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Mutfakta Pişir Mutfakta Ye:  
˙ağdaş Dinler Tarihi Metodolojisinde  

Feminist Yaklaşõm  
 
 
 
 
 

Mustafa ALICI* 
 

 

Atõf/': Alõcõ, Mustafa, (2005)., Mutfakta Pişir Mutfakta Ye: ˙ağdaş Dinler Tarihi 
Metodolojisinde Feminist Yaklaşõm, Milel ve Nihal, 2 (2), 81-110. 

Özet: Feminist yaklaşõm, çağdaş Dinler Tarihi metodolojisi içinde özellikle bazõ Ba-

yan Dinler Tarihçilerin ayrõ bir kategorik model olarak öne çõkardõklarõ çok yeni 

bir araştõrma alanõdõr. Bu yaklaşõmõn, seküler feminist hareketler, hõristiyan 

feminist teolojiler ve feminist antropolojiler gibi üç terminolojik ve kavramsal 

kaynağõ bulunmakta olup, günümüzde disiplinin en etkili ve en eleştirel yakla-

şõmlarõndan birini oluşturmaktadõr. Bu model, işlevsel açõdan başta dinlerdeki 

dişi tanrõsal varlõklar olmak üzere kadõn din kurucu ve liderleriyle, ruhban veya 

sõradan kadõn dindarlarõn tecrübelerini, onlarõn rol ve statülerini baskõn olarak 

araştõrmak aynõ zamanda geleneksel Dinler Tarihi metodolojisini sorgulayõp �

gerektiği durumlarda- geçmişte ele alõnan fenomenleri yeniden yapõlandõrmak 

istemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Feminizm, Feminist Yaklaşõm, Dinler Tarihi Metodolo-
jisi.  

 

GİRİŞ:  Seküler Feminizm, Hõristiyan Feminist Teoloji ve Femi-
nist Antropolojilerden Dinler Tarihi�nde Cinsiyet Kategorisine 

Bu makale, seküler feminist hareketler, hõristiyan feminist teolojiler 
ile cinsiyet kategorisini öne çõkaran çağdaş feminist antropologlarõn 

                                                 
* Yrd. Doç. Dr., K.T.Ü. Rize İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Anabilim Dalõ. 
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kazanõmlarõndan büyük ölçüde etkilenen, onlarõ başlama noktasõ 
yapan bazõ Bayan Dinler Tarihçilerinin, kendi özgün metodolojik 
yaklaşõmlarõnda belirginleşerek gittikçe ayrõ bir kategori haline dö-
nüşen feminist yaklaşõmla ilgili son dönemdeki tartõşmalarõ incele-
mek niyetindedir. Bunu yaparken yaklaşõmõn temel kavram ve me-
seleleri, gelecek yönelimleriyle ilgili öngörüleri ve temel sorunlarõ 
anahatlarõyla yansõtõlacaktõr.  

Modern toplumlarõn vazgeçilmez �bir fenomeni� olarak femi-
nizm; kadõnlarõn, sosyal, siyasi ve ekonomik durumlarõ bağlamõnda 
tecrübeleriyle õsrarla ilgilenen sosyal teori, siyasi hareket veya teolo-
jik/ ahlaki felsefelerden oluşan, bazen birbirinden farklõ olabilen 
hareketlerin genel adõdõr. Daha çok Avrupa ve Kuzey Amerika�da 
gelişip ideolojik açõdan her alana el atmak isteyen bu akõm, kökü 
itibarõyla sanayileşme çağõna hatta sömürgeciliğin başladõğõ dönem-
lere kadar gitmektedir. Dahasõ feminist hareketler, hem kültürel 
emperyalizmin eleştirisi ile hem de sekülerizm ile yakõndan ilintili 
olup bundan dolayõ kimlik, ekonomi, siyaset, ideoloji ve bilimsel 
araştõrmalarla doğrudan etkileşim içindedir1. 

Cinsiyet, bir eleştirel kategori olarak başlangõçta feminist felse-
fe içinde çoğunlukla kadõn araştõrmalarõyla özdeş görülmüş oldu-
ğundan2 feminizm bağlamõnda farklõ kültür ve cemiyetlerde, cinsler 
(sexes) arasõndaki anatomik farklõlõklarõ esas alõr. Bu anlamda �cin-
siyet�, sadece kültürel açõdan cins olarak anlaşõlmaz aynõ zamanda 
cinslerin üzerine bina edildiği üretim yapõsõ olur3. Daha pratik bir 
ifadeyle cinsiyet, insanlarõ �kadõnlar� ve �erkekler� olarak bölen ve 
onlarõ birbirinden ayõrt eden, algõlayõp değerlendiren ve davranan 
bir kategoridir. Bu kategori, modern antropolojik bilimlerde farklõ-
laşmalarõ, yabancõlaşmalarõ veya bilinçli ayrõşmalarõ ifadede kolay-
                                                 
1 Katherine K. Young, �Introduction�, Today�s Woman in World Religions, ed. 

Arwin Sharma, 1. 
2  Ursula King, � Introduction: Gender and the Study of Religion�, Religion and 

Gender, ed. Ursula King, Oxford 1995,1. 
3  Daniel Boyarin, �Gender�, Critical Terms for Religious Studies, ed. Mark C. Taylor, 

Chicago- London 1998, 117. 
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lõk sağlar. Bu yüzden günümüzde Dinler Tarihi, çok yönlü antropo-
lojik bir disiplin olarak insanlõğõn hizmetindeki metodolojileri için-
de cinsiyet konusuna daha fazla eğilmek ve insanõ erke/dişi ayõrõ-
mõna bağlõ olarak incelemek istemektedir4. 

Kõsacasõ seküler feminist sözlükte �cins�, biyolojik olarak erkek 
ve kadõn diye ikiye ayrõlõrken cinsiyet, kültürel rolleri ifade etmek 
ve insanõn, cinsine uygun olmak üzere tanõmlanan özgün kültürel 
davranõşlarõnõ özetler. Ancak bu kategoride kadõnõn baskõ altõnda 
kalmasõ veya erkeğin, aileden başlayarak tüm sosyolojik ve biyolo-
jik kurumlarda öne çõkmasõ ve sonunda �insanõ� temsil etme yetisi-
ne sahip olmasõ aynõ zamanda feminist gündemin eleştiri odağõn-
dadõr. Yine feminist literatürde dişi oluş, olumlu, eril oluş ise olum-
suzdur5.  

Seküler feminizmdeki gelişmelerin neticesinde 1980�lerin ba-
şõndan itibaren üç değişik feminist yaklaşõm ortaya çõkmõştõ, a. Cin-
siyetin sosyal veya kültürel yapõsõna dayalõ feminizm. b. Kadõnlarõn 
değişik kültürler içindeki statüsünü, rolünü ve otoritesini esas alan 
materyalist feminizm c. Sõnõf, iktidar bağlamõnda mukayeseli olarak 
cinsiyetin tarihsel teşekkülünü kabul eden feminizm. 

Hõristiyan feminist teolojiler ise, 1960�larda İngiltere, Batõ Av-
rupa, Latin Amerika ve bilhassa A.B.D�de ortaya çõkmõştõr. Bu nor-
matif duruşlar, Marxist insan ideolojilerinden (bilhassa birbirine 
yabancõlaşmamõş insanlõğa vurgu yapmasõndan ve sõnõf egemenli-
ğine yönelik şiddetli eleştirilerinden6), teolojik (mesela liberal teolo-
jiler) ve ekonomik feminist akõmlardan hatta sosyo-politik olaylar-
dan (söz gelişi 68 olaylarõndan) derinden etkilenmiş bir teoloji türü-
nü oluştururlar. Bu teoloji, cinsiyete bağlõ kutsal kitap 
                                                 
4  Randi R., Warne, �Gender�, Guide to The Study of Religion, ed. Willi Braun, 

Russell T. McCutcheon, London- New York 2000, 140. 
5  Ursula King, a.g.m., 4-7. 
6  Feminizm Marxist ideoloji arasõndaki ilişkiler konusunda geniş bilgi için, Heidi 

Hartmann, �The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Toward a More 
Progressive Union,� ed. Lydia Sargent, Women and Revolution: The Unhappy 
Marriage of Marxism and Feminism, Boston 1981, 210- 230. 
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hermenötiğini, Mesih�in gözündeki kadõn eşitliğini, dinde kadõnla-
rõn ruhbanlõğõnõ ve kadõn dindar antropolojisini öne çõkararak asõr-
lardõr �düşen kadõn insanõn�, yeniden şeref kazanmasõnõ konu edi-
nir. Bunun yanõnda o, Hõristiyanlõğõn eril teolojik yorumlarõna karşõ 
çõkarak, geleneksel Tanrõ anlayõşlarõ başta olmak üzere tabiat, gü-
nah, lütuf, kristoloji, fidye öğretisi ve kilise gibi temel konularõ �ye-
niden ve kadõn gözüyle yapõlanõp yorumlanmasõnõ� amaçlar7. Özel-
likle kadõn feminist teolog K. E. Borresen, klasik Hõristiyan teoloji-
sindeki kadõn karşõtõ antropolojileri geniş ölçüde eleştirdiği kitabõ 
(Subordination and Equivalence: The Nature and Role of Woman in 
Augustine and Thomas Aquinas, Helsinki 1968), bu alan için çok etkili 
bir eser olmuştur. 

Borresen ve onun gibi feminist teologlar, aynõ zamanda kadõn 
dindarlarõn, kişiliklerini ve kilise veya cemiyet içindeki liderliklerini 
işleyerek bilhassa Yahudi-hõristiyan gelenek içindeki örnekleri öne 
çõkarõrlar. Zaman zaman tarihsel uygulamalarõ eleştiren bu tür teo-
loglara göre patristik, ortaçağ ve modern çağ teolojilerden oluşan 
Hõristiyan teoloji geleneği kesinlikle erkek egemen veya babaya 
dayalõ bir anlayõşla yoğrulmuştur8. Bunu biraz daha açmak istersek; 
hõristiyan feminist teolojiye göre bilhassa Kitab-õ Mukaddes, babalar 
(patriarch) sayõlan bir kõsõm �erkekler� tarafõndan erkek egemen 
kültürler içinde yazõlõp çevrilmiş veya yorumlanmõştõr. Artõk cinsi-
yeti öne çõkaran tarihsel tenkit metotlarõ kullanõlarak feminist 
hermenötik modeli esas alõnmalõ, kadõnlarõn kutsal metinler içinde-
ki gerçek yeri belirlenmelidir. Hõristiyan feminist teolojilere göre 
Tanrõ iradesi kesinlikle kültürlerin yoğurduğu beşer iradesinden 
ayrõştõrõlmalõdõr. Bu öncülden hareket eden feminist teoloğlar için 

                                                 
7   R. R. Ruether, � Feminist Theology�, A New Dictionary of Christian Theology, ed. 

Alan Richardson- John Bowden, Kent 1996, 210-211; H. M. Conn, �Feminist 
Theology�, New Dictionary of Tehology, ed. Sinclair B. Ferguson,- David F. 
Wright, Leicester � Illinois 1996, 255-258. 

8 Geniş tartõşmalar için; M. Daly, The Church and the Second Sex, London 1968; R. 
Ruether, Religion and Sexism, New York 1974. 
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bilhassa ilk dönem kilise İncil başta olmak üzere kutsal metinlerin 
gerçek değeri konusunda önemli feminist ipuçlarõna sahiptir9. 

Bu bağlamda feminist hõristiyan teolojiler, günümüzde diğer 
din mensuplarõnõ da etkilemiş görünmektedir10. Söz gelişi Afrika 
dinleri, Budizm, Hinduizm, İslam11 gibi gelenekler içinde feminist bir 
yeniden yapõlanmacõlõktan bahsetmek mümkündür. Ancak hemen 
belirtelim ki dinlerdeki feminist teolog ve filozoflar, kendi kültürel 
geleneklerinde çoğu kez bir cezalandõrmayõ veya en azõndan dõşla-
nõp ihmal edilmeyi gerektiren, �humanist�, �liberal� veya �reform-
cu� veya �deformist� olarak görülmektedir. Hõristiyan dünyasõnda 
ancak 1980�lerin sonuna kadar feminist özgürlükçü teolojiler, kadõn 
sorunlarõnõ çözmede başlõca akademik destek olarak görülmeye 
başlandõlar12. Hõristiyan kadõn feminist teoloğlar arasõnda Mary 
Daly, Rosemary R. Ruether, E Schüssler, Kari Elizabeth Borresen, 
Mieke Bal, Judith Plaskow ve Elizabeth Grosz sayõlabilir.  

Sonuçta dinle ilgili cinsiyete dayalõ tenkitsel eserlerin ortaya 
çõktõğõ liberal feminist teolojiler, kadõnõn dinî açõdan kusurlu veya 
yetersiz oluşuna açõkça meydan okumaya başlamõşlardõr13. 

                                                 
9 Bu konuda bilgi için Daphne Hampson, Theology and Feminism, Oxford 1990. 
10  Diğer dinlerdeki feminist hareketler ve kadõn sorunlarõ gibi konularda daha 

detaylõ bilgi için Women in World Religions, (ed. Arvind Sharma, Albany 1987), 
Women in the World�s Religions, Past and Present, (ed. Ursula King, New York 
1987). 

11 Söz gelişi İslam�daki cinsiyet ve kadõn erkek ilişkileri konusunda Fatima 
Mernissi, Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society, 
London 1975; A. Al- Hibri, Women and Islam, London 1982; Leila Ahmed, Women 
and Gender in Islam, New Haven- London 1993. 

12  Penolope Margaret Magee, � Disputing the Sacred: Some Theoretical 
Approaches to Gender and Religion�, Religion and Gender, ed. Ursula King, 
Oxford 1995, 103. 

13 Bu konuda geniş bilgi için George H. Tavard, Woman in Christian Tradition, 
Notre Dame 1973; Rosemary Radford Ruether�in editörlüğündeki Religion and 
Sexism- Images of Woman in the Jewish and Christian Traditions, (New York 1974) 
ile Marsha Aileen Hewitt tarafõndan kaleme alõnan Critical Theory of Religion- A 
Feminist Analysis (Minnieapolis, 1995) adõndaki eserdir. 
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�Cins� ile �cinsiyetʺ arasõndaki farkõn bile belirgin olmadõğõ bir 
anlayõştan daha gelişmiş bir cinsiyet konusuna dönüşümü planla-
yanlar hiç şüphesiz antropologlardõr14. Özellikle feminist antropo-
loglar, bu konuyu küresel olmasõ açõsõndan modern bir sorun olarak 
görürlerken, farklõlõklara olumlu yönde aşõrõ vurgusu ve tasvibiyle 
de postmodern bir mesele olarak anlarlar. Kültür antropologlarõ 
Lisa Adkins ve Diana Leonard, çağdaş antropoloji verilerine daya-
narak cinsiyete farklõ modellerle yaklaşmaktadõr; söz gelişi onlarõn 
ileri sürdüğü bir yaklaşõma göre cinsiyet ve seks, aynõ/homolog an-
lamdadõr. Yani insanoğlu, kimlik açõsõndan cinselliğine bağlõdõr ve 
seks, bireyin anatomik bir kaderi gibi tecrübe edilen, onun kendi 
cinsiyeti yoluyla kendi cinselliğini yaşamasõnõ sağlayan bir doğallõk-
tõr ve bu bağlamda ikisi de birdir. Bu bakõş açõsõ aynõ zamanda gele-
neksel Batõ görüşüdür. Çağdaş sosyo-biyologlar ise parçalara ayõrõ-
cõ/postmodern bir terim olarak �beyin seksi� fikrini geliştirmişler-
dir. Yani bedeni farklõ olmakla beraber zihniyeti cinsel tercihini 
açõkça ortaya koyan görüştür. Bu yaklaşõm için tercihli cinsiyetin 
sergilenmesi, seks kadar doğal olmalõdõr. İkinci yaklaşõm modeli, 
cinsiyet ile seksi, kõyaslanabilir yani analojik bulur. Buna göre beşer 
kimliği sekse odaklanmõştõr ve cinsiyet bilinci, bir grup içinde yaşa-
nan tecrübelere dayalõ olarak belirlenmektedir. Söz gelişi, sosyalle-
şen bir kişinin, kadõnlarõn bulunduğu bir grup içinde kadõn gibi 
yaşayabilmesi gibi. Burada cinsiyet seksi sembolize etmekte ve seks 
de buna karşõlõk cinsiyeti sembolize etmektedir. Üçüncü yaklaşõm 
ise seks ve cinsiyeti heterojen görür. Bu yaklaşõma göre insan kimliği, 
kişinin ait olduğu seks sõnõfõndan gelmekle birlikte ne seks ne de 
cinsiyet, bu model için doğal karşõlanõr. Aksine sosyal ve politik 
bilince dayalõ mantõk, seks ve cinsiyet arasõndaki ilişkiyi belirleyen 
ve onu ayõrt eden asõl unsurdur. Bundan dolayõ cinsiyet, seksi yapõ-
landõrõr veya seksten önce gelir15. 

                                                 
14  Daniel Boyarin, a.g.m., 117. 
15 Lisa Adkins, Diana Leonard, �Reconstructing French Feminism: 

Commodification, Materialism and Sex�,Sex in Question, ed. Diana Leonard- 
Lisa Adkins, London 1996, 17. 
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Feminist antropolojide �insanõn� cinsiyeti, kimlik verici unsur 
olarak özellikle onun hayat imkanõnõ, yeteneğini, sembolik temsili-
ni, sosyal gücünü, kültürel otoritesini, beklentilerini, elbisesini veya 
fiziksel şiddete maruz kalõp kalmamasõnõ, duygusal ifadesinin ma-
hiyetini, cinsel arzularõnõn keyfiyetini �anlamlandõrõr� ve �isimlen-
dirir�. Bu açõdan sosyo-kültürel cinsiyet bilgileri, kişinin/insanõn 
sosyal değerini ve dinî statüsünü de olumlu veya olumsuz etkileye-
bilir. Buna dayanarak genel antropolojinin bir konusu olabilen cin-
siyet, öncelikli olarak feminist antropolojinin ana gündemine otur-
muştur16. 

Günümüz cinsiyete önem veren feminist antropolojide biyolo-
jik seks, güçlü olarak vurgulanmaktadõr. Bunun yanõnda tüm iyileş-
tirmelere rağmen kültüre dayalõ cinsiyet anlayõşõ, zayõf tabiatõnõ 
korumaktadõr. Bu anlayõşa göre erkeğin üstünlüğü, kadõnõn onun 
gerisinde kalõşõ, kaçõnõlmaz ve bir o kadar da doğal bir olgudur ve 
erkek lehine bozulan bu durum hem kozmik olarak belirlenen hem 
de ilahi açõdan düzenlenen bir kanun olmuştur. Heteroseksüel (kar-
şõ cinse duygusal ve cinsel ilgi duyma, kendi cinsine ilgi duymama) 
oluş, normatiftir. Bunun yanõnda kadõn/erkek arasõndaki fark, kadõ-
nõn mahiyetine yeniden değer vermekle tamir edilebilir özelliktedir. 
Sonuçta kozmolojik erkek/dişi farklõlõğõ, biyolojik bir farklõlõk vur-
gusuyla desteklenir ve beşer hayatõnda temel ve belirleyici unsur 
haline dönüşür. Bunun yanõnda seks biyolojik bir form olarak doğal 
bir olgu olurken, dõş etkenlerin tesirinde ve onlara bağlõ gelişen 
cinsiyet ise kimi geleneklerde kültürel olarak algõlanabilir17. Femi-
nist antropolog Monique Wittig, cinsiyet ideolojisi diye ayrõ bir ka-
tegori açarak cinse dayalõ işlevlerin ideolojik olarak bazen kültürler 
içinde maskelendiğini, erkek ve kadõn arasõndaki sosyal tezatlõğõn 
erkekler adõna pozitif ayõrõmcõlõğa götürdüğünü, eril/dişil, er-
kek/kadõn gibi ayõraçlarõn ise sürekli maddi ve ekonomik seviyede 
otoriteye hizmet için kullanõldõğõnõ iddia eder. Yine o,� doğal� bir 

                                                 
16 Randi R. Warne, � Gender�, Guide to the Study of Religion, 140-141. 
17  Randi R., Warne, a.g.m., 146-148. 
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cins anlayõşõndan ziyade baskõ ve zulüm gören bir cins ile baskõ 
yapan ve zülüm eden bir cinsin öne çõkarõldõğõnõ hatta böyle bir 
cinsi yaratanõn da bu kötüye kullanõmlar olduğunu ileri sürmekte-
dir18. 

Seküler ve (Hõristiyan) teolojik feminist modellerin etkili baskõ-
sõyla bilhassa 1980�lerden itibaren bazõ kadõn Dinler Tarihçiler tara-
fõndan, bilimsel Dinler Tarihi çalõşmalarõnõn erkek egemen bir bilim 
olduğu ve bu alana sürekli bir erkek maskesinin giydirildiği ileri 
sürülmüştür. Hatta onlara göre insanlõk tarihi boyunca iktidar, tem-
sil, bilgi ve bilimsel faaliyetler konusunda kadõnlar aleyhine bir 
oransõzlõk göze çarpmaktadõr. Nitekim 1980 sonrasõ Dinler Tarihi 
metodolojisinde feminist yaklaşõmõ öne çõkaran Dinler Tarihçiler 
arasõnda Rita M. Gross, Kari Elizabeth Borresen, Felicity Edwards, 
Ursula King, Kim Knott, Rosalind J. Hackett, Donate Pahnke, 
Morny Joy, Penelope Margaret Magee, Naomi Goldenberg, Marilyn 
F. Nefsky, Randi R. Warne, June O� Connor, Darlane Jushka, 
Rosalind Shaw, Carol Christ ve Erin White sayõlabilir. 

Çoğunlukla bu kadõn araştõrõcõlar tarafõndan işlenen feminist 
çalõşmalar, günümüzde pek çok yönden antropolojik bilimlere 
meydan okumakta ve din bilimlerindeki geleneksel ve yaygõn görüş 
ve uygulamalarõ derinden sarsmaktadõr. Bu yeni yaklaşõm modeliy-
le Dinler Tarihçi �artõk bir bayan� özne olarak nesnel çalõşmalar 
yapmakta, Dinler Tarihi çalõşmalarõ içinde �Kadõn ve...� veya �... 
Kadõn� gibi başlõklara sõkça rastlanmaktadõr. Zira bu yaklaşõma göre 
kadõn oluşu, ancak bir kadõn doğru olarak anlayabilir ve araştõrabi-
lir. Feminist yöntem model olarak artõk son yirmi yõl içinde Dinler 
Tarihi�nde bir kültür olmaya başlamõş ve sayõsõz eserin ortaya çõk-
masõna vesile olmuştur19. 

                                                 
18  Monique Wittig, The Straight Mind and Other Essays, London 1992, 2. 
19 Ursula King, �General Introduction�, Women in the World�s Religions, Past and 

Present, ed. Ursula King, New York 1987, VII; ayrõca Randi R. Warne, a.g.m., 152. 



˙ağdaş Dinler Tarihi Metodolojisinde Feminist Yaklaşõm 

MİLEL

 

VE NİHAL 
inanç�kültür�mitoloji 

89 

Feminist Dinler Tarihçiler, özellikle 1990 sonrasõnda ise artõk 
genel metodoloji içinde farklõ bir model olarak feminist yaklaşõmõ 
kavramsal açõdan ortaya koymaya giriştiler. Bilhassa Anglo- Saxon 
bölgelerde bulunan Dinler Tarihçilerin bu ülkelerindeki seküler 
feminist akõmlar veya feminist teoloğlarõn görüşlerinden etkilen-
mekte ve cinsiyet konusunda önemli bilimsel toplantõlar da düzen-
lemektedir.  Söz gelişi Uluslar arasõ Dinler Tarihi Cemiyeti 
(IAHR)�nin 3- 8 Eylül 1990 tarihlerinde Roma�da yaptõğõ XVI. Genel 
Kongresi sõrasõnda Din ve Cinsiyet konulu bir panel organize edilmiş 
ve konu yaklaşõk on dokuz kadõn Dinler Tarihçi tarafõndan etraflõca 
tartõşõlmõştõ. Bu panelde sunulan tebliğler daha sonra Religion & 
Gender (1995) adõyla İngiliz Dinler Tarihi Derneği Başkanõ Ursula 
King tarafõndan kitaplaştõrõlmõştõr.  

Bunun yanõnda 1997 yõlõnda Finlandiya, Turku�da yapõlan böl-
gesel IAHR toplantõsõnda ʺDinlere Metodolojik Yaklaşõmlar� adõnõ 
taşõyan sempozyumda20 ev sahibi olarak fenomenolog Lauri Honko, 
giriş mahiyetinde tebliğinde Dinler Tarihi metodolojisinde son dö-
nemlerde hakim olan iki önemli değişime õşõk tutmuştur; 1. Analitik 
ve kognitif bağlamda din tanõmlarõndaki yeni gelişmeler. 2. Dinler 
Tarihi�nde ortaya çõkan feminist (cinsiyetle) ilgili temel yaklaşõmlar. 
Bu gelişmelere ilave olarak yine IAHR�nin 1995 tarihli Mexico City 
XVII. Genel Kongresi ile 2000 yõlõ Durban XVIII. Genel Kongresi, 
feminist metodoloji kategorisi altõnda özel bilimsel toplantõlara ev 
sahipliği yapmõştõr21. Yine günümüzde feminist yaklaşõm adõna en 
önemli gelişmelerden biri de Uluslararasõ Dinler Tarihi Derneği 
(IAHR)�nin, Mart 2005�de yapõlan XIX. Tokyo Genel Kongresi�nde 
Amerikan feminist Dinler Tarihçi Rosalind I. J. Hackett�in başkanlõ-
ğa seçilmesi olmuştur. Hackett, özellikle Afrika dinleri bağlamõnda 
kadõn dindarlar konusuna eğilen ve feminist modeli hararetle savu-

                                                 
20  Bu sempozyum daha sonra kitaplaştõrõlmõştõr; Approaching Religion Part I.: Based 

on Paper Read at the Symposium on Methodology in the Study of Religion Held at Ab, 
Finland, on the 4 th-7 th August 1997, ed. Tore Ahlback, Abo 1999.  

21 Mustafa Alõcõ, �Uluslararasõ Dinler Tarihi Cemiyeti (IAHR)�nin Dinler Tarihi 
Metodolojisine Kurumsal Katkõsõ�, Milel ve Nihal, 2 (1), 60-62. 
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nan bir Dinler Tarihçidir. Zaten disiplin içinde gittikçe etkin olmaya 
başlayan cinsiyet konularõnda deneysel açõdan delilli, daha dengeli 
ve daha diyaloğa uygun bir metot takip edilmek istenmektedir. Bu 
amaca uygun olarak yayõnlanmakta olan en önemli akademik dergi, 
1985�de kurulan Journal of Feminist Studies in Religion adõnõ taşõr. 

A. Dinler Tarihi�nde ve Dinlerde Erkek Egemenliğe (Andro-
centrism) Karşõ Durmak: Hermenö-Feminist İtirazlar 

Feminist yaklaşõm, öncelikle Dinler Tarihi disiplin içindeki gelenek-
sel metodolojileri, kendi kavramsal bağlamõ içinde bilimsel olarak 
tenkit etmektedir. Buna göre Dinler Tarihi, akademik çalõşmalarõn-
da daima dindar olarak erkeğin ne yaptõğõnõ anlatan, insanda erkek 
cinsini öne çõkaran ve önce onu anlatmak isteyen katõ bir söyleme 
sahip olmuştur. Yine araştõrma konusu gelenekler içinde erkeğin 
yaptõğõ şeyler, genelleştirilmekte, kadõnõn yaptõklarõ ise sorunlu 
konular olarak görülmektedir. Bunun yanõnda erkeğin din içinde 
yaptõklarõ sadece ciddi işler olmakla kalmayõp entelektüel açõdan 
araştõrõlma ve tahlile layõk fenomenler olarak �değerli� ve bir o ka-
dar da �tüm insanlõğõ temsil etme� hakkõna sahip bulunmuştur ve-
ya bulunmaktadõr. 

Katherine Young, dinî araştõrmalardaki çağdaş feminizmin 
dinlerdeki iki eğilimi bertaraf etmek için mücadele ettiğini savunur; 
1. Dinlerdeki başta kurum ve inançlar olmak üzere çeşitli fenomen-
ler üzerindeki erkek egemenliği( androcentric). 2. Erkeklerin kadõn-
lardan üstün olduğuna dair meşruluk veren kurallarõn sorgulanma-
sõ (sexizm). Buradan hareketle Young�a göre dinle araştõrmalarda 
Aşkõn(lõk) ve kutsallõk, sürekli eril cinsle ifade edilmiş ve kadõn ve 
kadõnlõk, kurtuluş açõsõndan baskõn erkek yapõlarla şekillendirilme-
ye mahkum kõlõnmõştõr22. Ursula King ise onu destekleyici mahiyet-
te, erkek Dinler Tarihçilerin, kendi görüşlerini erkek cinsiyeti mer-
kezli faraziyelere dayandõrõrken hem veri toplama ve model inşa 

                                                 
22 Young, a.g.m., 7-30. 
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etmede hem de temel teoriler ikame ederken bir takõm ciddi sõkõntõ-
lar doğurduklarõnõ ileri sürmektedir23. 

Chicago Üniversitesi Dinler Tarihçilerinden ve Mircea 
Eliade�nin önde gelen talebelerinden olan Rita M. Gross�a kadõnlarla 
ilgili feminist araştõrmalarõnõn asõl meydan okumasõ, bir tür etnik 
merkezcilik anlamõna da gelebilen erkek egemenliğine yönelik şid-
detli tenkitlerdir. Gross, Dinler Tarihi metodolojisine hakim erkek 
egemen (andro-centrism) yaklaşõmõn üç önemli karakteristiğinden 
bahseder: 1. Araştõrmalarda erkek olmak ve onun unsurlarõnõ öne 
çõkarmak, �daimi� ve �sõradan� hatta �normatif� bir şey kabul 
edilmekte ve �erkek oluş� ile �insan olmak� arasõndaki keskin fark-
lõlõğõn bilincine varmak ise sürekli olarak örtbas edilmekte, dahasõ 
dinlerdeki kadõn oluş veya feminal unsurlar, her zaman söz konusu 
erkek norma nispeten sanki �olağanüstüymüş� gibi yansõtõlmakta-
dõr. 2. Bu karakteristik yön, aslõnda birinci karakteristiğe bağlõ ge-
lişmekte ve eğer erkek norm ile insan olma normu özdeş görülüyor-
sa bu durumda erkeklere özgü düşünme, dil ve araştõrma alõşkan-
lõklarõ daima antropolojik açõdan yeterince gelişmiş olarak algõlana-
caktõr. Bir başka değişle Dinler Tarihi içinde kullanõlan bilimsel dil, 
erkek egemen unsurlarla donanmõş bir dil olacak ve neticede farklõ 
zaman dilimleri ve mekânlardaki dinlerle yapõlan araştõrmalarda 
erkeklerin hayatlarõ ve düşünceleri ön plana çõkarõlacaktõr. Öyle ki 
bazõ önde gelen Dinler Tarihi kitaplarõ için kadõnlarõn dindar hayat-
larõ ya kõsa bölümler halindedir veya kitabõn sonlarõnda kendine yer 
bulmaktadõr. Böylece kadõnlarla ilgili tam bilgi aktarõmõna duyulan 
ihtiyaç basit bir dille yeterince algõlanamamakta cins isim olarak 
erkek olmak aynõ zamanda kadõn olmayõ da kapsamakta ve homo 
religiosus aynõ zamanda femina religiosa kavramõnõ içine almakta-
dõr. 3. Belki de erkek egemen araştõrmalarõn en problematik yönü, 
tüm kültürlerde erkek ile kadõnõn birbirinden farklõ görülmesi sebe-

                                                 
23  Ursula King, Is there  a Future for Religious Studies as We know it? Some 

Postmodern, Feminist, and Spiritual Challenges�,  Journal of the American 
Academy of Religion, ( June 2002), vol. 70, No. 2, 372-376. 
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biyle cinsiyet olarak erkek unsurunun tam olarak dişi unsuru kap-
samõndan doğan sorundur. Cins isim olarak erkek unsuru, cinsiyet 
rollerinin açõk veya kapalõ olarak bulunmadõğõ nötr dinî kültürel 
ortamlarda kesinlikle barõnamaz. Bu durumda erkek egemen araştõ-
rõcõ kendi bakõş açõsõyla kadõnlarla ilgili olaylarõ çözümleyemeye 
yeltenecektir. Bunun neticesinde erkekler, dinlerdeki asli unsunlar 
olarak aynõ zamanda dinlerdeki fenomenlere gerçek anlam veren 
�isim babalarõ� işlevi görürlerken dişi unsurlar ve kadõn dindarlar, 
sadece erkeklere bağlõ olarak araştõrma konusu olacak ve yine sade-
ce erkekler araştõrõldõğõ süre içinde tezahür edeceklerdir24.  

Nitekim başlõca kadõn Dinler Tarihçilerine göre disiplinin tarihi 
boyunca sağlanan veya incelenen verilerde başta ilkel dinler olmak 
üzere genel olarak dinlerde erkekler, kutsal sayõlõrken kadõnlar ya 
profan yahut dinen kirli sayõlmõş dahasõ, dinî hayatlarõna gereken 
önem verilmemiştir25. 

Çağdaş Alman Kadõn Dinler Tarihçi Edith Franke, Dinler Tari-
hi�nde geleneksel tasvirci ve nesnelci yaklaşõmõn sağlanmasõnda 
tarafsõz kalmayõ öne çõkarmak için feminist modele duyulan ihtiya-
ca vurgu yapar. O, Dinler Tarihi�nin, her hangi bir dinin hakikat 
iddiasõnõ veya teolojik değerini merkeze almadõğõnõ aksine hem eril 
hem de dişi fenomenlere karşõ mutlak ve maksimum nötr kalõşõ 
sağlayarak olaylarõnõ anlamaya çalõşmasõ gerektiğini açõklar26. 

Avustralyalõ Dinler Tarihçi Erin White, bir adõm ileri giderek 
çağdaş din fenomenolojisinin etkilendiği önemli bir isim olan Paul 
Ricoeur�un, din dili, sembolleri ve inançlarõ konusunda görünürde 
fenomenleri �cinsiyetsiz� olarak işlemesine rağmen aslõnda tama-
men erkek egemen bir cinsiyet anlayõşõ dayattõğõnõ ileri sürmektedir. 
White, fenomenlerin eril ve dişi oluşlarõnõn, tüm sembol, metin ve 

                                                 
24 Rita M. Gross, �Studying Women And Religion: Conclusions Twenty-Five Years 

Later� Today�s Woman in World Religions, ed. Arwin Sharma, 330-333. 
25 Rita M. Gross, ʺTribal Religions: Aboriginal Australiaʺ, Women in World 

Religions, ed. Arvind Sharma, Albany 1987, 41-42. 
26 http://www.pucsp.br/rever/rv2_2001/t_edith.htm ( 10/10/2005) 
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onlarõn yorumlarõna yayõlmasõ ve yeniden kurgulanmasõ gerektiğini 
belirtir. Böyle olunca cinsiyeti, hermenötik açõdan sağlõklõ şekilde 
değerlendirebilen bir fenomenoloji, cinsiyeti önemli bir sembol ola-
rak görürken Dinler Tarihi ise, cinsiyet kavramõnõ iki uçtan kurtarõp 
�dindar insanlõğõn sembollerinden biri olmak üzere� merkeze çeke-
cektir27. 

Constance H. Buchanan, Eliade�nin editörü olduğu ansiklope-
diye yazdõğõ makalede, dinle ilgilenen kadõn araştõrmacõlarõn, hem 
geleneksel Dinler Tarihi�nin konuya eğilimini tenkit ettiklerini hem 
de fenomenlerin cinsiyet bağlamõnda �yeniden inşasõ� için çaba 
gösterdiklerini belirtir. Ona göre Dinler Tarihçilerine yönelik femi-
nist tenkitler, aslõnda farklõ dinlerde bulunan kadõnlarla ilgili antro-
polojik faraziyelerin bir tür toplamõdõr ve insanlõğõn dinî tarihi bo-
yunca kadõnlarõn dindeki seslerini, tecrübelerini ve dine yaptõğõ 
katkõlarõ yeniden öne çõkarmayõ, üzerindeki örtüleri kaldõrmayõ ve 
doğru bir şekilde yeniden yorumlamayõ amaçlar. Böylece Buchanan, 
bu makalesinde açõk bir dille feminist fenomenolojik yaklaşõmlar-
dan bahsetmekte ve cinsiyete bağlõ fenomen incelenmesini ortaya 
koymaktadõr28. 

Feminist metot, eleştirel açõdan, Dinler Tarihi�nin kendi tarihi 
boyunca elde ettiği kazanõm veya yaklaşõm metotlarõna karşõ 
hermenötik bir şüphe duymak ister. Nitekim Ursula King�e göre 
Dinler Tarihi metodolojisinin geleneksel olarak mukayeseli, tarihsel 
ve fenomenolojik modellerden yola çõkarak erkek egemen unsur-
lardan oluştuğunu kendi anahtar terimlerini de bu zihniyete göre 
şekillendirdiğini29 ancak artõk günümüzde özellikle Kuzey Ameri-
kalõ Dinler Tarihi anlayõşõnõn, bu egemenliğe son vermek üzere fe-
minist yaklaşõmõ besleyip büyüttüğünü belirtir. Ona göre geleneksel 
                                                 
27  Erin White, � Religion and the Hermeneutics of Gender: An Examination of the 

Work of Paul Ricaoeur�, Religion and Gender, ed.Ursula King, Oxford 1995, 77-95. 
28 Constance H. Buchanan, �Women�s Studies�, Encyclopedia of Religion, ed Mircea 

Eliade, New York- London, 1987, Vol. XV, 433-440. 
29  Ursula King, � Introduction: Gender and the Study of Religion�, Religion and 

Gender, ed. Ursula King, Oxford 1995, 22. 
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Dinler Tarihi�nin ajandasõnõ oluşturan, makaleler, monograflar, refe-
rans kitaplarõ ve ders kitaplarõ, sürekli olarak kadõnlarõ marjinal 
kõlõcõ veya onlarõ görünmez kõlõp göz ardõ edici yazõlarla doludur. 
Öyle ki tek bir cümleyle söylemek gerekirse King�e göre disiplinin 
tarihi kadõn cinsinin atlandõğõ bir söylemle örülmüştür. Söz gelişi gele-
neksel Dinler Tarihi�nin antolojisini yazanlar, Hannah Adams, 
Lydia Maria Child, Carolyn H. Dall, Annie E. Cheney, Mrs Rhys 
Davids, Sinclair Stevenson, Eliza R. Sutherland, Ann Arbor ve Alice 
C. Fletcher gibi geçmişteki kadõn Dinler Tarihçileri �unutmuştur�30. 

Ursula King, Eliade�nin editörü olduğu Encyclopedia of 
Religion adlõ hacimli ansiklopedideki cinsiyetle ilgili makaleleri 
erkek egemen olmakla ve yaklaşõk 15 senelik feminist çalõşmalarõ 
görmezlikten gelmekle suçlamaktadõr. Hatta ona göre erkek ege-
menliğe dair madde (Androcentrism) �Hõristiyanlõk�ta Kadõnlar� 
(Women in Christianity) adlõ madde başlõğõnõn altõnda ele alõnmõş 
ve Dinler Tarihi meselesi olarak görülmemiştir. Yine bu ansiklope-
dinin diziminde, cins ve cinsiyete dair hiç bir başlõk verilmemiş, 
üstelik yazarlar listesinde gözükmesine rağmen Rita M. Gross�un 
ana erkillik ve ana erkillik konusunu işlediği maddesi (Matriarchy 
and patriarchy) daha sonra ansiklopediden çõkarõlmõştõr. Hatta cin-
siyetle ilgili gözüken dişil kutsallõkla ilgili madde (Feminine 
sacrality) günümüz feminist tartõşmalara hiç yer vermemiştir31.  

Buna ek olarak Ursula King, söz konusu ansiklopedinin �Ön-
söz� yazarõ Kitagawa�nõn birinci cildin XV. Sayfasõnda �bu eserin 
tüm insanlõğõn dinî tecrübelerini kuşatacağõ� şeklindeki vaadine 
rağmen, durumun hiç böyle olmadõğõnõ zira bu ansiklopedide sü-
rekli olarak kadõnlarõn ve onlarõn tecrübelerinin dõşlandõğõnõ açõk bir 
dille belirtir32. 

                                                 
30 Ursula King, �A Question of Identity: Women Scholars and the Study of 

Religion�, Religion and Gender, ed. Ursula King, Oxford 1995, 219-222. 
31 King, a.g.m., 235-236. 
32 King, a.g.m., 238. 
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King�in iddialarõnõ kõsmen sürdüren feminist Dinler Tarihçi 
Carol P. Christ, başta Eliade olmak üzere bazõ önde gelen Dinler 
Tarihçilerin metot yaklaşõmlarõnõ eleştirmektedir. O, Dinler Tarihi 
için artõk tam bir dönüşümün gerekli olduğunu belirtir ve geçmiş-
teki tüm verilerin, araştõrmalarõn, metodolojik tartõşma ve temel 
kategorilerin tek yanlõ erkek egemenliğinden kurtarõlõp insani kalõp-
lara göre yeniden ele alõnmasõnõ şart koşar. Daha özel bir eleştiriyle 
Christ, gerek �homo religiosus� anlayõşõnõ gerekse kendi yeni insan-
lõk projesini anlatõrken Eliade�nin, sadece erkek cinsini kapsayan bir 
alem görüşü tasvir ettiğini, ayrõca hem kullandõğõ dõşlayõcõ metafo-
rik dil hem de özgün fenomenolojik teorilerinde cinsiyetle ilgili ko-
nulara �tamamen kör� kaldõğõnõ belirtir33. 

Feminist Dinler Tarihçi Dale Spender ise erkek egemen aka-
demik çalõşmalarõ eleştirdiği makalesinde, Dinler Tarihi�nin temel 
meselelerinden daha marjinal unsurlarõna kadar her konunun femi-
nist bakõş açõsõyla ele alõnõp -mümkün olanlarõn-merkeze doğru 
kaydõrõlmasõnõn zamanõnõn artõk geldiğini belirtir. Ona göre geçmiş-
te ve günümüzde akademik çalõşma ve yayõn dünyasõnõn kapõlarõnõ 
erkekler tutmuş olsa da, kadõnlar araştõrmacõlar bilgi üretimi konu-
sunda kendi yörüngelerini belirlemelidirler34. 

Sonuçta diyebiliriz ki feminist araştõrõcõlar, Dinler Tarihi�nin ta-
rih yazõm anlayõşõnõ, metodolojik ve kavramsal araçlarõnõ sorgula-
makta ve feminist kavramlarõ marjinal hale dönüştürmesini veya 
onlarõ yok saymasõnõ şiddetle eleştirmektedirler.  

B. Dinler Tarihi�nde Tealoji ve Femina Religiosa: Feminist Yakla-
şõmõn Kavramsal Açõlõmlarõ  

Aristo�nun kadõn mitini, �erkek ruhunun gerçek formunu verdiği 
şekilsiz madde� olarak görmesinden uzun zaman geçmiştir35. Dinler 
                                                 
33 Carol P. Christ, � Mircea Eliade and the Feminist Paradigm Shift�, Journal of 

Feminist Studies in Religion,  1991 (5/1), 75-94. 
34 Dale Spender, �The Gatekeepers: a Feminist Critique of Academic Publishing�, 

Doing Feminist Research, ed. H. Roberts, London 1981, 186-195. 
35 Daniel Boyarin, a.g.m., 117. 
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Tarihi�ndeki feminist yaklaşõm36, özgün feminist terminolojileri kul-
lanarak feminizm ve din ilişkisini, cinsiyete dayalõ meseleleri, kadõn 
dindar sorunlarõnõ ve ilaheler, kadõn din önderleri gibi dişil feno-
menleri, tarihsel etkileşim ve fenomenolojik tezahürler bağlamõnda 
değerlendirmektedir37. Bu yaklaşõm, aynõ zamanda fazla çalõşmanõn 
bulunmadõğõ dinlerdeki kadõn antropolojisi üzerinde araştõrmalar 
yapmaktadõr38. Bu yüzden Dinler Tarihi metodolojisinde yeni bir 
yaklaşõm olarak görülen feminist model, akademik anlamda sosyo-
politik bir bakõş açõsõ veya ideolojik değil öncelikli olarak kadõn 
araştõrõcõlardan tüm insanlõğa yönelik bir sosyal vizyon sunar. Yine 
bu yaklaşõm, Dinler Tarihi disiplini içinde antropolojik değerdeki 
fenomenlerin her birinde anahtar terimler olarak cinsiyet, cins, cin-
sellik bağlamõnda �kadõn� veya �dişi oluşu� öne çõkarmakta böyle-
likle cinsiyete dair konularõ, dinî geleneklerdeki sembolleşmesini, 
rollerin kurumsallaşmasõnõ ve kadõnlarõn inanç sistemlerdeki kişisel, 
sosyal ve kültürel şartlarõnõ konu edinir. 

Böylelikle bu yaklaşõm özgün konularõ olarak dinlerde teoloji-
den çok tealoji�yi (yani ilahelerle ilgili dogmatik öğretileri) ve homo 
religiosa (dindar insan/erkek) yerine femine religiosa�yõ (yani cinsiyet 
felsefesini esas alan, kadõn dindarlar başta olmak üzere dindeki tüm 
dişi fenomenleri) ön plana çõkarõp araştõracaktõr. 

Çağdaş Dinler Tarihi�nde cinsiyet kategorisi39 ile ilgili ilk ciddi 
çalõşma, doktora tezi olarak Rita M. Gross tarafõndan Mircea Eliade 

                                                 
36 Feminist yaklaşõmõn, Dinler Tarihi�ne ait yeni ve özgün bir metodolojik model 

olduğu konusunda Rita M. Gross, Feminism and Religion: An Introduction, New 
York 1996, 31; Ursula King, Introduction: Gender and the Study of Religion�, 18; 
Constance H. Buchanan, �Women�s Studies�, Encyclopedia of Religion, ed Mircea 
Eliade, New York- London, 1987, Vol. XV, 433. 

37 Katherine K. Young, � Having Your Cake and Eating It Too: Feminism and 
Religion�, Journal of the American Academy of Religion, sy. 67/1 ( March 1999), 167. 

38 Katherine K. Young, � Introduction�, Today�s Woman in World Religions, 1. 
39 Dinler Tarihi metodolojisinde bir kategori olarak cinsiyetle ilgili tartõşmalar için 

Mustafa Alõcõ, �Dinler Tarihi�nde Çağdaş Metodolojik Problemler�, Dinler Tari-
hinde Metodoloji Problemleri Tartõşmalõ İlmî İhtisas Toplantõsõ (İstanbul 25-26 Haziran 
2004), (Basõlmamõş Tebliğ Metni), 38. 
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(Ö. 1986)�nin danõşmanlõğõnda 1975 yõlõnda yapõlmõştõr40 Yine Dinler 
Tarihi metodolojisi bağlamõnda kadõnõn dindeki yerinin yeniden 
değerlendirildiği, zaman zaman tenkit edilip yeniden tanõmlandõğõ 
ilk makaleyi de Gross kaleme almõştõr41. Bu bilimsel yönüyle Gross, 
çağdaş Dinler Tarihçileri tarafõndan feminist yaklaşõmõn öncülerin-
den sayõlmaktadõr42. 

Sonraki çalõşmalarõnda dişil fenomenlerin anlaşõlmasõna gayret 
eden Gross, din ve dinlerle ilgili çalõşmalarda tarafsõzlõk üzerindeki 
bir toleransõ başlama noktasõ alõr. Bu tarafsõzlõk ona göre, cinsiyete 
dayalõ şovenizmden kaçõnmayõ sağlayacaktõr. Aynõ zamanda 
fenomenolojik empatiyi körükleyecek olan bu tavõr, dinin verileri-
nin gerçek anlamlarõnõ belirlemede ve onu nesnel dünyada görün-
düğü gibi anlamada etkili olacaktõr43. 

Rita M. Gross aynõ zamanda erkek egemen metodoloji yerine 
iki cinse aynõ derecede vurgu yapan (bi-sexed) bir metodolojik mo-
del önermektedir. Bu yaklaşõm modeli ona göre �de facto bir durum 
düzeltici� özellikte olup eleştiriden ziyade bir bilim adamõnõn ger-
çek tarafsõzlõğõnõ kendiliğinden (sui generis) bilinç altõna yerleştire-
cek kapasitedir. Böylece erkekleri merkeze (androgonysm) veya 
kadõnlarõ uçlara yerleştiren (liberal feminism) bir anlayõştan, insan-
lõğõn hem �dişiliğine� hem de �erkek oluşuna� eşit derecede vurgu 
yapan bir anlayõşa (androgynous) dönüşüm meydana gelecektir. Bu 
tavõr, bir cümleyle söylersek, baskõn tek cins modeli yerine iki cinsli 
modeli esas alacaktõr. Ona göre bu modelin en önemli yönü, insan-
lõğõ cinsiyetsizmiş gibi incelemek yerine her iki cinsi de bilinçli ola-
rak eşitlik içinde kabul etmesi ve insan derken cinsine vurgu yapa-

                                                 
40 Rita M. Gross, Exclusion and Participation: The Role of Women in Australian 

Aboriginal Religion- doctoral dissertation, (University of Chicago, 1975.) 
41  Rita M. Gross, � Methodological Remarks on the Study of Women in Religion: 

review, critism and redefinition�, Women and Religion, ed. J. Plaskow- J. A. 
Romero, Missoula 1975, 153-165. 

42 Katherine K. Young, � Having Your Cake and Eating It Too: Feminism and 
Religion�, 167. 

43  Rita M. Gross, Feminism and Religion: An Introduction, 6-16. 
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rak ele almasõdõr. Gross için böyle bir yaklaşõmla artõk sadece erkek 
dindarlarõ kapsadõğõ ima edilen �şu din mensuplarõ şöyle yapmak-
tadõrlar� ifadesi yerine, �falan dinî toplumda erkekler şöyle yap-
maktadõrlar veya kadõnlar böyle yapmaktadõrlar� şeklinde belirleyi-
ci bir ayõrõm olabilecektir. Yine �kadõnlar, erkeklere şunu düşün-
dürtmektedirler� gibi eşit seviyedeki cümle kalõplarõ ortaya çõkacak 
veya kutsal metinlerdeki cins hitaplarõnõn antropolojik değeri arta-
caktõr. Böylece her iki cins de eşit bir antropolojik yaklaşõmla ele 
alõnacak ve hiçbir cins, ne üstünlük ne de insanlõk dõşõ muamele 
görecektir44. 

Gross, bu açõlõmlar vasõtasõyla feminist metodolojinin her şeyi 
ve herkesi tam olarak anlamasõnõ kolaylaştõracağõnõ belirtir. Bunun 
için Dinler Tarihi, bilmelidir ki dinlerdeki dünya görüşleri bir diğe-
rinden farklõ ama üstünlük içinde değillerdir. Feminizm bir dünya 
görüşü olup şüphesiz kendisi açõsõndan üstünlük iddiasõnda bulu-
nabilecek dolayõsõyla diğer yaklaşõmlardan daha iyi olduğunu ileri 
sürebilecektir. Ona göre burada objektif fenomenolojik tasvir öne 
çõkar45. 

Dinler Tarihi disiplininde feminist yaklaşõmõn epistemolojik 
açõdan önemine vurgu yapan California Üniversitesi�nden Ameri-
kan Dinler Tarihçi June O�Connor, bu yaparken geniş bir felsefe, 
antropoloji, psikoloji, teoloji ve bilhassa Dinler Tarihi bilgisine ihti-
yaç duyulduğunun altõnõ çizer ve dinle ilgili bilgimizin ve o bilgiye 
nasõl ulaştõğõmõzõn feminist bakõş açõsõyla tenkit edilmesini savunur. 
O�Connor�a göre kadõnlarla ilgili araştõrmalar, sadece dinle ilgili 
bildiklerimizi değil onu nasõl yaşayacağõmõzõ da değiştirecek güce 
ve öneme sahiptirler. Ona göre feminist gündemin Dinler Tarihi�ne 
vereceği dinamizm bu kadarla kalmaz. O aynõ zamanda dinlerdeki 
kök metaforlarõ, anahtar kavramlarõ ve temel dinî metinleri araştõr-

                                                 
44  Rita M. Gross, �Studying Women And Religion: Conclusions Twenty-Five Years 

Later� Today�s Woman in World Religions, ed. Arwin Sharma, Albany 1987,  333-
335. 

45   Rita M. Gross, Feminism and Religion: An Introduction, 8. 
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mada da bakõş açõlarõmõzõ keskinleştirip duyarlõlõğõmõzõ artõracak 
epistemolojik kazanõmlar sağlayacaktõr. Bu cinsiyet duyarlõlõğõ, sa-
dece kadõn bilim adamlarõ değil erkek bilimadamlarõ da kapsamalõ-
dõr46.  

O�Connor, feminist modelin felsefi alt yapõsõna kültürlerarasõ 
ve disiplinlerarasõ ilişkiler bağlamõnda kadõn üzerine yapõlan araş-
tõrmalarõnõn mahiyetini ele aldõğõ çalõşmalarõyla da önemli katkõlar 
sunmaktadõr. O, öncelikle kadõn ve dinler konusundaki sorunlarõ ve 
araştõrmalarõ üç Y ile gruplandõrõr; dinî malzemeleri ve gelenekleri 
�yeniden okumak�, �yeniden algõlamak� ve �yeniden inşa etmek�. 
O �yeniden okumak� derken geleneklerde kadõnlarõn var oluşlarõ-
na, yokluklarõna, kadõnlarõn sözlerine, kadõnlarõn sessizliğine, ka-
dõnlarõn inkar ediliş ve kabul edilişlerine dikkat eden bir bakõş açõ-
sõnõ kasteder. �Yeniden algõlamak� derken ise geleneklerde kaybe-
dilmiş kadõn imajlarõnõ tamir etmek görüntülere rotüş yapmayõ ifa-
de eder ve buna �kadõnõn gerçek mirasõna yeniden sahip çõkmak� 
anlamõ da verir. Son olarak O�Connor, �yeniden inşa etmek� de-
mekle ise bu disipline yüklediği iki önemli görevi kasteder; 1. Yeni 
bilgilere ve tarihsel tahayyüllere dayalõ olarak geçmişi yeniden kur-
gulamak. 2. Kadõnla ilgili düşünceleri bakõş açõlarõnõ, anlayõşlarõ ve 
değerlendirmeleri kolaylaştõracak yeni araçlara sahip olmak47. 

Feminist yaklaşõmda hermenötik şüpheciliği öne çõkaran İngi-
liz Dinler Tarihi Derneği Başkanõ Ursula King�e göre bu felsefi şüp-
hecilikle, disipline kaynak, anahtar terim ve hali hazõrdaki metotla-
rõnõn hatta femonenlerin yapõlarõnõn, yerlerinden sökülmesi, yeni-
den yapõlandõrõlmasõ ve disiplinin anahtar terimlerinin yeniden 
tanõmlanmasõ mümkün olacaktõr48. 

                                                 
46  June O�Connor, � The Epistemonological Significance of Feminist Research in 

Religion�, Religion and Gender, ed. Ursula King, Oxford 1995, 45-58. 
47  June O�Connor, �Rereading, Reconceiving, and Reconstructing Traditions: Fe-

minist Research in Religion�, Women�s Studies, 17 (1986), 101-123. 
48 Ursula King� Introduction: Gender and the Study of Religion�, Religion and 

Gender, ed. Ursula King, Oxford 1995, 22. 
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Bu bağlamda Dinler Tarihi�ndeki feminist yaklaşõmõ, öncelikle 
dinlerdeki kadõn yazarlara ilgi duyan, kadõnlar tarafõndan tecrübe 
edilen, meydana getirilen veya tasvir edilen din fenomenlerini bil-
hassa kadõn bakõşõyla değerlendiren ve tenkit eden (gynocritical) bir 
metot olarak gören King49, bu yöntemle cinsiyete bağlõ meselelerin, 
birçok ülkenin uluslararasõ siyasetine, sosyal, ekonomik ve akade-
mik gündemine oturmak üzere olduğunu ve bilimsel soruşturma 
konularõ arasõna girdiğini belirtir. Buna rağmen o, konunun Dinler 
Tarihi içindeki epistemolojik ve disipliner çalõşmalarda yeterince 
vurgulanmadõğõnõ iddia eder. Ona göre cinsiyet çalõşmalarõ, kadõn 
erkek tüm bilim adamlarõnõn sorunu olup bu sorunlara eğilen femi-
nist araştõrmalar, geleneksel metodolojiye ve disiplinin temel sõnõr-
larõna meydan okuyacak güçtedir. Bunun için metot konusunda 
yeni bir gelişim ve dönüşüm şarttõr. Pek çok din dişil imge ve sem-
boller bakõmõndan çok zengin olduğundan feminist yaklaşõm, yeni 
bir akademik metot olarak yenilenmiş hermenötik okumalarla ve 
zengin bir kültürel vizyon sağlayan ve cinsiyete özel vurgu yapan 
bir bakõşla dinlere yaklaşõr50. 

Bilhassa King�in Dinler Tarihçiler için önemli bulduğu bir me-
todolojik konu da dinî metinlere yönelik hermenötik tenkitlerin 
sağlõklõ olarak yapõlmasõdõr. Bu tenkitler, ona göre erkek egemen 
dinî metinleri adeta sorgulamakta böylece metnin dogmatik kafesi 
içindeki durumuna meydan okumaktadõr. Ona göre dinî metinler 
için feminist yaklaşõmõ öne çõkaran bir hermenötik mutlaka inşa 
edilmelidir. Bu yorumlama biçimi, sadece kadõnlarõn daha fazla 
özgürleşmesini (söz gelişi, daha fazla din içinde �mevcut�, �daha 
fazla görünürde� ve �daha fazla doğru olarak tanõmlanabilmesi 
gibi�) sağlamayacak aynõ zamanda metnin dar kalõplardan çõkarõlõp 
gerçek anlamõna kavuşmasõnõ da ortaya koyacaktõr. Sonuç olarak 
Ursula King, feminist metodolojik yöntemi, geleneksel kaynaklara 
                                                 
49 Ursula King, a.g.m., 22. 
50  Ursula King, Is there a Future for Religious Studies as We know it? Some 

Postmodern, Feminist, and Spiritual Challenges�, Journal of the American 
Academy of Religion, ( June 2002), vol. 70, No. 2, 372-375. 
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ve metotlara karşõ hermenötik bir şüphe ile yaklaşan, Dinler Tarihi 
disinlininin anahtar unsurlarõnõ tenkitsel bir bozma ve yeniden 
kurma olarak õslah etmeye çalõşan ve onu kadõn bakõş açõsõyla dö-
nüştürmeye çalõşan bir metot olarak görmektedir. 

Ursula King, Dinler Tarihi metodolojisinde feminist alanõn 
yükleneceği araştõrma işlevini de listelemektedir; Buna göre birinci-
si feminist yaklaşõm kadõnlarõn dinî kurum ve geleneklerdeki rolü-
nü ve dinî statüsünü araştõrmayõ merkeze alõr. İkincisi feminist yak-
laşõm, kadõnlarõn dinî dil, dinî düşünce içindeki temsil güç ve otori-
telerine vurgu yapar ve kadõnlarla ilgili sembolik temsillerin, kadõn-
larõn sosyal rolleri, gündelik hayatlarõ üzerindeki etkisini araştõrõr. 
Üçüncüsü bu yaklaşõm kadõnlarõn dinî tecrübelerini tasvir eder ve 
onlarõ gerektiğinde erkeklerin tecrübeleriyle kõyaslayabilir ve kadõn-
larõn dinî hayat kalõplarõnõ tam olarak betimlemeye çabalar51. 

Bir diğer kadõn din bilimcisi Anna E. Carr, kadõn araştõrmalarõ 
ve dinî bilimler konusunda yazdõğõ makalesinde dinde dişi unsur-
larla ilgili araştõrmalarõnõn kesinlikle feminist bakõş açõsõna ihtiyaç 
duyduğunu ama akademik müfredat hazõrlanõrken kadõnlarla ilgili 
bilimsel verilerin tecrit edilmemesi gerektiğini savunur. Carr�a göre 
fenimist yaklaşõmda artõk erkek egemenliğini kõrma ve cinsiyet ko-
nularõnõn yeniden inşa etme safhalarõnõn geçildiğini şimdi sõranõn 
geniş bir çatõ içinde her iki cinsi de kucaklayacak bir cinsiyet kate-
gorisinin inşasõna geldiğini belirtir. Ona göre araştõrmalarda oluştu-
rulacak �cinsiyet� kavramõ, kadõnlarõn dinle ilgili tecrübelerinin 
tüm insanlõk tarihi boyunca erkeklerinkiyle olan derin ilişkisini de 
ihmal etmemelidir. Böylece insanlõk bir bütün olarak incelenecektir. 
Özellikle dinlerle ilgili çalõşmalarda bu bütünlük mutlaka sağlan-
malõdõr. Ona göre kadõnlar din içinde ne yaparlar? Ne düşünürler? 
Sembollere, yapõlara, yaratõcõ işaretlere tepkileri nelerdir? Cinsellik 
dinlerde nasõl görülür?  Aile ve cemiyet ilişkisi geleneklerde, dinî 

                                                 
51  Ursula King: ʺReligion and Genderʺ. Turning Points in Religious Studies. Essays in 

Honour of Geoffrey Parrinde,. ed. Ursula King, Edinburgh 1990, 275-286. 
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gruplar veya sõnõflar içinde  nasõl algõlanõr? Gibi sorular bu bakõş 
açõsõnda önem kazanõrlar52. 

Feminist yaklaşõm aynõ zamanda dişi ilahlar konusunda ciddi 
önermelerde bulunur. Çağdaş Dinler Tarihçi Carol Christ, dişi ilah-
larla ilgili disiplinde hakim yanlõş imajlarõnõn düzeltilmesinin altõnõ 
çizer. Ona göre dinlerdeki ilahelerin üç temel yönü bulunmaktadõr; 
1. İlahe, dişi bir ilahi varlõk olarak, ibadet esnasõnda yakarõlan ve 
varlõğõna inanõlan tanrõsal güçtür. 2. İlahe; hayatõn, ölümün ve yeni-
den doğuşun tabiatta ve kültürlerde, kişisel ve sosyal hayat içinde 
mevcut olan sembolüdür. 3. İlahe, dişi kuvvetin meşruluğu ve gü-
zelliğini teyit eden, kadõnlarõn özgürlüğü için kadõn bilinçlerden 
sürekli meydana gelen ilahi kudrettir53.  

Bunun yanõnda disiplinin temel cinsiyet konularõ, feminist 
akõm içindeki bilim adamlarõnõn artan ilgi odaklarõndan biridir. 
Ancak çağdaş bayan Dinler Tarihçiler, feminist yaklaşõmlarla Dinler 
Tarihi disiplini içinde cinsiyet konusunda eleştirel çalõşmalar yap-
malarõna rağmen marjinal kaldõklarõnõn bilincindedirler. Gene de 
mahalli ve kültürel anlamda cinsiyet kavramõna yönelik araştõrma-
lar, artõk erkek Dinler Tarihçileri�nin de ilgisi çekmektedir. Zira bu 
zengin bilimsel yaklaşõm, kadõnlar ve dinî gelenekler konusunda 
çok önemli sorulara da sahiptir. Söz gelişi, kadõnõn manevi arayõşõ 
nasõl tecrübe edilir ve araştõrõlõr? Kadõnlar, kutsal veya ilahi varlõkla 
nasõl ilişki tecrübe ederler? Kadõnlar hangi dinî rollere veya ritüelle-
re girer veya onlardan dõşlanõrlar? Onlar kutsalõ nasõl telaffuz edip 
on tasvir ederler? Kadõnlar ne tür bir din fenomeni, dinî hayat veya 
cemiyet oluşturmuşlardõr? Kadõnlar ne tür bir dinî otoriteye veya 
güce sahip olmuşlardõr? Kadõnlar dinî geleneklerin içinde ne tür 
dinî ve teolojik bilgiler yaratõp aktarabilmişlerdir? Yine ilahi varlõ-
                                                 
52  Anne E Carr., �The Scholarship of Gender: Women�s Studies and Religious 

Studies�, Transforming Grace: Christian Tradition and Women�s Experience, 
San Francisco 1990, 63-94. 

53 Carol P. Christ, ʺWhy Women Need the Goddess: Phenomenological, 
Psychological and Political Reflectionsʺ Christ and Plaskow, Womanspirit Rising, 
273-287.) 
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ğõn hangi feminen yüzü dinlerde yansõmõştõr? Hangi dinlerde ka-
dõn, bir tür kötü ruh veya tabu hatta bunun tam tersi olarak kutsal 
kabul edilmiştir54? 

Feminist Dinler Tarihçilere göre fenomenoloji, feminist model 
için gerekli yapõ taşlarõ üretebilir. Söz gelişi Dinler Tarihçi İngiliz 
bayan Dinler Tarihçi Kim Knott, bir kadõn olarak ampirik kadõn 
araştõrmalarõna yönelmesinin gerekçesini öncelikle geleneksel 
fenomenolojik metodun feminist yaklaşõm içinde değerlendirilmesi 
gerektiği savõna dayandõrmaktadõr. Ona göre fenomenoloji kadõn 
araştõrmacõlarõn imdadõna yetişebilir. Mesela paranteze alma, empa-
ti gibi kanunlar, rölatif yargõlarõn erkek egemenliğinden kurtarõlma-
sõ işinde yardõmcõ olabilir. Hatta bu metot, kadõn aleyhtarõ okumala-
rõn giderilmesinde titizlikle işletilebilir55. 

Feminist yaklaşõm aynõ zamanda kadõnlar tarafõndan kutsalõn 
tecrübe ediliş türleri ile dişi sembollerin kullanõmõ gibi konularõ öne 
çõkarmaktadõr. Çağdaş Dinler Tarihçi, Serenity Young, Sacred 
Writings by and about Women (Kadõnlar tarafõndan Yazõlan ve Kadõn-
larla ilgili Kutsal Metinler, 1993) adlõ feminist antolojisinde ortaya 
koymuştur ki pek çok din, dişi imge ve sembollerle doludur. Din-
lerdeki kutsal metinler, (söz gelişi, vahiy ürünü metinler, dinî ka-
nunlar, yaratõlõş mitleri, hagiyografyalar) sõklõkla araştõrma konusu 
olurken, bu araştõrmalarda kadõn dindar tecrübeleri nadiren doğru 
olarak yansõtõlabilmektedir. Young, bu eserinde dinlerde kadõnõn 
hem kötülüğün hem de hikmetin kaynağõ olarak yansõtõldõğõnõ ba-
zen tek bir dinin iki tezatõ birden bünyesinde barõndõrdõğõnõ aktarõr. 
Ona göre dinlerde kadõnõn şer oluşu, genel olarak kadõnõn bedeni 
veya cinselliğiyle ilgili temalarda veya adet görmesiyle ilgili tabu-

                                                 
54  Ursula King, Introduction: Gender and the Study of Religion�, 17-18. 
55  Kim Knott, �Women Researching, Women Researched: Gender as an Issue in 

the Empirical Study of Religion�, Religion and Gender, ed. Ursula King, Oxford 
1995, 204. 
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larda hatta cadõlõk veya ölüm ve uğursuzluk getiricilik gibi ona öz-
gü vasõflarda ortaya çõkmaktadõr56. 

Sonuçta bu metodolojik açõlõmlarõnda fenomenlerin toplanma-
sõ, tasviri ve tahlili konusunda alternatif cinsiyet teorileri sunmakta, 
bilhassa dinî geleneklerdeki cinsiyet tartõşmalarõnõn daha güncel 
hale dönüştürüp Dinler Tarihi�nin metodolojik gündemine alõnma-
sõnõ istemektedir. Bir başka ifadeyle feminist yaklaşõm, kadõnõn din 
içindeki rollerini, mesela şamanlõğõnõ, büyücülüğünü, sağlõk verici-
liğini, rahibeliğini, mistik tabiatlõ oluşunu da öne plana çõkarõr. Yine 
bu yaklaşõma göre dinî geleneklerdeki inançlar ve eylemler cinsiyet 
bakõş açõsõyla da ele alõnmalõ ve yeniden yorumlanmalõdõr. Bu şekil 
veriş, bilhassa bilimsel din çalõşmalarõyla çok daha ciddi ve resmi 
bir atõlõmla yapõlmalõdõr. Hatta kadõn Dinler Tarihçiler, çağdaş Din-
ler Tarihi�nin çok boyutlu metodolojik karakterinin sistematik açõ-
dan cinsiyet konusunu sağlõklõ bir şekilde kapsayabilecek bir çatõya 
sahip olmasõ için çaba göstermektedirler. 

C. Sorunlar ve Eleştiriler: Feminist Yaklaşõm Problemleri 

1. Bu yaklaşõma yöneltilebilecek en önemli eleştiri, onun önce-
likli olarak Hõristiyan dünyasõnõn yaşadõğõ teolojik sorunlarõn etki-
sinde kalarak bu dünya içinde yaşadõğõ cinsiyet ve kadõn sorunla-
rõyla ilgili problemleri, tarafsõz, normatif olmayan antropolojik ve 
seküler kimlikteki insanlõğõn sorunlarõnõ kendi konusu edinen Din-
ler Tarihi�ne taşõyarak ve bu bilimi cinsiyet merkezli yaparak sõnõr-
landõrmaktõr.  

2. Feminist yaklaşõm, çağdaş metodolojik tartõşmalara girmiş 
bir model olsa da hala pek çok bilim adamõ tarafõndan özgün bir 
bakõş açõsõ olarak görülmemektedir57.  

3. Bir çok erkek araştõrõcõ için feministlerin dinle ilgili gündem-
leri potansiyel olarak rahatsõz edici boyuttadõr. Kadõnlar ve din ko-

                                                 
56 Geniş bilgi için Serenity Young, Sacred Writings by and about Women- A Universal 

Anthology, London 1993. 
57  Ursula King, �Introduction: Gender and the Study of Religion�, 20-21. 
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nusundaki mevcut literatürde aslõnda kadõnlarõn yeni önerilerinin 
erkekleri etki altõna bõrakacağõna dair ciddi bir kanõt yoktur. Pek çok 
batõlõ feminist, diğer üçüncü dünya feministlerine ideolojik destek 
sağlamakta ve kendi gündemlerini ve yaşadõklarõ sorunlarõ onlarõn 
yaşamasõna fõrsat vermeden bu ülkelere taşõmaktadõrlar58. 

4. Dõşlamacõ feminist düşünceye sadõk kalan bu modelde, din-
ler aynõ zamanda patriarkal dinler, feminal dinler şeklinde tasnife 
tabii tutulmaktadõr ki bunlar fenomenlerden başlamak üzere yeni 
ayrõmcõlõklarõ beraberinde getirebilmektedir. Hatta çoğu kez femi-
nist yaklaşõm bir tür feminal ideolojiymiş gibi görülebilmekte ve 
tenkit edilmektedir. 

5. Feminist yaklaşõm, fazla kavram ve analitik tanõmlamalara 
sahip olmayan bir bakõş açõsõ olarak görülebildiğinden, dünya üze-
rindeki pek çok dinî sistemi ve onlara ait hayati fenomenleri, sadece 
tek bir cinsiyet kategorisi altõnda incelemek ve tüm antropolojik 
verileri dar kalõplõ feminist kavramlar altõnda değerlendirmek, çoğu 
kez aşõrõ normatif kalmakla eşdeğerde görülebilmektedir. Çünkü 
din fenomenlerini yeniden ele toplamak, yeniden yorumlamak ve 
yeniden yapõlandõrmak disiplinin tarihini hiçe sayõp her şeye yeni-
den ve temelden başlamak kadar zordur. Bunun yerine feminist 
araştõrõcõlar, ihmal edilmiş konulara eğilip disiplini zenginleştirme-
ye çabalamalõdõrlar59. 

6. Metodolojilerine cinsiyet kategorisini sokan Dinler Tarihçi-
ler, zamanla kadõn, dişi ilahlar veya dinlerde cinsiyet meseleleri 
konusuna ağõrlõk vermekte ve bu kez genel meseleler ihmal edile-
bilmektedir. 

7. Bu modelin getireceği en önemli açõlõm, belki de insanõ cinsi-
yetsiz görenlere karşõ durarak �insan� derken cinsiyetine bilinçli 
olarak yaklaşmak ve cinsiyete vurgu yapan kutsal metinler başta 
olmak üzere kutsal metinleri bu bilgi altõnda yorumlayabilmektedir. 

                                                 
58   Young, a.g.m., 28. 
59  Constance H. Buchanan, a.g.m., 439. 
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Feminist yaklaşõma verilecek metodolojik cevap, dinlerdeki erkek 
cinsini, erkek dindarlarõ veya eril ilah veyahut eril teolojik söylemle-
ri yeniden gündeme taşõmak olmamalõ aksine Dinler Tarihi, tüm 
insanlõğõn hizmetinde antropolojik bir disiplin olarak, en az kadõn-
lara vurgu kadar erkeklere de vurgu yapmak zorundadõr. Burada 
feminist yaklaşõm sürekli eleştirmek yerine, bu eşit bilincin yerleş-
mesi için zihinleri dinamik tutmalõdõr. 

Sonuç 

Dinler Tarihi�nde kadõn ve cinsiyet konusunu öne çõkarmak üzere 
1970�lerde temelleri atõlan 1980�lerde ayrõşmaya başlayõp 1990 son-
rasõnda kendini ayrõ bir kategori olarak disiplinin metodolojisi için-
de iyice hissettiren feminist yaklaşõm, öncelikle tarih boyunca cemi-
yetlerdeki dindar kadõnlarõn ve dinî dişi unsurun görünemezliğini, 
marjinal oluşunu veya ikincil plana düşüşün üstesinden gelmek 
niyetindedir. Bu yaklaşõmõ benimseyen Bayan Dinler Tarihçilere 
göre insanlõk tarihi boyunca din alanõnda kadõn ile erkek arasõndaki 
dini tecrübeleri yansõtma, bilgi aktarma ve onu kullanma konula-
rõnda ciddi bir oransõzlõk bulunmaktadõr. Yine onlara göre kadõnõn 
bazen farklõ ama en az erkek kadar önemsenmesi gereken bir dinî 
hayatõ bulunmaktadõr ve bu konudaki geleneksel ve genelleşmiş 
görüşler, yeterince gerçekleri yansõtmamaktadõr. Bu yüzden Femi-
nist Dinler Tarihçilere göre din ve cinsiyet konularõnõn en doğru 
olarak işleneceği alan, şüphesiz Dinler Tarihi disiplinidir ve böyle 
olmasõ gerekir. Bu, hem konunun, bir dinin normatif değerlendir-
mesi altõna alõnmamasõnõ, hem de diğer din bilimlerindeki gibi so-
yut din kavramõna sõkõşmasõnõ önleyecektir. 

Bunun yanõnda feminist yaklaşõm, dinlerdeki ana kavramlarõn 
cinsiyete bağlõ durumunu irdelerken aynõ zamanda ilahla ilgili kav-
ramlardaki dişilik/erillik unsurlarõ araştõrõp, dişiliğe ait olanlarõn 
geçerliliğini öne çõkarmaktadõr. Onun olumsuz tenkitleri genel ola-
rak erkek egemen (andro-centric) sembollere meydan okuma şek-
linde olup aynõ zamanda erkek müellifler tarafõndan yazõlan dinî 
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metinlerin yeniden ele alõnmasõnõ ve yorumlanmasõnõ istemekte ve 
cinsiyete dair dinî fenomenlerin hermenötik bir şüpheyle açõklan-
masõnõ benimsemektedir. Bu yaklaşõma göre bu tavõr sayesinde 
dindar kadõnlarõn daha rahat anlayabilmesi için çaba göstermek ve 
kutsal kitaplar ve gelenek içindeki mümtaz kadõn şahõslarõ öne çõ-
karmak kolaylaşacaktõr.  

Son olarak feminist yaklaşõm, cinsiyet, kadõn ve kadõn dindar 
konusunda tasvirci tavrõ benimserken, erkek egemen görüşlere kar-
şõ olumsuz eleştirel yaklaşmakta bunun yanõnda kadõnlar ve dişi 
ilahelerin yeniden yorumlanmasõ ve yeniden fenomenler halinde 
yapõlandõrõlmasõ konusunda ise olumlu eleştirel davranmaktadõr. 
Son dönemlerde bu yaklaşõm, diğer metodolojik yaklaşõmlardan 
ayrõşmak ve konularõnõ öne çõkaran özgün bir metodolojik model 
olarak kendini kabul ettirmek arzusundadõr. 
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