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Sümeyye Esra KALKAN*1

Fatmagül Berktay’ın doktora tezine dayanarak hazırladı"ı “Tek 
Tanrılı Dinler Kar#ısında Kadın” adlı kitap, yazarın kendi tanımla-
masıyla toplumsal cinsiyet disiplini sınırlarını a#an multidisipliner 
niteli"i ile ayırt edilmektedir. Giri#, ardından sıralanan dört bölüm 
ve sonuç kısmından olu#an kitap, Hristiyanlık ve !slâmiyet’te kadının 
statüsü üzerine kar#ıla#tırmalı bir yakla#ım sunmaktadır. Yazar ara 
ara Yahudilikten de örnekler verdi"i çalı#masında Kitab-ı Mukaddes ve 
Kur’an-ı Kerim’de kadınla ilgili mevzuları -kısmen- zikrederek bunları 
yorumlama yoluna gitmi#tir. Bu kapsamda yazar, tek Tanrılı dinlerin 
kadına dair bakı# açısını cinsiyet kavramı üzerinden de"erlendirmi#, 
dinlerin ataerkil yapıda oldu"una dair ön kabulün yanında, bu kabulün 
ispatına yönelik açıklamaları öne çıkarmı#tır. 

Kitabın genel çerçevesinin verildi"i “Din, Kadınlar ve Direnme” 
isimli giri# bölümünde dinin toplumsal planda bütünle#tirici rolüne kar-
#ılık aynı zamanda ayrı#tırıcı yöndeki i#levi üzerinde durularak dinin 
siyasi ve sosyal mekanizmalar için bir tür me#rula#tırma aracı oldu"u 
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vurgulanmaktadır. Çünkü dinler insanların her türlü deneyimlerini 
anlamlı kılan düzenli ve total bir dünya anlayı#ına sahiplerdir. Bu 
anlayı# aynı zamanda dinin, dünyayı insan iradesinden ba"ımsız bir 
olgu olarak görmesini sa"lar ve böylece me#rula#tırılmı# dünyanın 
insan üzerindeki baskı niteli"i artar. Bu noktada yazar, me#rula#tırıl-
mı# ataerkil ön kabullerle ortaya çıkan dinlerin kadın üzerinde denet-
leyici bir role büründü"ünü, kadını tarihten dı#ladı"ı ve kendi tarihine 
yabancıla#tırdı"ına dikkat çekmektedir.

“Ana Tanrıça’dan Dölleyici Sözün Kudretine” ba#lıklı birinci bö-
lümde yazar; ilkel dinlerin toplumsal yapısı olan matriarkal bir toplum-
dan patriarkal toplumlara geçi#in tek Tanrılı dinlerin gelmesiyle bera-
ber ya#andı"ını; böylelikle kadınların denetim, iktidar ve egemenli"e 
sahip oldu"u toplum yapısının erkeklerin egemen oldu"u toplum yapı-
sına dönü#tü"ünü anlatmı#tır. Berktay, tarımın geli#mesi ve toplumsal 
örgütlenme #ekillerinin de"i#mesiyle beraber dönü#en ataerkil yapılı 
toplumlarda tek Tanrılı dinlerin “kadın toprak, erkek tohum” metaforu 
üzerinden Hristiyanlık ve !slâm’da kutsal kitapların kadına bakı#ını 
örneklendirmi#tir. Bahsi geçen metafor, ilkel zamanda yaratıcı gücün 
Ana Tanrıça’da oldu"u fakat tek Tanrılı dinlerin yaratma eylemini er-
ke"in dölüne atfetti"ini, kadını da topra"a benzeterek cisimle#tirdi"ini 
göstermektedir. Bu durumun Antik devirde de var oldu"unu filozofların 
dü#üncesinde de kadının konumunun erkekten a#a"ıda görüldü"ünü, 
üremede de esas etkenin erke"in varlı"ı #eklinde kabul edildi"ini belirt-
mi#tir. Yazar, dinlerde Tanrı ile erkek arasındaki benzerli"in, Tanrı’nın 
yaratma sıfatı ile erke"in üremede oynadı"ı ba#at rol dolayısıyla meta-
forik olarak kuruldu"unu söylemi#tir. Kitab-ı Mukaddes anlatılarında 
yeryüzünde ilk günahın i#lenmesinin ve cennetten kovulma hadisesinin 
sorumlusu olarak Hz. Havva’nın görülmesi ve bu yönüyle kadınların 
yüzyıllar boyu Yahudi ve Hristiyan dini kaynaklarında yer yer “ilk gü-
nah”ın sorumlulu"undan dolaylı bir pay alarak olumsuz vasıflarla tas-
vir edilmesi yazarın tezinde destekleyici olarak kullandı"ı en önemli 
argümanlardır. Fakat Kur’an’da insano"lunun ilk günahının kadına 
yüklenmesi manasında bir ayet yahut açık bir ifade bulunmadı"ından 
yazar, kadınların !slâm dininde ikincil statüde kabul edildi"ine dair gö-
rü#lerini Müslüman alimlerin/yazarların kendi yorumlarından örnek-
lerle temellendirmek durumunda kalmı#tır.
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“Ataerkil Sistemin Ayırt Edici Özelli"i: Kadın Bedeninin Toplumsal 
Denetimi” adını verdi"i ikinci bölümde, kadın cinselli"i ve do"urganlı-
"ının azalan nüfus dönemlerinde hayati önem ta#ıması meselesini ele 
alan yazara göre bu durum kadın bedeni üzerinde ilk denetimlerin ba#-
lamasına yol açmı#tır. Do"urganlık ve nüfus meselesi sebebiyle kadın 
üzerinde ba#layan denetim bu toplumlarda mülkiyetin babadan o"ula 
geçmesi ile bir kez daha kadınlar üzerindeki erkek denetimini arttırmı# 
dolayısıyla ataerkil aile kurumla#mı#tır. Yazar dinlerin de kadınlara 
özel kurallar getirerek -örtünme, peçe, evde haremlikte bulunabilme- 
ataerkil kurumla#maya katkı sa"ladıklarını, kadınların bedeni üzerin-
de ataerkil denetimi arttırdıklarını ve zamanla bunun toplumda sosyal 
davranı# halini aldı"ını belirtmi#tir. Yahudili"in kadını dinsel bakım-
dan noksan gördü"ünü, Hristiyanlı"ın ise tutumunun zaman zaman çe-
li#ki barındırdı"ını bir taraftan ilk inananlar arasında kadınların fazla 
olu#uyla kadınları pe#inden sürükleyen bir din olarak Bakire Meryem 
ve kendilerini Tanrı’ya adamı# kadınlar örnekli"inde di#il imgelerin çe-
kici gösterildi"ini di"er taraftan ba#tan çıkarıcı Havva imgesi ile kadın-
ların ayartıcı ve ba#tan çıkarıcı gösterildi"ini belirtmi#tir. !slâmiyet’e 
geldi"inde ise !slâm’ın kadının bireysel özgürlü"ü kısıtlayan bir din 
oldu"unu iddia etmi#tir. Hristiyanlıkta Hz. Meryem örne"inden yola 
çıkarak bekaretini muhafaza eden ve kendisini Tanrı’ya adayan kadın-
ların yüceltilmesinin kadının biyolojik bir varlı"a indirgenmesine kar#ı 
çıkmak oldu"unu ifade eden yazar, !slâm’da da halifeli"in erke"e veril-
mesi, kadının tesettüre girmesi, kadının ailesinden evinden sorumlu 
tutulması gibi konular üzerinden kadının ikincil ve noksan oldu"unu 
ispatlamaya çalı#mı#tır. 

“#nsanı Kendisine Kar!ı Bölen Bir Kutupla!ma: Ruh-Beden Kar-
!ıtlı"ı” isimli üçüncü bölümde cinsler arasındaki biyolojik farklılıkların 
toplumsal alanda bir e#itsizli"e dönü#mesine asıl sorun olarak i#aret 
etmi#tir. Bu durumun esasen Batı dü#üncesi içerisinde Antik dönem-
den itibaren topluma yansıtıldı"ından, antik dönemde kadının tamam-
lanmamı# erkek biçiminde tanımlanmasından erke"in ise saf akılla 
yani tanrısal ruh ile e#de"er görülmesinden bahsetmi#tir. Yazarın ken-
di ara#tırmalarına göre bu durum Helen ve !brani geleneklerinde de 
devam etmi#, kadın ve erkek kutupla#tırılmı#tır. Rönesans dönemiyle 
beraber kadının konumuyla ilgili hâkim olan görü# de"i#memi#tir. Re-
form sırasında Luther’in de antik dönemde Aristo dü#üncesiyle benzer 
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rotada devam etti"i hatta bazı görü#lere göre ataerkilli"in bu dönem çok 
daha fazla güçlendi"ini tarihsel alıntı ve anlatılarla ortaya koymu#tur. 
Bu dönem Aquinolu Tommaso’nun ünlü eserinde belirtti"i hiyerar#ik 
sıralama; Tanrı, melekler, erkekler, kadınlar, çocuklar #eklinde devam 
etmekte kadınlar erkeklerden a#a"ı tabakada görülmektedir. Berktay, 
!slâm dini üzerinden ataerkilli"in güçlendirildi"i tezini desteklemek 
için de bazı Müslüman din adamlarının görü#lerini zikrederek !slâm’ın 
kadını erkek tarafından bedensel olarak arzulanan bir varlık olarak 
gördü"ünü ileri sürmü#tür. A. Schimmel’den aktardı"ı yorumlamaya 
göre !slâmi çilecili"in kadınları Orta Ça" Hristiyanlı"ı kadar a#a"ıla-
dı"ını belirtmi#tir. Schimmel’e göre ilk dönem !slâmi çilecili"e dayanan 
metinlerde kadın, Arapça’da di#il olan nefs (insanı kötülü"e yönelten 
alçak benlik) ile özde#le#tirilmi#, Hristiyanlıkta oldu"u gibi ba#tan çı-
karıcı kötü ya#lı kadın olarak betimlenmi#tir. 

Kitabın son bölümü olan “Bugünkü Köktenci Yükseli!in de Oda"ı: 
Kadının Konumu ve Denetimi” ba#lı"ı altında dinin kadınların kendi 
durumları için öte dünya umuduyla bir kurtulu# sunmasının sa"ladı"ı 
motivasyona de"inerek ideal dindar kadının e#ine itaat etmesi ve yar-
dımcı olmasının gereklili"ini içeren dini buyrukların kadınlar arasın-
da böylelikle kar#ılık buldu"unu belirtmi#tir. Yani dinin me#rula#tırıcı 
yönü kadınların kaderlerine boyun e"melerini sa"lamı# kadınların bu 
durumu benimsenmesi ise dini yapılar tarafından övgü konusu haline 
gelmi#tir. Yazara göre matriarkal toplumları hariç tutarak eski ça"-
lardan bugüne kadın-erkek arasındaki farklılıklar üzerinden kadınla-
rın konumu giderek olumlu anlamda de"i#ime u"rasa da e#it duruma 
gelememi#tir. Dini köktendincilik ise özellikle Amerika toplumunda 
liberalizme, modern ya#am tarzlarına kar#ı durup ona meydan oku-
yarak kadının konumundaki de"i#imin gecikmesine sebep olmu#tur. 
Köktendinci toplumsal düzen bireysel özgürlük yerine cemaatle#meyi 
vurgularken modern toplumsal düzen ise daha fazla e#itlik ve bireysel 
özgürlükleri vurgulamaktadır. Kadın ise bu iki düzen arasındaki geri-
lim ile cenderede dönüp durmaktadır. 

Sonuç olarak yazar; insan ya#amında önemli bir yer tutan dinin; 
sosyolojik ve ideolojik bir olgu olarak tarihsel ve ça"da# ba"lamlarda 
toplumsal cinsiyet ile ili#kisini incelemi#, tek Tanrılı dinlerin kadınları 
de"i#mez bir biçimde ikincil ve ba"ımlı olarak tanımladı"ını ileri sür-
mü#tür. Dinler kendi içlerinde bir de"er barındırsalar dahi kadın-erkek 
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arasındaki kutupla#tırıcı tutumlarını devam ettirmekte hatta ataerkil 
yapılarıyla var olmaktadırlar. Bu sebeple tarih boyunca kadınlar, ken-
dilerinin eksik varlıklar olduklarına yahut soyut dü#ünme yetenekleri-
nin noksanlı"ına dair algıları yıkmaya çalı#mı#lardır. 

Fatmagül Berktay’ın dinlerde kadının konumunu ele aldı"ı bu ki-
tap, tek Tanrılı dinler dahil dinlere kar#ı yakla#ımında her zaman ele#-
tirel ve yüzeysel yakla#ımı ile dini argümanları yer yer kendi dünya 
görü#ü do"rultusunda reddetmesinden anla#ıldı"ı üzere pozitivist bir 
bakı#la meseleyi incelemi#tir. Yazarın bölümler içerisinde ima etti"i ve 
son bölümde belirtti"i dini argümanların son bulması ve kadının din-
den tamamen kopu#u ile e#itsizliklerin sona erece"i ve özgürle#ece"ine 
dair ifadeleri de pozitivist bakı#ın tesiri altında oldu"unu göstermekte-
dir. Yazarın en ba#ta bahsetti"i üzere konuyu toplumsal cinsiyet sınırla-
rını a#arak multidisipliner olarak ele almaya çalı#mı# olmasına ra"men 
cinsiyet söylemi içerisine konuyu hapsetti"i gözlenmi#tir. Argümanı tek 
Tanrılı dinlerin özelde de !slâm’ın ataerkil bir din oldu"unu ve kadının 
dinden uzakla#tı"ı oranda özgürle#ebilece"ini üstü kapalı bir #ekilde 
olsa da okuyucuya iletmektedir. Yazarın bazı Müslüman yazarların yo-
rumlarını !slâm dininin naslarından biri gibi ele alması, oto oryantalist 
bir söylemle kullandı"ı malzemeyi kendi bakı# açısı do"rultusunda yo-
rumladı"ını göstermektedir. Kitabın bir doktora tezi olmasına ra"men 
ideolojik bir bakı# açısıyla yazılmı# hissi uyandırması dikkat çekicidir. 
Yazar ba#ta multidisipliner bir çalı#ma ortaya koydu"unu belirtmi# 
olmasına ra"men farklı alanlardan -felsefe, antropoloji, dinler tarihi, 
!slâmi ilimler- verdi"i örnekler üzerinde uzmanların görü#lerine ve yo-
rumlamalarına daha fazla ba#vurmak yerine bu örnekleri kendi de"er-
lendirmeleri ile aktarmı#tır. Kanaatimce yazarın dinlere kar#ı önyargılı 
yakla#ımı dinlerin kadına dair söylemlerindeki çıkarımlarında indirge-
meci yakla#ımla hareket etmesine sebep olmu#tur. 

Ayrıca yazarın çalı#masında bazı noktalarda referanstan bahseder-
ken referansını açıkça göstermemi# olması, zikretti"i bazı hadislerin 
kayna"ını belirtmemi# olması gibi teknik eksiklikler dikkat celbetmek-
tedir. Bu haliyle yazarın ba#ta dile getirdi"i vaatlerini yerine getirip 
getiremedi"i hususu tartı#maya açıktır. Zira çalı#madaki örtük ön ka-
bullerin meseleye dört ba#ı mamur bir nesnellik ve açıklık kazandıra-
bildi"ine dair ku#kular olu#maktadır.
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Son olarak; Berktay’ın ismiyle bütünle#en ve doktora tezi olan “Tek 
Tanrılı Dinlerde Kadın” çalı#ması, kadın çalı#maları literatüründe 
multidisipliner bir çalı#ma ortaya koyma amacıyla yola çıkılmı# olması 
hasebiyle önem arzetmektedir. Dinlerde kadına odaklanan çalı#malar 
genellikle !slâm diniyle sınırlı kalmı# ve tek Tanrılı dinlerin tamamını 
kapsayan bu tarz bir çalı#ma giri#imi sınırlı kalmı#tır. Bugün böyle 
alternatif çalı#malar olsa da Berktay’ın yazdı"ı dönemde bu çalı#ma ko-
nunun ilk örne"ini olu#turmu#tur. Üç Kutsal Dinde kadının konumu-
nu ele almak hem multidisiplinerlik hem de dine inananların dinlerini 
farklı #ekillerde algılayıp yorumlamaları ve de"i#ik biçimlerde ya#aya-
rak toplumsal ya#ama farklı desenlerde yansıtmalarından dolayı olduk-
ça zor bir meseledir ve dini ilimlere dair bir alt yapı gerektirmektedir. 
Berktay’ın yazınında ortaya çıkan bu eksiklik, bundan sonra yapılacak 
çalı#malarda dikkate alınması gereken önemli noktalardan biridir.
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