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aktarılmış olmasıdır. Buna göre erkekler, ‘yönetici’ ve ‘ekmek kazanan’ gibi belirli ve sınırlı 
siyasi ve ailevi işlevlere sahiptir. Fakat kadınlar, tıpkı ailedeki gibi, diğer her şeyi yapan 
kişilerdir. Sadece boşlukları doldurmaz, bu boşlukları bulmayı ve onlarla, erkekleri rahatsız et-
meksizin başa çıkmayı öğrenmektedirler (Parrillo, Stimson, & Stimson, 1996, 275). 

Geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine olan kökten bağlılık, kadınların siyasi katılımını 
olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Ev içi rollerin kadınlar aleyhine eşitsiz 
dağılımı, çocuk sayısı ve bakımı gibi işlerin kadının üzerinde olduğu düşüncesi, kadınların poli-
tik yaşama katılımları önünde bir engel teşkil etmektedir. Başka bir ifadeyle, ev içi düzenleme-
lerindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden dolayı kadınların boş zamandan yoksun olmaları, 
birçok kadını her hangi bir karar verme sürecinin dışında tutmaktadır. Bu gibi teorilerin temel 
varsayımı, sosyal kaynaklar bahşedilmiş insanların siyasette daha aktif olmalarının mümkün 
olduğu yönündedir (Bartolomeo, 2008, 5) ki bu kaynakların bahşedildiği grup, genellikle er-
kekler olmaktadır.  

Türkiye ölçeğinde kadınların siyasi katılımlarını ve davranışlarını etkileyen faktörleri ortaya 
çıkarmak üzere, Gönül Birliği Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından gerçekleştirilen Avrupa 
Birliği Destekli Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi’nin (2009) sonuçlarına 
göre kadınlar, aile sorumlulukları, iş ve meslek yoğunlukları, ekonomik güçlerinin olmayışı, 
yeterli yönetim bilgi, deneyim ve görüşlerinin olmayışı, “kadının yeri, evidir” yargısı, yeterli 
destek ve teşvik görmemeleri, siyasetin erkek işi olduğu yargısı, eğitim düzeylerinin yetersizliği 
ve siyaset işinin kadınların ilgi alanına girmeyişi gibi nedenler, kadınların siyaseti katılımını 
engellemektedir. Bununla birlikte yapılan araştırmada, genel olarak kadınların siyasete karşı 
ilgisiz oldukları ve çalışıp çalışmamanın siyasete aktif olarak katılmada fazla etkisinin olmadığı 
ortaya çıkmıştır. Ancak bunu basit bir şekilde ilgisizliğin bir sonucu olarak değerlendirmek 
indirgemeci bir bakış olacağından bu ilgisizliğe neden olan değişkenlerin saptanması gerek-
mektedir. Nitekim görüşülen kadınlar siyaset kurumuna yönelik bir güvensizlik içindedirler ve 
yeterli ailevi, ekonomik ve siyasi parti desteğinin siyasi katılımlarını olumlu yönde etkileye-
ceğini ileri sürmüşlerdir (Gönül Birliği Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2009). 

Sonuç 

Siyasi katılım ve toplumsal cinsiyet temelinde, kadın ve erkekler arasındaki siyasi davranış 
farklılıklarını tartışmak için görüldüğü gibi öncelikle siyasi davranışın ne olduğunu tanımlamak 
gerekmektedir. Günümüzün gelişen enformatik teknolojileriyle eş zamanlı olarak, katılım ve 
etkileşim platformlarının çeşitlenmesiyle birlikte anlaşılmaktadır ki siyasi katılım basit bir 
biçimde, oy verme ya da bir partiye üye olmak gibi, geleneksel tanımlamalarla kavramsallaş-
tırılamamaktadır. Artık gerek kadın gerek erkek olsun bireyler, siyasi düşüncelerini bir takım 
ekonomik ve politik amaçlar doğrultusunda ifade edecek çok çeşitli yollara başvurabilmektedir-
ler. Dolayısıyla siyasi katılımı ya da davranışı geleneksel bir perspektiften tanımlamak, kadınların 
siyasi davranışlarını gözden kaçırmaya neden olabilir.  

Kadınların siyasi davranışlarını erkeklerinkinden farklılaştıran bir takım faktörler söz konu-
sudur. Ancak bu faktörler sadece siyasi katılım ve davranıştaki farklılara neden olmamakta bir 
takım faktörlerin kendisi gene bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde yükselmektedir. 
Dolayısıyla siyasi tutum ve davranış üzerindeki faktörlerin davranışları basit bir biçimde 
farklılaştığı mı yoksa kadın ve erkek arasındaki asimetrik olarak tanımlanan ilişkiyi sürekli mi 
kıldığı göz önünde bulundurulması gereken bir noktadır. Kadınlar ve erkekler arasında, siyasi 
davranış bağlamındaki farklılıklar ve eşitsizlikler genel olarak, sosyo-ekonomik faktörler, ge-
leneksel toplumsal cinsiyet rollerine olan bağlılık ve sosyalizasyon ile açıklanmaya çalışılmak-
tadır. Kadınların, erkeklere oranla, sosyo-ekonomik kaynaklara ulaşmaları daha zor olmaktadır 
ve bu durum, onların siyasi katılım ve davranışlarını sınırlandırmaktadır. Bununla birlikte, 
kadınların ve erkeklerin çocukluk dönemlerindeki sosyalizasyon süreçleri, kadınların aleyhine 
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olan bir farklılık sergilemektedir. Erkekler, daha kendine güvenli ve bağımsız yetiştirilirken 
kadınlar; bağımlı, pasif ve daha duygusal olmaları yönünde bir sosyalizasyon süreci geçirmek-
tedir. Dolayısıyla bu özellikler, kadın ve erkeklerin siyasi davranış ve katılımlarını etkilemekte-
dir. Söz konusu sosyalizasyon süreci ile yakından ilintili olan diğer bir faktör olan geleneksel 
toplumsal cinsiyet rollerine olan bağlılık, yine kadınların siyasi katılımını olumsuz yönde etki-
lemektedir. Kamusal ve özel alan ayrımı, özel alan düzenlemeleri içindeki kadın – erkek 
eşitsizliği ve bu eşitsiz yapının siyasi platforma taşınması, sorunun merkezini teşkil etmektedir.  

Kadınların ve erkeklerin siyasi katılım ve davranışları farklılık gösterebilir. Ancak önemli 
olan nokta, daha önce de ifade edildiği gibi, bu farklılıkların eşitsizlikten ve kadın – erkek 
arasındaki asimetrik yapılanmadan ileri gelmesidir. Bu asimetrik yapılanma, kadınların hareket 
alanını daraltmakta ve temsil sorununu ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla, atılması gereken 
adımlar öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önlemeye yönelik olması gerekmektedir. 
Bu bağlamda, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer ekonomik ve politik örgüt-
lenmelerin bu konuda bilinçli hareket etmeleri son derece önemlidir. 

Tablo: Seçim yılı ve cinsiyete göre milletvekili sayısı ve Meclis’teki temsil oranı, 1935 – 2011. 

Seçim yılı Milletvekili sayısı Erkek Temsil oranı (%) Kadın Temsil oranı (%)

1935 399 381 95,5 18 4,5 

1939 429 413 96,3 16 3,7 

1943 455 439 96,5 16 3,5 

1946 465 456 98,1 9 1,9 

1950 487 484 99,4 3 0,6 

1954 541 537 99,3 4 0,7 

1957 610 602 98,7 8 1,3 

1961 450 447 99,3 3 0,7 

1965 450 442 98,2 8 1,8 

1969 450 445 98,9 5 1,1 

1973 450 444 98,7 6 1,3 

1977 450 446 99,1 4 0,9 

1983 399 387 97,0 12 3,0 

1987 450 444 98,7 6 1,3 

1991 450 442 98,2 8 1,8 

1995 550 537 97,6 13 2,4 

1999 550 527 95,8 23 4,2 

2002 550 526 95,6 24 4,4 

2007 550 500 90,9 50 9,1 

20111 550 472 85,8 78 14,1 

 

 

 
                                                      
1  2011 seçimlerine ait sonuçlar, resmi olmayan verilere dayanmaktadır. 
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