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Genel seçimlere beş kala kadınların ve kadın siyasetinin savunucularının 

beklentileri yükselmeye başlamıştı... Kadınlar için pozitif ayrımcılık önlemleri konuşulur 

olmuş, partiler kadın adaylar için kota belirlemeyi gündemlerine taşımış, kadın örgütleri 

kampanyalar düzenlemişti. İlk düş kırıklığı aday listelerinin açıklanmasıyla baş gösterdi. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 62, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 55, Milliyetçi 

Hareket Partisi (MHP) 35 kadın aday açıklamış, bunlardan büyük çoğunluğu listelerin 

ancak son sıralarında yer bulabilmişti1. AKP her ilden bir kadın aday sözünü yerine 

getiremezken, CHP parti tüzüğünde yer verdiği kadın-erkek eşitliğinin gözetilmesi 

ilkesini ihlal etmiş oluyordu. CHP iller bazında listelerinin ancak dördünde kadın adayları 

birinci sıraya yerleştirmişti. MHP’de ilk sırada aday gösterilen kadın sayısı birken, 

AKP’de hiçbir kadın bu konuma layık bulunmamıştı.  

Seçim sonucu ortaya çıkan parlamentonun çalışmalarına başladığı, hükümet 

yapısının ortaya çıktığı şu günlerde, daha önceki meclis dağılımlarına göre yüzde yüzü 

aşkın artış gösteren kadın milletvekili sayısına bakarak sevinmeli miyiz, yoksa hala 

meclisteki kadın nüfusunun %9,1 düzeyinde kalan oranına bakıp hüzün, hatta utanç mı 

duymalıyız, kestirmek güç... 22 Temmuz 2007 seçimlerinin galibi AKP’den 30 (parti 

sandalye sayısının yaklaşık %9’u), ana muhalefet partisi CHP’den 102 (%9), MHP’den 

ise 2 kadın (%3) parlamentoda temsil hakkı kazandı. Demokratik Türkiye Partisi (DTP) 

tarafından desteklenen adaylar arasından seçilen bağımsız milletvekillerinin ise üçte 

birini kadınlar oluşturdu.  

Böylece, 2007 seçimlerinde parlamentoda temsil hakkı kazanan 550 

milletvekilinin ellisi kadın oldu. Bu oran, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan 
                                                
1 Ka.Der araştırmasına göre AKP, Anavatan, DP, MHP, Genç Parti ve CHP’nin listelerinde aday gösterilen 
toplam 414 kadının % 45,65'i son üç sırada yer almaktaydı. 
http://www.kazete.com.tr/?bolum=haberler&sayfa=politika03 
2 CHP listelerinden seçilen Ayşe Jale Ağırbaş’ın Demokratik Sol Parti (DSP) saflarına katılmasıyla 
CHP’nin kadın milletvekili sayısı dokuza indi.  
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kadınların parlamentoda temsil oranına ilişkin uluslararası sıralamada bizi daha önce 

bulunduğumuz 120. sıradan 100. sıraya çekmeye yetti belki, ama Meksika (%25), 

Pakistan (%20,4), Bulgaristan (%22,1), Yunanistan (%13) ve hatta Afganistan (%27,3) 

ve Etiyopya’nın (%21,4) çok gerisinde bıraktı3. Öyle ki, geldiğimiz nokta 2007 Haziran 

sonu itibariyle dünya çapındaki parlamento ve senatolardaki ortalama kadın temsilci 

oranını gösteren %17,3 rakamının dahi çok gerisinde4.  

Yerel siyaset düzeyine indiğimizde sorunun boyutları daha da büyüyor: 2004 

yerel seçimlerinde görev başına gelen 3225 belediye başkanından 18’i (%0,56), 34.447 

belediye meclis üyesinden 817’si (%2,37), 3208 il genel meclisi üyesinden 57’si (%1,78) 

kadın5. Oysa yerel yönetim yerinden yönetim anlamına geldiğinden vatandaşlar için daha 

erişilebilir ve daha görünür. Bu erişilebilirlik ve yerindenlik, aslında kadınların 

sorunlarına yanıt bulabilmekte de kilit önem taşıyor6. Ancak görünen o ki bu Türkiye’nin 

henüz değerlendiremediği bir potansiyel.   

Ancak en azından merkezi yönetim düzeyinde bir nebze gelişme olduğu da göz 

ardı edilmemeli. 1990 yılında Türkiye’de kadınların parlamentoda temsilinin %1,3 

düzeyinde olduğu düşünüldüğünde, geçen zaman zarfında önemli bir aşama 

kaydettiğimiz gerçeğiyle avunabiliriz. Her ne kadar kadınlar kabinede kadından ve 

aileden sorumlu devlet bakanı koltuğundan başka yer bulamadıysa da, birçok ilden 

Meclis'e ilk kez kadın temsilcilerin seçilmiş olması da önemli bir gelişmeydi. İki kadın 

milletvekilinin (CHP İzmir Milletvekili Güldal Mumcu ile MHP İstanbul Milletvekili 

Meral Akşener) Meclis Divanı’na başkanvekili, üç kadının da katip üye olarak seçilmesi 

sonucu 17 üyeli Divan'da da ilk kez beş koltuk kadınlara ait oldu.  

Kadının siyasette temsiline bir istatistik silsilesi ile girizgah yapmaktaki amaç, 

kağıt üzerinde nereden nereye geldiğimiz ve dünyada göreceli olarak nerede durduğumuz 

sorularına rakamların tarafsızlığı ve çıplaklığı ile yaklaşmak. Ancak sayıların henüz 

bütünüyle anlatamadığı kazanımlara dikkat çekmek de bir o kadar önemli. Belki bütün 
                                                
3 Bulgaristan hariç olmak üzere, sayılan ülkelerde kadınların siyasal temsilini artırmaya yönelik kota 
sistemlerinden en az biri uygulanmaktadır.  
4 Parlamentolararası Birlik (Inter-Parliamentary Union) Women in National Parliaments, 
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm 
5 http://www.mahalli-idareler.gov.tr/Mahalli/Istatistiksel/KadinSecilmisSayi_ve_Oranlari.xls 
6 Yerel siyasetin önemine ve sağlayabileceği avantajlara dikkatimizi çeken TEPAV Yönetişim Etütleri 
Araştırmacısı Emre Koyuncu’ya teşekkür ederiz.  
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bunlardan daha önemli olarak, kadınların siyasal temsili, gerek sivil toplum etkinliği 

gerekse bireysel girişimler sonucu gündemde ağırlıklı bir yer bulabildi ve bir kaygı olarak 

dile getirilmeye başladı. Örneğin, kendini siyaset yelpazesinin muhafazakâr kanadında 

tanımlayan AKP gibi bir partinin hem edim hem söylem düzeyinde kadınların temsili 

konusuna eğilmesi ve partinin en yetkili ağızlarından gerek seçim öncesi gerek sonrası bu 

tür kaygıların ifade bulması belki de bir dönüm noktasında olduğumuza işaret. Her ne 

kadar seçim sonucunda ortaya çıkan parlamentonun ve kabinenin yapısının eşitlik 

iddiasından çok uzak olması ile cumhurbaşkanlığı tartışmalarının kadın imgesinde 

düğümlenmesi gibi gelişmeler kadının algılanmasında ve konumlandırılmasında kökten 

bir değişiklik olmadığına işaretse de mütevazı değişimler bile kayda değer.  

Bu çalışmamızda, yukarıda yer verdiğimiz veriler ışığında, kadınların Türkiye 

siyasetindeki yerini tartışmayı hedefliyoruz. Görüşlerine başvurduğumuz Dr. Elif Ekin 

Akşit7, kadınların siyasete aktif katılımının erkekleri endişelendiren bir süreç olduğunu, 

ama siyaset toplumdan soyutlanamaz olduğundan kadınların görünür veya dolaylı 

yollardan siyasete mutlaka katıldıklarını ifade ediyor. TEPAV olarak bizim çıkış 

noktalarımızdan biri de bu görünürlük sorunu oldu. Kadınların siyasal etkinliğinin 

özelliklerini, bu alanda gözlemlenen kısıtların nedenlerini ve sonuçlarını, bir sorun olarak 

algıladığımız bu konuya olası çözüm yollarını tartışmak üzere yola çıktık.  

 

Siyasette kadın varlığı neden önemli?  

Kadın sorunlarını ve kadınların siyasette temsilini gündeme getirme ya da 

gündemde tutma çabasının altında yalnızca eşitlik ve adalet kaygıları yer almıyor. 

Kadınların konumu, ekonomik gelişimin genelgeçer kabul gören bir göstergesi olduğu 

gibi, aynı zamanda kalkınma üzerinde belirleyici bir etmen. Kadınlar üzerine dünyada 

biriken literatürün en önemli ayaklarından biri, ekonomik kalkınmada kadınların rolünü 

konu ediniyor8. Kadın emeği, gerek üretim ekonomisinde, gerekse idame ekonomisinde9 

                                                
7 Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yardımcı Doçent 
8 Kadın ve kalkınma konusunda birkaç örnek için bakınız Ester Boserup (1970) Women’s Role in Economic 
Development, London: George Allen & Unwin; Roy, Tisdell ve Blomqvist (1996) Economic Development 
and Women in the World Community; London: Prager; Martha C. Nussbaum (2000) Women and Human 
Development: The Capabilities Approach, Cambridge: Cambridge University Press; Shirin Rai (2002) 
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önemli bir yer tutuyor. İdame ekonomisi kapsamına giren ekonomik aktivitenin parasal 

karşılığı olmadığından ekonomik büyüklüklerde görünmüyor ve dolayısıyla gerçek bir 

ekonomik değer olarak dikkate alınmıyor. Oysa nesillerin biyolojik, toplumsal, kültürel 

ve kurumsal olarak sürdürülmesi bakımından kilit önem taşıdığı gibi, aslında parasal 

büyüklüğe döküldüğünde toplam hasılanın önemli bir kısmını oluşturuyor10. Kadının 

eğitim, geçim ve varlık koşulları, ülkenin insan kaynağının ya da beşeri sermayesinin 

niceliği ve elbette daha önemlisi niteliğinin en önemli bileşenleri arasında yer alıyor. 

İşgücüne katılım ve işgücü verimliliği gibi konuları kadın faktörünü dışlayarak ele almak 

olanaksız. Birçok küresel yönetişim örgütünün toplumsal cinsiyeti üzerine basa basa 

gündemlerinin ayrılmaz bir parçası yapma çabasının arkasında da buna benzer algılar 

yatıyor.  

Türkiye için işin bir başka boyutu daha var. Kadının var olma, varlık gösterme ve 

bedensel bütünlüğünü koruma hakkı, ekonomik ve toplumsal konumu, eğitim ve 

istihdama katılımı ve siyasal temsili Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecinde de dile 

getirilen büyük sorunlar11. Kadın, Türkiye’nin Batılılaşma serüveninin en büyük 

simgelerinden biri olageldi. Bugün de, Türkiye’nin kimliği ve Avrupalılığı konusundaki 

tartışmalar büyük oranda kadınlar etrafında dönüyor. Avrupa’da Türk kimliği 

irdelenirken, bunun gelenek, kültür, din gibi öğeleri kadın öznesinde somutlaşıyor. 

Türkiye’nin kadınların sorunlarına bir çözüm getirmeden ve temsil süreçlerinde kadına 

gerekli yeri sağlamadan çağdaş uygarlık düzeyine kavuşamayacağı yönünde bir algı var. 

Bu nedenle, AB müzakere sürecinin önkoşulu olan Kopenhag siyasal kriterleri 

                                                                                                                                            
Gender and Political Economy  of Development, Malden, MA: Polity; Joyce P. Jacobsen (2007) The 
economics of gender, Malden, MA : Blackwell  
9 Üretim ekonomisi (productive economy) kayıt içi ya da dışı olarak ve genellikle piyasa mekanizması ve 
belli bir işbölümü çerçevesinde, ücretli emek ve diğer üretim faktörleri aracılığıyla mal ve hizmet (meta) 
üretiminin ve bunların el değiştirmesinin oluşturduğu bütüne verilen addır. İdame ekonomisi olarak 
çevirdiğimiz alternatif sistem ise (reproductive economy) ise toplumun ve onu oluşturan birimlerinin 
sürekliliği ve idaresi için genellikle piyasa koşulları dışında, ücretsiz emekle ve çoğunlukla kadınlar 
tarafından yapılan üretim ve sağlanan hizmetlerin bütününü ifade eder. Daha ayrıntılı bir tartışma için bkz. 
V. Spike Peterson (2003) A Critical Rewriting of Global Political Economy: Integrating Reproductive, 
Productive, and Virtual Economies, London: Routledge.  
10 Birleşmiş Milletler tahminlerine göre küresel çapta düşünüldüğünde, kadınların ücretsiz ve hanehalkı 
bünyesinde gerçekleştirdikleri üretimin kayıtlı ekonomideki toplam hasılanın üçte birine denk gelmektedir. 
http://www.un.org/womenwatch/osagi/network/sep2000.htm 
11 İlerleme Raporları ve Ortaklık Belgeleri gibi birçok metnin yanı sıra yakın tarihli bir örnek için bkz. 
Vladimír Špidla (2007) "Empowering women in Turkey: a priority in the pre-accession process," Turkish 
Policy Quarterly (2007) 6/1 
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çerçevesindeki birçok başlık arasında özel bir önem taşımayan biri gibi görünen kadın 

sorunu, yazılı olmayan ve çoğu zaman dile getirilmeyen mülahazalar söz konusu 

olduğunda gelip konunun temeline oturuveriyor.  

AB’nin Türkiye’ye kapıları açmak konusunda duyduğu çekincenin bir de 

ekonomik boyutu var elbette. Türkiye’nin ekonomik yapı ve süreçleri, AB’nin karşısında 

bulmak isteyeceklerinden epey farklı. AB’nin yeni üyelerinin ekonomik sorunlarından 

kaynaklanan sıkıntılarına Türkiye’nin hacmi de eklenince durum AB için ürkütücü bir hal 

alıyor. Ekonomik sorunlar arasında, büyümenin istikrarı ve sektörel yapı ile bunlarla 

doğrudan ilintili ve en temel kaygılardan biri olarak istihdam öne çıkıyor. Bu çerçevede 

önemli bir sorun da kadınların işgücüne katılımı olarak görülüyor. Örneğin, AB 

çerçevesinde rekabet gücünü artırma hedefi güden ve bunun için dengeli ve sürdürülebilir 

bir kalkınma modeli öngören Lizbon gündeminin kadınlar için istihdam hedefi %6012 

iken Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı %25 düzeyinde kalıyor. Sonuç olarak, 

kadınların siyasal, toplumsal ve ekonomik alanlardaki statüsü Türkiye’nin AB üyelik 

süreci için de önemli bir vurgu. 

Peki, kadınların siyasal süreçlerde doğrudan temsilinin geliştirilmesi yönündeki 

bu ısrar yalnızca simgesel mi? Temsili demokrasilerin toplumun taleplerinin ve 

iradesininin temsil edilmesi ödevini olsa olsa ismen gördüğü giderek daha fazla dile 

getirilen bir sav13. Böyle bir portrede kadının temsil olanağı bulması talebinin de şekilci 

bir yaklaşım olduğu öne sürülebilir. Ayrıca, siyasal kültürümüzde kadın sorunlarının da, 

kadın temsilcilerin de partilerce bir tür vitrin süsü olarak kullanıldığını söylemek 

haksızlık olmaz. Ancak kadının siyasetteki varlığı ve bunun için verilmesi gereken 

mücadele aslında kadını ve kadının sorunlarını görünür kılmak yolunda son derece hayati 

adımlar. Söz konusu sorunun ve olası bir çözümün, daha önce ifade edildiği gibi, adalet 

ve eşitlik gibi ilkesel yaklaşımların yanında çok pratik ve pragmatik açılımları var. 

Kadınların siyasal alandaki temsili, ekonomik ve toplumsal alanda gözlemlenen 

dengesizliklerin giderilmesinde anahtar rolü görebilir.  

                                                
12 Tito Boeri (2005) “The Lisbon Process and European Women at Work,” Batı Avrupa Ekonomipolitik ve 
Sosyal Politika Konferansı’nda sunulmuş bildiri, İndiana Üniversitesi, 11 Kasım 
13 Bu yönde güçlü bir argüman için bakınız Ricardo Blaug (2002) “Engineering Democracy”, Political 
Studies, 50 (1), s.102-16.  
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Elbette denklem tam ters yönde de kurgulanabilir. Ülkemizde kadının ekonomik 

ve toplumsal alanlarda ne denli az varlık gösterebildiği göz önünde tutulduğunda, siyasal 

alandaki görünmezliği belki şaşırtıcı değil. Yirmi birinci yüzyılın Türkiye’sinde yetişkin 

kadınların beşte biri okuma yazma bilmiyor. Kızlarda okullulaşma oranları ilköğretim 

düzeyinde %87, üniversite düzeyinde %24 civarında14. Son birkaç yılda yurt çapında 

yürütülen kampanyalarla kızların eğitime katılımı teşvik edilse de, daha kaydetmemiz 

gereken büyük bir aşama olduğu gerçeği kendini gösteriyor. Devlet, başörtüsü gibi 

simgesel boyutta son derece hassas bazı kaygılar dolayısıyla kadınların eğitimlerini 

sürdürmelerinin önüne set çekerken, ailenin erkek bireyleri geleneksel bir takım değerlere 

sığınarak onları ekonomik ve toplumsal hayattan soyutlama eğilimi gösteriyor. Oysa 

ekonomik, siyasal ya da toplumsal anlamda olsun, gelişme ve kalkınmanın yolu 

eğitimden, özellikle de nesillerin sürdürücüsü ve yönlendiricisi konumundaki kadınların 

eğitiminden geçiyor.   

Dahası, ekonomik kalkınmanın önemli bir motoru olan işgücü katılımında kadın 

varlığının belirgin yetersizliği, Türkiye’nin (AB ve OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında) 

genel nüfus düzeyinde de düşük kalan işgücüne katılım oranları bakımından en önemli 

etmenlerden biri. İşgücü tanımına dahil olabilecek her dört kadından yalnızca biri aktif 

olarak çalışıyor. Bu oran, geçtiğimiz yıllara göre düşüş gösterme eğiliminde. Her beş 

kadından dördünün, üzerine kayıtlı konut, işyeri ve araç gibi herhangi bir malvarlığı 

yok15. Üniversite mezunu kadınların çalışmaları karşılığında aldığı ortalama ücret, 

eşdeğer bir işte erkeklerin aldığı ortalama ücretin %60’ı düzeyinde16. Genele yayıldığında 

kadınların gelirinin erkeklerinkine oranın %35 düzeyinde kaldığı tahmin ediliyor17. 

Kadınlar eğitim basamaklarını indikçe erkeklere oranla daha az ücret alıyorlar. Ücretsiz 

aile işçiliği (%67) kadınlar arasında çok daha yaygın. Çalışan kadınların yarısından 

fazlası (%56) tarım işçisi18. Çalışan her üç kadından ikisi kayıt dışı istihdam tanımına 

giriyor19. Her ne kadar genç nesillerde kadınların ekonomik yaşama katılması, kendi 

                                                
14 BM Kalkınma Programı, İnsani Kalkınma Raporu 2006 
15 TÜİK ve Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müd. (2006) Aile Yapısı Araştırması, Ankara, s.3 
16 Müjgan Suver, Avrupa Birliği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yol Haritasına Uyumlu Ulusal Kadın 
Politikaları Eylem Planı 2007-13, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı 
17 BM Kalkınma Programı, İnsani Kalkınma Raporu 2006 
18 A.g.e. 
19 TÜİK (2006) Hanehalkı İşgücü Anketi, Ankara 
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kariyer planlarına sadık kalması ve ekonomik özgürlüklerini ellerinde tutması giderek 

yaygınlaşsa da yüksek öğrenim görmüş kadınların dahi ciddi bir kesimi geleneksel iş 

bölümünü benimseyerek kamusal alandan çekiliyor ve ev kadınlığında karar kılıyor.    

Daha temele indiğimizde, kadınların yaşama ve bedensel bütünlük haklarına 

tecavüz en kritik ve en trajik sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Son günlerde 

medyada artan sıklıkta yer alan namus ve töre cinayetleri buzdağının görünen ancak en 

çarpıcı yönü. Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun açıklamasına göre 

2001-2006 arasındaki beş yıllık dönemde 1.806 kadın namus ve töre cinayetine kurban 

edilmiş, 5.375 kadın ise intihar etmiş20. Kadınların büyük bir kesimi gündelik 

yaşamlarında şiddete maruz kalıyor. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin yaptığı bir 

araştırmaya göre kadınların %34’ü fiziksel, %53’ü sözlü şiddet görüyor; genç ve özellikle 

eğitimsiz kadınlarda bu oran %66'ya çıkıyor21. Kadınların yaşam ve bedensel 

bütünlüklerine saldırılar, birden fazla iktidar ilişkisini de içeriyor. Aile, yakın çevre, 

toplum, din ve devleti içinde barındıran bu çok katmanlı yapı, kadına yönelik şiddeti 

görünmez ve kabul edilebilir kılma ödevi görüyor.  

Temel sorumuza geri dönersek, kadınların siyasette temsilinin simgesel önemine 

baskın çıkan bir dizi gerekçesi var. Avrupa Parlamentosu’nun Türk asıllı Hollandalı 

kadın üyesi Emine Bozkurt’un ifadesiyle, siyasal anlamda dışlanmış bir topluluğun 

çıkarlarına yönelik siyasa geliştirilebilmesi için dışarıdan müdahaleler yeterli değil. 

Kadınların siyasete katılımı, kendi kaderlerini ellerine alabilmeleri,  geleneksel cinsiyet 

rollerinin değişime uğratılabilmesi ve kadın sorunlarının gündeme taşınabilmesi için 

gerekli22.  

Aslında altı çizilmesi gereken nokta, kadınların siyasal yaşama katılımından 

beklenecek katkının kadın sorunlarına çözüm bulmaktan ibaret olmaması gereği. 

Kadınların siyasete katılımının aynı zamanda siyasetin çehresini değiştirdiği ve daha 
                                                
20 Hürriyet, 28 Ocak 2007; http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=5851156&tarih=2007-01-
28. Kadın dernekleri, kayıtlara intihar olarak geçen birçok vakanın gerçekte cinayet ya da intihara zorlama 
vakası olduğunu savunuyor. 
21 Töre Cinayetleri İle Kadınlara Ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Önerge Metinleri 
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/tore_cinayeti/onerge.htm; Ka.Der, Kadın Siyaset Programı, 
http://www.adrena.com.tr/kader/?p=kadin_program 
22 Emine Bozkurt (2007) “Women’s Human Rights: Turkey’s Way to Europe,” Turkish Policy Quarterly 
(2007) 6/1 
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yüksek nitelikli siyasal süreçler ve yönetim biçimleri olarak tezahür ettiği de yaygın bir 

görüş. Kadın yöneticilerin gözetimindeki siyasal birimlerde yolsuzluğun azaldığı ve 

şeffaf yönetimin gelişme gösterdiği yönünde bir algı var. Buna ilişkin en çarpıcı 

örneklerden biri olan Hindistan'da yerel yönetimler düzeyinde uygulanan %33 kadın 

kotasının etkin biçimde işlemesinin bir sonucu olarak yaygın yolsuzluk eğiliminden iyi 

yönetişime doğru ağır ancak sağlam bir evrim olduğu ifade ediliyor23. Her ne kadar 

Türkiye’de kadın liderlere ilişkin geçmiş yaşantılar bu algıyla paralellik göstermese de, 

uluslararası deneyimleri de göz önünde tutmak gerekiyor. Daha az kirlenmiş ve daha 

nitelikli bir siyasal arena ise kadınların daha yoğun katılımını sağlamak yolunda bir 

cazibe etmeni olacaktır.  

Oysa, ülkemizde kadın temsilcilerin konumunu münhasıran hemcinslerinin 

sorunları ile kadın ve aileyle ilgili konularla sınırlandırma eğiliminden bahsetmek 

mümkün. Erkek temsilciler bu türden “talî” işleri delege edebilecek muhataplar bulmanın 

gönül rahatlığıyla, tüm ilgilerini “aslî” konulara yoğunlaştırabiliyorlar. Böylece 

neredeyse kurumsallaşmış bir işbölümü ortaya çıkıyor. Ancak bu iş bölümü, kadınları 

“reel” icraat alanlarının dışına itme görevi de görüyor. İsveç eski Meclis sözcüsü Birgitta 

Dahl’ın ifadesiyle, asıl kazanım, kadınların diğer siyasal, toplumsal ve ekonomik 

sorunlara da müdahil olabilecekleri, erkeklerin ise ailenin konumu ve karşı cinsin 

sorunları gibi konularla uğraşmaktan imtina etmeyecekleri bir ortam hazırlayabilmek24. 

Bunun için ise seçilen kadın temsilcilerin de herhangi bir konuda erkek meslektaşları 

kadar yetkin ve yetkili olabilecekleri algısının yer edinmesi gerekli.  

 

Siyasette kadınlar neden yer bulamıyor?  

Siyasette kadının neden bu denli az yer bulabildiği sorusu elbette kritik. Yukarıda 

kadınların siyasal yaşama aktif katılımının çözüm teşkil edeceğini savunduğumuz 

sorunlar, aynı zamanda bu soruya bir yanıt niteliği de taşıyor. Yani, kadınların toplumsal 

ve ekonomik hayata katılımının yetersizliği, siyasal temsil sorununun da en temel ve en 

                                                
23 Uluslararası Kadın Demokrasi Merkezi, Fact Sheet: Women's Political Participation, 
 http://www.iwdc.org/resources/fact_sheet.htm 
24 Demokrasi ve Seçim Desteği Enstitüsü (Institute for Democracy and Electoral Assistance) Women in 
Parliament: Beyond Numbers, 2005  
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yapısal nedeni. Kadınların önemli bir çoğunluğu eğitimlerini sürdürecek ya da ekonomik 

etkinliğe katılabilecek ortam bulamazken, dahası evlerinden ve onlara biçilen geleneksel 

rolün katı sınırlarından çıkmaları kendileri için bir ölüm-kalım sorununa dönüşürken 

siyasete atılmalarını ya da temsil hakkı kazanmalarını beklemek naif bir düşünce olur. 

Dolayısıyla bir kısır döngü ile karşı karşıya olduğumuz düşünülebilir. Ancak doğru yönde 

atılacak adımlarla bu kısır döngü olumlu bir dinamiğe de dönüştürülebilir.    

Kadınların siyasete katılım konusunda gönülsüz davrandıkları yönünde güçlü bir 

algı var. Buna ilişkin öne sürülen gerekçelerden biri, siyasetle ve siyasetçilerle “erkeksi” 

addedilen kişilik özelliklerinin (hırs, ataklık, sertlik, rekabetçi davranış, otorite gibi) 

ilintilendiriliyor olması25. Türkiye’de buna ek olarak siyaset, kadınlara yakışmayacak 

denli kirli ve çetrefilli bir uğraş olarak görülüyor. Erkek egemen bir toplumda siyaset 

daha da erkek egemen, üstelik birkaç erkeğin egemenliği altındaki bir saha. Siyasal 

partilerin aday gösterme süreçlerinin demokratik, şeffaf ve katılımcı olmaktan çok uzak 

olması, kadınlar için artı bir dezavantaj yaratıyor. Bütün bunların kadınları etkin siyasete 

mesafeli kıldığı düşünülüyor.  

Ancak geçtiğimiz yıllarda buna tezat oluşturan bir dizi gelişme yaşandı. Özellikle 

siyasal İslam akımlarına yakın partilerde kadın etkinliğinin ciddi biçimde yükseldiğine 

tanık olduk26. Geçtiğimiz aylarda karşı cepheden de sesler yükselmeye başladı. 

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Cumhuriyet mitingi olarak adlandırılan laiklik yanlısı 

gösteri ve yürüyüşlerin katılımcılarının önemli çoğunluğu, yaşam tarzlarına karşı bir 

tehdit algılayan ve bundan kaynaklanan kaygılarını dile getirmek isteyen kadınlardı. 

Ka.Der, tanınmış kadınların takma bıyıklarla poz verdiği çarpıcı bir kampanya 

düzenleyerek kamuoyu ilgisini toplamayı başararak kadınların siyasal temsilini 

güçlendirme yönündeki iradelerini bir kez daha duyurmuş oldu. Dolayısıyla geçtiğimiz 

birkaç yılda kadınların siyasal olarak daha mobilize olduğu bir ortama tanık olduk. Ancak 

                                                
25 V. Spike Peterson ve Anne Sisson Runyan (1999) Global Gender Issues, Oxford: Westview. Kadın 
siyasetçilerin siyaset arenasında var olabilmek için “erkekleşmesi” kadınların sıklıkla dile getirdiği bir 
sorunken, özellikle uluslararası ilişkiler söz konusu olduğunda kadın siyasetçilerin “erkeksi” ya da 
“erkekçe” çıkışları basın tarafından övgüyle karşılanabiliyor. Aslında Tansu Çiller örneğinde gördüğümüz 
gibi “kadınsı” ve “erkeksi” olarak tanımlanan toplumsal cinsiyet rollerinin fazlasıyla gözler önüne serildiği 
daha ilginç vakalar da söz konusu, ancak bunlar bu yazının kapsamının dışında kalıyor.   
26 Bkz.Yeşim Arat (1998) “Feminists, Islamists, and Political Change in Turkey”, Political Psychology, 
19/1, s.117-131; European Stability Initiative (2007) Sex and Power in Turkey: Feminism, Islam and the 
Maturing of Democracy, İstanbul   
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kadın kollarının en etkin ve yoğun çalıştığı AKP’de dahi kadınların parlamentoda bilfiil 

temsili %8,8 gibi düşük bir düzeyde kaldı. AKP sıralarında aday olmak üzere görevinden 

istifa eden Ka.Der başkanı Seyhan Ekşioğlu’nun listelere konmaması kadınların siyasal 

temsilini yakından izleyenlerde şaşkınlık yarattı. Öte yandan, söylemini laiklik, ilericilik 

ve toplumsal gelişim üzerine kuran ve bu uğurda Cumhuriyet mitinglerini sahiplenip 

seçim kampanyasına dâhil eden CHP’nin performansı da parlak değildi.  

 

Kadınların Siyasete Yaklaşımları: Türkiye’den Bir Kesit  

TEPAV’ın üniversite mezunu 270 kadın ile 22 Temmuz 2007 seçimlerinin 

arifesinde yaptığı bir araştırmanın bulguları kadınların siyasete yaklaşımını 

kavrayabilmek bakımından anlamlı oldu27. Anketin amacı, yüksek öğrenim görmüş 

kadınların siyasal katılım davranışını ve kendi cinsiyetlerinin siyasal temsili konusundaki 

duyarlığını gözlemlemekti. Anket çalışmamızı sürdürürken, deneklerin ezici 

çoğunluğunun 20-50 yaş aralığında olması ve üç büyük kentte yaşamasının, sonuçları 

daha fazla katılım ve duyarlığa işaret edecek yönde çarpıtacağı görüşündeydik. Ancak 

durum beklediğimizden farklıydı. Deneklerin yaklaşık yüzde doksanı her seçimde oy 

veriyor, oysa bir siyasi partiye üyelik oranı %3,7; siyasal bir eğilimi ya da aidiyeti 

çağrıştıran herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üyelik oranı ise %4,5 düzeyinde 

kalıyordu. Ankete katılan kadınlar arasında hayatlarının herhangi bir döneminde aktif 

siyasette yer alanlar (kadın ya da gençlik kolları üyeliği, seçim kampanyasında görev 

alma ya da doğrudan adaylık gibi) yüzde onu bulmuyordu. Kadınların çok önemli bir 

çoğunluğu siyasete katılımlarını oy vermeyle sınırlandırıyor, aktif siyasete katılım 

yönünde bir eğilim göstermiyordu.   

Daha önce dile getirdiğimiz gibi kadınların siyasette etkin olarak yer almamasını 

bu konudaki gönülsüzlükleriyle açıklamak mümkün değil. Türkiye’de üniversite 

düzeyindeki öğretim görevlilerinin %30’u kadınken siyasete katılımın bu denli düşük 

kalmasını vasıfsızlıklarına bağlamak da zor. Ancak Türkiye’nin modernleşme süreci 

kadınları anne ve eş olarak geleneksel rollerinden azat etmediğinden elit kesimdekilerin 

                                                
27 Anket çalışmamızın gerçekleştirilmesindeki katkıları için TEPAV stajyerleri Duygu Delikanlı, Tuğba 
Efe, Leyla Koray ve Hande Kocabey’e teşekkür ederiz.  
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dahi siyasete ayıracak vakitleri ve zihinsel enerjileri olmadığı düşünülebilir. Ayrıca, son 

25-30 yılın siyasetsizleştirme-siyasi kimliksizleştirme atılımının en azından genç kuşaklar 

üzerinde ciddi bir etkisi olduğu da eklenmeli. Öte yandan Türkiye’de feminist hareketin 

zaman içinde kazandığı olumsuz imgenin de katkısıyla kadınların kendi cinslerinin 

sorunlarına karşı giderek duyarsızlaştıklarını da söylemek mümkün.  

Tüm bunların ötesinde sorunun biraz da gelip bilinç düzeyinde düğümlendiğini 

ifade etmekte yarar var. Yine bu çalışma için yaptığımız araştırma, şehirli ve eğitimli 

kadınların dahi siyasal temsil yönünde ifade ettikleri iradeyle bilgilenme düzeyleri 

arasında önemli bir uçurum olduğuna işaret ediyor. Katılımcıların yüzde doksanından 

fazlası kadınların aktif siyasette yer almasını, %72 gibi bir çoğunluk kadın adayların belli 

bir oranın altında kalmamasını sağlayacak bir kota sisteminin getirilmesini destekliyor. 

Ancak 270 kadından yalnızca yedisi (%2,5) 2002 seçimleriyle oluşan 22. Meclis’te 24 

kadın milletvekili olduğunu biliyor28. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde meclise giren 

partilerin göstermiş oldukları kadın aday sayılarını bilenlerin oranı ise –konu medyada 

geniş yer bulmasına karşın – bundan bile daha düşük.  Elbette kadının siyasal temsili 

konusundaki bilinç sorunu kadınlarla sınırlı değil. Erkeklerin de kadını kendisine eşdeğer 

bir canlı olarak görmesi ve cinsiyetinden bağımsız olarak vasıflarıyla değerlendirmeye 

başlayabilmesi ancak benzer bir bilinç geliştirme sürecinin bir sonucu gerçekleşebilir. 

Buna ilişkin olası çözümleri son kısımda tartışmaya çalıcağız.  

 

Çözüm ne olabilir?  

Bugünlerde miadını tamamlamaya yaklaştığı anlaşılan 1982 Anayasası’na 2004 

yılında getirilen bir değişiklik aslında sorunun varlığını ve çözümün gerekliliğini kabul 

etmeye hazır siyasiler ve toplumsal kesimler için önemli bir araç ödevi görebilir. 7 Mayıs 

2004 tarihinde TBMM’den geçen 5170/1 sayılı ek maddeyle, kadın ve erkeğin eşit 

haklara sahip olduğu, daha da belirleyici olarak devletin bu eşitliğin yaşama geçirilmesini 

sağlamakla yükümlü kılındığı devletin yasama organınca kabul edilmiş oldu. Ayrıca 

                                                
28 Rakamı kesin olarak bilen 7 kişinin yanı sıra 24 kadın da (%9) yaklaşık doğru tahminlerde bulundu.  
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CEDAW29,  Pekin Deklarasyonu, Pekin Eylem Platformu ve Pekin+5 Sonuç Belgesi gibi 

uluslararası metinlerde Türkiye de hükümet düzeyinde kadınlar için koşulların 

iyileştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönündeki taahhütlerini ifade 

etmiş oldu. Dolayısıyla yukarıda belirtildiği gibi ortada bir sorun olduğu verisinin 

toplumsal ve siyasal çevrelerce kabul gördüğü noktada, çözüm bulma girişimlerinde 

devletin başrolde olması gerekecek. Önerilebilecek olası çözümleri pozitif ayrımcılık, 

siyasal süreçlerin yeniden yapılanması ve bilinçlenme başlıkları altında toplayabiliriz.  

Pozitif ayrımcılık ve kota tartışmaları  

Kadınların siyasal temsili tartışmalarında sık sık dile getirildiği gibi pozitif 

ayrımcılık gerçekçi bir çözüm önerisi olabilir mi? Pozitif ayrımcılıktan kasıt genelde 

parlamentodaki varlıklarının etkili olabilmesini sağlayacak kritik eşik olarak tanımlanan 

%30-40 kadın temsilci oranını hayata geçirmek yönünde geçici bir kota getirmek. Kadın 

kotası, anayasa ya da seçim yasalarınca ulusal ya da bölgesel düzeyde öngörülen kotalar 

olabildiği gibi, partilerin aday gösterdikleri kadın sayısı ve adayların sıralanma 

biçimlerine ilişkin ilkeler benimsemesi biçiminde de karşımıza çıkabiliyor.  

Kotaların uygulandıkları yerlerde hızlı ve etkin bir çözüm sağladıkları 

söylenebilir. Örneğin Güney Afrika'nın 1994’te apartheid (ırk ayrımcılığı) döneminin 

kapanmasının ardından gerçekleştirdiği ilk demokratik seçimlerde getirdiği kadın kotası, 

daha önce %3 düzeyinde olan kadın temsilci oranını on yıllık bir dönemde %30’un 

üzerine çıkarmaya yaradı. Kadınların siyasal katılımının zaten görece yüksek olduğu 

İskandinav ülkelerinde de siyasal temsilci oranında kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması 

yönünde bir adım olarak zaman zaman kota uygulanması benimsendi30. Aksi yönde 

çarpıcı bir örnek ise Bangladeş’ten geldi: 2001 yılında kadın kotasının süresinin dolması 

ve yürürlükten kalkmasının ardından Nisan 2001 seçimlerinde kadın temsilci oranı 

%10’dan %2’ye düştü. Bu da kadın kotalarının geçici olma özelliği hasebiyle uzun vadeli 

çözüm yaratma konusundaki yeterliğini sorgulamak için önemli bir gerekçe.   

                                                
29 Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (The Convention on 
the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women), 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ 
30 Drude Dahlerup and Lenita Freidenvall (2005) “Quotas as a Fast Track to Equal Representation for 
Women,” International Feminist Journal of Politics, 7/1, s.26–48. 
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Ayrıca, kadın kotasının dünya çapında yaygın bir uygulama olduğunu da eklemek 

gerek. Dünya üzerinde 97 ülkede kadınların siyasal temsilini artırmaya yönelik kotalar 

yürürlükte. Bizim için daha anlamlı olan bir diğer veri, AB üyesi 27 ülkeden 23’ünde bir 

ya da birden fazla kotanın uygulamada olduğu verisi. Aşağıdaki tabloda da görülebileceği 

gibi, bunun bir sonucu olarak bu ülkelerin parlamentolarındaki kadın temsilci oranı 

ortalama %22,5 düzeyinde.  
Tablo 1. Kota uygulayan Avrupa ülkeleri, uygulanan kota biçimi ve kadın parlamenter oranları 
AB ÜYE 
ÜLKELER  

U B P % ADAY 
ÜLKELER 

U B P % 

Almanya     x 31,6 Hırvatistan     X 17,8 
Avusturya     x 32,2 Makedonya X x X 28,3 
Belçika x   x 34,7 AVRUPA 

DİĞER 
U B P % 

Çek Cumhuriyeti     x 15,5 Bosna Hersek X x X 14,3 
Danimarka*       36,9 İsviçre     X 25,0 
Fransa x x x 18,5 İzlanda      X 31,7 
Güney Kıbrıs Rum 
Y. 

    x 14,3 Moldova      X 20,8 

Hollanda     x 36,7 Norveç     X 37,7 
İngiltere     x 19,7 Sırbistan  X x X 20,4 
İrlanda     x 13,3 TÜRKİYE    9,1 
İspanya x x x 36,0      
İsveç       x 47,3      
İtalya     x 17,3      
Litvanya     x 24,8      
Lüksemburg     x 23,3      
Macaristan     x 10,4      
Malta      x 9,2      
Polonya     x 20,4      
Portekiz x   x 21,3      
Romanya     x 11,2      
Slovakya     x 19,3      
Slovenya     x 12,2      
Yunanistan   x x 13,0      
ORTALAMA       22,5      
U: Ulusal düzeyde anayasa ya da seçim yasasında öngörülen kota, B: Bölgesel düzeyde anayasa ya da seçim yasasında 
öngörülen yasa; P: Partilerin aday gösterecekleri kadın oranına ilişkin kota 
* Danimarka'da geçmişte kota uygulamasına gidilmiş ancak kadın kotaları halen yürürlükte değil.  
Kaynak: Küresel Kadın Kotası Veri Bankası http://www.quotaproject.org/country.cfm; Parlamentolararası Birlik 
http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm 

Eğer geçici kota sistemi gerçekçi bir öneri olarak dikkate alınırsa, bu yöndeki 

eğilimin kadın adayların listelerde en az üçte bir oranında ve her üç sırada bir kadın aday 

yer alacak biçimde yerleştirilmesinin şart koşulması olduğunu eklemek gerek. Bu, kadın 

aday sayılarını artırmakla kalmayıp, örneğin 2007 seçimlerinde gördüğümüz gibi 

kadınları aday listelerinin son sıralarına sıkıştırma eğilimine karşı da önlem almak 
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anlamına geliyor. Ayrıca, kadın kotalarının hem ulusal hem yerel seçimlerde 

uygulanması bekleniyor. Seçim yerine atamayla gelinen diğer karar alıcı merciler için 

(vali, kaymakam, yüksek mahkeme üyelikleri, rektörlük makamları, müsteşarlıklar, 

bürokrasi içindeki diğer idari konumlar) kotalar haliyle etkisiz kalacaktır. Türkiye’de 

kadınların bu konumlarda bulabildikleri sınırlı yer göz önünde tutulduğunda, sorunun 

seçim kotalarını aşan bir çözüm talep ettiğini de eklemeliyiz.     

Ancak kota konusuna yaklaşımlar kadınlar arasında dahi farklılık gösteriyor. 

Yukarıda görüşlerini dile getirdiğimiz Emine Bozkurt ve Elif Ekin Akşit gibi birçok 

kadın kotayı etkili bir çözüm olarak görürken aynı derecede önemli bir karşıt görüş de 

kotanın zorlama ve göstermelik bir çözüm olduğunu savunuyor. Kadın temsilcilere 

pozitif ayrımcılık söylemi, kadının kadın olmakla ayrı bir siyasi kategori olup olmadığı 

tartışmasını temel alan bir tartışmaya sahne oluyor. Kadının biyolojik bir kategori olduğu 

ve ideolojik duruşlardan bağımsız bir siyasal kategori oluşturmadığı savına karşı, dünya 

çapında kadınların siyasal, toplumsal ve ekonomik olanaklardan erkeklere göre daha az 

pay almasının kadını bir biyolojik kategoriden siyasal kategoriye götüren bir sistematik 

ayırımcılık olduğu savunuluyor31. Tartışma buradan kota konusuna geldiğinde bir taraf 

bu olumsuz sistematik ayrımcılığın tek çözümünün sistematik olumlu ayrımcılık 

olabileceği, diğer taraf ise kotanın kozmetik ve sorunu çözmekten çok gizlemeye yönelik 

bir çözüm olduğu iddiasını ortaya koyuyor.  

Gerçekten de kotanın kendi sorunlarını beraberinde getirebilecek bir çözüm 

olduğu düşünülebilir. Kadın temsilcisi sayısını artırmak için kota tanımak, kadınların 

ezilen ve dışlanan olarak konumunu pekiştirmek ve derinleştirmek anlamına gelebilir. 

Dahası, kota yoluyla göreve gelen kadınların siyasetteki erkek meslektaşları tarafından 

kayırılan ve “kıyak geçilen” bir grup olarak algılanması ve giderek daha az ciddiye 

alınarak siyaset mekanizmalarından daha fazla yalıtılması güçlü bir olasılık. Kadına 

kadın olduğu için siyasette temsil edilme hakkı tanınması, onun münhasıran 

hemcinslerinin çıkar ve sorunlarının temsilcisi olarak görülmesi ve kadın ve aileyle ilgili 

siyasaların alanına sınırlanması eğilimini de güçlendirebilir. Örneğin Arjantin’de yüzde 
                                                
31 Güncel bir tartışma için bakınız Nuray Mert, “Bıyıklı kadınlar,” Radikal, 27.3.2007  
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=216703; “Kadın siyasetinin ötesi,” Radikal, 3.4.2007 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=217347 ve Nüket Kardam “Kadın kotasına gerek var mı?” 
Radikal 2, 25.3.2007 http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=6879  
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30 düzeyinde olan kadın kotası kadınların parlamentoda temsilinde önemli bir artış 

gerçekleştirmişse de, konu siyasa yapımına geldiğinde kadınların senato komisyonlarında 

aile ve kadın gibi geleneksel sosyal konularla sınırlı kaldıkları ve ekonomik ve siyasal 

komisyonlardaki ağırlığın yine erkek temsilcilerde olduğunu görüyoruz32. Ayrıca, daha 

önce ifade ettiğimiz gibi kota geçici bir çözüm oluşturduğundan yapısal ve düşünsel 

değişimle desteklenmediği sürece sağlayacağı olumlu herhangi bir etkinin de geçici 

olacağı öngörülebilir. Dolayısıyla, kotanın tek başına bir çözüm olmayacağını, kadınların 

ve erkeklerin kamusal ve özel yaşamdaki yerlerine dair yaygın bakış açısında bir 

dönüşüme ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz.  

Siyasal süreçlerde reform ve siyasal katılım  

Türkiye’de siyasal süreçlerin yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesinin 

öneminin yalnızca kadınların katılımının geliştirilmesiyle sınırlı olmadığını söylemeye 

elbette gerek bile yok. Demokrasinin yerleşikliğini ve siyasilerin temsil gücünü 

pekiştirmek, siyaseti “iyi yönetişim” ilkeleriyle bağdaşır kılmak, bireylerin yönetime ya 

da en azından yönetim üzerinde söz hakkına erişimini sağlamak için partilerin 

yapılanmalarında ve seçim dizgesinde bir dizi değişikliğe ihtiyaç var. Genel olarak 

toplumsal tabanın, özelde kadınların siyaseti bir kişisel ikbal aracı ve kirli bir alan olarak 

algılaması siyaset alanına ve siyasetçi konumuna temkinli yaklaşmalarına yol açabiliyor. 

Siyasetin iade-i itibarı için arındırılması, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sistemin bir 

öğesi olduğu kadar bireylerin de temel ilkeleri arasında yer bulması gerekiyor. Adayların 

belirlenmesiyle partinin siyasal konumu ve tutumunda parti liderinin sultasının 

zayıflatılması, katılımcı, yapıcı ve yaratıcı bir siyaset için özel bir önem taşıyor. Daha 

katılımcı ve daha temiz bir siyaset, kadınların katılımı için de anahtar konumunda 

olabilir.  

Bunun ötesinde, yönetim aygıtının anayasal yükümlülüğünü yerine getirmesi için 

öncelikli olarak üzerinde uzlaşılan nokta, parlamento bünyesinde toplumsal cinsiyet ya da 

kadın-erkek eşitliği daimi komisyonunun kurulması gerekliliği. Kadınların konumunun 

geliştirilmesine yönelik özel olarak alınması gereken önlemler de var. Örneğin, kadınların 

                                                
32 Uluslararası Kadın Demokrasi Merkezi, Fact Sheet: Women's Political Participation, 
 http://www.iwdc.org/resources/fact_sheet.htm 
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siyasete katılımına ilişkin hareketin sistematik bir hal alması gerek. Ka.Der gibi 

örgütlerin çoğalması, kadın örgütlerinin kadınların siyasal temsilinin geliştirilmesi hedefi 

çevresinde işbirliğine gitmesi ve genel olarak kadınların toplumsal örgütlenmelerinin 

geliştirilmesi, siyasal temsillerinin artması için önemli bir basamak olabilecektir. Gerek 

dernekler, gerekse partiler, kadınların parti teşkilatlarına ve seçim süreçlerine katılımını 

destekleyebilir; gerekiyorsa partiler temsilcilerin niteliksel ve niceliksel artışı konusunda 

kadın örgütleriyle işbirliğine gidebilir. Daha uzun vadede, partilerin kadın kollarının 

kademeli olarak kaldırılması ve kadınların giderek partinin ana teşkilatında “asil” 

unsurlar olarak yer bulması da bu açıdan olası bir çözüm olabilir.  

Son olarak, uç bir fikir, kadınların ve kadın konusuna gönül verenlerin siyasal 

parti biçiminde örgütlenmesi olabilir. Böyle bir parti, kadın sorunlarının gündemin tam 

ortasına yerleştirilmesinde yararlı olabileceği gibi, kadın örgütlerini ortak bir doğrultuya 

yönlendirmek konusunda da rol oynayabilir. Herhangi bir iktidar iddiası olmasa dahi, bir 

“kadın partisi,” diğer partilerin kadın konusuna daha fazla eğilmesini ve daha fazla 

kadının siyasal mekanizmalara dâhil edilmesini sağlamak yönünde bir baskı unsuru ve 

itici güç olabilir. Türkiye’de bu toplum ve siyasal elit için son derece aykırı bir düşünce, 

ancak İngiltere’den Beyaz Rusya’ya, İsrail’den Japonya’ya, Polonya’dan Avusturalya’ya 

birçok ülkede kadın partisi örnekleri var olmuş ya da varlıklarını sürdürüyorlar. 

İzlanda’da buna benzer bir yapılanmayla (Kvennalistinn) bağları olan Vigdis 

Finnbogadottir dünyada demokratik seçimle iş başına gelmiş ilk ve dört dönem (on altı 

yıl) iş başında kalmış tek kadın devlet başkanı. Ancak bunun dışındaki ülkelerde kadın 

partileri hükümette ve hatta parlamentolarda fazla bir yer edinmek konusunda iddialı 

olamadı.  

Kadın partisi çatısında örgütlenmeyi düşünebileceklere bir uyarımız daha olacak: 

TEPAV’ın araştırması, feminist olarak algılanabilecek bir yaklaşımın kadınlar arasında 

fazla rağbet görmeyeceğine işaret ediyor. Katılımcılara kendilerini bir partiye oy vermeye 

sevk edecek özellikler sorulduğunda (birden fazla seçeneğin işaretlenebildiği bir 

durumda) parti programında kadın sorunlarının merkezi bir yer tutması %23, parti 

söyleminin ağırlıklı olarak kadın sorunlarına değinmesi %16, yönetici kadrosunun 

ağırlıklı olarak kadınlardan oluşması %8, katılımcının seçim bölgesinde kadınları aday 

göstermesi %7 oranında kalıyor. Bu özelliklerden hiçbirinin kendisini ikna etmeyeceğini 
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belirten kadınların oranı ise %30’ları buluyor. Oy verme davranışını belirleyen etmenler 

arasında partinin milletvekili adaylarının kişisel vasıfları (%96), ideolojisi (%82) ve 

ekonomi politikalarına (%56) verilen önem öne çıkıyor. Partinin gösterdiği kadın 

adayların oranı (%22) ve kadın-erkek eşitliği, kadın istihdamı, töre cinayetleri vs. gibi 

kadın politikalarına atfedilen önem (%37) ise bunlara göre bir hayli geride kalıyor.  

Yapısal etmenler ve bilinçlenme  

Yukarıda sayılan bütün önlemlerin ötesinde ve bunlarla bütünleşik ve etkileşimli 

bir biçimde, Türkiye’nin, kadınların siyasal katılımının önündeki yapısal engellere 

eğilmek ve onları ortadan kaldırmak yönünde bir atılım gerçekleştirmesi gerekiyor. 

Üstelik bu, yalnızca adı geçen amaca hizmet edecek bir araç olarak değil, çalışmanın 

başında ifade ettiğimiz toplumsal ve siyasal gelişim ve refah için de kaçınılmaz bir adım 

olarak görülmeli. Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda dünya ülkeleri arasında hangi ligde 

yer bulacağı kadar, kadın, erkek ve çocuklarının nasıl yaşamlar süreceği de kadınlarına 

bugün sağlanacak olanaklarla yakından ilişkili.  

Yinelemek gerekirse, kadınların siyasal katılımlarının gelişiminin başlıca 

önkoşulu, ekonomik ve toplumsal hayata daha fazla katılım. Bunun için, sorunların 

kökenine inilerek ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri gidermeye yönelik adımlar atılmalı. 

Kızların eğitimi ve okullulaşmasının geliştirilmesi için çabalar artarak sürmeli. Kadın 

istihdamı ve girişimciliği desteklenmeli. Kadın-erkek arası ücret eşitsizlikleri giderilmeli, 

bunun için istihdamın kayıt altına alınması çabalarına hız verilmeli. Kadınların birincil iş 

tanımına giren çocuk ve yaşlı bakımı konusunda Dokuzuncu Kalkınma Planında da 

öngörüldüğü üzere gerek devlet kaynaklı gerek özel sektöre dayalı çözümler 

desteklenmeli. Toplumsal işgücünün yarısına yakını ile bu kesimin sahip olduğu yeti ve 

dinamizmi dışlayan bir ekonominin uzun vadede sergileyeceği başarı da sınırlı kalacaktır. 

Öte yandan, bu toplumsal kesimin birey ve bütün olarak geleceği de, erişebildikleri 

kaynaklarla paralel bir gelişim çizgisi izleyecektir.    

Kadınların siyasal, toplumsal ve ekonomik sahalarda nerede ve ne kadar yer 

bulabilecekleri sorusunun bireysel ve toplumsal bilinç düzeyinde gelip düğümlendiğini 

daha önce de belirtmiştik. Bilinçlenmenin birinci basamağının bilgilenme olduğu 

düşünüldüğünde, bu konuda kişisel çabalar kadar devletin ve medyanın da sorumluluğu 
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olduğunu söylemek haksızlık olmaz. Konu gelip bilinç düzeyinde düğümlendiğinde hızlı 

ve basit çözümlerin var olmadığını kabul etmek durumundayız. Bilinç sorunu, zaman 

içinde kök salmış ve yerleşikleşmiş bir temayüle işaret ettiğinden çözüm için atılan 

adımların sonuç vermesi de ancak uzun vadede mümkün. Bu da söz konusu adımların bir 

an önce atılması gerektiği anlamına geliyor. Bunun için günlük dilimizden okullarda 

verdiğimiz eğitimin içeriğine, çocuklarımıza biçtiğimiz cinsiyet temelli rollerden kadının 

medyada doğrudan ve dolaylı temsiline kadar el atılması gereken birçok alan var. Bir 

çözüm için kadınların önündeki en büyük engel, sorunun varlığını ve boyutlarını ifade 

edebilmenin ve kabul ettirebilmenin güçlüğü. Geleneksel feminist söylemin bu bakımdan 

ters teptiğini söyleyebiliriz. Bu tür bir engeli aşmak için makul bir yöntem, çıkar 

çatışmasının söz konusu olduğu diğer örneklerdeki çabalar örnek alınarak cinsiyet temelli 

bir toplumsal diyalog için girişimlerde bulunmak olabilir. Ama kadınların önemli bir 

çoğunluğunun dahi kadın örgütlerine sıcak bakmadığı göz önüne alındığında, öncelikle 

bu türden bir diyalog için temsilcilerin kim olabileceği sorusuna gerek teorik gerek pratik 

düzeyde yanıt bulunması gerekiyor. Bu noktada bizim önerimiz, toplumun kanaat 

önderleri arasından bu türden bir rol üstlenmek isteyebilecek erkek ve kadınların 

öncelikle sorunun varlığına yönelik farkındalık yaratmak için inisiyatif alması olacaktır.  

Son olarak, kadınların siyasal etkinliklerinin nitelik ve nicelik bakımından 

gelişiminden birincil sorumluların bizzat kadınlar olduğunun altını çizmek gerek. 

Kadınların varlık mücadelesini kendi ellerine alıp, siyasal, ekonomik ve toplumsal 

yaşama daha çok ve daha etkin katılım sağlamak yönünde bir irade göstermeleri şart. 

Ancak kadınlar, bunu yaparken erkeklere rağmen değil, erkeklerle beraber hareket 

edebilmeleri için yalnızca kendi ellerinde olmayan yapısal bir dizi dönüşümün hayata 

geçirilmesine, bunun için de yapısal dönüşümü gerçekleştirmeye muktedir aktörlerin “suç 

ortaklığına” ihtiyaç duyuyorlar. Sözün özü, kadın ya da erkek, birey ya da devlet, 

önümüzde kapsamlı bir ödev listesi, kat edilecek uzun bir yol var.   

 


