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      Öz 

Toplumun siyasi ve sosyal alanları birbirinden ayrı ele alınamaz. Siyaseti yöneten ve uygulayan insanlar 
onun amacını ve anlamını tanımlayanlardır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, toplumun en önemli sorunlarından 
birisidir ve daha çok kadınlara yönelik ayırımcılık şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

  Son yüzyıl içinde hızla değişen sosyo-politik yaşamda, birçok gelişmeler görülmektedir. Toplumsal 
cinsiyet eşitliği politikası kendi kendine oluşan bir süreç değildir. Bu politika devlet tarafından izlenen genel 
politikanın bir parçasıdır. Toplumsal cinsiyet ve kadının siyasete katılımı dolaylı olarak toplumlarda demokrasi 
ve gelişme oranının bir göstergesidir. Bu sebeple toplumsal cinsiyet politikası, toplumun gelişmesi için ihtiyaç 
duyulan bir alandır.  

 Diğer sosyal sorunlar gibi, bu sorunun çözümü de çok boyutludur. Ayırımcılığı sadece eşit ya da benzer 
olanlar arasında yapılan farklı muamele olarak değerlendirmek yeterli değildir. Bu çalışmada kadının 
toplumlaşma süreci ve siyasi hayata katılımı tarihsel gelişim süreçleri içerisinde ele alınmıştır. Ayrıca kadınların 
siyasete aktif katılımını engelleyen toplumsal ve siyasal etkenler belirtilerek bu etkenlerin çözümüyle ilgili 
öneriler sunulmaktadır.                                                                    
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Abstract 

Political and social areas are inseparable from each other. People who deal with and implement politics 
are those who define its meaning and purpose. If gender is perceived in a social context, then it offers the 
solution of gender obstacles to the path of social problems. But this solution is not only can not depend only on 
the behavior of men and women in society. In this case, the gender model is first of all perceived as socialization, 
which is the most important role in human society and all social relations.  

The policy of gender equality in society is not a self-arising process. This policy is part of the general 
government policy. The participation of women in gender politics indirectly shows the rate of democracy and 
development in society. Therefore, gender politics is a necessary area needed for the development of society. 
The transition from the traditional to the modern way of life in the 20th century, especially after recognizing the 
right of women to vote and to be elected, even taking into account the positive changes in the participation of 
women in politics, nowadays women’s political participation is still have is still not equal to that of men. In 
general, the role of women in politics is inextricably linked to their role in business life and social life At the 
same time, "the lack of women's participation in social and economic life" in itself is one of the most important 
barriers to women's participation in politics.During the past century, in a rapidly changing socio-political life, 
there have been many improvements. However, these changes do not occur simultaneously. As an example of 
developments in the field of gender equality in our time, we will reveal how since the end of the 20th century 
there have been issues of gender equality in a public institution (ombudsman). Such competent persons were first 
appointed in England in 1967. Later, officials in government agencies began to pay attention to gender issues. 
Today, ombudsmen are represented in many countries. Since 1978 Norway, since 1980 in Sweden, since 1987 in 
Finland, in Lithuania since 1999, since 2001 in Germany; since 2002 in Slovenia and so on.This process began 
to spread rapidly and, as we have already seen, even in accordance with the Constitution of Ukraine, in Ukraine 
on November 13, 1997 started to serve a supporting organization with the name "Committee for the Protection of 
Human Rights in the Ukrainian Parliament". The first ombudsman of this organization was N. Karapcheva.  



In this study, the process of historical development of women's participation in political life and in the 
process of socialization is explored. In addition, solutions are offered to problems that impede the active 
participation of women in social and political life. 
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Giriş 

Kadının günümüz toplumlarında yeri ve yaşantısı farklı şekillerde ortaya koyulmaktadır. 
Özellikle demokratik toplumlarda siyasi haklarını almış ve zaman içinde eğitim olanaklarının 
gelişmesiyle birlikte ekonomik özgürlüklerini kazanmakta olan kadınların sayısı her geçen gün 
artmaktadır. Günümüzde kadınlar toplumsal hayatın tüm alanlarında erkeklerle paylaşım ve bölüşüm 
konusunda taleplerini arttırmaktadırlar. 

20. Yüzyılda geleneksel yaşam biçiminden çağdaş yaşam biçimine geçilmesiyle birlikte 
özellikle kadına seçme ve seçilme hakkı tanınması, kadının siyasal katılımında olumlu değişiklikler 
oluştursa da, tüm bu olumlu gelişmelere rağmen kadının iş hayatına ve siyasi hayata katılımı istenilen 
düzeye ulaşamamıştır. Genel olarak kadınların siyasi hayattaki rolleri, kadınların iş hayatı ve 
toplumsal hayattaki rolleriyle bağlılık içerisindedir. Bununla beraber, “kadınların toplumsal ve iş 
hayatına katılımının yetersizliği, kadının siyasete katılımındaki engelin en önemli sebeplerindendir. 

       Kadınlar seçme seçilme hakkını dünyada ilk olarak 1902’de Avusturalya’da kazanmıştır.1917’de 
Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinden bir kısmında da kadınlar seçme ve seçilme hakkı elde 
etmişlerdir. Bu hak 1918 yılı genel seçimlerinde ilk defa kullanılmıştır. Türkiye’de kadınlar 20 Mart 
1930’da belediye seçimlerinde seçme hakkı kazandılar. 1933’te Köy Kanunu’nda muhtar seçme ve 
köy heyetine seçilme hakkı düzenlendi. Milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına ise 5 
Aralık 1934 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle kavuştular.  

Kadınların toplum içerisindeki birçok sosyal alanda olduğu gibi siyasal alana da katılımı 
erkeklere kıyasla daha düşük düzeyde olduğu söylenebilir. Konuyu bölgesel olarak ele aldığımızda 
İskandinav ülkelerinde kadınların parlamentolardaki temsilinin diğer dünya ülkelerinden farklı olarak 
daha yüksek olduğu görülmektedir. İskandinav ülkelerinde kadın milletvekillerinin oranı % 40’ın 
üzerindedir. Amerika, Avrupa ve Asya’daki ülkelerin ortalaması ise % 20 civarındadır. Bölgesel 
olarak kadınların mecliste temsil oranının en düşük olduğu coğrafya Arap ülkeleridir. Arap ülkelerinde 
parlamentolarda ortalama % 9 oranında bir kadın temsilinden söz edilebilir. (Aydemir ve Aydemir, 
2011,s.16) 

Eski SSCB ülkelerinde Sovyetler dönemi ve Sovyetlerden sonraki dönemini kısaca ele alacak 
olursak, SSCB döneminde kadının hem eğitime hem iş hayatına ve dolayısıyla siyasi hayata katılımı 
artmıştır. SSCB’nin her bir bireyin sosyal hayatta eşit şekilde var oluşunu sürdürmesi ideolojisi zaman 
içinde kadınların toplumun tüm alanlarına katılımını olumlu düzeyde etkilemiştir. Aynı zamanda 
SSCB eğitme çok önem vermesi her kesi zorunlu olarak eğitime tabi tutması kadının toplum içindeki 
konumunu yükseltmiştir. Bu yüzden SSCB kurulmasıyla birlikte kadının iş hayatına katılımında ve 
yönetimde ve siyasette yer almasında da büyük bir  artış gözlenmiştir. (Abbasova, 2005) 

Ancak SSCB’ de yer alan ülkelerin ne kadar yasaklanırsa yasaklansın milli ve dini görüşleri 
zaman içinde gelenek şeklinde toplumun yönetiminde kadının ikinci plana alınmasını 
engelleyememiştir. Bu yüzden çoğu toplumda var olan cinsel eşitsizlik (gender) problemi tamamen 
çözüme ulaşmamakla birlikte önceki dönemlerle kıyaslayacak olursak SSCB döneminde bu konuda 
büyük ölçüde ilerleme kayıt edildiği söylenebilir. Buna örnek olarak, eski Sovyetler zamanında 
kadının lise eğitimine katılımı (lise eğitimi her bir birey için zorunlu kılınmıştır)  %95,  kadının iş 
hayatına katılımı %86,  kadının siyasete katılımı % 39 olmuştur. Bildiğimiz gibi farklı toplumlarda 
kadının eğitimine ve iş hayatına katılım düzeyi kadının siyasete katılımı konusunda bize yol gösterici 
olabilir, çünkü bu üç toplumsal olay çoğu toplumlarda bir birine bağlı bir siyasi ideoloji içinde yer 
aldığı söylenebilir. Günümüzde eski SSBC ülkelerinde Sovyetlerin eğitim ideolojisinin olumlu etkileri 



hala devam etse de, değişen sosyo-ekonomik ve politik dengeler sayesinde kadınların iş hayatına ve 
siyasi hayata katılımının zayıfladığı söylenebilir. (Mirzezade,2002) 

Kadının siyasete katılımı kültüre, coğrafyaya, zamana, sınıfa ya da ırka göre değişebildiği gibi, 
toplumun siyasi ve ekonomik koşullarına göre de şekillenmektedir. Kadınların toplumun siyasal 
yaşamına katılımındaki eksiklik, demokrasinin anlamına uygun bir şekilde ilerlemesine izin 
vermemekle birlikte, “yönetime katılma” konusunda da, toplumsal cinsiyet eşitsizliği problemini 
ortaya koymaktadır. Kadının siyasete yeterince katılamaması bireylerin sosyo-ekonomik durumu, 
psikolojik, hukuksal ve siyasal” gibi unsurlara bağlı olarak şekil almaktadır. (Tekelioğlu; Örtlek 2013: 
5). 

 Türk kadınının dünyadaki birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını kazandığı sıkça dile 
getirilmektedir. Ancak buna rağmen, Cumhuriyet tarihi boyunca kadınlar mecliste hiçbir zaman 
erkeklerle yakın oranlarda temsile ulaşamamıştır. Türk kadının siyasetteki varlığının hala erkeklerle 
eşit düzeyde olmaması, Türkiye'de "siyasetin erkek işi" olduğu düşüncesinin en bariz göstergesi 
olduğu söylenebilir. 

Toplumda kadınların erkeklerden farklılaşan sorunlarının siyaset alanında tartışılabilir hale 
gelmesi, demokrasinin daha çoğulcu bir yapıya kavuşması için kadınların siyasete katılımı gereklidir. 
Türk kadınının siyasi hakları kazanması Cumhuriyetin ilanından sonra seçme ve seçilme hakkının 
kadınlara verilmesi ile başlatılsa da, bunun öncesinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde verilen 
mücadele çok önem taşımaktadır. İslam hukukçularının bazıları kadının siyasete katılımını olumlu 
şekilde yorumlarken, bazıları ise kadının seçme hakkına sahip olduklarını ancak seçilme hakkına sahip 
olmadıklarını ileri sürmüşlerdir. Osmanlı döneminde kadınlar çoğunlukla kamusal hayattan özel 
hayata çekilmiştir. Osmanlı İmparatorluğunda kadının toplum içinde konumunu olumlu düzeyde 
etkilemek için özellikle eğitimin önemine vurgu yapılmıştır. Osmanlı kadınlarının Batıdaki kadınlarla 
eşit haklara sahip olması için çalışılmıştır.  İslamiyet kadına sosyal hayat içerisinde fazla hak vermiş 
olsa da toplumda kadına biçilen rollerin buna izin vermediği kabul edilmiştir. O dönemin çoğu 
düşünürlerinin siyasal anlamda da kadını erkekle eşit gördüğü söylenebilir. Özellikle bu dönemde Ziya 
Gökalp, kadına siyasi haklar tanınmasını savunan en önemli düşünürlerden biri olmuştur. ( Konan 
2011: 1)Cumhuriyetin ilanı sonrası gerçekleştirilen köklü değişiklikler arasında Türk kadınına tanınan 
seçme ve seçilme hakkı önemli bir gelişme olarak yer almaktadır. 

Toplumdaki tüm deyişimler gibi kadının siyasi hayata katılımı da birden bire değil aşamalı bir 
şekilde gerçekleşmiştir. 1935’te yapılan seçimlere katılım, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük 
şehirlerde % 80’lere vardığı ve yukarıda bahis edilen şehirlerde oy verenlerin % 48’e yakınının 
kadınlardan oluştuğu ifade edilmektedir. Kadınların da katıldığı ilk seçimler olmasına rağmen 
katılımın fazla olması, onların ülke siyasetine olan ilgilerini ortaya koymuştur.1935 yılı seçim 
sonuçlarına göre, seçilmesi gereken 399 milletvekilinden 17’si kadın olmak üzere, 386 milletvekili 
seçilmiştir. Bazı kaynaklarda 18 olarak verilmesine rağmen, bu seçimlerde TBMM’ye 17 kadın 
milletvekili girmiştir. 1936 yılı başında boşalan milletvekillikleri için yapılan ara seçimlerde ise 
Çankırı Milletvekili olarak seçilen emekli öğretmen Hatice Özgenel ile bu sayı 18’e çıkmıştır.1946 
seçimlerinde bu sayı 9’a gerilemiştir. 1950-1954 seçimlerinde TBMM’ye 3 kadın milletvekili 
girebilmiştir. 1954-1983 yılları arasında gerçekleşen 7 genel seçimde kadın milletvekili sayısında 
önemli bir değişiklik olmamış,  kadın milletvekili sayısı 4-8 arasında kalmıştır. 1983 genel 
seçimlerinde kadın milletvekili sayısı 12’ye yükselmiştir. 1987 seçimlerinde ise 6, 1991 seçimlerinde 
8, 1995 seçimlerinde 13 kadın milletvekili seçilmiştir.  Kadın milletvekillerinin sayısı 1999 
seçimlerinde 22’ye, 2002 seçimlerinde 24’e, 2007 seçimlerinde 50’ye, 12 Haziran 2011 seçimiyle 78’e 
yükselmiştir.(TÜİK, 2012, s. 5) 

Sonuç olarak her toplumda olumsuz tutumları etkileyen sebepler farklıdır. Her kültürde az 
veya çok biyolojik farklılıklar ve toplumsallaşma sürecinde aile ve toplumun tutum, davranış, değer 
yargıları ve beklentileri kadın ve erkeği farklı rollere yönlendirmektedir. Hemen-hemen yapılan tüm 
araştırmalar toplumlaşma sürecinde kadının daha çok kamusal alandan özel alana yönlendirildiğini 
ortaya koymaktadır. Özel alanda kadınlara daha çok iyi eşv e  iyi anne olmak,  kamusal alanda ise 
daha çok alt (as)pozisyonlarda çalışma dayatılırken; erkekler ise özel alanda evin reisi, kamusal alanda 



ise daha çok yönetici pozisyonunda olması gerektiği öğretilmektedir. Tabii ki bu süreç,  bireylerin 
sosyo-ekonomik ve kültürel yaşantılarına göre farklılık gösterse de dünyanın çoğu yerinde aynı 
sorunların mevcut olduğu farklı araştırmalarda çoğu kez ortaya koyulmuştur. Kadının toplumun siyasi 
alanında yeterince temsil olunmamasının en büyük etkenlerinden birinin eğitim olduğu söylenebilir. 
Bunun için de hangi toplumda olursa olsun, eğitimde, çalışma yaşamında ve siyaset alanında cinsel 
eşitsizliğin ortadan kaldırılması için devlet kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, 
üniversitelerin, işçi ve işverenlerin birlikte mücadele etmesi gerekmektedir. 

 Toplumun her kesiminin, hem toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimi acısından hem 
de kadının bireysel gelişimi ve sosyalleşmesi acısından kadının siyasi alana katılımının öneminin 
bilincinde olması gerekmektedir. 
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