çocuk sayısı gibi demografik bilgiler 
incelenmiştir.  
 
Yirmi beş milletvekillinden sadece altısı İzmir doğumlu, yedisi İstanbul, 
dördü Ankara doğumludur, geri kalan milletvekilleri Türkiye’nin diğer 
farklı şehirlerinde doğmuşlardır. İzmir dışında diğer şehirlerde doğmuş ve 
büyümüş olan milletvekillerinin bir kısmı üniversite eğitimini ve meslek 
hayatını İzmir’de sürdürmüştür. Ama İzmir’den seçilen milletvekillerinin 
çoğu kontenjandan listede ilk sıralarda yer verilerek milletvekili 
seçilmişler. Bu durum İzmir’den seçilen milletvekillerinin siyasette kalıcı 
olamamaları önünde temel engellerden birisi olduğu düşünülmektedir. 
Siyasette kalıcı olmayı başarmış milletvekillerinin hayatlarının büyük 
bölümünü İzmir’de geçirmiş oldukları, uzun yıllar halk tarafından 
tanınmış ve benimsenmiş isimler oldukları tespit edilmiştir.  
 
10 belediye başkanının 8’i ise İzmir doğumlu ya da hayatının büyük 
kısmını İzmir’de geçirmiştir. Yukarıdan, parti merkezinden atanmaktan 
daha çok, halkın desteğini alarak seçilmişlerdir. Belediye başkanlıkları 
için yerel siyasetin içinde olmak ve halk tarafından desteklenmek daha 
önemlidir. 
 
Milletvekilleri Doğum Yeri: İstanbul 7, İzmir 6, Ankara 4, Manisa 1, 
Samsun 1, Konya 1, Bursa 1, Malatya 1, Denizli 1, Isparta 1, Çankırı 1. 
Belediye Başkanları Doğum Yeri:  İzmir 8, Adana 1, Burdur 1. 
 
Milletvekili ve belediye başkanı kadınların %90’nından fazlası üniversite 
mezunu ve hepsi ilk sırada İngilizce olmak üzere en az bir yabancı dil 
bilmektedir. Türkiye’de kadınların siyasetin içinde yer alabilmelerinin en 
önemli koşulu yüksek eğitim düzeyine sahip olmalarıdır. Erkek adaylarda 
aranmayan yüksek eğitim düzeyi, yabancı dil gibi pek çok özellik kadın 
adaylarda aranan temel özelliklerdir.  
 
Milletvekilleri Eğitim Durumu:  22 üniversite mezunu, 2 lise, 1 ortaokul. 
Belediye Başkanları Eğitim Durumu: 8 üniversite, 1 yüksekokul, 1 lise. 
 
Milletvekili kadınların meslekleri/uzmanlık alanları incelendiğinde ilk 
sırada öğretim üyesi-profesör olmaları gelmektedir. Belediye başkanları 
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ise mimarlık, avukatlık, mühendislik, eczacılık gibi seçkin mesleklere 
sahip olan kadınlar arasından seçilmişlerdir. 
 
Milletvekilleri Uzmanlık Alanı: 8 milletvekili öğretim üyesi, 3 Öğretmen, 
2 Eczacı, 1 Yüksek Mimar, 1 Avukat, 1 Tıp Doktoru, 1 Ev hanımı, 1 
İktisatçı, 1 Kimyager, 1 Sanat Yönetmeni, 1 Yönetici, 1 Yazar, 1 İletişim, 
1 Sosyolog, 1 Proje değerlendirme uzmanı.  
 
Belediye Başkanları Uzmanlık Alanı: 2 Öğretmen, 1 Öğretim üyesi, 1 
Yüksek mimar, 1 Şehir Bölge Planlamacı, 1 Eczacı, 1 Avukat, 1 Gıda 
mühendisi, 1 Gazeteci, 1 Ev hanımı. 
 
Milletvekili ve belediye başkanlarının çoğu evli ve çocuk sahibidir. Kadın 
siyasetçi adaylarının bekâr olmalarından daha çok evli ve çocuk sahibi 
olmalarının toplum tarafından kabullenilmelerinde daha etkili olacağını 
düşünenler vardır. Bununla birlikte bekâr veya evli ama tek çocuklu 
kadınların siyasette daha başarılı ve kalıcı oldukları görülmektedir. Ev içi 
işler, eş ve çocuk sorumluluğu daha az olan kadınlar siyasete daha çok 
zaman ayırabildikleri için başarılı olma şansları da daha yüksek 
olmaktadır.  
 
25 milletvekilinin ve 10 belediye başkanının çoğu evlidir ve çocuk 
sahibidir. Çoğunlukla 2 veya 1 çocuk sahibi olan kadınların sadece 
4’ünün 3 çocuğu vardır. Özellikle 2 çocuk sahibi olan kadınlar aile ve 
siyaset yaşamını sürdürmenin zorluklarına değinmişler ve mutlaka eş, 
akraba ve dışarıdan destek alınmadan bu işin olamayacağını açıkça ifade 
etmişlerdir. Milletvekili ve belediye başkanı kadınların hepsi eşlerinin 
kendilerini desteklediğini ve çocuk bakımında yardımcı olduklarını 
söylemişlerdir. Her ne kadar evli kadınlar eşlerinin desteklerini almış 
olsalar da siyasette daha çok kalıcı olmayı başarmış kadınlar bekâr 
kadınlardır.  
 
Milletvekilleri Medeni Durum: 19 evli, 6 bekâr. 
Belediye Başkanları Medeni Durum: 8 evli, 2 bekâr. 
 
Milletvekili ve belediye başkanlarının çocuk sayıları incelendiğinde kadın 
siyasetçilerin çoğunlukla 2 çocuk sahibi oldukları, en fazla 3 çocuk sahibi 
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oldukları görülmektedir. Cumhuriyet’ten günümüze 4 veya daha fazla 
çocuklu bir milletvekili ve belediye başkanı İzmir’den hiç seçilmemiştir.  
 
Milletvekilleri Çocuk Sayısı: 13’ü 2 çocuk sahibi, 4’ü 1 çocuk, 2’si 3 
çocuk sahibi, 6 milletvekilinin çocuğu yok. Belediye Başkanları Çocuk 
Sayısı: 3’ü 1 çocuk, 3’ü 2 çocuk, 1’i 3 çocuk, 3’ünün çocuğu yok.  
 
Kadın siyasetçilerin milletvekili ve belediye başkanı seçilme yaşları 
incelendiğinde en genç milletvekili 1935 yılında Türkiye’nin ilk kadın 
milletvekillerinden 32 yaşında seçilen Benal Nevzad Arıman olarak 
görülmektedir.  İkinci sırada 1995 yılında 35 yaşında DSP’den seçilen 
Zerrin Yeniceli gelmektedir. Üçüncü sırada 1983 yılında 36 yaşında 
seçilen Işılay Saygın ve 2002 yılında Ak Parti’den yine 36 yaşında seçilen 
Serpil Yıldız vardır. En genç belediye başkanı ise 26 yaşında 1973 yılında 
Buca’dan seçilen Işılay Saygın’dır.  
 
Milletvekillerinin Siyasete Girme Yaşı: 4’ü 30+, 10’u 40+, 8’i 50+, 3’ü 
60+. Belediye Başkanlarının Siyasete Girme Yaşı: 1’i 20, 4’ü 30+, 2’si 
40+, 3’ü 50+. 
 
Kadın siyasetçilerin milletvekili ve belediye başkanı seçilme yaşlarına 
bakıldığında milletvekili seçilme yaşının belediye başkanı seçilme 
yaşından daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.  
 
Kadınlar çoğunlukla 40’lı ve 50’li yaşlarında milletvekili 
seçilebilmektedir. Belediye başkanı seçilme yaşı ise daha gençtir. 
Çoğunluğun 30’lu ve 40’lı yaşlarda belediye başkanı seçildiği 
görülmektedir. Kadınların milletvekili olarak daha geç yaşlarda siyasette 
yer almasının iki önemli nedeni vardır. İlki partiler çoğunlukla toplumda 
belli bir kariyeri olan, tanınmış kadınları aday göstermektedir. 
Milletvekili olarak seçilen kadınların ağırlıklı Profesör ünvanlı öğretim 
üyesi olması zaten uzun soluklu zor bir kariyer hayatının tamamlanmış 
olması anlamına gelmektedir. Diğer bir etken ise çocuklu kadınların 
çocuklarını büyüttükten sonra siyasete daha sıcak bakması olarak 
gösterilebilir. 20’li, 30’lu yaşlarında çocuk sahibi olmuş bir kadının 
siyasete atılabilmesi için 40’lı, 50’li yaşlarını beklemesi gerekmektedir. 
Siyasete bu geç yaşlarda giriş kadınların önünde diğer önemli bir 
dezavantaj olmakta ve siyasette kalıcı olmalarını engellemektedir. 
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Siyasete daha erken yaşlarda girebilme şansı bulmuş erkekler hem daha 
deneyimli olmakta, hem de parti içi ve parti dışı iletişim ağlarını daha 
genişlettikleri için lobi çalışmalarında kadınlara nazaran çok daha başarılı 
olmaktadırlar. Kısaca kadınlar daha yolun başında yarışa 1-0 geriden 
başlamaktadırlar. Bazı kadın milletvekilleri ve belediye başkanları ise 
başarılı dahi olsalar yoruldukları ve yaşları ilerlediği için kendi 
istekleriyle siyasetten ayrılmak istediklerini ifade etmişlerdir. Belediye 
başkanı kadınlar için de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Özellikle 
görevlerinin çok ağır olduğunu ve siyasetin hem kendilerini hem de 
ailelerini yıprattığını düşündükleri için kendi istekleri ile siyasetten 
ayrılmak istemişlerdir. Kadınların erkeklere nazaran daha hassas 
olmalarının kadınlar için bir dezavantaj olduğunu ifade etmişlerdir.  
 
İzmir’den seçilen milletvekili kadınların ilk sırada Cumhuriyet Halk 
Partisi’nden, ikinci sırada Adalet ve Kalkınma Partisi’nden seçildiği 
görülmektedir.  
 
Milletvekillerinin Seçildikleri Parti: 
Cumhuriyet Halk Partisi:   11 dönem 
Adalet ve Kalkınma Partisi:   4 dönem 
Demokrat Parti:    2 dönem  
Sosyal Demokrat Halkçı Parti: 2 dönem 
Doğru Yol Partisi:    2 dönem 
Demokratik Sol Parti:   2 dönem 
Adalet Partisi:     1 dönem 
Milliyetçi Demokrasi Partisi:  1 dönem 
Anavatan Partisi:    1 dönem 
Milliyetçi Hareket Partisi:   1 dönem 
Bağımsız:     1 dönem 
 
Belediye Başkanlarının Seçildikleri Parti: Belediye başkanı seçilen 
kadınların da en çok Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçildiği tespit 
edilmiştir.  
 
Cumhuriyet Halk Partisi:   3 belediye başkanı 
Adalet Partisi:    2 belediye başkanı 
Anavatan Partisi:    2 belediye başkanı 
Demokratik Sol Parti:   2 belediye başkanı 
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Milliyetçi Hareket Partisi:  1 belediye başkanı 
 
Hem milletvekili, hem de belediye başkanı seçilmiş olan kadınlar ilk 
sırada Cumhuriyet Halk Partisinden seçilmişlerdir.  
 
Kadın milletvekillerinin Mecliste hangi komisyonlarda çalıştıkları 
incelendiğinde en çok Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Milli 
Eğitim ve Gençlik Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
komisyonlarında görev aldıkları tespit edilmiştir. Altı milletvekili İktisat, 
Ekonomi, Plan Bütçe ve KİT Denetleme komisyonlarında çalışmıştır. 
Kadın milletvekillerinden meclis komisyonlarında yine daha çok kadınları 
ilgilendiren konular olarak düşünülen kadın sorunları, aile, gençlik ve 
eğitim konularında çalışmalar yapmaları beklenmiştir. 
 
Kadın siyasetçilerin siyasete giriş süreçleri incelendiğinde milletvekili 
olarak seçilen kadınların çoğunun genelde partilerden teklif gelmesi ile 
siyasete girmiş oldukları öğrenilmiştir. Tabandan, gençlik yıllarından 
itibaren siyasetin içinde bulunup seçilenler azınlıktadır. Kadın 
siyasetçilerin parti merkezi tarafından ilk sıralarda listelere yerleştirilerek 
seçilmiş olmaları seçilen kadın milletvekillerinin her ne kadar kariyer 
sahibi, halk tarafından tanınan, seçkin kadınlar içinden seçilmiş olsalar 
dahi siyasi tecrübelerinin olmayışının bir göstergesidir. Siyasi tecrübenin 
olmayışı kadınların siyasette kalıcı ve başarılı olamamalarının önemli 
nedenlerinden biridir.  
 
Kadın siyasetçilerin büyük bir kısmı teklif üzerine siyasete atılmışlardır. 
Siyasete girmek istemelerinde öncelikle Türkiye’ye hizmet etmek, vatan 
borcu, Kemalist olmak, kadın ve çocuk haklarını savunmak, engellilere 
hizmet etmek, yeni projeler üretmek gibi idealler gelmektedir. 
Milletvekillerinin büyük bir kısmı öğretim üyesi olarak alanlarındaki 
teorik çalışmaları uygulamaya dönüştürme imkânına sahip olmak ve Türk 
kadınını Mecliste temsil etme fikri ile siyasete girmeye karar vermiştir. 
Kadın siyasetçilerin bir bölümü 60’lı ve 70’li yılları yaşayan kuşaklar 
oldukları için zaten hep siyasetin içinde yer aldıklarını ifade etmişlerdir. 
Azınlıkta olmakla birlikte gençlik dönemindeki siyasal öğrenci 
hareketlerinin, demokratik kitle örgütleri üyeliğinin, vakıf-dernek 
kuruculuğunun toplamı olarak deyim yerindeyse "doğal süreç" sonucu 
milletvekili olduğunu açıklayanlar vardır.  
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İzmir’den seçilmiş kadın milletvekili ve belediye başkanlarının siyasete 
atılmak ve bu alanda başarılı olmak isteyen kadınlara en önemli 
tavsiyeleri yerel siyasetten başlamaları ve genç yaşlarda siyasete 
girmeleridir. Çünkü yerel siyasette sorun tespiti, çözümlerin hazırlanması, 
uygulanması ve kürsü hâkimiyeti öğrenilmektedir. Siyasette başarılı 
olmak için ürettikleri en önemli stratejinin düzgün, düzenli ve verimli 
çalışmak olduğunu ifade etmişlerdir. Parlamentoya girmek isteyen 
kadınların iyi bir eğitim görmüş olmaları, çok çalışmaları, siyasette 
suskun ve pasif olmaktan kaçınmaları; ekonomi, dış politika veya hukuk 
konularında eğitim görmüş değillerse, mutlaka bu konularda kendilerini 
yetiştirmeye çalışmalarının gerekli olduğunu vurgulamışlardır.  
 
Siyasette kadının önünde birçok engel olduğunu savunan kadın 
siyasetçiler bunlardan en önemlisinin ekonomik engeller olduğunu 
söylemektedirler. Çünkü siyaset para isteyen bir iştir. Türkiye’de henüz 
kadınların çoğunun ekonomik özgürlüğünün olmadığı düşünülürse, 
siyasette kadınların var olmalarının ne derece zor olduğu bir kez daha 
anlaşılmış olur. Hem devlette, hem siyasi partilerde hem de toplumda 
kadın siyasetçiyi maddi olarak destekleyecek hiçbir mekanizmanın ve 
yasal düzenlemenin olmaması kadın siyasetçiler tarafından 
eleştirilmektedir. Sadece bazı partiler kadın adaylardan daha düşük 
adaylık ücreti almaktadır.  
 
“Kadınların siyasette temsil edilebilmesi, hem kadın siyasetçiler hem de 
kadın bakış açısına sahip erkek siyasetçiler ile de olabilir”, şeklinde görüş 
bildiren kadın milletvekilleri, nüfusunun %51’i kadın olan bir ülkede 
kadınların şu anda yaşadıkları gerçeklerin erkeklerin ayıbı olduğunu ifade 
etmektedirler. Öncelikle erkek egemen aklın standart normlarından 
kurtulması gerektiğini savunan kadın siyasetçiler: “Önce ‘çağdaş’ erkeği 
eğitmek gerek” demekteler.  Kadınlara seçme ve seçilme hakkını birçok 
gelişmiş ülkeden çok daha önce sağlamış bir ülke olarak bugün 
Parlamentoda kadın milletvekili temsilinde dünyada en gerilerde 
olmamızın kabul edilemez olduğunu belirtmekteler. 
 
Kadınların toplumdaki nüfusları ile orantısız bir sayıda temsil 
edilmelerinin diğer bir nedeni ailelerin kız çocukların eğitimine erkek 
çocukların eğitimi kadar önem vermemeleridir. Kadınların siyasette 
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yeterince temsil edilmemesinde en çok toplumun geri kalmışlığı etkilidir. 
Toplumsal yaşamda kadının statüsü olması gereken yerde değilse, Ulusal 
Mecliste daha geniş yere sahip kılınmaları bir tür yapaylık taşımaktadır; 
kimi kadın vekiller için seçilmelerinin kaynağında aile gücü ve eş gücü 
yatmaktadır. Bunlar gerçek anlamda milletin vekili olma potansiyelini 
ezmektedir. Bu gerçek bazı erkek vekiller için de geçerlidir; kimi erkek 
vekiller aile, sülale gücü ile kimi erkek vekiller de bulundukları ticari 
ilişkiler gücü ile Parlamentoya girmektedir. 
 
Bazı kadın milletvekillerine göre erkek egemen yapı içinde kadınlara 
pozitif ayrımcılık sağlamak adına getirilen uygulamaların seçimlerde 
kadınların kalıcı şekilde var olmasının önünü kapatabilmektedir. Kadın 
kotası uygulamasının kimi zihinlerde çarpık yapıyı makulleştirebildiğini, 
zaman zaman “Kota koyduk sorun çözüldü” gibi bir bakış 
getirebilmektedir. Bu sistemler içinde kadınlar arası rekabet olumsuz 
koşullar getirebilmekte, nitelikten bağımsız, cinsiyet üzerinden gelişen 
yapılanma sorunlu olabilmektedir. Ancak bizim gibi toplumlarda 
kadınların az da olsa var olabilmesi için bu sistemlerin gerekliliğini kabul 
etmek gerekmektedir. 
 
Milletvekili seçilmiş kadınlar siyasette yer aldıkları yıllarda kadın 
sorunları ile yakından ilgilenmeye çalışmışlardır. 1980’li yıllarda 
Türkiye’de kadınların okur-yazarlık oranı hâlâ çok düşüktür. 1980’li 
yıllara kadar seçilmiş kadın milletvekillerinin hemen hemen hepsi 
Mecliste Milli Eğitim Komisyonunda görev almış ve ülkede okur-yazarlık 
oranını arttırmak için çalışmalar yürütmüşlerdir. 1960’lı yıllarda 
belediyeler el işi gibi alanlarda kurslar açarak kadınları eğitmeye 
çalışmışlardır. 1980’li yıllarda Doğu’da okuma yazma seferberliği 
başlatılmıştır ve kurslar açılmıştır. 1990’lı yıllara kadar öncelik kadınların 
okur-yazarlık oranını arttırmak ve kadınları açılan kurslarla farklı 
alanlarda eğiterek hem kadını biraz olsun ekonomik anlamda kocasına 
bağımlı olmaktan kurtarmak yani kadını ekonomik olarak biraz olsun 
özgürleştirmek, hem de kadınların aile bütçesine katkı sağlaması 
hedeflenmiştir. Kadınların eğitim düzeyini arttırmak ve kız çocuklarının 
erken yaşta evlendirilmesinin önüne geçmek için 8 yıl zorunlu eğitim 
getirilmiştir. 2000 yılların başından itibaren Türkiye’de var olan çocuk 
gelin sorunu İzmirli kadın milletvekilleri tarafından Meclise taşınmış, 
hatta Meclis önünde protestolar düzenlenip, basın açıklamaları 
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yapılmıştır. İzmirli kadın milletvekillerinin bütün bu çabaları sayesinde 
çocuk Gelin gerçeği Meclis gündemine taşınmış ve artık görünür bir 
sorun olarak gündeme alınmaya başlanmıştır. Yine İzmir kadın 
milletvekilleri Mecliste Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 
kurulmasını desteklemişler; Meclise birçok kadın hakları yasa teklifi 
sunmuşlardır. Kadına yönelik şiddeti önlemek için birçok girişimlerde 
bulunmuşlar; yaptırımların ve cezaların arttırılmasını talep etmişlerdir. 
Hatta İzmir’den seçilen kadın milletvekilleri arasında tüm partilerin kadın 
kotalarını %50’ye çıkarmaları için yasa teklifi sunan milletvekilleri 
olmuştur. 
 
Görüşme yapılan milletvekilleri siyasette bulundukları yıllarda cinsiyetçi 
uygulama ve davranışlara genelde maruz kalmadıklarını ifade etmişler 
ama nadir de olsa bazı erkek siyasetçiler ile yaşadıkları kendilerini üzen 
olayları anlatmışlardır. Siyasetin daha çok erkek egemen bir alan 
olmasından dolayı kadın milletvekilleri ve belediye başkanlarına gerek 
çalışanları, gerek halk arasından “Reis Bey” veya “Türkan Bey” gibi 
ifadelerle hitap edenler olmuştur. 
 
Milletvekilleri ve belediye başkanları zaman zaman pozitif ayrımcılık 
yaşadıklarını ama seçim zamanları genelde erkek adayların diğer erkek 
adayları desteklediklerini ifade etmişlerdir. Bunun nedeninin ise 
erkeklerin daha uzun yıllar siyasetin içinde olmalarından dolayı politik ve 
sosyal ağlarının daha geniş olması ve erkeklerin birbirlerini karşılıklı 
faydacı bir anlayış ile desteklemeleridir. Genelde belediye başkanları 
“Kadından başkan olmaz” cümlesi ile çok karşılaşmışlardır. Günümüzde 
de hâlâ bu düşünce tarzının bazı kesimlerde yer aldığını ifade 
etmektedirler. Bu tarz yaklaşımlar siyasete atılmak isteyen kadınları 
yıldırmamış tam tersine daha da kamçılamıştır. Görüşme yapılan belediye 
başkanları bu anlayışın İzmir’de var olmasından çok üzgün olduklarını 
ifade etmişler ve “Burası Türkiye’nin en batısı daha ilerisi yok. Bundan 
sonra denize atlamamız gerek.” cümlesi ile tepkilerini ifade etmişlerdir.   
 
Görüşme yapılan bütün kadın milletvekilleri ve belediye başkanları 
kadınların kesinlikle siyasetin seviyesini etkilediği konusunda hem 
fikirlerdir. Siyasette kadınların olduğu ortamlarda erkeklerin oturup 
kalkmalarına ve konuşmalarına daha dikkat ettiklerini söylemişlerdir. 
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Özellikle kadınların olduğu toplantılarda argo kelime kullanmamaya 
dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir. 
 
Kadınların siyasette düşük oranda temsili konusunda medyanın ne derece 
rolü olduğu sorulduğunda kadın milletvekilleri ve belediye başkanları 
medyanın bu konuda üzerine düşen görevleri yeterince yerine 
getirmediklerini ifade etmişlerdir. Özellikle seçimler döneminde kadın 
adaylara medyada yeterince yer verilmediğinden yakınmışlardır. Tartışma 
programlarına siyaset yapan kadınların davet edilmediklerini 
eklemişlerdir. Ülkemizde siyaset ve ekonominin hâlâ erkek egemen bir 
alan olarak algılandığını ve bu anlayışın medya tarafından da 
sürdürüldüğünü düşünmektedirler. Medyada kadınlara daha çok parti 
genel başkanının yanında vitrin süsü olarak yer veriliyor olmasının çok 
acı bir gerçek olduğunu söylemişler ama buna ek olarak her partide 
çekirdek bir grup olduğunu ve bu çekirdek grubun dışında kalan gerek 
erkek gerekse kadın olsun bütün milletvekillerinin parti merkezinden 
gelecek kararlara uymasının beklendiğini ifade etmişlerdir. Kadın-erkek 
arasında var olan eşitsizliğin yanında asıl sorunun parti içi demokrasi 
anlayışındaki eksiklikten kaynaklandığını tekrar tekrar ifade etmişler ve 
en başta çözülmesi gereken sorunun bu olduğunu söylemişlerdir.  
 
Görüşme yapılan bazı milletvekilleri kadın siyasetçilerin tüm dünyada 
olduğu gibi her zaman medya için cazip bir magazin unsuru olmaya 
devam ettiğini söylemiş ama bunun sadece görsellikle sınırlı olduğundan 
şikâyetçi olmuşlardır. Zaman zaman kadın siyasetçiler gündeme 
genellikle kıyafetleriyle, takılarıyla, topuklu ayakkabılarıyla 
getirilmektedir. “Vekillerin şıklık yarışı” “Kadın vekiller Meclise renk 
kattı” “Meclis kırmızı ruja hasret kaldı” “İnciden vazgeçmeyen kadın 
vekiller” “Fulardan vazgeçmiyorlar” “Kadın vekillerden deri şov” vb. gibi 
ifadelerle medyada var olma şekli kadın siyasetçileri rahatsız etmektedir.  
 
Siyaset dışında medyada işlenen kadın rollerine dikkat çeken kadın 
siyasetçiler televizyon kanallarında yayınlanan dizilerde genelde 
kadınlara atfedilen rollerin iyi eş, fedakâr anne ve nazik hanımlar 
olduklarını söylemişlerdir. Medya bu yolla toplumda kadınların var 
olması ya da var olacakları tek alanın aile içi yani özel hayat olduğu 
algısını dayatmaktadır. Bütün bu imgeler sadece kadının kendine bakışını 
değil, erkeğin de kadına bakışını etkilemektedir. Medyanın bu yanlış 
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tutumu toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının toplumda güçlenmesi ve 
benimsenmesini engellemektedir.  
 
Kadınların siyasette kalıcı olamamasının en önemli nedenlerinden bir 
diğeri parti kararlarına itaat etmemeleridir. Kadınlardan Mecliste yerlerini 
bilmeleri, parti kararlarına uygun oy kullanmaları beklenmektedir. Kadın 
siyasetçilere göre çoğu partinin kadın milletvekili sayısını arttırmaya 
çalışmak istemesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine olan inançtan çok 
seçmenin beğenisini ve oyunu kazanmak içindir. Ama buna rağmen 
kadınların Mecliste temsil oranı hâlâ çok düşüktür. “Kadınlar her dört 
yılda bir koşa koşa, dalga dalga gelirler, duvarlara çarpar, dalgalar halinde 
geri giderler.” (İlknur Üstün, Ankara KA.DER Şube Başkanından 
aktaran, Çakır, 2014, s. 23). Partiler kadınların siyasette temsilini 
destekleme ve bu oranı yükseltme konusunda çağımızın gerekliliklerini 
yerine getirememektedirler. Partilerin kadınları siyasete daha çok dâhil 
edebilmesi için kota uygulamaları tek başına yeterli olmamaktadır. Her ne 
kadar kadın kotası uygulanıyor olsa da kadınlara listelerde son sıralarda 
yer verildiği için seçilme şansları çok düşük olmaktadır. Bu açıdan kota 
uygulanırken fermuar sistemine geçilmesinin gerekliliği önemle 
vurgulanmaktadır. Yani seçim listesinde birinci sırada bir erkek adaya yer 
verildi ise ikinci sırada mutlaka bir kadın aday, üçüncü sırada yine bir 
erkek ve dördüncü sırada yine bir kadın aday şeklinde devam etmesi 
gerekmektedir.  
 
Kadınların diğer bir dezavantajı ise özellikle çocukları olanlar için 
siyasete erkeklere oranla daha az zaman ayırmalarıdır. Bazı kadın 
siyasetçiler erkek egemen bir alan olan siyasi kulislere girmeyi kendileri 
istememektedirler. Siyasi kulislerden uzak duran kadınların bir sonraki 
seçimlerde seçilme şansı daha düşük olmaktadır. Kadınların siyasette 
kalıcı olamamasının diğer önemli bir nedeni kadınların yapılanma 
içerisinde çok büyük emek sarf etmemeleridir. 
 
Kadın siyasetçiler partilerin kadın sivil toplum örgütleri ile ilişkileri 
olduğunu ama bu ilişkinin yeterli olmadığını ifade etmektedir. 2000 
sonrası Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklerin 
kadın hareketinden çok AB’ye aday olan Türkiye’nin AB baskısı ile 
gerçekleştirilmiş olduğuna inanılmaktadır. Yine kadın hareketinin iç ve 
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dış etkilere bağlı olarak dönem dönem sesini daha çok duyurduğu, bazı 
dönemlerde daha sessiz kaldığı düşünülmektedir. 
 
Dünya Cinsiyet Ayrımcılığı Raporunda (Global Gender Gap Report 
2013) Türkiye’nin 135 ülke arasında 120. sırada yer almasını çoğu kadın 
siyasetçi büyük bir utanç şeklinde değerlendirirken, bazı kadın 
siyasetçiler bu raporların ne tür değerlere göre hazırlandığının 
incelenmesi gerektiğini, bu raporların taraflı olabilecekleri yönünde görüş 
bildirmişlerdir. Ama bütün kadın siyasetçiler ülkede kadın-erkek cinsiyet 
eşitliği konusunda sorunlar olduğunu, özellikle kadın istihdamında 
dünyada en son sıralarda yer aldığımız gerçeğini doğru bulmaktadır ve bu 
konularda gerekli politikaların bir an önce oluşturulması gerekliliği 
konusunda hem fikirlerdir. 
 
Bir toplumda kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe işgücüne katılım 
oranlarının da yükselmesi beklenir. Ama Türkiye’de tam tersi bir durum 
söz konusudur. Kadınların eğitim düzeyi hızlı bir şekilde yükselirken, 
istihdama katılım oranları hâlâ çok düşüktür. Toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğine bağlı olarak çoğu kadın için çalışabilmenin ilk şartı koca 
iznidir. Ülkede kadın istihdamının ne tür politikalar yapılarak 
yükseltilmesi gerektiği konusunda kadın milletvekilleri gelişmiş 
ülkelerden örnekler vermektedir ve bu ülkelerde uygulanan sosyal 
politikaların Türkiye’de de uygulanabileceğini ifade etmektedirler. 
Türkiye’de kadınların %60’ının çalışmama nedeninin ev işleri ve çocuk 
bakımı olduğu düşünülürse; kadınların işgücüne katılım oranlarını 
yükseltmek için öncelikle kadınlara yüklenen bu sorumlulukların 
paylaştırılması gerekir. En başta, toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının 
toplumda kabulü sağlanarak ev işleri ve çocuk bakımı kadın/erkek; 
anne/baba arasında eşit paylaşılmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
anlayışının toplumda güçlenmesi için devletin gerekli sosyal politikaları 
ve uygulamaları başlatması gerekir. Bu politikalar nelerdir? En başta 
çocuğa sadece anne/kadın bakar anlayışının ortadan kalkması için doğum 
izni ebeveyn izni şekline dönüştürülerek babalara da çocuk bakımında 
sorumluluk yüklenmelidir. İkinci olarak, devlet yeterli sayıda 
ücretsiz/düşük ücretli kreş ve anaokulu sağlamalıdır. Türkiye’de kreş 
ücretleri iki çocuklu kadınların aldıkları ücretin bazen hepsini kreşe 
vermesi anlamına gelmekte, sonuç olarak kadının çalışmasının bir anlamı 
kalmamaktadır. Bu durum kadınların kazandığımı kreşe vereceğime 
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oturur kendi çocuğuma kendim bakarım mantığı ile hareket ederek işten 
ayrılmalarıyla sonuçlanmaktadır.  
 
Kadın istihdamı konusunda Prof. Dr. Birgül Ayman Güler’in 
düşüncelerini burada tekrar etmekte fayda var: “Engeller daha çok 
toplumsal engeller, kültürel engeller ve bunların en temelinde de iktisadi 
engellerdir. İktisadi bağımsızlığı olmayan kişi birey değildir. Kadının 
iktisadi bağımsızlığı yoktur. İstihdam rakamlarına baktığımızda bazen 
istihdamda %25-30 kadın oranından söz ediliyor. Gerçekte, organize, 
örgütlü, kurala bağlanmış gerçek istihdam kadını kovuyor. Ama ev işleri, 
ev temizlikçiliği, tarlada çalışma, ücretsiz aile işçiliği gibi kayıt dışı, 
örgütlenmemiş, kurala bağlanmamış alanda muazzam bir kadın emek 
sömürüsü yürüyor. Kadının aile ekonomisine ve ülke ekonomisine 
muazzam bir katkısı var ama bu %25 falan değil bu çok daha üstlerde 
ama bunlar örgütlü iş yaşamının içinde olmadığından toplumsal yaşama 
da, siyasal yaşama da yansımıyor. Bir tür örtülü kölelik sistemi gibi bir 
yaygın durum var. Bunlar çözülmeden, kadın o örgütlü iş istihdam 
yaşamının içerisinde yerini almadan kadının statüsünü yükseltmek 
mümkün değildir. Bu alanların düzeltilmesi zorunludur.” 
 
Kadının eğitimi ne kadar iyi olursa verim de o kadar iyi olacaktır. 
Çocuklara doğdukları andan itibaren ilk eğitimi veren kişiler annelerdir. 
Kadınlar ne kadar eğitimli olurlarsa bir ülkenin refaha kavuşması da o 
kadar hızlı olacaktır. Bu nedenle öncelikle kız çocuklarından başlayarak 
tüm çocukların eğitimlerine önem verilmeli, eğitimin kalitesinin artması 
sağlanmalıdır. Kadının işgücüne katılımının sağlanabilmesi için öncelikle 
çocuk, engelli ve yaşlı bakımlarının desteklenmesi ve her mahallede 
anaokulu ya da kreşlerin,  engelli ve yaşlı bakım evlerinin oluşturulması 
gerekir. 
 
Kadın cinayetlerinin neden artış gösterdiği konusunda kadın siyasetçiler 
temelde üç görüş sunmuşlardır. Birinci görüş, kadın cinayetlerinin 
toplumda her zaman var olduğunu ama son yıllarda görünür kılındığını 
savunmaktadır. Kadının eskiden kol kırılır yen içinde kalır dediğini ama 
artık haklarını aramayı öğrendiğini söylemektedir. İkinci görüşe göre, 
hakkını aramayı öğrenen kadın aynı zamanda daha fazla özgürleşmiştir. 
Bu özgürleşme sonucunda muhafazakâr kadınlar da sokağa çıkarak 
görünür olmuştur ve evliliklerinde mutsuz olan kadınlar boşanma 
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talebinde bulunabilmektedir. Bu özgürleşme ve boşanma talepleri 
erkekleri rahatsız etmektedir. Günümüz kadını eskisi gibi erkeğe itaat 
etmemektedir. Üçüncü görüş, “Kadın cinayetleri artarken diğer cinayet 
rakamları da artıyor mu?” sorusunun sorulması gerektiğini 
düşünmektedir. Üçüncü görüşü savunan kadın siyasetçiler toplum olarak 
cinnet geçirildiğini düşünmektedir. Ekonomik sıkıntılara bağlı olarak 
insanların birbirlerine karşı daha az hoşgörülü ve daha öfkeli olduklarını 
söylemektedir.  
 
Kadın siyasetçiler çocuk gelinler konusunda gerekli hukuki yaptırımların 
oluşturulduğunu ifade ederlerken bazı kadın siyasetçiler zorunlu ve 
kesintisiz eğitimin 8 yıla döndürülmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. 
4+4+4 şeklinde eğitimin kız çocuklarının eğitim hayatından koparılma 
riski doğurduğunu düşünmektedirler.  
 
Kadın ve Aile Bakanlığının isminin değiştirilerek Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığına dönüştürülmesi konusunda kadın siyasetçiler iki 
görüş sunmaktadırlar. İlk görüş, bakanlığın isminde kadın olmasının şart 
olmadığı, Kadın Bakanlığı varsa Erkek Bakanlığının da oluşturulması mı 
gerekiyor sorusunu yöneltmektedir. İkinci görüş ise, kadın kelimesinin 
bakanlığın isminden kaldırılmasını yanlış bulmakta ve kadının bireyden 
çok ailenin bir parçası olarak topluma kabullendirilmek istendiğini ifade 
etmektedirler.  
 
Kadın siyasetçiler aile yaşamları konusunda özellikle siyasette 
bulundukları yıllarda çocuklarına yeterli zaman ayıramadıkları için üzgün 
olduklarını ifade etmektedirler. Çocukların karne gününde yanında 
olamamaları ve gelecekte çocuklarının bunu ifade edeceğini “Sen en 
önemli günlerimizde yanımızda değildin anne” şeklinde cümleler 
kuracaklarını ve bunların kendilerini çok üzeceklerini düşünmektedirler. 
Milletvekili ve belediye başkanı kadınlar siyasete atılmış olsalar dahi 
eskisi gibi anne ve eş olarak toplumun onlara yüklemiş olduğu 
sorumlulukları yerine getirmeye çalışmakta, çocukların bakımından 
birinci olarak kendilerini sorumlu tutmakta ve yerine getiremedikleri 
konularda suçluluk ve pişmanlık duymaktadırlar. Kadın milletvekili 
evliyse ve çocuğu varsa anne ve eş olarak da görevini tüm zorluklara 
rağmen yerine getirmeye çalışmaktadır. Ama tüm bu zorluklar kadına 
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daha fazla güç ve hırs verdiği için onu pratik olmaya yöneltmektedir ve 
bu nedenle kadınlar siyasette sorunları daha kolay çözmektedir. 
 
Kadınların çoğu siyasete girme konusunda eşlerinden destek gördüğünü 
ifade etmiştir. Ama bazı kadın siyasetçilerin eşleri onların siyasette 
başarılı olamayacaklarını ve “Hadi git dene, gör gününü, kumda oyna 
gel” gibi alaycı yaklaştıklarını anlatmışlardır. Kadın siyasetçilere eşlerinin 
ne iş yaptığı ilk sorulan sorular arasındadır. Çünkü toplumda kadın 
siyasetçiler için nasıl olsa kendisi değil kocası yönetecek gibi bir algı 
yerleşmiştir. 
 
Siyaset yapan kadınların erkeklerden çok çalışması gerektiği kadın 
siyasetçilerin dillendirdiği diğer bir eşitsizliktir. Kadınların siyasette hiç 
hata yapmaya hakkı yoktur. Erkeklerin yaptıkları hatalar daha az göze 
batarken, kadın siyasetçilerin yaptıkları ufak hatalar bile gereğinden fazla 
büyütülmekte ve kadınların siyasi kariyerine zarar vermektedir. En kötü 
sonuçlardan birisi kadınların bir sonraki seçimlerde aday gösterilmemesi 
ve siyasi hayatlarının sona erdirilmesidir. Örnek vermek gerekirse kazara 
bir kadın seçimlerde kaybederse, bundan sonra bütün seçimlerde “Bak 
gördünüz mü, kadınla girdik, kaybettik.” diyeceklerdir ifadesi çok 
kullanılmıştır.  
 
Kadın siyasetçilerin bir bölümü siyasette yer alan kadınların herhangi bir 
farklı ideoloji ya da bağlantıyla erkeğin iktidarını bozmaması gerektiğini 
söylemektedir. Bu nedenle siyasette feminist kadınlar tercih 
edilmemektedir. Özellikle ben feminist değilim diyen ve parti kararlarına 
itaat eden kadınlar öne çıkmaktadır. Erkekler bu ülkede siyaseti bir erkek 
alanı olarak görmektedirler ve kendi top oynadıkları bu alanda kadının 
ben de burada sizinle top oynayacağım demesine bozulmaktadırlar. 
Erkeklerin, etki altına alınacak kadınları yanlarında görmek istedikleri, 
kuvvetli kadınlarla çalışmaktan kaçındıkları, eş olarak bile kadının itaat 
edenini, söz dinleyenini seçtikleri görüşünde olduklarını belirtmişlerdir. 
Kadınların siyasi güç kullanmasını erkekler hayret ve endişe ile 
izlediklerini ifade etmişlerdir. Siyasette istenen kadınlar hanım hanımcık, 
cici, kendisine verilen rolü kabul eden, erkek egemen sistemin sözcüsü 
olmayı kabullenen, bir başka deyişle vitrin süsü olmayı kabul edenlerdir. 
Çıkıp çok fazla eşitlik, özgürlük, hak, hukuk isteyen, sesi çok çıkan 
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kadınlar en kısa zamanda tasfiye edilmesi gereken kadın siyasetçiler 
arasına konmaktadır. 
 
Kadın siyasetçilerden bazıları erkek siyasetçilerin, tartışılan konuları 
anlayan, değerlendirebilen, genel kurul ve komisyon çalışmalarına katılan 
ve çok çalışan kadın siyasetçilere, farklı partilerden dahi olsalar, saygı 
duyduğunu düşünmektedir. Çoğu kadın siyasetçi kadınların siyasette yer 
almasının siyasetin seviyesini olumlu yönde etkilediği düşüncesindedir. 
Kadınların olduğu siyasi ortamlarda erkeklerin kullandığı beden dili ve 
konuşma biçimleri olumlu yönde etkilenir. Bazı siyasetçi kadınlar ise 
siyasetin düzeyini etkileyecek olanın toplantılarda kadınların varlığının 
değil; onların niteliği, bilgisi, deneyimi, konuları ele alışları, toplumun ve 
ülkenin yararlarını koruyacak konularda söz sahibi olmalarıdır şeklinde 
düşüncelerini ifade etmişlerdir.  
 
Kadın milletvekili ve belediye başkanlarının çoğu “Siyaset yapan 
kadınların erkekleşiyor” tezine katılmamaktadır. Erkek egemen bir 
ortamda kadın bakış açısı ile yapılacak çalışmaların zeminini veya 
ortamını hazırlamak adına, erkeklerin kurallarına uyumlu stratejiler 
yapılması kadınların erkekleşmesi olarak algılanmamalı görüşünü dile 
getirmektedirler. Hayatı boyunca kahvehanelere girmekten hiç 
çekinmediğini ifade eden kadınlar bunu erkekleşmek olarak değil 
politikanın bir gereksinimi olarak görmektedir.  Kadın siyasetçilerin yine 
büyük bir çoğunluğu cinsiyetçi uygulama ve davranışlarla 
karşılaşmadıklarını, her ortama rahatça girebildiklerini ifade etmişlerdir. 
Kadın milletvekilleri güçlü olmanın, karar verici ve mücadele edici 
olmanın erkekleşmek olarak değerlendirilmemesi gerektiğini 
savunmaktadır. Kadın siyasetçiler seçim çalışmaları esnasında kadın 
olarak farklı ortamlara girmek sorun değildir, sorun “cinsiyetçi bakış 
açısı” ile alakalıdır,  tezini savunmaktadırlar. 
 
Çoğu kadın milletvekili ve belediye başkanı hiçbir partinin kadın kolunun 
özerk olmadığını, hepsinin vesayet altında olduğu için işlevlerini tam 
olarak yapamadıklarını dile getirmektedir. Bazı kadın siyasetçiler 
partilerin erkek kolları olmadığı gibi kadın kollarına da gerek olmadığını, 
bu ayrımın arkasında kadınları gerçek siyaset zemininden uzak tutmak, 
kadınlar için bir mutfak hazırlayıp, onların bu sınırların dışına çıkmalarını 
engellemek olduğunu savunmaktadır. Kadın kollarının işlevinin kapı kapı 
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dolaşıp broşür dağıtmaktan, erkekler için oy istemekten, para toplamaktan 
öte geçemediği ama Türkiye gerçekleri göz önüne alındığında erkeklerle 
çalışmasına eşleri tarafından izin verilmeyen birçok kadın için bu kolların 
siyasete açılan tek kapı olduğu ifade edilmektedir.  
 
Yine bazı kadın siyasetçiler siyasi partilerde ayrı bir kadın 
örgütlenmesinin hele özerk bütçeli vb. bir kadın örgütlenmesinin yararlı 
olmadığı düşüncesini savunmaktadır. Bu tarz bir uygulamanın- siyasi 
parti içerisinde aynı çocuklar için ayrılmış ayrı bir oyun alanı gibi 
kadınlar için ayrılmış bir alan yaratmanın- yanlış olduğunu 
düşünmektedirler. Bu tarz uygulamalar kendi içindeki makama, kendi 
içindeki hedeflere koşmak gibi bir perspektif değişikliği yapmakta ve 
kadını ana kademede yönetme hakkı talep etmekten alıkoymaktadır.  
 
Cinsiyet eşitliğinin partilerin temel değerlerinden biri olarak 
benimsenmediğinden yakınan kadın siyasetçiler, cinsiyetler arası eşitliğe 
sözde herkesin inandığını ama samimi olmadıklarını, bu eşitliği bozan 
şeylerin neler olduğu, nasıl giderilebileceği konularının gündeme 
getirilmediğini anlatmıştır. 
 
Kadın siyasetçilerin siyasete atılmak ve bu alanda başarılı ve kalıcı 
olmak isteyen kadınlara önerilerinin başında her şeyden önce 
kadınların “Yöneticiliğe aday” olmaları gelmektedir. Bu konuda 
kadını güçlendirecek ve destekleyecek ağların geliştirilmesi ve rol 
modellerin daha belirgin şekilde görünür hale gelmesi önem 
taşımaktadır. Parlamentoda temsilin zayıf olduğu göz önünde 
bulundurulursa kadınlar için kota uygulanmasının ötesinde pozitif 
ayrımcılığa kısa vadede ihtiyaç duyulabilir.  
 
Bu kitapta toplam 35 kadının siyasette geçirdikleri yıllarından hayat 
deneyimlerine yer verilmeye çalışıldı. Geçirdikleri zorluklar, 
karşılaştıkları engeller, sorunlara getirdikleri çözümler, kadın olarak 
siyasette ne gibi taktikler geliştirerek var olabildikleri örneklerle 
okuyuculara aktarılmaya çalışıldı. Bütün bu deneyimler siyasete yeni 
girmek isteyen kadınlarımıza yol gösterici bir rehber niteliği 
taşımaktadır.  
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Erkeklere oranla kadının olduğu her alan daha naif, daha çözüme 
odaklı ve yapıcıdır. Bu kadının doğası gereği böyledir. Dolayısıyla 
siyasette de kadınlarımızın olduğu platformlarda saygınlık ve sakinlik 
daha ön planda olacaktır. Kadınların siyasette daha çok yer almaları 
içinden geçtiğimiz şu zor günlerde toplumsal barışın sağlanmasına da 
yardımcı olacaktır.  
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