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Abstract 

On March 8, World Women's Day, which has been celebrated in Turkey since 
1921, as in the whole world, with various events and actions in our country; 
equality, education, violence, women rights are on the agenda and discussed. 
This important day is an opportunity for politicians to convey how they 
position "women" in social and political life according to their ideology. 
In this context, the research focuses on how the Turkish politics placed the 
image of "women" in the celebration messages they published on World 
Women's Day. The aim is to examine how women's identity is ideologically 
constructed in discourses. Because the language used in discourses is 
ideological and the most effective tool to build and hegemonic discourses. 
In the scope of the study, the celebration messages which have been 
published by the political leaders of Turkey on 8 March 2017 were analyzed 
by the method of Ideological Discourse Analysis (Van Dijk: 2013). Findings in 
the study show that political parties reproduce traditional female identities 
and discourses that provide added value to their ideological views through 
messages and that they are at the forefront of universal values. 
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Türk Siyasi Söyleminde Kadın 
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü Siyasi Kutlama Mesajlarında 

Kadının Temsili” 

Anahtar Kelimeler 
Siyasi  kadın 

söylemi, 8 Mart 
Dünya Kadınlar 
Günü , İdeolojik 
politik söylem 
çözümlemesi. 

Özet 

Türkiye'de 1921 yılından bu yana kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde,  
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinlikler ve eylemlerle; 
eşitlik, eğitim, şiddet gibi konular dâhilinde kadın hakları gündeme gelmekte 
ve tartışılmaktadır. Bu önemli gün,  siyasetçiler için  "kadın"ı toplumsal ve 
siyasi yaşamda kendi ideolojilerine göre nasıl konumlandırdığını 
aktarabilmesi açısından bir fırsattır. 
Bu bağlamda araştırma, Türk siyasilerinin Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile 
yayımladıkları kutlama mesajlarında  "kadın" imgesini nasıl 
konumlandıklarına odaklanmıştır. Amaç, kadın kimliğinin söylemlerde 
ideolojik olarak nasıl inşa edildiğini irdelemektir. Çünkü söylemlerde 
kullanılan dil ideolojiktir ve hegemonik söylemleri kurmada en etkili araçtır.  
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"Siyasetçiler bilinçli olarak mesaj ve konuşma metinlerinde "kadın" 
söylemini biz- öteki karşıtlığı doğrultusunda yeniden kurgular ve üretir"  
cümlesi araştırmanın temel hipotezidir. Çalışma kapsamında 
Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, TBMM’de grubu bulunan partilerin genel 
başkanları ile kadın kolları başkanlarının 8 Mart 2017 tarihinde yayımladığı 
kutlama mesajları, dilin ideolojik olduğu gerçeğinden hareketle, cinsiyetçilik 
konularında yapılan ötekileştirmeyi ortaya koymayı amaçlayan İdeolojik 
Söylem Çözümlemesi yöntemiyle (Van Dijk:2013) analiz edilmiştir. Ayrıca 
yayımlanan mesajların içerdiği konuların günün ifade ettiği değerlere 
uygunluğu ve önemini vurgulaması açısından yeterliliği tartışılmıştır.  
Çalışmada elde edilen bulgular,  siyasi partilerin 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü'nde yayımladıkları mesajlarla ideolojik görüşlerine katma değer 
sağlayacak geleneksel kadın kimliği ve söylemlerini yeniden ürettiklerini ve 
evrensel değerlere atıfta bulunduklarını göstermektedir.  

 

1. Giriş 

Kadın meselesi uzun çağlardır toplumbilim, siyaset bilimleri gibi alanlar başta 
olmak üzere; sosyal bilimlerin en geniş ve en önemli çalışma konularından biridir. 
Kadının toplumdaki konumu, siyasetteki konumu, evdeki konumu gibi konumuyla 
ve kimliğiyle ilgili tartışmalar uzun zamandır süregelmektedir. Kadının yeri içinde 
yaşadığımız erkek egemen dünya düzeninde belirsiz olmasıyla birlikte, toplumda 
var olmaya yönelik talepleri ve görünür olma çabaları erkek kimliğinin yanında 
kadın kimliğinin de eşit şekilde var olmasını sağlamaya başlamıştır. Geldiğimiz 
noktada kadınların evden çıkarak toplumda, sosyal hayatta aktif olarak rol 
alabildiğini ve söz hakkı sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Kadının doğuştan sahip 
olduğu yeri uzun uğraşlar ve mücadeleler sonucunda elde eden ve daha eşit 
konuma gelebileceğini erkeklere kanıtlayan kadınlar, gerek iş hayatı gerek siyaset 
gibi toplumun karar mekanizmalarında yer alarak düzende var olma çabalarını 
sürdürmektedir. 

Kadının yerini kadına en çok söyleyenin ve bunun kararını verenin genel anlamda 
dini ekonomik ve kültürel söylemler ile siyasi erk olduğu düşünüldüğünde 
değişimin öncelikle bu temel söylemlerden başlaması gerektiğini söylemek 
mümkündür.  

Siyasi yapının din, ekonomi ve kültürel söylemlerin odak noktasında olduğu 
düşünüldüğünde siyasetin toplumların şekil verdiği yönde kendisini gösterdiği 
kabul edilebilir ancak iktidarı elde eden siyasetçiler artık topluma şekil veren 
konuma geçerler. Diğer bir deyişle toplumun normlarıyla ideoloji kuran 
siyasetçiler yönetime geldikten sonra kendi ideolojisini topluma benimsetmeye 
çalışır.  

Siyasal otorite ile ilgili kurumların ve bu kurumların oluşmasında, işlemesinde rol 
oynayan davranışların bilimi olarak tanımlanan siyaset (politika) toplumun halka 
dair yaptığı etkinliklerin tümüdür. Siyasi yapının ideolojik olarak  "kadın"ı 
konumlandırdığı yer ve söylemlerindeki tutarlılık yapıda da kadın söyleminde 
değişimin habercisi olabilmektedir.  

Siyasetin temelinde iktidar mücadelesi dolayısıyla da çatışma vardır. Çatışmanın 
nedeni toplumu oluşturan bireylerin içinde yaşadıkları sosyal, siyasal, ekonomik 
ve kültürel yapının da etkisiyle farklı düşünce, görüş, çıkarlara sahip olmalarıdır. 
İktidarın ele geçirilmesi amacıyla yürütülen siyasi söylemde  (politika) yeniden 
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üretilen kadın kimliği ve söylemi aynı zamanda toplumsal bütünlüğün ve kamusal 
alanda kadının varlığı ve korunması amacına da hizmet eder. Wolton’ a (1991:45) 
göre, siyasetin yapılabilmesi için, kamu önünde fikir beyan etmeleri meşru olan üç 
aktörün, politikacıların, gazetecilerin ve kamuoyunun, çelişkili söylemlerinin 
mübadele edildiği alanın mutlaka var olması gerekir. Söz konusu aktörler kadın 
söylemi ile ilgili siyasal sürecini oluşturan zemini yaratmakta ve siyasal söylemde 
genellikle geleneksel kadın söyleminin pekiştirilmesini olanaklı kılmaktadır.  

Siyasal süreç bir iletişim sürecidir. Dolayısıyla siyaset ile iletişim arasında güçlü bir 
ilişki söz konusudur. Siyaset, toplumun farklı kesimlerinin ve güç ilişkilerinin ortak 
bir zeminde uzlaştırılması ise; iletişim de ortak semboller oluşturma, bunlar 
üzerinde yorumlamalar ve tartışmalar yürütme yoluyla bir anlaşma zemininde 
uzlaşma sürecini ifade eder. Dolayısı ile kadın kimliği ve söylemi ile ilgili 
uygulamalarda çoğunlukla siyaset aracılığı icra edilmekte, siyaset ise iletişim 
kanalı ile yürütülmektedir. Harold Laswell’e göre siyaset ve iletişim süreçleri 
birbirine sıkı sıkıya bağımlıdır (Oktay, 2002: 7). Zira siyasal aktörlerin kadın 
seçmen kitlesi ve topluma ulaşmak amacıyla gerçekleştirmiş oldukları iletişimin 
kaynağı siyasetin kendisidir. Toplumsal yapı ve siyasi zeminde kadının bir yandan 
varlığını sürdürebilmesi diğer yandan toplumsal ilişkilerde kendini 
konumlandırabilmesi kadın söylemlerinin değişim ve yeniden üretimi için 
iletişime, karşılıklı etkileşime ihtiyacı vardır. Gerbner'e (1967:43) göre iletişim; 
mesajlar aracılığıyla gerçekleştirilen toplumsal etkileşimdir. İletişim bireysel, 
toplumsal ilişkilerin örgütlenmesinde ve sürdürülmesinde vazgeçilmez öneme 
sahiptir. 

Siyasal iletişim, siyaset ve iletişim kavramlarının bir araya gelmesi ile oluşmakta, 
siyasal aktörlerin belirli ideolojilerini ve amaçlarını çeşitli iletişim tekniklerini 
kullanarak kitlelere, toplumun çeşitli kesimlerine benimsetmek amacıyla 
gerçekleştirdikleri iletişim olarak tanımlanmaktadır (Aziz, 2003: 3). Bu bağlamda 
siyasi yapının seçmen hedef kitlesine verdiği mesajlarla oluşturulan kadın 
söylemleri, ideolojik olarak kadını konumlandırdığı yer ve kadın kimliği 
konusunda kamuoyunu etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. 

İdeolojik olarak yeniden üretilen kadın ve cinsiyetçi söylemler siyasetin ekonomi 
ve milliyetçilik gibi yoğun kullandığı konulardan biridir. İdeoloji genel bir dünya 
görüşünü ifade ederken yaşamla ilgili her konuyu kapsamaktadır. Türk siyasetinde 
başat erkek egemen bir yapı söz konusudur ve bu noktada cinsiyetçilik ve özelde 
kadın söylemleri kadının kamusal ve özel alanda özgürce hareket edebilmesinin 
önemli değişkenleridir. Yeniden üretilen siyasi partilerin ideolojik kadın 
söylemleri toplumsal uzlaşmanın sağlanmasında ve kadın seçmenlerin oyları için 
ikna sürecinde de etkilidir. 

Siyasilerin kadın söylemlerinde etkin olan ideolojik görüşleri dil ile yeniden 
kurulur. Toplumsal anlaşmayı sağlayan dil kendi içinde ideolojiktir. İdeolojinin 
oluşturulması yani düşüncelerin ifade edilmesi ve aktarılması için en önemli araç 
dildir. Söylem genel olarak dilin kullanımını ifade eder. Resmi veya gündelik dil 
olması söylemin oluşmasını engellemez. Hukuk dili, tıbbi dil gibi meslek gruplarına 
ve bilimsel dallara bağlı olarak metnin veya konuşulan sözün bir alan içerisinde 
yer aldığını gösteren bazı kelimeler, fiiller ya da cümlenin dizilişi alanın söylemini 
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oluşturur. Özel bir alan içinde konuşanlar, dili kullanırken de bu kurallara dikkat 
ederek dili alan dâhilinde şekillendirirler (Griffin, 2007: 3-5). Cinsiyet ve kültür 
sınırları içerisinde düzenlenen bilgi söze dökülürken bu iki etkenin izlerini dile 
yansıtması kaçınılmazdır. Toplum, ideoloji ve dil arasındaki bu karmaşık ama 
zorunlu bağ eğer incelenirse siyasi kadın söylemlerinde kadın kimliği,  ilgili 
ideolojinin kadına bakış açısı ve kadını konumlandırdığı yeri bulgulamakta 
mümkündür.  

Bu bağlamda araştırma nesnesi olarak seçilen 8 Mart 2017 tarihinde T.B.M.M’ inde 
grubu bulunan parti başkanları ve kadın kolları başkanlarının yazılı mesajları 
dilbilim, toplumbilim ve siyaset bilimi gibi birçok disiplinin yoğun olarak 
kullandığı ideolojik söylem çözümlemesiyle analiz edilmiştir. Araştırmada mesajlar 
yoluyla kadın kimliğinin hangi kavram ve kişilere atıfta bulunularak hangi dilsel 
öğeler ile temsil edildiği ve hangi söylemlerin dil yolu ile yeniden inşa edildiği veya 
yeni oluşturulan bir söylem biçimi varsa bu söylem biçimi ortaya konulmaya 
çalışılmaktadır. 

2. Türkiye'de Kadın Kimliği ve Politik Kadın Söylemi 

Önceden anaerkil olan toplum ve kadın-erkek arasında doğuştan var olan eşitlik, 
erkekler tarafından sorgulanıp ve tartışılması ile birlikte çocuk doğurma 
döneminde kadının yaşadığı kısmi güçsüzlük kadının aleyhine çevrilerek onu 
aşağılamaya kadar giden bir eşitsizliğe dönüşmüştür.  

Gelişen ve evrilen bu toplum yapısında kadına, konumu ve toplumsal rolü 
doğumundan itibaren egemen toplumsal söylemlerin tekrarı,  kendisine seçilen 
oyuncak ve kıyafetlerin yanı sıra belirli davranış kalıpları ile benimsetilmeye 
çalışılmıştır. Genellikle ev işi olarak tanımlanan rutin işler kadının görevi olarak 
görülürken, kamusal işler erkeklere bırakılmıştır. Kapitalist dönemle birlikte 
kadının ekonomik hayatın içinde de yer alması üstlendiği görevleri çoğaltmış 
ancak onu yine erkekler ile eşit konuma getirmemiştir.  

Kapitalist ekonomik düzen sadece kadının iş hayatına atılmasını sağlamıştır. Ancak 
bu durum ona daha fazla yük ve sorumluluk getirmekten başka bir işe 
yaramamıştır (Ulus, 2005: 197-203). Kadın kimliğinin temel kıstası anneliktir. 
1990’lardan bu yana okutulan hayat bilgisi kitabında kadın kimliği sevgi dolu, 
çalışkan, zorluklardan yılmayan olarak nitelenirken, evi ve ailesi için fedakârlıktan 
kaçınmayacağını belirtilen ifadelerle tanımlanmıştır (Metin, 2011: 87). Derste 
kullanılan bu ve buna benzer kitaplar henüz küçük yaşta olan ve cinsiyet rollerini 
yeni öğrenen çocukların manipüle edilerek toplumda var olan cinsel (kadın)  
kimliğin çocuklar üzerinden yeniden inşa ve devamını sağlanmaktadır. 

Türk modernleşme tarihine bakıldığında kadınlara modernleşme ve batılılaşma 
konularında rol model ve taşıyıcı görevler atfedilirken bu görevin sınırlarının yine 
erkekler tarafından çizildiği görülmektedir. Cumhuriyet ideolojisi kadını kamusal 
alana çıkarmayı,  eğitim düzeyini yükseltmeyi ve ekonomik alanda bağımsızlığını 
kazanmasını desteklemiştir. Pek çok alanda kadın kendini ifade etmekte başarılı 
olurken erkek egemen yapı yıkılamamış kadın düşüncesinde yine fedakâr, milli ve 
ailevi görevlerini benimsemiş bir kadın imajı yerini korumuştur (Terkan, 2010: 
119). 
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Günümüz toplumunda geleneksel ataerkil yapıya mensup kadınlar ile kariyer 
basamaklarını birer birer çıkan ve toplumsal konumunu evlilik (erkek) üzerinden 
kurgulamayan iki farklı kadın kimliğini görmek mümkündür. Bu iki farklı kimlik 
birbirini dışladığı kadar aynı zamanda birbirine dönüşüp evrilebilmektedir. 
Örneğin, birey olabilmeyi başarmış bir kadın evlenip aile yapısı içinde anne ve ev 
kadını rolünü benimseyerek geleneksel bir kimlik kazanabildiği gibi benzer şekilde 
kocasından ayrılarak eğitim ve iş hayatına tek başına devam ederek bağımsız kadın 
kimliğine de bürünebilmektedir. Kadınların kimlik tanımlamalarının kendileri 
tarafından nasıl yapıldığını inceleyen çalışma iki farklı kimliğin ortaya çıkışında 
"yaş" değişkenin en önemli faktör olduğunu göstermektedir. Genç kadınlar 
kendisini bağımsız, meslek sahibi, girişken gibi modern kavramlar bağlamında 
tanımlarken yaşça büyük olan kadınlar ise çoluk çocuk sahibi, kocasına destek olan, 
olgun gibi geleneksel yapıya uygun tanımlamalarda bulunmuşlardır (Arkonaç, 
2012: 108).  

Kadın genelde ülkemizde toplumun çizdiği sınırlar içinde kendine yaşam alanı 
oluşturmakta ve buna uygun kimlik ve davranış kalıpları geliştirmektedir. 
Çoğunlukla da daha iyi bir yaşam alanı bilmediği ve talep eden olmadığı için karşıt 
cinsinde onayladığı bu yapıda mutluymuş gibi görünmektedir. Asıl sorun çizilen 
sınırların dışına çıkan ya da çıkmayı arzu eden kadınların kendilerini bu konuda ne 
kadar özgür ve güçlü hissettiği sorusunun yanıtındır. Bu sorunun yanıtı mutlu 
"muş" gibi olan kadın kurgusunun gerçekte olmadığıdır. Çünkü değişim isteyen 
kadına yönelik şiddet ve cinayetler ülkemizin ciddi sorunlarıdır. Bahsedilen 
sınırlar erkek tarafından konulmuş sınırlardır ve genellikle bekâret ve namus 
kavramları üzerine oturtulmuştur. Parantez içinde belirtmek gerekir ki seks işçisi 
olarak çalıştırılan ve fuhuşa zorlanan kadınların yine aynı kavramlar üzerinde 
yükselen sınırlarla erkeklerin iktidarı altında konumlanması sağlanmaktadır. 
Buradan anlaşılmaktadır ki; erkek egemen toplumda erkeğin iktidarını sağlaması 
ve koruması, kadın bedeni üzerinde sağladığı iktidara bağlıdır. Kadın erkeğin 
koyduğu sınırları ihlal ettiğinde erkek otoritesi sarsılmış olur (Küntay, 2016: 23-
24). Otoritesini ve iktidarını devam ettirmek isteyen aynı zamanda ekonomik veya 
fiziksel güce sahip erkek, şiddeti uygulayan olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadının 
babası, abisi, dayısı, kocası gibi aile ve akrabalarından şiddet görmesi kadının 
özsaygısını yitirmesine ve kendini güçsüz ve değersiz görmesine neden olmaktadır 
(Kümbetoğlu, 2016: 45-51).  

Bu bağlamda, ülkemizde kadın kimliğinde kadının dışında o kadar çok söz sahibi 
olan faktör vardır ki bu konuda net sınırlar çizmek kolay değildir. Genel olarak,  
Türkiye’de meşru görülen sınırlı sayıdaki kadın kimliği gelenekçi- muhafazakâr 
sınırlar içinde yer alan anne/eş kimliği, Cumhuriyetçi ideolojinin sunduğu 
okumuş/meslek sahibi/çalışan kadın kimliği ve İslamcı ideolojinin gündeme 
getirdiği örtünmüş/Müslüman kadın kimliğidir. Ortaya atılan üçüncü kimliğin 
yaşam alanı ev olarak ileri sürülse de günümüzde çalışan Müslüman kadın, 
eğitilmiş Müslüman kadın kimliklerinin kaçınılmaz olduğu ortadadır (Terkan, 
2010:120). 

Türkiye’de kadına verilen haklar, hakların kullanımı ve toplumdaki yeri 
konusunun politik söyleme nasıl yansıdığını değerlendirebilmek için özellikle son 
yirmi yılda hükümet programlarında  "kadın"ın nasıl yer aldığına bakmak ve 
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geçmiş yıllarla karşılaştırmak önemli ipuçları verecektir. 1989-2011 yılları 
arasında hükümet programlarında kadına nasıl yer verildiğini inceleyen Gazioğlu 
Terzi (2015: 168-169) devleti yönetenlerin kadınlara bakış açısında değişikliğe 
gitmekte zorlandığını ortaya koymuştur. Programların söylemlerinde özellikle ilk 
yıllardaki programlarda kadının yerinin ev olduğu ve aile birliğini sağlama 
görevinin kadına ait olduğu sıklıkla tekrar edilmiştir.  Zaman geçtikçe içeriden ve 
dışarıdan gelen feminist baskılarla kadının toplumsal konumu ve cinsiyet eşitliği 
hakkında söylemlerin kullanılmasını zorunlu kılmış ancak önceki söylemlerin de 
süregelmesi tutarsız ve anlamsız söylemlere yol açmıştır. Hükümet programlarını 
inceleyen bir diğer çalışmada ise 1965’e kadar siyasi parti program söylemlerinde 
kadının var olan (ev ve aile içindeki) konumu meşrulaştırılmaya (buradan 
anlamaktayız ki kadın zaten ev içindeyken bile görünür değil ve kadının 
varlığından bile bahsedilmiyor) çalışıldığı anlaşılmaktadır. Kentleşme ile birlikte, 
1980’lerden itibaren bu söylemlerde, olması gereken yani toplumsal hayatta ve 
çalışma hayatında yer alan kadının varlığı görülmektedir. Bu dönüşüm tarihsel 
süreçte hükümet programlarında köy ebesi, memur eşi, dul eşi gibi nitelemelerin 
yerini günümüze yaklaştıkça çalışan kadın, girişimci kadın, hanım olmayan kadın 
gibi nitelemelere bırakmasından daha iyi anlaşılabilmektedir (Yeşiltuna, 2007: 
174).  

Günümüz iktidar ve muhalefet partileri Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)  ve 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ’nin seçim kampanyalarında kullandıkları 
reklamlarda kadın imgesine ve söylemine nasıl yer verildiğini inceleyen bir diğer 
çalışmada ise her iki partinin de kadın kimliğini gelenekselin dışına çıkartmadığı 
sonucuna varılmıştır. Her iki partide reklamlarında siyasi yapıya şekil veren ve 
siyasi yapılanmada etkin rol alan bir kadın kimliğinden ziyade sadece siyasi yapıya 
kısmen katılan bir kadın kimliği kullanmıştır. Farklı olarak AKP kadının ev içi 
konumunu vurgularken CHP kadının ev içi konumuna ek olarak parayı yönetme 
hakkı olduğunu gösteren imgeler kullanarak toplumsal eşitsizliği vurgulamaktadır 
(Akın,2015: 284- 286). 

Görülmektedir ki; kadın haklarını ve kadının toplumsal konumunu sağlama 
alacağını iddia eden Cumhuriyetçi bakış açısına sahip CHP kadını üstlendiği 
toplumsal rollerden bağımsız düşünmemiş ve muhafazakâr-demokrat çizgide olan 
AKP ile benzer kadın söylemlerini kullanmaktadır. Siyasi ve ideolojik görüşlerin 
farklı olması, kadına biçilen rollerin ve kadın söylemlerinin farklı olması anlamına 
gelmemektedir. Çalışan ve eğitimli kadın kimliği çağdaş bir kimlik olarak görülse 
de bu kimliğe sahip kadınların ev içinde anne ve eş olarak geleneksel kimliğe de 
sahip olması da beklenmektedir. Bu noktada ataerkil toplumsal düzen anlayışının 
her ideolojiye kısmen de olsa yerleşmiş olduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır. 

2.1. Siyasi Söylemde "Kadın"la İlgili Kullanılan Hegemonik Dil  

Hegemonya ve ideoloji kimi zaman birbiri yerine kullanılan kavramlar olsa de 
birbirinden farklı kavramlardır. TDK sözlüğünde latince kökenli ‘hegemonya’ 
kelimesi, “Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal üstünlüğü ve baskısı” ve 
“Bir kişinin başka bir kişi üzerindeki üstünlüğü ve baskısı” olarak tanımlanmıştır. 
Günümüzde iletişim çalışmaları ve kültürel çalışmalar bağlamında ise, hâkim olan 
ideolojiyi, yani çoğunluğun sahip olduğu ve azınlığa zorla ya da rızayla 
benimsetmeye çalıştığı ideolojiyi ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. 
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Hegemonya kavramı tanımı içinde karşılaşılan Fransızca kökenli ‘ideoloji’ kelimesi 
yine TDK; “Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir partinin, 
bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral, 
estetik düşünceler bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Bu iki tanım hegemonya ve 
ideoloji kavramları arasındaki farklılığı ortaya koymaktadır. Hegemonya ideolojiyi 
kapsar ancak herhangi bir ideolojinin hegemonya olduğu söylenemez. Bir 
toplumda birçok ideoloji bulunur ancak hegemonya yalnız egemen olan ideolojidir.  

Gramsci’nin devlet tanımı politik toplum ve sivil toplumu bir arada ele alır. Politik 
toplum zorla, sivil toplum ise rızayla hegemonyayı oluşturmak için kullanılır. 
İktidar olmak isteyen önce hegemonya kurmalıdır. İktidarını sürdürmek için de 
hegemonyasını yeniden üretmek zorundadır. Hegemonya siyasal iktidarın olduğu 
her yerde vardır. Siyasal iktidar ise toplumun olduğu her yerde mevcuttur (Çoban, 
2013: 52-53; 61-62; 146). O halde hegemonyasız bir toplum düşünülemez. Toplum 
dediğimizde ise elbette kültür akla gelmektedir. Hegemonyasız bir toplum 
düşünülemediği gibi kültürsüz de bir toplum düşünülemez. Gramsci de kültürün 
bu vazgeçilmez yeri ve önemini fark etmiş olacak ki; hegemonyanın kurulması için 
ilk koşulun kültürel egemenlik olduğunu belirtmiş; ekonomik çıkarlardan 
hegemonya dâhilinde entelektüel ve ahlaki bir ideoloji oluşturmak uğruna 
vazgeçilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır (Çoban, 2013: 62). İtalyan Marksist 
düşünür Gramsci’nin siyasi ve kültürel teorisinin de merkezinde dil yer alır çünkü 
hegemonya dil ile kurulur. Saussure’ün dilbilimsel yapısalcılığı ve Gramsci’nin 
dilbilimsel kökenli hegemonya kavramı günümüzde çok kültürcülük, medya ve 
iletişim çalışmaları, kültürel çalışmalar,  kimlik politikaları gibi alanlarda neden 
dile yöneliş gösterildiğini, dilin kullanım hali olan söylemin neden bu kadar sık 
kullanılan bir terim olduğunu ve söylem çözümlemelerinin neden bu kadar yaygın 
olduğunu açıklar niteliktedir.  

Siyasi söylemde de kadınla ilgili hegemonik yapı dil ve dilin kullanıldığı metin ve 
söylemlerle kurulur. Feminist siyaset bilimciler, kamusal ve özel alandaki karşılıklı 
ilişkileri ortaya koyarak bir yandan aile içindeki cinsiyet ayrımından doğan 
eşitsizliğin kadınların kamusal yaşama girmesini engellediğini, diğer tarafta4n ise 
devletin aileye müdahale etmekte, mevcut güç dengelerini meşrulaştırmakta ya da 
yeniden gözden geçirmekte olduğunu ortaya koyarak, hem özel ve kamusal alan 
arasındaki ilişkiyi dikkate alan hem de eşitsizliğin ve kadınların hiyerarşideki 
ikincil konumlarının aşılmasını hedefleyen bir söylemin üreticisi olmuşlardır 
(Wedel, 2001: 22). Kadın hareketi “kişisel olan politiktir” iddiasını gündeme 
getirerek 1960’larla birlikte kamusal ve özel, kişisel ve politik arasındaki tüm 
ayrımları tartışma konusu yapmıştır (Phillips, 1995: 124).  

1970’lerde kadınlarla erkeklerin farklılıkları üzerinde yoğunlaşan feminist söylem, 
1980’lerle birlikte kadınların kendi aralarındaki farklılıklarına da yönelmiştir 
(Bora, 2005: 41). Özellikle feminist araştırmalar tek bir kadınlık olmadığını, 
kadınlığın sadece pasif bir bağımlılık olarak ele alınamayacağını söyleyerek, yaşa, 
sınıfa, etnik kökene göre değişen farklı kadınlık deneyimlerinin önemine işaret 
etmişlerdir (Sancar, 2009: 27; Donovan 1997: 351). 

Türkiye’de feminist söylem 1980'li yıllarda siyasi söylemde kendine yer 
bulmuştur. Kadın hareketi kamusal ve özel alan arasındaki belirgin ayrımlaşmanın 
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sorgulanması ile politik mücadele eksenine oturmuş 1960’larda batılı kadınların 
kullandığı “kişisel olan politiktir” sloganı Türkiye’ye ancak 1980’lerde 
ulaşabilmiştir. Türk siyasi söyleminde egemen ideolojik yapıya uygun olarak, 
kadınların haklarını değil savundukları ideolojik üstünlük adına söylemleri 
savundukları görülmektedir (Kili, 1996: 15). Tekeli (1993: 32-33)  1970’lerde ise 
eşitsizlik ve sömürü gibi kavramların siyasal söylemin temel kavramları haline 
geldiği kadınların da yasalarda var olduğu iddia edilen eşitliğe karşın eşit olmayan 
bir “cins grubu” olarak yer aldığı erkeklerle birlikte sınıf eşitsizliğini yenilebileceği 
vurgulanmıştır. 

1980-1990 arası Türkiye’de hem toplumsal hem de siyasi zeminde toplumsal 
cinsiyete ilişkin konuların tartışıldığı, kadın olmanın ve kadınlığın anlamlarının 
belirginleştirildiği, feminizmin bir toplumsal proje olarak ele alındığı söylemler 
egemen olmuştur.  Siyasi söylemde bu dönemi en iyi anlatan tanımlamalar ise 
“bilinç yükseltme”, “güçlenme” ve “duyarlılık yaratma” olarak ifade edilebilir 
(Timisi ve Ağduk Gevrek, 2007: 14-15). 

1980’ler sonrası siyasi partilerin kadın oy ve desteğinin önemini fark ettiği yıllar 
olmuştur. Bu olgu siyasetçilerin kadınların siyasete katılımını arttıracak somut 
fırsat önceliğini ve destek politikalarını söylemlerine taşımasını sağlamıştır 
(Ataman, 1998: 31). Siyasi partilerin bu söylem biçimlerini kampanyalarında, 
seçim meydanlarında veya propagandaya dönük yazılı dokümanlarında kadınlara 
yönelik olumlu mesajlar verme, daha çok kadının partiye destek vermesini 
sağlamaya yönelik açıklama, beyan ve yaklaşımlarında görmek mümkündür.  
Siyasetçilerin özellikle de parti liderlerinin kadınların toplumsal önemine sık sık 
değinerek, her zaman kadınların yanında olduklarını kadınlar olmadan 
demokrasinin düşünülemeyeceğini vurgulamaları da bu söylem stratejilerinin bir 
parçasıdır. Olumlu destek stratejileri; kadınların konumunu iyileştirmek ve 
katılımını arttırmak amacı güden somut destek uygulamalarıdır (Demir, 2002: 64-
66; Sancar-Üşür, 1997: 50-52; Lovenduski, 1993: 7-8). 

Türkiye’de kadın 1930’lu yıllarda seçme ve seçilme hakkını kazanmış ancak yıllar 
sonra, kadının durumu siyasal partilerce değerlendirmeye alınabilmiştir (Tokgöz, 
1994: 101).  1930’lu yıllarda Cumhuriyet Halk Partisince kadınlara siyasal hakların 
verilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanması belki de yeterli görülmüştür (Tokgöz, 
1994: 101). Çok partili döneme geçişle birlikte demokratikleşmenin başka ölçütleri 
önem kazanmış ve kadınlar “demokrasi simgesi” işlevlerini yitirmişlerdir. Çok 
partili dönemde artık kadınların siyasete katılma düzeylerini; toplumun gerçek 
demokratikleşme düzeyi, gerçek toplumsal ilişkiler, toplum yapıları ve kadınların 
toplum içindeki gerçek konumları belirlemiştir. 

Partilerce geliştirilen kadın söyleminin odak noktasını parlamentoda daha çok 
sayıda kadın milletvekili olması oluşturmuştur. Kadına ilişkin söylemlerde egemen 
dil, kadının simgesel önemi ve rolüne yeni ve farklı bir kimlik kazandırmak ve 
kadınların oylarını çekebilmek için yeniden üretilmiştir. Kadın seçmenin simgesel 
konumu yanında toplum içindeki oynadığı rol göz ardı edilmiştir. Kadın 
haklarından ise pek söz edilmemiştir (Tokgöz, 1994: 105; Çakır, (2001: 401). 

Türkiye’de siyasi partilerin söylemlerindeki hegemonik dil cinsiyetçi ideolojinin 
taşıyıcısı ve hatta kurumsal düzeyde en üst üreticisi ve uygulayıcısı olarak görev 
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yapmaktadır. Kadınlar siyasal söylem içinde toplumsal olarak sorunlu özne 
durumundadırlar ve çocuklar, yaşlılar, hastalar, engellilerle birlikte ele 
alınmaktadırlar. Bu durum parti programlarında, partilerin seçim bildirgelerinde 
de kendini göstermektedir. 

3. Kavramsal Çerçeve 

Çalışmada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kısa bir tarihçesinin ardından siyasi 
partilerin bu özel günde yayımlamış oldukları kutlama mesajlarında kadın kimliği 
ile ilgili öne çıkan söylemler analiz edilmiştir. Amaç, mesajlarda tercih edilen 
söylemler ile kadının toplumsal konumunu ve kimliğini ideolojik olarak nasıl 
biçimlendirdikleri veya yeniden inşa ettiklerini irdelemektir. Çünkü söylemlerde 
kullanılan dil ideolojiktir ve toplumsal yaşamda egemen söylemleri kurmada en 
etkili araçtır. Kavramsal çerçeve hegemonya, ideoloji, dil kavramları ile çizilmiş ve 
bu kavramların aralarındaki ilişki doğrultusunda Mecliste grubu bulunan her bir 
siyasi parti ile devlet aygıtının tepe yönetiminin kadın söylemleri ortaya 
konulmuştur. 

3.1. İdeolojiyi Tespit Etme Aracı Olarak İdeolojik Söylem Çözümlemesi 

Bilindiği üzere söylemin birçok farklı çeşidi vardır. Çalışmada ele alanın söylem 
türü ise politik söylemdir. Politik söylem, siyasetin yapımında belirgin bir yoldur. 
Çünkü siyasi eylemler büyük ölçüde söylemseldir.  Bu nedenle bu tür politik 
söylem türlerini, konuşma ve metin çeşitleri olan parlamento tartışmalarının, 
kanunların, hükümet düzenlemelerinin yanı sıra, propagandada, politik 
reklamlarda, politik konuşmalarda ve medyada yer alan röportajlarda da politik 
söylemi bulmak mümkündür (van Dijk, 1997: 18).  Politik söylem, politik olaylar, 
aktörler, ve grupların zihinsel temsilinin edinimi, kullanımı ve yapısı bu bilişsel 
süreci ifade eder. Politik inançların organizasyonu, politik üyeliğin algısı, politik 
yargılar ve karar verme, stereotipleştirme, önyargılar, sosyo-politik tutumlar, 
politik gruba aidiyet gibi birçok konu politik zihinsel süreçleri anlama ve 
açıklamada yardımcı olmaktadır (van Dijk, 2002: 206-207). Yukarıda bahsedilen 
zihinsel süreçler dil yoluyla söyleme dökülür. Politik söylemin oluşmasında bir 
tarafta paylaşılan inançların (siyasi temsiller), diğer tarafta kişisel inançların 
olduğu sosyal ve kişisel sunumlarla söylem yapıları arasındaki ilişkiler önemli bir 
rol oynar. Konuşmacıların genellikle bir olay veya durumun kişisel zihinsel 
modellerinden başlayacaklarını varsayılır. Bu model, böyle bir durum hakkında 
konuşmacının öznel inançlarını düzenler (van Dijk, 2002: 211). Politik her 
söylemde, konuşmacının temsil ettiği ve üyesi olduğu genel ideolojiyi gösteren 
söyleminde kişisel inanç ve ön yargılarından da izler taşıdığı kanısına 
varılmaktadır. İdeoloji her ne kadar grup inançlarını ve düşüncelerini gösterse de 
her birey kendisine ait zihinsel süreçlerinden yoksun saf ideolojiyi yansıtması 
mümkün değildir. Ancak bireysel izleri taşıyan fakat aynı ideolojiyi yansıtan tüm 
söylemler sahiplerinden bağımsız olmadığı gibi ideolojinin genel yargı ve 
tutumlarından da bağımsız değildir. Aynı ideolojiye sahip farklı bireylerin 
söylemlerinde ideolojinin yansıtıldığı ortak fikir ve düşünceler hâkimdir. 

Söylem çözümlemesinin bu kadar farklı disiplinler tarafında kullanılması onun 
birçok yönteme sahip olmasını sağlamıştır. Politik söylem çözümlemesi 
denildiğinde akla iki yöntem gelir. Bunlardan biri  politik bir söylemin söylem 
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çözümlemesidir. Diğeri ise politik olmayan bir söylemin politik şekilde söylem 
çözümlemesine tabi tutulmasıdır. Bu ayrımın yapılması oldukça güçtür ve tüm 
söylemlerin egemenlik, iktidar gibi kavramların doğrultusunda oluşması ve bu 
kavramların politik tanımlamaları bu karmaşaya neden olur. Her iki yönelim de 
mümkünken politikacıların, politik söylemi kullanan tüm siyasi aktörlerin ve 
medyanın söylemini incelemek politik söylemin yapısını ortaya koymayı ve politik 
söylemin sınırlarını çizmeyi sağlar. Politik söylem çözümlemeleri bu zamana kadar 
eleştirel, bilişsel, betimsel ya da psikolojik gibi birçok farklı yaklaşımla ele 
alınmıştır ama günümüzde eleştirel yaklaşımın açık ara farkla önde olduğunu 
söylemek mümkündür. Politik söylemi ele alan araştırmacının söylemi de dolaylı 
yoldan politik olur. Bu durum eleştirel dilbilim ve eleştirel söylem çözümlemesi 
gibi alanların politik söylem alanına girmesine neden olur. Yani yine yukarıda 
bahsi geçen karmaşa bir bütün olarak karşımıza çıkar. Politik olanın eleştirisi de 
politiktir dolayısıyla politik söylemin çözümlenmesi, politik yaklaşıma sahip 
söylem çözümlemesi ile mümkündür. Politik söylem çözümlemesinin amacı politik 
etkiyi yönlendirmek için kullanılan bir araç olan dil seçimleri yöntemlerinin ortaya 
konmasıdır. Politik söylem, politika ile dilbilimin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu 
kanı bizi politik söylem çözümlemelerinde politik ile dilbilimsel özelliklerin bir 
arada ve dengede incelenmesi gerekliliğine götürür. Elbette politikanın varlığı bizi 
topluma götürür ve toplumsal kuramlar da bu çalışmaların bir ayağını oluşturur. 
Ancak söylem çözümlemesinde, dilbilimsel merkezden kayarak sosyo-politik bir 
yaklaşım sergilemek çalışmanın özünü kaybetmesine neden olacaktır çünkü politik 
etki sağlamak ve manipülasyon oluşturmak için temel işlev dilin kullanımına aittir 
(Wilson: 2015, 101-102; 119-120).  

Diğer bir deyişle söylem, soyut olan ideolojinin, somut olan dile dökülmesidir. Bir 
araştırma yöntemi olarak eleştirel söylem çözümlemesi, söylemin ideolojik olarak 
işleyişini anlamaya odaklanır ve söylemin belirli gündemleri nasıl etkilediğini 
eleştirmeyi amaçlar. Resmi ve gayri resmi değişimle üretilen söylemlerle ortaya 
çıkan ideolojik gündemin açıkça ortaya konulmasını amaçlayan cinsiyet çalışmaları 
da eleştirel söylem çözümlemesini amaçlarının benzerliği dolayısıyla yöntem 
olarak sıkça kullanır (Griffin, 2007: 11). Van Dijk, politik söylem çözümlemesini 
çok boyutlu olarak ele almıştır.  Söylemi; toplumsal, bilişsel ve dilsel bağlarından 
koparmadan kapsamlı bir çözümleme yöntemi önermiştir (van Dijk, 1995 (a): 20). 

Bu noktada araştırmada kullanılan ideolojik söylem çözümlemesi ırkçılık ve 
göçmen konularını incelemeye yönelik geliştirilmiş olsa da cinsiyetçilik 
araştırmalarında da gerekli ve önemli bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.   

3.2. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

Dünya Kadınlar Günü ilk olarak Amerika’da Sosyalist Parti tarafından 1908’de grev 
yapan kadın giyim işçilerinin anısına, 1909’da 28 Şubat olarak belirlenmiştir. 
1910’da Kopenhag’da toplanan Sosyalist Enternasyonel’in kadın haklarını 
savunmak ve kadınlara oy hakkı tanınmasını sağlamak amacıyla Kadınlar Günü’ne 
uluslararası bir kimlik kazandırma önerisi, 17 ülkeden içlerinde Finlandiya 
Parlamento’suna seçilmiş üç kadının da bulunduğu 100’ün üzerinde kadın 
tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir. Kopenhag girişiminin bir sonucu olarak 
Uluslararası Kadınlar Günü ilk olarak 19 Mart 1911’de toplamda bir milyondan 
fazla kadın ve erkeğin toplandığı İsviçre’de, Avusturya, Danimarka ve Almanya’da 
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dikkat çekmiştir. 1913 ve 1914 yıllarında Uluslararası Dünya Kadınlar Günü 1. 
Dünya Savaşı’nı protesto eden bir mekanizma haline gelmiştir. 1917 yılında savaş 
bağlamında Rus Kadınlar  “Ekmek ve Barış” için Miladi takvime göre 8 Mart’a denk 
gelen Şubat’ın son Pazar günü eylem ve grev yapmışlar dört gün sonra Rusya 
İmparatorluğu Çarı iktidarı bırakınca  (Ekim Devrimi) geçici hükümet kadınlara oy 
hakkı tanımıştır. 

BM tarafında Uluslararası Kadın Yılı seçilen 1975’te, 8 Mart yine BM tarafında 
Uluslararası Kadın Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1995’te Pekin 
Deklarasyonu ve Eylem Platformu, 12 kritik konuya odaklanan ve 189 hükümet 
tarafından imzalanan tarihsel bir yol haritası çizmiştir. (The Four Global Womens' 
Conferences 1975 - 1995: Historical Perspective (2000). 

Uluslararası Kadınlar Günü, dünyanın birçok ülkesinde kutlanmaktadır. Kadınların, 
ulusal, etnik, dilsel, kültürel, ekonomik veya politik ayrımlara bakılmaksızın 
başarıları nedeniyle tanınan bir gündür 
(http://www.un.org/en/events/womensday/history.shtml). 

Dünya Kadınlar Günü önce işçi direnişi olarak ortaya çıkmış, erkeklerle eşit sosyal 
ve siyasal haklara sahip olmak için mücadele alanı oluşturmuş ve savaş karşıtı 
eylemlerle birleşerek üç temel üzerinde yükselmiştir. Kapitalist düzene karşı 
başlatılan bir eylem olarak ortaya çıkmış olan kadınlar günü, günümüzde hala bu 
etkinliğini sürdürebiliyor mu? sorusuna verilen yanıt net değildir. Sendikalar ve 
sivil toplum kuruluşları bu günün özünün kaybedilmeden kutlanmasına olanak 
sağlarken tüketim kültürünü pompalayan sermaye sahipleri ve piyasa yöneticileri 
bugünü kapitalist düzenin bir çarkı haline getirmeye çalışmaktadır. Bugünün barış 
çağrıları yapılan kadın- erkek eşitsizliklerine dikkat çekilen, toplumsal ve siyasi 
hayatta kadının da yer alması gerektiğini belirten bir gün olması beklenmektedir. 
Ayrıca toplumumuzda yaşanan kadın cinayetlerinin, emek sömürüsünün, 
kadınların yaşadığı taciz ve tecavüz olaylarının gündeme getirilmesi ve bu 
sorunların çözümüne dair somut adımların atılması beklenmektedir. Oysa yapılan 
çağrılara ve reklamlara baktığımızda bugün yapılacak bir aktivite olarak 
düzenlenen savaş, sömürü, adaletsizlik karşıtı yürüyüşlere katılarak kadının da 
toplumda söz sahibi olduğunu göstermek yerine kadını yemeğe götürmek, kadına 
sürpriz yapmak ve hediye almak şeklinde; yine erkeğin eylemi gerçekleştirdiği ve 
kadının pasif konumlandırıldığı kutlama önerileri sunulmaktadır. 

4. 8 Mart 2017 Dünya Kadınlar Günü'nde Siyasi Aktörlerin Politik 
Mesajlarının Analizi   

4.1. Çalışmanın Amacı ve Soruları 

Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve T.B.M.M' inde grubu bulunan parti başkanları 
ve bu partilerin kadın kolları başkanlarının mesajları ele alınarak yapılan çalışma, 
Türkiye’nin yönetiminde söz hakkı olan farklı ideolojilere sahip siyasilerin kadın 
kimliği hakkında nasıl bir söylem benimsediklerini ve 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde verdikleri mesajlarda kullandıkları dil aracılığıyla kadın kimliği hakkında 
ideolojinin nasıl üretildiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Siyasetçiler bilinçli 
olarak mesaj ve konuşma metinlerinde "kadın" söylemini ideolojiler bağlamında 
biz- öteki karşıtlığı doğrultusunda yeniden kurgular ve üretir"  cümlesi 
araştırmanın temel hipotezidir.  
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Çalışmanın yanıt aranan sorularından biri yöntem doğrultusunda metin sahibinin 
biz-öteki ayrımını hangi doğrultuda kurduğu sorusudur. Bu zıtlık, kadın-erkek 
kimliği üzerinden mi yoksa partinin ideolojisi-zıt ideoloji doğrultusunda mı 
kurulmaktadır? Metnin sahibi olan kişinin, biz-öteki karşıtlığını kurarken kendi 
cinsiyeti bu karşıtlıkta nasıl konumlanmaktadır? Mesajlarda 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nün vurgulandığı ve temsil ettiği kadına mı yoksa ideolojilerin 
çizdiği kadına mı atıfta bulunulmuştur? Eğer ideolojiler doğrultusunda bir kadın 
söylemi benimsendiyse bu söylemde şekillendirilen kadın kimliği nasıl bir kadın 
kimliğidir? Mesajlar sadece bu özel günü kutlama ve topluma günün sahip olduğu 
değerlerin hatırlatılması amacı mı taşımaktadır yoksa bu gün bir araç olarak 
görülerek ideolojilerin benimsediği kadın kimliğini, söylemler aracılığıyla yeniden 
üretilmesini mi sağlamaktadır? Metinler günün taşıdığı anlam, dünyadaki ve 
Türkiye’deki kadın sorunları, bu sorunlara önerilen ve getirilen çözümler gibi 
Kadınlar Günü bağlamında mı oluşturulmuştur yoksa toplumda hâkim olan kadın 
kimliğinin yeniden üretimini sağlayacak veya kadının nasıl olması gerektiğini 
söyleyen ve kadına ataerkil yapıya uygun rol biçen söylemlerden mi oluşmaktadır?  

Çalışmanın sonunda siyasi haber aktörlerinin konusu kadın olan bir metinde 
kadına nasıl ve ne kadar yer verdiği, kadınlar hakkında verilen bu mesajlarda 
sunulan kadın kimliğinin ve siyasi ideolojilerin benimsediği kadın kimliği 
söylemlerinin ne olduğu ortay konulacaktır. 

4.2. Çalışmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Çalışma kapsamına Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı, T.B.B.M Meclis 
Başkanı, Mecliste grubu bulunan partilerin genel başkanları ve bu partilerin kadın 
kolları başkanlarının 8 Mart 2017'de yayımladıkları Dünya Kadınlar Günü kutlama 
mesajları ele alınmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27. Dönem 
Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel 
Başkanı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Eş Başkanı Figen Yüksekdağ,  AKP Kadın Kolları 
Başkanı L. Selva Çam, MHP Kadın Kolları Başkanı Nevin Taşlıçay ve HDP Kadın 
Meclisi mesajları incelenen kişilerdir. CHP Kadın Kolları’nın yayınladığı bir mesaj 
bulunamamıştır.  HDP’de kadın kolları yerine kadın meclisi yapılanması 
bulunmaktadır ve mesajı başkan gibi tek bir kişi değil, kadın meclisi kurumsal 
olarak yayınlamıştır. Metinler kurumsal internet sitelerinden edinilmiştir. Kadın 
söylemi sadece kutlama mesajlarından alınan verilere göre ortaya konulacaktır. 
Adı geçen kişilerin ideolojik kadın söylemleri diğer konuşmaları da incelenerek 
daha net şekilde ortaya konulabilir. Kutlama mesajı yayınlayan birçok milletvekili 
olmasına rağmen çalışmaya dâhil edilen mesajlar, yönetici konumunda yer alan 
kişilerin mesajlarıdır. Daha belirgin ve genele yayılmış bir ideolojik kadın 
söylemine ulaşılabilmesi adına yönetici konumunda bulunan siyasi haber 
aktörlerinin söylemi incelemeye dâhil edilmiştir. 

4.3. Çalışmanın Yöntemi 

Çalışmada ideolojik Söylem Çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem birçok 
dilbilimci ve siyaset bilimci tarafında geliştirilmiştir. Genel ve tek bir yol olmaktan 
ziyade incelenen metinle uyumlu şekil alan ve incelenen metne göre farklılaşan bir 
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yöntem olan ideolojik söylem çözümlemesinin en bilinen yöntemi A. Teun van Dijk 
tarafından ortaya konulmuştur. Bu konuda geliştirdiği eleştirel söylem 
çözümlemesi yöntemini kendisi İdeolojik Söylem Çözümlemesi olarak 
tanımlamaktadır. Genellikle göç ve ırkçılık konularına yoğunlaşan Dijk’ın bu 
yöntemi, politik olan her metni inceleme olanağı sağlamaktadır. 

4.4. Verilerin İncelenmesi 

İncelenen toplam metin sayısı dokuzdur. Kadın-erkek dağılımına baktığımızda 
metinlerden 5 tanesi erkekler, 4 tanesi kadınlar tarafından yayınlanmıştır. Parti 
genel başkanlarına baktığımızda HDP haricinde tüm parti başkanlarının erkek 
olduğu görülmektedir. HDP ise kadınların eşit temsilini sağlamak amacıyla bir 
erkek bir kadın olmak üzere iki eş başkana sahiptir ve ilgili mesajı kadın başkan 
yayımlamıştır. Kadın kolları mesajlarına baktığımızda ise mesajların tamamı 
kadınlara aittir. İnceleme kapsamında CHP Kadın Kolları’nın yayınladığı herhangi 
bir mesaja ulaşılamamıştır.  

Olumlu benlik temsilinin ve olumsuz öteki temsilinin genel stratejileri söylemdeki 
ideolojik yapıları ortaya çıkarmak için kullanılıyor ise; konuya, bağlama, konuşma 
eylemine ve iletişimsel amaçlara bağlı olarak söz dizimsel, fonolojik, anlamsal, 
sözlüksel ve edimbilimsel yapıların ve konuşma-metin stratejilerinin genel bir 
biçimde ideolojiyle ilişkili olduğu tahmin edilebilir (van Dijk, 1995 (b): 144). Bu 
noktada van Dijk’ın grup içi ve grup dışı olarak tanımladığı, Türkçe’ de biz ve öteki 
olarak tanımlayabileceğimiz gruplandırmayı, konuşma-metin sahibinin 
söyleminde nasıl yaptığına bakılmalıdır. Bu noktada metin sahibinin cinsiyeti 
önem kazanmaktadır. Kadınlara ait mesajlarda biz diye nitelendirilen kadınlarken 
erkeklere ait mesajlarda biz diye nitelendirilen erkeklerdir. Bu nedenle veri 
analizinde kadınlara ve erkeklere ait metinlerin biz-öteki karşılaştırmalarında bu 
ayrım göz önünde bulundurulmaktadır. Bu durumda; söylemde biz-öteki 
karşıtlıkları aynı zamanda ideolojik olarak kendi siyasi görüşü ve karşı siyasi görüş 
çerçevesinde kurulacaktır. Örneğin biz diyen HDP kadın meclisi, HDP’li kadınları 
ima edecektir. Ayrıca Cumhurbaşkanı, başkanlık sistemi sonrasında 
referandumdan evet çıktığı için AKP’ye üye olan ve Genel Başkan seçilen 
Cumhurbaşkanı söylemi de AKP söylemi içinde değerlendirilecektir. 

Metinlerde yakın zamanda yaşanan siyasi gelişmelerin etkisi görüldüğü için atıfta 
bulunulan siyasi olaylar hakkında kısa bir bilgi vermek faydalı olacağı 
düşünülmüştür. Çünkü mesajlar 2017 yılı Türkiye’de yaşanan siyasi çalkantılarına 
tanıklık etmiştir. Bir yıl öncesi 15 Temmuz gecesi ordunun kendi içinden bir grup 
asker darbe girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamıştır. Halkın darbeye 
karşı sokaklara dökülmesiyle yaralanan ve hayatını kaybeden çok sayıda vatandaş 
olmuştur. Bunun akabinde olağanüstü hal ilan edilmiş ve bu süreçte birçok yasa 
değişikliği olmuştur. Bunlardan biri ve en önemlisi olan ise başkanlık sistemidir. 
Parlamenter yapının sarsılacağı ve ülkenin tüm idaresinin tek bir kişi elinde 
toplanacağı gerekçesiyle muhalif partiler CHP ve HDP bu sisteme karşı 
çıkmışlardır. Diğer bir muhalif parti olan MHP ise bu konuda AKP’ye destek 
vermiştir. Başkanlık sistemi için halk oylamasına gidilme kararı verilmiştir. 8 Mart 
2017 tarihi referandum öncesi partilerin seçmeni ikna sürecine denk gelmektedir 
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çünkü referandum tarihi 16 Nisan 2017’dir. Dolayısıyla verilen mesajlarda yaşanan 
bu siyasi karmaşık süreçlerin etkisi görülmektedir. 

Mesajların Yayınlandıkları Yerler ve Zamanları 

Cumhurbaşkanı’nın, TBMM Başkanı’nın, MHP ve HDP liderlerinin, AKP, MHP ve 
HDP Kadın Kolları Başkanları’nın mesajları kurumların resmi internet sitelerinde 
yayınlanmıştır. Başbakan’ın ve CHP liderinin mesajları ise resmi internet 
sitelerinde yer almazken, haber sitelerinde bulunmaktadır. Bu durum, bu iki 
liderin kutlama metinlerini haber sitelerine göndererek ulaşılabilirliği arttırmak 
adına böyle bir yöntem seçtiklerini göstermektedir. Çünkü karşı ideolojik görüşün 
de takibi açısından farklı internet haber sitelerinin takibi, halkın hemen hemen 
tüm farklı kesimlerinin haberlere ulaşmasını sağlamaktadır. Mesaj tarihleri ise 
güne bağlı olarak 8 Mart 2016’dır.  

4.4.1. AKP’nin Kadın Söylemi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mesajı 

 Fedakâr 

 Emek veren 

 Sevgi veren,  

 Mücadeleci,  

 İnsanlığa umut veren,  

 Kahraman (istiklal ve istikbal mücadelelerinde aktif rol alan) 

 Günümüz kadınlarına bu mücadeleci tavrı miras bırakan  

 Günümüzde demokrasi, kalkınma ve özgürlük mücadelesinde yer alan 

 Milletin istikbali için şehit olan 

 Şiddetin kurbanı olarak hayatını kaybeden 

 Çocukları, eşleri, babaları, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren 

TBMM 27. Dönem Başkanı İsmail Kahraman’ın Mesajı 

 Beşikten mezara varlıklarına ihtiyaç duyulan 

 Fedakârlık, merhamet, büyüklere saygı, küçüklere sevgi ve şefkat gibi 
değerleri gelecek nesillere aktaran 

 Toplumda her bakımdan etkin role sahip 

 Ailenin temel direği 

 Sosyal yaşamda engellerle karşılaşan 

Başbakan Binali Yıldırım’ın Mesajı 

 Evinde ya da iş dünyasında emek ve değer üreten 

 Bilim, siyaset, eğitim, kültür, sanat, spor, iş dünyasında büyük başarılara 
imza atan 
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AKP Kadın Kolları Başkanı L. Selva Çam’ın Mesajı 

 Devletin bekası, çocuklarının aşı için kanını canını ortaya koymaktan 
çekinmeyen Anadolu kadınını evlatları olan 

 15 Temmuz gecesi, tankların ve kendisine yöneltilmiş namluların önünde 
tereddüt etmeden duran 

 Ülkenin kalkınmasına değer katmak, hayatı ve dünyayı güzelleştirmek 
isteyen 

 Dünyanın pek çok ülkesinde eşitlik hak ve talepleriyle uzun bir mücadeleye 
girişen 

 Hassasiyeti ve duyarlılığı ile toplumsal tüm konularla yakından ilgilenen 

Metinlerde yapılan kadın tanımlamalarına göz attığımızda Cumhurbaşkanı vatanın 
kurtuluşunda önemli görevler üstlenen, şiddete uğrayan ve eşini çocuğunu şehit 
veren tanımlamalar bağlamında kadını, milli özgürlük ve bağımsızlık kavramlarıyla 
ilişkili olarak tanımlamıştır. TBMM Başkanı kadın tanımlamalarına aile ve toplum 
kavramlarıyla yer vermiştir ve kadının toplumun kültürel değerlerinin aktarıcısı 
olduğunu ifade etmiştir. Başbakan’ın mesajında kadınlara, toplumda birçok alanda 
kazandıkları başarılarla ve üretkenlik temalarıyla yer verdiğini görmekteyiz. AKP 
Kadın Kolları Başkanı milli bağımsızlık ve özgürlük bağlamında, anneliğe vurgu 
yapan, haklarını savunan ve toplumsal konulara duyarlı olan nitelikte bir kadın 
profili çizmiştir.  

Cumhurbaşkanı biz tanımını AKP yönetimi ve millet doğrultusunda yapmaktadır. 
Kadınlara hakları konusunda yeterli olmasa da destek olduklarını ifade eden 
cümlelerden bu yapıda kadınların olmadığını ve erkek yönetimin bu hakları 
sağlama konusunda çalıştığını anlamaktayız. Oysaki toplumun her alanında yer 
alan bir kadın kimliğinden bahsediyorsak bu yapının içine kadınların da olması ve 
kadınların gözüyle bu sorunların çözümüne ilişkin çalışmaların yapılması 
beklenmektedir. Kadını iyelik belirten “kadınlarımız” şeklinde kullanarak öteki 
üzerinde bir sahiplik göstermektedir. 

TBMM Başkanı söyleminde edilgen yapılar kullanarak biz-öteki ayrımının çok az 
yapıldığı ve konuyu bütünsel yaklaştığı bir söylem tercih ettiği görülmektedir. 
Kullandığı biz ifadesi toplumu işaret etmektedir. Öteki konumunda yer alan kadın 
için kullanılan “kadınlarımız” ifadesi öteki üzerinde bir tahakkümü göstermektedir. 

Başbakan’ın mesajına baktığımızda biz tanımında AKP yönetimini ve toplumu ifade 
eden yapılar kullanılmıştır. AKP yönetiminin kadın hakları konusunda yaptıkları 
çalışmalara değinerek Cumhurbaşkanına benzer bir biz tanımı kullanmıştır. 
Hükümet olarak kadınları ayrımcılık ve şiddete karşı koruduklarını, vatansız 
kadınlara karşı görevlerini yerine getirdiklerini, toplumsal hayata teşvik edici 
düzenlemeler yaptıklarını vurgulamaktadır. Öteki konumunda olan kadınlar 
Cumhurbaşkanı’nın da kullandığı ifade ile yer almaktadır. Yine “kadınlarımız” 
ifadesine yer verilerek ötekine sahiplik durumu söz konusudur.  

AKP Kadın Kolları Başkanı biz tanımına öncelikle kadınları koymuştur. Metin 
sonunda ise AKP Kadın kolları teşkilatını ifade eden biz kullanımına 
rastlanmaktadır. Osmanlı-Rus Savaşında, Kurtuluş Savaşı ve Sakarya Savaşı gibi 
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Milli Mücadele Savaşları’nda savaşan ve kadınların torunu olarak tanımlanan kadın 
olarak kurgulanan biz’in metnin de genelinde vurgulanan darbeye karşı gelme 
konusunda örnek teşkil edecek, milli özgürlük ve bağımsızlık için savaşan 
korkusuz kadınlar olarak tanımlanmasını sağlamıştır. Öteki konumunda yer alan 
ifadelere rastlanmamıştır. 

Cumhurbaşkanı kadın milletvekili sayısı 2002’de %4,5’i bulmazken bu sayıyı 3 kat 
arttığını vurgulamaktadır. Bu rakam partideki değil tüm parlamentodaki kadın 
sayısını belirtmektedir fakat rakamlara bakıldığında AKP’nin de bu orana paralel 
bir artış yaşadığı söylenebilir. Ancak bu genel artış, AKP’nin parti olarak bir 
girişimi ya da yasa önerisi sunarak getirdiği bir kota zorunluluğunun sonucu 
değildir. Bu sayının artması için veya kadınların siyasi hayatta aktif rol alabilmesi 
için özellikle bir girişimden ya da çalışmadan söz etmemektedir.  

AKP Kadın Kolları Başkanı Selva Çam bugünün, siyasette kadın oranı gibi önemli 
meseleleri vurguladığı için önemli olduğunu söylemiştir ve kadın kollarının 
kadınların siyasete katılım oranını arttırmak için çalıştıklarını belirtmiştir. Ancak 
bu konuyla ilgili somut bilgiler ve rakamsal veriler kullanmamıştır. Bu durum 
kadının siyasette yer alması ile ilgili gerçekçi çözüm önerileri getirmediklerini 
göstermektedir. Konunun önemi doğrultusunda bahsi geçmiştir ama ne tür 
çalışmalar yapıldığından bahsedilmeyişi konuya verilen önemin havada kalmasına 
neden olmuştur.  

4.4.2. CHP'nin Kadın Söylemi 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mesajı 

 Türkiye’nin aydınlık geleceğindeki en belirgin imzanın sahibi 

 Adalet, eşitlik ve özgürlük meşalesinin yılmaz taşıyıcıları olan 

CHP Genel Başkanı kadını; adalet, özgürlük gibi temel hakları koruyan ve devamını 
sağlayan birey olarak tanımlamıştır.  

CHP Genel Başkanı biz tanımında topluma yer vererek bütüncül bir yaklaşım 
sergilemiştir. Kadın sorunlarının toplumun sorunu olduğunu ve bunu hep birlikte 
çözüleceğini ifade etmektedir. “…omuz omuza mücadele vererek yeneceğiz.” 
cümlesiyle biz ve öteki konumlarını eşitler gibi görünse de “kadınlarımız” ifadesini 
kullanarak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve TBMM Başkanı ile benzer biz kullanıma 
imza atmıştır. Bunun yanı sıra ötekine ait verdiği Rosa Parks, Nene Hatun, Behice 
Boran ve Gezi Parkı’nda hayatını kaybeden çocukların anneleri örnekleri atıfta 
bulunulan kadın kimliğini daha geniş ve kapsayıcı gösterse de bir yerde 
sınırlandırmaktadır. Çünkü asker şehit anneleri, ya da Suriye’deki çocukların 
anneleri gibi anne tanımları bu örneklerin dışında kalmaktadır. Konuya dikkat 
çekmek ve hatırlatmak için bilinçli bir şekilde bu ayrımın yapılmış olması da 
olasıdır. Örneklere bakıldığında ırkçılık ve milliyetçilik gibi kavramların dâhilinde 
bir (öteki) kadın kimliğine yer verildiği görülmektedir.  

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kadının mücadelesine somut katkılar yaptığını 
belirterek %33’lük kadın kotasının başlangıç olduğunu belirtmiştir. Merkez 
yoklaması için belirlenen bu kota genele vurulduğunda %5’lik bir sınırı ifade 
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etmektedir. Bu rakam elbette çok yetersiz görünmektedir ama belirttiği rakam 
yaklaşık 3’te 1’e denk geldiği için kadın sayısının fazla görünmesini sağlamaktadır. 

4.4.3. MHP'nin Kadın Söylemi 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Mesajı 

 Toplumun her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire şayan bir 
şekilde sorumluluklarını yerine getiren 

 Bilimden sanata, spordan edebiyata siyasetten çalışma hayatına kadar 
hayatın her alanında büyük çaba ve başarılara sahip olan 

 Evinde anne, işyerinde çalışan, toplumdan saygın bir fert olan 

 Gelecek nesillerin yetişmesinde yeri doldurulamayacak bir önemi olan 

 Sevgiyi, nezaketi, inceliği öğreten 

 Ailesine katkı sağlamak uğruna nasır tutmuş elleri olan 

 Şehit evladını toprağa uğurlarken gözyaşı döken 

 Umudun eksik olmadığı bakışlara sahip 

 Duanın ve iyi dileklerin çağlayan gibi aktığı sözleri olan 

 Sokak ortasında katledilen 

 Gencecik yaşta hunharca kıyılan 

MHP Kadın Kolları Başkanı Nevin Taşlıçay’ın Mesajı 

 Emek emek yetiştirdiği evlatlarını şehadete yollayan 

 Kurduğu bütün gelecek hayallerinin bir kahpe pusuyla, bir hain kurşunla 
bölünen 

 Yaslı bir coğrafyanın ev sahipleri olan 

 Her güne bir umut katabilmek ve çocuklarını gelecekte; sağlıklı, güçlü, 
inançlı, donanımlı, umutlu konumlandırabilmek için büyük bir çaba ile 
mücadele veren 

 Yaşatmak ve gönendirmek için var olan o halde ilkin evlatlarını 
yaşatabileceği bir iklimin inşası için çalışmak zorunda olan 

MHP Genel Başkanı toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı tanımlamalar 
kullanmasının yanı sıra kadına yönelik şiddeti belirtmiş ve şehit annesi gibi vatani 
ve milli tanımlamalara da yer vermiştir. MHP Kadın Kolları Başkanı milliyetçi 
duyguları ve anneliği birleştiren kavramlar bütünüyle kadın tanımlamasını 
yapmıştır. 

MHP Genel Başkanı biz ifadesine hemen hemen yer vermemiştir ve edilgen yapılar 
kullanmıştır. Bu MHP’nin sorunların ve çözümlerin tamamen dışında olduğu 
izlenimi vermektedir. Nadiren kullandığı “biz” kelimesi milleti ifade etmektedir. 
Öteki konumunda yer alan kadın ise “kadınlarımız” ifadesiyle devlet Bahçeli de 
biz’in sahip olduğu bir öteki kurgulamaktan kaçınamamıştır. 
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MHP Kadın Kolları Başkanı, milliyetçi bir kimliğe sahip Türk kadınını biz 
konumuna yerleştirmiştir. Bir başka biz kullanımı ise MHP’li kadınlar içindir. Bu 
açıdan HDP’nin biz kullanım stratejisiyle benzerlik göstermektedir. Tomris’ten 
başlayarak Kara Fatma’ya uzanan biz atıfları kullanılmıştır. Bahsi geçen şahıslar ilk 
Türk, Türk-Müslüman hükümdarlar ve komutanlardır. Devamında Ülkücü olan ve 
genellikle komünistler tarafında öldürülen kadınlar biz tanımlamalarında 
kullanılmıştır. Öteki kavramı ise milliyetçi ideolojiden hareketle Türkiye’de Kürt 
milliyetçiliği yapanlar ve terör örgütleri üzerinden şekillenmiştir. Ayrıca 
Özgecan’ın uğradığı tecavüzden ve cinayete kurban gitmesinden de bahsedilerek 
tecavüzcü katiller de ötekinin bir diğer ayağını oluşturmaktadır. 

MHP Lideri eşitlik konusuna sık sık vurgu yapmıştır ancak siyasi olarak kadın 
temsili konusunda bir konuya değinmemiştir.  

4.4.4. HDP'nin Kadın Söylemi  

HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ’ın Mesajı 

 Faşizmi, diktatörlüğü ve tekçi anlayışı yıkacak olan 

 Hayır’ın en doğal örgütleyicileri 

HDP Kadın Meclisi’nin Mesajı 

 OHAL’de de herhalde de sokaklara, meydanlara akan  

 Tecavüz yasalarına geçit vermeyen 

 Abluka altındaki yaşam alanlarını terk etmeyen,  

 Kadın katliamlarına ve savaş politikalarına, kadına yönelik şiddete, 
cinsiyetçi uygulamalara, cinsel istismara ve doğanın talanına karşı 
mücadele eden 

 Cizre, Nusaybin, Sur’da bugün Xerabê Bava’da direnen  

 Faşizm karşısında kadın direnişiyle özgürlüğün kazanacağı sloganının 
hakikati olan 

 Kadın özgürlüğü ve kadın mücadelesi faşizmin durdurulmasının yegâne 
yolu olduğunu bilen 

HDP Eş Başkanı gündemde yer alan başkanlık tartışmaları temelli bir kadın kimliği 
sunarak kadını muhalif siyasi görüşle anlatmıştır. HDP Kadın Meclisi kadını aktif, 
eylemci, düzene ve haklarını kısıtlayan yasalara karşı direnen olarak tanımlamıştır. 

HPD Eş Başkanı bir kadın olarak biz konumuna kadınları oturtmuştur. Başlangıçta 
ilk iki cümlesinde biz diyerek HDP’yi kasteden Figen Yüksekdağ diğer cümlelerinde 
bizi kadın olarak kurgulamıştır. Öteki konumunda ise “koca, sevgili, patron, devlet, 
kısacası erkek egemen tüm kurumlar” ifadesiyle kuvvetli bir erkek-kadın karşıtlığı 
üzerinden biz-öteki tanımlamasını yapmıştır. 

HDP Kadın Meclisi mesajları biz ifadesini HDP’li kadınlar ve direnen kadınlar için 
kullanmıştır. Bu kullanım kadınlara atıfta bulunması açısından beklenen bir 
kullanımdır ancak bu sebeple mesajın tüm kadınları kapsamak yerine sadece 
ideolojik olarak bir grup kadını kapsamasına neden olmuştur. Mirasçısı olduklarını 
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söyledikleri isimlere bakıldığında devrimci, Marksist, feminist, sosyalist aktivist ve 
politikacılar, İşçi Partisi Başkanı ve PKK kurucu üyeleri gibi isimler olduğu 
görülmektedir. Ayrıca dünyada ırkçı ve cinsiyetçi eylemlerden güç aldıklarını 
belirterek biz tanımlamalarını yapmaktadırlar. “… hem TEK hem ADAM rejimi ile 
bugün hiçleştirerek gasp etmek istiyorlar.” cümlesinden anlaşıldığı üzere öteki 
konumuna iktidar ve iktidar tarafında olanlar yerleştirilmiştir. 

HDP Kadın Meclisi ise kadının yaşamın tüm alanlarında kadının da karar ve söz 
sahibi olabilmesi için eşbaşkanlık ve eşit temsil sistemini geliştirdiklerini 
vurgulamıştır. Bu durum, parti içi bir durum olarak görülmektedir. Kadınların 
siyasete katılımını destekleyici çözümler buldukları ve bu konuyu önemseyerek 
somut eylemler gösterdikleri söylenebilir Diğer mesajlarda konuya ilişkin bilgi 
bulunmamaktadır.  

4.4.5. Kadının Siyasi Temsili ile İlgili Söylemler 

   Tablo 1: 26. Dönem Milletvekilleri Cinsiyete Göre Dağılımı 

Parti Adı 
Kadın Erkek Parti 

Toplam Sayı Oran Sayı Oran 
Adalet ve Kalkınma Partisi 34 % 10,73 283 % 89,27 317 
Cumhuriyet Halk Partisi 20 % 15,04 113 % 84,96 133 
Halkların Demokratik Partisi 22 % 37,93 36 % 62,07 58 
Milliyetçi Hareket Partisi 3 % 7,69 36 % 92,31 39 
Bağımsız Milletvekili 1 % 50 1 % 50 2 
Genel Toplam 80 % 14,57 469 % 85,43 549 

   Kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim 

Tablo 1'de 26. Dönem T.B.M.M 'indeki partilere göre kadın-erkek oranları yer 
almaktadır. Buna göre kadın temsil oranında en yüksek oranına sahip parti olarak 
HDP görülmektedir. Ardından sırasıyla onu CHP ve AKP takip etmektedir. Mecliste 
en az kadın vekil sayısına sahip parti MHP'dir. CHP’nin diğer iki partiye nazaran 
yüksek kadın temsil oranına sahip olmasına rağmen kadın kollarının bu önemli ve 
herkesçe kutlanan günde mesaj yayımlamaması bu günü önemsemediğini 
düşündürmektedir. Bir partinin veya partiye bağlı bir kuruluşun böyle uluslararası 
önemli bir günü kutlamaması kadın kollarının duyarsız ya da yeterince çalışmadığı 
izlenimini vermektedir. Yeterli halkla ilişkiler çalışmaları yapmadığı fikri de akla 
gelen başka bir nedendir. 

Cumhurbaşkanı söyleminde kadın milletvekili sayısı 2002’de %4,5’i bulmazken bu 
sayıyı 3 kat arttığını vurgulamaktadır. Bu rakam partideki değil tüm 
parlamentodaki kadın sayısını belirtmektedir fakat rakamlara bakıldığında 
AKP’nin de bu orana paralel bir artış yaşadığı söylenebilir. Ancak bu genel artış, 
AKP’nin parti olarak bir girişimi ya da yasa önerisi sunarak getirdiği bir kota 
zorunluluğunun sonucu değildir. Bu sayının artması için veya kadınların siyasi 
hayatta aktif rol alabilmesi için özellikle bir girişimden ya da çalışmadan söz 
etmemektedir.  

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kadının mücadelesine somut katkılar yaptığını 
belirterek %33’lük kadın kotasının başlangıç olduğunu belirtmiştir. Merkez 
yoklaması için belirlenen bu kota genele vurulduğunda %5’lik bir sınırı ifade 
etmektedir. Bu rakam elbette çok yetersiz görünmektedir ama belirttiği rakam 
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yaklaşık 3’te 1’e denk geldiği için kadın sayısının fazla görünmesini sağlamaktadır. 
MHP Lideri eşitlik konusuna sık sık vurgu yapmıştır ancak siyasi olarak kadın 
temsili konusunda bir konuya değinmemiştir.  

AKP Kadın Kolları Başkanı Selva Çam bugünün, siyasette kadın oranı gibi önemli 
meseleleri vurguladığını ve kadın kollarının kadınların siyasete katılım oranını 
arttırmak için çalıştıklarını belirtmiştir. Ancak bu konuyla ilgili somut bilgiler ve 
rakamsal veriler kullanmamıştır. Bu durum kadının siyasette yer alması ile ilgili 
gerçekçi çözüm önerileri getirmediklerini göstermektedir. Konunun önemi 
doğrultusunda bahsi geçmiştir ama ne tür çalışmalar yapıldığından bahsedilmeyişi 
konuya verilen önemin havada kalmasına neden olmuştur.  

HDP Kadın Meclisi ise kadının yaşamın tüm alanlarında kadının da karar ve söz 
sahibi olabilmesi için eş başkanlık ve eşit temsil sistemini geliştirdiklerini 
vurgulamıştır. Bu durum, parti içi bir durum olarak görülmektedir. Kadınların 
siyasete katılımını destekleyici çözümler buldukları ve bu konuyu önemseyerek 
somut eylemler gösterdikleri söylenebilir. Diğer mesajlarda konuya ilişkin bilgi 
bulunmamaktadır.  

Tablo 1'de görüldüğü üzere Meclis'te  %37,93 kadın oranıyla HDP, ona en yakın 
sırada olan CHP’nin, kadın milletvekili oranının iki katından fazla orana sahiptir. 
Mesajında eşit temsili önemsediğini vurgulayan HDP Kadın Meclisi, verdikleri 
önemi kadın milletvekili oranıyla kanıtlamaktadır. %33’lük kota koyduklarını ifade 
eden CHP Lideri bu oranın ancak yarısını sağlayabilmiştir. Merkez’de gösterilen 
kotayı ifade eden bu rakam genele burulduğunda çok düşük bir rakama tekabül 
etmektedir. Bu rakam baz alındığında hedef tutturulmuştur hatta aşılmıştır fakat 
konunun önemsenmesi kadının siyasi temsil oranının arttırılması için gösterilen 
çabanın yetersiz kaldığı görülmektedir. AKP söylemlerinde konuya değinildiğini 
ancak somut öneriler ve çalışmalardan söz edilmediğini görmekteyiz. Bu sebeple 
yaklaşık %10 orana sahip olmaları şaşırtıcı değildir. Parlamentodaki en fazla 
milletvekiline sahip partinin AKP olduğu düşünüldüğünde sayı olarak diğer 
partilerden fazla kadın milletvekili sayısına sahip olsa da oranda düşük 
kalmaktadır. Söylemlerinde konuya ilişkin hiçbir açıklama ve öneriye yer 
vermeyen MHP ise parlamentodaki en düşük kadın milletvekili sayısına ve oranına 
sahiptir. 

5. Sonuç 

İşçi eylemi olarak başlayan, kadın haklarını savunan ve kadına oy kullanma hakkını 
kazandıran, savaş karşıtı eylemlerle birleşen ve bu direnişin bir simgesi olarak 
ortaya çıkan Dünya Kadınlar Günü çalışmanın kaynak noktasını oluşturmaktadır. 8 
Mart kadınların yaşadığı baskının ve eşitsizliğin gün yüzüne çıkartılarak bunlara 
karşı çözüm arandığı ve kazanılmış hakların kutlanıldığı bir gündür. Günün tarihsel 
gelişimine ve dünya genelinde bu gün bağlamında yapılan toplantılara ve 
düzenlenen eylemlere bakıldığında kadınların yoksulluk, eğitim, şiddet, sağlık, 
çalışma-ekonomi gibi konularda yaşadığı sorunlara dikkat çekilmektedir. Kadının 
toplumsal karar mekanizmalarında yer alması ve kız çocuklarının cinsel istismar 
ve erken evlilik gibi maruz kaldığı durumlardan korunmasına yönelik için 
çalışmalar yapılmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse kadının erkek egemen 
toplum altında ezilmemesi ve toplumsal yaşamda özgür ve güvenli bir konuma 
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sahip olması adına yapılan çalışmalar Dünya Kadınlar Günü’nde dile 
getirilmektedir. 

Bu noktada kadının toplumsal kimliği ve bu kimliği oluşturan ideolojiden 
bahsetmek gerekir. İdeoloji dil yoluyla oluşturulur ve dil sayesinde yayılır. 
İdeolojileri taşıyan kişilerin söylemleri hedef kitlenin düşüncesinin şekillenmesini 
sağlar. İdeolojiye mensup kişiler belli bir konu hakkında benzer fikirlere 
sahiptirler. Çalışmanın yöntemi olan ideolojik söylem çözümlemesi yukarıdaki 
kabullerden hareketle söylemdeki ideolojik zihinsel yapıları ortaya çıkarmayı 
amaçlamaktadır. Çalışma doğrultusunda toplumumuzda kadın kimliğini ele 
aldığımızda ataerkil bir toplum yapısına sahip olduğumuzu belirtmek gereksizdir. 
Ataerkil düşünce yapısına sahip toplumun ideolojisi ve dili de bu doğrultuda 
şekillenecektir. “Elinin hamuruyla, kadın halinle, kız gibi” dil kullanımları bu 
zihniyetin dile yansımasının en açık örneklerindendir. Hal böyle olunca farklı 
ideolojiler de olsa bu ideolojilerin toplumsal yapıdan kaynaklı, benzer bir kadın 
düşüncesine sahip olmaları kaçınılmazdır. Bu nedenledir ki; metinlere bakıldığında 
Cumhuriyetçi ve muhafazakâr gibi iki farklı ideoloji grubunun söylemlerinde bile 
benzer kadın kimliklerine rastlanmaktadır.  

Ülkenin yönetimi olarak kadın konusunda yapılan çalışmaların ve kadınların 
yaşadıkları sorunlara getirilecek yeni öneri ve çözümlerin siyasiler tarafından ifade 
edilmesi beklenen gün olan 8 Mart’ta, liderlerin yayınladıkları kutlama mesajları 
çalışma kapsamında ele alınan mesajların metinlerin genelinde darbe, başkanlık 
referandumu gibi son zamanda yaşanan siyasi olayların yer aldığı dikkat 
çekmektedir. Bu nedenle söylemlerde milli özgürlük, bağımsızlık gibi temalar 
çerçevesinde bir kadın kimliği çizildiği görülmektedir. Siyasi ideoloji 
doğrultusunda kurulan kadın söylemleri bu ideolojilere paralel olarak tarihe 
geçmiş kadınların torunları olmak, onların bıraktığı mirasa sahip çıkmak gibi 
söylemlerin yeniden kurgulanmasıdır.  

AKP’nin söyleminde genel olarak karşımıza kadını tanımlamak için kullanılan 
kavramlar olarak vatanseverlik ve annelik öne çıkmaktadır. Cumhurbaşkanı 
mesajında demokrasi ve özgürlük için şehit olan ve eşini, oğlunu şehit veren 
kadına yer vermiştir. Parti olarak kadın haklarına yaptıkları iyileştirmeler 
sayesinde eğitim, istihdam ve siyasi temsil alanlarında kadın sayısının arttığını 
belirtmiştir. Kadına yönelik şiddetin ise toplumsal değişimle azalacağını ifade 
ederek bu konuda yapacaklarının kısıtlı olduğunu ifade etmişlerdir. Bu nedenle bu 
konuda bir önlem almadıklarını çıkarsamaktayız. Siyasi olayların etkisiyle kadının 
vatanperver ve cesurca savaşan bir kimlikle sunulduğunu görmekteyiz. Metnin 
geneline baktığımızda kadın haklarına ilişkin somut adımlar görülmemekte, 
kadınlara bir övgü ve methiye şeklinde yazılmış bir metin olduğu anlaşılmaktadır. 
TBMM Başkanı’nın kadına aile içindeki görevi ve kültürü aktararak yeni nesil 
yetiştiren konumuyla yer vermiştir. Kadına yönelik şiddet konusuna ağırlık vermiş 
ve bunun yine toplumsal olarak değiştirilebileceğini söylemiştir. Başbakan kadına 
tek başına aile ya da gelecek sorumluluğu yüklemeyerek kadın-erkek eşitliğine 
vurgu yapmaktadır. Kadına yönelik ayrım ve suçlar için gerekli düzenlemeleri 
yaptığını belirtmektedir ama geleceğe yönelik bir ifade kullanmamaktadır. Diğer 
mesajlardan farklı olarak mülteci kadınlar konusuna mesajında dikkat çekmiştir. 
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CHP söylemine baktığımızda “mücadele” kavramıyla karşılaşmaktayız. Ülkesi için, 
bağımsızlık, özgürlük ve adalet için, haklarını kazanmak ve savunmak için sürekli 
mücadele eden ve etmesi gereken bir kadın kimliği çizilmiştir. Ayrıca AKP’nin 
söylemine benzer olarak gelecek neslin sorumluluğu da kadına atfedilmiştir. Parti 
olarak kadın haklarını savunacaklarını ve olumsuz uygulamalara izin 
vermeyeceklerini belirterek bir çözüm ve öneri sunmak yerine karşıt ideoloji 
üzerinden kendine rol biçerek kadın hakları savunucusu olarak kendini 
konumlandırmaktadır. Yine kadınlar için sunulan net ve somut öneriler 
görülmemektedir. Mesajın genelinde kadınların zorluklar karşısında direnerek hak 
elde etmeye çalıştıkları ve dolayısıyla haklarına sahip olamadıklarını eşitliğin 
temin edilmesi gerektiği gibi söylemlerle aslında kadınların eşit konuma sahip 
olmadığı gibi anlamlar ortaya çıkmaktadır.  Kadının kimliği mücadele üzerinden ve 
haklarını kazanmada desteğe ihtiyacı duyan olarak şekillendirilmiş ve günün 
anlamına yönelik bağımsız bir kadın söylemine yer verilememiştir. 

MHP Kadın söylemine annelik, kadına yönelik şiddet ve milliyetçilik bağlamında 
şekil vermiştir. MHP Lideri kadınların toplumun her kesiminde yer aldıklarını ve 
görevlerini yerine getirdiklerini belirtmiştir ancak toplumda saygın bir yere sahip 
olması ve maruz kaldığı şiddetin engellenmesi gerektiğini metnin ana konusudur. 
Bu söylemler bize göstermektedir ki kadının toplumsal konumunda ciddi sorunlar 
vardır ancak yine bu sorunlarla alakalı çözüm önerileri sunulmayarak kültürün bu 
konuyu çözmesi gerektiği söylenmiş ve sorumluluktan kaçınılmıştır. Kadın Kolları 
Başkanı ise din-vatan-evlat üçgeninde kurduğu kadın söyleminde kadını bu 
kavramlarla bütünleşik olarak, başka kimliğe sahip kadınları yok sayarak bir kadın 
tanımlamasında bulunmuştur. 

HDP ise baskın olarak “faşizme ve diktatörlüğe karşı direniş gösteren” olarak kadın 
söylemini oluşturmuştur. HDP Eş Başkanı kadınların bu referanduma hayır oyu 
vererek toplumun kaderini değiştirecek güce sahip olduğunu yani toplumda söz 
sahibi bir yere sahip olduğunu vurgulamaktadır. Kadınlara “hayır” demesi salık 
verilerek onlara bir seçmen kimliği dâhilinde hitap ettiği görülmektedir ve 
kadınların kadın olarak, kadın olduğu için yaşadığı sorunlara kısacası kadın 
haklarına değinmek konusunda diğer mesajlardan geride kaldığı görülmektedir.  

Mesajların geneline baktığımızda içinden geçilen siyasi dönemin etkisinin oldukça 
fazla olduğu görülmektedir. Ancak bu siyasi süreçlere kadının siyasete aktif 
katılımda bulunması gibi doğrudan etki etmesini sağlayacak öneriler getirmek 
yerine oy vererek ya da sokağa çıkarak, sadece halk olarak, bu siyasi süreçlere etki 
etmesi istendiği görülmektedir. Mesajların hiç birinde kız çocuklarına yönelik 
yaptırımlar ya da yaşanan öğrenci istismarları gibi konulara değinilmemiştir. 
Sadece Cumhurbaşkanı ve AKP Kadın Kolları Başkanı kız çocuklarının 
okullaşmasından bahsetmiştir. Kadına verilen haklara konusunda hiçbir mesajda 
geleceğe yönelik kadınların yaşadığı sorunlarla ve kadının toplumsal hayata 
katılımı ile ilgili örneğin parti teşkilatında kadın sayısını yükseltmek, kadın 
cinayetleri ile ilgili bir yasadan bahsetmek gibi çözüm önerileri veya vaatler ile 
ilgili söylemler yer almamıştır. Var olan durumdan bahsedilmiş ve iyileştirmek 
gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu iyileştirmeyi yapacak olan yine kendileridir. 
Edilgen yapılar kullanılarak veya çözüm için toplumu işaret ederek kadın 
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haklarında üstlerine düşeni yapmaktan kaçındıkları ve yapabileceklerini 
önemsizleştirdikleri görülmektedir. Mesajlarda kadına seçmen olarak yaklaşılmış 
ve kadın hakları gibi günün önemini belirten konuların etrafında dolaşılmış ama 
net olarak soruna ve çözüme ilişkin bilgiler ve veriler sunulmamıştır. Ayrıca erkek 
liderlerin tümünün söylemlerinde kullandıkları “kadınlarımız” ifadesi kelimenin 
yapısı itibariyle erkeğin kadına tahakkümünü göstermektedir ve erkek-egemen 
zihinsel yapıyı ortaya koyması bakımından büyük bir göstergedir.  

Bu açıdan kadın liderlerin mesajına baktığımızda kadını erkek üzerinden 
tanımlamak yerine, bağımsız ve daha güçlü bir kadın söylemine yer verdikleri 
görülmektedir. Genel olarak farklı ideolojilerde olmalarına rağmen kadın temsilini 
daha kuvvetli sağlamışlardır ancak kadına milliyetçilik, ırkçılık gibi tüm 
kavramlardan bağımsız bir yaklaşım, kadın haklarının sağlanması ve korunması 
konusunda bir tutum benimseyemedikleri görülmektedir.  

Bütün söylemlerde “Fedakâr” olunması gerektiği vurgulanarak kadının anne 
kimliği ön plana çıkartılmıştır. Hiçbir lider gelecek neslin koruyucusu, bağımsızlık 
için mücadele eden ve canını, evladını, eşini feda etmeye hazır, geleneklerin 
aktarıcısı gibi tanımlamalardan kurtulamamıştır. Kadına biçilen rollerin ve kadının 
tanımlandığı kimliğin ideolojik çıkarlara hizmet edecek şekilde biz ve öteki olarak  
biçimlendirildiği ancak aynı kavramların ideolojiye uyarlanarak kullanıldığı 
görülmüştür. Bu bağlamda, çalışmamızın temel  hipotezi  olan siyasetçiler bilinçli 
olarak mesaj ve konuşma metinlerinde "kadın" söylemini ideolojileri bağlamında 
biz- öteki karşıtlığı doğrultusunda yeniden kurgular ve üretir"  sazı doğrulanmıştır. 
Çalışmada,  kadın söylemleri ideolojik uyarlamalar dışında farklılık göstermemekte 
ve aynı kavramların çerçevesinde şekillendiği ve üretildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Kadına bireysel olarak var olma hakkından söz edilmemiş ve kadının ideolojiler 
üstü bir kavram olduğu teğet geçilmiştir. 
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