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Türkiye’de Kadınlar Belediye seçimlerinde seçmen ve aday olabilme 
haklarını 1930, köyde muhtar ve ihtiyarlar kurulunu seçmek ve seçilmek 
haklarını elde 1933, TBMM’ne seçilme ve seçme haklarına ise 1934 yılında 
kavuşmuşlardır. Osmanlı Devletinin 19.yüzyılda geçirdiği siyasal, sosyal, 
ekonomik, eğitim, hukuk ve düşünsel alanda ortaya çıkan yapısal 
dönüşüm Osmanlı kadının hak arama mücadelesinin başlangıcı olarak 
kabul edilir. Kadınların Tanzimat Fermanı ile başlayan hak talepleri önce I. 
Meşrutiyet daha sonra II. Meşrutiyetle devam etmiş, 1924 yılında 
cumhuriyetin kurulması ile de kadınlar, sosyal, ekonomik, hukuki ve 
siyasal alanlarda birçok önemli kazanım elde etmiştir. Çoğunlukla 
kadınların siyasal hakları verildiği kabul görse de, kadınlar uzun yıllar 
seçme ve seçilme haklarını elde etmek için uğraş vermişlerdir. Osmanlı 
imparatorluğu döneminde kurulan kadın dernekleri ve çıkarılan dergiler ile 
Cumhuriyetin ilanından sonra kadın örgütlerince yapılan mücadele gerçeği 
anlatmaktadır. 

 Aradan geçen 84 yıla rağmen kadınların TBMM temsil oranının 
istenilen düzeyde olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. Meclisin 
%17.4'nü kadınlar oluşturmaktadır. Bu oranla Türkiye Dünya ülkeleri 
arasında 118. sırada yer almaktadır. Bu bildiride kadınların siyasal haklar 
için verdikleri mücadele üzerine bir tartışma yapılarak, neden siyaset 
kurumunda halen bir arpa boyu yol alabildiklerini üzerine bazı 
saptamalarda bulunulacaktır.  
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WOMEN ASSOCIATIONS AND POLITICAL STRUGGLE FOR EQUALITY IN 
TURKEY 

 Women voters and candidates in the municipal elections in 1930 
may have rights in Turkey, the village headman and elders to select the 
board and obtained the rights to be elected in 1933, while the Turkish 
Grand National Assembly to be elected and voting rights they acquired in 
1934. The structural transformation in the political, social, economic, 
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educational, legal, and intellectual spheres of the Ottoman Empire in the 
19th century is considered to be the beginning of the Ottoman woman's 
struggle to seek justice. Women's demands starting with the Tanzimat 
Edict first I. Constitutional Monarchy later II. The establishment of the 
republic in 1924, with the establishment of the republic, women, social, 
economic, legal and political areas have gained many important gains. 
Although it is generally accepted that women's political rights are granted, 
women have long struggled to obtain the right to be elected and elected. 
Women's associations established in the period of the Ottoman Empire 
and magazines issued by the women's organizations after the 
proclamation of the Republic explains the truth. 

 Despite the intervening 84 years, it would not be correct to say that 
the rate of representation of women is at the desired level. Women 
constitute 17.4 percent of the Turkish assembly. These ratios Turkey 
ranks 118 among the world countries. In this paper, a discussion on the 
struggle of women for political rights will be made, and some 
determinations will be made on why they still have a barley path in the 
political institution. 
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