Kent Akademisi | Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi | Cilt: 11 Sayı: 1, Bahar 2018
Urban Academy | Rewieved Journal of Urban Culture and Management | Volume: 11 Issue: 1, Spring 2018

www.kentakademisi.com
Authors: Ayşe YAŞAR UMUTLU

Article Info

Kitap Değerlendirmesi / Kitap İncelemesi

Title of Article

tirilmesi), A Penn State Eloctronic Classics Series
Publication, 2006, 111s.

Corresponding
Author
Submission Date
Admission Date

Öğr.Gör. Ayşe Yaşar ÜMÜTLÜ
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, ayumutlu@konya.edu.tr

How to Cite

25/01/2018 / 15/03/2018
YAŞAR UMUTLU A., (2018). John Stuart Mill, The Sub e
e
a
ar
ö e eş r e ), A Penn State Eloctronic Classics Series Publication,
2006, 111s., Kent Akademisi, 11 (33), Issue 1, Link:

a

John Stuart Mill, The Subjection of Women

ar

ORCID NO:

ö e eş r

e ),

A Penn State Eloctronic Classics Series Publication, 2006, 111s.
Öğr.Gör. Ayşe Yaşar ÜMÜTLÜ 1
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Adalet Meslek Yüksekokulu, ayumutlu@konya.edu.tr

John Stuart Mill, The Subjection of Women (Kad
Eloctronic Classics Series Publication, 2006, 111s.*

ar

ö e eş r

e ), A Penn State

ABSTRACT:
In the beginning of his book, ”The subjection of Women”, Mill proposes to demonstrate that it is a huge burden in
front of the progress of humanity accepting one sex superior to the other as a principle, it is already wrong in itself. He
conceives that admitting man superior to woman harms not only the woman but also man and children in a family.
Humiliating women, damages intellectual and moral aspects of women’s life and results sacrificing herself and also
causes moral disadvantages in man’s life like egoism and inferiority.
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Mill, eserin hemen ba nda bir ilke olarak sos al a amda bir cinsin di erine üstün k l nmas n n kendi i inde aten
bir anl oldu unu ve insanl n ilerlemesinin nünde bü ük bir en el te kil etti ini sterme i hede ledi ini belirtir.
Erke in kad na üstün kabul edilmesinin sadece kad n de il, ailede ocu un da arar rmesine sebep olaca n iddia
eder. Kad n a a lamak, kad n n a am nda entellektüel ve ahlaki nlere zarar verecek ve kendini kurban etmesine
neden olacakt r. Üstelik bu durum erke in de e ois olmakla neticelenecek ahlaki ararlar na sebep olacakt r.
Anahtar Kelimeler: iKad n Haklar , John Stuart Mill, Etik
* Esere dair incelemelerin ok a bir k sm John Stuart Mill/ Herbert Spencer Karşılaştırmasında, Özgürlük, Adalet
ve Sosyal Evrim, Mana Ya nlar , İstanbul, 2015 kitap al mam da er almaktad r.
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GİRİŞ:
Kad nlar n K lele tirilmesi (The Subjection o Women) (1869), John Stuart Mill’in, e i Harriet Ta lor Mill’in de
etkisi le eli tirdi i kad n haklar hakk ndaki dü üncelerinin bir eseridir. Eserin a mland tarihte, Avrupa’n n
eleneksel si asi, hukuki, ekonomik ve ahlaki sistemine olduk a a r sa labilecek ele tiriler ve son derece radikal
rülen ar ümanlara sahipti. Bu üne k asla kad n haklar n n Victoria D nemi İn iltere’si ve a n Avrupas ’na
k asla enel olarak i ile tirilmi olmas , eserin ar ümanlar ndaki realitenin e erlili ini itirmesine sebep olmam ,
hatta ba lar süreklili ini korumaktad r.
Mill, eserin hemen ba nda bir ilke olarak sos al a amda bir cinsin di erine üstün k l nmas n n kendi i inde aten
bir anl oldu unu ve insanl n ilerlemesinin nünde bü ük bir en el te kil etti ini sterme i hede ledi ini belirtir.
Dola s la kitab n amac adalet ilkeleri ba lam nda
ürlük ve e itlik konusunda, kad n n, ncelikle İn iltere’deki
konumu olmak ü ere insanl k tarihindeki e irdi i sa halarla birlikte irdelenmektedir. Mill’e re kad n n al alt lmas
ahlâkî ve entelektüel eli imine en el olarak kad nda kendini kurban etmekle sonu land
ibi erkekte de bencillik ve
adilik ibi ahlâkî dü üklüklere sebep olmaktad r. Temel olarak bu rü lerin deta land r ld eser d rt b lümden
olu maktad r. (Mill, 1869, s.3)
Birinci b lümde adalet a s ndan asalar n herkes i in e it asalar olmas erekti ini, kad nlara birtak m haklar n
k smen verilmesini savunanlar n tutars l klar n orta a ko ma a al maktad r. Bu iddialar n tarihi eli iminin
kad n n i iksel ellikleri ile ba l ar lara da and ve putperestlik d nemlerinde oldu u ibi, dinlerle birlikte de
devam etti ini savunur. Mill’e ore k lele tirmek sadece k le e de il bo un e direne de arar verir. Gü iste en
insanlar n hepsinin ilk once bunu ak nlar nda denedi ini, bu nedenle birlikte bir a am idame ettirdi i kad n n
ka n lma olarak bu duruma maru kald n iddia eder. K lele tirilen her kad n n kronik bir suistimal ve sindirilme
durumu i inde oldu unu anlat r. (Mill, 1869, s. 13) Mill’e ore kad n n erkeklere k lele tirilmesi evrensel bir
elenektir ve bu elenekten a r lmak a ri-tabii, arip kar lan r. (Mill, 1869, s.15) Üstelik ücün da atmac l
Mill’e ore kad nlar tara ndan itira a u ramamakta ve o unlukla nüllü olarak kabul edilmektedir. Fakat hi bir
aman k lele tirilmi s n lar haklar n bir kerede elde edememi lerdir; kad nlar itira lar n bir sure sessi ce
sürdüreceklerdir. Do al politik bir asa olarak bir ü tara ndan bask lananlar hi bir aman ücün kendisi le
mücadele etme ; mücadele bask c u ulamalara ika etlerle orta a kar. Kad nlar ise kocalar n n hastal kl
tav rlar n ika et etmek isteme . (Mill, 1869, s. 17) Bu nedenle Mill, kad nlar n erkek ücüne kar kollekti olarak
kar ko malar n savunur. Asl nda Mill’e re erkekler sadece bir k le de il, onlar n du ular n da istemektedirler.
Netice de ise tüm k le e endilerinde oldu u ibi erkeklerde de korku hakim olmaktad r; kendilerine has idare etme e
nelik korkular ve dini korkular ibi. Mill tüm eski ahlak asalar n n kad nlara, ba kalar i in a amalar n
ütledi ini dü ünmektedir. Tüm bu ahlak normlar n n tarih bo unca ba ka tür k lelik asalar n n da i erdikleri
türden asalar olduklar n dü ünür. Bu ve ben eri nedenlerle Mill, birinci b lümde adaletin ancak cinsi et
a r mc l n n kald r lmas ile er ekle ece ine inand n savunur. (Mill, 1869, s.25) Kad nlar n politik meselelerde
il isi liklerinin ise etersi liklerinden de il sadece e itim eksikli inden oldu unu vur ular. İnsanl n eli iminin ise
kad nlar erkeklerle e itli e akla t rd na inan r. Ona ore her iki cinsin eteneklerinin a a kar lmas i in
eterince
ürlük sa land nda insanl k i in bü ük a da elde edilecektir. (Mill, 1869, s.28-34)
İkinci b lümde ise evlilik ü erine asalar ve kabullere dair dü ünceleri er al r. Yine tarihten rneklerle kad n n nas l
oraki evlilik ve bo anma durumlar na maru kald n anlat r. Ona ore kad n ve erkek aras nda do u tan bir
e itsi lik oktur. O ü den kad na o hakk tan nabilmesi i in ncelikle kad n n e inmek i in babas na ve a e ine
ba ml kalma acak ekilde e itilmesi erekti ini belirtir. T pk erkekler ibi kad nlar da ekonomik olarak kendi
a aklar ü erinde duramad sürece kad n n olmas ereken ere elmesi mümkün de ildir.(Mill, 1869, s.37)
Victor a d neminde kad n n konumunu dü ünürsek, b le bir d nemde Mill’in kad nlara ve haklar na dair orumlar
ve kad n konumland r kesinlikle s ra d d r. Bu d nemde kad n n konumuna dair e itli rnekleri tarihle de ba l
bir eklide verir. Kad n ha at n tüm a amalar nda
ürlük ve adalet oksunudur; her aman erkekten alt
konumda d . Kad nlar n elir ka na
oktu, mülk edinme hakk oktu, elir sa la acak artlara ula mas imkâns d .
Meslek sahibi olmas i in ereken ko ullar en ellenmi ti. Kad n n, evlenmek ve anne olmak d nda bir hak talep
etmesi mümkün de ildi. Miras edinirse de erkek, kad n n tüm miras n kullanma hakk na dahi sahipti. Çocuklar
ü erinde s sahibi olan sadece erkekti. E itim alan nda ise kad n, erkekten daha a e itim alabili ordu, üniversitelere
kabul edilmi ordu. Kad n n eri sadece evi di ve erke in, e ini cinsel ili ki e orlama a hakk vard . Erkek ok e li
olabilir, hatta kar s n n paras la metres bile tutabili ordu. Kad n n bo anma talep etmesi nerede se imkâns d . En
k tü durumlarda bo anma i in arlamento karar ereki ordu. Tüm bu ko ullar, kanunlar ve elenekler, o d nemde
kilise tara ndan u un rülüp, destekleni ordu. Kad nlar bir bire olarak kabul edilmedikleri i in o kullanma
John Stuart Mill, The Subjection of Women (Kadınların Köleles tirilmesi), A Penn State Eloctronic Classics Series
Publication

Journal of Urban Academy | Volume: 11 Issue: 1

|

ISSN: 2146-9229

201

Kent Akademisi | Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi | Cilt: 11 Sayı: 1, Bahar 2018
Urban Academy | Rewieved Journal of Urban Culture and Management | Volume: 11 Issue: 1, Spring 2018

www.kentakademisi.com
Authors: Ayşe YAŞAR UMUTLU

haklar da oktu. Evli olma an kad nlar, ver i deseler bile o kullanma hakk na sahip de ildi. Kad nlar politik ve
karar al c jürilerde de er alama d .
Fakat Mill, bu b lümde kad nlara o hakk verilmesi,
el mülki et hakk na sahip olabilmeleri, miraslar n
netebilmeleri ve kamusal alandaki erkek e emen a ama kat lmalar nündeki en ellerin sebep sterilmeksi in
do ru kabul edilmesine kar
kar. Çünkü b lesi bir durum kad n k leden de daha a a bir duruma etirmekte di.
K lelerin bu ba lamda aileleri le e irdikleri kendilerine ait vakitleri varken, kad nlar n oktu. Kad nlar n temel hak
ve hürri etlerinin teslim edilmemesinin bire sel
ürlü ün k s tlanmas ile toplumda ortak a dan n olu mas ve
toplumun eli mesine bü ük bir en el oldu unu dü ünür. (Mill, 1869, s.41-49)
Kocalar n kar lar ü erindeki nerede se orbaca erkinden s etme e ihti a du ma . Çünkü ona re, kad nlar da
bütün di er bire ler ibi, a n haklara sahip ve a n bi imde asal koruma a eri meleri erekir. Bu hususta, erle ik
sistemin ve adaletsi li in savunucular n n kulland klar ise
ürlük davas de ildir. Tam tersine onlar alenen ücün
savunucular olarak orta a kmaktad rlar. Üstelik ocuklar s konusu oldu unda da ocuklar erke indir. Erkek
dilerse kar s ndan u akla t rabilir; rme ve ileti ime e me haklar n da elinden alabilir. Mill’e ore kad nlara da
bo anma hakk ve eniden evlenme
ürlü ü tan nmal d r. Evlilik asalar ehvet dü künü insanlar i in, ine ehvet
dü künü ve can s k c insanlar tara ndan dü enlenmi tir. Bu asalar sadece du ular de il, a n amanda ruhlar da
k lele tirme i hede lemektedir. Kendini eli tirebilece ine ve kendi mutlulu unu ke edece ine inanan insanlar i in
en el olamaktad r. Bu asalar evlilik s le mesini kad nlar n sos al statülerini eli tirmelerini en elle ecek ekilde
dü enlemi tir. (Mill, 1869, s.51-56)
Kitab n ü üncü b lümünde ise Mill, her iki cinsin u la ma tercih etmeleri halinde, bu tüm bire ler i in mutluluk
nedeni olaca n anlat r. U la ma olu ile sa lanan bu mutluluk neticesinde
ürlüklerin asalar ile k s tlanmas da
ündeme eleme ece ini s lemektedir. A n ekilde u arla an insanlar i in herhan i bir k s tlanman n empo e
edilmesi mümkün olma acakt r.
Mill, kad nlar n eli imlerini er ekle tirebilmeleri i in ihti a lar olan ilk ad m n, e endileri ile kal c bir dü en elde
etmek oldu unu ve bu a amadan sonra art k bir koru ucu elde etmekten daha a las n istemek ilham n elde
edebileceklerini s ler. O sa asalar ve enel toplum kanaati bir bekâr kad n n taci ve ararlardan korunmak i in
el bir ardi ana ihti ac oldu una neliktir. (Mill, 1869, s. 59) Bu nedenle Mill, evlilik asalar n e itlik temelinde
olmamalar ndan dola tamamen adaletsi bulur.
Erkeklerin netim hakk na sahip oldu u, kad nlar n bu emirlere u ma orunlulu u oldu u, erkeklerin hükümette
bulunmalar n n u un oldu u akat kad nlar n bu revler i in u un olmad na nelik iddialar reddeder. Zihinsel
bir arkl l klar olmad ve e itim eksikli inden ka nakland konusunda srarc d r. Kad nlara sadece
ürlükleri
reddeden a da erkeklere sa lanan a r cal klar destekle en insanlar n bu
ndeki dü üncelerini kabul etme .
Kad nlara apabilecekleri i i se ebilmeleri hususunda
ürlük ve e itlik sa lanmas n savunur. (Mill, 1869, s. 68-78)
B lece e itli i elde eden kad n n evlili i se mesini ise mesle ini de se mek olarak rür. Evli ve ocuklu kad n n
ba ms olmas n n imkâns oldu unu vur ula arak edinebilece i en i i mesle in ocuk bak m olaca n dü ünür.
Bu b lümün sonunda asalar n erkeklerden ana oldu u i inde a ad klar d neme i aret ederek, kad nlar n
kendilerini, kad n davas na a da kad nlar n a at edilmesine adamalar n n, bu konuda onlara nemli sa da erkek
destek vermedi i sürece umulmamas erekti ini savunur.
D rdüncü ve sonun b lümde ise mevcut elenek ve kurumlar n k lmas n n ne tür bir a da sa la aca n sor ular.
Kad nlar
ür olunca insanl k daha mi i i olacakt r? Ö le bir e olma acak ise ihinlerini buland rman n ne anlam
vard r ki? B lesine so ut bir hak i in sos al bir devrim apma a de er mi? sorular n sormaktad r. (Mill, 1869, s.88111)
S

uç ;

Kadınların K leleştirilmesi adl eserin de er alan savunular n en nemli an , adaletsi ve haks bir kad n-erkek
ili kisi anla n n erkeklerin ba ms l na da ok ciddi ararlar verdi i iddias d r. Mill, üstün olanlarla ba ml
olanlar aras ndaki ili kinin,”inat l k, bask c l k, kendine s n rs
l üde üvenme, o la m ve ideali e edilmi
bencillik” ibi erkeklere
ü k tülükleri besledi ini s lü ordu.
Bunun neticesinde de ba ka biri ü erinde bask kuran bir ki i kendisi de bire sel ba ms l

n ka anama
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sürdüreme . Liberal kültürün eli imi ve elece i i in bu tehlike ve en ellerin ortadan kald r lmas erekmektedir.
Ona ore insanl n ahlâkî de erlerinin ve kabullerinin enilenmesi erekmektedir ve olu budur. Kad n erkek
ili kileri toplumsal ili kiler ba lam nda adalet ve e itlik temeline oturmal d r. Hak ve e itim e itli i le eli ecek
sev inin en sa lam sev i oldu unu insanlar n renmeleri ile er ek anlamda bir adalet mümkün olabilecektir.
Mill’in eserinde enel else esindeki tavr ibi objecti , nesnel, enel e er bir arar kavramsalla t rmas ile kültürel
ve dini normlar n a dalar ü erine herhan i bir irdeleme rülmemektedir. Meta i ik kabullerden u ak Mill, dinleri
ellikle eleneksel u ulamalar ü erinden ele tirmektedir. İnsanlar n din retilerini eldikleri ibi koru amad klar
a da eleneksel kabullerini dü eltmede pek ba ar l olamad klar bir er ekliktir.
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