




MARY WOLLSTONECRAFT

KADIN HAKLARININ 
GEREKÇELENDİRİLMESİ



CAN SA NAT YA YIN LA RI 
YAPIMVEDAĞITIMTİCARETVESANAYİA.Ş.
MaslakMah.EskiBüyükdereCad.İzPlazaGiz,No:9/25,Sarıyer / İstanbul
Telefon:(0212)2525675/2525988/2525989Faks:(0212)2527233
canyayinlari.com/9789750757495
yayinevi@canyayinlari.com
SertifikaNo:43514

CanKlasik

Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi,MaryWollstonecraft
İngilizceaslındançeviren:BurcuŞahinli
A Vindication of the Rights of Woman: With Strictures on Political and Moral 
Subjects 
İlkbaskı:J.Johnson,1792
Buçeviridekaynakalınanbaskı:PenguinClassics,2004
©2022,CanSanatYayınlarıA.Ş.  
Tümhaklarısaklıdır.Tanıtımiçinyapılacakkısaalıntılardışındayayıncının
yazılıizniolmaksızınhiçbiryollaçoğaltılamaz.

1.basım:Haziran2022,İstanbul
Bukitabın1.baskısı3 000adetyapılmıştır.

Dizieditörü:AyçaSezen
Editör:CansuVarolİzmirli
Düzelti:EbruAydın
Mizanpaj:BaharKuruYerek

Sanatyönetmeni:UtkuLomlu/LomCreative(www.lom.com.tr)
Kapakuygulama:BeyzaCeylan

Baskıvecilt:TürkmenlerMatbaacılıkReklamSan.veTic.Ltd.Şti.
MaltepeMah.GümüşsuyuCad.No:16-18 
Topkapı,İstanbul
SertifikaNo:43087

ISBN978-975-07-5749-5

http://canyayinlari.com/9789750757495


İngilizceaslındançeviren

BurcuŞahinli

DÜŞÜNCE

 

MARY WOLLSTONECRAFT

KADIN HAKLARININ 
GEREKÇELENDİRİLMESİ





MARYWOLLSTONECRAFT,1759’dayediçocuklubiraileninikinciço-
cuğuolarakLondra’dadoğdu.Varlıklıbirailededoğduysada,babasıza-
manla servetini yitirdi ve şiddete meyilli hale geldi.Wollstonecraft’ın
maddizorluklarıneşlikettiğiçocukluğu,annesivekardeşlerinibabaların-
dankorumayaçalışmaklageçti.Öğretmenlikvemürebbiyelikyaptı;edin-
diğideneyimlerdenyararlanarakThoughts on the Education of Daughters 
(KızÇocuklarınınEğitimiÜzerineDüşünceler)adlıeseriniyazdı.Femi-
nistedebiyatıntemelleriniatanyazarlararasındaanılmasınısağlayacak,
Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesiadlıenbüyükeseriniyazdığıyıllarda
FransızDevrimi’netanıklıketmeküzereParis’egittiveburadapartneri
Gilbert Imlay’lebirlikteyaşamayabaşladı.Çiftinbirkızçocuklarıoldu
fakatilişkilerindekisorunlarnedeniyleWollstonecraftdoğumdanbiryıl
sonraLondra’yadöndü.Felsefeyazarı,politikacıWilliamGodwin’leyap-
tığıevliliktenikincibirkızçocuğudünyayagetirdi.Neyazıkkidoğumdan
ongünsonra,38yaşındahayatınıkaybetti.Godwin,eşininölümündeniki
yılsonrabiyografisiniyayımladı.DoğanbebekseilerideFranken stein’ıya-
zarakdünyayaadınıduyuracakMaryShelley’di.

BURCUŞAHİNLİ,1979’daİstanbul’dadoğdu.GalatasarayÜniversite-
si’ndesinema,İngiltere’desanatvepsikanalizeğitimialdı,TomrisUyar’la
edebiyatçalışmalarıyaptı.İngilizce,Fransızca,çağdaşYunancaveKürtçe
bilen Şahinli’nin yayımlanan çevirileri şunlardır: Kuşlar, Harika Kuşlar 
(Hubert Reeves), Refah Devletinin Krizi (Pierre Rosanvallon), Uyanış 
(KateChopin).





İthaf Mektubu: Eski Autun Piskoposu Bay Talleyrand-
Périgord’a  ..................................................................... 11

Tanıtım  ............................................................................. 17

Giriş  .................................................................................. 19

Birinci Bölüm: İnsanın Hakları ve İlintili
Görevlerinin Değerlendirilmesi  .................................... 27

İkinci Bölüm: Cinslerin Farklılığına Dair Yaygın
Kanaatin Tartışması  ...................................................... 39

Üçüncü Bölüm: Aynı Konunun Devamı  ............................ 69

Dördüncü Bölüm: Kadının Çeşitli Nedenlerle
Düşürüldüğü Aşağılık Konuma Dair Düşünceler  ......... 91

Beşinci Bölüm: Kadına Acıma Duygusu ve
Aşağılamayla Yaklaşan Bir Kısım Yazara Eleştiriler  ..... 129

Altıncı Bölüm: Küçük Yaştaki Düşünce
Çağrışımlarının Kişilik Üzerindeki Etkileri  ................. 187

Yedinci Bölüm: Tevazu Cinsiyete Değil, İnsana
Özgü Bir Erdemdir  .................................................... 197

Sekizinci Bölüm: İyi Şöhrete Cinsiyetten Ötürü
Önem Atfetmenin Ahlaka Zararları  ........................... 213

Dokuzuncu Bölüm: Doğal Olmayan Toplumsal
Ayrımların Zararlı Etkileri Üzerine  ............................ 227

Onuncu Bölüm: Ebeveyn Sevgisi  .................................... 243

İçindekiler



On Birinci Bölüm: Ebeveyne Karşı Vazifeler  ................... 247

On İkinci Bölüm: Milli Eğitim Üzerine  ........................... 255

On Üçüncü: Kadınların Cahil Bırakılmasının 
Sebep Olduğu Akılsızlıklara Dair Birkaç Örnek; 
Kadın Adabına Mahsus Bir Devrimden Doğal 
Olarak Beklenebilecek Ahlaki İyileşme Üzerine 
Sonuç Tespitleri  ......................................................... 287



11

Saygıdeğer1beyefendi,
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan çalışmanızı büyük 

bir zevkle okumuş bulunuyorum; bu vesileyle eserimi size 
ithaf ederken dileğim, sizi kadın haklarına ve milli eğitime 
dair önerilerimi ciddiyetle değerlendirmek suretiyle ko-
nuyu yeniden mercek altına almaya teşvik edebilmektir: 
Size insaniyet namına sesleniyorum; saygıdeğer beyefen-
di, savunduğum fikirler menfaat kaygısı taşımamaktadır; 
mücadelem kendim için değil, bütün kadınlar içindir. 
Nezdimde bağımsızlık, hayattaki en büyük lütuf, bütün 
erdemlerin temelidir; öyle ki çorak bozkırda yaşasam dahi 
ihtiyaçlarımdan kısar, yine bağımsızlığımı korurum. 

Şu halde, erdemin yolunu açtığına inandığım bu 
kavramı savunmak için kaleme kâğıda sarılmama neden 
olan, tüm insan ırkına duyduğum sevgidir. Yine aynı ne-
denden ötürü, kadını ahlaklılığa can veren şanlı ilkeleri 
geriletmek yerine ilerleteceği bir toplumsal konumda 
görebilmeyi tüm kalbimle arzuluyorum.

1.CharlesMauricedeTalleyrand-Périgord(1754-1838):FransızDevrimi’nde
önemliroloynamışdiplomatveilahiyatçı.Aydınlanmafelsefesininsavunucu-
larındanTalleyrand’ın1791’dehazırladığımillieğitimraporundaokuleğitimi
erkeklerle sınırlı tutulmuş, kadınlar için evde ve yalnızca ev içi faaliyetlere
yönelikbireğitiminyeterliolacağıbelirtilmişti.(Ç.N.)

İTHAF MEKTUBU

Eski Autun Piskoposu 
Bay Talleyrand-Périgord’a1
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Kadının hak ve ödevlerine dair fikirlerim, esasen bu 
yalın ilkelerden çıkan doğal sonuçlardır; bu nedenle tak-
dire şayan anayasanızı hazırlamış kimi ufku geniş akılla-
rın görüşlerimi kaçınılmaz olarak paylaşacağı düşünüle-
bilir. 

Bilginin toplumdaki yaygınlığı bakımından Fransa, 
hiç şüphesiz diğer bütün Avrupa ülkelerinden önce gelir; 
ben bunu büyük ölçüde iki cins arasında uzun zamandır 
süregelen sosyal temasa bağlıyorum. Doğrudur, –fikrimi 
açıkça söyleyeceğim– Fransa’da haz düşkünlerinin keyfi 
için duyusallığın özü sökülüp atılmış ve yerini bir tür duy-
gulu şehvet almıştır; buna siyasi ve sivil yönetimlerin pek 
iyi öğrettiği yolsuzluk düzeni de eklenince, Fransız insanı 
yerinde bir tabirle finesse1 adı verilen, kötücül bir tür bil-
gelik edinmiştir. İşte bunun doğal neticesi olarak, samimi-
yeti toplumdan atarak özü yok eden, salt göz boyayan bir 
edep anlayışı ortaya çıkmıştır. Tevazu –ki erdemin en gü-
zel kisvesidir– ise Fransa’da İngiltere’de olduğundan bile 
çok ayaklar altına alınmıştır, öyle ki hayvanların dahi içgü-
düsel olarak riayet ettiği kimi edepli davranışlar, Fransız 
kadınlarına bağnazlık gibi gözükebilmektedir. 

Edep ile ahlak birbirine o kadar yakın kavramlardır 
ki sıklıkla karıştırılırlar; fakat her ne kadar edep, ahlakın 
doğal yansıması olmalıysa da, çeşitli sebeplerden ötürü 
topluma yapmacık ve sahte –üstelik çok küçük yaşta öğ-
renilen– bir edep anlayışı egemen olduğunda ahlak içi 
boş bir kelimeden ibaret kalır. Fransız kadınları, tevazu-
nun görkemli sacayağı olan ağırbaşlılıkla ev yaşamında 
temizliğe ve inceliğe kusursuz özenden handiyse nefret 
etmektedir; halbuki eğer saf yurtseverlik ateşi yürekleri-
ne düşebilmişse, kadınlar bırakın ahlaktan nefret etmeyi, 

1.(Fr.)Kurnazlık,incehesaplılık.(Ç.N.)
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aksine erkeklere kadının tevazusunu takdir etmenin yanı 
sıra, bizzat mütevazı olmayı ve kadınların saygısını an-
cak bu yolla kazanabileceklerini öğretmek suretiyle ken-
di ahlaklarını olduğu kadar bütün yurattaşların ahlakını 
da iyileştirmeye çalışmalıdırlar.

Kadın haklarını savunurken temel argümanım yalın 
bir ilkeden yola çıkar: Kadın, eğitim yoluyla erkeğin eşi 
olmaya hazırlanmazsa, bilginin ve erdemin ilerleyişine 
engel olur; zira gerçekler herkes tarafından bilinmelidir, 
aksi halde genel teamül üstünde fazla etkili olamazlar. 
Peki ama neden erdemli olması gerektiğini bilmeyen ka-
dından işbirliği yapması beklenebilir mi? Özgürlüğün 
güçlendirdiği aklıyla vazifesini kavrayabilmesi ve vazife-
sinin neden kendi hayrına olduğunu anlayabilmesi ge-
rekmez mi? Çocuklarımıza gerçek yurtseverliği öğret-
mek istiyorsak anneler yurtsever olmalıdır; erdemi do-
ğuran insan sevgisi, ancak tüm insanlığın ahlaki ve me-
deni çıkarları gözetilerek beslenebilir; oysa günümüzde-
ki ahvali ve eğitim düzeyleri itibarıyla kadınlar bu konu-
ların dışında tutulmaktadır. 

Bu eserde benim için doğruluğu tartışılmaz çok sa-
yıda argüman ileri sürerek topluma egemen olan cinsi-
yete dayalı kişilik tanımlamalarının ahlaka zararlı oldu-
ğunu ispat etmeye ve insanın bedeniyle de zihniyle de 
daha mükemmel bir varlık olabilmesi için iffetliliğin 
tüm insanlığa yayılması gerektiğini ortaya koymaya ça-
lıştım: Kadınlara, şimdi olduğu gibi, pek az erdem ve 
akılla donatılmış ve akıl güzelliğiyle yalın sevginin hüs-
nünden yoksun dış görünüşten ötürü tapıldığı sürece 
erkeklerin dünyasında iffete saygı duyulmayacaktır. 

Saygıdeğer beyefendi, bu tespitlerimi tarafsızlıkla 
değerlendirmenizi rica ediyorum, zira şu sözleriniz sizin 
de bu hakikati sezmiş olduğunuzu düşündürmektedir: 
“İnsan ırkının bir yarısının diğer yarısını yönetime katıl-
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maktan tamamen men etmesi, soyut ilkelerle açıklan-
ması mümkün olmayan bir siyasi hadiseydi.” Şu halde 
anayasanız neye dayanmaktadır? Mademki erkeğin so-
yut hakları tartışılıp açıklanmalıdır, benzer bir mantıkla 
kadının soyut haklarının da aynı sınava tabi tutulması 
gerekir: Gelgelelim bizim ülkemize, sizin kadınların 
ezilmesini meşrulaştırmak için ileri sürdüğünüz savlara 
–teamüle– dayalı bambaşka bir zihniyet hâkimdir. 

Bir yasa koyucu olarak size şu soruyu yöneltmek 
isterim: Erkekler gerek özgürlüklerini gerekse mutlu-
luklarını ilgilendiren konularda karar verebilme hakkı 
için mücadele ederlerken kadınlara boyun eğdirmek –
her ne kadar siz onların mutluluğunu en derin şekilde 
gözeterek hareket ettiğinize inanıyor olsanız da– tutar-
sız ve adaletsiz bir tutum değil midir? Eğer ki akıl erke-
ğe olduğu kadar kadına da bahşedilmişse, erkeğe kadı-
nın ayrıcalığını kim tanımıştır? Zayıf hükümdarlardan 
zayıf aile babalarına kadar her kesimden bütün zorba-
lar, tam da bu söylemin ardına sığınır; aklı çiğnemek 
için birbiriyle yarışan bu erkekler, buna karşılık aklın 
iktidarını yalnızca faydalı olmak amacıyla alaşağı ettik-
lerini iddia ederler. Kadınları medeni ve siyasal hakla-
rından mahrum ederek, onları zorla aile hayatına hap-
sedip tek başlarına karanlıkta debelenmeye bırakarak 
siz de aynısını yapmış olmuyor musunuz? Siz de takdir 
edersiniz ki, akla dayanmayan vazife bağlayıcı olamaz. 
Eğer kadınların yürümesi gereken yol gerçekten buysa, 
akla dayalı savlar üretilip saygın bir biçimde savunula-
bilir; kadınlar akıllarını geliştirdikleri ölçüde vazifeleri-
ne –anladıkları için– bağlı olacaktır; çünkü vazife anla-
şılmadan ve kadınlarla erkekler aynı, değişmez ilkelere 
dayalı bir ahlaka tabi kılınmadan hiçbir kuvvet kadınla-
ra vazifelerini erdemli bir biçimde ifa ettiremez. Kadın-
lar, işe yarar köleler olabilir, fakat köleliğin kaçınılmaz 
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sonucu olarak efendi de tabiiyet de haysiyetini yitire-
cektir. 

Kadınlara söz hakkı tanımayarak onları insanın do-
ğal haklarından mahrum edecekseniz, haksızlık ve tutar-
sızlık suçlamalarının bertaraf edilebilmesi için önce ka-
dınların akıldan yoksun olduğunu kanıtlamanız icap 
eder, aksi takdirde akla dayalı ilk anayasa olan YENİ 
ANASAYASANIZDAKİ bu kusur, erkeğin zorbalığının 
–toplumun hangi kesiminde palazlanırsa palazlansın– 
ahlakı daima temelinden sarstığının delili olacaktır.

Israrla ileri sürdüğüm ve gerçeklere dayanan, inkâr 
edilemez argümanlarla doğruluğunu kanıtlamaya çalıştı-
ğım üzere, kadınlar yalnızca ev içi meselelerle uğraşma-
ya zorlanamaz; hem zaten ne kadar cahil olurlarsa olsun-
lar, mutlaka ciddi konulara da müdahil olur, kurnaz hile-
lerle münhasır vazifelerini ihmal ederek anlama yetileri-
ni aşan akılcı düzeni bozarlar.

Kaldı ki, kadınlar salt şahsi düzeyde kalan birtakım 
beceri ve vasıflar1 edinmeye yönelik yetiştirildiğinde er-
kekler hazzı dışarıda aramaya başlar; sadakatsiz koca, 
eşini de sadakatsiz yapar. Kamu yararına saygının öğre-
tilmediği, keza hiçbir medeni hak tanınmayan cahil ka-
dınların misillemeyle kendi adaletlerini sağlamaya çalış-
ması son derece mazur görülebilir.

Şu halde, kötülük kutusu açılmışken kamusal öz-
gürlükle umumi mutluluğun teminatı olan bireysel er-
dem nasıl korunabilir? Topluma hiçbir zorlama dayatıl-
mazsa evrensel kütle çekim yasası baskın gelir ve cinsler 
kendiliğinden ait oldukları yerleri bulurlar. 

O zaman yurttaşlarınız daha adil yasalara tabi olaca-
ğı için evlilik daha da kutsallaşacaktır; delikanlılarınız 

1.Yazarburada“kadınlaraözgü”sayılanvekızenstitülerindeöğretilengiyim
kuşam,dikişnakışvebenzerieviçibecerilerikasteder.(Ç.N.)
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eşlerini gönüllerine göre seçebilecek ve genç kızlarınızın 
aşkı gösterişin ve cakanın kökünü kazıyacaktır. 

Aile babaları, bünyelerini zayıf düşürüp geneleve 
giderek kendilerini alçaltmayacak, doğal ihtiyaçlarını gi-
derirken bu ihtiyaçların insana veriliş amacını unutma-
yacaktır. Annelerse koketlik sanatını icra etmek uğruna 
çocuklarını ihmal etmeyecek, akıl ve tevazularının koca-
larının dostluğunun teminatı olduğunu bileceklerdir. 

Ne var ki, erkekler babalık vazifelerini yerine getir-
mediği sürece “çağın akıllı”1 kadınlarından da ayna karşı-
sında geçirdikleri vakti çocuk bakımına ayırmaları bek-
lenmemelidir; zira kadınlar sadece hukuksuz bir biçimde 
mahrum edildikleri güçten küçük bir pay alma dürtüsüy-
le dolaylı yollardan fettanlığa başvururlar; çünkü meşru 
haklar tanınmayan kadın, gayrimeşru ayrıcalıklar elde et-
mek uğruna hem kendini hem de erkeği yozlaştırır. 

Saygıdeğer beyefendi, Fransa’da bu konuda çalışma-
lar yapılmasını temenni ediyorum; görüşlerim bu çalış-
malarla doğrulanacak olursa, anayasanızda kadın hakla-
rına riayet eden değişiklikler yapılacağını umuyorum, 
elbette öncelikle aklın bu yolu gösterdiği ve insan ırkının 
bir yarısı için haykırarak ADALET talep ettiği kesinkes 
ispatlanmalıdır. 

Saygılarımla,
M.W. 

1. “Gerçektenbuçağıninsanları,kendilerinebenzerkişilerleilişkilerinde,ışıkta
yürüyenlerdendahaakıllıoluyorlar.”YeniAhit,“Luka”,16:8.(Ç.N.)
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Bu eseri yazmaya başladığım sırada ilkin üç kısma 
ayırmış, birkaç temel ilkenin doğal sonucu olarak gördü-
ğüm argümanların tümünü bir ciltte kapsamlı olarak 
tartışmayı düşünmüştüm. Ancak ilerledikçe çalışmaya 
yeni misaller eklendiği için, şimdilik okuyucuya eserin 
yalnızca ilk bölümünü takdim ediyorum. 

Lakin, burada kısaca değinmiş olduğum pek çok me-
seleden her biri –özellikle kadına yönelik yasal düzenle-
meler ve kadının özgün vazifeleri– tek başına birer ince-
leme konusu yapılmalıdır. Bu konular, birinci ciltte ileri 
sürülen kimi düşünceleri izah etmek ve ana hatlarıyla 
değinilen pek çok meselenin tetkikini tamamlamak adı-
na eserin ileride basılacak olan ikinci cildinde ele alına-
caktır.1

1.Sözkonusuikincicilt,yazarınölümünedeniylebasılamadı.(Ç.N.)

TANITIM
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Tarihi düşünüp içinde yaşadığımız dünyayı kaygıyla 
seyrettikçe gamlı bir öfkenin hüznüyle kararır içim; iç 
çekerek mecburen itiraf ederim: Ya doğa ayırmış insanı 
insandan ya da bugüne dek uygarlık namına bir arpa bo-
yu yol alınmamış. Eğitim konusunda yazılmış çok çeşitli 
kitapları araştırdım, ebeveynleri ve okul idarecilerini sa-
bırla gözlemledim; ne sonuca mı vardım? Hemcinsleri-
min ihmal edilmiş eğitiminin, esef duyduğum acınası 
halin en büyük kaynağı olduğuna, bilhassa kadınların, 
aceleci bir vargıdan ileri gelen birçok farklı nedenden 
ötürü zayıflığa ve perişanlığa mahkûm edildiğine yürek-
ten inandım. Doğrusu, kadınların hal ve tavırları da za-
ten zihinlerinin sağlıklı bir durumda olmadığını kanıtlı-
yor; çiçeği fazla zengin toprağa eken anlayış, kadın söz 
konusu olduğunda da güç ve faydayı güzellik uğruna 
gözden çıkarıyor; gösterişli yapraklar, müşkülpesent bir 
gözü doyurduktan sonra solup gidiyorlar dalında; unu-
tulmuş, vakitlerinden çok erken. Kanımca, bu kısır çi-
çeklenmenin bir nedeni, kadını insan değil, salt kadın 
olarak gördükleri için, şefkatli eşler, akıl yürütebilen an-
nelerden ziyade alımlı metresler yaratmaya hevesli er-
kekler tarafından yazılmış, konuyla ilgili kitaplardan alı-
nan yanlış eğitim. Zihinleri bu sahte yüceltmelerle öyle-
sine köpürtülmüş ki, yaşadığımız yüzyılın medeni ka-

GİRİŞ
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dınları, birkaç istisna haricinde, daha soylu emellerin 
peşinden gidip yetenek ve erdemleriyle saygı görmeyi 
talep edecekleri yerde salt sevilmeyi arzuluyor. 

Bu nedenle, kadın haklarına ve adabına dair bir ince-
lemede kadınların gelişimine yönelik eserlere değinme-
den geçmemek gerekir; hele hele kadın aklının sahte in-
celiklerle zayıflatıldığı düpedüz söyleniyor, deha sahibi 
erkekler tarafından yazılmış eğitsel kitaplar ciddiyetsiz 
yayınlarla aynı kefeye konuyor, akla dayanarak insanı 
hayvandan ayıran onurlu bir ayrım geliştirilebilecekken 
doğanın kudretli asasının zayıf ellere teslim edildiği ve 
kadının tastamam Muhammetçi bir zihniyetle insan de-
ğil, salt dişi olarak görüldüğü ileri sürülüyorsa.

Öte yandan okuyucularımın, kadın olduğum için, 
cinslerin eşitliği ve kadının aşağılığına dair sürüp giden 
tartışmayı bilhassa alevlendirmeye çalıştığımı düşünme-
lerini istemem. Fakat madem yeri geldi ve değinmeden 
geçmem, akıl yürütmemin temel argümanının yanlış yo-
rumlanmasına yol açabileceği için durup birkaç keli-
meyle fikrimi belirtmek isterim: Fiziksel dünyaya hük-
metmek bakımından genel olarak dişinin güç bakımın-
dan erkekten daha aşağı bir konumda olduğunu görüyo-
ruz. Doğanın kanunudur bu; üstelik görünüşe bakılırsa 
kadın lehine askıya alınmış ya da feshedilmiş de değil. 
İşte bu yüzden bu fiziksel üstünlük inkâr edilemez, hat-
ta soylu bir ayrıcalıktır! Ne var ki bu doğal üstünlükten 
tatmin olmayan erkekler, bizleri daha da alçaltmak, kısa 
bir süre hoşlarına gidecek, albenili birer nesneden ibaret 
kılmak istiyorlar; erkeklerin hayranlık gösterileriyle baş-
ları dönüp, duyularının esiri olan kadınlarsa kalıcı bir il-
giye nail olup erkeklerin kalbinde yer edinmeye ya da 
kendileriyle gönül eğlendiren erkeklerle dostluk kurma-
ya çalışmıyorlar. 

Bundan çıkarılabilecek bariz sonucun farkındayım; 
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dört bir yanda erkeksi kadınlara şiddetle karşı çıkıldığını 
görüyorum, peki ama nerede bu kadınlar? Eğer erkekler 
bu tabiri kadınların avcılık, silah kullanma ve kumar gibi 
heveslerini kınamak için kullanıyorlarsa, ben de haykırış-
larına canıgönülden katılırım. Fakat eğer karşı çıktıkları, 
kadının insana özgü erdemlere öykünmesi ya da daha 
doğrusu, insanın kişiliğini yücelten, yani kadını hayvan 
mertebesinden çıkarıp olması gereken yere, bir bütün 
olarak insanlık adı verilen mertebeye yükselten yetenek-
lere ve erdemlere ulaşmasıysa, kanımca kadına felsefi bir 
bakışla yaklaşan herkes, tıpkı benim gibi, onun her geçen 
gün daha çok erkeksileşmesini temenni etmelidir. 

Bu tartışmayla konu doğal olarak ikiye ayrılmış olu-
yor. Öncelikle tıpkı erkek gibi, bu dünyaya yeteneklerini 
ortaya çıkarmak için gelen kadını insanlık çatısı altında 
inceleyecek, ardından bilhassa kadının özgün yapısı üze-
rinde duracağım. 

Öte yandan pek çok saygın yazarın düştüğü hatadan 
sakınmak isterim; kadınlara yönelik eğitsel yayınların, 
Sandford ve Merton’ın1 sayfalarına serpiştirilmiş, dolaylı 
birkaç tavsiyeyi saymazsak, daha çok hanımefendilere hi-
tap eder nitelikte olduğunu görüyoruz, bense hemcinsle-
rime daha ziyade ciddiyetle seslenirken doğallıklarını yi-
tirmemiş oldukları için bilhassa orta sınıf kadınlara dönü-
yorum yüzümü. Belki de sahte inceliklerin, ahlaksızlığın, 
kibir ve gösterişin tohumlarını ekenler hep o büyük in-
sanlardır. Vakitsiz ve doğaya aykırı bir biçimde, insan ırkı-
nın olağan istek ve duygularına yukarıdan bakmayı öğre-
nerek yetişen bu zayıf, suni varlıklar, erdemin temelini 
çürütür, yozlaşmayı bütün bir topluma yayar! Bütün sı-

1. The History of Sandford and Merton(SandfordveMertonTarihi), Thomas
Day’in,Rousseau’nungörüşlerineyerverdiği,döneminçokpopülerbirçocuk
kitabı.(Ç.N.)
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nıflar arasında acınmayı en çok hak eden sınıftır onlar! 
Aldıkları eğitim, zenginleri gösteriş düşkünü ve âciz var-
lıklar haline getirir, zira gelişmekte olan aklı kişiliği yücel-
ten vazifelerle güçlendirmeyen bir eğitimdir bu. Vur pat-
lasın çal oynasın yaşar, bir süre sonra da belli koşulların 
belli sonuçları doğurmasını kaçınılmaz kılan doğa kanunu 
gereği gönül eğlendirmekten başka iş yapamaz olurlar. 

Toplumun farklı kesimlerini ve kadının her bir ke-
sim içindeki ahlaki karakterini ayrı ayrı değerlendirmek 
niyetinde olduğum için şimdilik bu kadarıyla yetinece-
ğim; çünkü fikrimce “Giriş” bölümünün özü, kitap içeri-
ğinin kabataslak bir özetini vermektir.

Hemcinslerimin, onları pohpohlayıp baş döndüren 
zarafetlerine iltifatlar yağdırmak, ilgiye ve bakıma muh-
taç, hep çocuk kalacak varlıklar olarak görmek yerine 
akıllı varlıklar sayıp öyle muamele ettiğim için beni ba-
ğışlayacaklarını umuyorum. Tüm içtenliğimle, insani bir 
mutluluğa ve gerçek haysiyete ulaşmanın yolunu göster-
mek istiyorum onlara; bütün kadınları kendilerini bede-
nen ve zihnen güçlendirmeye ikna etmeyi ve kalp hassa-
siyeti, narinlik, ince zevklilik gibi sözlerin zayıflıkla nere-
deyse eş anlamlı olduğuna, acımanın ve acımayla kardeş 
türden bir sevginin nesnesi olmaktan öteye geçemeyen 
bir varlığın çok geçmeden nefret nesnesine dönüşeceği-
ne inandırabilmeyi umuyorum. 

O halde, erkeklerin kölece tabiiyetimizi allayıp pul-
lamak için, küçümser bir edayla sarf ettiği bu kadınsı, 
hoş sözleri bir yana bırakıp zayıf cinsin özgün özellikleri 
olduğu söylenen ruh inceliği, aşırı hassasiyet ve tatlı uy-
sallığı hakir görerek erdemin incelikten üstün olduğunu 
ve en övgüye değer emelin, kişinin, cinsiyet ayrımı yapıl-
maksızın bir insan olarak kişiliğini geliştirmesi olması 
gerektiğini göstermek istiyorum; yine ikincil görüşler de 
bu basit kıstasa tabi tutulmalıdır.
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Aklımda tasarladıklarım aşağı yukarı böyle; inancımı 
bu mesele her aklıma geldiğinde kapıldığım yoğun duy-
gularla dile getirebildiğim takdirde kimi okuyucularımın 
tecrübe ve tefekkürle öğrenilmiş dersleri ayrımsayabile-
ceğini sanıyorum. Meselenin önemi itibarıyla, cümleleri-
mi seçerken pek öyle titizlenmeyecek ya da süslü bir an-
latım kullanmayacağım, benim amacım faydalı olmak; 
samimiyetim yapmacıklığa mahal vermeyecek; okuru 
dilimin zarafetiyle büyülemek değil, savlarımın gücüyle 
ikna edebilmeyi istediğimden, aynı yerde dönüp dolaşa-
rak ya da aklın ürünü olduğu için yüreklere dokunama-
yan, abartılı, yapay duygu fırtınaları kopararak vakit kay-
betmeyeceğim. Kelimelerle değil, şeylerle ilgileneceğim! 
Hemcinslerimi bir an önce toplumun daha saygın üyele-
ri haline getirme kaygısıyla, denemelerden romanlara, 
romanlardan da gündelik mektuplaşmalarla konuşmalara 
sızmış olan o pek allı güllü ifadelerden sakınacağım. 

Duyarlılığın hakiki güzelliğinin ancak karikatürü 
olabilen, ağızlardan bal gibi damlayan hoş ve boş sözler 
zevk duygusunu köreltip mahveder; yalın, süssüz ger-
çekten yüz çeviren bir müşkülpesentlik yaratır; en doğal 
duygular sahte ve mübalağalı hislerin tufanında boğulur; 
akıllı ve ölümsüz bir varlığı daha yüce bir varoluşa hazır-
layan ciddi görevlere keyif katması gereken aile yaşamı-
na özgü zevkler yavanlaştırılır. 

Kadınların eğitimi konusuna son zamanlarda geçmi-
şe kıyasla daha çok ilgi duyulmaya başlandı; gerçi hâlâ 
cinsiyetinden ötürü aklı havada bir varlık olarak görülü-
yor kadın, onu yergi ya da yönlendirme yoluyla geliştir-
meye çalışan yazarların alay ve acımalarına konu oluyor. 
Bilindiği üzere, kadınlar hayatlarının ilk yıllarını üstünkö-
rü bir şeyler öğrenmekle geçirir: Bu arada beden ve zihin 
gücü, sefih bir güzellik anlayışına kurban edilerek kadın-
ların kendilerini bu dünyada var etmesinin tek yolu sayı-
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lan, o çok arzuladıkları evlilik uğruna gözden çıkarılır. 
Onları hayvan mertebesine düşüren bu arzu yüzünden, 
kadınlar evlendiklerinde çocukça davranışlar sergilerler; 
giyinip kuşanır, boyanır, Tanrı’nın yarattığı varlıklara isim 
takarlar. Bu zayıf varlıkların yeri ancak haremdir! Hiç ev 
çekip çevirebilir mi onlar? Dünyaya getirdikleri biçare 
bebelere bakabilir mi?

O halde cinsimin mevcut tutumundan; yani zihin 
açan, ufuk genişleten soylu arzuların ve emellerin yerini 
almış olan egemen haz düşkünlüğünden şunu çıkarabili-
riz ki, kadının bugüne dek alageldiği eğitim, medeni top-
lum yapısının da desteğiyle onu aptallık üreten, önemsiz 
ve silik bir arzu nesnesi olmaktan öteye götürememiştir! 
Kadının sözde yetiştirilmek amacıyla aklı geliştirilmeksi-
zin yükümlülük alanının dışına itildiği ve güzelliğin kısa 
baharı geçip gittiğinde acınası ve işe yaramaz bir varlığa 
dönüştüğünü1 kanıtlayabilirsem, akılcı insanların kadın-
ları daha erkeksi ve saygıdeğer olmaya davet ettiğim için 
beni bağışlayacağını sanıyorum. 

Aslına bakarsanız, erkeksi sözcüğü öcüleştiriliyor: 
Kadının fazla cesaretli, fazla metin olacağından korkmak 
yersizdir, zira bedensel güç bakımından apaçık ortada 
olan yetersizliği zaten hayatın pek çok alanında onu bel-
li bir oranda erkeğe bağımlı kılar; o halde erdeme cinsi-
yet atfedip yalın gerçekleri kösnül hayallerle karıştırarak 
bu yetersizliği pekiştirmeye gerek var mıdır? 

Gerçekten de kadın, yanlış bir şekilde kusursuzluğu-
na inandırılarak zaten o denli aşağılanıyor ki; ortaya bir 
ikilem daha atmak istememekle beraber, yaratılan bu suni 
zayıflığın zalimliğe eğilimi körüklediğini, kadını gücün 

1.Şuanadınıhatırlayamadığımlatifbiryazar,kırkyaşınagelmişkadınındünya-
daneişikalmışolabileceğinisorar.[Aksibelirtilmedikçedipnotlaryazaraaittir.
(Y.N.)]
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doğal karşıtı olan kurnazlığa, bunun da onu arzu uyandır-
dığında dahi saygının altını oyan o aşağılık, çocuksu cilve-
lere sevk ettiğini iddia ediyorum. Erkekler hele bir daha 
ağırbaşlı, daha mütevazı olsunlar; hal böyleyken de ka-
dınlar doğru orantılı şekilde bilgeleşmezse, daha kıt bir 
anlayışları olduğu açıkça kanıtlanmış olacaktır. 

Burada kadınların genelinden söz ettiğimi belirtme-
me gerek olduğunu sanmıyorum. Tek tek değerlendirildi-
ğinde akıl bakımından erkeklerden daha üstün olan pek 
çok kadın vardır ve devamlı bir denge mücadelesinin ol-
duğu yerde ancak kütlesi doğal olarak daha ağır olan taraf 
baskın geleceği için kimi kadınlar kocalarına kendilerini 
alçaltmadan pe kâlâ hükmetmektedir; zira yöneten daima 
akıldır. 
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Günümüz toplumunda en basit hakikatler arandı-
ğında dahi dönüp temel ilkelere başvurmak, üstelik 
adım başı karşılaşılan, egemen önyargılarla boğuşmak 
gerekiyor. Yolumu açmak adına birkaç basit soru yönelt-
meme izin verilirse, yanıtların –her ne kadar farklı niyet-
lerle hareket edildiğinde sözler veya davranışlarla alenen 
yalanlanabiliyor olsalar da– akıl yürütmenin temel ilke-
leri kadar açık seçik ortaya çıkacağına inanıyorum. 

İnsana vahşi doğa karşısında üstünlük kazandıran ne-
dir?

Sorunun yanıtı, gün gibi açıktır:
Akıl. 
Bir varlığı diğerinden daha yüce kılan nedir? Erdem, 

deriz hiç düşünmeden.
Tutkular neden ekilmiştir yüreğe? “Çünkü insan, 

tutkularla mücadele ederek vahşi doğaya bahşedilmemiş 
bir bilgeliğe ulaşabilir,” diye fısıldar Tecrübe. 

Dolayısıyla, tekamülümüz ve mutluluğumuz, kişiye 
ayrıcalık katan ve toplumu bir arada tutan kurallara yön 
veren nitelikler olan akıl, erdem ve bilgiyle ölçülmelidir 
ve aslında, insanlığın bütününe bakıldığında görüleceği 
üzere, akıl hayata geçirildiğinde bilgi ve erdem zaten 
kendiliğinden ortaya çıkar. 

BİRİNCİ BÖLÜM

İnsanın Hakları ve 
İlintili Görevlerinin Değerlendirilmesi
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