
i 

 

 

 

 

 

 

T.C. 

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ ANA BĠLĠM DALI 

 

FEMĠNĠST TEOLOJĠ BAĞLAMINDA     

MARY DALY’NĠN FELSEFESĠ 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

HÜMEYRA DUMAN 

 

 

 

TEZ DANIġMANI 

YRD. DOÇ. DR. TUNCAY AKGÜN 

 

 

 

MALATYA  - 2016 





iii 

 

ONUR SÖZÜ 

 

Yrd. Doç. Dr. Tuncay AKGÜN‟ün danıĢmanlığında Yüksek Lisans Tezi olarak 

hazırladığım “Feminist Teoloji Bağlamında Mary Daly‟nin Felsefesi” baĢlıklı bu 

çalıĢmanın bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düĢecek bir yardıma baĢvurmaksızın 

tarafımdan yazıldığını ve yararlandığım bütün yapıtların hem metin içinde hem de 

kaynakçada yöntemine uygun biçimde gösterilenlerden oluĢtuğunu belirtir, bunu 

onurumla doğrularım.  

 

Hümeyra DUMAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

ÖNSÖZ 

 

Uzun ve zor bir süreç olan tez yazım aĢamasında akademik tecrübesiyle çalıĢma 

konumun tespitinde bana yol gösteren, değerli hocam Sayın Tuncay Akgün‟e, tezimle 

ilgili kaynaklara eriĢmemde benden yardımlarını esirgemeyen sayın hocam Abdulkadir 

Kıyak‟a ve arkadaĢım Mustafa Turan‟a, tezimi düzenleme sürecinde bilgilerinden 

ziyadesiyle istifade ettiğim Fatih Kaya‟ya, daha iyiye ulaĢmam adına yapıcı eleĢtirileri 

ile beni destekleyen eĢime ve en nihayetinde tez çalıĢmam boyunca bana varlıklarıyla 

güç veren çocuklarıma sonsuz teĢekkürlerimi sunarım. 

 

Hümeyra DUMAN 

MALATYA, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

ÖZET 

 

DUMAN, Hümeyra, Feminist Teoloji Bağlamında Mary Daly‟nin Felsefesi, 

Yüksek Lisans Tezi, Malatya,2016 

 

Kadın varoluĢu ve kadının gerek özel gerekse toplumsal hayattaki 

konumlandırılıĢı ilk insanın yaratılıĢından bu yana süregelen bir takım sorunları 

beraberinde getirmiĢtir. Bu sorunları çözmek amacıyla pek çok farklı düĢünsel akım 

geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen bu akımlar ataerkil toplum yapısının nasıl oluĢtuğunu, nelere 

etki ettiğini, kadın üzerinde uygulanan cinsel, dini, politik ve ekonomik baskılar gibi 

konularla ilgilenmiĢtir. Ġnsanlığın tarihsel geliĢimi boyunca bu baskıların belki de en 

çok hissedildiği alan din olmuĢtur. 

 

Feminizm akımları içinde son dönem akımlardan biri olan radikal feminizmin 

önde gelen temsilcilerinden Mary Daly genelde ataerkiyi özelde hristiyanlığı kadın 

varoluĢuna engel olduğu gerekçesiyle eleĢtirmiĢtir. Ona göre dinler ataerki Ģemsiyesinin 

altındaki mezheplerden baĢka bir Ģey değildir. 

 

ÇalıĢmalarında gezgin bir ruh hali içinde bulunmasını istediği kadınların aktif 

bir fiil olarak tanımladığı Tanrı‟ya katılmalarının tek yolunun içlerindeki ataerkil 

Ģeytanları kovmak olduğunu söyleyen Daly‟nin feminist teolojisi kadın tanımlı 

kadınlara ıĢık tutacak niteliktedir. 

 

Anahtar kelimeler: Feminizm, Ataerki, Din, Hristiyanlık, Kilise, VaroluĢ, Dil 
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ABSTRACT 

 

DUMAN, Hümeyra, Philosopy Of Mary Daly Ġn The Context Of Feminist 

Teology, Master Thesis, Malatya, 2016 

 

Being of woman and position both in the private and social life have caused 

some problems since the first human was created. With the aim of solutions for these 

problems, lots of spiritual movements have been developed. These developed 

movements have concerned with subjects such as how patriarchal society developed, 

which fields were effected and the sexual, religious, political and economical pressure 

upon women. During historical development of human, religion has been the most 

effected area of all these.  

 

Mary Daly who is one of the most important pioneers of radical feminism which 

developed as one of the last feminist movements, criticized patriachal as general and 

christianity, which has been considered as blocking human being, in specific. According 

to her, religions are nothing else from the sects under the patriarchal umbrella. 

 

Feminist teology of Mary Daly saying for women in desire of wanderlusting, the 

only way of participating to god as an active verb is to dismiss the patriarchal evils in 

women inside,  is an enlightening work for women defined by women.  

 

Key words: Feminism, Patriarch, Religion, Christianity, Church, Being, 

Language 
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1- AraĢtırmanın konusu 

 

Bu çalıĢmada Mary Daly‟nin feminist teoloji bağlamındaki din felsefesi bütüncül bir 

bakıĢ açısıyla ele alınmıĢtır. ÇalıĢmamız dört ana bölümden oluĢmakta olup birinci 

bölümde feminizm tanımı, önde gelen feminizm akımları ve feminist teoloji kavramı 

incelenmiĢtir. Ġkinci bölümde ataerkinin tarihçesi, anaerkil toplum yapısından ataerkil 

toplum yapısına geçiĢ süreci ve nedenleri anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. Üçüncü bölümde ise 

tek Tanrılı dinlerin kadını konumlandırıĢı hakkında kısa bir bilgi verilmiĢtir. Zira din 

konusu baĢlı baĢına geniĢ bir literatür taramasını gerektirdiğinden genel bir bakıĢ 

açısıyla bölüm sınırlandırılmıĢtır. ÇalıĢmamızın son bölümü ise Mary Daly ve onun 

feminist teolojisine ayrılmıĢ, bölüm boyunca ataerkinin kaynağı olarak gördüğü din ve 

onun hükümlerini yerine getirme aracı olan kilise hakkındaki görüĢleri gibi konulara yer 

verilmiĢtir. Tanrı‟nın eril zamirlerle tanımlanması, din adına kadınlara uygulanan zulüm 

ve haksızlıklar, bunları aktarmada kullandığı ve sadece kadınlara yönelik bir dönüĢüm 

istediği dil gibi konulara da değinilmiĢtir. 

 

2- AraĢtırmanın amacı 

 

20. yüzyılın önde gelen radikal feministlerinden biri olarak gösterilen Mary Daly 

varoluĢçu bir felsefecidir. Kadını özellikle bir zamanlar mensubu olduğu din olan 

hristiyanlık içinde kutsal metinler ve yorumlar ıĢığında değerlendiren Daly ve felsefesi 

hakkında yeteri kadar çalıĢmanın yapılmamıĢ olduğunu görmekteyiz.  

Dört bölümden oluĢan çalıĢmamızın son bölümü bütünüyle Mary Daly ve onun 

feminist teolojisine ayrılmıĢtır. Büyük ölçüde kendi eserlerinden faydalanarak ortaya 

çıkarmıĢ olduğumuz bu bölüm çalıĢmamızın temelini oluĢturmaktadır. Böylelikle din 

felsefesi alanında kadın üzerine yapılacak çalıĢmalara ıĢık tutması için literatüre katkı 

sağlaması umulmaktadır. 
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3- AraĢtırmanın önemi 

 

Feminist teoloji ilk olarak Batı Avrupa‟da ortaya atılmıĢ zaman içinde batı dıĢı 

toplumlara da yayılarak her bireyin mensubu bulunduğu dini feminist bir bakıĢ açısıyla 

yeniden yorumlamalarının önünü açan oldukça yeni bir çalıĢma alanıdır. Feminizm ve 

teoloji birbirlerinden bağımsız olarak oldukça geniĢ bir literatüre sahipken feminist 

teoloji alanında özellikle ülkemizde taranması beklenen kaynakların azlığı üzerinde 

çalıĢmayı zorlaĢtırmaktadır. Toplumların yenilikleri kolayca benimsemelerinin 

önündeki en büyük engel olan değer yargıları kutsal metinlerin feminist bir bakıĢ 

açısıyla yeniden yorumlanması sürecinde sorun yaratabilmektedir. ÇalıĢmamız ataerki 

ve kurumları vasıtasıyla kendine yabancılaĢan kadının kaybetmiĢ olduğu itibarı yeniden 

nasıl tesis edeceği hakkındadır. Bir teolog olarak Daly‟nin sadece din hakkındaki 

görüĢlerinden değil bir dil bilimci olarak dili kullanımından, radikal bir feminist olarak 

kadınların toplum içinde uğradıkları haksızlıklar hakkındaki fikirlerinden de 

yararlanılmıĢtır.  

 

4- AraĢtırmanın yöntemi 

 

ÇalıĢmamız boyunca bütüncül ve eleĢtirel bir yöntem kullanılmaya çaılıĢılmıĢtır. 

Klasik kaynaklardan veri elde etmeye önem verilmiĢ bu veriler doğrultusunda 

çalıĢmaya bireysel yorumlar eklenmiĢ, feminist teoloji anlayıĢımızı geliĢtirmek için 

geçmiĢ ve günümüzden derlenen örnekler arasında bağlantı kurulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Büyük ölçüde betimleme yönteminin kullanıldığı çalıĢmamızda öncelikle yazarın kendi 

eserleri taranmıĢ, alanın bakir olması nedeniyle ikincil kaynaklara da baĢvurulmuĢtur. 

EleĢtirel ve karĢılaĢtırmalı analizlerden yararlanılarak bir bütünlük sağlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

 

5- AraĢtırmanın temel kavramları 

 

Bu araĢtırmada Mary Daly‟nin düĢünce sistemini oluĢturan ataerki, kadın varoluĢu, 

baba Tanrı, öze seyahat, wanderlust-gezgin olma hali, kendi-öteki karĢıtlığı, sado-

ayinler gibi kavramlar üzerinde durulmuĢtur.  
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6- AraĢtırmanın sınırlılıkları 

 

Mary Daly‟nin feminist teolojisini incelediğimiz bu çalıĢmada konunun ve Daly‟nin 

görüĢlerinin daha iyi anlaĢılabilmesi adına ilk üç bölümü feminizm, ataerki ve tek 

Tanrılı dinlere ayırdık. Ancak her bir bölümün baĢlı baĢına geniĢ bir literatür taramasını 

gerektiren konular olduğu aĢikardır. Bu sebeple ilk bölüm baĢlığımız olan feminizmi 

ana akımlar diyebileceğimiz liberal, marksist, sosyalist ve radikal feminizmle 

sınırlandırdık. Ġkinci bölümümüz olan ataerki bölümünde anaerkil ve ataerkil toplum 

yapılarına değinerek tarih sahnesindeki dönüĢümlerini kısaca inceledik. Kadınların 

toplumsal ya da kamusal alanda yaĢadıkları sorunların dünya üzerindeki her inançta 

karĢımıza çıkabileceğinin bilinciyle çalıĢmamızın özünden ayrılmamak adına üçüncü 

bölümü tek Tanrılı dinlerle sınırlandırdık. Son bölümümüz olan dördüncü bölümde 

Daly‟nin feminist teolojisini on dört baĢlık altında çoğunlukla kendi eserlerinin ıĢığında 

incelemeye çalıĢtık.   
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Hiçbir günah kadınınki kadar büyük değildir diyorlar ama kadınlar adam öldürmezler, 

kentleri yakıp yıkmazlar, halkı ezmezler, toprakları yağmalamazlar, kundakçılık 

yapmazlar, sahte sözleşmeler düzenlemezler. Kadınlar şefkatli, nazik, yardımsever, 

alçakgönüllü, sağduyulu varlıklardır.”  

Christine de Pizan* 

 

Doğum yapan her şey dişidir. Kadınların ezelden beri bildiği kainatın dengelerini 

erkekler de anlamaya başladıkları zaman dünya daha iyi bir dünya olmak üzere 

değişmeye başlayacaktır. 

 

Kızılderili atasözü 

 

1-FEMĠNĠZM 

 

1-1 Feminizmin tanımı 

 

Kadınların özel alan ve toplumsal hayattaki haklarını savunma amacıyla ortaya 

çıkan feminizm, 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın baĢlarını derinden etkileyen 

siyasi bir akımdır.
1
 Modern kullanımda kadın hareketiyle ve kadının sosyal rolünü 

geliĢtirme çabasıyla bağdaĢtırılan feminizm, 1960‟lardan günümüze kadar geçen süreçte 

günlük dilde de kullanılan bir kavram haline gelmiĢtir.
2
 Dünyada, özellikle Batı‟da 

feminizm “standartın erkek olduğu kabul edilen ataerkil toplumlarca kadının 

dıĢlanmasını, aĢağılanmasını, ezilmesini, sömürülmesini ve en nihayetinde kendi iç 

dünyasına yabancılaĢtırılmasını gözler önüne seren, inceleyen, değiĢimini arzulayan ya 

da en azından bu olgularla alakalı söylem ve tavırların bilincinde olan bir yaklaĢım” 

olarak tanımlanmaktadır.
3
  

 

                                                           

* Fransız kadın filozof ve yazar. 
1
 Atan, Meltem, “Radikal Feminizm: „KiĢisel Olan Politiktir.‟ Söyleminde Aile”, The Journal Of Europe - 

Middle East Social Science Studies ISSN: 2149-6439, October, 2015, Volume: 1, Issue: 2, s. 1-21. 
2
 Heywood, Andrew, “Siyasi Ġdeolojiler”,(çev.Levent Köker )(5. baskı) Adres yayınları, Ankara 2013, 

s.235.  
3
 Tunalı, Ayten Can,  “Türkiye‟de Feminizm Hareketi”,Yüksek lisans tezi,  Akdeniz üniversitesi, 

Antalya,1996, s.42.   
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Feminist olmak bu anlamda kadın haklarını desteklemek ve savunmak anlamına 

gelmektedir. Feminizm ve bu ideolojinin temsilcileri olarak öne çıkan feministleri 

tanımlamak kolay olmasa da, genel kabulün kadın haklarının kazanımı üzerinde 

yoğunlaĢtığını söyleyebiliriz.  

 

1-2 Feminizmin tarihçesi 

 

Feminist düĢüncenin izlerine ilk olarak antik Yunan ve Çin medeniyetlerinde 

rastlasak ta,
4
 tüm dünyayı ve özellikle de Batı-dıĢı dünyayı etkisi altına alması gerçekte 

Aydınlanma hareketi ile birlikte olmuĢtur.
5
 Aydınlanma hareketinin kaynağı olan 1789 

Fransız devrimi beraberinde özgürlük ve eĢitlik kavramlarını getirmesine rağmen 

kadınlar bu kavramların dıĢında bırakılmıĢlardır. Fransız devriminin aslında kadınlar 

için de doğrudan olmasa da yarar sağlayacağına inanılmaktaydı. Kadınlar erkeklere 

bağlı olarak yaĢadıklarından erkeğin toplumsal hayattaki konumunun düzelmesi ile 

birlikte kadının da konumu düzelecekti.
6
 Kadınların devrimle gündeme gelen eĢitlik 

anlayıĢına dahil edilmediklerinin ilk farkına varanlardan birisi de Olympe De Gouges* 

olmuĢtur. 1971 yılında „Kadın Ve YurttaĢ Hakları Bildirgesi‟ni yayınlamıĢ ve kadın 

hakları için kampanyalar düzenlemiĢ olan Goudes‟in kadın cinsine yakıĢmayacak 

Ģekilde politika yapması nedeniyle giyotine gönderilmiĢ olması
7
 düĢünmeye değer bir 

durumdur. 

 

GeliĢen modernizm ideolojisi ile beraber yeni kadınların faaliyete geçirdiği 

feminist hareketin temel iddiaları tüm dünyada dile getirilmeye baĢlanmıĢ, bu sayede 

çeĢitli fikir akımları ve bakıĢ açılarını kapsayan büyük bir kadın hareketi meydana 

gelmiĢtir. Böylece dünya kadın idrakini yeniden sorgulamaya baĢlamıĢtır. Bu dönemde 

kadın sorunlarının kaynakları ve çözüm yollarını arayan pek çok feminist akım 

                                                           

4
 Atan, Meltem, a.g.m., s.4.  

5
 Demir, Zekiye, “Modern ve Postmodern Feminizm”, (2. baskı), Sentez Yayınları, Ġstanbul 1997, s. 43.     

6
 Nye, Andrea, “Feminist Theory And The Philosophies Of Man”, Routledge, (first edition) London and 

New York, 1988, s.5.  

*Fransız kadın filozof ve yazar. 
7
 Dal, YeĢim Özer “Liberal EĢitlik AnlayıĢı Ve Ulusal Mekanizmalar”, Kadın AraĢtırmaları Dergisi, 

No:7, 2001, s.27. 
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oluĢmaya baĢlamıĢtır.
8
 Hareketin düzenli bir Ģekilde dile getirilmesi ise 19.yüzyılda 

gerçekleĢmiĢtir.  

 

Avrupa‟da kadın hareketi kapsamında, feminist bilinçlenmenin en baĢta kadın 

haklarının savunulması üzerine inĢa edildiğini belirtebiliriz.
9
 Birinci dalga feminizm 

olarak adlandırılan bu dönemde feministlerin üzerinde en çok durdukları gözlenen 

amaçları oy kullanma hakkını elde etmek, yasal ve sivil haklara kavuĢmak ve eğitim 

alma yani entelektüel geliĢim imkanının tanınmasını sağlamak olmuĢtur. Özgürlükler, 

kamusal ya da sosyal alanlarda eĢitlikler gibi meseleler konuĢulmuĢsa da bunlar oy 

kullanma hakkının elde edilmesinden sonraya bırakılmıĢtır.
10

 Birinci dalga 

feministlerinin önemli bir diğer özelliği farklı siyasi hareketlerde de yer almaları 

olmuĢtur. Örneğin bu gruptaki feministler aynı zamanda sosyalist sömürge karĢıtı 

milliyetçi ya da pasifistler gibi gruplara da etkin bir Ģekilde katılmıĢlardır.
11

 

   

Avrupa‟da bu geliĢmeler yaĢanırken kökenini Avrupa‟da yaĢayan ırklardan alan 

ve onlarla aynı dine mensup olan Amerika‟da eĢit eğitim, hukuksal ve toplumsal eĢitlik 

ve oy hakkı talepleri, ancak 19. yüzyılın ortalarında sesli olarak dile getirilmiĢtir. Bu 

talepler yeni oluĢan kadın hareketinin temel ilklerinden biri olarak Seneca Falls* 

bildirisinde yer almıĢtır. Amerikalı kadınlar da mücadeleye daha ilk baĢında katılarak 

Avrupalı hemcinslerini yalnız bırakmamıĢlardır. Ġngiltere‟de ise 1832‟de kadınlar 

kendileri için oy hakkı talep etmiĢler fakat verdikleri dilekçeler dikkate dahi 

alınmamıĢtır. Aksine kadınların oy kullanamayacağına dair bir yasa bile çıkartılmıĢtır.
12

  

 

Feminist hareket Doğu toplumlarında 19.yüzyılda özellikle sömürgecilik 

sonrasında ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Avrupalı toplumlar kendi ülkelerinde 

                                                           

8
Demir, a.g.e., s. 43.     

9
Berktay, Fatmagül, “Tek Tanrılı Dinler KarĢısında Kadın”, (5. Baskı), Metis Yayınları, Ġstanbul 2014, ss. 

7-8. 
10

 Ġmançer, Dilek “Feminizm Ve Yeni Yönelimler”, Doğu-Batı Dergisi, yıl: 5, sayı:19, Mayıs-Haziran-

Temmuz, 2002, ss.153. 
11

 AltınbaĢ, Deniz “Feminist TartıĢmalarda Liberal Feminizm” Kadın AraĢtırmaları Dergisi, sayı:9, 2006, 

ss.21-52.  

* Seneca Falls Bildirgesi, 1848'de yayımlanan ilk kadın hakları bildirgesidir. Bildirge 'kadının sosyal, 

sivil, dini alanlardaki koĢulları ve hakları' olarak tanımlanır. 19-20 Temmuz 1848'de iki gün 

süreyle Seneca Falls'da düzenlenen toplantı sonrasında kaleme alınmıĢtır. 
12

 Berktay, a.g.e, s.7-8. 
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kadınlarından sahip olmaları gereken temel hakları esirgerken doğu toplumlarındaki 

geri kalmıĢlığın sebebinin yine bu temel hakların kadına verilmemesi olduğu iddia 

etmiĢler ve bu anlamda riyakar bir tavır sergilemiĢlerdir. Aslolan temel hak ve 

özgürlüklerin tüm kadınlara verilmesi iken Avrupa bunu öncelikle doğu toplumlarından 

beklemiĢtir. Özellikle Müslüman kadınlar arasında geliĢen eleĢtirel yaklaĢımlarla 

toplumsal değiĢimin en önemli simgelerinden biri kadın olmuĢ ve kadının kamuya ve 

sosyal hayata katılımı toplumsal ilerlemenin bir iĢareti olarak kabul edilmiĢtir.
13

  

 

 SanayileĢme ve modernleĢme ile iĢ hayatına katılan ve ekonomik haklarını elde 

ederek farkındalıklarını arttırma yolunda ilerleyen kadınlar, haklarını savunma adına 

daha bilinçli bir kiĢilik geliĢtirmeye baĢlamıĢlardır. YaĢanan bu durum feminist 

hareketlerde „Ġkinci dalga‟ olarak adlandırılan dönemi baĢlatmıĢ ve kadınlar „kişisel 

olan politiktir’ sloganıyla özel hayatta ve cinsiyete dayalı iĢ bölümünde de bazı değiĢim 

ve dönüĢümlerin oluĢmasını istemiĢlerdir.
14

 Bu dönemde ilk dalgada ortaya çıkan 

sorunların kapsamı daha da belirginleĢtirilerek sistemli bir kadın hareketinin oluĢtuğu 

gözlemlenmektedir. Bu yeni dönem kadınlarının savları tüm dünyada hızlıca yayılmıĢ 

ve büyük bir kamusal cevaba dönüĢmüĢtür. Toplumdan alınan geri bildirimler hem 

olumlu hem de olumsuz yönde olmuĢtur. Bu toplumlarda tartıĢılmaya baĢlanan ırkçılık, 

sivil haklar hareketi ve savaĢ karĢıtı gösterilerde, kadın sorunu da kendisine bir yer 

edinebilmiĢ; öğrenci gösterileri, cinsel özgürlük talepleri gibi eylemler kadın 

hareketinin uygun toplumsal tabanını oluĢturmuĢtur.  

 

Bilginin feminizm içindeki baĢkalaĢımını ifade ederek tartıĢma konularının 

değiĢtiğini gösteren „Ġkinci dalga feminizm‟ kavramı, kadınların baskı görmeye bağlı 

deneyimlerini ve bunların kendilerinde yarattığı travmaları topluma göstermeye 

çalıĢmıĢtır. Bu anlamda birinci dalga feminizmde öne çıkan eĢit vatandaĢlık hakkının 

temel kadın politikasının devamı olduğu kabul edilmektedir. Ġkinci dalga feministleri, 

birinci dalga feministlerini yasal ve siyasi haklar açısından kazanımlar elde ettiği ve 

                                                           

13
Güç, AyĢe, “Ġslamcı Feminizm: Müslüman Kadınların Birey Olma Çabaları”, Uludağ Üniversitesi 

Ġlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 17, Sayı: 2, 2008 ss. 649-673. 
14

Atan, a.g.m., s.4. 
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toplumsal yaĢamın adaletsiz yönlerinin ileriki zamanlarda değiĢtirilmesini 

kolaylaĢtırdıkları için takdir etmektedirler.  

 

20.yüzyılda dünya üzerinde pek çok ülkede bilinen ve savunulan bir kavram 

haline gelen feminizm liberal, radikal, marksist, sosyalist, postmodern, varoluĢçu 

feminizm gibi pek çok gruba ayrılmıĢtır. Her bir grubun savunucusu kadın haklarının 

farklı bir yönünü ele alarak argümanlarını desteklemiĢlerdir. Kadın hareketi olarak 

anlam kazanan feminizm akımı ile birlikte kadınların toplumsal cinsiyet bağlamında 

sahip oldukları rollerinin önemini vurgulamayı ve erkek egemenliği altındaki kadınların 

cinsiyet rollerini ortaya koyabilmeyi amaçlamıĢlardır. Bu nedenle feminizmin ortaya 

çıkıĢının, yalın bir tanımlamayla, kadının erkek karĢısındaki konumunu daha sağlam 

zeminlere inĢa etmek, kadın-erkek arasındaki eĢitsizliğin ortadan kalkmasını 

sağlayabilmek, kadınların tarih boyunca engellenmeye çalıĢılmıĢ varoluĢlarını 

tamamlayabilmek amacıyla gerçekleĢtiğini söyleyebiliriz.
15

 

 

1-3- Feminizm akımları 

1-3-1- Liberal Feminizm:  

Liberal feminizm, o güne dek süregelmiĢ toplumsal dokuyu ciddi bir biçimde 

sorgulamaksızın, kadınlara daha ileri haklar ve imkanlar sağlanması gerektiğini savunan 

bir feminizm akımıdır.
16

 Bu akım, liberalizmin temel ilkelerinden hareketle anlaĢılabilir. 

Tarihsel olarak liberal feminizmin tezlerinin zaman içinde geçirdiği evrim ile liberal 

felsefenin geliĢimi arasında tam bir paralellik söz konusudur.
17

 Ferde önem veren 

liberalizmin feminist versiyonunda kadının da erkek gibi bir insan olmasından yola 

çıkılarak, insana verilen önem ve bireysel haklar geliĢtikçe kadınların mevcut 

durumlarının da düzeleceğine inanılmaktadır. Ferdi, argümanlarında ön sıraya koyan 

liberaller gibi feministler için de bireyin bağımsızlığı her Ģeyden önemlidir. 

Liberalizmin siyasi bir doktrin olarak mevcut düzen üzerindeki hakimiyetin bireyler 

                                                           

15
 Dikici, Erhan “Feminizmin Üç Ana Akımı: Liberal, Marxist ve Radikal Feminizm Teorileri”, The 

Journal of Academic Social Science Studies, Number: 43, Spring I 2016 s.524. 
16

 Ramazanoğlu, Caroline, “Feminizm ve Ezilmenin ÇeliĢkileri”, (çev. Mefkure Bayatlı), (1.baskı) 

Pencere Yayınları, Ġstanbul 1998 s.28. 
17

 Demir, a.g.e s.47. 
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üzerindeki egemenliğini kısıtlamak amacıyla ortaya çıktığı gerçeği göz önünde 

bulundurularak
18

 liberal feminizmde de egemen erkeklerin kadınlar üzerindeki iktidarını 

sona erdirmeyi görev edindiği ileri sürülebilir.
19

  Bu nedenle, John Stuart Mill‟e ait The 

Subjection of Women  (Kadınların KöleleĢtirilmesi) adlı eseri, genelde birinci dalga 

feminist hareketin özelde ise liberal feminizmin eĢitlik yanlısı argümanlarının dayanak 

noktasını oluĢturmuĢtur.
20

 

Liberal feminizm temelde yenilikçidir. Tarihin büyük bir kısmına egemen olan 

ataerkil toplum yapısına meydan okumaktan çok erkek ve kadın arasındaki rekabeti 

dengelemek amacıyla kamusal hayata eĢit haklar yerleĢtirmeye çalıĢır.
21

 Liberal 

feminizmin felsefi kökenini oluĢturan bireycilik ilkesine göre tüm bireyler cinsiyet, ırk, 

renk, inanç ya da dine bakılmaksızın eĢit muamele hakkına sahiptirler.
22

 

Kadının sadece özel alan ile sınırlandırılmasına tepki göstererek birey olarak 

kendini geliĢtirecek potansiyele sahip olması gerektiğini düĢünen liberal feministler bu 

sebeple kadının kamusal ve toplumsal hayatta kendi konumunu belirlemesine imkan 

verilmesi gerektiğini savunurlar. Kadınların sadece kendilerinin sorumluluğunda olduğu 

düĢünülen ev iĢlerinde ya da erkeklerin gerçekleĢtiremeyeceği annelik gibi konularda 

daha baĢarılı olabilmeleri için entelektüel geliĢime gerek olduğunu ve bunun muhakkak 

kazanılması gerektiğini ifade etmektedirler. Öte yandan kadınların teknolojinin 

uzağında kalmamaları gerektiğini de söyleyen liberal feministler özgürleĢmek için 

bilimsel bilgiye ihtiyaç olduğunu düĢünmektedirler. Teknolojiyi kadına sağladığı 

bilgiye eriĢim özgürlüğü ile entelektüel geliĢimini kolaylaĢtırması bakımından önemli 

görmektedirler.
23

 

Liberal feministler aklın tüm insanlara Tanrı tarafından verildiğini söyleyerek
24

 

kadın ve erkeği ontolojik olarak birbirlerinden farklı görmezler. Onlara göre kadın ve 

                                                           

18
 Yayla, Atilla. “Siyaset Teorisine GiriĢ”,(5.baskı) Siyasal Kitabevi, Ankara 2012, s.17. 

19
AltınbaĢ, a.g.e., s. 23. 

20
 Code, Lorraine, “Encyclopedia of Feminist Theories”, London: Routledge 2000, s.303. 

21
 Heywood, a.g.e., ss: 289-319. 

22
 Heywood, a.g.e., s:305  

23
 Flynn, Elizabeth A. “Emergent Feminist Technical Communication‟ „Technical Communication 

Quarterly‟,1997 cilt,6 no:3, ss:313-321. 
24

 Donovan, Josephine, “Feminist Teori”, (çev.A. Bora, M. A. Gevrek ve F. Sayılan,). (10. baskı), ĠletiĢim 

Yayınları, Ġstanbul 2015, s.8. 
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erkeğin ruhları ve akli yetenekleri birbirinin aynısıdır.
25

 Kadınların bir eĢ ve anne olarak 

erkeklerin yüklenmek zorunda kalmadıkları sorumluluklarının olduğundan hareketle 

“farklı fakat eĢit” düĢüncesi geliĢmiĢtir.
26

 Liberal feministler kadınların zulme ve 

haksızlığa uğramalarının nedenini cinsiyet özelliklerinde değil, onları bilgisizliğe 

sürükleyen toplumsal Ģartlandırma ve ayrımcılık içeren tutumlarında ararlar.
27

 

1-3-2-Marksist Feminizm: 

19. yüzyılın ortalarından sonra liberal feminizmin iddiaları üzerine tartıĢmalar 

baĢlamıĢ ve liberal feministlerin kadın sorununun çözümü için getirdiği kadın-erkek 

eĢitliği önerisinin uygulanıp uygulanamayacağı problemi marksist feminizm akımının 

ortaya çıkmasına neden olmuĢtur.
28

 20. yüzyılın baĢlarında da etkisini sürdüren marksist 

feminizm, temel olarak Karl Marx ve Friedrich Engels‟in düĢüncelerinden 

beslenmiĢtir.
29

 Bilindiği gibi marksizm insanları tek tek bireyler olarak değil sınıflar 

olarak ele almaktadır. Sınıf ayrımının olduğu toplumlarda fırsat eĢitliğinin 

olamayacağını düĢünen marksist feministler, cinsiyet farklılığından ziyade kadınların 

ezilmesinin asıl nedeninin sınıf farklılığı olduğu konusunda ısrar etmektedirler. 

Kadınların yalnız baĢlarına bir sınıf oluĢturup oluĢturmadıkları sorusu tartıĢmaya 

açtıkları temel konulardan birisidir.
30

 Onlara göre kadının ezilmesinin asıl nedeni 

kapitalizmdir. Diğer ezilen, sömürülen insanlar gibi kadınlar da ancak bu sistemden 

kurtulup sosyalist sisteme geçilince ekonomik olarak bağımsız olacaklar ve bu sayede 

erkek egemenliğinden kurtulabileceklerdir.
31

 

 

 Kadınların emeğinin eril zihniyet tarafından sömürüldüğünü belirten marksist 

feministler, söylemlerini bu yönde belirginleĢtirmek amacıyla ataerki kavramını radikal 

feministlerden ödünç almıĢlardır. Engels‟in öngördüğü üzere kadınlar, toplumsal 

iĢgücüne akfit bir biçimde katılarak özgürleĢmek yerine hem ev iĢlerini hem de 

ekonomik özgürlüklerini sağlayacak olan mesleklerini beraber yürütmek zorunda 

                                                           

25
 Sevim, AyĢe. “Feminizm”, (1. baskı), Ġnsan Yayınları, Ġstanbul 2005. s.56. 

26
 Demir, a.g.e. s.49. 

27
 Ramazanoğlu, a.g.e., s.29. 

28
Sevim, a.g.e., ss. 63-64. 

29
 Yörük, Altan, “Feminizm/ler”, Sosyoloji Notları, Sayı. 7,ISSN 1307-6493, 2009. s.67. 

30
 Demir, a.g.e., s.57. 

31
 Demir, a.g.e., s.56. 
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kalmıĢlardır. Kamusal alanda ücret için erkeklerle aynı koĢullar altında çalıĢmak, fakat 

özel hayatta ücretsiz olarak ev iĢi yapmaya devam etmek Engels‟e göre, kapitalist düzen 

içinde kadınların özel alanda ev iĢleriyle sınırlı tutulmalarına ve çalıĢma hayatından 

dıĢlandıkları sürece de toplumsal bağlamda erkeklerle eĢit olanaklara 

kavuĢamayacakları anlamına gelmektedir.
32

 Marksist teoriye göre, kadının ekonomik 

olarak erkeğe bağımlı hale gelmesi, onu diğer sosyal alanlarda da erkeğin kölesi 

durumuna sokmuĢtur. Zaten tarih sahnesinde baskın bir biçimde boy gösteren ataerkil 

yapılara hakim olan düĢünce Ģekli de budur. Kadının erkeğe bağımlı kılınan yaĢamı onu 

“ikinci cins” olarak belirleyen asıl etkendir. Özellikle ev ve aileye tam bağımlı olarak 

yaĢamakta olan kadın özel hayat ile sınırlandırılarak, kamusal alandan kasten 

uzaklaĢtırılmıĢtır. Asli görevi evi geçindirme olan erkek ekonomiyle özdeĢleĢtirilirken 

kadın bu rol için uygun görülmemiĢtir. Bu durum kadının kamusal hayata karĢı 

yabancılaĢmasına yol açmıĢtır. Marksist feminist akımın önde gelen teorisyenlerinden 

olan Foreman, kadınların sadece duygusal hayatın sorumluluğu verilerek eve 

kapatılmalarının kadınlar için yabancılaĢtırıcı bir toplumsal cinsiyet yapısı 

oluĢturduğunu ve kadınların bu yapıyı zaman içinde içselleĢtirdiklerini savunur. Diğer 

Marksist feministler de Foreman‟ın bu görüĢünü desteklemiĢler, ev içi alanı kadınlar 

için baĢlı baĢına yabancılaĢtırıcı bir unsur olarak görmüĢlerdir. Emeğin cinsel olarak 

kategorilere ayrılması özellikle kadınlar için yaratıcı olmayan ve onları soyutlayıcı iĢ 

örgütlenmesi demektir.
33

 Bu yüzden Marksist feministler özellikle ev iĢlerinin 

yabancılaĢmıĢ emek olduğunu belirtmektedirler.  

 

Marksist feministler için, kadının kamusal alana çıkıĢını engelleyen en önemli 

etken, kamusal ve özel alan ayrımına göre tasarlanmıĢ modern kentlerdir. Ekonomik ve 

sosyal aktiviteler olan eğitim, ticaret, üretim gibi faaliyetlerin hepsi ailenin beraberce 

yaĢadığı çevreden uzaklaĢtırılmıĢ ve aileden uzak yerlerde kurumlaĢtırılmıĢlardır. 

Modern Ģehirlerin kadınların bu faaliyetlere ulaĢmasına müsaade etmeyen ulaĢım 

güçlüğü gibi yapıları ve kadının sadece belli zaman dilimlerinde sosyal hayata 

katılmasına izin veren değer yargıları kamusal hayattan uzaklaĢmanın baĢta gelen 

                                                           

32
 Donovan, a.g.e., s.8. 

33
 AktaĢ, Gül, “Feminist Söylemler Bağlamında Kadın Kimliği „Erkek Egemen Bir Toplumda Kadın 

Olmak”, Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt 30, sayı 1,  2013, s.66. 
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nedenleridir. Çünkü büyüyen kentlerle beraber ev ve iĢ yeri arasındaki mesafe uzamakta 

bu da çevre, sağlık ve güvenlik gibi sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. 

Bu nedenle kadınlar ancak belli saatlerde sokağa çıkmakla sınırlandırılmakta, geriye 

kalan süre içinde erkekler ekonomik getirisi olan iĢleriyle meĢgul olurken kadınlar 

evlerinde çocuk bakmakta, yemek piĢirme ve temizlik gibi ev iĢleriyle 

uğraĢmaktadırlar.
34

 Farklı bir açıdan bakıldığında evin dünyanın tüm kötülüklerinden 

uzak, masum ve temiz bir yer olarak tasavvur edilmesi, erkeklerin dıĢ dünyaya açılırken 

kadın ve çocukları bu temiz yerde bırakmaları, içinde yaĢanılan kültürün baskın bir 

biçimde ataerkil olduğunu gösteren en belirleyici ve güçlü imgelerden birisidir.
35

 

 

Marksist feminist teorinin literatürdeki tek kaynağının Engels‟in, yaĢadığı 

dönemdeki antropolojik söylemlerin etkisi altında kalarak yazdığı “Aile’nin Kökeni” 

adlı kitabı olduğunu söyleyebiliriz. Engels‟in temel tezi, ataerkilliğin tarih öncesi 

komünist anaerkilliği diyebileceğimiz yapıyı nasıl yok ettiği ve anaerkilliğin yerine 

nasıl geçtiği hakkındadır.
36

  

 

Sonuç olarak Marksist feministlere göre kadın sorunları ancak, sınıfsız toplum 

yapısı oluĢturularak çözülebilir. Bunun için de kapitalist sistemin ortadan kalkarak 

sınıflı toplum yapısının son bulması gerekmektedir. Dolayısıyla sınıflı toplum yapısının 

temel taĢı olarak kapitalist sistemin devamlılığını sağlayan aile kurumunun ortadan 

kaldırılması gerekmektedir. 
37

  

 

1-3-3-Sosyalist feminizm 

 

20. yüzyılın ikinci yarısında marksist feminizmin devamı olarak görülen 

sosyalist feminizm akımının etkilerinin ortaya çıkmaya baĢladığı görülmektedir. Yeni 

dalga marksist feminizm olarak ta isimlendirilen sosyalist feminizm, radikal 

feministlerin marksizme karĢı tepkilerinden ilham alarak 1960'lı yılların sonlarında 

                                                           

34
 Çaha, Ömer, “Türkiye‟de Sivil Toplum Ve Kadın”(1.baskı), Konya 1996, Vadi Yayınları, ss.200-202 

35
 Bora, Aksu, “Kadınların Sınıfı Ücretli Ev Emeği Ve Kadın Öznelliğinin ĠnĢası”(7. baskı) ĠletiĢim 

Yayınları, Ġstanbul 2016 ss.122-125  
36

 Donovan, a.g.e., ss.142-143.  
37

ġiĢman,  Nazife, “Emanetten Mülke: Kadın Bedeninin Yeniden ĠnĢası”, (3. baskı)Ġz Yayınları, Ġstanbul 

2013 s.54. 
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ortaya çıkmıĢtır.
38

 Kimi kaynaklarda marksist feminizm ile sosyalist feminizm kavramlı 

birbirlerinin yerine kullanılsa da, 19. yüzyıl marksist feminizmi ile 1960‟lı yıllarda 

radikal feminizmin etkisiyle oluĢan sosyalist feminizmin birbirlerinden farklı feminist 

akımlar olduğunu söyleyebiliriz.
39

 

 

Sosyalist feministler temel olarak Marksist ve radikal feministlerin 

sorunlarından sakınarak bu ikisi arasında bir sentez oluĢturmaya çalıĢmıĢlardır. Marksist 

feministlerle aralarındaki en belirgin farklılık, sosyalist feministlerin çözümlemeye 

çalıĢtıkları konunun, öncelikle sınıf eĢitsizliği değil, toplumun tüm katmanlarına 

yayılmıĢ olan eĢitsizlikler çeĢitliliğidir. Sosyalist feministler, küresel kapitalist sistem 

içinde ücretli çalıĢanlar olarak kadınlara her zaman erkeklerden daha az ücret 

verildiğini, çünkü ataerkil ideolojinin, onlar için daha düĢük bir toplumsal statü 

belirlediğini söyler. Böylelikle kadınların ataerkiden emir almaları kolaylaĢacaktır. Bu 

sebeple “Emeğin yeniden inĢası” ve “evdeki iĢgücünün ekonomik değeri” sosyalist 

feministlerin en temel kavramları olmuĢtur.
40

 

 

Günümüzde, sosyalist feminizm etnik farklılık, cinsel tercihler, yaĢ ve fiziksel 

yetenek gibi daha önceden üzerinde çok fazla çalıĢılmamıĢ diğer toplumsal 

parçalanmaları da birleĢtirmeye çalıĢmaktadır. Bu birleĢtirmeye örnek olarak daha 

önceki toplumsal cinsiyet ve sınıf modeline tam olarak uymadığı düĢünülen siyah, 

lezbiyen ve yalnız bir kadının deneyimi verilebilir.
41

 

 

1-3-4-Radikal Feminizm: 

 

Liberal feminizm yaklaĢık üç yüz, marksist feminizm ise yaklaĢık yüz yıllık 

uzun bir tarihe sahipken radikal feminizm yeni bir akım olarak 1960lar‟ın sonlarına 

doğru ortaya çıkmıĢtır. Marksist ve sosyalist feminizm çoğunlukla Avrupa‟da 

görülürken radikal feminizm yaygın bir biçimde Amerika‟da görülmektedir. 

                                                           

38
 Ramazanoğlu, a.g.e., s. 33. 

39
 Dikici, a.g.e., s.528 

40
 Zoonen, Liesbet Van, “Medyada Femininist Yaklasımlar”, (Der. Süleyman Ġrvan), “Medya, 

Kültür, Siyaset”, Ark Yayınları, Ankara 1997 ss. 299-336. 
41

Zoonen, a.g.e., s.480. 
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 Radikal feministler kadın bedeninin sömürülmesine karĢı çıkarak argümanlarını 

hep bu yönde geliĢtirmiĢlerdir.
42

 Kadınların bedenleri üzerindeki denetimi ele 

geçirmelerini istemiĢ ve desteklemiĢler, kadının baskı altında olmasını ve kadın erkek 

arasındaki çeliĢkinin temel olarak aile kurumu vasıtasıyla ortaya çıktığını 

belirtmiĢlerdir. Radikal feminist argümanlarda, erkeklerin tüm kadınları egemenlik 

altına aldığını ve onlara zulüm ve haksızlıklar yaptığını anlatan bir kavram olarak 

“ataerki”, kadınların toplumdaki konumlanıĢlarını açıklamak için kullanılır. Ataerkinin, 

erkeklerin kadınları doğuĢtan getirdikleri saldırganlık eğilimiyle egemenlik altına 

almaya çalıĢmalarının sonucunda ortaya çıktığını düĢünürler.  

 

Bu nedenle ataerkiyi ayakta tutmanın baĢlıca yolunun kadınların üretim üzerinde 

denetimlerininin sınırlandırılması olduğunu düĢünen radikal feministler
43

 kadınların 

cinsel, fiziksel, ekonomik olarak sömürülmelerini ve baskı altında tutulmalarının asıl 

nedeninin, iki cins arasındaki biyolojik farklılık olduğunu söylerler. Onlara göre kadının 

baskı altında tutulmasının ve kadın erkek arasındaki çeliĢkinin yegane nedeni aile 

kurumudur. Kate Millett'e göre aile, gençleri ataerkil ideolojinin rol, mizaç ve statü 

kategorilerince öngörülen tutumlarla beraber toplumsallaĢtırmaktadır. Aile, ataerkil 

düzen içinde kadınları erkeklere hizmet etmeye ve bu rolü kabul etmeye Ģartlandıran ve 

zorlayan erkek egemen ideolojinin yeniden üretilmesini sağlayan kurum olarak 

görülmektedir. Bu nedenle radikal feministler toplumun temeli olarak görülen aile 

kurumunu reddetmekte,
44 onu ancak bir gaz odası kadar havadar bulmaktadırlar. 

 

Radikal feministler, kadın ve erkek kimliklerinin yeniden düzenlenmesini, dilin 

ve kültürün eril yapısının dönüĢtürülmesini de talep etmiĢlerdir.
45

 Radikal feministlere 

göre her toplumda görünen ulusal erkek kültürü ile görünmeyen evrensel kadın kültürü 

olmak üzere iki kültür vardır. Radikal feminizmin uzun dönemdeki amacı kadın kültürlü 

yeni bir toplum inĢa etmektir. Çünkü kadın yücedir ve yüceltilmelidir. Kadınlığın 

                                                           

42
Atan, a.g.e., s.5. 

43
 Küçük, Mehmet, “Medya, Ġktidar, Ġdeoloji”,(1.baskı) Ark Yayınevi, Ankara 1994, s.109. 

44
 Ġmançer, a.g.e., s.158.  

45
 Demir, a.g.e., s. 68. 
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kadınlar için büyük bir avantaj ve statü kaynağı olduğunu ve kadın kültürü ile kadınlığı 

erkeklikten ayırmaya çalıĢmak gerektiğini savunmaktadırlar.
46

 

 

Buradan da anlaĢılıyor ki, radikal feministlerin iddialarına göre, kadının baskı 

altında oluĢunun sebebi, erkeklerin, kadının cinsel ve yaratıcı yetenekleri üzerindeki 

evrensel kontrolüdür.
47

 Kadınların ezilmiĢlikleri toplumun temel bir sorunudur ve bu 

ezilmiĢliğin sorumlusu da ataerkilliktir. Ataerkillik, sosyal ve kültürel hayatın her 

parçasına iĢlemiĢ geliĢmiĢ bir erkek egemenliğidir. Feminist literatürde çok tartıĢmalı 

olan bu kavram, radikal feministlerce kullanıldığı Ģekliyle, evrensel erkek üstünlüğüne 

ve kadınların ötekileĢtirilmesine dayanan bir topluma gönderme yapar. Bu kavram 

erkeklerin kadınlar üzerindeki egemenliğinin, hangi çağda olursa olsun daima var 

olduğunu anlatmak için kullanılır. Ataerkillik, içinde erkeklerin kadınlara egemen 

olduğu evrensel bir sistemdir. Radikal feminist düĢünceye göre erkeklerin egemenliği 

altında olan toplumsal her alan bir bütün olarak sorgulanmalıdır.
48

 

 

1-2- Feminist teoloji 

 

Feministlerin savunularına göre, dini alan tamamıyla erkek egemenliğindedir. 

Buna bağlı olarak, tarih boyunca dini ananeler erkekler tarafından inĢa edilmiĢ, dini 

hayatı Ģekillendiren kuralların tamamı da onlar tarafından yapılmıĢ ve uygulanmıĢtır. 

Örneğin Eski ve Yeni Ahit metinlerinin geneli erkekler tarafından yazılmıĢtır ve 

feministlere göre kadın karĢıtı söylemler içermektedir. Kadınlardan nadiren bahsedilen 

pasajlarda onlara biçilen roller hep aykırı rollerdir. Dolayısıyla günümüzde belirgin bir 

biçimde hissedilen kadınlara yönelik ayrımcılığı sonlandırabilmek için öncelikle dini 

metinlerin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Erkek tanımlı bir din anlayıĢının 

yerine baĢtan beri eksik olan kadın tanımlı din anlayıĢı geliĢtirilmeye çalıĢılmalıdır. Bu 

süreçte kadın bakıĢ açısının ve tecrübesinin mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. 

Bunu erkeklerin gerçekleĢtirmesini beklemek yerine, olaya teoloji eğitimi almıĢ 

kadınların müdahil olması uygun olacaktır. Dini hayatının yenilenebilmesi ve kadın 

                                                           

46
Demir, a.g.e., s. 69. 

47
Çulha, Filiz "Hangi Feminizm", Bilim ve Sanat, sayı. 98, Mayıs 1989. s.17. 

48
 Thompson, Paul, “GeçmiĢin Sesi”,(1. baskı), (çev ġehnaz Layıkel)  Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

Ġstanbul 1999, s.39. 
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gözüyle yeniden yorumlanabilmesi için yegane yol, dinlerin yaĢadığımız çağa uygun 

biçimde sil baĢtan okunmadır. Doğrudan yeni bir teolojinin baĢlangıcı olan bu  alan 

"feminist teoloji" olarak adlandırılmaktadır.
49

 

 

Feminist teoloji 1975‟te Amerika'da ortaya çıkmıĢtır. Sheila Collins, Letty 

Russell, Rosemary Radford Ruether, Mary Daly gibi isimler Amerika‟nın önde gelen 

feminist teologlarıdır.
50

 

 

Feminist teologlar öncelikle eĢitlikçi cinsiyet anlayıĢını tanımlayabilmek için 

temel teolojik kavramları yeniden yapılandırmaya çalıĢırlar. Örneğin, Tanrı sadece eril 

terimlerle isimlendirilmemiĢ ayni zamanda baba, kral, lord, savaĢçı, efendi gibi iktidarı 

çağrıĢtıran rollerle de tanımlanmıĢtır. Sonuçta Tanrının sadece eril insanlık tarafından 

temsil edilebileceği düĢüncesi Ġsa‟nın da eril olmasını zorunlu kılmıĢtır.
51

 

 

Hristiyan feminist teoloji, kutsal kitabın cinsiyete bağlı yorumlanıĢını, Ġsa‟nın 

nezdinde kadın eĢitliğini ve kilisenin gözünde kadının konumlandırılıĢını konu edinir. 

Kadına bir zamanlar sahip olduğu ve ataerkil kurumlar tarafından elinden alınan değerin 

yeniden kazandırılmasını amaçlar. Bunun yanında Hıristiyanlığın eril teolojik 

yorumlarına karĢı çıkarak, geleneksel Tanrı anlayıĢı baĢta olmak üzere Kitab-ı 

Mukaddes‟teki temel öğretilerin yeniden ve kadın gözüyle yorumlanmasını amaçlar.
52

 

 

Hristiyan feminist teolojiye göre özellikle Kitab-ı Mukaddes, kilise babaları 

denilen bir kısım erkek tarafından içinde bulundukları çağın koĢullarına uygun olarak 

yazılmıĢ, çevrilmiĢ veya yorumlanmıĢtır. Bu durum zihinlerde hristiyanlığın gerçekte 

ataerkil olup olmadığı konusunda soru iĢaretlerine neden olmaktadır. Bu yüzden 

cinsiyete önem veren tarihsel eleĢtiri metotları da kullanılarak kadınların kutsal metinler 

                                                           

49
 Baloğlu, Adnan, Bülent, “Kadın Merkezli Bir Ġslami Teoloji ĠnĢasına Doğru mu?”, Ġslami Ġlimler 

Dergisi, Yıl 4. Sayı l-2, Bahar-Güz 2009 ss.45-60.   
50

 King, Ursula, “Women and Spirituality”, (1. baskı) London: Macmillian 1998, s.165. 
51

 Haddad ,Yvonne Yazbeck ve John L. Esposito (der) “Daughters of Abraham:Feminist Thought in 

Judaism, Christianity, and Islam”, Gainnesville: University Press of Florida 2002, ss. 66-68. 
52

 Ruether, Rosemary Radford, “Feminist Theology, A New Dictionary of Christian Theology”, ed. Alan 

Richardson- John Bowden, Kent 1996, ss.210-211. 
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içindeki gerçek yeri belirlenmelidir. Hıristiyan feminist teologlara göre Tanrı iradesi 

kesinlikle kültürlerin yoğurduğu insan iradesinden ayrıĢtırılmalıdır.
53

  

 

Buna mukabil, kadınları kültürel ve sosyal olarak baskı altında tutan ataerkil 

yapının üstesinden gelebilmek için kutsal metinlerin kadın bakıĢ açısı ile yeniden 

yorumlanması gerekliliği son yıllarda Ġslâm dünyasında da rağbet görmeye baĢlamıĢtır. 

Bu çerçevede “kadın tanımlı bir Ġslami teoloji” oluĢturma çabalarının yoğunluk 

kazanmaya baĢladığı gözlemlenmektedir. Bu teolojinin oluĢturulmasının temel amacı 

kısaca, kadınların içinde bulunduğu gerçekliklerin ve sahip oldukları tecrübelerin 

dikkate alınarak haklarının iadesi ve savunulması; onları erkeklere nispetle aĢağı gören 

her türlü zihniyet, değer ve uygulamanın ortadan kaldırılarak adaletsizliğin ve 

ayrımcılığın önüne geçilmesidir. Sözü edilen amaçların gerçekleĢmesi demek, 

Kur‟an‟ın eĢitlik, adalet ve özgürlük ilkelerinin kadın-erkek ayrımı gözetilmeksizin 

bütün Müslümanlara uygulanılması anlamına gelmektedir.
54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

53
 Alıcı, Mustafa, “Mutfakta PiĢir Mutfakta Ye: ÇağdaĢ Dinler Tarihi Metodolojisinde Feminist 

YaklaĢım”, Milel ve Nihal, 2 (2), 81-110, 2005 
54

 Baloğlu, a.g.e., s.47. 
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2- ATAERKĠLLĠK 

 1960lı yıllarda varlığını iyiden iyiye hissettiren feminist hareket kadın ve kadınlığın 

doğası üzerine çalıĢmalar yapılmasının da önünü açmıĢtır. Bu çalıĢmalar kadın ve erkek 

arasındaki eĢitsizliği, kadınların hangi toplumsal etkenler altında nasıl ezildiği ve onları 

yaĢamda ikincil bir konumda bırakan ataerkil sistemi açıklamaya yönelik çalıĢmalardı. 

Tüm bu çalıĢmalarda anlatılanlar elbetteki hep kadınlardı. Konular ataerkilliğin kadınlar 

üzerinde kurmuĢ olduğu egemenlik ve bu egemenliğin nasıl yürütüldüğü baz alınarak 

çalıĢılıyordu. Oysaki ataerkillik kurallarını erkeklerin belirlediği ve topluma dayattığı 

bir olguydu. Bu sebeple ataerkilliğin kadınlar üzerinden açıklanmaya çalıĢılması bu 

yapının nasıl iĢlediğini ve tekrar tekrar nasıl üretildiğini açıklamada yetersiz 

kalmaktaydı. 

 

Ataerkilliği sistem kavramıyla açıklamaya çalıĢmak beraberinde bazı yetersizlikleri 

de getirecektir. Çünkü sistem çoğunlukla devamlı olarak iĢleyen bir düzeni anlatma 

amacıyla kullanılır. Ataerkillik ise sistem üstü bir gerçekliğe iĢaret etmektedir; bu 

anlamda yapı ya da oluĢum demek daha yerinde olacaktır. 

 

2-1 Ataerkilliğin tanımı 

Ataerkilliğin tam bir tanımını yapabilmek için öncelikle erkek olmanın ne olduğunu 

hakkında bilgi vermek konumuzun daha iyi anlaĢılabilmesi için yararlı olacaktır. 

 

Toplumdaki cinsiyet konumlarını iktidar yapılarıyla bütünleĢtiren varoluĢçu düĢünür 

Simone De Beauvoir, ünlü eseri „Ġkinci Cins‟te erkekliği, kendi cinsiyeti yerine sürekli 

olarak baĢkalarının cinsiyet özelliklerini gündeme getirerek oluĢturulan bir iktidar 

yapılanması olarak tanımlamıĢtır. Bu tanım ıĢığında erkeklik, mütemadiyen baĢka 

konumların ne olduğu hakkında konuĢma hakkını kendi elinde tutan ve bu sayede kendi 

bulunduğu konumu, sorgulama dıĢı bırakan bir iktidar konumudur.
55

  

 

                                                           

55
 Sancar, Serpil, “Erkeklik: Ġmkansız Ġktidar”, Metis Yayınları, Ġstanbul 2009, s.39. 
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Simone de Beauvoir; “Dünya gibi dünyanın tanıtılması da, erkeklerin yarattığı bir 

Ģeydir; erkekler dünyayı kendi bakıĢ açılarından tanımlarlar ve bunu mutlak hakikatle 

karıĢtırırlar.” diyerek erkek egemenliğinin tüm hayatı etkisi altına aldığını çarpıcı bir 

Ģekilde dile getirmiĢtir.
56

  

Ataerki, esasen aile reisinin kiĢisel iktidarı anlamına gelmektedir. Bu iktidar 

öncelikle eĢ, çocuk, evdeki hizmetkarlar gibi yakın çevreye uygulanır. Ataerkinin 

egemen olduğu kültürlerde bireyler arasında hiyerarĢik bir biçimde kendini gösteren 

bağımlılık iliĢkisi Tanrı‟ya gösterilen saygıyı andırmaktadır. Bedensel ve entelektüel 

güçsüzlükleri sebebiyle kadınlar erkeklere, acizliklerinden dolayı çocuklar yetiĢkinlere, 

ekonomik olarak kendilerine yetemeyen hizmetkârlar efendilerine bağımlı olmak 

durumundadırlar. Tüm bunların en üstünde, herkesin bağlı olduğu baba yani devlet 

bulunmaktadır. Devletin otoritesinin devamlılığını ise, ataerkinin kendine bağımlı olan 

bireylerin ihtiyaçlarını sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını karĢılama ve onları dıĢarıdan 

gelebilecek tehditlere karĢı koruması sağlamaktadır.
57

 BaĢka bir deyiĢle ataerki her türlü 

yetkinin erkeklere verilmiĢ olduğu bir toplumsal örgütlenme biçimini tanımlamak için 

kullanılmaktadır.
58

 

Ataerkillik, kültürel, kurumsal ve sosyal alanlarda ikincil yani öteki olarak 

tanımlanan her türlü Ģeyin itaat etmesi, ataerkinin belirlediği ilkeleri sürdürmesi 

gerekliliğini doğuran düĢünsel bir örgütlenmedir. Bu örgütlenmenin kökenine 

indiğimizde ilk çağlardaki mülkiyet kavramı karĢımıza çıkmaktadır. Ataerki mülkiyetin 

miras yoluyla babadan oğula geçmesini güvence altına alarak kadınların denetimini de 

erkeklere vermiĢtir. Böylelikle ataerkil aile kurumsallaĢmıĢ, yasalara geçirilerek devlet 

güvencesine kavuĢturulmuĢtur. Bu bağlamda kadınlar da öncelikle babanın, sonra da 

kocanın malı olarak belirlenmiĢ, üzerinde pazarlık yapılabilen bir ekonomik değere 

dönüĢmüĢtür. Dolayısıyla her türlü ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel yapılanma bu 

ideolojiye bağlı olarak ĢekillenmiĢtir. Tarihsel ve kültürel olarak farklılıklar gösteren 

ataerkiyi bu özelliklerinden ötürü sadece tek bir zamanın ideolojisi olarak ele alamayız.  

                                                           

56
 Firestone, Shulamith, “Cinselligin Diyalektigi”,(çev: Yurdanur Salman) Payel Yayınevi, Ġstanbul 1993, 

s.167. 
57

 Sarıbay, Ali YaĢar. “Kamusal Alan ve Diyalojik Demokrasi. Kamusal Alan-Diyalojik Demokrasi Sivil 

Ġtiraz”, Alfa Yayınları 2000 s.76. 
58 Pelizzon, Sheila Margaret,  “Kadının Konumu Nasıl DeğiĢti?: Feodalizmden Kapitalizme”, (çev. E. 

Sadi ve C. Somel),  Ġmge Kitabevi Ankara 2009: s.12. 
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Bireyler ve toplum arasındaki sosyo-ekonomik ve siyasal iliĢkiler her ne Ģekilde 

olursa olsun iktidarın erkek merkezli olması o toplum içinde ataerkillikten 

bahsedilebilmesi için yeterli bir nedendir. Birinci dalga feminizm, siyasal ve ekonomik 

alanlarda ataerkil ideolojinin yansımalarını ortaya çıkartmaya çalıĢmıĢ; ikinci dalga 

feminizm ile birlikte kültürel, sosyal, dinsel ve cinsel alanlarda ataerkil ideolojinin 

Ģifrelerini deĢifre etmek için çaba harcamıĢtır. Farklı feminizm akımları ataerkil yapıya 

iliĢkin tanımlarda bulunmuĢ ve bu tanımlar ıĢığında sosyo-kültürel ve siyasi alanlarda 

cinsler arası eĢitliğin sağlanabilmesi ile ilgili çalıĢmalar yapmıĢlardır. Bu çalıĢmalarda 

ataerki iki cins arasındaki eĢitsizliğe dayalı bir ideoloji olarak ele alınmıĢtır. Kadınlar ve 

bağlı bulundukları feminist akımlar, ataerkil ideolojiyi toplumsallığımızı 

gerçekleĢtirebileceğimiz tüm alanlarda değerlendirirler ve bu ideolojinin ortadan 

kaldırılması amacıyla çözüm önerileri ortaya atarlar.
59

 

 

Toplumsal, siyasal, kültürel ve kiĢiler arası iletiĢimin ataerkil ideolojiye göre 

belirlendiği toplumlarda gözüken ortak belli özelliklere baktığımızda; iktidar ve 

otoritenin kaynağının baba ve koca olduğunu, kadınlar ve çocukların bu mutlak 

otoriteye itaat etmek zorunda bırakıldıklarını, erkek Tanrı‟nın hakim olduğu Tanrı 

sisteminin kabullenildiğini ve sermayenin erkeğin kontrolünde olduğunu görebiliriz.
60

 

 

 Toplum içinde ataerkillik erkeğin üstünlüğünü kabul eden bir dizi önyargı ile 

iĢlemeye baĢlar ve dolaylı olarak gönüllü bir kiĢinin zihnine gönüllülük esası ile ulaĢır. 

Erkek, saldırganlık, zekâ, güç ve etkenlik gibi; kadın ise edilgenlik, bilgisizlik, 

güçsüzlük ve iffet gibi özelliklere sahiptir. Ataerkil zihniyetin oluĢturduğu bu 

özeellikler toplumsal cinsiyet rolleri ile pekiĢtirilmektedir.
61
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2-2 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 

 

Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetten farklıdır. Toplumsal ve kültürel 

özellikler bakımından belirlenen, toplumdan topluma ve tarihsel olarak ta değiĢebilen 

cinsiyet konumu-cins kimliği olarak tanımlanabilir. Toplumsal cinsiyet cinsiyet 

farklılıklarını belirtmekle kalmaz aynı zamanda cinsler arasındaki eĢit olmayan güç 

iliĢkilerini de tanımlama amacıyla kullanılır.
62

 

 

Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeğe toplum tarafından yakıĢtırılan suni değer 

kalıplarına vurgu yapar. Toplumsal cinsiyet kavramını sosyolojiye kazandıran Ann 

Oakley‟e göre cinsiyet, biyolojik erkek-kadın farklılığını anlatırken; toplumsal cinsiyet, 

erkeklik ile kadınlık arasındaki eĢit olmayan bölünme için kullanılır. Terim ilk ortaya 

çıktığı zamanlarda yalnızca bireysel kimliği ve kiĢiliği tanımlamada kullanılırken, 

günümüzde sembolik olarak erkekliğin ve kadınlığın kültürel ideallerini, kurumlar ve 

örgütlerdeki cinsel iĢ bölümünü ifade etmek için de kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
63

 

 

  Toplumsal cinsiyet rolleri kadın olsun, erkek olsun tüm insanlara çeĢitli 

sorumluluklar verir. KiĢinin karakteri, duyguları, hisleri, hırsları, motivasyonları, 

toplumun öğrettiği söylemler ve edindikleri tecrübeler vasıtasıyla Ģekillenir. Dolayısıyla 

baĢka bir karaktere sahip olabilecek insanlar toplum tarafından bambaĢka insanlara 

dönüĢtürülürler. Bu süreç, toplumun çeĢitli değer yargılarıyla ve dinle meĢrulaĢtırılır.
64

  

Foucault‟a göre erkek ve kadın davranıĢları, toplumun olmasını istediği davranıĢ 

modellerine göre Ģekillenirler. Bu durumdan hem erkek hem de kadın rahatsızlık 

duymaktadır. Her iki cins üzerinde de kurulan bu baskı kadınların omuzlarına 

erkeklerden daha ağır bir yükün binmesine neden olur. Toplumun gözünde erkek ilk 

planda yer alır. Dolayısıyla etkendir ve özne durumundadır. Bunun sonucu olarak para 

kazanma, aile ekonomisini kalkındırma, mantıklı kararlar vermek zorunda olma, hiçbir 

koĢulda duygusal olmama, ağlamama ve güçlü olma gibi iĢ bölümleri ve roller erkek 
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olmakla özdeĢleĢtirilir. Diğer bir yandan ise kadın toplumda ikinci plana itilen 

karakterdir. Edilgen ya da nesne konumuna getirilen kadının özel alandaki rolleri 

kocasına ve çocuğuna bakmak, ev iĢleri yapmak, bazı durumlarda çalıĢmak iken 

toplumsal rolleri ise, duygusal, anaç, sevgi dolu, Ģefkatli, hassas ve itaatkar olmaktır. 

Rolleri erkeğe göre hayatının her alanında daha pasif olan kadın erkeğe hizmet etmek 

için tasarlanmıĢtır.
65

 

Toplumdaki tabakalaĢma ve iktidar iliĢkilerine bakıldığında, toplumsal 

cinsiyetin genel olarak neden erkeğin çıkarlarına hizmet ettiği anlaĢılabilir. Ataerkil 

toplum yapısında erkek doğuĢtan getirdiği bir statüye sahiptir. Dolayısıyla erkeğin 

otoritesi geleneksel bir otorite çeĢidi olmakla beraber meĢru bir otoritedir. Statü, insanın 

baĢkalarını kontrol edebilme ve etkileyebilme potansiyelidir. Güç sadece bireyin kendi 

isteğiyle alınamaz. Gücün elde edilebilmesi için toplumun onayına da ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu meĢru otoriteyi toplum içerisinde pratik deneyimlerle 

gözlemleyebiliriz. Öğretmen-öğrenci, doktor-hasta, patron-iĢçi örnekleri meĢru 

otoriteye verilebilecek örneklerdendir. Bireyler arasındaki bu güç iliĢkisi toplumun 

dinamiklerinden meydana gelir. Bununla birlikte ekonomik kaynakların dağılımı da güç 

iliĢkisi üzerinde etkilidir. Erkeğin kadın üzerinde kurmuĢ olduğu egemenlik te kimi 

zaman toplumsal kimi zaman da ekonomik olarak kendini gösterebilir. Kadınlar 

ekonomik anlamda özgürlüklerini kazandıkça erkeğin egemenliğinden çıkarlar. Ancak 

zaman içinde içselleĢtirmiĢ oldukları davranıĢ modelleri onları erkek egemenliğine 

bağımlı kılmaya devam eder.
66

  

2-3-Anaerkillik ve ataerkilliğin tarihsel geliĢimi  

Eski Mezopotamya‟da çok Tanrılıktan tek Tanrılığa geçiĢ süreci ve bu sürecin 

bir parçası olan güçlü Tanrıçaların yerlerini tek bir kadir-i mutlak erkek Tanrı‟ya 

bırakmaları olgusu geniĢ bir araĢtırma literatürünün konusudur. ÇeĢitli disiplinlerin 

kendilerine özgün yöntem ve araçlarla ele alıp inceledikleri bu konuyla ilgili metodoloji 
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açısından belki de en zor sorun toplumda yer alan maddi değiĢmeler ile dinsel 

inançlarda gerçekleĢen değiĢmeler arasındaki iliĢkidir.
67

  

2-3-1 Anaerkil Toplum Yapısı 

Kadınlar ve din olgusunu karĢılaĢtırmalı bir biçimde ele aldığımızda toplumsal 

cinsiyet ile toplumsal iktidar olgusu arasında iliĢkiler olduğunu görürüz. Konunun daha 

iyi anlaĢılabilmesi için tarih boyunca insana ve fiziksel varoluĢuna yüklenen anlamlar, 

varoluĢun kökeni ya da kutsal kitapların yaratılıĢ anlatıları üzerinde durulmalıdır.
68

 

Erkeklerin iktidarı ele geçirmeden önce anaerkil toplumların varolduğu tezi 

öncelikle arkeolojik kadın heykelciklerine ve mitolojiye dayanıyordu. Bu teze göre ilk 

baĢtaki anaerkillik özel mülkiyet kavramının geliĢmediği, kadın ve erkeğin kendi 

ihtiyaçlarını karĢılama adına ürettikleri ürün, üretim Ģekil ve iliĢkilerinde sınıfsal bir 

yapılanmanın, kadın ve erkeğin ortaklaĢa yaĢam biçimi ile oluĢturduğu ilkel komünal 

toplum yapısı içinde, doğal olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu düzen içinde, kadın, doğurganlık 

özelliği sebebiyle ile neslin devamını sağlayan üretkenliğin simgesi ve kendisi gibi 

üzerinde pek çok canlının yaĢayabilmesini sağlayan doğayla özdeĢleĢtirilmiĢ değerli bir 

varlıktır. 

Kadın ve erkeklerin rol ve görevleri günümüzdeki gibi katı bir Ģekilde ayrılmıĢ 

olmasa ve topluluğun hayatta kalması için gerçekleĢen üretim ortaklaĢa yapılsa bile 

özellikle yiyecek sağlama bakımından oldukça temel bir ayrım bulunmaktaydı. Erkek 

avlanırken, kadın, önce toplayıcılık ve daha sonra da toprakla uğraĢması sonucunda 

tarımda uzmanlaĢmıĢtır. Kadınların iĢi farklı olsa bile erkekler kadar yiyeceğe katkı 

sağlamaları açısından erkeklerle eĢit durumdadırlar. Toplumun yapı taĢı olan bireyin 

dünyaya geliĢine aracılık eden kadın, bu rolüyle, yaĢamın devamını sağlayan bir 

kimlikle algılanmıĢ ve kimliği ona büyük değer kazandırmıĢtır.
69

  

Anaerkil toplumdaki anaerkil aile yapısı içerisinde kadının rolünün erkeğe 

göre daha etkin oluĢu ve soyun anaya göre belirlenmesi kadınlara oldukça yüksek 
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bir toplumsal statü kazandırmaktaydı. Anaerkil ailede dini etkinlikler ailenin 

günlük yaĢam kalıpları içerisinde örülürdü. Aile reisi ise bu uyumlu bütünde kimin 

ne yapacağına karar verirdi. 

Bu dönemin çok çeĢitli kültürlerinde dinsel inançlar konusunda kadının 

Tanrıçalık statüsüne yerleĢtirildiği görülmektedir. Bu döneme ait arkeolojik kazıların 

büyük bir bölümünden çıkan bereket Tanrıçası heykellerinin, bu tezi kanıtladığı 

düĢünülmektedir. Kadının toplumun yaĢaması, üremesi ve sağlıklı olması için üzerine 

aldığı roller, mitsel alanda da, anaerkilliği geçerli kılmıĢtır. Her Ģeyin kaynağı, doğa 

anadır. Dinsel inanıĢta toprak diĢidir, yaĢamı tek baĢına yaratma gücüne sahiptir. Ġnsan 

da, tüm diğer canlılar gibi ondan gelmiĢtir. Ölülerin tohumlar gibi toprağa gömülmesi 

ana Tanrıça yani toprak ananın her Ģeyden güçlü olduğunu göstermektedir.
70

 

2-3-2 Anaerkillikten Ataerkilliğe GeçiĢ  

Tarihsel olarak, insanın toplumsal geliĢimine bakıldığında, belki de en göze 

çarpan gerçek, toplumların da aynı insanın kendi biyolojik varlığında olduğu gibi 

cinsiyetlerinin olmasıdır. Tarih öncesi çağlardan itibaren, insanın on binlerce yılla ifade 

edilebilecek bir süre içinde, anaerkil ve eĢitlikçi bir toplum yapısında yaĢadığına iliĢkin 

görüĢler ileri sürülmektedir. Bununla birlikte insan, yaklaĢık son beĢ bin yıldır, ataerkil 

düzenin sömürgeci toplum yapısında ortaya çıkan iktidar sahiplerince, insanın insanı 

köleleĢtirdiği bir toplumsal sisteme mahkum edilmiĢtir. 

Ġlk dönemlerde insan; üretken, verimli, yaĢama can veren doğa anasının 

kucağında, kadının üretimde etkin role sahip olduğu anaerkil toplum yapısı ve soyun 

anadan çocuğa geçtiği ana hukukuna bağlı bir toplumsal yaĢam sürdürürken o dönemin 

en önemli üretim Ģekli olan saban tarımının geliĢmesi ve onunla birlikte güçlenen 

militarizm bu araçların erkeğin egemenliği altına girmesine dolayısıyla kadının, 

toplumsal ve iktisadi yapıdan, üretim iliĢkilerinden geriye itilmesine yol açmıĢtır. Süreç 

içinde, düalist algı bağlamında toplum; cinsiyet kimliklerinin ötesine geçmiĢ, kadın-

erkek, güçlü-güçsüz, saf-Ģeytani gibi ayrımlarla sınıflı bir toplum yapısı ĢekillenmiĢtir. 
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Nihayetinde küreselleĢen dünyada kapitalizmin de etkisiyle farklı kültürlerde farklı 

Ģekillere bürünen ataerkil yapıya ulaĢılmıĢtır. Ataerkil yapı ilk olarak kurumları ve bu 

kurumların düzenlediği yasaları ile toplumu denetlemeye ve egemenliği altına almaya 

giriĢmiĢtir. 

 

Ataerkil toplum yapısının kurumları vasıtasıyla kadına ve kadın değerlerine karĢı 

vermiĢ olduğu üstünlük savaĢı, bilime ve kadınla özdeĢleĢtirilmiĢ olan doğaya karĢı da 

verilmiĢtir. Ataerkil insan için doğa, kutsallığını çoktan kaybetmiĢ, ölüm ve yaĢamı aynı 

anda içinde barındıran değer olarak düĢünülürken; geri dönüĢümsüz, sömürülebilecek 

bir kaynak olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. Bilim, meta üretiminin bir aracı olmuĢ, 

hayatta kalma savaĢı kadın ve erkeğin beraber yürüttüğü ortak bir savaĢken anaerkil 

sistemden ataerkil sisteme geçiĢle birlikte, doğaya karĢı verilmesi gerektiği düĢünülen 

bir savaĢa dönüĢmüĢtür.
71

 

 

„‟……. tarımın geliĢmesinin bir dizi bağlantılı zanaatın geliĢmesine yol açması, 

bunun da maddi zenginliği yani çiftçiliği ve yitecek iĢleme araçlarını arttırmıĢtır. 

Bu araçlar ve evcilleĢmiĢ hayvanlar biriktirilebilir ve bir kuĢaktan diğerine 

aktarılabilir bir zenginliğe dönüĢür ve böylece özel mülkiyetin ve toplumsal 

tabakalaĢmanın ortaya çıkıĢının zeminini hazırlar. Bir zamanların eĢitlikçi gezici 

toplumlarında zenginliğin bazı aileler içinde kuĢaktan kuĢağa aktarılmasıyla bir 

zengin-yoksul farklılaĢması doğar ve zenginler hizmet karĢılığında yoksul 

ailelere bazı malları ödünç vererek güç kazanırlar….. artık bir çocuğun ana-

babasının borçlu olduğu bir aileye emek sağlamak için ya da bir kadının yine 

aynı nedenle çalıĢmak ve fazladan çocuk üretmek için verilebilmesini düĢünmek 

mümkündür.‟‟
72

 

Statüsünü korumak için kullanabileceği kiĢisel kaynaklar giderek azalan 

kadının cinsiyeti, sanki onun bir günahıymıĢ ve bu yüzden ceza çekmesi 

gerekiyormuĢ gibi algılanmaya baĢlanmıĢtır. Beauvoir, Ana Tanrıçanın ne kadar 

güçlü olursa olsun erkek zihniyeti tarafından yaratılmıĢ bir imge olduğunu 

söylerken, o çağlarda erkeğin kadın üzerindeki hakimiyetini, onun doğurganlık 
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gücüne duyduğu dehĢet yüzünden sınırlandırdığını da ilave etmektedir.
73

 Doğaya 

karĢı güç kazanarak onu hakimiyeti altına almak isteyen erkek, Tanrıçalara 

tapınarak korunacağına inanmıĢ olmasa bile kadının cinsiyet özelliklerinden 

kaynaklanan kaderi, üstünlükten aĢağı doğru tarihsel bir düĢüĢ yaĢamıĢ, fiziksel 

farklılıkların bir takım sosyal rollere indirgendiği ataerkil düzende kadın, erkeğe 

bağımlı kılınmıĢtır.
74

  

2-3-3- Ataerkil Toplum Yapısı 

Ataerkil toplum düzenine ilk geçiĢin eski Mezopotamya da kent 

devletlerinin ortaya çıkmasıyla gerçekleĢtiği söylenir. Ġlk toplumlarda nüfusu ve 

iĢgücünü arttırma amacıyla kabilelerin birbirlerinden kadın çalması beraberinde 

„mal‟ kavramını, köleliği ve savaĢçı bir yapılanmayı getirmiĢtir.
75

 

Ataerkil düzende aileler birbirinden bağımsız ekonomik birimlerden 

oluĢmaktadır. Servetin, soyun belirleyicisi olarak erkek yönetici konumundadır. 

Evlilikler duygusal bir yapı olmaktan çok ekonomik varlığın kazanılması ve korunması 

amacıyla oluĢturulmaktadır. Kadın toplayıcılıktan ev iĢlerine indirgenen rolü nedeniyle 

toplumsal olarak daha az önemli olarak tanımlanmaktadır.  

          

  Dolayısıyla cinsiyete dayalı iĢ bölümünün temellendiği kurum olarak aile 

ataerkil sistemin yapıtaĢı haline gelmiĢtir. Engels aile (family) kelimesinin Latince 

kökeninin „köle‟ye uzandığını yazmıĢ, Antik Roma‟dan itibaren tarih boyunca aile 

babanın, hanenin reisi, karı ve çocuklarının onun kölesi olduğu bir yapı arz ettiğini 

söylemiĢtir. 
76

 

 

Mitsel düzeyde, ataerkil düzene geçiĢ, uygarlıkların inanç sistemlerinde de 

yaĢanmıĢtır. Mit ve inanç sistemi, ataerkil düzenin ideolojisini de ĢekillendirmiĢtir. 
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Ekonomik üretim biçim ve iliĢkilerinin biçimlendirdiği altyapı, üstyapıdaki 

kurumlarını oluĢturmuĢ, devlet olgusu da, bu Ģekilde tarihte belirmiĢtir.
77
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3- TEK TANRILI DĠNLERDE KADIN 

Kadın sorununun herhangi bir dini inancı olsun ya da olmasın semavi dinler 

öncesi yaĢamıĢ medeniyetler içinde de varolduğu bilimsel araĢtırmalar sonucunda 

ortaya konmuĢ olan bir gerçektir.  

Din, insanların yaĢamlarını düzenleme ve yorumlama için kullanılan bir 

anlamlandırma ve açıklama sistemidir. Dine iliĢkin her araĢtırma; toplumsal, dinsel 

örgütlenme ve kurumların yanı sıra bireysel özneyi de incelemek zorundadır. 

Feminist tarihçiler, kadınların zihinsel dünyalarını kavramaya çalıĢarak ve 

cinsiyet farklılığının örgütlenmesinin toplumsal dünyada merkezi bir rol oynadığını 

kabul ederek, farklı dinsel söylem ve pratiklerde kadınların davranıĢlarının ve 

öznelliklerinin farklılığını anlamaya yönelerek dinin kadınların yaĢamında hem 

özgürleĢtirici hem de baskıcı bir güç olabileceğini ortaya koydular. Daha da önemlisi 

dinsel söylem ve pratiklerin kendilerine toplumsal cinsiyet ve kadınlar aracılığıyla 

kurgulayıp meĢrulaĢtırdıklarını da gösterdiler.
78

 

Geçen yüzyıldan itibaren erkeklerin de özgül varlıkları olduğunu kabul edip 

kendilerine hak ettikleri değeri vermeye baĢladıkları kadın; bütün tarih boyunca çoğu 

zaman erkeğe göre konumlandırılmıĢtır. Kadının benliği, yaratılıĢ sebebi, dünyadaki 

iĢlevi ve cinselliği açısından neye karĢılık geldiği erkeklere göre kıymetlendirilmiĢtir. 

Toplumsal rollerin oluĢtuğu kültür içerisinde kadının sahip olduğu; kendi olmaktan 

tümüyle uzak bu kiĢiliğinin oluĢmasında din en önemli yeri tutmaktadır. Çünkü din 

Tanrı‟nın, her Ģeyi yarattığı ve onların özelliklerini en iyi yine Tanrı‟nın bildiği gerçeği 

ile dünyadaki düzenin de bu bilgilere paralel olarak düzenlenmesi gerekliliğini savunur. 

Çoğu zaman dinin temel kabullerinin insan tarafından değiĢtirilmesinin söz konusu 

olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu anlamda daha çok dinin Ģekillendirdiği kültür 

içinde herkesin değeri ve sorumlulukları Tanrı‟nın ilahi planına uyumlu olmak 

durumundadır.
79
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Tek Tanrılı dinlerde kadının konumunu anlayabilmek için öncelikle dinin o 

toplumdaki yerinin tam olarak idrak edilmesi gerekmektedir. 

 

3-1- Dinin toplumsal hayattaki yeri 

 

Din, temel kurumsal iliĢkilerin yerine getirilmesinde önemli rolü olan bir 

kurumdur.
80

 Dine ve içinde bulunduğu toplumlara göre farklılıklar göstermekle birlikte 

din kurumu doğum ve ölümlerin kaydedilmesi, evlenme iĢlemlerinin onaylanması, 

eğitim, ölüleri gömme vb. gibi sosyal hizmetler icra etmektedir.
81

 

 

Dinlerin sosyal iĢlevlerinden ilki, mensuplarının dünya karĢısındaki tutum ve 

davranıĢlarını belirleyen bir ideolojiyi kazandırmasıdır.
82

 KiĢinin toplum karĢısındaki 

tutum ve davranıĢları dini grubun akideleri, ibadetleri ve teĢkilatına nüfuz etmiĢ bulunan 

zihniyete bağlıdır. Evlilik, aile, akrabalık ve devlet gibi kurumlar dini tecrübenin ıĢığı 

altında anlaĢılır ve bir toplumun ideali ona göre Ģekillenir.
83

 Dinin kadın ve erkeğe 

belirlediği rol ve statüler; o toplumun toplumsal cinsiyetinin belirlenmesi ve insanların 

buna göre değer yargılarının oluĢmasına sebep olmaktadır.
84

 Toplumsal cinsiyet, kadın 

ve erkek için toplumun uygun gördüğü yapay değer kalıplarıdır. Dolayısıyla doğuĢtan 

gelen kadın ve erkek cinsiyetini belirleyen özellikler, zaman içinde yaĢanılan toplumun 

kültürü tarafından yorumlanarak yapılandırılır ve toplumun kadın ve erkekten 

beklentileri buna göre Ģekillenir. Ancak toplumun kadın ve erkek cinsiyetinden bu 

beklentileri her toplumda farklılıklar göstermektedir.  

 

Bu kalıpların oluĢmasında dinin yeri çok büyüktür. Dinler tarafından oluĢturulan 

toplumsal cinsiyet o dinin kendi kutsal metinlerinde var olan cinsiyetler arası ayrımcı 

tutum ve daha sonraki taraftarları tarafından yapılan yorumlarının bir bileĢkesidir. Tarih 

boyunca cinsiyet ayırımcılığı ve eĢitsizliklerle karĢı karĢıya kalmıĢ olan kadınlar 

erkeklerden daha düĢük statüde görülmüĢler ve toplumsal hayatta erkeklere nazaran 
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daha az hak ve Ģansa sahip olmuĢlardır.
85

 Bu bağlamda toplumlarda var olan katı 

toplumsal cinsiyet ayrımcılığı din adına meĢrulaĢtırılmakta, kadınları ezen pek çok 

gelenek dinin buyruğu gibi gösterilmeye çalıĢılmaktadır. Böylece din adına uygulanıp 

meĢrulaĢtırılan pratikler, kadınları ikincil bir konumda tutmakta, aile içi iliĢkilerde hak 

eĢitliğini sağlayacak ve kadınların durumunu iyileĢtirecek yapılanmaları 

engellemektedir. Din, kadın haklarının inkarı için gerekçe olarak gösterilmektedir
86

 

 

3-2- Tek Tanrılı dinlerde kadının yaratılıĢı ve toplumsal konumu 

 

Bu bölümde tek Tanrılı dinlerdeki kutsal metinler temel alınarak kadının 

konumuna ve toplumdaki ikincil rolünün nasıl oluĢtuğuna değinilecektir. 

3-2-1-Yahudilikte Kadının YaratılıĢı ve Toplumsal Hayattaki Yeri 

Tevrat pasajlarının ortaya koyduğu insan tipolojisi asıl insan „erkek‟ ile ona 

uygun bir yardımcı olmak üzere kaburga kemiğinden yaratılan „kadın‟ karakterlerine 

dayanmaktadır. 

“ Ve Rab Tanrı dedi: Adamın yalnız olması iyi değildir. Kendisine uygun 

bir yardımcı yaratacağım. Rab Tanrı adamın üzerine derin bir uyku getirdi. Adam 

uyurken, Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve onu etle kapadı. 

Adam‟dan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu yardımcı olarak 

Adam‟a verdi.  

Kaburgasından yaratılan ve kendisine verilen kadın için adam Ģöyle 

der:“ġimdi bu benim kemiklerimden kemik ve etimden ettir, buna kadın denilecek. 

Adam ve kadın birbirine yapıĢacak ve tek beden olacaklar.”
87

 

 

Bu anlamda adını dahi erkeğin koyduğu kadın yaratılıĢ sebebi olarak erkeğin 

yardımcısı konumunda tutulan, erkek gibi topraktan değil de onun kaburgasından 

yaratılan, öz varlık olarak erkekten sonra gelen bir konuma indirgenmiĢtir. Bu 

açıklamalara dayanarak Berktay, Yahudilikte kadına ikinci sınıf bir rolün ilk baĢta 
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verildiğini söylemiĢtir.
88

 Böylece kadının yaratılıĢı, bilgi seviyesi kısıtlı olan o çağın 

insanlarına, kendilerinin anlayabileceği bir öykü Ģeklinde anlatılmıĢtır.
89

 

Uykusu esnasında adam‟ın kaburga kemiğinden yaratılan kadın, asli görevi olan 

erkeğe yardımcı olmanın ötesine geçerek onu aldatmıĢ ve böylelikle cennetten 

kovulmalarına neden olmuĢtur. Tanrı‟nın emrinin aksine yasak meyveyi yiyen ve 

erkeğin de yemesi için onu kandıran kadın tek baĢına suçlu görülmüĢtür. 

“Ancak Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona 

dokunmayın, yoksa ölürsünüz dedi. Yılan, kesinlikle ölmezsiniz dedi, Çünkü Tanrı 

biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek 

Tanrı gibi olacaksınız. Kadın ağacın güzel meyvesinin uygun ve bilgelik kazanmak 

için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da 

yedi.” 
90

  

Günahı nedeniyle cennette sonsuz bir hayat yaĢamak yerine dünyaya atılmıĢ 

kadın beraberinde cinselliği ve üremeyi de getirerek suçlu ilan edilmiĢtir. Erkek 

hegomanyası düĢüs miti ile dini bir içeriğe de kavuĢmuĢ, içinde mantıksızlıklar 

barındırsa da egemenliğini sürdürmeye devam etmiĢtir.
91

 

Yahudi kadınların neredeyse tek etki alanlarının aile olduğunu söyleyebiliriz. 

Kadının hareket alanının bu denli kısıtlanmasının nedeni Ģüphesiz zamanın evlilik 

gelenekleriydi. Babanın kızı, kocanın da karısı üzerinde olağanüstü bir yetkisi vardı. 

Miras, evlilik ve boĢanmaya iliĢkin kurallar tamamıyla erkeklerden yanaydı. Kadının 

konumu ancak annelik rolü ile ve özellikle erkek çocuk verdikten sonra 

değiĢmekteydi.
92

 

Buna rağmen kadının en yüksek değerini bulduğu annelik bile yine erkekliğin 

gölgesinde kalmıĢtır. Kadın en kıymetli rolüne Yahudi inancının devamlılığını 

sağlayacak temel kurum olan aile içinde sahip olmuĢtur. Buna rağmen kadının dini ve 

toplumsal olarak erkeğin çok gerisinde bırakıldığını görebiliriz. Çünkü Yahudilikte 
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soyun devamlılığı görevi sadece erkeğe verilmiĢ, kadının buradaki iĢlevi herhangi bir 

dini misyonu olmayan basit bir taĢıyıcılığın ötesine geçmemiĢtir.
93

 Bu nedenle bu kutsal 

görevde otorite tümüyle erkeğe verilmiĢtir. 

Annelik ile sonra saygınlığı artan kadından asıl beklenen erkek evlattır. Erkek 

evlat Yahudilikte mirasın sahibi, koruyucusu, soyun devamı ve ailenin kavim içinde 

adını yaĢatacak olandır. Ailenin erkek evlat sahibi olamaması durumunda kadın, kocası 

için bir kusur, toplum tarafından da lanetli kabul edilmektedir. Bu manada yine kıymetli 

olanın erkek olduğu sonucu çıkmaktadır. 

Kadın evlilik yoluyla aile değiĢtirdiği için adını ve mirasını koruyamadığı gibi 

koca evinde de güvenlik içinde değildi. Erkek boĢanma parası olarak önceden 

belirlenmiĢ miktarı ödemek kaydıyla istediği zaman karısını boĢayabilirdi. Kadının 

boĢama gibi bir hakkı yoktu. Bu durumda kadının her koĢulda kocasına itaat etmesi, 

onun rızasına uygun davranması ve aile içinde sorumluklarını tam anlamıyla yerine 

getirmesinden baĢka bir seçeneği olmadığını gözler önüne sermektedir.
94

  

Yahudilikte, kadın aile müessesi içerisine sınırlandırılmakta, baĢka hiçbir alanda 

söz sahibi olamamakta ve saygı görmemektedir. Kadının toplumdaki görevi sadece ev 

içerisinde kalmaktır. Yahudi kadını ev iĢlerini en iyi Ģekilde yapmak, çocuklarına 

bakmak ve kocasının ihtiyaçlarını karĢılamak zorundadır. Ancak bunları yapabildiği 

sürece o bir insandır.
95

 

 

  Bu anlayıĢ içinde yetiĢen Yahudi erkeklerin her sabah tekrar ettikleri dualarında  

“Ezeli ilahımız, kainatın kralı, beni kadın yaratmadığın için sana hamdolsun” cümlesi 

geçmektedir
96

. BaĢta Fısıh* olmak üzere tüm dini tören ve kutlamalarda kadının rolü 

çok azdır.
97

 Dolayısıyla Yahudilikte kadının hiçbir dinsel kıymeti yoktur.
98
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Bu anlayıĢların bir sonucu olarak kadın kendi varlığı ile bir iĢlevi ve değeri 

yoktur. Erkeğe göre konumlandırılmıĢ ve ona bağlı olarak bir değere sahip olmuĢtur.
99

 

Kadının değersizliğine iliĢkin verilebilecek en güzel örnek Musa‟nın on emri arasında 

tecavüz etmeyeceksin Ģeklinde bir hükmün yer almamasıdır. 

Din merkezli oluĢan bu algının sonucunda kadın eğitim ve öğretimden de 

mahrum bırakılmıĢtır. Baba sadece oğluna Tevrat eğitimi vermek ile yükümlüdür. Kızı 

için böyle bir sorumluluğu yoktur.  

Yahudi kutsal metinlerinin Ġnciller gibi özünden uzaklaĢılarak hahamlar 

tarafından yazılmıĢ olması nedeniyle kadının konumuyla ilgili bu düĢüncelerin sonradan 

oluĢturulduğu kabul edilir. Bu düĢüncenin oluĢmasında o dönemde Grek ve Roma 

kültürlerinin baskın olmasının da etkili olduğu düĢünülmektedir. 

3-2-2- Hristiyanlıkta Kadının YaratılıĢı Ve Toplumdaki Yeri 

Yahudiliğin bir türevi olarak Roma Ġmparatorluğunun egemen olduğu 

topraklarda doğan Hristiyanlık özünde herkesin sırf insan olduğu için değerli olduğu 

fikrine sahiptir. Buna rağmen bu fikrin hiçbir zaman tam bir kabul görmediğini, kadını 

aĢağılama geleneğinin Hristiyanlıkta daha da güçlendiğini söyleyebiliriz. Örneğin 4. 

yüzyıl kilise vaizlerine göre kadınlar öncelikle Havva‟nın çocuklarıydı ve isteyerek ya 

da doğaları gereği bir erkeği yoldan çıkarabilirlerdi. Özellikle 4. yy. vaizi Ġoannes 

Hrisostomos kadınları “gerekli bir kötülük” olarak değerlendirdiği söylenir.
100

 

 

Hristiyanlıkta büyük önem taĢıyan “Ġlk Günah” bu dininin sahip olduğu kadına 

bakıĢ açısının da temelini oluĢturmaktadır. Kadın haram meyveyi Adem‟e yedirerek 

cennetten kovulmalarına ve böylece insan neslinin günahkar olmasına sebep olmuĢtur. 

Tanrı‟nın kadının hamilelik süresini, doğum sancılarını, karı-koca iliĢkisindeki baskıyı, 

ezme-ezilme durumlarını, aĢırı emek tüketme zorunluluğunu, kıtlık, açlık, , geçim 

sıkıntısı gibi pek çok olayı yani insanın alınyazısını, Adem-Havva çiftinin iĢledikleri 

suça kızarak düzenlediğine inanılmıĢtır. 
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Burada asıl sorulması gereken soru Tanrı‟nın suretinde yaratıldığı için kadından 

üstün olduğu söylenen Adem‟in nasıl olupta bu kadar kolay kandırılabildiğidir. 

 

Kadın Hristiyanlıkta kötülüğü, Ģeytana uymayı ve ayartıcılığı temsil etmektedir. 

Bu Ġncil'de Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır:  

 

"Fakat kadının öğretmesine ve erkeğe hakim olmasına izin vermem. Çünkü 

önce Adem, sonra Havva yaratıldı. Ve Adem aldanmadı, fakat kadın aldanarak 

suça düĢtü; fakat iman ve sevgi ve takdiste vakar ile dururlarsa çocuk doğurması ile 

kurtulacaktır."
101

 

 

  Hıristiyan inancında kadının yaratılıĢ sebebi Yahudilikle aynıdır. Eski Ahit‟te 

yazılmıĢ bir mektupta bu inanç Ģöyle izah edilir; “Erkek kadının değil, fakat kadın 

erkeğindir, kadın erkek için yaratıldı, fakat erkek kadın için yaratılmadı”.
102

 Dolayısıyla 

tıpkı Yahudi öğretisinde olduğu gibi Hristiyanlıkta da kadının yaratılıĢ sebebi olarak 

kendinden uzak, erkeğe bağımlı bir kimliğe sahip olduğunu görüyoruz. 

Kilise baĢta olmak üzere ruhban sınıfı ve yöneticiler kadını erkeğe göre 

konumlandırırken bu metinleri temel almıĢ ve kadının toplumsal hayattaki yerini buna 

göre belirlemiĢlerdir.
103

  

Batı hristiyanlığı bu kadın düĢmanlığından hiçbir zaman kurtulamamıĢtır. Bunun 

izlerini günümüzde dahi kadınlara rahiplik hakkı tanınmasına duyulan tepkilerde 

görmek mümkündür. 

 Hz. Ġsa‟dan sonra kaleme alınmıĢ olan kutsal metinlerde giderek ağırlık kazanan 

kadına menfi bakıĢ açısı daha çok Pavlus‟dan sonra kuvvetlenmiĢtir. O dönemlerde 

Yahudi inancını da etkileyen hakim Roma medeniyeti Hıristiyanlığı da etkilemiĢtir. 

Sonradan yazılan kutsal metinler kadının toplumsal hayattaki rollerinden yoksun 

bırakılarak erkeğe bağımlı bırakılmasına neden olmuĢtur.
104
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 “Kadınlar da saç örgüleriyle, altınlarla, incilerle ya da pahalı giysilerle 

değil, sade giyimle, edepli ve ölçülü tutumla Tanrı yolunda yürüyen kadınlara 

yaraĢır biçimde, iyi iĢlerle süslenmelerini isterim. Kadın sükûnet ve tam bir 

uysallık içinde öğrensin. Kadının öğretmesine, erkeğe egemen olmasına izin 

vermiyorum; sakin olsun. Çünkü önce Adem, sonra Havva yaratıldı; aldatılan da 

Adem değildi, kadın aldatılıp suç isledi. Ama doğum yapıp kurtulacaktır; yeter ki, 

sağduyuyla iman, sevgi ve kutsallıkta yaĢasın.”
105

 

  Hıristiyan inancında evlilik ve kadının cinselliği konusunda Yahudilik inancının 

tam tersi bir durum söz konusudur. Yukarıda da ele alındığı üzere Yahudiler için 

mümkün olduğunca erken evlenme ve nesil yetiĢtirme dini bir görevdir. Ancak 

Hıristiyan inancında evliliğe menfi bir bakıĢın olduğu görülür. Aksine bekarlık tavsiye 

edilir. Çünkü Kutsal Ruh‟u sadece bekarların taĢıyabileceği düĢüncesi hakimdir.
106

 

Böylece kadınlar için evlilik tek seçenek olmaktan çıkmıĢtır. Kadınlar evlenmeyip 

bekaretlerini koruyarak kendilerini Tanrıya adayabilir, böylece Havva‟nın iĢlediği ilk 

günahın sonuçlarını çekmek zorunda kalmayabilirler. Manevi olarak bekarların böyle 

bir mertebeye eriĢmesi ilgi ve meĢguliyetlerini eĢleri yerine sadece Rabbin iĢlerine 

yöneltmelerindendir.  

“Kaygısız olmanızı istiyorum evli olmayan erkek Rabbi nasıl hoĢnut 

edeceğini düĢünerek Rabbin iĢleri içi kaygılanır. Evli erkekse karısını nasıl hoĢnut 

edeceğini düĢünerek dünya iĢleri için kaygılanır. Böylece ilgisi bölünür. Evli 

olmayan kadın ya da kız hem bedence hem ruhça kutsal olmak amacıyla Rabbin 

iĢleri için kaygılanır. Evli kadınsa kocasını nasıl hoĢnut edeceğini düĢünerek dünya 

iĢleri için kaygılanır.”
107

 

Evliliğin Hıristiyanlar için dini bir sorumluluk değil de izin verilmesi gereken bir 

olguymuĢ gibi kabul edildiği görülür. Aziz Pavlus manevi olarak yeterli kudreti ve 

iradesi olmayanlar için sadece zinaya engel olma amacıyla evliliğin olabileceğini 

söyler.
108

 :  
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“Adam için kadına dokunmamak iyidir. Fakat zinalardan dolayı herkesin 

kendi karısı olsun. Fakat emir olarak değil, izin olarak bunu diyorum. Lakin bütün 

insanların benim kendim gibi olmalarını istiyorum. Fakat evlenmemiĢlere ve dul 

kalmıĢlara diyorum: Benim gibi kalsalar onlar için iyidir. Eğer bunu yapacak 

iradeleri yoksa evlensinler. Çünkü yanmaktan ise evlenmek daha iyidir.”
109

 

Bu metinlerden anlaĢıldığı üzere kadın Hristiyanlıkta da sadece soyun devamı 

için yaratılmıĢtır. Özellikle Luther‟in Ģu sözleri doğanın kadını sadece doğurma amacı 

ile yarattığını düĢünen eril zihniyeti yansıtması bakımından önemlidir:  

 “Çocuk doğurmak yüzünden kadınlar bitap düĢüyor ya da ölüyorsa 

bunun hiçbir zararı yoktur. Bırakın ölene dek çocuk doğursunlar; bütün 

varlık nedenleri de zaten bundan ibarettir.‟‟
110

 

Tüm bunların yanı sıra evlilik kurumu içinde herhangi bir çatıĢma yaĢanması 

durumunda da kadından erkeğe tam bir itaat beklenmektedir.  

  “Ey kadınlar Rab‟be bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. 

Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin baĢı olduğu gibi, erkek de kadının 

baĢıdır. Kilise Mesih‟e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına 

bağımlı olsunlar. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda 

ettiyse, siz de karılarınız öyle sevin.”
111

  

Hristiyanlıkta erkeğin keyfiliğine bırakılmayan belki de tek alan boĢanmadır. Bu 

konuda oldukça muhafazakar bir tutum sergileyen hristiyanlık ancak zina durumlarında 

boĢanmaya izin verir. Bunu dıĢındaki nedenlerle gerçekleĢen boĢanmalarda erkekleri 

zina etmiĢ kabul eder. 

Hristiyanlıkta Ġsa zamanında görülmemiĢ olan kadın karĢıtlığının sonraki 

dönemlerde erkekler tarafından kaleme alınmıĢ metinlerde karĢımıza çıkması Roma‟nın 

baskıcı yönetiminde uzun yıllar yaĢamıĢ olan hristiyanlığın toplumun genelini etkileyen 

ataerkil tutum ve davranıĢlardan etkilenmiĢ olabileceğini söyleyebiliriz. Nihayetinde 

hristiyanlık Yahudiliğin bir devamıydı ve ondan izler taĢıması son derece doğaldı. 
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3.2.3. Ġslamiyette Kadının Ġlk YaratılıĢı ve Toplumsal Hayattaki Yeri 

Kur‟an‟ın insan tasavvurunu yansıtan ayetlerine baktığımızda insan yaratılıĢı 

hakkında Ģu ifadelerle karĢılaĢmaktayız.  

“GüneĢe ve onun ıĢığına, onu izleyen aya, güneĢi ortaya koyan gündüze, 

onu örten geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu yayana, nefse ve onu 

Ģekillendirene, sonradan da ona iyilik ve kötülük yapma kabiliyeti verene and olsun 

ki kendini arıtan kurtuluĢa ermiĢtir. Kendini kötülüğe düĢüren de ziyana 

uğramıĢtır.”
112

 

“And olsun incire ve zeytine, and olsun Sina Dağına, and olsun bu güvenli 

Mekke Ģehrine ki, biz insanı en güzel Ģekilde yarattık. Sonra onu, aĢağıların 

aĢağısına yuvarladık! Yalnız inanıp yararlı iĢler yapanlar bunun dıĢındadır. Onlara 

kesintisiz ecir vardır.”
113

  

Kur‟an-ı Kerim‟de yer alan bu ayetlere açıklandığı üzere Tevrat ve Ġncil‟den 

farklı olarak erkeğin yaradılıĢından getirdiği herhangi bir üstünlüğünün olmadığını 

görüyoruz. Nefs ve insan kelimelerinin kadın ya da erkek olarak ayırmadan tüm 

insanları kapsadığı düĢünülürse üstün olma durumunun cinsiyetten değil olsa olsa iyilik 

ya da kötülük yapma kabiliyetlerini de içine alan takvaya göre belirleneceği düĢünülür. 

''Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir diĢiden yarattık. Ve 

birbirinizle tanıĢmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah 

yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. ġüphesiz Allah bilendir, 

her Ģeyden haberdardır.''
114

  

“Ġnsanın tarih sahnesinde görünmesinden önceki dönem, sonsuz bir 

zaman kesintisinden ibaret değil midir? Ġnsanın henüz dikkate değer bir varlık 

olmadığı bir zaman kesiti? ġüphesiz sonraki hayatında denemek için, insanı 

katıĢık bir nutfeden yaratan biziz. Biz onu iĢitme ve görme duyuları ile donatılmıĢ 
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bir varlık kıldık. Gerçek Ģu ki biz ona yolu-yöntemi gösterdik. ġükredici ya da 

nankör olması artık kendisine bağlıdır.”
115

 

Bu ayetlerden de anlaĢılacağı üzere insan kadın ya da erkek olarak ayıret 

edilmeksizin denenmek amacıyla yaratılmıĢtır. Ġlk günahın sorumluluğunu tamamen 

kadına yükleyen Hristiyanlık ya da Yahudiliğin aksine Hz. Adem de kendine verilen 

algılama ve değerlendirme yetilerini kullanmadığı için bu düĢüĢten aynı ölçüde 

sorumludur. Hz. Adem‟ in bireysel sorumluluğunu bildiren Ģu âyetler önemlidir: 

  “Sonra O´na Ģeytan vesvesede bulundu, dedi ki: “Ey Adem, seni 

ebedîyyet ağacına ve fena bulmayacak bir mülke delâlet edeyim mi? Artık ikisi 

de ondan yediler, hemen ikisi için avret mahalleri açılıverdi. Üzerlerine cennetin 

yaprağından yapıĢtırmaya baĢladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu da ĢaĢırdı 

kaldı.”
116

 

Dolayısıyla Kur‟an-ı Kerim‟de, Tevrat ve Ġncil‟dekinden farklı olarak kadının 

ilk yaratılıĢtaki amacı ve değerinin erkekten aĢağı olmadığını görüyoruz. 

Kur‟an-ı Kerim‟de kadının yaratılıĢta olduğu gibi aile ve evlilik müessesesindeki 

rolü de erkeğe endeksli değildir. Kadının ailedeki yeri, sadece erkeğin yardımcısı olarak 

konumlandırılmamıĢtır. Ġslamiyet Hristiyanlığın aksine evlilik konusunda da kadının 

düĢüncelerine önem vermekte ve insanları evliliğe teĢvik etmektedir. Kadın istemediği 

biri ile evlendirilemez. Kadının onaylamadığı evlilikleri Hz. Muhammed bozmuĢtur. 

Ayrıca evlilik süresince ortaya çıkan ve evliliği çekilemez hale getiren sebepler 

yüzünden kadın kocasından ayrılma talebinde bulunabilir. 

Kur‟an-ı Kerim‟de kadının aileki konumu ve haklarına bakıldığında evlilik 

öncesi ve sonrası, boĢanma gibi durumunda yapılması gerekenler ile nafaka gibi 

konularda kapsamlı ve detaylı hükümlerin olduğunu görürüz. Kadının dini ve insani 

açıdan değersiz olması ve erkeğe koĢulsuz bir itaati söz konusu değildir. Ancak 

Müslüman erkekler, dini hükümlerin kadın –erkek bütün insanlar için getirildiğini 

unutarak ya da çıkarlarına öyle uygun düĢtüğü için Kur‟an-ı Kerim‟deki bazı ayetleri 

                                                           

115
 Kuran-ı kerim, Ġnsan suresi 1-3  

116
 Kuran ı kerim, Tâhâ, 20/120-1 



39 

 

ataerkil bir bakıĢ açısıyla yorumladıkları görülmektedir. Örneğin Ģu ayet bunların 

baĢında gelmektedir; “Kocalar eĢleri üzerinde yönetici ve koruyucudurlar.”
117

  

Buradaki üstünlüğün dini ve manevi bir üstünlük olmadığı dünya geçimi ve 

ailenin devamı açısından sorumluluğun dağılımı ile ilgili olduğu açıktır. Burda 

korunmaya değer, kendisine hizmet edilecek olunan, ihtiyaçlarının karĢılanmasının 

emredildiği kadındır ve kadın baĢlı baĢına değerli bir konuma yerleĢtirilmektedir. 

Ġslam dinini Yahudi inancında olduğu gibi boĢanmayı erkeğin keyfiliğine 

bırakılmamıĢ ve bunu bir lanet, alçaklık vesilesi olarak nitelendirmemiĢtir.  Yine 

boĢanmayı kesinlikle onaylamayan Hıristiyanlığın aksine Ġslam boĢanmanın dinen 

yasak olmadığını buyurmuĢtur. 

Hz. Peygamber‟in risaletinden önce Arap toplumu için de kız çocukları utanç 

vesilesi idi. Kadının düĢük değerinin daha doğumda kendini göstermektedir. Bu 

toplumlarda kadının bütün yaĢamı ve konumu bu düĢük değere göre ĢekillenmiĢtir. 

Kur‟an‟da geçen Ģu ayet bu durumu Ģöyle anlatmaktadır; 

 ''Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiĢ olarak yüzü kapkara 

kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu, 

aĢağılık duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün! Bakın ki, 

verdikleri hüküm ne kadar kötüdür!''
118

  

Ġslamiyetin kadına iliĢkin temel sorunları çözdüğü; ilerici ve devrimci çabalarla 

kadına iliĢkin cahiliye devri kabullerini değiĢtirerek insanlığın yarısını teĢkil eden kadın 

cinsini yeniden insanlığa kazandırdığı; bilinen, genellikle de kabul gören bir gerçektir. 

Ġslam, insana insan olduğu için değer verir. Ġslam dini, insanlığa yepyeni evrensel bir 

mesajla indirilmiĢtir. Bu itibarla da diğer dinlere ve medeniyetlere göre Ġslam dini ve 

medeniyetinin kadına bakıĢında büyük farklılıklar vardır. Ġslam dini, kadın ve kadın 

hakları üzerinde titizlikle durmuĢ ve kadına, hiçbir dinin ve sistemin veremediği bir 

değer vermiĢtir. Hatta kadınlar ile ilgili, önemli konuları ihtiva eden “Nisa suresi” de 

onların adını taĢır.
119
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Hayatta olduğu süre içinde Hz. Peygamberin eğitim-öğretim için kadınlara 

ayrıca zaman ayırdığı, müsait olan kadınların, Cuma ve bayram namazı da dahil olmak 

üzere bütün namazlara katıldıkları, Müslüman kadınların Hz. Peygamber‟in evine 

giderek onunla sohbet ettikleri, kamu hizmetlerinde görev yaptıkları, savaĢlarda tıbbi 

hizmetler, lojistik destek ve çarpıĢmaya katılma gibi aktif görevler de icra ettikleri 

bilibmektedir.
120

 

 

Veda Hutbesinde, Hz. Peygamberin üzerinde en çok vurgu yaptığı hususlardan 

birisi de kadın hakları idi. Kadının Batı dünyasında ihtilaller, toplumsal çalkantılar 

içinde kazanılmıĢ haklarına karĢın, Ġslam dininde, ilahi iradeye teslimiyet ve barıĢ 

ortamı içinde kadına verilen haklar vardır. Kadın her türlü toplumsal faaliyetlerde 

bulunabilir. Dilediği kadar mal sahibi olabilir, mallarını erkeklerle aynı Ģartlarda 

dilediği gibi tasarruf edebilir. Her türlü borç iliĢkilerinde taraf, kefil veya vekil olabilir. 

Kendisini temsil edebilecek kiĢiler belirleyebilir.
121

 

 

Topluma ve eğitim ortamına katılması sağlanan kadına ekonomik alanda da 

sahip olması gereken haklar verilmiĢtir. Allah tarafından kadına verilen bu hakların 

modern Batılı kadına ancak 19. yüzyılda verilmeye baĢlanması islamiyeti diğer 

dinlerden ayıran özelliklere çarpıcı bir örnektir. 

 

Tefsir geleneğinde ise Kuran‟ın özü, genel ilkeleri ve bütünlüğüyle çeliĢen kadın 

karĢıtı görüĢlerin varlığı dikkat çekmektedir. Yorumlarda kadın özerk, bağımsız, hak ve 

sorumlulukları olan saygın insan varlığını yitirerek erkeğe bağımlı, bireyin sosyal 

haklarından yoksun, tek görevi erkeğe itaatten ibaret olan, adeta bir köle durumuna 

getirilmiĢ; Kurani bakıĢtan yoksun ötekileĢtirilmiĢ bir kimliğe bürünmüĢtür. Ġmam 

Gazali Ġhyâu ulûmi'd-din‟de kadını Ģöyle tanımlamaktadır: “Kadın… Kendine ait özel 

bölmede kalmalı ve iğinin (ip eğirmek için kullanılan bir araç) baĢından ayrılmamalıdır. 
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Dama gereğinden fazla çıkmamalı ve buradan sağa sola bakmamalıdır. Ayrıca 

komĢularıyla çok az konuĢmalı ve onların evine gitmemelidir.”
122

 

 

 Görüldüğü gibi Gazali kadını eve hapsetmek istemekte ve onu tamamen 

sınırlandırmaktadır. Halbu ki yukarıda da değindiğimiz gibi hz. Peygamber döneminde 

bu tarz uygulamalar olmamasına karĢı daha sonraları yorum farklılıklarından 

kaynaklanan böylesi anlayıĢlar ortaya çıkmıĢtır.  

 

Fatıma Mernissi diğer Müslüman feministlerle aynı Ģekilde Ġslamiyette kadın 

haklarının göz ardı edilmesinin Kur'an'dan ya da hadislerden değil yorumculardan 

kaynaklandığını belirtir. The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of 

Women's Rights in Islam ( Peçe Ve Eril Elit: Ġslam‟da Kadın Haklarının Feminist Bir 

Yorumu)
 

adlı eserinde Mernissi, kadın karĢıtı geleneksel Ġslamiyetin silahları olarak 

Ġslam kaynaklarının ve hadislerin ataerkil egemenliğin devamını sağlayacak Ģekilde 

yorumlandığını, bu durumun Kur‟an‟dan ya da peygamberden kaynaklanmadığını 

savunur..
123
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4- MARY DALY  

 

Mary Daly feminist teoloji alanında en tanınan ve en seçkin isim olarak 

gösterilir.  Manfred Hauke‟a göre Mary Daly ismi feminist teolojide Ġsa‟dan sonra en 

çok aranan ikinci isimdir.
124

 

 

Mary Daly‟nin tüm çalıĢmaları erkeğin üstünlüğünü ve kadının bu durumdan 

kaynaklanan sıkıntılarını anlatır. Daly ataerkilliği bir dünya dini olarak görür ve tüm 

dinlerin kadın enerjisiyle beslenen ataerkilliğin araçları olduğuna inanır.
125

 Ataerkilliği 

eleĢtirisinde, kuramlarını ataerkilliğin kökeni olarak gördüğü kadın düĢmanı ve ataerkil 

bir Tanrı‟nın dıĢ görünüĢünü parçalamak üzere kurmuĢtur.  

 

Daly‟e göre kadının özgürleĢmesini sağlayacak tek Ģey „karĢı çıkan kadın‟dır. 

Ataerkil düzenin temelinde dünyanın ve cennetin hakimi, mutlak ayrımların yaratıcısı 

Tanrı bulunmaktadır. Buradan baĢlayarak ben-o, özne-nesne, kendi-öteki gibi 

karĢıtlıklar üzerinden kurulan düĢüncenin de Tanrı tarafından yapıldığını iddia eder. 

Kadın hep olumsuzun, ötekinin bulunduğu taraftadır. Erkekse aynının yanında yer 

almaktadır.  

 

Bu zihinsel karĢıtlıklarla düĢünmenin yıkılması kadını özgürleĢtirecektir. Bunu 

yapabilmek için gerekli olan erkek egemen toplumun kadını öteki yapan tüm yapısına 

hayır demekte yatmaktadır.  

 

Daly, Gyn/Ecology adlı kitabında savunucularından olduğu radikal feminizmi 

‟kadının var oluĢunun (becoming) seyahati„ olarak adlandırmaktadır. Bu kitabında 
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Daly, kendi feminist yaklaĢımını ortaya koyarken Ortaçağ Avrupası‟nda bu varoluĢsal 

seyahati gerçekleĢtirmek isteyen kadınların cadı damgası yiyerek iĢkenceye maruz 

kalmalarını Ģöyle anımsatmaktadır: “Erilliğin evrenselliğini kırmak için kadınların 

kendi mitlerini adlandırmaları gerekmektedir”.  

 

Eserin ilk bölümünde Daly, Hıristiyan mitlerini, dili ve onların kadın 

düĢmanlığını tanımlar. Ġkinci bölümde ise tarih içinde kadına karĢı uygulanan beĢ 

uluslararası Ģiddeti inceler: Çin‟de kızların ayaklarının bağlanması, Afrika‟da 

kadınların cinsel organlarının kesilmesi, Ortaçağ Avrupası‟nda cadı yakma, 

Hindistan‟da kadınların ölen kocaları ile birlikte yakılması, Amerika‟da psikiyatri, 

kürtaj ve kadını saflaĢtırma zihniyetinin devamı saydığı rahim ameliyatları.
126

 

Kitabında ayrıca cinsiyetsiz toplum kavramını tümden reddeder. Ataerkil zihniyet 

tarafından geliĢtirilen kadınlık anlayıĢını benimsememiĢtir. Çünkü ona göre kadınlık 

ve kadın olmak ayrı Ģeylerdir. Önemli olan kadının yaĢam enerjisini tekrar kendine 

çağırmaktır.
127

 

 

Daly, Hristiyan inancındaki cinsiyet konularıyla ilgili tartıĢmalara da önemli 

katkılarda bulunan bir isimdir. Hristiyan inancındaki kadınlara iliĢkin pozitif yönleri 

görmemiĢ, Tanrı‟nın hem erkek hem de diĢi özelliklere sahip olduğu yönündeki 

yorumları reddetmiĢtir. Daly‟nin erkek egemenliği üzerine yoğunlaĢan çalıĢmaları ve 

Ġncil‟i bu doğrultuda yorumlaması Hristiyanlığı terk etmesine yol açmıĢtır.
128

 

 

Bu bölümün amacı Mary Daly‟nin teolojisi ve felsefesini incelemektir. Bölüm 

boyunca Mary Daly‟nin biyografisi, dili kullanımı, etkilendiği filozoflar, ataerkil bir 

kurum olarak gördüğü kilise hakkındaki söylemleri gibi konular üzerinde durulacaktır.  
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4-1- Mary Daly’nin biyografisi 

 

Mary Daly, Frank ve Anna Daly‟nin tek çocuğu olarak 16 Ekim 1928‟de  New 

York‟ta doğmuĢtur. Katolik kilisesine bağlı olarak yetiĢmiĢtir. 25 yaĢında New York‟ta 

St Rose kolejinden mezun olmuĢtur. Ġki yıl sonra Washington‟daki Amerika Katolik 

Üniversitesi‟nde Ġngiliz edebiyatı üzerine master yapmıĢtır. 1954‟te Indiana‟da St. 

Mary Koleji‟nde bulunan teoloji okulunda din üzerine doktora yapmıĢtır.
129

 

 

Daly, Amerika‟da Katolik teoloji çalıĢmak istemiĢ ama baĢvurusu cinsiyeti 

yüzünden reddedilmiĢtir. Bunun üzerine Daly, eğitimine Ġsviçre‟de devam etmiĢtir. 

Ġsviçre Fribourg Üniversitesi‟nde felsefe ve teoloji alanlarında doktora yapmıĢtır. 

 

1966 yılında Boston Koleji Daly‟yi yardımcı doçent olarak iĢe almıĢtır.
130

 Aynı 

yıl ilk kitabı olan „Natural Knowledge of God in the Philosophy of Jacques Maritain‟ı 

(Jacques Maritain‟in Felsefesinde Tanrı‟nın Doğal Bilgisi) yayımlamıĢtır. 1968‟de 

Katolik kilisesini eleĢtirdiği „Church and The Second Sex‟ (Kilise ve Ġkinci Cins) 

kitabının yayımlanmasıyla Daly, Boston kolejindeki iĢinden kovulmuĢtur.
131

 Bununla 

birlikte öğrenciler onun için gösteriler düzenlemiĢ; üniversite memuriyet hakkını geri 

verip onu doçentliğe terfi ettirmiĢtir.
132

 

 

1972 yılında Daly, Beyond God The Father: Toward a Philosophy of Women 's 

Liberation  (Baba Tanrı‟nın Ötesinde) kitabını yazmaya baĢlamıĢtır. Bu durum Boston 

Koleji‟nde bir kez daha tepki doğurmuĢ; teoloji bölümü son sınıf fakültesi Daly„nin 

varlığını felsefe alanında hiçbir Ģey yapmayan biri olarak açıklamıĢtır.
133

 1973 yılında 

ataerkil ve cinsiyetçi bir din olarak Hristiyanlığın yapısına meydan okuduğu kitabı 

„Beyond The God Father‟ın yayımlanmasından sonra Daly, kendisini radikal feminist 
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olarak tanımlamıĢ, Hristiyanlığın tüm sembollerini geride bırakmıĢ ve teolojisini kadın 

deneyimlerine yöneltmiĢtir.
134

 

 

1975 sonbaharında sadece popüler teoloji üzerine yazılar yazdığı ve alana bariz 

bir katkı sağlamadığı gerekçesiyle reddedilen profesörlük derecesi için Boston 

Koleji‟ne baĢvurmuĢtur. Daly‟nin profesörlük derecesinin reddedilmesini protesto 

etmek için Amerika‟nın dört bir yanından feministler gösteriler düzenlemek amacıyla 

toplanmıĢtır.
135

 Profesörlüğünün reddiyle ilgili Daly:„ Öğrenimimin ve orijinalliğimin 

sistem içinde asla yeterince ödüllendirilmeyeceğini biliyordum. „ der.
136

 

 

 Daly, 1975‟te yazmaya baĢladığı „Gyn/Ecology‟ kitabını 1978‟de yayımlar. 

Kitabı yazma sürecinde tüm ataerkinin kadınlar üzerinde yaratmıĢ olduğu tüm 

korkuların üzerinden gelebilecek farklı bir yaratıcı ruh hali içinde olduğunu söyler.
137

 

 

1980 yazında „Pure Lust‟ı (Saf Arzu) yazmaya baĢlar. 1980leri tepki yılları 

olarak gören Daly
138

 “dünya daha soğuk, daha düĢman, daha hayattan ve kadından 

nefret eden bir yer oluyordu, der”
139

 

 

Daly, Pure Lust‟ı yazarak teoloji ve felsefe arasındaki karĢıtlık hakkında kendi iç 

savaĢını çözdüğünü söyler.
140

 “Pure Lust”ı yazarken en derin tercihimin farkına 

vardım: Filozof olmak…‟ 
141

 

 

1984 Martında Jane Caputi ile beraber kadınlar için bir sözlük yazmak amacıyla 

„Wickedary‟ üzerinde çalıĢmaya karar verirler. Kitap 1987 sonbaharında basılır.
142

 Bu 
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arada 1987 Haziranında hikayesini ve vardığı sonuçları anlatmak için „Outercourse„u 

yazmaya baĢlar. Kitap 1992‟de yayımlanır.
143

 

 

 Aralık 1998‟de bir erkek öğrenci Mary Daly‟i kız ve erkek öğrencilere ayrı 

sınıflarda ders verip cinsiyet ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle suçlar ve „Feminist Etik 

„dersine alınmadığı takdirde Boston Koleji‟ni mahkemeye vereceğini söyler. Mary 

Daly 1970‟de geliĢtirmiĢ olduğu kız ve erkek öğrencilere ayrı ders verme politikasını 

Ģu sözlerle savunur:„Karma sınıflarda kadınların derse katılımının donuklaĢtığını 

gördüm. Elbette kadın ya da erkek dersin ön koĢullarını yerine getiren ve derse ilgisi 

olan hiçbir öğrenciye ders anlatmayı reddetmedim.‟
144

 

 

Daly‟nin bilgisi olmadan Boston koleji ders için ön yeterliliği sağlamamasına 

rağmen erkek öğrencinin Daly‟nin dersine kayıt yapmasına izin verir. Bunun üzerine 

Daly, 1999 yılı boyunca tüm derslerini erteler ve izne ayrılır.
145

 Üniversite Daly‟i bir 

emeklilik anlaĢmasını kabul etmesi için zorlar ama Daly bunu reddeder. Bunun üzerine 

üniversite Daly‟nin derslerini üniversite kataloğundan çıkarır. Daly 2000 yılında 

memuriyet haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle üniversiteyi mahkemeye verir. Daly 

bu süreci istila, Ģiddet, aĢağılama, yıkım ve korkunun çeĢitli seviyelerinden oluĢan bir 

taciz olarak anlatmıĢtır.
146

  

 

Yazdığı kitaplar, yaptığı söyleĢiler ve verdiği derslerle kadınları yeni bir uyanıĢa 

sürükleyen, 20. yüzyıl radikal feminist hareketin en etkili seslerinden biri olan Mary 

Daly 3 Ocak 2010 yılında Amerika‟da hayata gözlerini yummuĢtur.  
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4-2- Mary Daly’nin felsefesi 

 

Mary Daly varoluĢçu düĢüncede ön plana çıkan düĢünürlerden birisidir. 

ÇalıĢmalarında varoluĢçu filozoflar Sartre, Heidegger, Tillich ve Beauvoir‟in izlerini 

görmek mümkündür.
147

 

 

 Daly, amacının kadın devriminin varoluĢsal, ruhani bir dönüĢüm, cinsiyet ayrımı 

yapan toplumun putlarının ötesini iĢaret eden, yaratıcı eylemi harekete geçiren bir 

eylem olduğunu göstermek olduğunu söyler. Kadının varoluĢu evrensel insan varoluĢu 

anlamına gelir. Bu varoluĢ bazılarının Tanrı olarak adlandırdığı gerçekliği ve nihai 

anlamı arama ile ilgili gereken her Ģeye sahiptir.
148

 

 

Daly‟e göre feminizmin nihai ve bu yüzden de ilk neden olduğunun farkına 

varmak için zaman içinde yıpratılmıĢ kelimelerin yanlıĢ yorumlanıĢlarından 

vazgeçmek gerekir. Hareket dediğimiz iĢte bu harekettir. Bunun farkına varmak, 

varoluĢtaki niteleyici adımın baĢlangıcıdır. YaĢlılık filozofları olarak isimlendirdiği ilk 

çağ filozofları için nihai neden teknik bir nedendir, ‟Baba‟nın planı‟dır. Ancak asıl 

nihai neden bizim yaratıcı, beyinsel, duygusal, aktif, yaratıcı varoluĢumuzdaki 

harekettir.
149

 

 

Daly, DönüĢüm (spinning) adını verdiği hareketinde Aristotle‟nin ‟Zihinlerimiz 

merak içinde kök salar.‟ görüĢünü sıçrama tahtası olarak kullanır.
150

 DönüĢüm, 

özgürlüğü arzulayan kadınların merak etmeye baĢlamasıyla oluĢmaya baĢlar. Kadınlar 

kendi yaratılıĢlarının ilham perileri olarak orijinal güçlerini hatırlar. Akademik 

buzdolaplarında paketlenmiĢ ve saklanmıĢ, donmuĢ felsefenin aksine gezgin olma hali 

kiĢiyi her zaman hareket ettirir. Kullanılan araçlar sıklıkla metaforlardır. VarıĢ noktası 

ise varoluĢun ötesidir.
151
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VaroluĢ ötesi, var olmaya aktif katılım alanlarını adlandırmak için kullanılır. Fiil 

olan var olmak büyük tahrifler olmaksızın Tanrı, Tanrıça, Yüce varlık gibi tanımlanan 

isimlerle somutlaĢtırılamaz.
152

  

 

Görülüyor ki varoluĢ ötesi Daly‟nin kendi kiĢiliğini pratiğe dökmesinde önemli 

bir adımdır.
153

 Beyond God The Father kitabında Daly Ģöyle der: ‟Ġnsanca var olmak 

kendini, dünyayı ve Tanrı‟yı isimlendirmektir.‟ 

 

Kadınların ruhani bilinçliliklerini yeniden uyandırma istekleri, isimlendirme 

hakkını talep etmeleri kadar yerinde bir istektir. Özellikle baĢkaları tarafından 

adlandırılmayı kabul etmeleri beklenen kadınlar için güçlü bir metafor olan 

„isimlendirme ya da adlandırma‟, Daly‟nin feminist methodunun temel metaforudur.
154

 

 

Daly, felsefe kelimesinin pek çok kadını korkuttuğunu söyler. BeĢ yaĢındayken 

bile hepimizin filozof olduğunu, o yaĢta doğayla olan bağlantılarımızı hatırlayıp 

yeniden kendimize çağırarak pek çok kadının bilmeye ve fark etmeye olan acil 

ihtiyacını giderebileceğini anlatır.  Zihnin bu durumunu yaĢamsal macera ve bilgi için 

fethedilemez ve güçlü arzu anlamı taĢıyan „wanderlust‟ (yolculuk tutkusu) olarak 

adlandırır.  

 

 „‟ Felsefe bizim cinsimiz için kadına ait olması gereken gücün ve tamlığın 

kaynağıdır. Bize karĢı olan ataerkil tabuyu kırarak aldatma devletinden kaçmıĢ 

oluruz. Dahası kendi diğer dünyamıza, vatanımıza bir kapı açarız. Bize ve yaĢamı 

seven tüm canlılara karĢı sürdürülen eziyetlere son vermek için bu perspektiften 

bakabiliriz, adlandırabiliriz ve hareket edebiliriz. 

 

Peki bizim bütün bunları gerçekleĢtirebilecek tutkumuza ne oldu? Ataerkil 

toplum ve kurumları önsezilerimizin, düĢlerimizin, harika sorularımızın 

büyümesine engel oldu. Derin ve tutkulu entelektüelliğimizle ne zaman iletiĢim 

kurmaya kalksak ataerkillik için o kadar tahammül edilemez bir tehdit olduk. 
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Filozof olan kadınlara, bizim deyiĢimizle bilgeliği arayan kadınlara karĢı ezici olan 

tabunun nedeni budur.‟‟
 155

 

 

Mary Daly‟nin kadınların yolculuk tutkusunu ele geçiren, uyguladığı baskı ve 

zulumlerle kilit altına alan ataerki ve kurumlarını anlattığı „Beyond God The Father‟ 

ve farklı toplumlarda yaĢamakta olan kadınların gelenek, estetik ve tıp adı altında 

çektiği eziyetleri anlattığı „Gyn/Ecology‟ adlı eserleri ikinci feminizm dalgasında 

geliĢen feminist kurama yapmıĢ olduğu en önemli katkılardandır. „Beyond the God 

Father‟ varoluĢçu teoloji çerçevesinde ortaya çıkmıĢ bir eserdir. Daly, kadının 

özgürleĢmesini, onların Tanrı‟yı yalnızca insanların dahil olabilecekleri bir fiil olarak 

görüp; erkek Tanrı‟yı ve bu erkek egemen Tanrı‟nın temsil ettiği erkek egemenliğini 

reddetmesinde bulur. Burada Hıristiyan geleneğindeki sıkıntılı bir konu olan Tanrı‟nın 

cinsiyeti problemi baĢ gösterir. Daly kadının içindeki erkek Tanrı‟yı kovmasının hiç de 

o kadar kolay olmadığını ve kovma sürecinin ya da kadının özgürleĢmesi sürecinin 

sancılı bir süreç olduğunu kabul eder. Bu aynı zamanda bir bilinçlenme ve öze dönüĢ 

sürecidir. Bu yeni varoluĢçu yaklaĢım aynı zamanda Daly‟nin özgürleĢtirme 

teolojisinin de baĢlangıcını oluĢturmaktadır.
156

 

 

Batıda pek çok feminist ilahiyatçı, kadın karĢıtı söylem ve tutumların aslında 

kutsal kitaptan değil de, yorum farklılıklarından kaynaklandığını düĢünmektedir.
157

 Bu 

feminist yorum farklılıkları radikal ve reformcu yorumlama olmak üzere iki baĢlık 

altında incelenebilir. Reformcu feminist yorum kadın karĢıtlığı konusunda Hıristiyan 

geleneğini sorumlu tutmakta ve Kitabı Mukaddesi kadın yanlısı bir bakıĢ açısıyla 

yorumlamaktadır.
158

 Radikal feminist yorum ise kutsal kitap yorumlarında daha ilk 

insanın yaratılması konusundan baĢlayarak kadın karĢıtı bir izlenim uyandırdığını, 

kilise babalarının Tanrı‟nın insanı düĢüĢ miti de denilen cennetinden kovuĢunu kadına 

bağladığını ve Havva'yı ilk günahın kaynağı ve sembolü olarak görüp, yaĢanan tüm 
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kötülükleri en nihayetinde ona bağladığını söylemektedir. Bu bilgiler ıĢığında Kutsal 

kitapta kadın hakkında yazılanların abartılmıĢ bir Ģekilde yorumlandığını 

söyleyebiliriz. Feminist eleĢtiri bu nedenle Kutsal kitabın kadın anlayıĢını 

değerlendirirken yorumlardaki kadın karĢıtı düĢüncenin etkisini de ortaya çıkarmaya 

çalıĢmaktadır.
159

 

 

Mary Daly de Kitabı Mukaddesi radikal feminist bir bakıĢ açısıyla „The Church 

and the Second Sex‟ adlı eserinde eleĢtirmiĢtir.
160

 Önceleri Katolik Kilisesi'nin bir 

mensubu olan bağlı Mary Daly kitabında kilisenin kadınlara yönelik baskılarına 

değinmiĢ ve kadının özgürlüğü yolunda atılacak adımları anlatmıĢtır. Daha sonra 1973 

yılında kaleme aldığı Beyond God the Father kitabında söylemlerini daha da 

sertleĢtirmiĢ, Hristiyanlığın erkekler tarafından yine sadece erkekler için yazılıp 

düzenlendiğini belirtmiĢtir. Daly‟ göre erkeklerin Tanrı olabilmesinin tek yolu önce 

Tanrıyı erkeğe dönüĢtürmekti. 

 

 Kitaplarında geleneksel dilin metaforik olasılıklarını bile kabul etmeyen Daly, 

Baba Tanrı, göklerdeki babamız gibi ifadelerin, babalara Tanrı demek anlamına 

geldiğini söyler. Ona göre Teslis ezelî bir erkek eĢcinsel zevk âleminden baĢka bir Ģey 

değildir. Dünyayı yaratan Tanrı, ona göre bu eylemiyle aslında diĢidir. Dahası, 

cennetin yansıması olarak, dünyanın kendisi de üzerinde pek çok Ģeyin yaratılmasına 

imkan vermesi sebebiyle diĢidir. Erkek unsuru ise, tüm bunlara yabancı olan bir 

konumdadır. Yıkma, saldırma, savaĢ çıkarma, günaha girme isteğindedir. Bu ifadelere 

bakarak Daly‟nin Tanrı‟yı diĢi, Ģeytanı erkek olarak gördüğünü ve felsefesini bu 

zıtlıklar üzerine inĢa ettiğini söyleyebiliriz.
161

 

 

ÇalıĢmalarında Daly‟e yönelik eleĢtiriler elbette olmuĢtur. Bunlardan en göze 

çarpanı Audre Lorde‟un, Daly‟nin kitabı Gyn/Ecology‟yi eleĢtirmek için kaleme aldığı 

„An Open Letter To Mary Daly‟- Mary Daly‟ye Açık Mektup‟tur. Lorde, Daly‟nin 

kitabında güçlü karakterler olarak sadece beyaz, batılı, Avrupalı, Yahudi-Hristiyan 
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kadınlara yer verdiğini; Afrika‟daki güçlü ve kutsal kadın imgelerine değinmediğini 

söyler. „Daly, benim mirasımı ve diğer tüm Avrupalı olmayan kadınların mirasını 

reddetti.
162

 

 

ÇalıĢmalarına baktığımızda Daly‟nin amacının kadınların diĢil bir kutsiyet ve güç 

bulabilecekleri bir feminist teoloji oluĢturmak olmadığını görürüz. Aksine Daly‟nin ilk 

toplumlarda gördüğümüz Tanrıça‟ya tapınan anaerkil düzeni bozan ve değiĢtiren Batı 

Avrupa‟nın ataerkil din ve mitlerini ortaya çıkarmaya çalıĢtığını görürüz. Zira Daly 

kitabında eril zulmü anlatmak adına sadece Çin ve Hindistan‟daki kadınların 

deneyimlerine yer vermemiĢ; Amerika da tıp adı altında kadınlara karĢı yürütülen 

çalıĢmalara da değinmiĢtir. Ayrıca Daly, Tanrıça kavramını da eril üstünlükçü 

zihniyetin çarpıklaĢtırılmıĢ bir kullanımı olarak gördüğü için onlara diĢil bir kutsiyet 

atfetmemiĢtir. 

 

Lorde ayrıca Daly‟yi Avrupa dıĢında yaĢayan kadınları sadece kurban ve 

hemcinslerine düĢman olarak tanımladığı düĢüncesiyle eleĢtirir. Oysaki kadınların 

kendi ararlında yaĢadıkları düĢmanlık feminizm içinde yaygın bir problemdir. Ayrıca 

Daly‟nin kitabına baktığımızda ikinci kısmın çoğunlukla Batı Avrupa‟ya adandığını, 

erkek beyinli kadın doktorlar tarafından kadını saflaĢtırma adına yapılan cerrahi 

müdahaleler gibi örnekler verildiğini görürüz. 

 

Dolayısıyla Daly‟nin eserlerinde siyah ya da beyaz, Avrupalı ya da Afrikalı diĢil 

güç imgeleri resmetmediğini, çünkü zaten tarihin kendisinin ataerkil olduğunu 

düĢündüğünü görürüz.
163

  

 

4-3- Mary Daly’nin Tanrı AnlayıĢı 

 

Yüzyıllar boyunca kadınlara hep erkek rol modeller dayatılmıĢtır. Bunlardan biri 

de Tanrı‟dır.
164

 Ġbranilerin kutsal kitaplarında Tanrı; kral, baba ve çoban olarak 
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tanımlanır. Yeni Ahitteki kilit imaj ise Baba‟dır. Baba ile oğul arasındaki bağlantı bu 

yüzden Hıristiyan söyleminin temelini oluĢturmuĢtur. Modern perspektiften 

bakıldığında bunlar orijinal kullanımlarında mecaz ifadeler olarak görülmektedir. 

Gerçekte Baba erkek ebeveyndir. Oysa Tanrı, diĢi ve erkek arasındaki biyolojik 

farklılığın ötesindeki ruhtur.
165

 Dolayısıyla Tanrı‟nın eril olarak temsil edilmesi 

erkekler için bir problem oluĢturmazken kadınlara kendilerini Tanrı‟dan soyutlanmıĢ 

hissettirebilir.
166

 

 

Daly Tanrı imgesinin kilise tarafından zihinlere baba figürü olarak kazındığını 

dolayısıyla Hristiyan edebiyatında da ataerkilliğin özeti olarak resmedildiğini söyler.
167

 

Kadınların zihinlerindeki eril kavramları değiĢtirmek ister. Pek çok insanın Tanrı ile 

alakalı zedelenmiĢ kavram ve tutumlara sahip olduğunu, Tanrı için kullanılan bu 

sembol ve imgelerin insanların hayalgüçlerini dolaylı bir Ģekilde olsun ya da olmasın 

ele geçirdiğini iddia eder.
168

 

 

Bu amaçlarla yazdığı Beyond God The Father ( Baba Tanrı‟nın Ötesinde) 

kitabındaki ana tema Tanrı erkekleri yaratan erkek Tanrı‟dır.
169

 Daly kadınların 

kendilerini Tanrı‟nın sadece tamlığın ve anlamın kiĢisel deneyimi olduğunu 

keĢfettiklerinde bulacaklarına inanır. Kadınlar ataerkil Tanrı‟ya saldırmamalı; onu 

tamamen arkalarında bırakmalıdırlar. Bu tam da Daly‟nin yaptığı Ģeydir. Tanrı‟yı 

yeniden adlandırmak için Daly, kadınların Tanrı‟nın ötesine hareket etmeleri 

gerktiğine inanır. Ona göre adlandırma kadınların din deneyimlerinin merkezi 

durumundadır. Daly, Tanrı kavramını Tanrıça ile değiĢtirmeyi düĢünmemiĢtir. Tanrı 

kelimesinin erkeksi imgelerle bağlantısının kırılmasının imkansız olduğunu gördüğü 

için feminist kullanıma uygun olmadığına karar vermiĢ;
170

 yüce varlık olarak Tanrı 
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fikrini silmek istemiĢtir. Ona göre Tanrı kadınlar için ataerkilliğin ötesine yaptıkları 

seyahat demektir.
171

 

 

Daly, hiçbir teoloğun Tanrı‟nın erkek olduğuna inanmadığını iddia ederken, aynı 

zamanda vaizlerin, teologların, kendi halinde inanan insanların zihinlerinde bilinçli 

olmasa da böyle bir görünüm olduğunu söyler.
172

 

 

Nitekim Daly Tanrı‟yı tanımlamada kullanılan dilin sonlu ve sınırlı olduğunu 

düĢünür. Ona göre din dilinin önermesel kullanımı Tanrı‟yı yer ve zamanla 

sınırlandırmaktan öteye gitmez. Bu yüzden Daly çalıĢmalarında önermesel ifadeler 

yerine mecazi ifadelere ağırlık verir.
173

 

 

Daly, modern teologların zihinlerinde sahip oldukları Tanrı hakkındaki zararlı 

kavramların „herĢeye gücü yetme‟, „mutlak değiĢmezlik‟, „mutlak kader‟ kavramlarıyla 

bağıntılı olarak ortaya çıktığını düĢünür. Ona göre Tanrı‟nın değiĢmezliği problemlidir. 

Çünkü baskıcı durumların var olmasına izin veren ve buyuran bir Tanrı imgesini 

yansıtır. Bu yüzden Daly kadınlar üzerindeki baskıcı ve Ģeytani durumlardan kaçınmak 

için Tanrı‟nın değiĢmezliği ile ilgili teolojik bir farkındalık önerir.
174

 Ona göre 

Hristiyanlık bağlamında Tanrı‟yı değiĢmeyen bir kimse olarak düĢünmek onu statik bir 

nesne konumuna getirmekte ve bu da Tanrı hakkında kullanılacak terimlerin sınırlı 

kalmasına yol açmaktadır.
175

 Aynı Ģekilde Tanrı‟nın her Ģeye gücü yeten olduğu 

doktrinin klasik formülasyonu modern insanın yabancılaĢtırıcı bulduğu imge ve 

çağrıĢımlara dayanır.
176

 Bu durum Tanrı‟nın eril zamirlerle adlandırıldığı bir dünyada 

her Ģeye gücü yetenin sadece erkek olduğu fikrini aĢılar. 

 

 Daly için heryerde varolan Tanrı aslında hiçbir yeri olmayan Tanrı‟dır. Onun 

heryerdeki varlığı aslında heryerdeki yokluğudur. Bu yanlıĢ adlandırma ataerkil 
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Tanrı‟nın özü olan uğursuz yokluğu maskelemek içindir.
177

  Nihayetinde Daly 

problemli olarak gördüğü bu konular için  „baba‟nın ölmesi gerektiğini ileri sürer.
178

 

 

Daly, ataerkil toplumların oluĢ mitleri etrafında döndüğünü bir modelden 

bahseder. Ona göre dünyevi varoluĢlar baba Tanrı‟dan gelmeyi ve ona dönüĢü 

yansıtırlar. Hristiyan teolojisine göre bu varoluĢa çemberine dölleyici söz olarak görülen 

kutsal ruh ta katılmıĢtır. Teslisin ikinci unsuru olan oğul babadan, kutsal ruh ise baba ve 

oğuldan çıkar. Bundan baĢka evrendeki tüm varlıklar son olarak ebedi bir saadet içinde 

birleĢecekleri Tanrı‟dan çıkar. Bu üçlü semboller sisteminde aynı sabit kaynaktan çıkan 

ve ona geri dönen dairesel bir varoluĢ modeli vardır.
179

 

 

Daly‟ye göre kadınlar özgür olmak istiyorlarsa puta tapınma olarak gördüğü bu 

tarz kristolojik formülleri reddetmek zorundadırlar. Tanrı‟nın Ġsa‟da beden bulması da 

bu formüllerden biridir. Tanrı kadınların bilinçlerinde ne kadar sınırlı kalırsa kadınlar 

da Ġsa‟yı üçlemenin ikinci kiĢisi olarak o kadar az düĢüneceklerdir. Kadınlar erkek 

olarak bedenlenmiĢ Tanrı‟yı reddettiklerinde Ġsa‟nın eĢsizliği de anlamını yitirecektir. 

180
 

4-4- Mary Daly’nin Hristiyanlıktaki ‘baba’ figürüne bakıĢı 

 

Hristiyanlık Mesih-isa merkezli bir dindir. Bu merkez ile ilgili en sağlam ve 

güvenilir kaynak kutsal kitap/yeni ahittir. Tanrı inancının temelinde teslis/üçleme 

vardır. Matta incilinde Mesih-isa nın havarilerine „Baba oğul ve kutsal ruh ismiyle 

vaftiz eyleyin.‟
181

 Ģeklinde emir verdiği belirtilmektedir. Bu emir teslisin temel 

dayanaklarından olmuĢtur. Tek Tanrıcılığın hakim olduğu bir ortamda ortaya çıkmıĢ 

olan Hristiyanlıkta teslis in yer alması; Mesih-Ġsa‟ya olağanüstü özelliklerin 

atfedilmesinin hatta isanın TanrılaĢtırılmasının teolojik bir sonucu olarak 

görülmektedir.
182
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Hristiyanlıkta teslisin ilk ve asıl unsuru babadır. Baba olmak yaratmak, dünyaya 

getirmek yani sembolik olarak Tanrı olmak anlamına geldiği için Tanrı baba olarak 

adlandırılır. Aslında burada önemli olan insan ya da Tanrı olmak değil yeniden üretim 

ve yaratmanın baĢ aktörü olarak görülen erkek olmaktır.
183

 Binlerce yıl boyunca „toprak 

anamız‟ sözünün sonradan „göklerdeki babamız‟ sözüne devĢirilmesinin altında yatan 

neden budur. Tüm bir Hıristiyan inanıĢı bu söz çerçevesinde ataerkil bir zihniyetle 

ĢekillenmiĢtir. Soyun devamlılığını sağlamada kadının katkısını sadece taĢıyıcılığa 

indirgeyen babasoylu ve ataerkil aile kurumu ile toplum sağlam bir birliktelik 

oluĢturmuĢlardır. Baba, Tanrının yeryüzündeki otoritesinin temsilcisidir. Bu yüzden 

babalık sadece fiziksel bir özellik olarak anlatılmamıĢ, Tanrı‟nın dünyayı yaratma 

kudretinin dünyadaki yansıması olarak nesilden nesile aktarılan bir öğreti haline 

gelmiĢtir. 

 

Babalık konusunda geleneksel Hristiyan teolojisinin üzerinde Plato ve 

Aristoteles‟in görüĢlerinin etkili olduğu söylenmektedir. Aristoteles‟in politika adlı 

eserini referans olarak gösteren Freeland‟a göre Aristoteles‟in dünyası bir tarafın 

diğerine egemen olduğu karĢıtlıklardan oluĢur. Ona göre ruh beden üzerinde, akıl 

duygu üzerinde, erkek te kadın üzerinde egemendir. Yalnızca erkeklere özgü olan saf 

akıl Tanrısal ruh ile iliĢkilidir ve yeryüzündeki her Ģeyden üstündür. Dolayısıyla 

erkeğin zihni, her türlü maddeden daha yüksek ve daha kutsaldır. Aristoteles‟in eksik 

ya da sakat kalmıĢ erkekler olarak tanımladığı kadınlar zihinsel bakımdan aktif ve 

yetenekli olan erkeklerden daha aĢağıdadırlar.
184

 Ona göre kadınlar yaĢam için gerekli 

olan maddeyi sağlamaktan öteye gidemezler. Ġnsanın Tanrısal olanla bağlantılı kısmını 

yani formu ve ruhu sağlayan erkektir. Erkeğin cesaretini hükmediĢinde kadının 

cesaretini ise itaatinde gören Aristotle, „Nasıl güzeli anlamak, tanımak için çirkini 

bilmemiz gerekiyorsa erkeği tanımamız için de kadını bilmemiz gerekmektedir.‟ 
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der.
185

 Bu düĢünceleriyle Aristoteles‟in hristiyan teolojisinin kadına iliĢkin dogmatik 

anlayıĢın temelini oluĢturduğu belirtilir.  

 

 Batı düĢünce geleneğinin temelini oluĢturan dualist felsefeyi sistemleĢtiren 

Platon‟a göre ruh maddesel olmayan değiĢmez ve ölümsüz gerçek evrene, beden ise 

geçici ve ölümlü evrene aittir. Akılcı ruhlar daha doğuĢtan erkeklere verilirken daha 

aĢağı görülen ruhlar kadınlara verilmiĢtir. Bu yüzden tam bir insan sayılmayan 

kadınlar erkekler tarafından yönetilmelidirler. Tüm bu görüĢler ıĢığında Daly, ataerkil 

Hristiyanlığın kadınlara sadece tek bir amaç belirlediğine inanır: doğurma.
186

 

 

Mary Daly feminizmin Hristiyanlığa karĢı vermiĢ olduğu cevaptır. O ve onunla 

aynı duyguları paylaĢan birçok feminist ataerkinin tarihsel kökenini ve tabiatını 

anlamaya çalıĢarak ataerkil önyargılardan uzak bir dünya inĢa etmek için mücadele 

vermiĢlerdir.
187

  

 

Daly‟ye göre Hristiyanlık kadınları baskı altına alan ataerkil sistemin özüdür. O 

Hristiyanlık sistemi içinde yer alan bir kiĢi için eril Tanrı anlayıĢının ne kadar tehlikeli 

olabileceğini gösterir:
188

 

 

„Göklerdeki cennette yaĢayan sakallı biri olarak Tanrıyı resmetmek akıllı 

insanlar için çocukça bir Ģeydir. Onlar kendi inançlarının bu kavramların ötesinde 

olduğunu düĢünürler. Eğitimli her yetiĢkin için bu aynıdır. Bununla birlikte 

teologların, vaizlerin ve saf, kendi halinde inanan insanların zihinlerinde açık ya da 

bilinçli olmasa da Tanrı‟nın eril olarak barındığına dair küçük te olsa deliller 

vardır.‟
189
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Hristiyan erkekler bile Tanrı için eril bir imge tasarlanmasının ne kadar problemli 

olduğunun farkındadırlar. Bu, sevgi ya da merhamet Tanrı‟sı olamaz çünkü Tanrı 

vücutlaĢtırılamaz. Yine de bu güçlük tüm Batı Hristiyan teolojisine yayılmıĢ 

durumdadır.
190

 Tanrı‟nın bu eril sembolizmi, erkeği kadın üzerindeki otoritede 

dengesiz bir konuma getirerek cinsiyet ayrımcı hiyerarĢiyi güçlendirir.
191

 

 

Daly, Yahudi-Hristiyan geleneğin zaten hasta olan toplumu kıĢkırttığına 

inanır.
192

 Hristiyan üçlemesini babalar ve oğullar arasındaki kapalı sistemi temsil eden 

tüm eril oluĢumların paradigması olarak tanımlar.
193

 Hıristiyanlığı baskıcı yapanın 

sadece cinsiyetçilik değil, Tanrının baba ve eril Ġsa sembolü olduğu ifade eder.
194

 Ġsa, 

Tanrı için belirgin bir imge, sembol ve metafordur.
195

 Dolayısıyla Kristolojik doktrinin 

temel niyeti ataerkil nihai çözüm yani kadının silinmesidir.
196

  

 

Hristiyanlık bakıĢ açısıyla yeryüzündeki tek iyi kadın bakire Meryem‟dir. Kilise 

Meryem‟i de cinsiyetini nerdeyse reddederek, onu „onurlu‟ bir erkek konumuna 

getirerek kabul eder.
197

 Ġsa‟nın vaftizde yeniden doğuĢu ve Meryem olmaksızın 

yeniden canlanıĢı eril Tanrı sahnesinden kadını tamamen silmiĢtir. Ġsa kendi kendisinin 

annesi olmuĢtur.
198

 Böylelikle tabii erkek üstünlüğünü dile getiren ataerkillik, hem 

Ġncile dayalı Tanrı imajının erkek olması hem de Tanrı‟nın hulûlü olan Ġsa‟nın erkek 

olmasıyla nedeniyle yine kendini haklı görür. Mary Daly‟ın meĢhur ifadesiyle Tanrı 

erkek olduğu zaman erkek de Tanrı olmaktadır. 

 

Bu düĢünce Ģekli günümüzde Hıristiyan Kiliselerinin çeĢitli kollarında kadınların 

rahip olarak atanmasına karĢı toplumun bazı kesimlerinin göstermiĢ olduğu tepkilerde 

karĢımıza çıkmaktadır. Öyle ki kadının ruhunun olup olmadığı, dolayısıyla insan 
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sayılıp sayılamayacağını tartıĢan Ortaçağ babalarından daha ileri giden görüĢlere dahi 

rastlanmaktadır. 

 

4-5- Mary Daly’nin Post Hristiyanlık hakkındaki görüĢleri 

 

Post hristiyan ya da post hristiyanlık, günümüzde geliĢen teknoloji, insan 

iliĢkileri, bilgiye anında ulaĢım kolaylığı, değer yargılarının esnekleĢtiği dünyamızda 

muhafazakar hristiyanların, hristiyanlığı ilk zamanlarında olduğu gibi yaĢamadıkları 

gerekçesiyle itham ettikleri kiĢi ya da grupları tanımlamak amacıyla kullanılır. Post 

hristiyanlar Ġsa zamanında geçerli olan temel hristiyan akıdelerini yaĢamanın günümüz 

toplumunda imkansız olduğunu düĢünerek esnek bir toplum yaratılabilmesi için inanç 

esaslarının değiĢtirilmesi gerektiğini vurgularlar.  

 

Beyond God The Father kitabında Daly, Hristiyanlığın post hristiyanlığa göre 

açıklamada güçlüklerle karĢılaĢılan üç Tanrı tanımını Ģöyle değerlendirir: 

 

4-5-1- Açıklama Tanrısı: 

 

 Bir çocuğun acı çekmesi ya da ölmesi gibi insanların algılamakta, 

kabullenmekte ve açıklamada güçlük çektikleri durumların yine Tanrı‟nın iradesi ile 

açıklanması durumudur. Daly bu Tanrı‟nın sosyal, ekonomik, psikolojik acı çekme ve 

haksızlığı yok etmeyi vaat etmediğini vurgular. Kadınların, Tanrı‟nın planı denilen 

Ģeyin erkeklerin kendi yetersizliklerini ve kötülüklerini örtme yolu olduğunun farkına 

varmalarını ister.
199

 

 

4-5-2-  Diğer Dünya Tanrısı  

 

Daly bu Tanrı‟yı ölümden sonra ödüllendiren ve ceza veren Tanrı olarak 

tanımlar. Kadınlar kendilerini bu idolden karĢı bir dünya yaratarak kurtarmalıdırlar. Bu 

idol ancak kadınlar bu dünyada dolu ve zengin bir hayat yaĢadıklarında tahttan inebilir.  
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4-5-3-Günahların Yargıcı Olarak Tanrı 

 

Günahların yargıcı olarak Tanrı özellikle kadınlarda insanın kendine zarar verici, 

yıkıcı suçluluk duygularını yükseltir. Kadınlar bu Tanrı‟dan mental ve fiziksel olarak 

acı çekerler. Örneğin Daly kadınlara doğum kontrolü ve kürtajın yanlıĢ olduğunun, 

eĢlerine itaat etmeleri gerektiğinin söylendiğini belirtir. Kilise ritüellerinin kadınları 

küçülttüğünü, fiilen ve sembolik olarak onları pasif olmaya zorladığını vurgular.
200

 

 

Günahların yargıcı olan Tanrı herhangi bir sorumluluk ve limit olmaksızın „ cadı 

yakma‟ adı altında kadınların iĢkence görmesine izin vererek „Eziyet Haçı 

Mitolojisi‟nin Tanrısı olmuĢtur.
201

 Bu sebeple Daly „Haç Simgesi altında iyi ve akıllı 

kadınlar iĢkence gördü ve yakıldı.‟
202

 demektedir. Ona göre, Tanrı‟nın günahları 

yargılama rolü ataerkil statükoyu devam ettirmek için politik bir araç olmuĢtur.
203

 

 

4-6- Mary Daly ‘nin kiliseye karĢı olan tutumu 

 

Daly‟nin Church and The Second Sex (Kilise ve Ġkinci Cins) kitabında temel 

konusu, kilise üyesi olarak kadın-erkek eĢitliğini tartıĢmaktır. Kitabında kadına karĢı 

Hristiyan teolojisinin eril önyargılarını ortaya çıkarır ve bunların kilise içinde kadın 

üzerindeki uygulamalı ve psikolojik sonuçlarını gösterir. Tüm ataerkil sosyal 

kurumların yapı taĢı olarak kilise, özellikle de Katolik kilisesi üzerine yoğunlaĢır. 

Kilisenin kadınları ya Havva örneğindeki gibi ĢeytanlaĢtırdığını ya da bakire Meryem 

örneğinde olduğu gibi kutsallaĢtırdığını gözlemler.
204

  

 

 Daly‟e göre Katolik kilisesi baskın bir Ģekilde önyargının ve anakronizmin* son 

kalesi olan erkek egemen bir kurumdur. Kilisenin kadınlar hakkında hem bakire hem 

                                                           

200
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* Türk dil kurumu güncel sözlükte kelime tarih yanılgısı olarak geçmektedir. 
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Dörschel, Funda BaĢak “Female Identity : Rewritings Of Greek And Biblical Myths By Contemporary 

Women Writers”, April 2011. s.22. 
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de fahiĢe olarak düĢündüğü dualistik bakıĢ açılarını uzlaĢtırmayı reddetmeyi 

sürdürdüğüne inanan Daly Katolik kilisesini kadını „diğer‟ konumuna sokan ve 

aĢağılayan kadın düĢmanı bir kurum olarak görür. Kadınların Katolik kilisesi 

tarafından maddi-somut olanla sınırlandırıldığını ve arzu, günah ve Ģeytana uymanın 

bedenleĢmiĢ hali olarak sembolize edildiğini öne sürer. Ayrıca Katolik kilisesinin 

kadınları temele koyduğunu söyleyerek göz boyadığını gerçekte ise medyaya, politik, 

dini, ve sosyal kurumlara olan etkisiyle kadınların toplum içinde aktif olarak 

kendilerini geliĢtirmelerine engel olduğunu düĢünür.
205

  

 

Kilise, bir ideolojik silah olarak dini, hem ideolojik hem de baskı unsuru olarak 

kullandığı mahkemeleri ve hukuk sistemiyle, anaerkilliğin izlerini silerken; modern ve 

rasyonel bilimin de, doğa üzerindeki egemenliğini kuramsallaĢtırdığına inanır. 
206

 

 

Hristiyan ataerkil ideolojinin kilisede ve toplumda kadına yönelik baskıyı 

meĢrulaĢtırması pek çok ciddi soruyu da gündeme getirmiĢtir. Hristiyanlık doğuĢtan 

ataerkil midir ya da Ġsa‟nın mesajlarından biri olan „kadınlar için özgürlük‟ zamanın 

ataerkisi içinde yok mu edilmiĢtir?
207

 

Ġlk dönem kilise babaları tüm kadınları Havva‟nın kızları dolayısıyla günahın 

taĢıyıcısı ve tüm kötülüklerin kaynağı olarak görmekteydiler.
208

 Onlara göre kadın 

Adem‟ den sonra yaratıldığı için ikincil olarak konumlandırılmalıdır. Örneğin  

Irenaeus‟un* „Havva itaatkar olmadığı için hem kendinin hem de tüm insan ırkının 

ölümüne neden oldu. Meryem ise itaati ile hem kendinin hem de tüm insan ırkının 

kurtuluĢu oldu.‟ dediğini söylenir. Havva‟nın günahı yüzünden cezalandırılan 

kadınların toplumsal hayat içinde ötekileĢtirilmeleri son derece doğaldır.
209
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Daly, Katolik kilisesinin kadının gücünü ve enerjisini, hipnotize edici bakire 

Meryem sembolüyle kullanmaya çalıĢtığını düĢünür.
210

 Gerçek niyeti tam tersiyken 

Meryem‟i kullanarak kadının statüsünü yüceltmeye çalıĢır görünür.
211

 Kadınların 

kendileri için karar vermelerine izin vermekten korktuğu için kürtajı cinayet, fetüsü 

çocuk olarak adlandırarak coĢkulu bir dil kullanır.
212

 

 

Daly, kilisenin erkeklere öncelik vermesinin nedenlerini araĢtırır. Bu durum 

Daly‟ye göre Yahudiliğin Tanrı‟yı „Baba‟ olarak kiĢileĢtirmesinden 

kaynaklanmaktadır. Ġncil‟de, komünyonda*, ve teolojide baba, oğul, lord, kral gibi 

hitaplar ve eril zamirler kullanılarak kutsal güce, erkek cinsiyeti atfedilir.
213

 Pek çok 

dünya dini Tanrıçalara sahipken Ġbrahimi gelenek Tanrıyı sadece erkeğe özgü 

terimlerle tanımlar. Politikasını sadece erkeklerin piskopos ve rahip olmasına izin 

vererek ĢekillendirmiĢtir. Çünkü erkekler kadınlardan ziyade Tanrı olarak 

düĢünülmüĢtür. 

 

Daly, Hristiyanlık ritüellerinin askeri kavramlarla ilintili olduğuna da değinmiĢtir. 

Örneğin kiliseye göre vaftiz olanlar inananlar ordusuna katılırlar. BaĢka bir deyiĢle 

Ġsa‟nın askerleri olurlar.
214

 Wirginia Woolf da bu konuyla bağlantılı olarak askeri 

geçitler için erkek eril merkezli mitler tanımlamasını yapar. Ona göre erkeklerin giydiği 

en gösteriĢli kıyafetler asker olarak giydikleridir.
215

 Askeri geçit törenleri içinde 

erkeklerin sonu ölüm olabilecek bir savaĢa yürümeleri ataerkinin nekrofilisini** 

yansıtmaktadır. Asker ve ordu kelimelerinin zihinlerde eril bir yansıması olduğu açıktır. 

Bu görüĢler ıĢığında Mary Daly, Katolik kilisesinin ataerkillik üzerine kurulduğuna 

inanır
216

 ve kilisenin erkek merkezli yapısını göstermeyi amaçlar.
217
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Daly, „Beyond God The Father‟ kitabında Hristiyanlık‟taki Tanrı figürünün 

statik, despot ve hepsinden önemlisi erkek bir figür olduğunu belirtir.
218

 Tanrı erkek 

olarak düĢünüldüğü için kilise bünyesindeki din adamları da erkek olmuĢtur.
219

 Bu 

baba figürünün kadınları ezmek için kullanılan semboller sisteminin merkezi olduğunu 

söyleyerek Yahudi-Hristiyan geleneğindeki peygamber Ġsa‟nın erkek olduğunun altını 

çizer.
220

 Bundan dolayı kadınların dini yaĢamaları beklenen kurumlar içinde 

ötekileĢtirildiklerini, bunun toplumdan kovulmayla bir tutulması gerek bir tutum 

olduğunu söyler.
221

 Bu dini boyun eğdirmeyle diğer tüm sosyal, ırksal, ekonomik ve 

politik baskı da haklı gösterilmiĢtir. Daly, kitabında dil vasıtasıyla kurulan ataerkil 

kategorilerin kadınların bedenleri ve zihinleri üzerinde bir tür „çete tacizi‟ gibi hareket 

ettiklerini söyler.
222

 Yani kadınlar ve bedenleri ataerkil değer, gelenek ve varsayımlara 

göre erkekler tarafından tanımlanır.
223

 

 

Daly, Hristiyan dökümanlarını analiz ederek açık bir biçimde zıtlıklar 

barındırdıklarını ileri sürer. Tüm insanlığın değerli olduğunu ileri süren Hristiyan 

öğretileri ile baskıcı, kadın düĢmanı fikirler arasında zıtlıklar olduğuna iĢaret eder. 
224

 

Daly‟e göre kadınların sahte bir biçimde övülmesi ve kadınlar hakkında küçültücü 

öğreti ve pratikler arasında mantıksızlık vardır. Hristiyanlık‟taki kadınlar ile ilgili 

görüĢ ve uygulamalar tamamıyla zıttır.
225

  

 

Daly, Ġncil yazarlarının, o zamanların kadın karĢıtı erkekleri olduğunu söyleyerek 

Tanrı‟nın kadın için planının ne olduğunu bilmenin Ġnciller referans alınarak 

ulaĢılabilecek bir bilgi olmadığını belirtir.
226

 Eski Ahit yazılarının kadını aĢağı ve 

boyun eğen olarak resmettiğine inanır. Eski Ahit‟te kadınlar özellikle erkek çocuk 

doğurup annelik yoluyla saygınlık kazanırken, çocuksuz evlilikler için suçlanırlar. Eski 

Ahit ayrıca babaların kızlarını köle olarak satma hakları olduğunu ifade eder. Havva‟yı 
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baĢtan çıkaran, aĢağı, ahlaksız ve akılsız olarak resmeder. Daly, düĢüĢ mitini* 

kadınların aĢağı olduğu inancını sürdürmek için kadın düĢmanı bir giriĢim olarak 

görür. Eski ahit kadını üreyen bir hayvan olarak resmederken erkekleri fatih olarak 

resmeder.
227

 

 

Yeni Ahit‟i analizinde ise Pavlus‟a ait metinlerin anti feminist pasajların en 

çarpıcı örnekleri olduğunu söyler.
228

 Pavlus toplumdaki düzenle ilgileniyordu ve 

kilisenin iyi imajını devam ettirmenin gerekli olduğuna inanıyordu. Bu yüzden 

kadınların kilise içinde konuĢmasına izin vermedi. Dolayısıyla Hristiyan 

topluluklarındaki kadınlar iyi yerler edinemediler.
229

 

 

Daly, ayrıca kilise babalarının yazılarının kilise içindeki kadın problemini ortaya 

çıkardığına inanır. Augustine, Clement of Alexandria, Origen‟in kadınlar hakkındaki 

görüĢlerinden alıntılar yapar. Kilise babalarının, kadınların cinsiyetten doğan sınırlarını 

sadece inançlarıyla aĢabileceklerini söylediklerini belirtir. Kadınlar bunu baĢarırlarsa 

bu onların çabaları sonucu değil de insanlığın parçası olabildikleri için verilen ilahi bir 

hediye olarak görülür. Kilise babalarının zihninde insan doğasındaki soyluluk ve değer 

erkeklerin karakteristik özellikleridir. Kadınlar tam bir insan olarak 

değerlendirilmezler.
230

 

 

 Kadınların daha aĢağı olan statülerinin kilise kanunu ve gelenekler tarafından 

yaratıldığına inanan Daly buna örnek olarak bir kocanın eĢini dövebileceğini söyleyen 

kilise kanununu gösterir.
231

 Kadınlar erkeğin mülküydü ve kilisenin karmaĢık evlilik 

kanunları erkeklerin kadınları suistimal edebilecekleri pek çok fırsat yaratıyordu. 
232

 

 

Kilise Daly‟nin gözünde onun ve tüm kadınların düĢmanıydı.
233

 Kendini 

dünyanın geri kalanından ayrı bir yerde bir liman, bir tapınak olarak görüyordu. 
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Tanrı‟nın araçları olarak erkek rahipler tarafından verilen günah çıkarma ya da 

rehberlik etme gibi sakramentlerle toplum için iyileĢme hizmeti verdiğini 

düĢünüyordu. 
234

 

 

Rahiplerin kilise içindeki rolü çok önemliydi. Rahiplerin çoğu erkekti ve 

ataerkiyi asla eleĢtirmiyorlardı. Daly, Eski Ahit‟teki rahiplerin cinsiyet ayrımcı 

olduğunu öne sürer ve Zion*‟dan ve Yahve**‟yi yanlıĢ Tanrılar için terk eden 

Ġsrael‟den bir fahiĢe olarak bahsettiklerini belirtir. Daly‟e göre bu, ataerkil rahiplerin 

kadınları özgürleĢtirmeye yönelik bir mesaj iletmediklerinin kanıtıdır.
235

  

 

Daly, kiliseyi yeni bilgilere kapalı olmakla suçlarken Papa‟nın „Ġsa‟nın 

yeryüzündeki vekili olarak adlandırılmasını da eleĢtirir. Ġsa‟nın kutsallığının erkeklere 

„erkek-Tanrı‟nın temsilcileri oldukları hakkını verdiğine inandıklarını söyler.
236

 Oysa 

kadınlar ataerkil dünyada yaĢadıkları korkunç deneyimlerden kendilerini ataerkil bir 

kutsallığın ya da oğlunun kurtaracağını kabul etmezler. Bu yüzden Mary Daly kilisenin 

kullandığı eril imgeler ve dilin geçerliliğini kaybettikçe, tüm insanlığın erkek 

bedeninde vücut bulduğu fikri azaldıkça insanlarda varoluĢ güçleri hakkında bir 

uyanma olacağına inanır.
237

 

 

Tüm bunlar çerçevesinde Daly „sisterhood - kız kardeĢlik tanımını geliĢtirmiĢtir. 

Kız kardeĢlik kadın varoluĢu, kadınlarla kenetlenmenin yeni bir yoludur. Kız kardeĢlik 

ile kadınlar birbirlerine kadınlığı hatırlatarak kendilerini iyileĢtirebilirler. Daly, 

kadınların kendilerini feda etme noktasına gelmeden destek olma güçlerini kendilerine 

ve diğer kadınlara aktarmaları gerektiğine inanır. Kız kardeĢliği diĢil varoluĢun kilise 

ve Ġsa karĢıtı bir ikinci geliĢi olarak tanımlar. 
238

 

 

                                                                                                                                                                          

* Yahudilere vaat edilmiĢ topraklar  
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Kadınlara yönelik ortaçağda görülen cadı yakma gibi iĢkenceleri kilisenin 

insanlığı kontrol edebilmek için bilgiyi kontrol etme çabası olarak görür.
239

 Var 

oluĢçuluktan etkilenerek her birey tarafından tecrübe edilip ulaĢılabilecek cinsiyetsiz 

bir kutsallık anlayıĢı oluĢturmaya çalıĢır. Bu amamçla tasarladığı cinsiyetsiz Tanrı 

anlayıĢının kadın varoluĢunu eril otoritelerin onayına gerek duyulmadan mümkün 

kıldığını düĢünür.  

 

4-7-Daly’nin Hristiyanlık’taki yedi ölümcül günahı incelemesi 

 

Hristiyan geleneğinde özellikle ortaçağda kötü ruhlar bazen hem sebep hem de 

canlı bir örnek olarak yedi ölümcül günahla eĢleĢtirilmiĢtir. Günahların standart bir 

listesi Ģöyledir: 

 

Gurur 

Açgözlülük 

Öfke 

ġehvet 

Oburluk 

Kıskançlık 

Tembellik 

 

Feminist yolculuk kadını kurban durumuna getirmek için tüm bu günahların, 

günah kelimesinin tüm kullanımlarının ötesinde yanlıĢ isimlendirildiğini gösterir. Ona 

göre kadının yolculuğu bu kullanımlardan kendini kurtarması ile baĢlayacaktır.
240

 Bu 

noktada Daly filmlere ve kitaplara da konu olan Ģeytan çıkarmadan (exorcist) bahseder. 

Sürekli olarak bir kadının bedenine giren kötü ruhların erkek bir din görevlisi tarafından 

çıkarıldığını belirten Daly, kötü ruhların neden hiç erkek bedenine girmediğini sorgular. 

Ona göre bu durumun sebebi erkeğin dolayısıyla Ġsa‟nın ve Tanrı‟nın kirletilmek 

istenmemesidir.
241
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Günah (sin) kelimesini inceleyen Daly onun olmak (being) kelimesi ile aynı 

kökten geldiğini söyler. Ataerkinin kadın varoluĢuna engel olmak amacıyla ortaya attığı 

günahlara karĢın kadınların günah iĢlemeleri yani varolmaları gerektiğini vurgular.  

 

Daly, geleneksel ölümcül günahlar listesinde „aldatma‟nın anılmadığına dikkat 

çeker. Bunun nedeni erkek yapımı ahlak kavramını zihinlere iĢleyen ataerkinin kendi en 

büyük günahını isimlendirmemesidir. Ataerkil parazitler dini, askeri, akademik, hukuki 

törenlerin kılığına girerek diĢil enerjiden beslendiklerini gizlerler.
242

   

 

Günahları yeniden adlandıran Daly 8 günahtan Ģöyle bahseder: 

 

4-7-1- Seramoniler 

 

Ataerki yani Daly‟nin deyimiyle fallokrasinin temel günahı aldatmadır. Ataerki tüm 

kurumlarına yansıttığı törenleriyle kadın varoluĢunu yıkmaya çalıĢır. Daly bu törenlere 

örnek olarak vaftiz seramonisini gösterir. Havva‟nın tüm insanlığı etkileyen günahını 

erkek bir papazın çıkarmasını kadın erkek herkes sevinç içinde izlemektedir.  

 

4-7-2- Meslekler 

 

Ataerkinin ölümcül gururu mesleklerde tezahür eder. Doğurma, yaĢam verme 

gücüne sahip olmayan erkek jinekolog olarak bu kıskançlığını örtmeye çalıĢır.  

 

4-7-3- Sahiplenme 

 

Ataerkil açgözlülük diĢil ruhun ve enerjinin Ģeytani bir biçimde sahiplenilmesidir. 

Bu sadece politik ya da ekonomik araçlarla değil aynı zamande eril mitle de 

gerçekleĢtirilir 
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4-7-4- Tecavüz 

 

Tüm ataerkil kurumların düĢmanının ilk günahın müsebbibi olan kadındır. 

Erkeklerin kadınlara uyguladığı Ģiddet öfke olarak yanlıĢ biçimde adlandırılır. 

  

4-7-5- Takıntı 

 

Bilincin parçalanmıĢlığını yansıtan eril arzu sado-din tarafından yasallaĢtırılan eril 

ve feminen roller oluĢturarak fetiĢizm ya da üreme organlarının üzerine yoğunlaĢır. 

 

4-7-6- Asimilasyon 

 

Kadın soykırımına varan eril oburluk kadının ruhundan, etinden ve kanından 

beslenir. Daly‟nin deyimiyle bu oburluk vampirlik ve yamyamlığa benzemektedir.  

 

4-7-7- Eleme 

 

Kadın düĢmanı kıskançlık kendi kendini tanımlayabilen tüm kadınların elimine 

edilmesini ister. Sosyal hayatta kadınların bir statü edinmelerini engellemeye çalıĢır. 

Kendi olmayı baĢarabilen kadın ataerkinin en büyük düĢmanıdır. 

 

4-7-8- Parçalara ayırma  

 

Ataerkil miskinlik kadını köleleĢtirdi. Bir zamanlar üretim sürecine aktif olarak 

katılan kadın ataerkinin silahları olan sosyal medya, din, politika gibi araçlarla sözde 

meĢgul ama içi boĢ sosyal aktivitelere yönlendirildi. Bir zamanların en önemli sanayi 

dalı olan dokuma kadının tekelindeydi. Ama zaman içinde üreten kadın sadece çorap 

yamayan statüsüne indirgendi.  

 

 Bu 8 günah onları icat eden, kontrol eden ve yasallaĢtıran erkek egemen tüm 

kurumlarda vücut buldu ve baĢarılı bir Ģekilde uygulandı. Kendi varoluĢunu 
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gerçekleĢtirmek isteyen her kadın bu günahlarla yüzleĢmek zorundadır. Bizi Tanrıya 

ulaĢtıracak yegane Ģey budur.
243

  

 

4-8- Mary Daly’nin ataerkiye bakıĢı 

 

Daly‟e göre ataerkillik, yaĢamanın sadece ölmemek olduğu, icat ettiği makinalar 

tarafından yönetildiğinin farkında olmayan bir yanılgı iktidarı, bir robotlaĢtırma 

devletidir.
244

 O bu devlet içindeki bireyleri gözleri ve kulakları olan ama çocukluktan 

itibaren kör, sağır, sevgisiz ve isteksiz bir biçimde büyüyen bireyler olarak tasvir eder. 

Bu yüzden özellikle kadınların resmedildiği çerçeveleri kırmak için bir robot kıyımına 

ihtiyaç olduğunu düĢünür.
245

  

 

Ana mesajı ölü sevicilik olan ataerkinin her türlü sınır ihlalini yasallaĢtırarak tüm 

gezegende hüküm süren bir taciz, tecavüz dini
246

, farklı formlar ve derecelerde evrensel 

bir ideoloji olduğunu belirtir.
247

 Bu yüzden din, etnik köken ve sınıf gözetmeksizin 

kadınlara baskı uygular; mahremin istilasını kutsadığını vurgular. Ona göre ataerki tüm 

dünya üzerinde sosyal, kültürel, politik, biyolojik ve dini kurumlar tarafından hayatın 

doğal düzeni olarak sunulduğu için bu önyargılı ideoloji yaĢamaya devam etmektedir.
248

 

 

 Ataerkilliği yasallaĢtıran tüm dinler onun geniĢ Ģemsiyesi altındaki 

mezheplerdir. Tüm bu mezheplerin sembolik mesajı kadınların ümitsizlik olduğudur. 

Ataerkiye göre doğa ve kadın insanın geliĢiminin önünde birer engeldir. Bu yüzden her 

ikisi de sömürülmeye, iĢkenceyle parçalanmaya, Ģiddete ve yağmalanmaya açıktır. 

Erkek egemen toplumda mülkiyet nesnesi olarak görülen doğa ve kadın sadece 

tüketilecek hammadde veya kullanılacak iĢgücüdür.
249

 Sonuç olarak kadınlar erkek 

Ģiddetinin nesnesidirler.
250
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Daly tüm dünyada cinsiyete dayalı bir kast sistemi olduğunu söyler.
251

 Cinsel 

kast sisteminde somutlaĢan varoluĢ erkek elitlerin kontrolü için bir nesnedir. Daly, 

ataerkil sistemde kadının sadece kültürün bir yönü olduğunu
252

 baĢarılarının 

küçümsenip, gizlendiğini düĢünür.
253

 Bunun için ataerki, teoloji, metafizik ve dil ile 

uyum içinde çalıĢır. Tüm bu kurumlar ataerkil ve kadın düĢmanı gündemi yansıtırlar. 

Kadın ataerki tarafından kontrol edilen hayatın her katmanında birer kurban 

durumundadır.
254

 Bu durum erkekler tarafından yine erkekler için yaratılan peri 

masalları, popüler Ģarkılar, filmler, reklamlar, politik söylemler gibi
255

 sembolik ve 

dilbilimsel iletiĢim sistemiyle desteklenir.
256

 Tüm bu destek kadın yıkımına göre 

ayarlanır.
257

 Kadın meselelerini kontrol etmek için ekonomik kaynaklar kullanılır.
258

 

Üniversitelerde kadınların beyni ataerkil sistem tarafından yıkanır ve böylelikle onlar 

ataerkinin yürüyen, konuĢan birer temsilcisi olurlar.
259

  

 

Daly, Beyond God The Father kitabında ataerkinin kadınlara karĢı kullandığı dört 

aldatma stratejisini tanımlar: 

 

4-8-1-ÖnemsizleĢtirme 

 

Kadın problemleri savaĢ, açlık, ırkçılık gibi problemlere vurgu yapılarak 

önemsizleĢtirilir. Daly, kadınlara sorulan „SavaĢ, ırkçılık, çevre kirliliği gibi pek çok 

önemli problem varken yeniden kadın konusunda mısın ?‟ “Neden dünyada bunca 

sorun varken feministler kadın meselesiyle ilgileniyorlar?” gibi soruları bu yönteme 

örnek olarak gösterir. 
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4-8-2- ÖzelleĢtirme  

 

Ġkinci yöntem kadınlar üzerindeki evrensel baskıyı gölgelemek için kadın 

problemlerinin tek bir yönüne odaklanmaktır. Örneğin “Kadın hakları mücadelesinde 

sadece kadınlar yer almalıdır. Çünkü ezilmek sadece kadınların sorunudur.” 

genellemesi kadın hakları mücadelesinin kadınların sadece kadın oldukları için 

ezildiğini iddia eder ve harekete tek bir noktadan bakar. Daly:„ Örneğin birinin 

kadınların hristiyanlık içinde yaĢadığı bir problem hakkıda „ Bu Katolik bir problem. 

Katolik kilisesi Ortaçağ‟a ait dediğini duyarsınız.‟der. 

 

4-8-3- RuhsallaĢtırma 

 

Somut, baskıcı gerçeklere bakmayı reddetmektir. Daly buna örnek olarak Tanrı 

nın ne erkek ne de diĢi olduğunu cinsiyetler ötesi bir ruh olduğunu söyleyen belirli dini 

metinleri alıntılayan ataerkil otoriteleri gösterir. Bunlar zihinlerdeki Tanrı figürünün 

erkek olarak mühürlenmesi gerçeğini değiĢtirmez. Bu belirli pasajları kullanarak 

ataerkil ideoloji kadının baskıcı ideolojiye karĢı protestosunu zayıflatmayı amaçlar.  

 

4-8-4- EvrenselleĢtirme 

 

Kadın problemlerine özel ilgiyi hak eden bir konudan ziyade insan özgürlüğü 

problemi olarak davranılmasıdır.
260

 “Sadece kadınların yaĢam standartları kötü 

değildir, tüm insanlığın yaĢam standartlarının yükseltilmesi gerekir” savunusu sınıfsal 

ezilmenin yanında, kadınların cinsiyete dayalı olarak ayrı bir „ezilmeye‟ maruz 

kaldığını göz ardı eder.
261

 

 

Bu stratejilere ek olarak Daly, Gyn/Ecology kitabında farklı stratejilerden de 

bahseder.  
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4-8-5-  Silme  

 

Ataerki kadınların yaĢamlarını, sözlerini, anılarını, tarihten, sosyolojiden, dilden, 

politikadan ve dinden silerek onların geride kalan anlama ulaĢmasını engeller.
262

 

Kadın, tarih, teoloji, edebiyat, politika ve felsefede göz ardı edilir. Daly buna örnek 

olarak cadı mahkemelerindeki kurbanları gösterir. Asıl kurban sayısının ataerkil 

kayıtlardan silindiğini söyler.
263

 

 

4-8-6- Tersine çevirme 

 

Örnek olarak Adem‟in Havva‟yı, Zeus‟un Athena‟yı* doğurmasını verir.
264

 

Havva adem in kaburga kemiğinden yaratıldığından ötürü kadına ait doğurganlığın 

kadından alınıp erkeğe verildiği görülmektedir.yine aynı Ģekilde doğacak çocuğunu 

kendisini tahttan indirir korkusuyla yutan zeus athenayı kafasında büyüyen bir 

yumrudan doğurmuĢtur. Bu yolla erkek ataerkil haklarının yanı sıra bir kadının 

olabildiği her Ģey olmuĢtur.
265

 

 

4-8-7- Suni kutuplaĢma 

 

Ataerki kadınları kandırma adına suni ikili zıtlıklar kurar. Örneğin erkek tanımlı 

feminizm anlayıĢı geliĢtirerek bunu ataerkil medyadaki erkek tanımlı cinsiyet ayrımına 

karĢı kullanırlar.  
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4-8-8- Böl ve fethet 

 

Kadınlar arasındaki kız kardeĢlik bağlarını koparmak isteyen ataerki iĢe anne-kız 

arasındaki bağdan baĢlar. Tarih kadının hemcislerine yaptığı zulüm örnekleriyle 

doludur. Bu yanılgı içinde kadınlar ataerkil ideolojiyi sorgulamak, ona isyan etmek 

yerine birbirleriyle çatıĢırlar.
266

 

 

Daly kadınlar için sunulan rol modellerin yine ataerki tarafından oluĢturulduğunu 

gözlemler.
267

 En yaratıcı yazarların bile gelecek konulu kitaplarında kadınlar için 

hostes rolünden öte bir rol biçemediklerini söyler.
268

 

 

4-9- Mary Daly’nin ataerkil erkeğe genel bakıĢı 

 

Weber‟in tanımladığı Ģekliyle güç bir kısmının istemediği ve direnç gösterdiği 

bir toplumda arzulanan öğeleri ele geçirme yeteneğidir. Burada gücün kullanımını 

sağlayacak iktidar karĢısında mutlak bir itaat bekler. Bilinen tüm toplumlarda güç 

dengesi ister ailede ve ister sosyal çevrelerde olsun erkeklerin çıkarlarına yönelik 

olmuĢ ve ataerkil sözcüğü bu konuda özel bir öneme sahip olmuĢtur. 

Mary Daly‟e göre, ataerkilliğin kuralları yaĢamın kendisine karĢı sürdürülen 

erkek ve kadın arasındaki bir savaĢ durumudur. Bu savaĢ durumunu anlatma için Mary 

Daly, Gyn/Ecology kitabında erkeklerin kadınlara egemen olmak için uyguladıkları 

Ģiddet yöntemlerine değinmiĢ ve erkeklerin doğal Ģiddetini ataerkillik ve kadınların 

baskıya uğramasında belirgin bir etken olarak tanıtmıĢtır. Erkeklerin kadın varoluĢuna 

buldukları nihai çözümün ataerkil yani uysal, itaatkar, evcimen kadınlar yaratmak 

olduğunu söylemiĢtir.
269

 Hindistan‟da evli kadınların kocalarının ölümünden sonra 

kendilerini yakmak zorunda olmaları (suttee), Çin‟de kadınların ayaklarının 

sakatlayacak derecede sıkı sıkıya bağlanması, Afrika‟da kadın sünneti, Avrupa‟da 

bekâret kemeri uygulaması ve cadı avı, Amerika BirleĢik Devletleri‟nde jinekoloji 
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Mary Daly‟nin geçmiĢte ve bugün kadın bedenlerine uygulanan Ģiddet konusunda 

verdiği örneklerdendir. 
270

 

 

Bu yüzden Daly ataerkil erkeği düĢman ve kadın sefaletinin öznesi olarak 

tanımlar.
271

 Eril mentalite tacizcidir
272

 ; taciz, kadın katliamı ve savaĢ isteğindedir.
273

 

Çünkü ataerkil erkek varoluĢsal nedenden mahrum olan teknik nedenler tarafından 

idare edilir.
274

 Daly, ataerkil erkeklerin düĢmanın kendileri olduğunu fark ettiklerinde 

tüm savaĢların biteceğine inanır.
275

 Kadını Ģeytanla bütünleĢtirerek kendince doğrudan 

dindar olan erkek, özgürlüğü ancak kadın özgürlüğünde bulabilecektir.
276

 

 

Ataerkil düzen içinde kadına ait her türlü alanı istila etme isteği içinde olan erkek 

gerçek hayatta yapamadıklarını teknolojik sembollerle yapmaya çalıĢmaktadır. Daly 

bu sembolleĢtirmeye örnek olarak erkeklerin „Bu kitabın yazım süreci sancılı geçti.‟ 

gibi cümlelerini gösterir. Bu durumu erkeklerin sahip olamadığı kadın doğurganlığını 

kıskanmalarına bağlar. Daly‟nin verdiği bir diğer örnek astronotlardır. Fetüse 

benzettiği astronotların rahim görevi gören uzay gemileri inĢa ettiğini söyler.
277

 

 

Daly‟nin kadınlar ve erkeklerle alakalı var oluĢsal çözümü kiĢisel iliĢkileri 

kesmektir. Bu çözümü ile Daly, kendisi de erkekleri günah keçisine dönüĢtürdüğü, 

baĢka bir „diğer‟ oluĢturduğu düĢüncesiyle eleĢtirilmiĢtir. 

 

Daly‟nin özcülüğü* geçen yıllarla beraber daha da artmıĢ, kadınların erkeklerin 

tamamen ayrı yerlerde olmaları gerektiğini,
278

 kadınların ve diğer canlı formlarının 

hayatta kalabilmesi için erkek nüfusunun kesin olarak azalması gerektiğini söylemiĢtir. 
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4-10- Gelenek ve sado ayinler 

 

Daly insan belleğinde bir Ģeyi kalıcı hale getirebilmek, zihne bir Ģeyi 

damgalamak için acının ona eĢlik etmesi gerektiği söyler. Ġnsanoğlun ne zaman kendisi 

için bir bellek yaratmak gerektiğini düĢünse iĢkence, kan ve kurbanların ona eĢlik 

ettiğini belirtir
279

. 

 

Kadın hareketleri içinde aktif bir feminist olan Mary Daly‟nin amacı „Sado-

ayinler‟olarak adlandırdığı kadınları katleden beĢ ayini ortaya çıkararak ataerkilliğin 

kadın düĢmanı doğasını ortaya çıkarmaktı. Sado-ayinlerin ilki suttee idi. 

 

4-10-1-Suttee 

 

 Suttee Webster‟de Hindu kadının kocasının ölümünün ardından kendini gönüllü 

olarak yakması geleneği olarak tanımlanmaktadır. Daly‟e göre gelenek terimi sıradan ve 

nötr bir kelimedir ve genellikle suttee gibi kadın katliamlarını tanımlamak için 

kullanılır. Bu katliamları meĢru kılmak için rahipler Rig veda*‟yı kendilerine göre 

yorumlayarak
280

 geleneğe dini bir rol vermiĢler böylelikle kadınlara iyi ve doğru olanın 

ölmek olduğunu öğretmiĢlerdir.
281

 Bu konuda David ve Vera Mace: 

 

„Gelenek ve ödev doğuda acı çekmek ve ölmekten baĢka hiçbir alternatifi 

olmayan dullar bıraktı. Pek çok vakada dullar ateĢe gururla yürüdü. Bu onların 

derin bağlılıklarını göstermenin bir yoluydu. Eylemin uygunsuzluğunu bir tarafa 

bırakırsak doğulu kadınların gerçek aĢkı batılı kadınlardan daha az bildiğini 

söyleyebilir miyiz?‟  demektedir. Daly bu yazarların „Gururla ne demek?, Bir 

erkek için olan böylesi ölümlerde gururdan kim bahsedebilir?, Neden dul erkekler 

değil de dul kadınlar ateĢe yürüyor?‟ gibi soruları silip attıklarını, batılı yazarların 

                                                                                                                                                                          

Christian theology‟, 2 vols., PhD thesis, Faculty of Theology, University of Chigago, Chicago 1996, 

IL.s.171. 
279
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281
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bu katliamı gerçek aĢka adanmıĢlık olarak gördüklerini söyler.
282

 Bu tip 

ritüellerde ölümlerden çok seramoniye odaklanılmasının amacının olayın 

Ģiddetinin görmezden gelinmesi çabası olduğuna değinir.
283

 

 

4-10-2-Ayak bağlama 

 

Daly ikinci sado-ayin olarak Çin‟deki 10. yüzyılın ortalarından 1950lere kadar 

süregelen ayak bağlama geleneğini anlatır. Ayak bağlama 5-6 yaĢına gelmiĢ kız 

çocuklarının ayaklarının çeĢitli otlarla ovalayıp yumuĢattıktan sonra bezler yardımıyla 

sarılmasıydı. Uygulamada parmakların ayak tabanına doğru bükülmesi ve zaman içinde 

kırılıp ayağın küçük bir Ģekil alması sağlanırdı. Soyluluk göstergesi sayılan küçük 

ayaklı olma kadınlar için çok önemliydi çünkü ayakları sarılmayan kadınlar evlenemez, 

evlenseler bile toplumun uygun görmediği kiĢilerle evlenebilirlerdi. Ayakları 

bağlanarak deforme olan bu kadınlar hayatları boyunca yardımsız yürüyemez; 

deformasyonun beraberinde getirdiği acı ve ağrıyla dolu bir hayat geçirmek zorunda 

kalırlardı.  

 

Daly ayak bağlama geleneğinde çocuğun ayaklarını annesinin bağladığına dikkat 

çekerek anne ve kız arasındaki bağın daha o zamandan koptuğunu belirtir. Burada 

eylemi gerçekleĢtiren kadın olmasına rağmen arka planda yine erkeğin yani ataerkin 

istekleri yatmaktadır.
284

 Ayakları kırılarak yürüyemez hale getirilen kadınlar evlerinden 

çıkamayıp erkeklerin gözleri önünde bir yaĢam sürdüler.
285

 Ama aynı erkekler 

politikaları gerektirdiğinde estetik anlayıĢlarını değiĢtirdiler. Zaman içinde anormal olan 

normal oldu. Estetik kaygılarla! kırılan ayak erkek tarafından artık estetik 

bulunmuyordu.
286

  

 

Daly çocuklara anlatılan Sinderalla masalında küçük ayağın kadın güzelliği için 

elzem olduğu fikrinin subliminal olarak aĢılandığını, kadınların en büyük trajedilerinin 
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estetik kusurlarından dolayı evlenemeyecekleri imiĢ gibi yansıtıldığını belirtir.
287

 „Özü 

bozulmuĢ bir ayak erkek egemenliğin zaferidir.‟der.
288

 

 

Daly günümüz dünyasında ayak bağlama olmasa bile zihin-idrak bağlamanın 

olduğunu savunur. Ayak eski Ģekline bir daha kavuĢamayabileceğini ama zihnin 

feminist öğretiler sayesinde özüne kavuĢsbileceğini savunur. 

 

4-10-3- Cadı avı 

 

Cadı avlayan Avrupa‟nın niyetinin kadınlardaki kutsal var olma kıvılcımını yani 

Tanrıça‟yı öldürmek, parçalamak, güçlü kadını yok etmek; böylesi kadınların 

potansiyel varlığından toplumu arındırmak olduğu Daly‟nin temel iddiasıydı. Daly, 

cadı denilerek yakılan kadınlara yönelik zulümleri kadın holokostu ya da kadın 

katliamı olarak tanımlayan ilk kiĢiydi. 16. ve 17. yüzyıllar arasındaki Avrupa‟yı kadın 

katliamını sadece normal değil aynı zamanda örnek teĢkil eden bir olay kabul eden bir 

toplum olarak adlandırdı. 

 

Daly, Avrupa‟nın cadı olarak adlandırdığı bu insanların o zamanların en bilge 

insanları olduğuna dikkat çeker. Kadınlar o dönemin otacılarıydı ama kilise ve oğulları 

tarafında nefret edilen kadının iyileĢtiren ruhani ve tıbbi bilgisi hristiyan zalimlere göre 

Ģeytani bilgi oldu. Kilise bu gücün kadınların elinde olmasından korktu. Bu yüzden de 

kadına ait bilgiyi kötülüğün gücü gibi göstermeye çalıĢtılar.
289

 Ġnsanları kandırmak için 

„insanoğlunu kontrol eden en etkili method gizemli bilgidir‟ diyerek kadın otacılara 

karĢı bir cephe oluĢmasını sağladılar.
290

 Böylelikle iĢini iyi yapan yani iyileĢtirme 

bilgisi fazla olan kadın cadı damgası yedi.
291
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Kilise cadıların hristiyanlığa paganizmin mirası olduğunu söyledi.
292

 Toplumun 

cadı avı ile arındırılması sadece bir vücut-beden politikası ile değil Ġsa‟nın mistik 

vücudunun arındırılması olarak yasallaĢtırıldı. Ġsa‟nın sadece kendi bedenine değil, bir 

de mistik bedene sahip olduğuna inanıldığı için kilisenin tüm üyelerinin içine alan bu 

mistik vücudun Tanrı tarafından istenilenleri yerine getirebilmek için saf tutulması 

gerekiyordu. Bu vücut sembolizmi papazlar tarafından heretiklerle mücadele etmek için 

geliĢtirildi. Yani vücudun genel sağlığı için hastalıklı organ yani kadınlar kesilip 

atılmalıydı.
293

 Bu noktada Daly, Ġsa erkek olduğu için erkeklere cadılık diye bir Ģeyin 

yakıĢtırılmadığını belirtir.
294

  

 

Ortaçağ Avrupası‟nda evlenmeyerek, ataerkil düzeni istemeyerek Tanrı-Ġsa-

kiliseye karĢı saygısızlık ettikleri düĢünülen kadınlar da cadı olarak adlandırıldı.
295

 Tüm 

bu kadınlara karĢı baĢlatılan cadı avi matbaanın bulunması ile birlikte Rönesans‟tan 

sonra artarak
296

 normal bir durum haline geldi. Dönemin Francis Bacon, Rene Descartes 

gibi düĢünürlerinin cadı avına karĢı sessiz kalmaları ayrıca dikkat çekicidir.
297

 Az çok 

düĢünen, soru soran kadınların Engizisyon‟un hıĢmına uğradığı ve “cadılık” 

gerekçesiyle yakıldığı Ortaçağ Batısında kadının konumunu toplumun zihnine yer etmiĢ 

Ģu söyleyiĢle özetlemek mümkündür.:“Bir kadın evinden dıĢarıya üç kez çıkmalıdır: 

Vaftiz edildiği, evlendiği ve öldüğü zaman.”
298

 

 

Daly, erkeklerin cadı avında kendi sadizmlerini örtmek için anne motifini 

kullandıklarını bunun için de iĢkence kurumlarına anne kilise –ana kilise adını 

verdiklerini belirtir.
299

 Cadı kelimesini kadın olarak okuduğumuzda kilisenin insanlık 

üzerindeki zulmü hakkında daha kapsamlı bir kavrayıĢa sahip olacağımızı vurgular.
300
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Günümüzdeki cadı avının magazin, tv, gazete, bilboardlar ile sürmekte olduğunu ve 

subliminal olarak kadın katliamı yapıldığını anlatır.
301

 

 

4-10-4- Kadın sünneti 

 

Çoğunlukla Orta Afrika kabile toplumlarınca ve bazı güneydoğu asya 

ülkelerinde uygulanan kadın sünnetinin amacı kusurlu erkek olarak yaratılmıĢ kadını 

saflaĢtırarak tam bir kadın haline getirmektir.
302

 Kadınların ölümüne dahi yola açabilen 

bu gelenek ile hiçbir arzusu olamayan sadık! kadınlar sadece erkeksel amaçlar için 

yeniden inĢa edilmektedir.
303

 

 

Mary Daly kadın sünneti gibi Sado-ritüelleri en çok antropologların 

yasallaĢtırdığını söylemektedir. Bu ritüellerde kurbanı süsleyip Ģarkılar eĢliğinde 

yürüyüĢler yapılarak abartılan tören kısmı antropologların dikkati kurbandan ritüellere 

çekmektedir.
304

  

 

Daly erkek sünnetini kadın sünneti ile bir tutan yazar ve düĢünürlerin objektif 

olmadığını düĢünür. Arnold Van Gennep‟in kitabında kadın ve erkek sünnetini tek 

baĢlık altında toplamasını, Mircea Eliade gibi bir filozofun bile erkek törenlerini daha 

dramatik bulmasını „Dramatik demek gösteriĢli demekse doğru söylüyor.‟ diyerek 

eleĢtirir.
305

 

 

Daly Katolik kilisesini kendi üyelerine bile kadın sünneti uygulanırken 

uygulamaya karĢı çıkmadığı için suçlar.
306

 Kadın sünnetini Ġslamiyetin ya da 

Hristiyanlığın bulmadığını ama durdurmak için de bir Ģey yapmadıklarını söyler.
307

 Bu 

zalimliğe sessiz kalıp onu sadece bir konu olarak çalıĢmayı ırkçılık olarak adlandırır.
308

 

Suçladığı bir diğer kurum da Dünya Sağlık Örgütü‟(WHO) dür. Daly‟ye göre örgüt 
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kadın sünneti problemiyle baĢ etmek istememiĢ, kendi bünyesinde çalıĢan kadın 

üyelerine uygulanan bu zulmü sosyal ve kültürel temellere dayandığını savunmuĢtur.
309

  

 

4-10-5- Psikiyatri 

 

Psikiyatri genel tanımı ile akıl hastalıklarının teĢhisi tedavisi ve önlenmesi ile 

uğraĢan bilim ve hekimlik dalıdır. Daly‟ye göre ise psikiyatri ilaçları günlük kutsal 

toplantılar olan yeni bir kilisedir. O, bu yeni kilisede psikiyatri seanslarını haftalık 

günah çıkarmalara benzetmektedir.
310

 Psikiyatrik terapinin bir yaĢam biçimine 

dönüĢmesine karĢı çıkarak kadının enerjisini duygusal ve ekonomik olarak 

sömürdüğünü söylemektedir.
311

 Nasıl ki Katolikler düzenli olarak kiliseye gidip 

kendilerini Tanrı‟ya ibadet etmeye zorunlu hissediyorlarsa hastalar da düzenli olarak 

psikiyatriye gitme zorunluluğu hissediyorlar. Tüm dinlerde anlamsızlığa, ümitsizliğe 

karĢı bir sığınak olarak ibadete bir sabitlenme olduğu için de terapiye yapılan her türlü 

eleĢtiri psikiyatırları korkutuyor.
312

 Aquinas‟ın kutsal ruha küfretme dıĢındaki tüm 

günahların affedilebileceğini söylemesi gibi Daly de psikiyatriye küfretmenin 

affedilemez olduğununun zihinlere iĢlendiğini söylüyor.
313

 

Daly Roma Katolik sisteminde yedi sakramentten birincisinin resmi olarak vaftiz 

olarak tanımlandığını, kilisenin de vaftizi kutsayıcı lütuf ve erdemlerin insana geçiĢi 

olarak öğrettiğini söylemektedir. Vaftiz esnasında kullanılan suyun günlük hayatta 

terapi olarak karĢımıza çıktığını, bu terapi seanslarının da kadınlar arasındaki birlikteliği 

ve desteği sekteye uğrattığını belirtmektedir.
314

 Bu noktada Daly, terapi zincirini sadece 

kiĢinin kendine yaptığı yolculuğun kıracağını söyler.
315

 Ona göre kadınlara ruhsal 

destek sağlayacağı düĢünülen terapistler zihin jinekologluğundan baĢka bir Ģey 

yapmamaktadırlar.
316
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Daly psikiyatrinin yanı sıra tıp alanında kadınlara yönelik uygulamaları da 

feminist bir bakıĢ açısıyla irdeler. Kadınları kusurlu erkek olmaktan kurtararak tam bir 

kadın haline getiren SaflaĢtırma mitinin günümüzdeki uygulamalarının tıpta rahim 

ameliyatları ile gerçekleĢtirildiğini belirtir.
317

 Bu uygulamalar sırasında hastaya acı 

veren iĢlemlerin hasta ayıkken kadın hemĢire tarafından gerçekleĢtirildiğini, doktorların 

ise hastaya ancak anestezi altında müdahale ettiklerini belirtir. Kadın doktor yok mu? 

eleĢtirileri karĢısında ise Daly, kadın doktorların da ataerkil sistem içinde erkek tanımlı 

makaleler okuyarak erkek gibi yetiĢtirildiğini söyler.
318

 Tüm bu arındırma iĢlemleri ile 

otonom bir benlik yani benliksizlik oluĢturmaya çalıĢıldığını vurgular.
319

 

 

  Teknolojik geliĢmelerdeki ataerkilliği de eleĢtiren Daly özellikle klonlama ve 

dna yı yeniden programlama uygulamalarına değinir. Bu uygulamalar yoluyla erkek 

bilim adamlarının „Tanrı insanı kendi suretinde yarattı.‟ sözünün ıĢığında kendilerini 

Tanrı yerine koyduklarını „klonlama ve dna‟yı yeniden programlama Tanrı ile bir olma 

yolunda atılacak ilk adımdır.‟ dediklerini belirtir.
320

 

 

4-11- Mary Daly’in kadına bakıĢı 

 

Daly için kadının gücü radikal feminizm vasıtasıyla ataerkil kurum, anlam, ve 

değerlerden tamamen ayrılmasıyla baĢlar.
321

 Tüm dini sistemler altındaki kadını 

değerlendirmenin ilk adımı, onları evrenin yüce ruhunun tüm bu saçmalıklardan 

sorumlu olmadığına ikna etmektir.
322

 Ona göre ancak zihnimize sahip olan ataerkil 

Ģeytanları aforoz edersek orijinal, doğal geçmiĢimize ulaĢabiliriz.
323

 

 

Mary Daly "Beyond God The Father" eserinde, kadınların sahip oldukları 

özgürlüğün farkına vardıkları bir uyanıĢtan söz etmektedir. Kadınlar kendi aralarında 
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sağladıkları dayanıĢma sayesinde kendi bilgilerini, deneyimlerini ortaya 

koyabileceklerdir.  

 

“…Kadınlar, Tanrıyı, dünyayı ve kendilerini adlandırmak için sahip 

oldukları iktidarı kullanmakta özgür olmamıĢlardır. YaradılıĢ kıssasında Âdem 

hem hayvanları hem de kadını adlandırmıĢtır. Fakat kadınlar Ģimdi bu evrensel 

dayatmaların taraflı olduğundan dolayı yanlıĢ olduğunun farkına varmaktadırlar. 

Erkek egemen toplum ve din tarafından kabul edilen bu adlandırmaların gerçeğin 

üzerine empoze edilen temelde baskıcı ve kabul edilemez olduğu yargısına 

varmıĢlardır. Bir bütün olarak algılanan bu önyargılı kavramlar, semboller ve 

objektif olmayan gerçekler özgürleĢtirilmelidir. Kadınlar birbirlerinin seslerini 

iĢiterek kendi geleneklerini, düĢüncelerini ve kendi dünyalarını mümkün 

kılabileceklerdir. Gelecekte insanlığın manevi geliĢiminin göstergesi olabilecek kız 

kardeĢlik oluĢumu kültürler arası bir fenomendir. Felsefe ve teolojide kadınlar 

“yeniden” değerlendirilmeyecek fakat yeni oluĢumda katılımcı olabileceklerdir.”
324

 

 

Mary Daly içinde bulunduğu çağı yeniden adlandırır. BE yani biophilic era 

(yaĢam sevici çağ) necrophilic era‟nın yani ölü sevici–ataerkillik çağının sona erdiğini 

iĢaret eder.
325

 Böylelikle ataerkil baskının karĢısına „biophilic‟ kadın kavramı çıkar. 

Biophilic kadın yaĢamı seven kadındır ve önceliği tüm biophilic yaĢamı 

adlandırmaktır. Daly, biophilic kelimesini seçmesini Ģöyle anlatır:  

 

“Gyn/Ecology kitabımı yazarken pek çok sözlükten biophilia–yaĢam sevgisi 

kelimesini aradım ve sözlüklerde olmadığını keĢfettim. Bu durum beni rahatsız etti. 

Bununla bereber bütün bu sözlükler biophilia kelimesinin yerine necrophilia–ölü 

sevmek kelimesini barındırıyordu. Bu durum ataerkil dünyadaki hayat sevgisinin 

yokluğu ile bağlantılıydı. Kullanılan bütün sözlüklerin aterkil sözlükler olduğunu 

fark ederek bu kelimeyi oluĢturdum. Kitaplarda yer verdim ve o zamandan beri 

kullanıyorum.‟‟
 326
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 Daly‟nin yaĢamı seven kadını ataerkil baskıyı ve düĢüs miti gibi kadın düĢmanı 

dini öğretileri reddetmelidir.
327

 Olmayan bilgiler hakkında olmayan sorular sormalı, 

erkeklerin kurtuluĢu için kendini feda etmemelidir. Ataerkil dil ve mitlerin Ģifrelerini 

çözmeli, kendi itibarlarının kaynağının yine kendileri olduğunu görmelidir.
328

 

 

Fakat Daly‟e göre tüm kadınlar biophilic kadın olamazlar. ÇalıĢmalarında sadece 

erkekleri değil „Ataerkilliğe karĢıyım erkeklere değil.‟ diyen kadınları kendilerine 

yabancı olmakla suçlayarak ataerkil kadınlara dönüĢtükleri için eleĢtirir.
329

 Ona göre 

ataerkillikle bağlarını tamamen koparmayan kadınlar kendi acılarının ya da diğer 

kadınların acılarının farkında değildirler.
330

 Kadınlar ve bazı feministler arasında 

farklılıklar olduğu açıktır. Bu durum ataerkil toplum içinde varolan bir kadın olmanın 

tarihinden biyolojik ya da sosyal farklılıklardan olabilir. Daly bu farklılıkları göz ardı 

ederek erkekleri ve kendi kadın merkezci düĢüncelerini paylaĢmayan herkesi dıĢlar.
331

  

Bell Hooks da; Daly gibi kadınlar arasındaki dayanıĢmanın önemini 

vurgulamaktadır. Ona göre, kadınların ataerkiyi değiĢtirebilmesi için ilk önce kendi 

bilinçlerini yükseltmeleri gerekmektedir.  

 

 “…Erkek-egemen zihniyetin ve cinsiyetçiligin gündelik yasamda 

yansıtılması, kadınların mağdur edilmeleri, sömürülmeleri ve ezilmelerine dair bir 

bilinç yaratmıĢtır. Fakat dıĢarıdaki bu düĢmanla yüzleĢmeden önce kadınların kendi 

içlerindeki düĢmanı yani cinsiyetçi düĢünce ve tavırları değiĢtirmeleri 

gerekmektedir. Çünkü ataerkil düĢünce kadınları, “kendisini erkeklerden daha 

aĢağı gören, ataerkinin gözüne girmek için birbiriyle kıyasıya rekabet eden, 

kıskançlık, korku ve husumet besleyerek birbirini hor gören kadınlar olarak 

sosyalleĢtirdi.‟‟
332
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Daly‟e göre kadın olmakla kadınlık birbirlerinden farklı kavramlardır.
333

 

Beavouir le hemfikir olarak kadın olmanın doğuĢtan gelen bir durum olmadığını 

söyler. Kadın olmak Daly için bir durum değil devam eden bir süreçtir. „Olmak‟ aktif 

bir fiildir.
334

 Kadını sadece annelikle tanımlamanın yanlıĢ olduğunu, sadece annelik 

sıfatıyla kutsallık yakıĢtırılan kadının eĢitliği cennette araması gerektiği gibi yanlıĢ bir 

inancın aĢılandığını söyler.
335

 

 

 “ Negatif ya da pozitif manada kadını bakire- gelin –anne kategorileriyle 

tanımlamak bu yüzden onu sadece cinsiyet iliĢkileri içinde düĢünmek…. Kadını bu 

Ģekilde tasvir eden yazarlar aynı sistemi erkeğe uygulayıp onu bakir – koca - baba 

olarak tanımlamıyor.”
336

 

 

Kadınların ya fahiĢe ya da azize olarak kategorilendirildiğinin altını çizen Daly, 

kadın kaynaklı bir tarihe ihtiyaç duyulduğunu söyler.
337

 Kadını amacından alıkoyan 

her Ģeyi Ģeytani olarak adlandırır.
338

 Örneğin ona göre Havva miti Ģeytanı ve daha pek 

çok Ģeyi yanlıĢ adlandıran ilk yalandır.
339

 

 

Kadının amacını açıklamada kullandığı „Seyahat‟ kavramını yeni kadınların 

dünyasına yaratıcı bir adım, bu dünyayı kadınların isimleriyle yeniden adlandırma,
340

 

dünyayı kadın bireyselliğinin ve varoluĢa katılımının yeri haline getirme olarak 

tanımlar.
341

 Dünya üzerinde herkesin bilmekte olduğu dört yönün yanında bir de hiç 

anlımamıĢ „merkezi‟ yön olduğunu belirtir. Seyahat benliğin merkezine doğru 

gerçekleĢmektedir.
342

 Seyahat için kadınlar kaybedebilecekleri hiçbir Ģeyin olmadığına 

inanarak her Ģeyi riske etmelidirler.
343

 Bu seyahatin araçları metaforlardır. VarıĢ 
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noktası ise kadının varoluĢ gücüne aktif olarak katılabileceği var oluĢ ötesidir.
344

 

Kadının seyahati Daly‟e göre devam eden bir seyahattir. Zaman içinde doğrusal bir 

Ģekilde hareket etmez. GeçmiĢte, günümüzde, gelecekte aynı anda etkili olur. Kadının 

bu yolculuğunu ataerkillikten öte bir dünyanın yaratılması ve keĢfi yoluyla bir var 

olma süreci olarak tanımlar.
345

 

 

Kadınların ataerkil cinsiyet rollerini aĢmaları için bir zamanlar sahip oldukları 

ama zaman içinde zorla ya da subliminal bir biçimde ellerinden alınmıĢ olan var 

oluĢsal cesaretlerini hatırlamaya ihtiyaçları vardır.
346

 Kadınlar eril zihniyetin 

kendilerine dayatmıĢ olduğu tüm kavramlardan sıyrlarak hiçlikle yüz yüze gelmeli ve 

tam da bu noktada ataerkilliği aĢıp var oluĢa katılmalıdırlar. Zaten varoldukları kiĢiye 

dönebilmelerinin yegane yolu budur.  
347

 

Ataerki dinleri özellikle Yahudi- Hristiyan gelenek ve onun korkunç çiçeği 

„Freudçu Teori‟* kızları annelerinden ve anneleri kızlarından çalmıĢtır.
348

 Temel kayıp 

bağ anne-kız arasındaki bağdır.
349

 Yine de yıkım tamamlanmamıĢ; Pamuk prenses, 

Sinderalla gibi çocuk masallarında subliminal mesajlar vasıtasıyla sadece ölü annenin 

iyi yaĢayanın ise zaten kötü üvey anne olduğu fikri küçük yaĢlardan itibaren kadınların 

zihinlerine iĢlenilmeye çalıĢılmıĢtır.
350

 Kadınların subliminal mesajlarla aklını çelme 

varolmanın statik duruma dönüĢtürülmesidir.
351
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araya girmesi örnek olarak verilir.Erkek çocuk genellikle evde güçlü bir otoritesi olan güçlü rakibi 

babadan çekindiğinden her iki ebeveynden de uzaklaĢmak zorunda olduğunu hissederken, annesinden 

çekinen kız çocuk hayran olduğu güçlü babasına daha çok yaklaĢır. 
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 Daly, a.g.e., ss. 149-150. 
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 Kadınlar anne ve kızlarının birbirlerinin yüzüne gururla baktıkları bir günün 

hayalini kurmaya baĢlamaktadırlar.
352

 Ancak böyle bir dünyada kadın ataerkil semboller 

sistemini yıkarak yeni bir gelecek oluĢturabilir.
353

 

 

Bütün bu çözümlemelerin sonrasında Daly erkek tanımlı bir kadın yerine, kadın 

tanımlı bir kadın sistemi ileri sürer. Bu zamana dek isimlendirme gücü, erkeklerin 

imtiyazındaki cinsiyet rolleri ataerkillik tarafından belirlenmiĢtir. Daly, 

kadınlığın(femininity) erkek yapımı olduğunu ve diĢilikle (femaleness) gerçekte 

alakalı olmadığını söyler. ona göre erkekler kadın üretebilir ama kadın yaratamazlar. 

Bu yüzden kadınlar kendilerine ait yeni kategoriler oluĢturmalı ve „tam‟ olabilmek için 

ataerkil cinsiyet kategorilerini atmalıdırlar.
354

 Bu noktada Daly ortaya kızkardeĢlik 

kavramını atar. KızkardeĢlik komünal, yaratıcı, politik, hiyerarĢik olmayan bir 

varoluĢun görünümüdür.
355

  Bu kavramda kadınlar kendilerini erkeklerden 

ayırmalıdırlar. Ancak o zaman kendi seslerini bulabilir, kendilerini, diğerlerini ve 

Tanrı‟yı adlandırabilirler.
356

 Sonuç olarak kızkardeĢliğin geliĢmesi, hiyararĢiyle 

tahakkümün temel toplumsal ve zihinsel modelini hedef aldığı için emsalsiz bir 

tehdittir.‟
357

  

 

4-12- Mary Daly’nin dili kullanımı 

 

Kültürel mirasımız olarak dil, düĢüncemize, algılamamıza ve dolayısıyla 

gerçekliğimize etki etmektedir. Kadınların dille ilgili problem yaĢamalarındaki nokta 

ise dilin ataerkinin diğer kurumlarında da olduğu erkeklerce oluĢturulmuĢ olmasıdır. 

Dilin nasıl kullanılacağına, iĢleyiĢine ve manaya eril zihniyet karar vermiĢtir. 

Dolayısıyla Daly‟nin de temsilcilerinden olduğu radikal feministler dilden erkeğin 

çıkarılmasını ve eril anlamın çözümlemesinin yapılması gerektiğini düĢünmektedirler.   

Çünkü hali hazırdaki düĢünce ve ifade sistemimizi algılamamız da bu eril zihniyetin 

bir ürünüdür. Bunun yanısıra radikal feministler, kadınların dil kullanımında 
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dezavantajlı bir yere sahip olduklarını da iddia ederler. Kadınlar eril olan dile 

mahkûmdurlar ve bu zorunluluk kadınların deneyim ve algılamalarını bozarak, 

anlatılmalarını zorlaĢtırır. Bu yüzden kadınlar ya kendilerine ve topluma 

yabancılaĢırlar ya da kendilerini, algıladıkları sahte gerçeklerle örtüĢecek biçimde 

ifade etmeye çalıĢırlar. Ama yine de baĢarısız olurlar ve sessizleĢirler.
358

 

 

 Feminist teoloji bu anlamda dille ve onun insan bilinçliliğine Ģekil verme  

gücüyle yakından ilgilenmiĢ, özellikle de Tanrı ile ilgili olan din dilimizin erkekler 

tarafından geliĢtirildiğini iddia etmiĢtir. Bu yüzden dil reformu, özellikle Tanrı dili, 

feminist teolojinin ilgilendiği en önemli konudur. Tanrıyı özellikle eril terimlerle 

isimlendirmek hiyerarĢik ve üstünlükçü* kilise yapılarını olduğu kadar ayinlerle ilgili 

düzenlemeleri de yasallaĢtırmıĢtır. Tanrı‟yı eril olarak adlandırma kadına „öteki‟ rolü 

vermiĢ ve kadınların Tanrı‟yı „yaratıcı‟ olarak düĢünememesine yol açmıĢtır. 
359

  

 

4-12-1 Ataerkil dilin kadın deneyimlerindeki yansımaları 

 

Dilin yeri ve rolü Daly için de her zaman büyük bir ilgi kaynağı olmuĢtur.
360

 O 

sadece bir filozof ve teolog değil aynı zamanda yetenekli bir dilbilimcidir. Dil sosyal 

olarak iletilen bir sistem olduğundan Daly devrimsel değiĢiklikler için dilbilimsel 

stratejiler kullanır. Gerçekliği değiĢmeyen bir durumdan ziyade bir süreç olarak 

görür
361

 ve “gerçekliği sadece kelimelere dökerek tam bir hale getirebilirim”
362

der. 

 

Daly dil ile ilgili çalıĢmalarına Gyn/Ecology ile baĢlamıĢ Pure Lust, Wickedary, 

Outercourse ile devam etmiĢtir. Daly‟nin dili kullanım Ģekli ve analizi felsefesinin 

ayırıcı özelliği olan bir tür benlik bilincini geliĢtirir.
363

 Gyn/Ecology ve Pure Lust 

kitapları Daly‟nin dil konusundaki geliĢimini gözler önüne serer. Bu çalıĢmalarında 
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kelimelerle oynar. Fiillerin isimler üzerindeki önemini vurgular ve dili dile karĢı 

kullanır.
364

 

 

Dil, Daly‟e göre ataerkinin kadın üzerindeki egemenliğini devam ettirmesinin 

temel yoludur.
365

 Politik ve temelde ataerkildir. Gücü ve kontrolü beraberinde getirir. 

Adem‟ den beri isimlendiren ve güce sahip olan hep erkekler olmuĢtur. Bu sebeple dil 

Daly‟ye göre cinsiyet ayrımını körükleyecek Ģekilde dizayn edilmiĢtir. Buna örnek 

olarak batı dili verilebilir. Ataerkil dil, Daly„nin söylemiyle „yalan‟ kadınları 

sessizleĢtirir.
366

  

 

“ Kadınların zihni bozuldu ve sessizleĢtirildi. Özgür ruh(free will) 

varoluĢumuzun adından ziyade iç giyim markası oldu. Böylesi marka isimleri 

kadınları „moron‟ olarak etiketlendirir. MoronlaĢmıĢ kadınlar erkek yazımı 

metinlerin ,ki bunlar Ġncil‟e ait, edebi, tıbbi, yasal, bilimsel metinlerdir, doğru 

olduğuna inanır. Bu yüzden iĢlevi bozulmuĢ kadın, erkek metinlerini okuyan uysal 

simgeler olarak kabule, erkek sonuçlu teknolojiyi benimsemeye, gerçekliğin doğru 

yapısı olarak erkek üretimlerini kabul etmeye istekli olurlar. Ataerki bizim 

evrenimizi(cosmos) çaldı ve yerine Cosmopolitan‟ı* ve kozmetiği koydu. Ġçi 

boĢaltılan kadın terapi, kıyafet, makyaj gibi kandırmacalarla
367

 bu boĢluğu 

doldurmaya çalıĢırken aslında kendini tükettiğini fark etmedi. Böylelikle bizi, 

evrenimizi onlar yaratmıĢ oldu.”
368

 

 

Dildeki doğal ve masum görünümlü terimler ataerkil çağrıĢımlar gizler. Bu 

yüzden Daly, kadın merkezli bir dil ve yeni bir bakıĢ açısı hedefler. Kadın merkezli 

yazı risk almak anlamına gelir. Ataerkil yazın, dil ve stil; kadınların heyecanını, 

içlerindeki kötü ruhları yani ataerkil öğeleri kovma enerjilerini tam olarak 

yansıtamaz.
369
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Daly kadın biçimli dilin (gynomorphic) yeni bir farkındalık uyandıracağına, 

ataerkil „öteki‟ yerine diĢil bir „benlik‟ yaratacağına inanır. Bu amaçla kadınlar için yeni 

bir sözlük olarak düĢündüğü „Websters‟ First New Ġntergalactic Wickedary Of The 

English Language‟ı (Websters Ġngiliz dilinin ilk yeni ötekileĢtirilmiĢ kötü kadınlar 

sözlüğü) oluĢturur.
370

 Gyn/Ecology kitabında da ataerkilliğin dıĢında bir dünya 

keĢfedilmesi için kullanılan dilin radikal bir biçimde yıkılması ya da yapısının 

çözülmesini önerir. 

 

Terse çevirme stiliyle Daly okuyucularından cinsiyet farkındalığı ile ilgili 

düĢünmelerini ister. Ataerkil meslektaĢlarının aksine temel kaynak olarak kadınların 

deneyimlerini, geçmiĢlerini ve Ģimdilerini kullanır. Ġkincil kaynakları pek çok farklı 

alandaki erkek yazarlı metinlerdir. Daly, bu metinleri onların limitlerini, 

aldatmacalarını ortaya çıkarmak için ya da sıçrama tahtası olarak kullandığını 

söyler.
371

 Bununla beraber bu metinlerin kadın düĢmanı ve ataerkil bir bakıĢ açısıyla 

yazıldığının da farkındadır.
372

 

 

Daly kelimelerin kökenine inmeyi ve onları analiz etmeyi sever. Örneğin 

Gyn/Ecology kitabının baĢlığı buna bir örnektir. Gyno Latince kadın demektir. BaĢlık 

tam olarak Daly‟nin söylemek istediği Ģeyi, dini efsanelerden kötü Ģakalara kadar tüm 

katmanlarda ataerkil kaynaklı bir kirlilik olduğunu; organizmalar ve çevreleri arasındaki 

kompleks iliĢkiler ağını tanımlar. Sabitleme ve parçalara ayırmaya dayanan ve erkekler 

tarafından kadın türünün bilimi olarak tanımlanan jinekolojinin aksine gyn/ecology her 

Ģeyin birbiriyle bağlı olduğunu teyit eder.
373

 Gyn/ecology aynı zamanda bazı kelimeleri 

tersine çevirmenin de bir örneğidir. Doğurma gibi kendilerinin yapamadıkları bir eylemi 

mesleklerine yaptırmak adına, ki çoğu jinekolog erkektir, kadın üzerinde kurmaya 

çalıĢtıkları erkek kontrolünün bir örneğidir. 

 

Daly kadın özgürlüğünü kısıtlayanlara karĢı düĢüncenin dili diye adlandırdığı 

yeni bir dil geliĢtirir. Bu dil sayesinde sosyal düzensizliğin giderilebileceğini düĢünür. 
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Daly‟nin kendi çalıĢmalarında kelimeleri dilbilgisi kurallarına göre hecelemez, farklı 

Ģekilde hecelenip farklı duyulmasını sağlar. Bu yönteme ek olarak noktalama 

iĢaretlerini alıĢıldık Ģekillerinin dıĢında kullanarak ataerkin mantığını, sesini ve 

tabularını yıkmayı amaçlamaktadır.
374

 Dilbilimsel yöntemlerini açıklarken Daly: „Ben 

genellikle aldatıcı kelimelerin gerçek yüzlerini onları eklerine ayırarak gösteririm. 

Ayrıca daha az bilinen anlamlarını kullanarak gizlenmiĢ evrimlerinin maskesini 

düĢürürüm‟
375

 der.  

 

Daly bu yöntemleriyle akademik sözlüğe gerçek bir feminist katkı sağlamıĢtır. 

Örneğin homocide (adam öldürme) ya da genocide(soykırım) kelimelerinin yerine 

gyn/nocide (kadın öldürme- kadın soykırımı) kelimesini kullanmıĢtır. Bu konudaki 

diğer güzel örnek ise hatırlamak anlamına gelen “remember” kelimesidir. Daly bu 

kelimeyi parçalara ayırarak re-member(yeniden kendisinin üyesi olmak) anlamında 

kullanmıĢtır. Bu kullanımı ile kelime ataerkilliğin etkisi olmaksızın kendi organlarının 

ve vücut bölümlerinin her birinin anlamını tekrar kurarak yeniden kendilerinin üyesi 

olan, özbenliklerini hatırlayan kadınları anlatır.
376

 

 

Daly‟e göre kadınların özgürlüğü cinsiyetçi dünyanın yapılarında gömülü olan 

dilin ve simgelerin hadımını içerir.
377

 Bunun için Daly „Bazen okuyucuyu kelimeyi 

farklı bir Ģekilde dinlemeye davet ederim‟ der. Örneğin „delight‟ kelimesi sevinç, zevk, 

keyif, haz, füsun, sihir anlamlarına gelir. Ama kelimeyi de-light olarak ayırdığımızda 

ıĢıktan, aydınlıktan, idrakten mahrum bırakma anlamına gelebilmektedir. Bununla 

beraber Daly gerçek olmayan, kadın varlığını karmaĢıklaĢtıran ve kadınların 

üzerindeki baskıyı gölgeleyen kelimeleri reddetmektedir.
378

 Bu kelime grubuna örnek 

olarak baĢkan-reis anlamına gelen chairman kelimesini verir. Kelimeye “man” (erkek) 

eklenerek kadın varlığı dıĢlanmıĢtır. 
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Mary Daly‟e göre kadınların benliklerine, doğuĢtan getirdikleri cinsiyet 

özelliklerine yabancılaĢmalarının en önemli nedeni kadınların kendi gerçekliklerini 

kuran dile de yabancılaĢtırılmalarıdır.
379

 

 

Daly, Gyn/Ecology adlı çalıĢmasında eril mitler yerine kahramanlarının kadın 

olduğu diĢil mitler oluĢturulması gerektiğini söyler. Bu mitler yazılırken Ģirret, cadı, 

koca karı gibi kelimelerin aynı eril mitlerin kendi kahramanlarını tanımlarken yaptığı 

gibi büyük harfle yazılmaları gerektiğini bu sayede aĢağılamak için kullanılan 

anlamların değiĢtirilebileceğini vurgular.
380

 

 

Mary Daly‟ye göre bu kelimelerin anlamlarının değiĢtirilmesi önemlidir. Jane 

Caputi ile hazırladıkları sözlük de kadınlar için kullanılan terimlerin yıkılması ve 

yerine yenilerinin konulması amacını taĢır.
381

 

 

Ataerkin elinde bulundurduğu adlandırma gücü Daly‟e göre hem felsefi hem de 

politik bir harekettir.
382

 Kadınlar ataerkil dilin kadınlardan çaldığı „kendilerini 

adlandırma gücünü‟ geri almak zorundadırlar. Daly, bu gücü kadın varoluĢunun 

önündeki en büyük engellerden biri olarak görmüĢ „Ġnsanca var olmak kendini dünyayı 

ve Tanrı‟yı adlandırmaktır.‟ demiĢtir.
383

 

 

Daly‟nin çalıĢmalarında önemli bir yere sahip olan „Adlandırma‟ yöntemi 

derinlere gömülmüĢ anlamı yüzeye çıkarmanın yollarından biridir. Bu kelimelerin gizli 

kalmıĢ anlamlarını kullanma, kelimelerin kökenlerini ve değiĢmiĢ anlamlarını ortaya 

çıkarma, kadınları ikincil konuma iten sonuna –adam/-adamı ekli kelimeleri 

kullanmama, okurları kelimelerin farklı Ģekillerde okunabilecek bir kökenleri olduğuna 

inandırmak gibi yolları içine alır.
384

 

 

                                                           

379
 Daly, a.g.e., s. 5. 

380
 Atayurt, Didem, “DiĢil Bir Ġtaatsizlik: Bir Örneklem Olarak Bejan Matur ġiiri” Kadın AraĢtırmaları 

Dergisi, yıl 2013/1 sayı:12, ss.83-102 
381

 Daly, Mary and Jane Caputi, a.g.e., ss.1-5. 
382

 Durham, a.g.e., s.37. 
383

 Daly, Mary Beyond God the Father, s.8. 
384

Daly,  Mary Gyn Ecology,ss. 24-25. 



91 

 

Dile diĢilliği getirmek amacıyla Daly; kadınların geçmiĢ deneyimlerini 

hatırlamalarının kilit bir rol üstlendiğini söyler. Sonuçta onları ikincil konuma iten 

nedenlerden biriside eril dildir.
385

 

 

Daly dilin eĢsiz formlarını kadınların kendi potansiyellerini ve varoluĢlarını 

keĢfetmeleri için bir araç olarak kullanır.
386

 Örneğin „spinster‟(evde kalmıĢ kız) 

kelimesi yaygın olarak küçümsemek amacıyla kullanılır ama bu onun yüzeysel 

anlamıdır. ĠĢi eğirmek olan kadın anlamına gelen kelime aslında anlam bakımından 

son derece güçlüdür. Bu zengin fiilin anlamını kısıtlamak için herhangi bir sebep 

yoktur. ĠĢi eğirmek olan bir kadın üretim sürecine katılır. Kendi benliğini çocuklarına 

ya da erkeğe göre değil kendi seçer. Bu anlamda o adeta dönen bir derviĢ gibidir.
387

 

 

Anlam gücü elinden alınmıĢ diğer bir kelime glamour‟dur. Merriam Webster* da 

verilen ilk anlamı „sihirli‟dir. Ortaçağda „Glamour‟ gücüne sahip cadıların erkek üyeyi 

ortadan kaldırabileceğine inanılırdı. Modern kullanımda bu anlam hemen hemen yok 

olmuĢ gibidir.
388

 

 

Dokumak anlamına gelen Latince terim „texere‟ hem textile (tekstil) hem de text 

(metin) „in köküdür. Anlam ayrılmasındaki bu ironiyi not etmek kadınlar için 

önemlidir. „Dokuma sürecimiz tekstil devamlılığı seviyesine, çorap yamamaya 

indirgendi. Metinler erkek krallıklar için oluĢturulurken ataerkil gelenekte dikiĢ ve yün 

eğirme iĢi kızlara verildi.‟
389

 

 

Mary Daly gibi feministler kadın gerçekliğinin yeniden yaratılması metodu 

olarak yeni bir kadın dili yaratmanın önemi üzerinde dururlar.
390

 Örneğin 

„Hagiography‟ aziz ve azizlerin hayatının anlatıldığı biyografi olarak tanımlanır. 

Yunanca hagios(kutsal) teriminden gelir. Mary Daly bu kelimeye karĢı Hag-
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ography(cadıyoloji) kelimesini oluĢturur.
391

 Daly‟nin çalıĢmalarındaki adlandırma, bir 

tür kinaye olarak görülebilir.  

 

Daly‟e göre yanıltıcı kavramlar, algılar dil vasıtasıyla zihinlere yerleĢti. 

Subliminal ya da açık olan bu yerleĢmede din, edebiyat, medya ve dilbilgisi önemli rol 

oynadı.
392

 Bu subliminal kavramlara örnek olarak Daly Gyn/Ecology kitabında 

kadınları aĢağılamak için kullanılan Ģu kelimeleri gösterir: 

 

Bunny: tavĢancık- genç ve cazibeli kız 

Bitch: diĢi köpek-fahiĢe 

Beaver: diĢi kunduz-vajina 

Chick: piliç-genç kadın 

Cow: inek-çok ĢiĢman kadın 

Nag: binek atı - dırdırcı  

Foxy: diĢi tilki - kıvrak vücutlu  

Bat: yarasa- çirkin geveze kadın   

 

Diğer bir subliminal mesaj „he‟* zamirinin kullanımıyla alakalıdır. Ortaçağ 

boyunca „he‟ hem kadın hem erkek için kullanılan bir zamirdi. „She‟ ortaya 

konulduktan sonra sadece kadınları niteledi. „He‟ sözde kadını da içeren genel 

kapsamlı kullanılmaya baĢladı. „She‟ kadını, „he‟ tüm insanlığı niteledi. Buradan 

subliminal olarak kadının insan olmadığı görüĢü çıktı.
393

 

 

Daly‟nin Tanrı kelimesi ile ilgili endiĢesi de sadece dilbilgisel değildir. O Tanrı 

kelimesini sadece isim olarak kullanılmasında problem görür. Fiillerin isimlerden daha 

önemli olduğunu vurgular.
394
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“Tanrı niçin bir isim olmalıdır? Neden daha aktif ve dinamik olan bir fiil 

olmasın? Tanrı‟yı bir isim olarak adlandırmak dinamik bir fiili katletmek değil 

midir? Ve fiil statik bir isimden ziyade kesinlikle daha kiĢiye yönelik değil midir? 

Tanrı‟nın insan biçimindeki sembolleri kiĢiliği nakletmeyi hedefleyebilir fakat 

onlar Tanrı‟nın varoluĢ olduğunu iletmede baĢarısız olurlar.”
395

 

 

Tanrıça kelimesini kullanmayı tercih ederek Tanrı terimini kullanmayı reddeder. 

Kasti olmayarak diĢinin süper insan olduğu fikrini iletir. Sonraki çalıĢmalarında 

vazgeçtiği Tanrıça terimini de kadının ne olabileceği ihtimali ve potansiyelini temsil 

etmesi için metamorfik olarak kullanır.
396

 

 

4-12-2- Metafor- sembol 

 

Sadece toplum ve kültür değil aynı zamanda dil de öz kimliğimiz üzerinde 

etkilidir. Toplumun kültürün ve dilin öz kimliğimizi etkilediği doğruysa bu aynı 

zamanda Tanrı hakkında düĢünme ve konuĢma biçimimizi, Tanrı suretinde yaratılan 

var oluĢumuzu da etkiler. Yalnız Ġncil Tanrı suretinin ne olduğunu açıkça belirtmez. 

Bu konuda gizemli ifadelere yer vererek insan varoluĢunun özünün Tanrıyla olan 

iliĢkisinin özü olduğunu söyler. Bu da sadece Ġsa‟da dolayısıyla erkek te 

mümkündür.
397

 Ġsa, Tanrı için belirgin bir biçimde eril bir imge, sembol ve 

metafordur.
398

 

 

Toplumların özellikle din dillerine baktığımızda kadına zarar verici ve kimliğini 

baskılayıcı pek çok kullanımla karĢılaĢırız.
399

 Özellikle Tanrı hakkında 

konuĢtuğumuzda dilin doğruluk, yararlılık gibi kendi limitleri olduğunu görürüz. Bu 

yüzden insanlar sembol, metafor ve modeller yarattılar. Metafor ya da sembolün genel 

bir tanımını yapmak zordur.
400

 Metafor, sembol ve modeller bir Ģeyi tam anlamıyla 

anlamadığımızda bize yardımcı olurlar. Bir kavramı açıklamada doğru kelimelere 
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sahip olmadığımızda bize bir konuĢma yolu sunarlar. Bununla beraber metaforlar nötr 

değildir. Sembol genellikle tanımladığı nesneye benzer. Metafor ise üstü kapalı 

benzerlik(analoji) yada karĢılaĢtırma tarafından tanımlanabilen mecazi bir dili içerir. 

Metafor kendi gerçekliklerine ve Tanrı fikirlerini Ģekillendirerek kendi kiĢisel 

dini potansiyellerinin farkına varabileceklerini düĢünen kadınlar için teolojik bir 

araçtır. Bu kadınlar feminist metaforu kendi dini geliĢimlerine dayanak olarak 

kullanırlar.
401

 

 

Metaforlar yoluyla Tanrı hakkında konuĢmak önceden belirlenmiĢ anlamlar 

yaratabilir. Mcfague bu konuda: „……dil baĢka türlü düĢünme ve konuĢma yollarını 

içne almadığında tehlikeli olabilir ve böyle yaparak bir konuyu anlamanın yegane yolu 

haline gelebilirler.‟ der. Dolayısıyla Tanrı „lord‟ gibi eril terimlerle tanımlandığında 

kadınların özbenliklerine karĢı bir bariyer oluĢturabilir. Aynı Ģekilde „annemiz‟ gibi 

diĢil terimler de aynı bariyeri erkeklerin öz benliklerine karĢı oluĢturur.  

 

Feminist teoloji, Tanrı‟yla ilgili metaforların yetersiz olduğunu ve değiĢtirilmesi 

gerektiğini söyler. Tanrı dili mecazi bir dildir.
402

 Bu amaçla Daly yanlıĢ olduğunu 

düĢündüğü Hristiyanlığa ait Tanrı fikir ve sembollerini tahttan indirmeye çalıĢmıĢtır.
403

  

 

“Yüce varlık dediğimiz Tanrı kavramımız değiĢmelidir. Kadınların araĢtırma 

güçleri sezgilerinde kök salmıĢtır. Onların varoluĢ güçleri daimi bir biçimde 

geliĢen, yaratan ve iletiĢim kuran bir varoluĢtur. VaroluĢ durağan bir eylem ifade 

eden geçiĢsiz bir fiil bağlamında tanımlanır. Bu yüzden Hristiyanlığın Tanrı 

sembolleri durağan ve sınırlı olarak düĢünülür. Çünkü „O‟ (he) değiĢmez olarak 

açıklanır.”
404

 

 

Daly dildeki metafor ve sembollerin anlamlarının kadın tanımlı olarak ters yüz 

edilmesine odaklanmıĢtır. Daly‟nin gizemsizleĢtirme dediği bu yöntem ataerkinin 

kadınları kandırmak için kullandığı yöntemlerin tersinin uygulanmasını içerir. Mary 
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Daly‟nin dönüĢtürme olarak adlandırdığı bu yöntemlerden bir diğeri ataerkinin 

saflaĢtırma takıntısını, kadınlara hayat içindeki duruĢlarının nasıl olması gerektiği 

hakkında onlara danıĢılmaksızın karar verilmesini ve bunların kayıtsız Ģartsız kabulü 

için bilimin bu söylemlere alet edilmesini hedef alır.
405

 

 

Dildeki yerleĢik tanımlamaların anlam bakımından değiĢikliğe uğramaları çok 

zordur. Bu ancak dilin yapısıyla oynanarak baĢarılabilir. Daly‟e göre dil üzerinde 

sayısız düzenlemelerin yapılabileceği bir alandır. Önemli olan kadınların değiĢikliğe 

uğramıĢ kelimeleri tespit etmeleri onları çok boyutlu bir Ģekilde 

değerlendirmeleridir.
406

 

 

Daly‟ye göre semboller ve metaforlar sabit değildirler. Semboller metaforlar gibi 

çalıĢsa da, metaforlar sembolün olanaklarından fazlasına sahiptirler. Bu yolla Daly, 

gerçekliği sadece temsil etmekle kalmayıp aynı zamanda onu tekrar tekrar kuran 

cinsiyete dayalı bir dil anlayıĢından bahsetmektedir.
407

 

 

Daly toplumun ortak hayal gücünün değiĢebileceğini düĢünür.
408

 Toplumun 

kullanmakta olduğu dini metafor ve modelleri değiĢtirerek kadının ve toplumun diĢil 

benliğe olan bakıĢının yeniden inĢa edilebileceğine inanır. Sonuçta Tanrı hakkında 

kullanılan semboller insan üretimidir. Bu yüzden din dilinin kadınlar için daha anlamlı 

hale gelebilmesi eril kullanımlardan arındırılmasını gerektirir.
409

 

 

Sheila d. Collins ataerkil metaforların ast- üst, değersiz- değerli gibi birbirine 

bağlı yarımlar ikiliği olarak özetlenebileceğini söyler.
410

 Feministler ise bu ikilikleri 

kadın doğasına zarar verdikleri gerekçesiyle reddederler. Dildeki sınırlılığa ait bu 

problemin çözümünün eĢitlilik ve karĢılıklılık iliĢkileri içerisinde metaforlar aramak ve 

kullanmak olduğunu düĢünürler. Onlara göre günlük hayatta çok göze çarpmasa da 
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toplumu derinden etkileyen mit ve metaforlar diĢil bir semboller sistemiyle yeniden 

oluĢturulmalıdır.
 
 

 

 Bu yüzden Daly de çalıĢmalarında önermesel ifadeler yerine metaforik ifadelere 

vurgu yapar. Onun için din dilinin önermesel kullanımı Tanrı‟yı yer ve zamanla 

sınırlandıran bir nesne konumuna getirmektedir. Hristiyanlığın Tanrı‟nın değiĢmez 

doğasını eril metaforlar ve önermesel ifadeler içinde açıklayarak Tanrı‟yı 

sınırlandırdığını düĢünür.
411

  

.  

4-13-Mary Daly’nin etkilendiği düĢünürler 

 

4-13-1-Simone De Beauvoir 

 

Mary Daly 1968‟de yazdığı the Church and The Second Sex ile Beavouir‟ın 

Second Sex kitabı ve kilise arasında gözle görülür bağlantılar kurar. Kadınların 

baskıya uğramıĢ durumlarını en etkili ve en kapsamlı biçimde anlatan çalıĢma olarak 

değerlendirdiği kitapta
412

 kadınların kendilerine ait bir tarihleri ya da dinleri olmadığı 

konusunda Beavouir‟le hemfikirdir.
413

 

 

Simone de Beauvoir  20. yüzyılın en etkili yapıtlarından biri olan Ġkinci Cins‟de 

Kadın konusuna varoluĢçu bir biçimde yaklaĢmıĢtır. VaroluĢçu felsefeye göre sadece 

özgür seçimleriyle hareket edenler gerçekte varolabilirler. Nitekim varolmak pasif 

değil aktif bir eylemi gerektirir. Bu sebeple Beauvoir çalıĢmalarında bireysel 

özgürlüğün koĢulu olarak bireysel varoluĢa ağırlık vermiĢtir. VaroluĢçuluğun “varoluĢ 

özden önce gelir”  düĢüncesinin ıĢığında “kadın olarak doğulmaz; kadın olunur” 

diyerek kadınlığın doğuĢtan gelen bir cinsiyet özelliği ile sınırlı tutulmasına karĢı 

çıkar. O kadınların diĢil” doğduklarını kabul etmekle beraber sosyal aĢılama yoluyla 

diĢiliklerinin sağlamlaĢtırıldığını savunan anlayıĢın yıkılması gerektiğini düĢünür. 
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Tarih boyunca kısıtlanarak pasif roller verilmiĢ olan kadın hayattaki konumunu 

„öteki‟olarak kabule zorlanmıĢtır. Ġkinci cins adlı kitabında beauvoir kadının özerk bir 

varlık olarak görülmediğini, kadının sürekli olarak erkeğe göre tanımlandığını anlatır. 

Erkeğin mutlak özneyi kadının ise öteki cinsi temsil ettiğine değinir. ÖtekileĢtirlmenin 

kadınlarca içselleĢtirilmesinden yine erkekleri sorumlu gören baevouir: “Kadını 

götürüp mutfağa ya da süslenme odasına kapatıyor, sonra da ufkunun darlığına 

ĢaĢıyoruz; kanatlarını kesiyoruz, sonra uçamıyor diye yakınıyoruz” demektedir. 

 

Beavouir varoluĢçu felsefedeki ben-öteki diyalektiğini Hegel ve Sartre‟ın 

teorileri ıĢığında açıklamaya çalıĢmıĢtır. Hegel bireylerin baĢkalarını tanıma yoluyla 

kendilerini tanıyabileceklerini belirterek bunu efendi- köle iliĢkisine benzetir. Hegel‟e 

göre insan bir özbilinçtir ve doyuma ulaĢabilmesi için baĢka bir özbilince ihtiyacı 

vardır. Bu yüzden bir bilinç diğer üzerinde egemen olmaya çalıĢır. Burada amaç 

sadece üstünlük sağlamaya çalıĢmaktır zira sonunun taraflardan birinin ölümü ile 

bitebilecek bir mücadele üstünlük kurulacak nesnenin ortadan kalkmasına, üstünlük 

kavramının anlamsızlaĢmasına yol açacaktır. 

 

“[…] insanlık erildir ve erkek kadını kendisi için değil, erkeğe göre tanımlar; 

kadın özerk bir varlık olarak görülmez… Erkek kadına referansla değil, kadın 

erkeğe referansla tanımlanır ve farklılaĢtırılır. Kadın rastlantısal olandır, özsel 

olana karĢıt özsel olmayandır. Erkek öznedir (ben), mutlak olandır, kadın ise öteki 

cins‟tir.” 
414

 

 

Sartre ise bu ayrımı kendinde varlık ve kendi içinde varlık olarak adlandırıp, 

yorumlar.
415

 Kendinde varlık nesneler dünyasını yani kadını oluĢtururken kendi içinde 

varlık insanı oluĢturmaktadır. Sartre, insan dıĢındaki her Ģeyin bir belirlenmiĢlik içinde 

olduğunu belirtir. 
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Simone de Beauvoir ben-öteki kavramlarını tarih boyunca süregelen kadın-erkek 

iliĢkileri üzerine uygulamaya çalıĢmıĢtır.
416

 Beauvoir‟e göre dünya ilk insandan bu yana 

erkek egemen bir dünya olagelmiĢ ve kadın ve özdeĢleĢtirildiği doğa erkeğe mahkum 

edilmiĢtir. Kadının neslin devamını sağlayan anneliği ona değer kazandırmaktan ziyade 

sadece ev içinde tutulmasının yolunu açmıĢtır. Erkekler ataerkil kurumlar ve mitler 

yoluyla hegomanyalarını sağlamlaĢtırırken kadınlar kendilerinin özne olduğu bir tarih 

oluĢturamamıĢlardır.
417

 Beauvouir bu düĢüncelerini “Kadınlar, kendi tasarılarını 

yansıtan herhangi bir erkek miti kurmamıĢ oldukları” içindir ki hâlâ erkeklerin 

rüyalarıyla rüya görürler.‟diyerek ifade etmektedir.
418

 

 

Beauvoir yukarıda bahsettiğimiz düĢüncelerine ek olarak kadının özgürlüğünü 

gözden çıkararak kolay yolu tercih ettiğini söylemekten çekinmez. Ona göre gönüllü 

ötekiliğe soyunan kadın nesne olmanın sağlamıĢ olduğu avantajlarından yararlanmak 

ister. Buna örnek olarak sorumluluk almamayı verebiliriz.
419

 Kadının baĢka bir bireye 

bağımlı olma isteği dolaylı ya da direkt olarak kadınaların zihinlerine iĢlenmiĢ bir 

bilinçlilik yanılgısıdır. Bağımsızlığı sadece kendi içinde araması gereken kadın eĢ 

olma ya da annelik gibi rollerin kutsal görünümlü maskeleri altında oyalanmaktadırlar. 

 

4-13-2-Paul Tillich 

 

Paul Tillich‟in Mary Daly‟nin entelektüel geliĢimi üzerindeki öğretici etkisi hem 

biliçli hem de bilinçsiz Ģekilde olmuĢtur. Daly‟nin ilk kitapları Tillich‟e ait konseptleri 

ve dili yansıtır. Sonraki kitaplarında ise Tillich‟i kendi analizleri için bir sıçrama 

tahtası olarak kullanır.
420
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Tillich, Tanrı‟yı „bizzat oluĢ‟ ve „varlığın sebebi‟ olarak tasvir eder.
421

 O, bir 

varlık olmayıp, aksine bütün varlığın yapısıdır. Bu sebeple bizzat oluĢ olduğunu 

söylemek dıĢında, Tanrı‟yı literal anlamda tasvir etmek mümkün değildir. „Sistematik 

Teoloji‟ adlı eserinde Tillich, Hıristiyanların Tanrı‟yı tasvir etmek için kullandıkları 

„zât‟ ve „teslis‟ gibi geleneksel sembolleri değerlendirir ve onları, yeniden yorumlama 

gereği bulunduğunu düĢünse dahi, yeterli bulur.
422

 

 

Tillich‟e göre, nihaî bir ilginin nihaîliğini tartıĢmak anlamsızdır. Tanrı 

düĢüncesindeki bu öğe kesindir. Bu öğenin sembolik anlatımı, bütün insanlık tarihi 

içerisinde sonsuzluk derecede çeĢitlilik gösterir. ĠĢte yine burada, nihaî ilginin 

sembolize edildiği figürlerden birinin veya ötekinin „var‟ olup olmadığını sormak 

anlamsızdır. Eğer „var olma‟ bütün gerçeklik içerisinde bulunabilecek bir Ģeye iĢaret 

ediyorsa, hiçbir Tanrısal varlık yoktur. Sorun, sayısız iman sembollerinden, imanın 

anlamına en uygun olanın hangisi olduğudur. BaĢka bir deyiĢle, nihaîliğin hangi 

sembolü, putperest öğeler olmadan nihaî olanı ifade etmektedir? Tillich‟e göre, 

problem, “Tanrı‟nın varlığı”-ki bu da, kendi içinde kelimelerin imkânsız bir 

bileĢimidir-değil, yukarıdaki sorudur. Ġnsanın nihaî ilgisindeki nihaî olan Tanrı, diğer 

bütün kesinliklerden daha kesindir. Tanrısal bir figürde sembolize edildiği haliyle 

Tanrı, bir iman, cesaret ve risk meselesidir
423

 

 

Tillich‟in, “Tanrı‟yı, gücün, anlamın temeli ve derinliği” olarak görür.
424

 Ona 

göre Tanrısal hayat, derin olan dinamik birliğe ve forma sahiptir.
425

 

 

4-13-2-1- Tillich in korelasyon metodu 

 

Tillich‟e göre varoluĢsal sorular tarih boyunca çoğu kimse tarafından ontolojik 

terimlerle ifade edilmekten kaçınılmıĢtır. 
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Tillich, kitabı Sistematik Teoloji‟nin birinci cildinde korelasyon metodunu 

ayrıntılı Ģekilde ele alır. Tillich‟in kullandığı korelasyon, varoluĢsal sorunları, teolojik 

cevapları ve dolayısıyla Hristiyan inancının içeriğini de açıklamaya yardımcı bir 

metottur.
426

 

 

Din felsefesinin temel uğraĢ alanı içinde yer alan teoloji, insan ve Tanrı‟dan 

oluĢan bütüncül yapı bu metot ıĢığında ele alınır. Doğrusu Tillich‟e göre Tanrı varlığın 

yapısıdır, ama varlığın yapısı tarafından belirlenmez. O bu yapı içinde tükenmez ve 

ulaĢılmaz bir derinliktir. Ġnsan da dahil tüm önceliler bu yapıya katılır.
427

 

 

Korelasyon metodu, varoluĢsal soruları teolojik cevaplarla açıklamaya çalıĢan bir 

methodtur.
428

 Bu method birbirinden bağımsız iki faktörün birbiri ile karĢılıklı iliĢkisi 

olarak tanımlanabilir.
429

 Yani her iki taraf aynı anda hem birbirini etkiler hem de 

bağımsız kalabilirler. Her bir soru cevabı etkiler, cevaplar yeni soruları doğurur. Fakat 

korelasyon metodunda aslolan insan sorusudur. Ġnsanın durumu analiz edildikten sonra 

belirlenen varoluĢsal soruların cevabının Hıristiyan mesajında bulunduğu gösterilmeye 

çalıĢılır.
430

 

 

          Mary Daly, Tillich‟e benzer Ģekilde ataerkil kültürlerde kadının gerçek 

hayatındaki konumundan varoluĢsal sorular çıkarır. Örneğin „Beyond God The Father‟ 

kitabında üstünlük sorusunun var olan baskının üstesinden gelme yollarını arayan 

kadınlar için çok önemli olduğunu savunur.
431

Gerçekte Mary Daly korelasyon 

metodunu kullandığını iddia etmez. O methoda tapmaya karĢıdır.
432

 „Methodun seçimi 

problem tarafından belirlenecekken, problemin seçimi method tarafından 

belirleniyor.‟diyerek bu konudaki görüĢünü belirtir.
433

 Aslına bakacak olursak 
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Daly‟nin çalıĢmalarının methodsuz olmadığını görürüz. Tillich‟in etkisinin Daly‟nin 

diğer çalıĢmalarına göre daha güçlü olduğu „Beyond God The Father‟ kitabında her ne 

kadar Daly methodunu kurtuluĢ methodu olarak adlandırsa da korelasyon methodu 

tartıĢılır derecede belirgindir ve Tillich‟in sistematik teolojisindeki methoda 

benzemektedir.
434

 

 

Stenger, Tillich‟in insanın nihai endiĢelerini tartıĢmasını, Daly‟nin ataerkilliği 

toplumdaki temel baskı olarak tanımlayan kadınların nihai endiĢelerini tartıĢmasından 

daha özenli olarak değerlendirir. Fakat Tillich‟in daha evrensel bir terim olan „insan‟ ı 

kullanması metnine daha evrensel bir anlam katmaz. Daly, Tillich‟in Tanrı‟yı var olma 

gücü ve dayanağı olarak görmesinin her türlü baskıyı meĢrulaĢtırma için kullanmanın 

zor olacağı yönündeki düĢüncelerini kabul eder.
435

 Ama aynı zamanda, „Eğer Tanrı dili 

dolaylı olarak baskıyla bağdaĢıyorsa, kurtuluĢ ve anlama arasındaki iliĢkiyi açık hale 

getirmede baĢarısızlığa düĢüyorsa o ya belirgin bir biçimde cinsiyet ayrımı problemine 

uygun bir dildir ya da tümüyle reddedilmesi gerekir.‟der. 
436

 

 

Daly metaforların iĢaret ettikleri Ģeye katılan semboller gibi olduğunu söyleyerek 

Tillich‟in semboller ve iĢaretler arasındaki ayrımını kullanır.
437

 Tillich, semboller ve 

iĢaretlerin bizzat kendilerinin ötesindeki baĢka bir Ģeye iĢaret ettiğini düĢünür. Örneğin 

sıradan bir iĢaret sayılan kırmızı ıĢık, kendisine değil arabaların durmasının 

zorunluluğuna iĢaret eder. Her sembol, kendinin ötesinde olan temsil ettiği bir 

gerçekliğe iĢaret eder.
438

  

 

Semboller ile iĢaretler arasındaki temel ayrım Ģudur: ĠĢaretler, iĢaret ettikleri 

Ģeyin gerçekliğine ve gücüne her hangi bir Ģekilde katılmazlar. Oysa semboller, 

sembolize ettikleri Ģeyle aynı olmamalarına rağmen, onun anlamına ve gücüne 

katılırlar. Sembolize edilen gerçekliğe katılma sembolleri tanımlarken, “yönelinen” 
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gerçekliğe katılmama ise iĢareti tanımlar ki bu, sembol ile iĢaret arasındaki bir 

ayrımdır. Örneğin alfabenin harfleri –yazıldıkları gibi– “A” ya da bir “R”, iĢaret 

ettikleri seslere katılmazlar; öte yandan bayrak, temsil ve sembolize ettiği kralın ya da 

milletin gücüne katılır.
439

 

 

4-13-2-2 Var olma cesareti  

 

Tillich „Cesaret, kiĢiyi kabul edilemez biri olmasına rağmen kabul etmektir.‟ 

demektedir. “Herhangi bir soru sorma faaliyetinde bile sınırsız bir unsur olduğu için 

Tanrı sorusu sorulabilir. Tanrı sorusu sorulmalıdır; çünkü insanın devamlı kaygı olarak 

tecrübe ettiği yokluk tehdidi onu, yok olmayı yenen varlık ve kaygıyı yenen bir cesaret 

sorusuna götürür.”
440

 

 

Tillich in varoluĢsal cesareti dinamiktir ve iki tarafı vardır: benlik olarak olma 

cesareti ve parça olarak olma cesareti. Daly böylesi bir cesaretin ataerkil kültür içinde 

varolmamayı somutlaĢtıran güçlerle yüzleĢmede önemli bir dönüm noktası olacağını 

düĢünür.
441

 Cesareti, kabulu kabul etme olarak adlandıranlar akıllı iyi ya da dindar 

olanlar değil tüm bu özelliklerden yoksun ve kabul edilemez olmanın farkında 

olanlardır. Bu, bununla beraber baĢkası tarafından birisi olarak kabul edilme anlamına 

gelmez.
442

 

 

Paul Tillich, The Courage To Be‟ (Varolma Cesareti) adlı eserinde, bütün 

objektif anlamsızlığına rağmen insanın anlamlı bir hayat yaratmaya çalıĢarak var 

olması gerektiğini savunmaktadır. O olmak cesareti ile kiĢinin kendi potansiyellerini, 

kendi heveslerini, kendi düĢlerini harekete geçirmesi yönünde bir cesaret göstermesi 

gerektiğini ima eder. Kendi varoluĢundan sorumlu olan insan cevaplarını yine 

kendinde arayacağı varoluĢsal sorular sormalıdır. Bunu yaparken hiçlikle yüzyüze 

gelmekten korkmamalı kendisini olmak istediği Ģey haline getirmelidir. 
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Tillich‟in varolma cesareti ile ilgili görüĢleri doğrultusunda Mary Daly kendi 

bireyselliğinin ve kadınlığın farkına varmak isteyen kadınların, kadınlar hakkındaki 

ataerkil varsayımlardan sıyrılmaları gerektiğini söyler. Kadınlar gerçek özneler olmak 

için benimsenmiĢ „diğer‟ lik konumunu terk etmelidirler. Daly bunun kolay olmadığını 

kabul ederek Ģöyle der: 

 

“ Bu, görme ve gerçek benliğinden yabancılaĢtırılma gerçeği ile yüzyüze 

gelme ve cinsiyet ayrımcı toplumun maskeleriyle görmeye baĢladığında yüzeye 

çıkan pek çok isimsiz endiĢenin biçiminde olma cesaretidir.
443

 „Sadece ataerkil 

toplum ve ataerkil yanlıĢ adlandırma reddedilerek yeni bir benlik yaratılabilir.‟‟
444

 

 

4-14- Mitoloji hakkındaki görüĢleri 

 

Daly, ataerkil yapının kadınları aldatmasını mitler ile sürdürdüğünü söyler. Mitin 

gücünü azaltan „bu sadece bir efsane‟ sözünün çok kullanıldığını, Beyaz kuğu* gibi 

hikayelerle beslenen bir çocuğa bunun aslında zehirli bir elma olduğunun 

söylenmediğini belirtir. 

Mitlerin Tanrıların aktiviteleriyle ilgili sezgisel görüĢleri ifade eden hikayeler 

olduğunu belirten Daly bu konuda Mircea Eliade‟in dilinin de büyüleyici olduğunu 

düĢünür. Mircea Eliade, mitlerin pragmatic modeller olduğunu iddia ederek onları 

erkeklerin boĢ illüzyonal bir aktiviteleri olarak görür. ‟Kendilerini Tanrılara benzetip 

kutsal kalmaya çalıĢıyorlar.‟
445

 

 

4-13-1- Hristiyanlık ve eril mitler arasındaki paralellikler 

 

Mary Daly otobiyografisi olan Outercourse‟un ya da Gyn/Ecology‟nin bir 

Tanrıçalar incelemesi olmadığını söyler ve Tanrıçaların hristiyan mitinin doğrudan 
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kaynakları olduğuna değinir.
446

 O, kadınları kontrol ve aldatma aracı olarak olarak 

gördüğü batı mitolojisine odaklanır.
447

  Mitler ve semboller Hristiyan mitlerinin ana 

kaynakları olduğunu düĢünür.‟
448

 

 

Daly‟ye göre Ġsa‟nın yeniden doğuĢu ve vaftiz seramonisi Tanrıça mitlerinde en 

baĢından beri varolagelmiĢtir. Daly ataerkil kontrolün sağlanması için bu mitlerin eril 

bir dönüĢüme uğradığını belirtir.
449

 Yani Daly‟ye göre hristiyan mitleri kronolojik 

olarak eril mitlerle paralellikler içerir. Bu paralelliğe örnek olarak mitolojinin Ġsa‟nın 

Zeus‟un oğlu Dionysus ile özdeĢleĢtirilmesini gösterir.  

 

Zeus ile Semele‟nin oğlu olan Dionysos‟un doğuĢ efsanesi Ģöyle anlatılır: Zeus 

Semele‟ye aĢık olur, ama karısı Hera onu kıskanır ve ihtiyar bir kadın kılığına girerek 

Semele‟ye Zeus‟un ona güçlerini göstermesini söylemesini öğütler. Zeus tüm 

ihtiĢamıyla güçlerini gösterir ve semele nin ölmesine neden olur. Bu arada semele 

karnındaki yedi aylık bebeğini düĢürür. Zeus orada bulunan ve hayat ağacıyla 

özdeĢleĢtirilen bir sarmaĢığın yanmaktan koruduğu Dionysos'u alır ve baldırında 

saklar. Zeus‟un baldırından doğan Dionysos bu sefer de titanlar tarafından kaçırılır, 

küçük parçalara bölünüp ve bir kazanda piĢirilir. Ancak çocuğun büyükannesi Rhea 

torununa acır ve Athena'nın yardımıyla onu kurtarır ve parçalarını birleĢtirir. Bundan 

sonra çocuk Dionysos yani iki kere doğan olarak anılır.
450

 

 

Hristiyan mitinde Ġsa‟nın, sözün beden bulmuĢ hali olarak taĢıdığı anlamın 

farkında olan herkes için bu paralellik kaçınılmazdır. Dionisian teoloji içinde mest olan 

Hristiyan teologlar tabi ki Ġsa‟nın hem Apollo gibi eril hem de Dionysos‟un 

duygusallığı gibi feminen elementlerini birleĢtirdiğini ilk takdir edenler olacaktır. Onlar 

kendilerini tek taraflılıktan kurtuluĢu kutlarken görürler. Ortaya çıkan teoloji onlara 
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göre hala hristiyan teolojisidir. Ama aslında tam bir kaos ve biliçsizlik teolojisi 

oluĢmuĢtur.
451

 

 

 Tüm söylemlerin ıĢığında Daly, Ġsa‟nın cennete yükseliĢini ikinci büyüme, 

babasına yeniden katılma olarak adlandırır. Cennete yükselip Zeus‟un yanına oturan 

Dionysus gibi Ġsa‟da aynı Ģeyi yapmıĢtır.
452

 

 

Daly Hristiyanlıktaki „üçleme‟ konseptinin erken mitolojideki üçlü Tanrıça‟dan 

alındığını iddia eder. Ona göre ataerki üçlü Tanrıçaların üçlü Tanrılarla zoraki 

evlendirilmesiyle baskın bir sosyal yapı haline gelmiĢtir.
453

 Tanrçaların tecavüze 

uğraması ataerkil mitlerde nerdeyse evrensel bir temadır. Örneğin Zeus‟un en bilinen 

özelliklerinden biri çapkın! oluĢudur. Ġstediği her Ģeyin Ģekline girebilen Zeus'un kılık 

değiĢtirmedeki bu ustalığını Cebrail‟in Meryem‟e insan suretinde görülmesiyle 

bağdaĢtırır.  Hristiyan mitindeki Tanrıça tacizinin kalıntılarının Meryem ve Cebrail in 

görüĢmesinde de barındığını söyler. GörüĢmede Cebrail Meryem‟e Tanrı‟nın annesi 

olmak için seçilmiĢ kiĢi olduğunu bildirir. Meryem‟in cevabı herhangi bir direnme 

içermez. Daly akıl, ruh, ve isteğin istila edildiğinde bedenin istila edilmesine gerek 

olmadığını söyler. Meryem‟in buradaki rolü Daly‟ye göre minimaldir. Katolik teolojiye 

göre o Ġsa‟yı doğurmadan yine Ġsa tarafından kurtarılmıĢtır. Bu Meryem‟in lekesiz 

hamileliğinin anlamıdır. O kurtarıcının lütfuyla ilk günahtan kurtulmuĢtur.
454

  

Daly, hristiyan mitolojisinin günümüzde subliminal olarak zihinlere 

yerleĢtirilmeye çalıĢıldığını düĢünür. Buna örnek olarak ta 1975 yılında uzaya 

gönderilen Amerikan uzay aracına Apollo adının verilmesini gösterir. Apollo mitolojide 

kadın düĢmanı, Tanrı öldüren Tanrı‟dır. Gerçek düĢmanı diĢi ejderha olan Delphyne‟dir 

ki bu da rahmin eski isimlerinden biridir. Apollo onu kendi doğumundan hemen sonra 

öldürür. Tapınağının üstünde ise Ģunlar yazılıdır: „Kadınları kontrol altında, egemenlik 

altında tut.‟ 
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Daly erkeğin kendi kontrolü dıĢında kaldığı tek yerin anne karnı olduğunu 

belirtir. Buradaki ölümsüzlüklerinin kendileri tarafından değil de anne tarafından 

kontrol edildiğini söyleyerek bunu hazmedemeyen erkeklerin böylesi bir adlandırmaya 

baĢvurmalarının hiç te ĢaĢırtıcı olmadığını ifade eder. Sonuçta ruh bedenden sonra 

geriye kalacak bir Ģeyse bu tamamen annenin elindedir. 

 

Daly Antik Yunan‟da homoseksüelliği yaygınlaĢtıranın Apollo olduğunu belirtir. 

Uzay gemisine Apollo adı verilerek gay özgürlüğünü yasalaĢtırmanın planlanmadığını 

amacın erkek gücünü yasallaĢtırmak olduğunu vurgular. Sonuçta astronotlar birer aile 

babasıydı. Mesaj tüm insanlığa subliminal olarak verildi.
455

 

 

4-13-2- Mitlerde kadın 

  

Daly insan deneyimlerinin kutsal ve profan olmak üzere ikiye ayrıldığını söyler. 

Profane kelimesi Latince pro (önce) ve fanum (tapınak) kelimelerinden meydana gelir. 

Eliade in içi boĢ, illüzyon olarak tanımladığı profan Daly tarafından babaların 

zamanında tapınaklara hapsedilmiĢ kadın kutsallığı olarak yorumlanır. 

 

Kutsal-profan dualizmi Malinowski ve Durhkheim gibi teorisyenlerin analizleri 

için esas teĢkil etmiĢtir. aynı ayrılığı Weber‟in karizma Otto‟nun kutsal ayrımında da 

görebilmekteyiz. Bunlar teorisyenlerin arasındaki faklılardır ama nihayetinde aynı 

ayrılığı anlatırlar. Daly, erkek tanımlı karizmatik ve kutsal gibi tanımları reddederken 

feminist analizin hiç ayrım yapmadığını söylemez. Sadece kadınların zihinsel 

tapınaklara kapatılmayı kendi ayrımlarını keĢfetme özgürlüklerini kazanmaları 

gerektiğini belirtir. Bir Ģeyin yasallaĢması için illa ki erkek otoritelere ihtiyaç 

duyulmadığının altını çizer. Bu yüzden kronolojik olarak tarihi geçmiĢ mitler yerine 

crone-logical* mitlere geçilmelidir. Ama bu ne zaman yapılmaya kalkıĢılsa erkeklerin 

bu bir mit diyerek kadınları alaya aldıklarını söyleyen Daly kadın mitlerinin hastalıklı 

zihinlerin ürünleriymiĢ gibi gösterildiğini düĢünür. 
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Kutsal kitaplara ya da öykülere bakıldığında metnin tamamına hakim olan 

mesajın egemenlik olduğu görülmektedir. Bu egemenlik insanın tüm dünya üzerindeki 

hakimiyeti olabileceği kadar erkeğin kadın üzerindeki egemenliği olarak ta 

görülebilmektedir. Bu nlatılarda kadın çoğunlukla suçlu ve cezalandırılması gereken 

bir „diğer olarak resmedilmektedir. Çünkü göklerdeki babanın yanında mutlu ve 

masum bir Ģekilde yaĢayan insan Havva nın yasak elmeyı yiyip adam a da yedirerek 

yeryüzüne atılmalarına neden olmuĢtur. Tanrı suretinde yaratılan Adem‟in rolü kadının 

kurbanı olmaktan öteye gitmemiĢtir. Bu durum insanlığın baĢına gelen tüm 

felaketlerden kadını sorumlu tutmak için yeterli bir sebep olmuĢtur. Böylece kadın ilk 

insanın yaratılmasından günümüze değin, toplumsal, cinsel, dinsel, siyasal, ekonomik 

olarak kısıtlanmıĢtır. 

 

Tillich‟in mitleri insana kapalı olan gerçekliği anlaĢılır kılan anlatılar olarak 

tanımlayarak kadın karĢıtı bir söylem oluĢturduğunu söyleyen Daly ataerkil mit 

yapıcıların kadınlara kapalı bir diğer dünyanın varlığını arzuladıklarını belirtir. Hali 

hazırda diĢil benliğin kendisi erkekler için bir diğer dünyadır. Erkeklerin amacının 

kadınları kendi benliklerine kapatmak olduğunu söyleyen Daly mitlerin gerçekliğe 

açılan kapılar olarak empoze edildiğini oysaki anahtarlarının erkeklerin elinde 

olduğunu anlatır. 

 

Daly‟ ye göre kadının yaĢamaya baĢlayabilmesi için erkek mitini görmesi 

gerekmektedir. Toplumda anatomik olarak yüzde elli kadın olabileceğini ama bunların 

erkek tanımlı, erkek beyinli kadınlar olduğunu belirten Daly, isyanın sadece hayata 

değil mite ve teknolojik mucizeler olarak görülen geliĢmelere karĢı da olması 

gerektiğini düĢünür.
456

 

 

Kadına yönelik baskı ve zulmü „ Tanrıça katli‟ metaforunda özetler ve her 

kadının içindeki Tanrıçayı hatırlaması gerektiğini söyler. Ġlkel, Tanrıça‟ya tapınmaya 
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geri dönüĢü savunmaz. Her kadının kendi eĢsiz kodlarını keĢfederek kiĢisel ve 

toplumsal varoluĢunu savunur.
457

 

 

Mitlerin kadınları kontrol etmek için yapılmıĢ en iyi ataerkil araçlardan biri 

olduğunu düĢünen Daly Beauvoir‟ın Ġkinci Cins‟teki mitlerle ilgili analizinin 

doğruluğuna değinerek kadının annelik bkirelik gibi kutsal görülen kalıplarla „ideal 

kadın‟ olmaya zorlandığını belirtir. Oysaki aynı mitler bize Meryem in saf Havva nın 

ise Ģeytani olduğunu empoze ederek kendi içlerinde çeliĢkiye düĢerler. Dolayısıyla 

Daly ideal kadın beklentisinin olanaksız olduğunu, kadınların bu beklenti altında 

ezildiklerini söyler. Haksız sorumlulukları omuzlarında taĢımaya çalıĢan kadınlar 

varoluĢlarından yine kendi cinslerini suçlayıcı bir tavır içine girerek utanırlar. 

 

Mitlerin altında yatan anlama ulaĢılmadan kadınların kendi hikayelerinin 

kahramanları olamayacaklarını söyleyen Daly nin feminist yorumları kadınların bu 

mitleri içselleĢtirmemeleri gerektiğini öğütler. ideal kadın imgesinin yine kendisine 

yöneltilecek bir silah olduğunun farkına varamayan kadının her türlü arzusundan 

yoksun kalacğını belirtir. Bu yüzden kadınlar kendi hikayelerini kendi kelimeleriyle 

yeniden yazmaya çalıĢmalıdırlar.
458
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SONUÇ 

Gecenin en karanlık anı aydınlığa en yakın olduğumuz andır kabulüyle 

çalıĢmamızda feminizmin, Hindistan‟da ölen kocalarının arkasından gelenek adı 

verilerek yakılan, Çin‟de erkeklerin daha estetik bulması hasebiyle küçük yaĢlarda 

ayakları kırılıp deforme edilerek eve hapsedilen, çoğunlukla saflaĢtırma mitiyle en 

yakınları tarafından bedensel zulme uğrayan, Ortaçağ Avrupası‟nda sırf günümüz 

doktorlarının bilgisine sahip olduğu için cadı denilerek yakılan, Amerika‟da erkek 

doktorlar tarafından bedensel hürriyetleri kürtaj operasyonları ile kısıtlanan kadınların 

özel alanda ve toplumsal hayatta ellerinden alınmıĢ hakları geri kazanmak amacıyla 

baĢlatılan bir akım olduğunu gördük. Önceleri sadece kadınların siyasi haklarını elde 

edebilmeleri için mücadele eden feministler, zaman içinde kadının ev içinde 

ezilmiĢliği ile de ilgilenmiĢler; bu bağlamda dönemlerine göre farklı feminist akımların 

öncüleri olmuĢlardır. Bu sebeple ilk bölümde en öne çıkmıĢ feminist akımlar olan 

liberal, marksist, sosyalist ve radikal feminizm akımlarının nasıl bir ortam içinde 

ortaya çıktıklarını ve savundukları görüĢleri de kısaca açıklamaya çalıĢtık. 

  ÇalıĢmamızın ikinci bölümünü oluĢturan ataerki baĢlığı altında anaerkil ve 

ataerkil toplum yapısını kısaca inceleyip, anaerkillikten ataerkilliğe geçiĢ sürecini 

nedenleriyle beraber anlatmaya çalıĢtık. Ataerki esasen aile reisinin kiĢisel iktidar 

olarak tanımlanır. Ataerkinin topluma uygulanması durumunda ise aile reisinin yerine 

tüm kurumlarıyla beraber devlet geçer.  

Tarihin ilk çağlarında yaĢamın sürdürülebilmesi için ürün toplayıcılığı yapan 

kadın üretim alanında aktif bir rol üstlenmiĢtir. Üstlendiği bu rol ona yönetimde söz 

sahibi olma hakkı vermiĢtir. Nitekim yapılan arkeolojik kazılarda bulunan ilk dönem 

bereket heykelciklerinin bunun bir yansıması olduğu düĢünülür. Ancak tarım 

üretiminin ortaya çıkmasıyla beraber daha fazla fiziksel güç gerektiren araç gereçlerin 

erkeğin denetimine geçmesiyle kadın eve kapatılmıĢ, toplumun onun için belirlediği eĢ 

olma ve annelik rollerini benimseyip, bu doğrultuda yaĢamaya baĢlamıĢtır. Bu durum 

onun yönetimdeki varlığını da olumsuz yönde etkilemiĢ ve günümüze kadar sürecek 

olan ataerkil toplum yapısının temellerini oluĢturmuĢtur.  
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ÇalıĢmamızın üçüncü bölümünü tek Tanrı‟lı dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık 

ve Ġslamiyet ile sınırlandırmamızın nedeni zaten baĢlı baĢına ayrı bir çalıĢmanın 

konusu olabilecek din ve inanç konusuna sadece feminist teoloji bağlamında bir ön 

bilgi olarak değinmek isteyiĢimizdir. Bu nedenle tek Tanrı‟lı dinler bölümümüzde bu 

üç dinin kadının yaratılıĢına ve toplumsal olarak konumlandırılıĢına nasıl baktığına, 

aralarındaki fikir ayrılıklarının nelerden kaynaklandığına dair kısa bir bilgilendirme 

yaptık. Açıklamalarımızda kaynak olarak kutsal kitap ve metinlerden yararlandık. Ġlk 

ortaya çıkıĢlarından itibaren dinlerin kadına olan bakıĢlarının zaman içinde değiĢime 

uğramalarının nedeninin ortak görüĢ olarak o dinin kendisinden değil, insani 

yorumlardan kaynaklandığına değindik. 

ÇalıĢmamızın son ve dördüncü bölümünü asıl çalıĢma alanımız olan Mary 

Daly‟e ayırdık. On dört baĢlık altında incelediğimiz bu bölümde öncelikle Daly‟nin 

biyografisine ve felsefesini oluĢturan temel görüĢlerine yer verdik. En temel tanımıyla 

varoluĢun özden önce geldiğini savunan varoluĢçu felsefeyi kadın sorunlarına 

uyarlamaya çalıĢan Daly, kadınların ataerki içinde unutmuĢ oldukları özlerine yeniden 

sahip olmalarını istemektedir. Kadın varoluĢunun insan varoluĢu anlamına geldiğini 

söyleyen Daly, Tanrı‟ya ulaĢmak için atılması gereken ilk adımın feminizm olduğunu 

belirtmektedir. Kadın sorunlarının geçmiĢe gömülmüĢ güçlerinin aslında ne olduğunu 

merak etmeye baĢlayan kadınların benlikleri ve onları baskılayan her türlü unsurla 

ilgili sorular sormaya baĢlamasıyla çözüme kavuĢacağını düĢünen Daly, felsefesinin 

temeline erkekleri Tanrı olarak gösteren eril Tanrı‟yı koymaktadır. Ona göre 

Hristiyanlık içinde eril ifadelerle tanımlanan Tanrı anlayıĢı, kadınları dini ve sosyal 

hayatta ötekileĢtirmekte ve ikincil bir konuma itmektedir. Bu yüzden Daly, kadınların 

varoluĢlarını gerçekleĢtirebilmeleri için erkek Tanrı‟yı ve bu erkek egemen Tanrı‟nın 

temsil ettiği erkek egemenliğini reddetmeleri gerektiğini söyler. Bu egemenliğin 

sınırları içerisine medya, eğitim, sağlık ve politika gibi ataerkinin emrinde olan 

kurumlar da girmektedir. Bilinçlenme ve öze dönüĢ süreci olarak gördüğü bu 

varoluĢçu yaklaĢım Daly‟nin özgürlük teolojisinin temelini oluĢturmaktadır. Var 

olmanın öncelikle adlandırma gücüne sahip olmak olduğunu söyleyen Daly, ilk insanın 

yaratılıĢından itibaren bu güce sahip olanın erkekler olduğunu vurgulamaktadır. 

Kadının insanca var olabilmesi için bu güce yeniden sahip olması gerekmektedir. 

Bunun için de öncelikle erkek egemen zihniyet tarafından tanımlanan ve zihinlerde 
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doğrudan ya da subliminal olarak erkek olarak resmedilen Tanrı imajı silinmelidir. 

Daly bu bağlamda Hristiyanlığı ve onun ataerkil bir kurumu olarak gördüğü kiliseyi 

kadınlara uyguladıkları baskılar ve haksızlıklar sebebiyle eleĢtirmektedir. Kutsal 

metinlerin sonradan kadın karĢıtı görüĢlerle tahrif edildiğini söyleyen Daly‟e göre 

Hıristiyanlık ataerkil bir Ģemsiye altındaki sayısız mezhepten sadece bir tanesidir. 

 Sadece bir feminist ve teolog değil aynı zamanda baĢarılı bir dil bilimci olan 

Daly, Tanrı‟nın statik bir isim olarak kullanıldığını, bu kullanımın da onu zaman ve 

mekan ile sınırlandırdığını düĢünür. O, Tanrı‟nın dinamik bir fiil olarak 

kullanılmasından yanadır ve var olmak ona göre kadınların ataerkinin ötesine geçerek 

Tanrı‟ya katılmalarıdır.  

ġu andaki düĢünce ve ifade sistemimizin eril bir zihniyetin ürünü olduğunu 

düĢünen Daly, bu mahkumiyetin kadın algılamalarını bozduğunu söylemektedir. Bu 

sebeple kadınlar politik gücü de beraberinde getiren ataerkil dili reddetmelidirler. 

Kelimelerin kökenine inerek onları parçalayan, farklı Ģekillerde okunmalarını sağlayan 

Daly, kadınlar için kadın tanımlı bir sözlük hazırlamıĢtır. Ölü sevici olarak gördüğü 

erkeklerin hazırlamıĢ oldukları sözlüklerde yaĢam sevinci belirten kelimelerin azlığına 

dikkat çeken Daly, kadınları anlatmakta kullanılan anlam yönünden güçlü bazı 

kelimelerin zaman içinde alay maksatlı kullanılmaya baĢlandığını söylemektedir. 

Kelimeleri tersine çevirerek farklı bir biçimde okunmalarını ve anlaĢılmalarını 

sağlayan Daly, bu anlamda akademik sözlüğe gerçek bir katkı sağlamıĢtır. 

  Ataerkinin asıl amacının kadını yeryüzünden silmek olduğunu düĢünen Daly, 

bunun için kadınlara uygulanan zulüm ve baskılardan bahsetmiĢ, bunların 

uygulayıcılarının da çoğunlukla ataerkilliği içselleĢtirmiĢ kadınlar olduğunu 

vurgulamıĢtır. Kadın olarak doğmanın yetmediğini, önemli olanın kadın olabilmek 

olduğunu söyleyen Daly, her kadının feminist düĢüncelere sahip olamayacağını 

belirtir. Bunu aĢabilmenin tek yolu kadınlar arasında anne-kız iliĢkisinden 

baĢlatabileceğimiz kız kardeĢlik bağlarını güçlendirmektir. Kız kardeĢlik bu anlamda 

kadınların günümüz terapisi yerine kullanmaları gereken bir yapıdır.  

   Daly, mitlerde kullanılan ifadelerin çocuklara anlatılan masallar, teknolojik 

araçlara verilen isimler, tıp alanındaki uygulamalarla günümüze de yansıtıldığını 
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düĢünmektedir. Bu kadın karĢıtlığının üstesinden gelmenin yolu yazarlarının kadın 

olduğu yeni mitler oluĢturmaktır. 

 Kadın sorununa getirdiği feminist bakıĢ açısıyla Daly, zamanının ve zamanının 

ötesinde pek çok teolog ve feministi etkilemiĢ, radikal fikirleriyle feminist teoloji 

alanına büyük katkılar sağlamıĢtır. Yeryüzünde tamamlanmıĢ herhangi bir sistem 

bulunmadığını söyleyen Daly, Ģeytanbilim olarak gördüğü teolojiyi yeniden 

yorumlamayarak kadın merkezli olarak sistematikleĢtirmeye çalıĢmıĢtır. 

ÇalıĢmalarında baskın bir kadın özcülüğüne Ģahit olduğumuz Daly, mevcut 

toplum yapısına kadın merkezli bir anti tez oluĢturmuĢtur. Ġçinde neredeyse erkeğin 

olmadığı bir dünya isteyen Daly, söylemleriyle erkekleri ötekileĢtirmiĢ, ikincil bir 

konuma yerleĢtirmiĢtir.  Fakat içinde yaĢadığımız dünya, kadını ve erkeğiyle, iyisi ve 

kötüsüyle, zulmü ve merhameti ile dengeler üzerine kurulmuĢtur. Kadın ve erkek 

hukuk önünde eĢit olsalar bile, fiziksel ve mental özelliklerinden dolayı birbirlerinden 

tamamen farklıdırlar. Bunu çok basit bir örnekle açıklayabiliriz. Aynı terazinin iki 

farklı kefesinde yer alan elma ve armut birbirlerinin eĢiti değildirler. Onlar olsa olsa 

birbirlerinin dengidirler. Bu anlamda kadın-erkek arasındaki iliĢkiyi en güzel denklik 

kavramıyla tanımlayabiliriz. Farklı bir biçimde, farklı özelliklerle yaratılan kadın ve 

erkekten beklenen ortak bir gelecek inĢa etmeleridir. Bunu da ancak ortak bir bakıĢ 

açısı geliĢtirerek baĢarabilirler.  
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