
YA YIN NO: 819

KADINLARIN KÖLELE!T"R"LMES"
John Stuart Mill

Özgün Adı: The Subjection of Women

© Bil ge Kül tür Sa nat Ya yın Da #ı tım San. ve Tic. Ltd. !ti.
Ser ti fi ka No. 16228

1. Ba sım: Mart 2017
2. Ba sım: Mart 2019

ISBN: 978 - 605 - 9521 - 19 - 2

Yayına Hazırlayan: Osman Sevim
Sayfa Düzeni: Nurel Naycı

Kapak: Burcu Bal
Bas kı: Zafer Matbaası

Maltepe Mah. Litros Yolu Fatih Sanayi Sitesi No: 12/117 Top ka pı / !stanbul
Tel: (0212) 612 24 31

Kapak Baskı: Saner Matbaacılık
Cilt: Zafer Ciltevi

B!L GE KÜL TÜR SA NAT
Nu ru os ma ni ye Cad. Kar de$ ler Han No: 1 Kat: 1 34110  Ca #a lo# lu / "stanbul

Tel: (0212) 520 72 53 (Pbx)   Faks: (0212) 511 47 74
bil ge@bil ge ya yin ci lik.com   www.bil ge ya yin ci lik.com



KADINLARIN
KÖLELE"T!R!LMES!

JOHN STUART MILL

Çeviren

Ahmet Özcan

PANTONE©

2738 C
PANTONE©

7682 C
PANTONE©

159 C



John Stuart Mill (1806-1873)

Modern faydacılık kuramının kurucusu Jeremy Bentham’ın (1748-
1832) dostu ve felsefi müttefiki olan "skoç siyasal filozof James 
Mill’in (1773-1836) o#ludur. Ola#anüstü bir e#itimden geçen Mill, 
üç ya$ında Yunanca, sekiz ya$ında Latince ö#renmeye ba$lamı$ ve 
on iki ya$ına gelinceye kadar klasik yazının temel eserlerinin tü-
münü okumu$tur. Babasının katı denetimi altında Mill, on be$ ya-
$ına geldi#inde felsefe, psikoloji ve siyaset üzerine kapsamlı bir $e-
kilde çalı$maya ba$lamı$tır bile. Olgunluk ça#ında, hassas bir Ay-
dınlanma felsefesine sahip olan Mill, romantizm, felsefi radikalizm 
ve faydacılık dü$üncesini birbirlerine eklemlemeye çabalamı$tır. 
Özellikle Françoit Guizot, Auguste Comte ve Alexis de Tocqueville 
ile olan ili$kileri, Mill’in siyasal dü$üncesinde hatırı sayılır izler bı-
rakmı$tır. Babası James Mill’in A History of British India (1817) adlı 
çalı$masıyla elde etti#i Do#u Hindistan Kumpanyası’ndaki mevkii, 
o#ul Mill’e miras kalmı$tır. 1865 yılında Liberal Parti’nin bir temsil-
cisi olarak bir dönemli#ine milletvekili olmu$tur. Bu dönemde Mill, 
özellikle kadınların oy hakları konusunda ses getiren bir mücadele 
vermi$tir. The Subjection of Women (1869) eserinin dı$ında, yaza-
rın ba$lıca eserleri olarak yöntem meselesi üzerine System of Logic 
(1843) ve Utilitarianism (1853); siyasal ekonomi üzerine Principles 
of Political Economy (1848); “ço#unlu#un tiranlı#ı” kavramının ge-
li$tirildi#i ve ifade özgürlü#ünün “zarar vermeme” ilkesi üzerinden 
savunuldu#u On Liberty (1859) ile temsilî hükümet üzerine Con-
sideration on Representative Government (1861) sayılabilir.

Ahmet Özcan
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G!R!" YER!NE: 
Kadınların Kölele!tirilmesi’nin 

Metin Çözümlemesi

John Stuart Mill’in, “bir cinsiyetin di#erine olan ba-
#ımlılı#ı” üzerine, e$i Harriet Taylor Mill1 ile birlikte geli$-
tirdi#i dü$üncelerin bir ürünü olan ve e$inin ölümünden 
sonra kızı Helen Taylor’ın deste#iyle tamamladı#ı Kadın-
ların Kölele"tirilmesi (The Subjection of Women), yazarın 
Özgürlük Üstüne (On Liberty) (1859) adlı eserinden on yıl 
sonra yayımlanmı$tır. Kadınların Kölele"tirilmesi, yayım-
landı#ı tarihsel ba#lam içinde, Avrupa’nın tüm geleneksel 
siyasi, hukuki, ekonomik ve ahlaki sistemi için hakaret 
dolu bir saldırı olarak görülmesine yol açacak kadar radi-
kal savlara sahipti. Yine de 21. yüzyılın dünyası açısından 
yazarın üzerinde durdu#u meselelerde kadınların yasal 
haklarının 19. yüzyıla kıyasla genel olarak iyile$tirilmi$ 

1 Harriet Taylor Mill’in 1851 yılında yayımladı#ı Kadınların Seçme ve 
Seçilme Hakkı (The Enfranchisement of Women) adlı eserindeki bir-
çok dü$ünce, daha az radikal bir tonla da olsa, Kadınların Köle-
le"tirilmesi adlı çalı$mada yinelenmi$tir. Harriet Taylor Mill’in, e$i 
John Stuart Mill’in hem genel siyasal felsefesi hem de toplumsal 
cinsiyet meselesi hakkındaki özgül felsefesi üzerindeki etkisinin 
niteli#i ise hâlen tartı$ılmaktadır. Bkz. Dale E. Miller, “Harriet Tay-
lor Mill”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2015 
Edition), Edward N. Zalta (ed.), https://plato.stanford.edu/cgi-bin/
encyclopedia/archinfo.cgi?entry=harriet-mill (25.12.2016)
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olması, elimizdeki metni eskimi$ (archaic) kılmaz. Tam 
tersine, kadınların erkeklere olan ba#ımlılı#ının, do#rudan 
“zor yasası”ndan (law of force) kaynaklanıyor olmasından 
hareketle modern dünyanın temel nitelikleri için o ilkeyi 
tarihsel bir çeli$ki olarak tahlil eden bu metin, yalnızca 
siyasal felsefenin iç tartı$maları için bir kaynak olmakla 
kalmaz; aynı zamanda,“kadın meselesi” hakkında kaleme 
alınmı$ ilk metinlerden biri olma niteli#inin yanında, gü-
nümüzün temel birçok meselesi hakkında hassas bir Ay-
dınlanmacı felsefe sunar; fakat elimizdeki metin, yazarın 
siyasal felsefesinin sahip oldu#u tüm hassaslı#ına ra#men, 
sonuna kadar ele$tiriye açıktır. Zira yazar, ait oldu#u dö-
nemin ve toplumsal sınıfın önyargı ve çıkarlarından azade 
de#ildir. Mill’in, Hristiyan ahlakının ele$tirisi konusundaki 
sessizli#i, açıktan benimsenen oryantalist bir bakı$ açısıy-
la geçi$tirilir. Benzer bir $ekilde, “faydacılık” ilkesi ile be-
raber Aydınlanmacı siyasal felsefenin “ilerlemeci” tarihsel 
bakı$ açısı, metnin tüm kuramsal yapısını olu$turur. Di#er 
taraftan, Mill’in “kadınların özgürle$tirilmesi” projesi, yal-
nızca “mülkiyet sahibi sınıfları” kapsıyor gözükmektedir. 
A$a#ıda tüm bu iddialar, Mill’in çok boyutlu ve zincirleme 
bir akıl yürütme yöntemiyle kaleme aldı#ı Kadınların Kö-
lele"tirilmesi metninin ele$tirel bir çözümlemesi (textual 
analysis) üzerinden gösterilecektir.

I. Bölüm:

Kitabın hemen ba$ında yazar, amacını $u $ekilde or-
taya koyar:

“(...) iki cinsiyet arasındaki sosyal ili$kileri düzenleyen ilke 
-bir cinsiyetin di#erine olan yasal ba#ımlılı#ı- kendi için-
de yanlı$tır; hâlihazır da insani geli$imin önünde duran 
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ba$lıca engellerden bir tanesi olarak kar$ımızda bulunmak-
tadır ve ne bir tarafta iktidar ya da ayrıcalı#a ne de di#er 
tarafta güçsüzlü#e izin veren kusursuz bir e$itlik ilkesiyle 
yer de#i$tirmelidir.”

Mill’e göre, söz konusu ba#ımlılık ilkesi, toplumsal bir 
akıl yürütmeye de#il, insanların duygularına ve günlük 
e#ilimlerine dayanır. O hâlde, söz konusu duygu ve e#ilim-
lerin, özel olarak bireylerdeki ve genel olarak toplumdaki 
hâkim var olu$u, bunların akılcı anlamda “do#ru” oldukla-
rını kanıtlamaz. Mill, “akla tapınmayı” da ele$tirir; ancak, 
“içgüdüye tapınmanın” bundan sonsuz kez daha kötücül 
bir putperestlik oldu#unu yazar. Tarih, var olan ilkeden 
ba$ka bir seçene#e $ans tanımamı$ oldu#undan deneyim, 
ilkeler arasında karara varmakta yetkisizdir. Zira söz ko-
nusu ilke, aslen,“zor yasası”ndan kaynaklanır. Yani kitabın 
yayımlandı#ı dönemde hâlen ortadan kaldırılmakta olan 
kölelik ile cinsiyetler arası ba#ımlılık ili$kileri, aynı kaynak-
tan do#maktadır. Yazar, son yüzyılda hızlanan “uygarlı#ın 
geli$imi” ile “zor yasası”nın (di#er bir deyi$le, “güçlü ola-
nın yasası”nın) belli yatı$tırmalarla yumu$atılmı$ olsa da 
yalnızca söylemde reddedildi#ini ve fiilî ya$amın kura-
lı olmaya devam etti#ini savunur. Yasa, $iddet ve iktidar 
(ki “iktidar” kavramıyla yazar, yalnızca Siyasal !ktidar’ı 
kastetmemektedir) arasındaki organik ili$ki konusunda 
içselle$tirilmi$ bir felsefe üzerinden Mill, iktidarın fiziksel 
güç üzerinden nasıl yasal hâle geldi#ini gözler önüne serer. 
Nitekim, Mill’e göre, yasalar ve yönetim sistemleri,

“daima, bireyler arasında hâlihazırda var oldu#unu bulduk-
ları ili$kileri tanıyarak i$e ba$larlar. Onlar, salt bir fiziksel ger-
çekli#i yasal bir hakka dönü$türmekte, ona toplumun ona-
yını vermekte ve esasen, fiziksel gücün düzensiz ve yasasız 
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çatı$ması yerine, bu hakların iddia edilmesi ve korunması 
için kamusal ve örgütlü araçları ikame etmeyi hedeflemek-
tedir. "taate mecbur edilmi$ olanlar, bu $ekilde, ona yasal 
olarak da mahkûm hâle gelirler.”

Yine de Aydınlanmacı bir siyasal filozof olarak Mill, 
“uygarlı#ın ilerleyi$i”nin “zor yasası”nı gittikçe daha çok 
a$ındırdı#ını dü$ünür; bu durum da “kadınların erkeklere 
olan ba#ımlılı#ı” ilkesinin, ne denli köhne hâle geldi#ini 
gözler önüne serecektir. Tarihin bizlere sundu#u deneyim, 
aslen ve alenen “zor yasası”na öylesine dayanmaktır ki 
onun en açık tezahürü olan kölelik kurumunun, ilk kez ve 
yalnızca (Eski Yunan ba$ta olmak üzere) özgür devletlerde 
sorgulandı#ı görülecektir. Tam bu noktada Mill, Kilise’nin, 
“zor yasası”na kar$ı beyhude bir sava$ vermi$ oldu#unu ve 
insanları, hem militan hem de galip/egemen zorun2 kulla-
nımından feragate ikna edemedi#ini ifade eder. !a$ırtıcı 
bir $ekilde, Özgürlük Üstüne kitabıyla kar$ıla$tırıldı#ında 
Kadınların Kölele"tirilmesi’nde Mill, Kilise’nin söz konusu 
iktidar ili$kilerinde sahip oldu#u konuma ve Hristiyanlı-
#ın, var olan iktidar ili$kilerini onaylamaya e#ilimli ahlak 
felsefesine de#inmeyi tercih etmez.3

2 Yazarın, $iddeti “galip zor” (force triumphant) ile “militan zor” (force 
militant) olarak ayrı$tırması, Walter Benjamin’in “yasa koruyucu 
$iddet” (law-preserving violence) ile “yasa yapıcı $iddet” (law-ma-
king violence) arasında yaptı#ı can alıcı ayrıma denk dü$üyor gö-
zükmektedir. Bkz. Walter Benjamin, Reflections, Peter Demetz (ed.), 
New York: Harcourt, 2007, s. 277-300.

3 Oysa Mill, Kadınların Kölele"tirilmesi adlı çalı$masından on yıl önce 
yayımlanan Özgürlük Üstüne adlı kitabında, Hristiyan ahlakının 
“gerici” niteli#ini vurguluyor; Hristiyan ülküsünün “olumsuz” ve 
“edilgen” yapısını ele$tiriyor; Hristiyanlı#ın “öz-inkârı”nın kar$ısına 
Paganizmin “öz-iddia”sını koyacak kadar Friedrich Nietzsche’nin 
“Ahlakın Soykütü#ü” tahliline yakla$ıyordu. Siyasal bir tonla “aydın-
lanmı$” Hristiyanları, kadınların özgürle$tirilmesi sürecine ça#ıran 
bir metin olan Kadınların Kölele"tirilmesi’nde ise böyle bir ele$tirel 
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Mill’e göre, kadının erke#e olan söz konusu ba#ımlılı-
#ı, toplumu yatay bir $ekilde bölen sınıfsal ayrımları dik-
lemesine keser. Daha da önemlisi, cinsiyetler arası ili$ki-
lerde erkeklerin kadınlar üzerinde sahip olmak istedikleri 
iktidar arzusu, di#er tüm toplumsal ili$kilerde oldu#undan 
çok daha güçlüdür. Kadınlar, yalnızca en yakınlarındaki 
erkeklerin kendileri üzerinde sahip oldukları iktidara kar$ı 
koyacak araçlardan mahrum olmakla kalmazlar; aynı za-
manda, tüm toplumsal e#itim ve toplumun tüm egemen 
ahlaki de#erleri onları, böyle bir direni$ten caydırmak 
üzere evirilmi$tir. Söz konusu ba#ımlılı#ın, kadınlar dahil 
tüm insanlara “do#al” görünmesi ise bu gerçekli#in salt 
var olu$undan kaynaklanır. Yani insanlar, alı$mı$ oldukları 
gerçekli#i do#al görmeye e#ilimlidirler. Yazar, ataerkil top-
lum için geçerli olan bu aynı “do#allık” durumunun, yakın 
zamana kadar “kölelik”, “mutlak monar$i” ve “aristokratik 
despotizm” için de geçerli oldu#unu ifade eder.

Mill’e göre, söz konusu ba#ımlılı#ın gönüllü oldu#u 
söylenemez; çünkü kadınlar, hâlihazırda birçok ülkede, 
“oy kullanma hakkı”, “e#itim hakkı” ve “çalı$ma hakkı” 
konusunda mücadele etmeye ba$lamı$lardır. Evlilik ku-
rumu üzerinden gönüllü köleli#i arzulayan iktidar sahibi 
erkeklerdir; çünkü onlar, e$lerinde yalnızca bir köle de#il, 
bir gözde bulmayı amaçlar. Dolayısıyla, kadınların yalnız-
ca bedenleri de#il, zihinleri de kölele$tirilmelidir. Top-
lumsal e#itim kadınlara, erkeklere salık verdi#i de#erlerin 
tam tersi olanlarını salık verir. Erkeklerin payına “öz-dene-
tim”, “öz-irade” ve “cevvallik” dü$erken kadınlardan “tes-
limiyet”, “öz-feragat” ve “uysallık” beklenir. Zira erkeklere 

tahlilin en küçük parçasına dahi rastlanmaz. John Stuart Mill, On 
Liberty, David Bromwichand George Kateb (eds.), New Havenand 
London: Yale University Press, 2003, s. 114-117.
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tamamıyla ba#ımlı hâlde bulunan kadınların cinsel çekici-
li#i, bu edilgen niteliklerle özde$le$tirilir. Böylelikle erkek, 
efendi ki$ili#in özelliklerine sahipken kadın, köle ki$ili#in 
özelliklerine sahip olur.

Mill, modern dünyanın temel niteli#inin, iki cinsiyet 
arasındaki bu kölelik ili$kisini daha da köhne kıldı#ını yi-
neler. Yani, insanlık tarihinin neredeyse bütün geçmi$i, bi-
reyleri içine do#dukları sosyal konuma mahkûm ederken 
modern birey, sahip oldu#u sosyal konumdan ayrılabilme 
$ansına sahiptir. Fransız Devrimi kar$ısında Edmund Bur-
ke’ün, geçmi$in hiyerar$ik toplum yapısına ve onun ah-
laki normlarına a#ıt yakı$ı4 yerine Mill, Aydınlanmacı bir 
so#ukkanlılıkla “e$itli#i” kucaklar. Alexis de Tocqueville’in, 
Fransız Devrimi ve Amerika’da Demokrasi olguları üzerin-
den tespit etti#i modern dünyanın “e$itlik” e#iliminin ve bu 
e#ilimin kötücül niteliklerinin esası5, Özgürlük Üstüne adlı 
eserinde Mill tarafından, “Ço#unlu#un Tiranlı#ı” kavram-
salla$tırması üzerinden büyük ölçüde ele$tirilmi$ti.6 Bu-
nun yerine yazar, Kadınların Kölele"tirilmesi’nde, serbest 

4 Bkz. Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, J. G. A. 
Pocock (ed.), Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Com-
pany, 1987. Ayrıca, söz konusu metni, Aydınlanma dü$üncesinin 
“içeriden bir ele$tirisi” olarak okuyan çevirmenin Sabancı Üniver-
sitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde !erif Mardin ve Nedim Nomer’in 
danı$manlı#ında tamamladı#ı yüksek lisans tezinin basılmı$ hâli 
için bakınız: Ahmet Özcan, Edmund Burke, the French Revoluti-
on and the Enlightenment, Saarbrücken: Lap Lambert Academic 
Publishing, 2011.

5 Sırasıyla bkz. Alexis de Tocqueville, Democracy in America, trans. 
Arthur Goldhammer, New York: The Library of America, 2004. Alexis 
de Tocqueville, The Old Regime and the Revolution, trans. Stuart Gil-
bert, New York: Doubleday Anchor Books, 1995. Ayrıca, Tocquevil-
le’in siyasal dü$üncesi üzerine yazılmı$ nadir Türkçe kaynaklardan 
biri olan de#erli bir siyasal-felsefi çalı$ma için bakınız: Cengiz Ça#la, 
Tocqueville ve Özgürlük, "stanbul: Belge Yayınları, 2007.

6 Mill, s. 76.
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piyasa ekonomisinin temel mantı#ına, yani “serbestli#e” 
ve “rekabete” atıf yapar. Bu mantık ise Mill’den bekleni-
lece#i gibi, bütünüyle “toplumsal fayda” ilkesine dayalı-
dır: Örne#in, kadın cinsiyetinin herhangi bir meslekten 
menedilmesi, o mesle#i icra edecek nitelikli kimselerin 
sayısını azaltaca#ından böylesine bir engel, toplumun“en 
yüksek faydaya” ula$ma hedefiyle ters dü$ecektir. Talep 
edilen kadınlara ayrıcalıklar tanınması de#il, erkeklere 
tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasıdır. O hâlde, modern 
toplumda bir tuhaflık olan, özel ko$ullar nedeniyle varlı-
#ını sürdüren ve fiilen güçsüzle$tirilen monar$i dı$ında, 
bireylerle hedefleri arasındaki (ço#unluk için genellikle 
a#ır olan) do#al engellere, yasal ve ahlaki olanlar eklenme-
melidir. "nsan e#ilimlerinin tehlikelerle dolu olan e$itli#e 
do#ru bu ilerlemeci akı$ı kar$ısında kadınların ba#ımlılı#ı, 
tarihsel bir kalıntıdan ba$ka bir $ey olamaz; zira, Mill’e gö-
re tarihsel deneyim, bir uygarlı#ın geli$mi$lik düzeyi ile o 
uygarlıktaki kadınların toplumsal durumları arasında do#-
ru orantılı bir ili$ki kurar.

Peki, kadınlar ve erkekler arasında var oldu#u iddia 
edilen do#al farklılıklar ne olacaktır? Mill’e göre kadın 
cinsiyeti, erkek cinsiyetine olan ba#ımlılık içinde geli$ti-
#inden fazlasıyla yapaydır. Günlük ya$amın her anına sız-
mı$ baskı ve te$vikler, kadınların bazı niteliklerini güçlendi-
rirken di#erlerini zayıflatmı$ olmalıdır. Var olan ba#ımlılık 
ili$kisi erke#i, özel olarak kendi karısı ve genel olarak ka-
dınlar konusunda kör cahil (“bilmedi#ini bilmeyen”) kı-
lar. Burada konu$ması gereken kadının kendisidir; oysa 
kadın, $imdiye kadar, topluma yalnızca kendisinden bek-
leneni göstermi$tir: Kadının, do#ası gere#i, bir e$ ve anne 
olaca#ı dü$üncesinin tersine Mill, toplumun, kadınları 
böyle bir amaç edinmeye zorladı#ını söyler.
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II. Bölüm:

Böyle bir zorlamanın gözlemlenebilece#i ilk uygula-
ma, evlilik sözle$mesidir. Bir yandan Mill, insanlık tari-
hinin en yakın zamanlarına kadar erke#e, kadının “ege-
meni” (sovereign) olarak bakıldı#ını söyler. Öylesine ki 
kadının kocasını öldürmesi, bir ihanet olarak görülmü$ 
ve cezası, “yakılarak ölüm” olarak belirlenmi$tir. Di#er 
yandan yazar, kitabın yayımlandı#ı dönemde kadınların, 
hâlen yasal olarak erke#in astı durumunda olduklarını, 
önce mülkiyet ve miras meselesi üzerinden kanıtlar. Daha 
kötüsü, kadının tüm ya$amı, kocasının sürekli bir tecavüz 
tehdidi altındadır; yani kadın, tiranıyla ya$amaya mecbur 
edilmi$ bir köledir. Çocukları üzerinde söz sahibi de#ildir; 
bo$anma hakkı ise fazlasıyla kısıtlanmı$tır. Dolayısıyla 
kadın, serbest esaret seçiminden bile dı$lanmaktadır. El-
bette, yasanın kendilerine altın tepside sundu#u tiranlı#ı 
kullanmayı tercih etmeyen erkekler vardır; ancak yasalar, 
Mill’e göre, “kötücül do#alar” dikkate alınarak düzenlen-
melidir. Zira e$lerinin kendilerine olan ba#ımlılı#ı, kötü-
cül erkeklerin kaba ve gaddar do#alarına ilham verir ve 
bir cinayet gerçekle$medi#i müddetçe ev içi zulüm sürüp 
gider. Erke#in kamusal alanda saklamak zorunda oldu#u 
ve böylece, ikinci bir do#a hâline gelen ki$ili#i, karısı üze-
rinde alevlenir ve canlanır. Tüm bu saldırılara kar$ı kadın, 
“sürekli söylenme” yoluyla kocasının hayatını katlanılmaz 
kılabilir; ancak bir misilleme olarak bu kar$ı-zorbalık, ya-
zara göre, asıl olarak daha ılımlı bir mizaca sahip erkeklere 
kar$ı kullanılır.

Mill, mevcut evlilik sözle$melerinin, i$ sözle$melerine 
benzemedi#ini; çünkü burada “ortaklı#ın” de#il, “köleli-
#in” söz konusu oldu#unu yazar. Oysa, ailevi sorumluluklar 
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ve yetkiler, söz konusu ailenin bireysel niteliklerine ba#lı 
olarak e$ler arasında kendili#inden ve adilce payla$tırıl-
malıdır; ancak, kadınlardan öz-feragat beklenirken erkek-
ler, kendi iradelerine tapmakla me$guldürler. !ayet gerçek 
ahlaki duygunun tek okulu e$itler arası toplumsa, e$it ev-
liliklere dayanan aileler, toplumların temelini olu$turma-
lıdır. Mill, e$itli#in modern toplumların “normal durumu” 
hâline gelmesinden ötürü, köleci toplumların ahlakı “ita-
at”in ve Avrupalı feodal toplumların ahlakı “zayıfın güçlü 
tarafından korunması”nın köhnele$ti#ini yazar. Böylelikle 
aristokratik bir aileden gelen Mill, kar$ı koyulamaz bir akı$ 
olarak gördü#ü modern toplumların “e$itlik” ilkesini, iler-
lemeci (progressive) bir edayla kucaklamaya devam eder. 
O hâlde aile de “e$itlikte bir duyguda$lık okulu ve sevgi 
içinde birlikte ya$ama okulu” olmak durumundadır. Bir 
milletvekili olarak siyasal ya$amının önemli bir kısmını 
i$gal eden “kadın haklarının geli$tirilmesi” meselesi konu-
sunda Mill, aslında, okuyucularına siyasal bir davet sun-
maktadır.

Dinin, “kadınların kocalarına itaat etmeleri gerekti#i”ni 
buyurdu#u iddiasıyla ilgili Mill’in ortaya koydu#u anlayı$ 
ise dönemin Aydınlanmacı-Oryantalist bakı$ açısının sıra-
dan bir tekrarıdır. Mill’e göre Hristiyanlık, kurulu toplum 
sistemlerini korumak üzere tasarlanmamı$ oldu#undan, 
insanlı#ın “ilerleyen” kısımlarının diniyken "slam ve Brah-
manizm, “gerici” kısımların dinidir. O hâlde, yine siyasal 
bir manifesto edasıyla Mill, “ilerici” bir din olarak Hristi-
yanlı#ın böyle bir iddiada bulunmadı#ını söyler. Benzer 
bir $ekilde yazar, kocanın para kazandı#ı ve kadının aile içi 
i$lerden sorumlu oldu#u geleneksel aile yapısını çalı$an 
sınıflar açısından onaylar. Buna göre toplum, evlendi#i 
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anda kadından fazlasıyla a#ır olan ve dairesel (cyclical) ni-
telikteki ev içi sorumlulukları yerine getirmesi gerekti#ini 
talep edece#i için, mülkiyet yerine aylık kazanca dayalı 
ailelerde, kadının ev dı$ı i$lere ilgi duyması, hem ailenin 
hem de kendisinin zararına olacaktır. O hâlde Mill, a$a#ı-
da görülece#i gibi, kadınlara erkeklere açık olan neredeyse 
tüm mesleklerin açık tutulmasını talep etti#inde, yalnızca 
mülkiyet sahibi sınıflara ait kadınlardan söz etmektedir. 
Bu her iki durumda Mill, sırasıyla, ait oldu#u ça#ın önyar-
gılarını a$amamı$ ve ait oldu#u sınıfın çıkarları dı$ına çı-
kamamı$ görünmektedir.

III. Bölüm:

Mill, (mülkiyet sahibi) kadınların ço#u meslekten dı$-
lanmasını, yine toplumsal fayda ilkesi üzerinden yanlı$lar. 
Kadınların bu mesleklerden, aslında “erke#in çıkarı” anla-
mına gelen “toplumun çıkarı” adına dı$landıklarını yazar. 
Aynı durum, kadınların “seçme ve seçilme hakkı” için de 
geçerlidir. Tüm yasal ve ahlaki engellemelere kar$ın, ka-
dınların tarihsel olarak ba$ardıkları, gelecekte neler ba$a-
rabileceklerinin kanıtıdır. Mill, kadın hükümdarların yö-
netiminin, zekânın yanında kuvvet ve dirayeti ile de dikkat 
çekti#ini vurgular. 

Yazara göre, sürekli bir tahakküm altında tutulan ka-
dının ki$ilik ve zekâsı, önemli ayırt edici niteliklere sahip-
tir. Bunlardan en önemlisi, erke#in kuramsal (theoretical/
abstract) zekâsının tersine, kadın zekâsının uygulamaya yö-
nelik (practical) niteli#idir. O hâlde kadının ihtiyaç duydu#u 
$ey, hızlı gözlemleme yetene#inin, insanlı#ın bilgi biriki-
mi anlamına gelen e#itimle geli$tirilmesidir. Mill, erke#in 
ve kadının zekâlarının farklı ve tamamlayıcı niteliklerini 
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$a$ırtıcı bir basitlikle ortaya koyar: “Kadınların dü$ünce-
leri, dü$ünen erkeklerinkine gerçeklik katarken erkekle-
rin dü$ünceleri kadınlarınkine hacim ve geni$lik katar.”

Kadınların zekâsının erkeklerden üstün oldu#u bir di-
#er yan, Mill’e göre, daha yüksek bir algılama çabuklu#u-
dur. Bu nitelik, kuramsal alanda ikincil bulunabilecekken 
eylem alanında hayatidir. Mill, kadınlara atfedilen a$ırı 
duygusal heyecanın, yetenekleri e#itim yoluyla geli$tiril-
di#inde, ba$arının asli kayna#ına dönü$ece#ini ve eldeki 
meseleye tamamen odaklanamıyor görülen “kararsız” 
mizaçlarının, beklenmeyen bir zenginlik do#urabilece#i-
ni yazar. Bu ba#lamda erkeklerin zekâsının ayırt edici ni-
teli#i, konular arası harekette hantallık ile tek bir konuda 
uzun süre çalı$mada sebatkârlıktır. Elbette tüm bu fark-
lılıklar, toplumsal ko$ulların ve erkeklerle kadınlar ara-
sında var olan ba#ımlılık ili$kisinin sonucu oldu#undan 
bu tahliller, toplumlar arası farklılıkları da dikkate almak 
zorundadır.

Kadınlar, sahip oldukları kısıtlı fırsatlarda dahi felsefi 
ve sanatsal üretimleriyle sivrilmi$lerdir. Mill, kadınların 
$imdiye kadar ortaya koydukları üretimlerin en büyük 
eksikli#inin ise özgünlük yoksunlu#u oldu#unu söyler. 
Bunun nedeni ise yaratmanın kendisinin niteli#inden 
kaynaklanır. Mill, “yaratma” eyleminin, ancak insanlı#ın il-
gili konudaki bütün birikiminin elde edilmesinden sonra 
mümkün olabildi#ini yazar. O hâlde, yalnızca insanlı#ın 
bilgi birikimi kadınlara açıldı#ında, onların yaratıcı ye-
terlikleri tartı$ılabilir. Oysa, kadınların üzerinde bulunan 
hanenin kaçınılmaz ya$amsal gereklilikleri, onları böy-
le bir ki$isel geli$imden meneder. Mill’in bu tahlili, Eski 
Yunan $ehir-devletlerinde özgür yurtta$ların, neredeyse 
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her alanda yaratmalarını sa#layan ön ko$ulun, yani ya-
$amın dairesel gerekliliklerinin kar$ılanmasının kölele-
rin omuzlarına yıkılmasıyla sa#landı#ı gerçekli#iyle ör-
tü$mektedir. Mill’e göre, içine hapsoldukları söz konusu 
kısır döngü kadınları, kendi çevreleri dı$ında bir ün pe-
$inde ko$maktan caydırır. Asıl olarak ailenin uygulamalı 
çıkarlarına duyarlı kılınan kadın, ister istemez, aile ku-
rumunun ötesine geçen kamusal meselelere daha az ilgi 
duyacaktır.

IV. Bölüm:

Mill’e göre, kadının erke#e olan ba#ımlılı#ı, toplum-
daki fazlasıyla bencil tüm duygu ve dü$üncelerin biricik 
kayna#ıdır; çünkü söz konusu ba#ımlılık ili$kisi, yalnız-
ca ba#ımlı olanı de#il, aynı zamanda ba#ımlı olunanı 
da yozla$tırır ve bozar. O hâlde, bu ba#ımlılık ili$kisinin 
kaldırılması, her iki cinsiyet için gereklidir. Di#er yandan 
Mill, fayda ilkesine dayanarak, söz konusu ba#ımlılı#ın 
kaldırılmasının, insanlı#a hizmet edecek yetenekleri ikiye 
katlayaca#ını savunur. Ayrıca, Mill’e göre, sürekli bir kö-
lelik içinde ya$ayan kadınların ahlakı, toplumdaki a$ırı-
lıkları yumu$atmaya e#ilimli olacaktır. Bu e#ilimin en de-
#erli tarihsel sonucu ise Avrupa’nın hiyerar$ik yapısının 
sonuçlarını yumu$atan “$övalyelik ahlakı”dır. Mill, $öval-
yelik ruhunun Avrupa ahlaki tarihinin en büyük anıtla-
rından biri oldu#una inanır. “Ama $övalyelik ça#ı kapan-
dı” diye Fransız Devrimi kar$ısında a#ıt yakan Burke gibi, 
söz konusu ruhun ölümünün, kadınların köleli#ini katla-
nılamaz kılaca#ını dü$ünür. Yine de modern toplumun, 
haklı olarak, do#runun ödüllendirilmesi yerine, yanlı$ın 
cezalandırılmasına yaslandı#ına inanır. "$te, kadınların 
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duyguları, $övalyece ülküden geriye ne kaldıysa onları 
ya$atır: kendi dinini yayma, sava$ kar$ıtlı#ı ve hayırsever-
lik. Özellikle, hayırseverli#in bir ele$tirisi üzerinden Mill, 
genel olarak kadının “kendi kendine yetmeye” çalı$mak 
yerine, sürekli olarak ba$kalarının deste#ini aradı#ını ifa-
de eder. O hâlde, kadının özgürle$tirilmesi, onun kendi 
iradesine sahip olması ve aslen bu iradeye göre ya$ama-
sıyla mümkün olacaktır.

En nihayetinde Mill, mutlu ve verimli bir evlili#in an-
cak birbirlerine benzeyen çiftler arasında gerçekle$ebile-
ce#ini savunur. Daha önemlisi, çiftler arasında zihnî bir 
benzeyi$in ötesinde, zihnî bir denkli#in var olması, hem 
evlili#in gelece#i hem de ki$ilerin geli$imi için elzemdir. 
Zira Mill, evlili#in ülküsünü $öyle betimler:

“Geli$tirilmi$ yeteneklere sahip, dü$ünce ve amaçta 
e$, aralarında o en iyi türden e$itli#in var oldu#u ve güç-
lerin ve kapasitelerin bunlardaki kar$ılıklı üstünlüklerle 
birlikte benzerlik gösterdi#i -ki böylece, her birinin di#e-
rine saygı duyma rahatlı#ının tadını çıkarabildi#i ve ge-
li$me yolunda dönü$ümlü olarak liderlik etme ve takip 
etme keyfine sahip olabildi#i-” bir birliktelik.

Ahmet Özcan
"stanbul, Ocak 2017


