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Kadýnýn kamusal alanda temsili
sorunu kadýn hareketi tarihi içinde
en baþtan itibaren merkezi sorun-

lardan ve mücadele alanýndan biri
olagelmiþtir. Ancak sorunun þekilleniþi tar-
ihsel olarak farklýlýklar arz etmiþtir ve
bugün artýk kamusal alanýn yeniden taným-
lanmasý ya da kamusal alan sýnýrlarýnýn
yeniden çizilmesi üzerinden tartýþýlmak-
tadýr. 

Kadýnlarýn kamusal alanda varola-
bilmeleri sorunu batý tarihi içinde burjuva
kamusallýðýnýn inþasý sürecinde baþlayan
bir mücadeleye denk düþmektedir.
Burjuvazinin bir toplumsal sýnýf olarak
iktidara yöneldiði 17. yüzyýldan itibaren
toplumsal yaþamýn parçalanmasý söz
konusu olmuþtur. 16. yüzyýla kadar
emeðiyle birlik iliþkisi içinde insan kendini
ait olduðu cemaatler aracýlýðýyla tanýmla-
maktaydý. Ancak kapitalizmin geliþmesiyle
birlikte insanýn emek gücünün satýþa
çýkarýlmasý, liberal çerçeve içinde, politika
ile ekonominin ayrý yerlerde konum-
landýrýlmasýyla sonuçlanmýþtýr. Antik
Yunan'daki oikos/polis ayrýmý modern kap-
italizmle yer deðiþtirerek büyüyen
ekonomik alana baðýmlý bir politika tanýmý
yapýlmýþtýr. Toplumsal yaþamýn yeniden
kurulmasýna denk düþen bu tarihsellik
içinde kamusal alan burjuvazinin devleti
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kontrol altýnda tutmaya ve meþruiyetini saðla-
maya dönük bir iþlevle fikirlerin deðiþ-tokuþ
alaný olarak belirmiþtir. Sivil toplumun düzen-
lenmesi göreviyle hareket eden kurumlar, 18.yy
boyunca, siyasal liberalizmin, serbestleþtirici
anlayýþý içinde, politik konuþmaya, rasyonel akýl
yürütmeye, katýlýma ve yurttaþlýk bilincine
aracýlýk eden burjuva kamusallýðý içinde inþa
edilmiþtir. 18.yy'de politik güç olan burjuvazi,
politikada karþýlýklý anlamaya dönük bir eylem
olarak "kamuoyu" kavramýný tanýmlamýþtýr.
18.yy için kamuoyu, rýzaya dayalý bir devlet
yönetiminin, yasalarýn üstünlüðü ve yurttaþlýk
bilinci ile katýlým gibi liberal argümanlarýn için-
den kurulduðu sembolik bir alan olmuþtur. 18.
yüzyýlýn burjuvazisi sonunda devrimci bir
hamle ile iktidara yürürken toplumsal yaþamýn
en dezavantajlý kesimlerinden birini oluþturan
kadýnlar devrimlerin militanlarý olarak evlerinin
dýþýna çýktý. Bu noktada Fransýz Devrimi pek
çok nedenle altý çizilmesi gereken bir moment-
tir. Her þeyden önce tüm toplumsal mekaniz-
manýn kendisinin deðiþimi anlamýna gelen
devrim cinsiyet iliþkileri de dahil olmak üzere
pek çok þeyi yeniden kurarken kadýn sorunu ilk
kez siyasal bir sorun olarak gündeme taþýdýðý
için önem taþýmaktadýr.(Sledziewski, 2005)
Özellikle kendiliðinden ayaklanmalarýn en
önünde yer alan bu "kýþkýrtýcý"lar devrimci
örgütler ayaklanmalara müdahale ettiði, kon-
trolü ele geçirdiði anda kenara itildiler. Üstelik
bu kenara itilmenin nedeni yalnýzca toplumsal
yaþamýn cinsiyetçi mekanizmalarý deðil bizzat
yasalardý. Örneðin Fransa'da 4 Kasým 1789
kararnamesiyle kadýnlarýn siyasal faaliyette
bulunmalarý yasaklandý. (Tekeli, 1988)
Burjuvazinin devrimci niteliðini kaybederek
gericileþtiði 19. yüzyýla gelindiðinde katýlým ve
sivil topluma dayalý bu politik ortam ve
kamusal alanda dönüþüm yaþanmýþtýr. Özgür
basýn yoluyla yaygýnlaþan kamusal söz yerini
iktidar sahibinin yankýlanan sesine býrakmýþtýr.
Medya da bu süreçte kapatýcý bir iþlev görmüþ
ve burjuva kamusallýðýnýn iktidarýn monolitik
yapýsýna uygun biçimde þekillenmesini
saðlamýþtýr.  

19. yüzyýl sonu 20. yüzyýl baþýnda kamusal
alana katýlým çabasý yurttaþlýk haklarýnýn
edinilmesi talepleriyle geliþmiþtir. Bu dönemde
iþçi sýnýfýnýn ve kadýnlarýn oy hakký
mücadeleleri bir kýrýlma yaratmýþtýr. Ekonomik
yaþam içinde yalnýzca ucuz iþgücü olarak yer
bulan, politikadan ise neredeyse tamamen uzak-

laþtýrýlan kadýnlar, sýnýf mücadelesinin yük-
seldiði bu dönemde oy hakký mücadelesini
büyüterek kamusal alanýn sýnýrlarýný zorlamýþtýr.
Yurttaþlýk haklarýnýn tanýnarak politik alana
dahil olmalarýnýn birinci koþulu olan seçme ve
seçilme hakký mücadelesi (sufrajet hareket),
kadýnlarýn siyasal alanda "meþru" varlýklar
olarak kabul edilmesinin mücadelesi,
"gayrýmeþru" bir yolla verilmek zorundaydý.
Gerçek anlamda bir evrensel oy hakký için
mücadele veren kadýnlar, burjuva demokra-
sisinin meþru organlarý içinde seslerini duyura-
madýklarý için kanun dýþý gösteriler yoluyla
eyleme geçtiler.... Amaçlarý, resmi devlet organ-
larýnýn huzurunu kaçýrmak, ancak þiddete
baþvurmamak, kendilerini tutuklattýrarak
tutukevlerini ve mahkemeleri birer gösteri ve
propaganda mekanýna dönüþtürmekti." (Tekeli,
1988) Sokak gösterileri düzenleyen binlerce
kadýn, tutuklanan onlarca kadýn ve devletlerin
saldýrýlarý sonucunda bu mücadele içinde hay-
atýný kaybeden kadýnlar, cinsiyetleri nedeniyle
siyasal/kamusal olandan dýþarýda tutulmanýn
kendisine itiraz ettiler ve bu yüksek duvarlý eril
kalelerin etrafýný kuþattýlar.     

20. yüzyýlýn ortasýna gelindiðinde ise kadýn
hareketinin kamusal alan üzerine kurduðu argü-
manlarda farklýlaþma söz konusudur.
Toplumsal yaþamda görünür olmanýn koþulunun
kadýnlarý ev içine, "mahremiyete" hapseden
özel alan/politik alan ayrýmýnýn kendisine karþý
çýkmak olduðunu gören kadýn hareketi kamusal
alan tanýmlamalarýna köklü eleþtiriler getir-
miþtir. Eleþtirel sosyal bilimciler gibi feminist
araþtýrmacýlar da Alman düþünür Jurgen
Habermas'ýn kamusal alan tanýmlamasýný temel
alarak kavramý yeniden deðerlendirmiþlerdir.
Nancy Fraser, Rita Felski gibi feminist sosyal
bilimciler, Habermas'ýn 1950'lerden itibaren
kapitalizmin içine girdiði meþruiyet krizi ve
politikadaki deðer yitimi üzerine düþünürken
geriye giderek tekrar incelediði burjuva
kamusal alan tanýmlamasýný köklü bir eleþtiriye
tabi tutmuþlar ve kadýn kamusallýðýna vurgu
yapmýþlardýr. Habermas'ýn ideal kamusal alan
görüþü -vatandaþlarýn ortak meselelerin tartýþa-
bilecekleri, devletten ve ekonomik pazardan
baðýmsýz olarak hayal edilen bir alan-
Britanyalýlarýn, Fransýzlarýn ve Almanlarýn 18.
yüzyýl ve 19. yüzyýlýn baþlarýnda yaþadýklarý
geliþmelerin tarihsel baðlamýndan türetilmiþtir.
Habermas'ýn ilk düzenlemesinde, toplumsal
alanýn katýlýmcýlarý, toplumla idari, ekonomik
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ve diðer yapýlar arasýnda arabuluculuk yapacak,
yeni bir eðitimli elit sýnýfýn(yani burjuvazinin)
parçalarýydý. Habermas burjuvazinin rolünü
modern demokratik süreçte kritik olarak gör-
müþtü. 

Eleþtirilerin öncelikli hedefi idealize edilen
burjuva kamusal alanýnýn tekil çerçevesi üzer-
inedir. Tek bir kamusallýk kabulünü içeren bu
ideal farklý sýnýflarýn, toplumsal kesimlerin,
azýnlýklarýn formel olmayan sözlerini ve politik
pratiklerini yok sayar. Bu tekillik vurgusu yer-
ine Negt ve Kluge'nin belirttiði gibi çoðul
kamusal alanlardan söz etmek gerekir. Negt ve
Kluge iþçi sýnýfýnýn kamusal deneyimleri üzerine
yaptýklarý çalýþmalarýnda, kamusallýðý bir alan
olmaktan öte bir süreç olarak tanýmlamýþ ve
tekil tanýmlamasýný reddederek üretim iliþkileri
ve sýnýflar düzleminde farklý/karþýt kamusallýk-
larýn niteliðini tartýþmýþlardýr. Buna göre
kamusallýk iktidar, üretim, yeniden-üretim iliþk-
ileri içinde yer alan çeliþkileri, çatýþmalarý
içinde barýndýrýr. Feminist sosyal bilimciler de
Negt ve Kluge'nin kamusal alan üzerine yaptýk-
larý bu tartýþmayý toplumsal cinsiyet baðlamýnda
yeniden kurarak burjuva kamusallýðýna itiraz
etmiþlerdir. Farklýlýklarý yok sayan bu anlayýþ
karþýsýnda Fraser; bilginin ve tartýþmanýn
herkese açýk ve eriþilebilir olmasý iddiasýnýn
toplumsal dýþlama mekanizmalarýný yok sayan
bir yaklaþým olduðunu belirtiyor. Yazara göre,
eriþilebilirlik için gereken yasal düzenlemelerin
yapýlmasý durumunda bile bu ilkenin ifade
edildiði gibi iþlemediði, toplumsal dýþlama
mekanizmasý ile kurulmaktadýr. Kýsacasý büyük
mücadeleler sonunda kazanýlan yurttaþlýk hak-
larý kadýnlarýn kamusal yaþamýn bir parçasý
olmasýna yetmemektedir. Fraser'in burada vur-
guladýðý dýþlama mekanizmasý yalnýzca toplum-
sal olarak dezavantajlý gruplarýn kamusal alana
katýlýmýndaki yasal engeller deðil, kültürel ve
toplumsal engellerdir. (Özbek, 2004) Bu dýþla-
ma mekanizmasýnýn çoðul katýlýmýn, müzak-
erenin ve demokrasinin önünde engel olduðunu
ifade eden yazarlardan birisi de Irýs Marion
Young. Young; Habermas'ýn modelinde olduðu
gibi ortak iyi ve birliði önsel olarak kabul eden
kamusal tartýþmalarýn farklýlýklarý eþitlik iddiasý
nedeniyle görmediklerini, ancak bu görmeme
halinin yok saymaya dönüþtüðünü belirtiyor.
Young'a göre, kamusal tartýþmanýn formel
biçimleri, konuþma, kendini ifade etme ve
duygudan arýnmýþlýk hali eþitsizliði derin-
leþtirmektedir. Bunun nedeni ise belli bir sistem

içinde kendini ifade etmenin, savunduklarýný
rasyonelleþtirmek ve genelleþtirmenin, konuþ-
malardaki retoriksel özelliklerin öðrenilmiþ
davranýþla olduðu ve bu formel iliþkilerle sýnýr-
lanmýþ kamusal tartýþmanýn, dezavantajlý gru-
plarýn sesinin duyulmasýna engel olmasýdýr.
(Benhabib, 1999)

Bir diðer eleþtiri noktasý; kamusal alan
tanýmlamasý içindeki özel-kamusal-ekonomik
alan ayrýmlarýnýn ideolojik bir iþlev yüklenerek,
kamusal konuþmanýn içeriðine iliþkin sýnýrlarý
çizdiði tartýþmasý. Kamusal alanýn ev-içinden ve
ekonomiden uzak olduðu kabulü, cinsellik, aile-
içi þiddet, ev iþlerinin paylaþýmý, çocuk bakýmý
gibi ev-içi ile sýnýrlandýrýlmýþ konularýn
kamusal konuþmalara taþýnmamasý sonucunu
getirmektedir. Bu da kadýnlarýn özellikle günde-
lik yaþamýn demokratikleþtirilmesine iliþkin
talepleri kamusal tartýþmanýn dýþýnda býrakma
eðilimini doðurur. 

Kamusal alan tanýmlamasýna getirilen bu
eleþtiriler kamusal alan özel alan ayrýmýnýn red-
dedilmesini getirmiþ ve ünlü "özel olan politik-
tir" sloganýný yaratmýþtýr. Ancak eril egemen
kamusal söylemin karþýsýnda kadýnlarýn sesinin
duyurulmasýnýn, gündelik yaþama iliþkin talep-
lerinin, toplumsal cinsiyet sorunu ekseninde
ürettikleri tartýþmalarýn görülür hale gelmesinin
yollarý nelerdir? Bu soruya verilen cevap, kadýn
kamusallýðýný güçlendirmek ve kadýnlarýn yarat-
týklarý karþý-kamusal alanlarda üretilen argü-
manlarýn egemen söyleme sýzmasýnýn strateji-
lerini geliþtirmektir.   

Nancy Fraser, feminist kadýnlarýn, sosyal
gerçekliði tanýmlayan 'seksizm' 'çift sömürü'
'cinsel taciz' ve 'eþ, arkadaþ ve tanýdýk tecavüzü'
gibi yeni terimler icat ettiðini ve dolayýsýyla,
tamamen bertaraf edilmemesine raðmen,  resmi
kamusal alanlardaki dezavantajlarýmýzýn kap-
samýný azalttýklarýna dikkat çekiyor.  Benzer bir
örneði ise Türkiye'de bulmak mümkün, namus
gerekçesiyle iþlenen cinayetlerle ilgili olarak
kadýnlar gerek yayýnlarý aracýlýðýyla gerekse
ýsrarlý eylemleri sonucunda kamuoyunun
algýsýnda önemli bir deðiþimin yaratýlmasýna
neden olmuþlarýdýr. Bugün artýk bu cinayetlerin
haberi yapýlýrken kullanýlan görüntüler, kadýn-
larýn namus cinayetlerine karþý yaptýklarý
eylemlerden görüntülerdir, ayrýca katillerin ceza
indirimi almasýný saðlayan yasalar yeniden
düzenlenmiþtir. 

"Feminist kamusal alan" terimi Rita
Felski'nin "Feminist karþý-toplumsal alan"ý
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"geç kapitalist toplum içerisinde cinsiyet
tarafýndan þekillenmiþ ortak bir kimlik ideali
etrafýnda yapýlandýrýlmýþ, muhalif, düzensiz bir
mücadele alaný" olarak kavramsallaþtýrmasýyla
kullanýlmaya baþlamýþtýr. Feminist bir toplum-
sal alan ayný zamanda kadýnlarýn bakýþ açýlarýný
günün sorunlarýna ve tartýþmalý konularýna
(sadece "kadýn sorunu" olarak nitelendirilen
sorun ve konulara deðil) taþýyabilecekleri bir
alandýr. Felski'ye göre bu tür bir alanýn ayrýca
kadýn hareketleri içindeki bahsedilmesi gereken
gerilimlere ve çeliþkilere de izin vermesi
gerekir. Bu nedenle, feminist bir kamusal alan
oluþturulmasýna katýlmakla, kadýnlarýn tek bir
ölçü ve deðer grubuyla idare edilen bütünleþik,
tek yorumlu bir topluluk olarak hareket ettikleri
varsayýlmamalýdýr. Aslýnda, feminist bir
toplumsal alan ideal olarak sosyal politikalarýn
oluþumunda görüþ farklýlýklarýna saygý gösterip
görüþ farklýlýklarýný cesaretlendiren bir yapýya
sahiptir. Feminist bir toplumsal alan fikri ayný
zamanda bu alanýn, her kadýnýn medyayý ve
halk toplantýlarýný kendi ilgilendiði belirli konu-
larý tanýmlamakta kullanacaðý için,  kendi ulusal
ve bölgesel kimliðini edineceðini de varsayar.
(Byerly, Ross, 2006)

Bize Düþen....
Peki bütün bu tartýþmalarýn seyri içinde

bizler Türkiye'de kadýnlar açýsýndan kamusal
görünürlük ya da kendi kamusallýðýný yaratmak
üzerinden hangi tartýþmalarý tüketmeliyiz?
Öncelikle tespit edilmesi gereken þey
Türkiye'de devletin yapýsý ve kapitalizmin
geliþim tarihini göz önünde tutarak batý
örneðindeki gibi bir devlet-kamusal alan-
ekonomik alan sýnýrlarýný belirtilen çerçevede
kuramayacaðýmýzdýr. Son dönemde türban
üzerinden yapýlan kamusal alan tartýþmalarýnda
dahi kamusallýk dahilinde deðerlendirilen alanýn
devletle özdeþ tutulmasý örneði bu noktada
oldukça açýklayýcýdýr. Cumhurbaþkanlýðý seçimi
tartýþmalarý içinde ülkemizde kamusallýk ve
kadýnlarýn kamusal alanla kurduðu iliþkiye dair
önemli sonuçlar bulmak mümkün. Öncelikle
kamusal mekanda baþ örtülür mü sorusu
kamusallýk algýsýnýn tam anlamýyla devlet
mekanlarýyla özdeþ tutulduðu sonucunu
görmemizi saðlýyor. Kamusal alandan kaste-
dilen insanlarýn fikir alýþ-veriþinde bulunduklarý
formel-informel düzlemler deðil sadece devlet
katýdýr. Ýkinci olarak kadýnýn kamusal
görünümünde "eþ" olma pozisyonunda deðiþik-

lik olmadýðýný belirtmek gerekir. Tartýþma tür-
banlý bir cumhurbaþkaný olur mu? sorusu
etrafýnda deðil, cumhurbaþkanýnýn eþi türbanlý
olur mu? sorusu etrafýnda dönmektedir. Bu da
ülkemizde kuruluþu itibarýyla en baþtan anti-
demokratik bir yapýya sahip olan kamusallýðýn
eril niteliðinin en göze batan örneklerindendir.     

Türkiye'de kamusal söylem ve politik dilin
en muhalif kesimlerde dahi doðrudan olmasa
dahi örtük biçimde, devlet diliyle ayrýþamadýðý
gerçeði kadýnlar açýsýndan oldukça ciddi ayrýþ-
malar yaratmaktadýr. Kadýnlarýn söylemleri de
milliyetçilik damarýndan beslenerek bu eksende
parçalanmaktadýr. Bu noktada kadýnlar açýsýn-
dan yol alýnmasý gereken asýl noktanýn devlet
söyleminden dolayýmlanarak kurulan kamusal
sözün karþýsýnda onu parçalayan argümanlarý
üretmeleri gerekliliði olduðu söylenebilir. Bu
argümanlarýn yalnýzca politik içeriði gereði
deðil sözün örgütleniþi ve kadýn kamusallýðýnýn
kuruluþunun kendisi de önem taþýmaktadýr.
Burada ifade edilmek istenen öncelikle devletin
"kýrmýzý çizgilerle" belirlediði ve hege-
monyasýný kurduðu kamusal sözün kendisinin
karþýsýnda ýsrarla bu "kýrmýzý çizgileri" ihlal
eden, milliyetçilikle, ulusalcýlýkla, militarizmle
arasýnda bir karþýtlýk iliþkisi koyan politik
ortaklýklar yaratýlmasýdýr. Ancak yaratýlan bu
ortaklýk zemininin kadýnlarýn farklýlýklarýnýn
yaratacaðý dinamizmi korumasý ve eril kamusal
sözün örgütleniþindeki her türlü formel iliþki
biçiminden sýyrýlmasý gerekmektedir. Özel-
kamusal ayrýmýnýn kendisine karþý çýkarak, ev
içine hapsedilen yaþamlarýn "sýrlarýný" açýða
çýkaran, konuþulmayaný konuþan, duyulmayaný
duyulur, görülmeyeni görünür kýlan, ayrýmcýlýk
ve þiddetle örülü gündelik yaþamlara raðmen ve
ona karþý özgürleþme hedefiyle kendini büyüten
bir kadýn kamusallýðý. Bir yanda, devletin, mili-
tarizmin karþýsýnda, ezilen halklardan ve emek-
ten yana bir duruþ, diðer yanda kendi görünür-
lüðü için evinin duvarlarýný yýkan, yatak
odasýnýn perdesini sonuna kadar açan "cüretkar"
bir dil. Bugün güvenlik güçlerine "kahramaný"
olduklarý tecavüz öykülerinin hesabýný sormuy-
orsak sokaktaki, evdeki tecavüzcüye
söylediðimiz sözün, "bedenimiz bizimdir" slo-
ganýnýn anlamý eksiktir, týpký emek mücade-
lesinde birlikte yürüdüðümüz iþçi kadýnlarýn
evlerinde yaþadýðý þiddet görünmez kaldýðý
sürece "emeðimiz bizimdir" demenin eksik
olduðu gibi. Ve ancak bu ikisini birlikte
söyleyebilen ve eyleyebilen bir kadýn kamusal-
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lýðý eril burjuva kamusal alanýndan içeri sýzarak
dönüþümünde rol oynayabilir. Ancak bu
ikisinin birlikte olduðu yerde gerçekten özel
alan politiktir. 

Kaynakça:
- Benhabib, Þ., (1999), Demokrasi ve

Farklýlýk-Siyasal Düzenin Sýnýrlarýnýn
Tartýþmaya Açýlmasý-, Ýstanbul, Demokrasi
Kitaplýðý

- Byerly, C., Ross, K., (2006), Woman &
Media-A Critical Ýntoduction-, UK, Blackwell
Publishing

- Fraser, N., (2006), Ýhtiyaçlar Mücadelesi-
Geç Kapitalizmin Siyasal Kültürünün Sosyalist-
Feminist Açýdan Eleþtirisi-, Ýstanbul, Agora
Kitaplýðý

- Habermas, J., (2005) Kamusallýðýn Yapýsal
Dönüþümü, Ýstanbul, Ýletiþim Yayýnlarý

- Negt, O., Kluge, A., (1990), Public Sphere
and Experience, London, University of
Minnesota Press

- Kadýnlarýn Tarihi IV, (2005), Ýstanbul, Ýþ
Bankasý Kültür Yayýnlarý  

- Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler
Ansiklopedisi, Sayý; 6, 7, Ýstanbul, Ýletiþim
Yayýnlarý

- Özbek M, (der); 2004; Kamusal Alan,
Ýstanbul, Hil Yayýnlarý 

* * *


