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Seçimlerde kadının rolü 
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Atatürk'ten bu yana kadınlara yönelik "en radikal reformlar"ı kim yaptı? the Economist 
ara tırdı?

The Economist, Atatürk'ten bu yana kadınlara yönelik 

"en radikal reformlar"ın AKP hükümetince 

gerçekle tirildi ini belirtirken bu reformların, AKP'ye 

daha dindar seçmenlerin arasında oy kaybına mal 

olabilece ini öne sürdü... 

Türkiye'de 22 Temmuz'da yapılacak seçimlerde 

kadınların önemli bir rol oynayaca ı öne sürüldü. The 

Economist dergisi, Atatürk'ten bu yana kadınlara yönelik 

"en radikal reformlar"ın AKP hükümetince 

gerçekle tirildi ini belirtirken bu reformların, AKP'ye 

daha dindar seçmenlerin arasında oy kaybına mal 

olabilece ini öne sürdü. 

The Economist dergisi, son sayısında Türk kadınlarının

22 Temmuz'daki seçimlerde oynanaca ı role, 

"Türkiye'nin seçimi" ba lıklı analizde i aret ederken 

"Kadınların Türkiye'de 22 Temmuz'da yapılacak 

seçimlerde önemli bir rolleri olacak" yorumunu yaptı.

stanbul'un slamcı unsurların a ırlı ının hissedildi i

Çar amba ilçesindeki insan manzaralarına dikkat çeken 

dergi, Türkiye'de birçok laik kadının, "ılımlı" AKP'nin 

seçimi kazanması halinde "Atatürk'ün cumhuriyeti"nin 

Çar amba'ya benzemesinden korktuklarını kaydederken 

"generaller ve laik muhalefetin, bu korkuları

cesaretlendirmek için ellerinden geleni yaptı ı,

taktiklerinin zaman zaman sonuç verdi i" görü ünü dile 

getirdi.

Cumhuriyet mitinglerine katılan orta sınıf kadınların,

merkezi Berlin'de olan Avrupa stikrar Giri im adlı

kurulu  tarafından yayınlanan "Türkiye'de Seks ve Güç" 

adlı etüdü okuması halinde slam ve modernite ile ilgili 

görü lerinin de i ebilece ini öne süren dergi, Türk 

kadınlarının gerçekten Atatürk'e çok borçlu oldu unu,

ancak etüde göre, Atatürk'ün getirdi i de i ikliklerin 

"küçük bir kentsel elitin dı ında Türk toplumunu pek 

etkilemedi i"ne i aret etti ini kaydetti. 

C NS YET E TL K KONUSUNDA TÜRK YE 
AVRUPA'NIN SONUNDA 

The Economist, Türkiye'nin, bankacılık, tıp ve 

üniversitelerdeki artan kadınların sayısına kar ın cinsiyet 

e itlik konusunda di er Avrupa ülkelerinin gerisinde 

oldu unu belirtti. Dergi, kadının parlamento ve 

i gücündeki payı açısından Türkiye'nin sonunda 

oldu unu, kadınlara yönelik iddetin arttı ını, sadece 

geçen yıl 842 kadın öldürüldü ünü ve bin 113 kadına

tecavüz edildi ini yazdı.

Buna kar ın, Atatürk'ten bu yana kadınlara yönelik "en 

radikal reformlar"ın AKP hükümetince 

gerçekle tirildi ini yazan dergi, kocaların artık resmen 

aile reisi olmadı ını, kadınların da çalı mak için e lerinin 

iznine ihtiyaç duymadı ını anlattı.

Dergi, AKP'nin, kadınlara yönelik reformların daha 

dindar seçmenlerin arasında oy kaybına bile mal 

olabilece ini öne sürerken "Çar amba'da birçok ki i, açık

bir biçimde slamcı olan Saadet Partisi'ne destek vermeye 

söz veriyor" diye yazdı.

AKP'yi ele tirenlerin, partinin kadınlar konusundaki 

reformlarını inandı ı için de il, AB'yi memnun etme 

arzusundan gerçekle tirdi ini söylediklerine dikkat çeken 

dergi, bunun örne i olarak Ba bakan Recep Tayyip 

Erdo an'ın zinayı cezalandırma giri iminin dile 

getirildi ini kaydetti. 

CHP'nin adaylarından sadece yüzde 10'unun kadın

oldu una dikkat çekildi ini belirten dergi, ancak 62 kadın

adayı olan AKP'nin bu konuda çok daha iyi bir 

performans göstermedi ini kaydetti. Dergi, üniversiteler 

ve yargıda türban yasa ının kaldırılmasını talep edenlerin 

görü lerine de yer verdi. 


