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Siyasal iktidar karşısında bireyin özgürlüğüne yönelmekle karakterize olan siyasal liberalizmin bu 

bağlamda temel öğelerinden biri, kısıtlamanın alanı olarak kamusal ile düzenlenmemenin alanı olarak özel alanın 

birbirinden ayrılması ve kamunun özel alana müdahalesinin asgari düzeyde gerçekleşmesi idealini 

sahiplenmesidir. Siyasal liberalizmin özel olan retoriği aracılığıyla, kimi toplumsal ilişkiler kişiselleştirmek, 

ailevileştirmek veya uzman/teknik dile terk edilmek suretiyle kamusal tartışma dışında konumlandırılmaktadır. 

Ekonomi veya aile alanına ait konuların özelleştirilerek devlet müdahalesi dışına çıkarıldığı bu koşullarda 

kadınların kamusal alana katılımı üzerindeki hukuksal sınırların kaldırılması, pratikte katılımın genişlemesini 

doğrudan sonuçlamamaktadır. Zira söz konusu ayrım, meşru kamusal tartışma alanının sınırlandırılması ve bu 

şekilde kamusal alanın müdahalesi karşısında korunması talep edilen özel alanda hüküm süren cinsiyete dayalı 

iktidar ilişkilerinin demokratik karar alım sürecinin dışında konumlandırılarak sürdürülmesi anlamına gelecektir. 

Oysa demokratik pratik, kendi yasasını kendi koyma ve yaşamını düzenleme anlamına gelen özerklikte 

temellendiğinden kadınların oy hakları üzerindeki sınırlamaların kaldırılmasının ötesinde cinsiyete dayalı iktidar 

ilişkilerinin özel alan şemsiyesi altındaki koruma alanından çıkarılabilmesinin koşullarını gerektirir. Ancak 

kadınların kadın olmakla ilişkili bireysel dert ve meselelerini kamusal dile tercüme edebilmelerini olanaklı kılacak 

bu yeniden yapılandırma, kamusal-özel alan ayrımı doğrudan toplumsal cinsiyet normlarının hiyerarşik değer 

sistemi üzerinden kurulduğundan yeni bir siyaset biçimini şart koşacaktır. Zira özel alan kadınsı sayılan özveri, 

merhamet, samimiyet, şefkat, acıma; siyaset alanı ise işbilirlik, kendine güven, akılcılık gibi toplumsal cinsiyet 

normlarıyla doğrudan ilişkili ve hiyerarşik olarak kurulmuştur. Siyasetin bu mevcut biçimi, bizatihi statü 

eşitsizliğinin bağlantıları ve işaretleri olan kamusal konuşma ve davranış üslubunun eril normlarına dayalı olarak 

işlediğinden kadınların özel mesele ve dertlerini siyasal alana yansıtmaları önünde bizzat engel durumunda 

bulunmaktadır.  

The Problem of Democratic Participation of Women  vis-à-vis Political Liberalism’s 

Division of Public and Private Spheres  

Political liberalism is mainly characterized by its orientation through individual freedom against political 

power. In this regard, one of its basic constituents is the recognition of public sphere as the domain of state 

intervention and private sphere as the domain of nonregulation and minimum state intervention. By the private 

sphere rhetoric of political liberalism, certain social relations identified as private matters are distinguished from 

public issues and interests and excluded from public disscussion through individualizing, defining as matters of 

family and/or subjecting to professional/technical language. As matters of economy and family are individualized 

and thus located beyond state intervention, elimination of legal restraints on women’s participation in public sphere 

would not result de facto extension of participation. Because the public-private distinction keep gender-based 
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power relations which pervade and is generated in private sphere, intact through their location beyond the process 

of democratic decision making. However as democracy is grounded on autonomy which is defined through the 

liberty to determine one’s own life, democratic practice can not be grasped just through voting processes and thus 

elimination of formal restrictions on women’s suffrage. It should also enable women to remove gender-based 

power relations from the protected area of private sphere.  Hence this reconstruction which would enable women 

to translate their individual suffering and issues related to being woman into public language, requires a new 

political form as distinction between public and private spheres is built directly on hierarchical and dichotomous 

value system of gender norms. Because political sphere is represented by pecularities gendered male like self-

confidence, rationality, where private sphere is characterized through female gendered attitudes like self-devotion, 

compassion, sincerity, affection, mercy. This actual form of politics excludes women and thus women’s individual 

suffering and issues as it processes through male gendered norms of public speech and conduct which are actually 

connections and symbols of status inequality. 

 


