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AKP 'ikinci kadın devrimini yapmı
    
Funda Özkan Radikal
February 5, 2008 

Küçükçekmece Belediyesi'nin AKP'li Ba kanı Aziz 
Yeniay anlatmı tı,

22 Temmuz seçimlerinden önce muhalefet partilerinin 
temsilcileriyle katıldı ı bir açık oturumda, di erleri 22 
Temmuz'un baskın bir seçim oldu unu, yeterince 
hazırlanmaları için en az iki aya ihtiyaç duyduklarını
söylüyormu .

Aziz Yeniay da gayet kendinden emin, "Size iki ay da 
yetmez, biz be  yıldır hazırlanıyoruz" yanıtını vermi .

2009 yerel seçimleri her ne kadar imdilik gündemin üst 
sıralarına yerle memi  olsa da, en azından AKP i i sıkı
tutuyor. 

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Ba kanı ve Gaziantep 
Milletvekili Fatma ahin, " u anda 370 belediye meclisi 
ve 30 il genel meclis üyesi AK Partili kadın var. Bu 
yüzde 1.5'e denk geliyor. Biz bu oranı en azından 
parlamentodaki kadın oranımıza ula tırmayı
hedefliyoruz. Bunun için önemli projelerle yola 
çıkıyoruz" diyor, AKP'nin yayın organı Türkiye 
Bülteni'nde. 

Sürpriz, önemli projelerini anlatmaya yerimiz yetmez. 
Sonuçta 30 kadın milletvekiliyle Meclis'te yer alan 
AKP'nin Kadın Kolları Ba kanı

Fatma ahin, Avrupa Birli i ülkelerindeki belediye 
meclis üyelerinin ortalama yüzde 30'unun kadın
oldu unu vurgulayarak, somut bir hedef koyuyor önüne. 

Fatma ahin, AKP'nin Cumhuriyet tarihindeki ikinci 
kadın devrimini yaptı ına ili kin iddiasını da öyle 
dayandırıyor: 

"Berlin merkezli Avrupa stikrar Giri imi (ESI) adlı bir 
sivil toplum kurulu u, Uluslararası Cumhuriyetçiler 
Enstitüsü'nün toplantısında 

' kinci Kadın Devrimi' adlı bir rapor sundu. Bu raporda 
AK Parti iktidarında kadına verilen siyasi, yasal ve sosyal 
hakların önemi vurgulandı. Türkiye'nin ya amı  olu u bu 
dönem, Atatürk döneminden sonra 

' kinci Kadın Devrimi' olarak nitelendi. Biz AK Parti 
iktidarı olarak 

ikinci kadın devrimini ya amı  bir be  yıl geçirdik ve 
büyük bir tecrübe sahibi olduk. Bunu kartopu gibi 
büyütmek istiyoruz." 

Fatma ahin, unları da söylüyor: 

"Bizim i imizi kolayla tıran faktör, AK Parti Kurulucular 
Kurulu'nun yüzde 25'inin kadın olmasıydı. Üye sayısında 
3 milyon üyemizin 1 milyonu kadın. Ana kademelerde 3 

Kasım seçimleri öncesi yüzde 1.5 olan kadın oranını
yüzde 15'lere çıkardık. Artık kadın kolları ba kanlarımız,
il ba kanlarıyla aynı platformda yer alabiliyor. Bunlar 
Türk siyasetinde yeni olan eyler." 

Üniversitelerde 'türban' serbestisi hazırlıklarının, yarın
öbür gün ilkö retime ve kamuya yansıtılıp
yansıtılmayaca ı riski bir yana, türban tartı masını 'ikinci 
kadın devrimi'nin neresine oturtaca ımızı ben bilemedim. 

AB yılı ilan eden edene 

Önce Cumhurba kanı Gül, 2008'in AB yılı olaca ını
söyledi. Dı i leri Bakanı ve Ba müzakereci Ali Babacan 
da "2008, AB yılı olacak. Bamba ka bir yıl olacak. 

a ıracaksınız" diyor. (Kriter- Mehmet Ali Birand'ın
yaptı ı röportajda.) AB, Türkiye'nin gündeminden epey 
oldu dü eli. Ama Babacan, Birand'ın "Bürokrasiye 
soruyorum, hiçbir ilerleme yok diyorlar" cümlesine, 

"O zaman siz yanlı  ki ilere soruyorsunuz" kar ılı ını
veriyor. Umalım da biz gereksiz yere moralimizi bozmu
olalım. 

SO Ba kanı, Ba bakan'ı kızdırdı bir kere 

stanbul Sanayi Odası ( SO) için 'sanayinin senatosu' 
nitelendirmesi yapılır ki hiç de yanlı  de il. Büyük 
sanayicilerin bir arada oldu u oda. Ne var ki, AKP 
iktidarıyla, SO yönetimi arasına karakedi gireli epey 
oldu. Nedeni de, SO Ba kanı Tanıl Küçük'ün 22 
Temmuz seçimleri öncesi, birinci AKP iktidarına yönelik 
yapılamayan reformlar nedeniyle "Tek parti iktidarlarının
ekonomik istikrar için sihirli formül olmadı ı ortada" 
demecini vermi  olması.

Tanıl Küçük, Ba bakan Erdo an'ı kızdırdı bir kere. 

Kimileri SO'yu, stanbul Ticaret Odası'yla ( TO)
kar ıla tırıyor. TO'da da 'benzer çevrelerin' temsilcileri 
yıllar, yıllar boyu yönetimde kalırken, muhafazakâr 
i adamlarının örgütü MÜS AD (Müstakil Sanayiciler 
Derne i) iki seçim döneminde taarruz yapmı ,
üçüncüsünde de AKP'ye yakın i adamları bir huruç 
harekatıyla yönetimi ele geçirmeyi ba armı tı. Tüccar 
kesiminin odası TO'nun yapısı çok daha kozmopolit, 
aslında stanbul'a benziyor. SO'nun ise, ehir örne iyle 
devam edelim, merkezde sıkı ıp, kalanları andırıyor. O 
yüzden de i  aleminde 'son kale' diye nitelendiriliyor. 

SO'nun yıl sonu de erlerdirilmesinin yapıldı ı aralık
ayındaki meclis toplantısında, uzun yıllar yönetim kurulu 
üyeli i yapan ama ba kanlık hayali bir türlü 
gerçekle meyen Erdal Bahçıvan bir esip, pir esiyordu. 
Mevcut yönetimin zayıf noktasına hamle yapıyordu 
adeta. "Sayın Yönetim Kurulu Ba kanı yeni hükümetin 
kurulması nedeniyle 'Ankara'ya gidece iz. Bakanlarla, 
Ba bakan'la görü ece iz' dedi. Ancak görebildi imiz 
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kadarıyla bu görü meler de bir türlü gerçekle medi."
Ba bakan'ın kızgınlı ı, SO'da muhaliflerin en büyük 
kozu.

10 ay kadar sonraki seçimlerde, TO'dan sonra SO'nun 
yönetimi de Ba bakan Erdo an'ı kızdırmayacak 
demeçleri verecek i adamlarından olu ur mu? 

SO'nun üyelerinden konu tuklarım, yine TO örne ini 
vererek, ilk harekâtta SO kalesinin dü meyece ine emin. 


