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TOPLUMSAL CİNSİYET VE DİN 

--ı İhsan Toker 

ı. Giriş 

Toplumsal cinsiyet, toplum içerisinde cinsiyet tanımlamalarına dayalı bir 
kültür ve organizasyon içeriğini dile getiren bir kavramdır. O, daha çok 
"eşitsiz olarak dağıtılmış ve hiyerarşik şekilde organize olmuş gücün bir 727 
i cra alanı" (Mojab, 2001: 135) olarak ifade bul,ı:naktadır. Burada toplum-
sal hayatın hem özel hem de kamusal katmanlarında kadınların kontrolü 
hususunda bir mücadele sergilendiği belirtilmektedir. İşte din kurumu da 
bu mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Ve bu bireysel, kültürel veya 
dini kimli.klere indirgenemeyecek bir çatışma potansiyelini taşımaktadır. 
Çünkü dinler tarihsel olarak toplumsal cinsiyetle ilgili şekillenmelerin kay-
nakları arasında yer alagelmişlerdir. 1 

Bununla birlikte din ve toplumsal cinsiyet ilişkisinin sonuçlan noktasında 
oldukça farklı saptarnaların söz konusu olduğu da bir gerçektir. Konuya iliş
kin yaklaşımlarda sıklıkla rastlanan bir duıııı:n, ilgili ilişkiyi dinlerin kadın
lar karşısındaki olumsuz sonuçlannın öne çıkartılmasının oluşturmasıdır. 
Görgül düzeylerde çok sayıda kanıtlan bulunmakla birlikte, din ve kadın 
ilişkisi konusunda bunun eksik kaldığı görülmektedir. Her şeyden önce din
ler sadece bir tarafı oluşturmalanna karşılık, burada aktifyön bunlara tanın
makta, kadınların iSe edilgen bireyler olduklan varsayılıp, onların bu yapı
lar ya da kültürler tarafından belirlendi ği şeklinde tek yanlı bir çöıümleme ... 

ı Burada toplumsal cinsiyerin soo derece geniş kapsaını yeriııe sadece kadın cinsiyeti ve din 
~şkisi.oio sonuç ve yorumlan üzerinde durulacaktlil'. 
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yoluna gidilmektedir. Oysa çeşitli sosyal ve kültürel disiplinler, kadınlar ta
rafının da bu ilişkide farklı sonuçlara götürchildiğini ortaya koymaktadırlar. 

Öte yandan dinler asli belirleyici olarılk düşünüldüklerinde bile yine ikili, 
hatta çoklu çözümleme çerçeveleri gerektiren bir durum söz konusudur. 
Bir başka deyişle dinlerin kadınlara bakışında olumsuz, onlan aşağılayan, 
ikincil konuma düşüren, bastıran çok sayıda örneğin yanında onJan yücel
ten, eşitlikçi bir şekilde yaklaşan ve kadınlann toplumsal konumlannı dü
zelten - yine çok sayıda- örnek bulunmaktadır. Bu bakımdan toplumsal cin
siyet ve din ilişkisinde dinlerin kadınlarla ilgili konumlannın tek yanlı bir 
ilişki oluşturmadığı noktasından hareket etmek daha uygun görünmektedir. 

2. Dinler ve Ataerkil 1\ıtumlar 

Din ve kadın ilişkisi çeşitli ve hatta çelişik şekillerde kurulabilir olmakla bir
likte bu konudan söz açıldığında ilk akla gelen ve baskın nitelik taşıyan şey 
ataerkillik kavramı olmaktadır. Dinlerin, baba figürler tarafından yönetil
melerinden dolayı ataerkil niteliklerinin öne çılanası burada bir hareket nok
tası haline gelmektedir. Buna göre ataerkilliğin dinlerin özünde geçerli olan 
ana unsur olduğu yolundaki tez noktasında dünyadaki belli başlı dinlerin 
tümünün erkekler tarafı.)\dan kurulmuş olmalan ve hakim ro U erin yine onJa
ra verildiği şeklindeki bir argümana dayanılmaktadır. Yme dinlerin çoğunun 
erkeklerin başında olduğu toplumsal d!Izenler içerisinde ortaya çıktıklan da 
bu gözlemi besleyen bir ek kanıt oluştuİmaktadır (Fisher, 2007: 13) 

Bu tür toplumsal cinsiyet bakış açılanndan dinlerin kadınlar karşısındaki 
konumlan genelde 'erkeği merkeze alan' çerçeveler olarak ifade edilegel
rniştir.2 O kadar ki, mesela kadın düşmanlığının dini köklerinin bulundu
ğuna dair saptarnaların · açıklanmasına bile gerek bulunmadığı belirtilmek
tedir. Bu şekilde tüm dinlerin sosyal öğretilerinln merkezinde cinsellik ve 
aileye, takıntılı ol~ ifade edilen bir ilginin varlığı söz konusu olmakta
dır. Aynca dinlerdeki bu yönde toplumsal cinsiyet_ilişkilerine dair tavırla
no değiştirilmesi çok güç görünmektedir. Bu balamdan dinlerde toplutn
sal cinsiyet ilişkilerinin teolojik savunulan yüzyıllar boyu sürdürülen bir 
çaba oluşturmuştur. Bu çabalar, kadınlara karşı ayrunlan, ırki ya da sosyo
ekonomik ayrunlardan bile öteye taşıyan sonuçlarla birlikte anılmaktadır. 
Bunun nedeni olarak ise ırk ve sınıfın çoğu durumda yalnızca belli balde
ki kişiler ve yerleri ilgilendiren, değişme halindekive belirsiz kategoriler 
oluşturmalanna karşılık, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin hemen herkes için 
taşıdığı hayati önem if?de edilmektedir. Aynca· 'ev' in inançlan bir kuşak-

ı Bunun Hristiyan kutsal kitap koleksiyonundaki tipik bir örneği için bkz. L Corinthians, 11/3-12. 
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tan diğer kuşağa aktarmadaki yeri de, kadın ve erkek rollerindeki değiş
melere direnme durumlarını aç~ayıcı bulunmaktadır (Bruce,.2000: 32). 

Ataerkillik tezi bakurundan dinlerin kadınlara baskı uygulamakta, kadınlan 
zaydlatabilmekte ve erkeklere boyun eğmelerini meşru hale getirebilmekte 
olduklan hususu ön plana çıkanlmaktadır. Bu paralelde dinler erkeklerin 
hakimiyetini meşrulaştırma konumuna gelmektedirler. Onlar sosyal, siya
si ve ekonomik yaşamla bütünleştikleri özgül yolların baskıcı karakterle
rinden sorumlu olabilmektedirler. ~adınlann asli olarak düşük konumda 
olduklannı vaaz edebilmektc hatta devlet gücünü bile onlara karşı kulla
nabilmektedirler. Özellikle feı:n.i.nistler açısından negatif bir husus olarak 
dinler, kadınlar arasında ayniıkiara ve bölünmelere yol açabilmektedirler 
(McGuire, 1987: 96; Rarnazanoğlu, 1989: 153-54). Dünyadaki büyükdin
ler hala kadınlardan tannlara itaat ve ibadetin yanında erkeklere de itaat ve 
saygı talep etmektedirler. Sözgelimi İslam çerçevesinde bir kadının mürnin 
olması durumunda Kur'an'a uymayı ve kocasına itaat etmeyi isteyeceği 
ileri sürülebilmektedir (Ramazanoglu, 1989: 150). 

Yıne çok sayıda 'negatif' örnek arasında her şeyden önce kadını olumsuz
layıcı tutumun genelliği söz konusudur. Buna göre 'önce erkekler' ya da 
'yalnızca erkekler' türünden modeller bütün büyük dünya dinlerinin temel 
bir karakteristiği olmak durumundadırlar {Johnstone, 1997: 237). Özellikle 729 
feminist bakış açısından dünyadaki büyük dinl~r, kadınlarm erkeklere bo-
yun eğdirilmesi bakımından benzer ilkeleri desteklemektedir ler. Tann 'ya 
eril karaKteristikler atfetmek de bu ortak noktalar arasında yer almaktadır 
(El-Saadawi, 1997: 73). 

Aynca dinlerde kadınlara yönelik olumsuz bakış açılannı esas alan söy
lem, dinlerin, erkeklerin toplumda kontrolü kaybetme korkusundan dolayı 
kadınlan günah keçileri haline getirdiklerini de vurgularnaktadır. Bu ba
kış açısına göre ulusların ekonomilerini kontrol ve karara bağlayanların 
ana~ küresel güçlerin zorluyor olduğu bir dünyada kadınlar üzerinde 
kontrolün, makro düzeyde pek elde edilebilir olmayan bir dünyada karma
şaya karşı düzen, onurlan ve güvenliklerini geri isteyeceklerini tahayyül 
edebilecekleri bir yer baline geldiği belirtilmektedir. Bu bakımdan birçok 
erkeğin bayatın kontrolden çıkması durumu karşısında hala sorumlu ol
duklarını düşünebildikleri yerler olarak evlerinde kadınlara karşı çok katı 
kontrol uyguladıklan ifade edilmektçdir. Bu da gerçek din adına kadınlara 
karşı açılmış bir savaş olarak betimlenınektedir (Ruether, 2002: 4). 

Diğer taraftan kadın maoeviyatının (spirituality) çok az rol modeli bulun
duğu da dile getirilen bir husustıır. Zaman zaman kadınlar manastırlarda 
rahjbe olabilmelerine karşılık genelde.keşişlerden daha alt düzeyde kabul 
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edildikleri gibi, fazladan kurallarla yoğun bir kısıtlamaya tabi tutulmakta
drrlar. Aslında dini unvanıann bu açıdan gözden geçirilmesi bile bu konu
daki durumu ortaya koymaya yetecektir. Bu unvanlann ya dişil karşılıklan 

bulunmamakta ya da olsa bile bunlar düşük konumlan işaret etmektedirler. 
Sözgelimi rabip (priest), master, guru, papa kelimeleri böyledir. Yalnızca 
priest kelimesinin pagan ahlakdışı çağrışımlarla yüklü olarakpriestess şek
linde bir karşılığı bulunmaktadır. Kadın maneviyatı/inanç hareketi pagan 
rabibeliğe ilişkin bir mitoloji diriltip meydana getirmesine karşılık çoğu 
dinlerde kadının rabibelik rolü son derece kesin bir biçimde kısıtlanmış ya 
da yasaklanmış durumdadır (Puttick, 1999: 146). 

Dinlerdeki ataerlru dokunun kendisini devam ettiriyor oluşu dünyadaki bü
yük dinleri e ilgili araştırmalarda örneklerini bulınaktadrr. Bugün Yahudilik, 
Hıristiyanlık ve İslam'da bu tür erkek egemen anlayışiann devamlılığlnın 
sergilendiğine dair çok sayıda örnek bulunmaktadır. Bu üç büyük dindeki 
ataerkil anlayış ve uygulamalar kısaca şu şekilde özetlenebilir. 

2.1. Yahudilik 

Yahudilikte kadınlar ile erkeklerin rolleri arasında kesin sınJilar çizilmiştir. 
Yahudi kadınlar dinse~ faaliyetlerin büyük bir kısmından dışlanmışlardır 
(Bum, 2005: 210). Geç dönemlere kadar Yahudilikte kadınlarm normal
deki faaliyet alanının neredeyse aile ile su:p.rlı olması, kadınlafın bu din 
çerçevesindeki evlilik gelenekleri etrafında kontrol altında tutulmalanna 
sebep olmuş görünmektedir. Bu bakımdan babalar ve kocalann _kadınlar 

üzerindeki sllllisız yetkileri dikkat çekicidir. Aynca kadının adını ve mi
rasını k~ruyamaması ve evde güvenlik içinde olmaması söz konusudur 
(Berktay, 1996: 94 vd.). Geleneksel Yahudi kültüründe kadınlar dinsel ko
numlardan uzak tutulagelmişler ve onlann litürjik, ritüel ve karar vericilik 
düzeylerindeki katılımlan engellenmiştir. Sinagoglarda kaduiıar genellikle 
erkeklerden ayn tutulmaktadırlar. Özellikle ortodoks Y~hudi kesimleriİl
de kadıniann asıl mekanlannın evleri olduğu vurgularunaktadır (Furseth 
ve Repstad, 2006: 188; Bum, 2005: 210). Zaten Yahudilikte erkeklerin, 
kendilerini kadın olarak yaratmadığı için Tann'ya şükretmeleri cinsiyet tu
turnlan açısından en çarpıcı örneklerden biri olarak karşımıza çıkmaKtadır. 

2.2. Hıristiyanlık 

Hıristiyanlıktaerkek egemen duruma ilişkin göstergeler papalık ve rahipli
ğin eril karakterlerinde ortaya çıkmaktadır ve bunlar erkeklerin bu dindeki 
dışlayıcılıklannın ifadeleri olarak değerlendirilınektedirler (Young, 1987: 
24). Bazı mezheplerde kadınlar dinsel organizasyonlarda yer alıyariarsa 
da, onlann bunu hala erkeklerin yüksek otorite ve kontrolü altında ger-
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çekleştirebildikleri belirtilmekteelir (Fisber, 2007: 13). Hristiyan gelenek 
içerisinde kadınlarm gerek yaratılış yönünden gerekse gündelik yaşam iti
bariyle erkeğe tabi olarak görülmesi stklıkla rastlanan bir durum olmuş
tur. Özellikle Kutsal Kitap'ta kadınıann taliliğinden söz eden bir takım 
pasajlar, özellikle de St. Paul'e ait olanlar, kadınıann toplumsal yaşam
da sırurlandırılmalan noktasında çokça kullanılmış ve bu tutum bugüne 
kadar birçok kilisede geçerliliğini sürdürmüştür (King, 1990: 49; Fursetb 
ve Repstad, 2006: 180). Hatta olumlu olarak düşünillen Reformasyon'un 
aslında Hıristiyanlığın erkekleştirilmesi anlamına gelcliği bile elite getiril
mekte ve Martin Luther'in Hıristiyanlıktaki yaratılış düzeni içerisindeki 
kadınlarla erkekler arasındaki katı cinsiyet esaslı ayrııru daha güçlendirmiş 
olduğu dile getirilmektedir (Furseth ve Repstad, 2006: 180). Reformist an
layış! ann bile bu konuda ataericil tutum içerisinde olduğu Hıristiyanlıkta 
Katalik anlayışlardaki katılık şaşırtıcı olmayacaktır. 

2.3. İslam 

İslam toplumlannda aa erkek merkezli karakterin çok sayıda yansıması
nı bulmak mümkündür. Mesela İslam'da otoritenin ailede reis, toplumda 
en Ost düzeyde idareci ya da halife veya imam, yargıç ya da vali olarak 
erkeklere ait olduğuna dikkat çekilmiştir. Buna göre tüm önemli mevkile-
cin İslam toplumlannda erkekler tarafından 'işgal'leri söz konusudur (El 731 
Saadawi, 1997: 80). Yine gerek ayet gerekse hadis metinlerinden kadın-
lar aleyhine yorumlanan çeşitli materyalierin mevcudiyeti söz konusudur 
(Toker, 2005; 2009; Roald, 2001). 

İslam toplumlannda olumsuz bir örnek olarak da özellikle kadınlar bakı
mından bireyliğin tehlikeli olarak algılanması verilmektedir. Bu bakımdan 
İslam dünyasında kadınlarm itaatsizli.klerinden çok korkulduğu ileri sürOl
müşttır. Bu iddiaya göre kadınlar bir grup psikolojisi olarak İslam'a karşı 
en korkunç tehlikeye, yani bireyciliğe atıfta bulunmaktadırlar. Buna göre 
İslam toplumlan kadınıann kendi statülerini değiştirme iddialaona diren
miş ve bu dünyadaki feminist eğilimleri bastırma yoluna gitmişlerdir. Bu 
eğilimler Batı'dan ithal olunmalda itham edilmekte ve bem kadınlardan, 
hem de bireycilikten korkulmaktadır (Mernissi, 1996: 109-110). 

Bu bakış açısından, kişinin kencli grubundaki insanlardan farklı ilgiler ve 
düşüncelere sahip olabilmesi anlamındaki bireyciliğin, 'kollektivist' İslam 
için yabancı ve ölümcül bir kavram olması gibi bir durumla karşılaşılmak
tadır. Burada söz konusu olan grup-yöneliınli bir İslam'dır. Orada bireysel 
arzular, dine saygısızlık, kaprisli, bencilce tutkular olarak aşağılanmaktadır
lar. Mernissi'nin formülasyonuyla bu bireycilik, Müslüman düzende kontrol 
edilemez arzularm ve disiplinsiz tutkulann tecessOm etmiş hali olarak belir-
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lenmiş durumdadır. O, bu haliyle de kesin olarak, yoğun bir şekilde bastınl
mış eğilimlerin sembolüdür. Burada mevcut haliyle İslam, otoritenin meşru 
kaynağı olan, efsanevi olarak eştürden bir grup olan ümmet üzerine vurguda 
bulunan bir teokrasi olarak görülürken, siyasi otoritenin kutsal kaynağının 
grup değil, birey olduğunu gösterdiği belirtilen demokrasinin karşısına yer
leştirilmektedir. Bu 'İslam' da amaç bireyin mutluluğu değil, ümmetin be
kası olarak tasvir olunmaktadır. Bu da Mernissi'ye göre kadınlan boyun 
eğdirici konuma getiren bir durumu ifade etmektedir (Mernissi, 1996: 110). 

3. Dinlere Ata er kil Bakış Açılan ve Yorumlarının Dışındaki Yaklaşımlar 

Yukanda sözü geçen ataerkil örneklerin dışında, din ve kadın ilişkisini de
ğişmez ve sabit durumlar olarak görmeyip, aksine dini toplumsal değişme
ye açık bir konu olarak ele alan sonuçların varlığı da söz konusudur. Çünkü 
birinci çizgideki durumlan vurgulayan görüşler diniere ilişkin tek bir bakış 
açısını ortaya koymuş olmaktadırlar. Oysa bunların karşısında dini görüşler 
de bulunmaktadır; mesela liberal Müslüman feministler bu görüşlerle çe
lişen düşünce ve tavırlara sahiptirler (Ramazanoğlu, 1989: 150). Özellikle 
göz önünde bulundurulması gereken şey, dinin kadınların hayatlan üze
rindeki etkisinin değişken ve dinamik karakt~rde olduğudur. Bu bakımdan 
tüm dinler kadınlara karşı erkekle.rin çıkarianna hizmet ediyor olsalar bile, 

732 her bir din içerisindeki inanç ve organizasyonlarda hala çok büyük çeşitlen
meler bulunduğıı uyansında bulunulın~adır (Ramazanoğlu, 1989: 151). 

Bunun da kökeninde dinlerin kadınlarla ilgili yapısal ve kültürel durum
larının çok boyutlu ve karmaşık bir konu oluşturmasının etkili olduğu 
akla gelmektedir. Özellikle dinlerin kadınlar üzerindeki etkisi tek yönlü 
değildir. Dinler bir taraftan kadınların konumunu kısıtlayıcı ve zayıflatıcı 
etkilerde bulunurken bir taraftan da onlan güçlendirici ya da en azından 
olumlayıcı bakış açılan ya da örnekler içermektedir (Toker, 2005: 44). Bu 
bakımdan dini strüktürl~rin hem kadını bağımlı kılıcı, hem de özgürleşti
rici potansiyel taşıdıklarından söz edilebilir. Diniere ilişkin geniş malzeme 
arasında kadınlan hem temizlik (purity), sevgi (loveliness) ve bekaret abi
delen; hem de kötü cadılar, ayartıcı sirenter (deniz kızlan), hain fahişeler 
olarak tasvir edenlerini bulmak mümkündür (Johnstone, 1997: 255).3 

Böylelikle dinlerde kadınların konumu geniş bir spektrum boyunca deği
şiklik göstermektedir. Kadınların tamamen tali ve bağlı kabul edildikleri 
tipler en çok bilinen uç noktayı temsil ederken, diğer uçta kadını üstün ad-

3 Dinlerin bu çift yönlülüğüne ilişkin başka tasvirler için bkz. Elizabeth Puttick, 'Women in 
New Religious Movements', Bryan Wilson, Jaınie Cresswell ( eds.) New Religious Movements. 
Challeııge and Response, London and New York: Routledge, 1~99, s.143. 
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deden oluşumlar yer almaktadır (Johnstone, 1997: 249). Kadınlara balaş 
açılan yalnızca erkeklerin norma~ orta-menzilli insanlık özelliklerine sahip 
olduklannı ima eder bir şekilde kadınlan erkeklerden ya çok daha iyi ya da 
çok daha kötü görme durumlarına değinilmektedir (Johnstone, 1997: 255). 

Dinlerin kadınlara yönelik pozitif unsurlar taşıdığı yolundaki ömekl~r hem 
alternatif dini yapı ve kültürlerden, hem de kurumsal/tarihi dinlerin içeri
sinden verilebilmektedir. Birincisine yönelik bir örnek 'cadılık'la ilgilidir. 
Buna göre cadılık inançlannda dişil olan üstün kabul edilmekte ve böylelik
le geleneksel tarihi dinler, özünde baş aşağı çevrilmektedir. Bu tür oluşum
larda tannçalann yanı sıra bunların erkek eşleri de bulunmakta ve erkekler 
de tanrı olarak anılmakla birlikte, tanrıça daha yüksek değer taşunakta ve 
itibar ve güç bakımlanndan daha üst düzeyde bulunmaktadır (Jobnstone, 
1997: 249).4 Bir başka örnek, kadınların liderlik ettikleri ve teoloji formü
le ettikleri dinlerdir. Bir başka deyişle bunlar kadınların hakimiyetindeki 
dinlerdir.5 Bu 'kadın dinleri' toplumsal cinsiyet uyumsuzluğu, anaodaklılık 
(matrifocality), kadıniann :izafi yüksek şahsi, sosyal ya da ekonomik otono
mi durumlan gibi faktörler tarafından bestenınektedir (Sered, 1994). 

Özellikle kurumsal ya da tarihi dinlerin içerisinden verilen örneklerden ise 
kadın ve erkeğin eşit olarak yaratılmış olduklan, kutsal metinlerde çok sa
yıda kadının adının geçtiği, dini tarihler içerisinde çok olumlu kadın rol 
modellerinin bulunduğu, peygamber ya da bir talam din sirnalann kadın
lara karşı . saygılı ve onlan dahil edici tavır ve davranışlar sergiledikleri, 6 

Shaker qğretisinde olduğu üzere Tann 'ya ilişkin eril ve dişil kavramların 
bir arada formüle edildiği, Din Kontlan7 örneğinde kadınların eşitliğinin 

ve üreme haklannın desteklendiği, geleneksel dini rollere karşı ç~ bir 
. takun dindar kadıniann çeşitli dini gruplar içerisinde kabul gördükleri vs. 

türünden uzayan bir liste ortaya çılanaktadır.8 

4 Tarihi bazı araştırmalarda antik dönemdeki ilahiann çoğunun dişil olduklannı, yani bunlann 
tannçalar olduklannın ortaya konmuş olduğunu belirten ya da bunlan ele alan bazı çalışmalar 
için bkz. N. El- Saadawi, 1997, s. 73. 

s Kadın lııikiıniyetindeki on iki din ya da dini alt gruba ait bir araştırma için bkz. Susan Sered, 
Priestess, Motlıer; Socred Sister; NewYorlc: Oxford University Press, 1994. 

6 Mesela Hristiyanlıkta İsa'nın, kadınlar ve erkeklere kendi takipçiterinden daha adil davranmış 
olduğu belirtilmektedir. Onun mucizeleri erkekler kadar kadınlan da içine almaktadır. (Mesela 
Jairus'un kızı ve Peter'ın kayınvalidesi). Yın e kadınlar erkekler kadar güçlü iman ifadelerinden 
dolayı dikkat çekiyorlardı. lsa on iki havarisini seçetken olumlu davran.ınamıştı ama yakın 
arkadaşlan arasında çok sayıda kadın bulunuyordu. Yıne kadınlara yardım etmek üzere Şabat'ı 
ihlal ettiği durumlar olmuştu. Mesela Luke 13:10-13, R. L. Johnstone, a.g.e., ss. 232- 233. 

7 Kııtolikler, Protestanlaı, Yahudiler, Milslllınanlar, Hindular ve Sudisıler arasmda ekümenik bir 
ittifakı hedefleyen bir girişim grubu. 

8 Islam tarihindeki ilk dönem örneklerinin bir dökümü için bkz. B.F. Stowasser, ''Religious lde
o.logy, Women, and the Family", ss. 287- 289. 
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Nitekim dinlerdeki kurucu şahsiyetlerin en azından bir kısmının kendi
lerinden önceki toplumsal koşullara göre kadınlarm durumunda iyileşme 
sağladıklan sıklıkla belirtilen bir durumdur. Bu bakımclı!n birçok elinin, 
henüz kurumsallaşmamış olduklan erken dönemlerinde peygamberlerin 
vizyonlan itibariyle kadınlan güçlendirici örnekler içerdikleri rahatlıkla 
söylenebilir. Ama bir defa daha burada da bir ikilik ortaya çı.kınakta, erken 
dönemdeki bu gelişmelere karşılık, bunlann zayıf kalıp, peygamberin ve
fatını izleyen yeni dinin kurumsallaşması sürecinde çok geçmeden yitiril
diği görülmektedir (Fisher, 2007: 14). 

4. Kadınların Dinler Karşısında Konumlanışlan 

Kadınların dinler ile ilişkileri bir defa daha söylemek gerekirse, hiçbir 
zaman tek taraflı nitelik taşımamaktadır. Dinlerin yapısal kültürel karak
terlerinin yanında kadınların da değişik boyutlarda katılımları, onların 
dini hayatını şekillendinci etkilerde bulunmaktadır. Burada gelenek ile 
modernlik, ataerkillikle feministlik, köktencililc ile sekülerlik gibi birçok 

·... aynın üzerinden kadınların dinle ilgili konumlanışlan söz konusudur. Bu 
konumlanış çok sayıda tipolojiye de konu teşkil etmiştir (Toker, 2005: 48). 

Bunlardan Ronald L. Johnstone, kadınlann din ile ilişkileri sorununa ver-
' 734 dikleri cevaplar bakımından üç tipi ayırt etmektedir (Johnstone, 1997: 

234). Bunlardan birini 'geleneği onaylayıcı cevap' oluşturmaktad.ıi-. Bu 
ı -

da iki şekilde ortaya çı.kınaktadır: BirinCisi Kitabı Mukaddes'in nasihatleri 
uyannca kilisede sessiz kalmak ve erkekler üzerinde herhangi bir otorite 
sahibi olmaktan kaçınmak şeklinde tali konumdaki kadın rolünün kabu
lüdür. İkincisi ise Roma Katotikliği bünyesi içerisindeki kadın manastır 
tarikatlarında en iyi ifa~esini bulan kadınlar için özgül dini rollerdir. 

İkinci cevap, 'önemli bir değişim (reform) çağrısında bulunma' şeklinde 
belirlenmektedir. Burada gelenek yine kabul edilmekte ve din kurumuna 
güçlü bağlılık devam ettirilmektedir. Ancak aynı zamanda kadının gelenek
sel rollerinin ve işlevlerinin değişmesi talebinde bulunulmaktadır. Burada 
da iki hareket ortaya çıkmaktadır: Birincisi kadınlara kilise görevlerinin 
verilmesinin yolunu açan hareket türüdür. İkincisi ise 'radikal itaat' şek
linde adlandırılmaktadır. Bu ikinci tutum daha yeni olup, ilkini de kapsar 
mahiyet taşımaktadır. Kadın baklan lideri ve ilahiyatçı Rosemary Radford 
Ruetber, bu kavramla kiliseyi tahrip etmeden ve kadınlan da bu kurumun 
dışına çıkarmadan kadınlara ilişkin geleneksel rol ve · algılamalan yeniden 
düşÜnüp reforme etme çağrısında bulunmaktadır. 

Üçüncü tipi ' devrimci cevap' oluşturmaktadır. Bu tepki türü geleneksel 
olarak ifade edilip organize edilen dinin özüne yönelik bir değişim çağrısı-
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nı temsil etmektedir. Yıne burada da iki alt temaya rastlanmaktadır. Bunlar 
yazar ve teolog Mary Daly tarafından ifade edilen geleneksel dini kurum
lardan 'çıkış' çağrısı ve kadınların üstünlüğünUn ilanı ve antik cadılık pra
tikleri ve inançlannın diriltilmesiyle erkek bilimiyetinin ve dini modeller 
doğrultusunun reddidir. 

A.S. Roald ise kadınlar ve din ilişkisi konusunda reformasyon ve yeni
den inşa şeklinde iki çizgiden söz etmektedir (Roald, 1998: 18- 19). 
Reformasyon, kutsal metnin tarihi bağlamla sınırlı olarakkabul edilmesi ve 
böylece parçalan.masıru, fragınanların ya evrensel ve 9zsel ( essential) ya da 
kültürel açıdan rölatif olarak sınıflandıiılınasıru ifade etmektedir. Yeniden 
inşa ise kutsal metnin erkek merkezli ve erkeklerin çıkarı için insanierkek 
yapımı olarak kabul edilmesi çabasını nitelernek üzere kullanılmaktadır. 

İslam dünyasında da kadınların din ile ilişkileri ya da daha özel olarak 
İslam karşısındaki tavırlan tasnif konusu edilmiştir. Mesela Mary Elaine 
Hegland, Orta Doğulu kadınları, İslam hakkında kendi tavır ve felsefele
ri bakımından gruplandırmaya tabi tutmuştur (Hegland, 1999: 178). Ona 
göre ilk grup Orta Doğulu kadınların azınlığını oluşturmakta olup, İslam 'a · 
sırt dönenlerdir. Bunlar İslam'ın doğası gereği ataerk.il ve kadın düşmanı 
olduğunu ileri sürmektedirler. Bu kadınlara göre Orta Doğulu bemcins-
lerinin durumlarında ilerleme kaydedilebilmesi için en uygun çerçeve 735 
seküler çerçevedir. Onların bir kısmı agnostik, bir kısmı ateist, bir kısmı 
değişik tiplerde Marksisttir. Müslüman arkaplandan gelen bazı kadınların 
Müslüman kadınların durumunu açığa çıkarmak ve çözüm için baskı yap-
mak üzere uluslararası bir haber ağı olan Women Living Under Muslim 

.. Laws'a katılmış olduklan görülmektedir. 

Hegland'ın sınıflandırmasında ikinci grup yine azınlık konumunda olup, 
İslami kaynakları açıkça problematize eden, erkek egemenliğindeki tari
hi, hadisleri ve Kur'an tefsirlerini sorgulayan kadınlardan oluşmaktadır. 
Bunlar kadınların hak ve eşitliklerini daha iyi destekleme durumundaki 
İslam'ın daha tam yorumlarını geliştirme teşebbüsü içerisindedirler. Ya 
da burada şahsi bir inanç sistemi lehinde organize bale gelmiş elinin bazı 
yönlerini ya da tümünü ve İslam din adamlannın otoritesini reddederek 
İslam'ın kabul edilmesi söz konusu olmaktadır. 

Hegland'a göre birer azınlıkkonumundaki ilk iki grubun aksine kadınların 
çoğunluğu, yani toplumsal cinsiyet üzerine dini ifadeleri ve kadının ba
ğımlı stalüsüne açıktan direnmenin zor olduğu bir sosyal ortamda yaşayan 
kadınlar, üçüncü grubu oluşturmaktadırlar. Bunlar kendi sosyal toplulukla
rına sırtlarını dönmelerinin zor, hatta tehlikeli olduğunu düşündükleri için 
devJet, topluluk, aile ve kendi koyduktan sırurlardan açıkça ayrılmaksızın 
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kendi manevi ve sosyal ihtiyaçlarma bitap edecek yolları bulmaya çalış
mak durumundadırlar. 

Nayereh Tobidi de, İslam dünyasındaki kadın hareketlerinin ana hatlarıyla 
bir listesini vermektedir (Tohidi, 1998: 284-85). Ona göre bu hareketler çok 
yönlü bir kimliğe sahiptirler. Bir başka deyişle Müslüman dünyada kadın
ların eşit haklar ve adil bir toplum arayışlan farklı kanaatler içerisinde ve 
farklı biçimlerde yer almıştır. Bu· dünyada kadınların kadın hakları ve femi
nizm mücadelelerinin başlıca biçimleri olarak o, şunlardan söz etmektedir: 

- Erkek-yönelimli seküler ulusalcı hareketlere iştirak. ilius-devletlerdeki 
· belli kurtarıcı politikalardan ve erkek liberal kadın haklan destekleyici

lerden yararlanma-Türkiye, Tunus, Irak, Suriye örnekleri; 

- Sosyalizm ve daha radikal sosyo-ekonomik değişmeler yoluyla _özgür
leşme; 

- tnusalcı, dini ve solcu partilerin kadın sorun~daki cinsiyetçi muame
lesinden hayal kınklığına uğramış olarak yeni feminist vizyonları ifade 

-... etme ve özgül tophimsal cinsiyet meseleleri etrafında bağımsız gruplar 
şeklinde organize olma; 

- Kadın hakları, özellikle, de kadınlarm eğitim imkanlan elde etmesi mü-
736 cadelesinde Kur'an'daki kadıru destekleyici ayetleri kullanarak_İs~am'm 

eşitlikçi ahiakım ilerietmeye çalışırk~~· dini inançları sürdürme; 

- Ataerkil ve cinsiyetçi görüş ve pratiklerine rağmen İslamcı fundamenta-
list hareketlere aktif olarak katılma. 

Bütün bu kategorilerde kadınlar ve din ilişkisinin bir şekilde işin içer,isine 
dabil olması söz konusudur. Ama özellikle son ikisinde dinin kadın kim
liğiyle bağlantısının daha doğrudan gerçekleştiği görülmektedir. Bu da er
kek egemen bir din olarak tasvir olunan İslam karşısında kadınlarm farklı 
İslam algılamalan içerisinde olabildiklerini ortaya koymaktadır (Toker, 
2005: 50). -

5. Ataerkil Yorum ve Yaklaşımiara Karşı KadınJarm Dinsel Mücadele 
Biçimleri 

Bu yazının başlarında ataerkilliğin dinsel anlayış ve kurumlaşma biçim
lerindeki baskın rolünü görmüş bulunuyoruz. Ancak hemen sonrasında 
ataerkilliğin, dinlerin toplumsal tecrübesinin tarnanımı açıklayabilecek 
bir genellik iddiasma temel oluşturmasının taşıdığı zorluklarm da şu anda 
farkındayız. O halde şimdi kadınlarm din içerisinden ne tür güçlendirici 
tecrübeler yaşadıklarma ve bunlarm ne gibi sonuçlar doğurduğuna ilişkin 
olarak bazı örneklere değinmek durumundayız. 
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Her şeyden önce kadınlarm önemli bir kısmı ataerkil meydan okumalardan 
rahatsız olmakta ve entelektüel düzeyde bir kısım kadınlarm bu duruma 
ilişkin çeşitli cevaplar ve stratejiler geliştirdikleri görülmektedir. Burada da 
bir defa daha tek tip bir kadın hareketliliğinden söz edilemeyecek olmakla 
birlikte bazı ortak başlıklar dikkat çekmektedir. Dinsel metinlerdeki çelişki 
ve çatışmalarla kadınlar lehine baş etme girişimleri9 dolayısıyla dinsel me
tinleri.iı yepyeni bir bakışla ele alınmalan, kutsal figürlerden kadın yanlısı 
çıkarunlarda bulunulması (Johnstone, 1997: 232-33; Toker, 2007: 137-56) 
buna dair başlıklardan sadece birkaçını oluşturmaktadır.10 

Ancak bunun kadınlarm tek yanlı olarak muzafferiyetlerinden çok, özsellik 
üzerinden atağa geçen ataerkil baskılar karşısında çeşitli tavır alış ve giri
şimler olarak formüle edilmesi daha uygun gözükmektedir. Bu noktada bir 
örnek olarak İslam dininde de din ve kadın ilişkilerinde bu çok yönlülüğün 
esas oluşuna dair çeşitli referanslar mevcuttur. Bu bakımdan kadınlarm 
İslam'la ilişki halinde oluşu, onlann zorunlu bir şekilde bastırılmış ya da 
özgürleştirilmiş olmalarmı gerektirmemektedir. Bundan dolayı da mesela 
bir takım seküler çevreler tarafindan İslamcı kadınlarm olduklan gibi ta
nınmalan gerektiği yolunda görüşler ileri sürülinektedir (Arat, 1995: 77). 

Diniere yönelik olarak gerçekleştirilen tahlillerde, İslam ile ilgili olarak 
özsellik karşıtı bir örnek Saadawi tarafından verilmiştir. Saadawi, Arap 
k~dınlarının halihazırda ulusal, sınıfsal ve cinsel düzeyde olmak üzere üç 
farklı formda baskıya maruz kaldıklannı; İslam'ın bu üçlü baskının asli 
bir kaynağı olmadığını, sorunun asıl kaynağında ataerkil sınıf sisteminin 
yattığıw 'belirtmektedir (El-Saadawi, 1997: 91). 

Yıne Saadawi'ye göre İslam içerisinde kadının konumu başlangıç ve sön-
. raki durum itibariyle de farklılık göstermektedir. İslam tarihinin ilk dönem

lerinde kendi baklan konusunda bilince salıip v~ kendilerini savunmaya 
Iİıuktedir çok sayıda kadın örneğinin zikredilmesiyle Muhammed döne
minde kadına ilişkin durumun genel itibariyle olumlu olarak anılması söz 
konusudur. Ancak Peygamber'den sonra onun ardıll~rının onun adımlannı 
takip etmeyip, önceki dönemdeki evlilik ve boşanma konulanndaki özgür-

9 Kitabı Mukaddes 'teki yaratılış öyküsünllıl kadın dOşmaw yorumlardan ku.ıtarılınası ya da bazı 
hadis metinleri yoluyla İslam killtiirilııde yer etmiş ve olumsuz algılamalara yol aÇIIUŞ metin 
incelemeleri (tek bir nefsden yaratılma temasının yeDiden hermenötik bir şekilde ele alınma 
gayretleri ya da Havva 'nın Adem'in kaburga kemiğinden yaratılınış olduğuna dair hadis kılı
ğındaki içeriğe yöneltilen eleştirel tutumlar gibi) akla gelen örnekler arasında yer almaktadır. 

ı o Johnstooe (1997), Hıristiyanlıkta İsa peygamber'in davranışlanndan kadın dostu bir tutumun 
çıkartılması imkıinının sonuçlanna değinmektedir. Benzer şekilde Toker (2007) de Müslüman 
kaduılann da Hz. Muhammed üzerinden kadın dostu bir dinsel figilrü:n desteğini almak sııre
ti:tle yaşadıklan g!içlenme tecrübesini ele alm.aktadır. 
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lüğün yerine kadınları, kendi iradelerine rağmen evliliği dayatan ve onları 
boşanma haldanndan mahrum bırakan yeni yasalara tabi kıldıklan belirtil
mektedir (El-Saadawi, 1997: 77). 

Deniz Kandiyoti de akademik doğrultuda İslam'ın ataerkil yorumlanna 
meydan okuyan ve İslami geleneğin kısımlarına ilaveten daha radikal al
ternatifler sunan, hazırdaki aynmcı pratikleri gerçek İslami ideallerden ay
nlma olarak gös~eren araştırmalinn ortaya çıkmakta olduğuna dikkat çek
mektedir (Kandiyoti, 1996: 9- 1 0). Bunun ortaya koyduğu sonuçlardan biri 
varlığını Batılı kaynaklann etkilerine borçlu olmayan 'yerli feminizmler'in 
ifade imkanlarının ortaya çıkmasıdır. Mesela Fatima Mernissi 'nin ve Leila 
Ahmed' in çalışmalan bu türün karmaşık karakterdeki örneklerinin başında 
zik:redilmektedirler. 

Kadınlarm din noktasındaki çaba ve mücadelelerinde bu türden imkanlar, 
modernliğin sağladığı avantajlar ve getirdiği yeni değerlerin de yardımıyla 
kadınJarın güçleome tecrübelerinde bir çeşitlilik ve zenginliğe yol açmış 
bulunmaktadır. Kuşkusuz bu durumun en çarpıcı sonuçlanndan biri din
sel feminizmlerdeki gelişmeler olmuştur. Bugün toplumsal cinsiyet ve din 
ilişkisine dair literatürde özellikle Yahudi, Hıristiyan ve İslami feminizm 
hareketlerine giderek dahıi sık rastlanır hale gelinmiştir. Buradaki yer soru
nundan dolayı sadece Ferguson'ın (1995) sınıflandırmasındaki ana başlık
tarla ilgili özet bilgilerle yetinilecektir. \ 

5.1. Radikal Dinsel Feminizm 

Radikal feminist yönelimler, di;inyadaki en erken dönem dinsel gelenekiere 
geri dönme eğilimi taşımaktadırlar. Onlara göre bu geleneklerde tanrıçala
ra tapınılmaktaydı. Dolayısıyla bu feministler ataerkil kültürler tarafından 
meydana getirilen erkek tannlara itibar edilmemesi gerektiğine inanmak
ta ve eşitlikçi .bir kültürü yöneten tanrıçalara tapınmaktadırlar. Bu şekilde 
onlardan bazısı erkeklerin hakimiyeti altındaki ataerkil kültilrün yerine 
kadınların hakimiyeti altındaki tanrıça merkezli bir kültürü geçirmek iste
mektedirler. Bir kısmı ise kadınJann erkekler üzerine hakimiyeti tezini red
dederek, her iki cinsiyeti de ritüel ve töreniere dahil etmektedirler. Baş.ka 
bir kategori ise erkekleri ritüellere dahil etmekle birlikte önceliği kadınlara 
veren feministlerden oluşmaktadır. Ancak tümünde geçerli olan şey, ritüel
lerde tanrıça üzerinde odaklanılması ve kadınlarm sayı olarak erkeklerden 
fazla olmalandır (Ferguson, 1995: 1 74). · 

Radikal feministterin bu tavırları, Batılı feminist ilahiyatçılar tarafından 

eleştirilere maruz kalmış, onlar erkek dindarlığını reddederlerken, paradok
sal bir şekilde erkekleri suçladıklan şeyleri kendilerinin yapmakta olduklan 
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yolunda tenkitler almışlardır. Eleştirilerde, bu feministlerin yalnızca dişi! ve 
tannça ritüellerini arzulamakla, erkeklerin katılımını inkar etmekte olduk
lan dile getirilmektedir. Ayrıca başka bir eleştiri de bu görüşte olanların, 
ilahi olanın aşkın boyutunu kabul etmekte güçlük çekmeleri suretiyle on
ların dinden çok psikolojiye kaydıklan yolundadır (Ferguson, 1995: 180). 

5.2. Yeniden İnşacı Feminizm 

Yeniden inşacı feminist kesimler ise geleneklerini ve kutsal metinlerini, 
bunlan reddedip yeni gelenekiere yönelmeksizin, kadınların tecrübele
ri üzerinden incelemeye çalışmaktadırtar. Bunlar arasında din tarihçile~ 
ri, Kitabı Mukaddes uzmanları, kadın arkeologlar bulunmakta ve bunlar 
kendi alanlarında ilgili katkılar geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bunlar ka
dınların tarihini kendi inanç topluluklanndan hareketle iyileştirmek, bu 
topluluklarda göz ardı edilen kadın varlığını ve bunların sahip olduklan 
rolleri öne çıkartmak, kutsal metinlerdeki kadın yaşantılannın anlamlarını 
ortaya koymak ya da arkeotojik kazılar yoluyla kadınların unutturulmaya 
çalışılan konum ve rollerini belirleyerek bunları desteklemek gibi çabalan 
kapsamaktadır (Ferguson, 1995: 180). 

Yeniden inşacılar da radikaller tarafından, kutsal metinler içerisinde ge-
çen kelimeler ve kavramların açık bir şekilde cinsiyetçi olmalarına karşılık 739 
bala bu metinlere yapışıp kalınakla eleştirilmektedirler. Onlara göre ataer-
kil kUltürlerde erkekler tarafından kaleme alınmış bu metinlere yönelik bu 
çabalar zaman ve enerji kaybından başka bir anlam taşımamaktadırlar. Bir 
başka de:yişle bu metinler bugünün kadınlarına biçbir şey verememektedir-
ler. Oysa burada geçici çöziimlerle uğraşmak yerine kökten bir operasyonu 

·· · gerektiren bir durum bulunmaktadır (Ferguson, 1995: 186). 

5.3. Reformist Feminizm 

Reformcu feminist yaklaşım, yeniden inşa taraftarlan gibi kutsal metin
lerin, geleneklerin ve dinlerin tarihlerinin bugün için söyleyecek değer
li şeyleri olduğunu düşün.mektedir. Yalnız bu reformcular Eski ve Yeni 
Alıidierde geçen kurtuluş teması üzerinde odaklanmaktadırlar. Bu şekilde 
Tanrı'nın yoksullar ve mazlumlara yönelik ilgisi noktasına yönelmektc ve 
kapitalizm, ırkçılık ve emperyalizm gibi günahlara ek olarak cinsiyetçilik 
günahı üzerinde duran bir feminist kurtuluş teolojisini savunmaktadırlar. 
Yahudi, Hıristiyan ya da Müslüman feminist reformcular kadınlan yaban
cılaştınp basla altına sokan idari, ekonomik ve dinsel yapıların dönüştürül
mesi gerektiğini savunmaktadırlar (Ferguson, 1995: 186-87). 

Bu yaklaşım sahipleri de çeşitli eleştiriler almışlardır. Örneğin onlar kendi 
kiliseleri ya da sinagoglannm bir takım geleneks~l öğreti ve uygulamaları-
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nı göz ardı etmekle itharn olunmaktadırlar. Bu eleştirilere göre onlar kutsal 
metinlerin özgürleştirici kısımlan üzerinde dururlarken, statükoyu sürdü
ren diğer göndermeleri kabul etmeye yanaşmamaktadırlar. Onlann tüm 
vabyi Tann tarafından indirilmiş bir şey olarak almak yerine geleneksel 
öğretiden ayıklama ve seçmelere yönelciilden ifade edilmektedir. Bununla 
birlikte radikallerin eleştirilerinin çok sert olmasına karşılık yeniden inşa
cılarınkiler daha .sempatik düzeylerle sınırlı kalm.aktadır (Ferguson, 1995: 
198-99). 

Tüm çeşitlenmeleri içerisinde dinset feminizmlerin bugün çeşitli akade
mik ve popüler ortamlarda gündeme geldilderi görülmektedir. İslam gıbi 
geleneksel yapılann, dolayısıyla erkek egemen tutum ve pratiklerin hala 
bilim olduğu bir dinsel atmosferde bile Müslüman kadın aktivizminin son 
zamanlarda entelektüel ve kültürel bir ivme kazanmış olduğu görülmekte 
ve İslam feminizmi ya da İslami feminizm başlıklan altında çeşitli araştır
matara esin kaynağı baline gelmiş bulunmaktadır. 11 

6.Sonuç 

Bireyin dini, genellikle onun sosyalleştiği daha büyük bir grubun dünya 
görüşüyle bağlanblı olarak şahsi açıdan anlamlı bir inançlar, değerler ve 
pratikler bileşimidir. sbsyalleşme sürecinde büyük ölçüde alınan anlam 
sistemi, bu daha büyük grubun erkeldik ve kadınlığa ilişkin tanınilan hak
kında bir dizi inanç, imaj ve norm içermektedir. Bu balamdan tüm dinlerin 
insan cinselliği ve toplumsal cinsiyet rolleri temasına hitap ettikleri görül
mektedir. Bunun da ardında cinselliğin insan bayatında gizil bir güç olup, 
çoğu toplumda sosyal tabakalaşmada belli başlı bir faktör teşkil etmesi yat
maktadır (McGuire, 1987: 96). 

Din ve kadınlar ilişkisi ise çok yönlü ve belirsiz bir ilişkiler yumağı ola
rak görünmektedir. Bunda her şeyden önce din.in soyut bir inşa olmasının 
rolü bulunmaktadır. 'A.ynca kadıniann dinlerle ilgili olarak yaşadıklan de
neyimler de kolaylıkla kategorize edilebilecek durumda değildir (Fisher, 
2007: 13). Bundan dolayıdır ki, dinler kadınlarla ilişkilerinde tek yanlı 
değil, çelişik görülen sonuçlar üretmektedirler. Bunda dinlerin kendi ku
rumsal ve geleneksel imkanlılı.klan kadar, kadıniann da farklı tutumlannın 
ve inisiyatif alışlannın etkilerinin bulunduğu gözlemlenmektedir. Özellikle 
modem koşullarda artan kadın hareketliliği, bu konudaki çeşitliliği daha da 
artırıyor görünmektedir. 

ıı Bu konunun çeşitli yönlerine eğileo eleştirel bir çalışma için bkz. Nayereb Tohidi, 'İslami 
Feminizm. Tehlikeler ve Ümit Vaad Eden Unsurlar', çev. İhsan Toker, Ankara Oniversitesi 
ilahiyat Fakültesi Dergisi, XLV: 2 (2004), ss. 279-89. 
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TOPLUMSAL CINSIYET VE DIN 

Dinlerin kadınları sadece zayıflabp baskılayan ortamlar oluşturmadıkla
n, kadınlarm kendi özneliklerinin de etkisiyle -mutlak düzeyde olmasa 
da- kendilerine dinler içerisinde ve genel olarak toplumda güçlendirici 
konumlar ürettikleri de giderek daha sık dile getirilen bir durum olmakta
dır. Geleneksel kültürden modern kültürel ortamlara doğru ka yı ş sürecinde 
elde edilen toplumsal hareketlilik imkanlan bu bakımdan dinsel alam da 
içine alacak Şekilde genişletilmiş görünmektedir. Bugün toplumsal cinsiyet 
konusundaki araştırmalarda din boyutu neredeyse bağımsız bir alan halini 
alma noktasına gelmiş bulunmaktadır. 
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