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Türban serbestisi örtünme zorunlulu una dönü mesin
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AKP'nin üniversitede türban yasa ını kaldırma giri imi demokratik bir adım ancak laik endi eler de 
göz ardı edilemez. Türban özgürlü ü örtünme baskısına yol açmamalı.

Türkiye Ba bakanı Erdo an birkaç yıl önce New York'u 
ziyaret etti inde, kızlarının ABD'de e itim görmeyi 
seçmesinin kısmen Türk üniversitelerindeki ba örtüsü 
yasa ından kaynaklandı ını söylemi ti. Cumartesi günü, 
Türkiye meclisi söz konusu yasa ın kaldırılması lehinde 
oy verdi. 

Türk kamu hayatının belki de en tartı malı meselesi bu ve 
binlerce laik de protesto için sokaklara döküldü. 
Tartı manın kökleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün fes, 
çar af ve ba örtüsünü pek çok kamu kurulu unda
yasakladı ı modern Türkiye'nin kurulu una kadar 
gidiyor. Ordu 1980'deki darbeden sonra devlet 
üniversitelerinde türban takılmasına yasak getirdi inde,
bu adımın slamcıları bastırmak için zaruri oldu unu
söylemi ti. 

Bizim fikrimize göreyse, yasa ın kaldırılması Türkiye'nin 
demokratik olgunlu unun bir göstergesi. Erdo an'ın
slami köklere sahip partisi AKP, haklı olarak yasa ın

inanç özgürlü ünü ihlal etti ini savundu. Anayasayı
de i tirip üniversite kampüslerinde ba örtüsüne izin 
vermeye yönelik oylama 411'e kar ı 103 oyla geçti ve 

laik parti MHP'nin de deste ini aldı. Çar af yasa ıysa 
sürüyor. 

Bununla birlikte, Erdo an laik demokratların endi elerini 
dikkate almazsa akılsızlık eder. Ba örtüsü, her zaman 
kadınların dindarlı ının bir ifadesinden ibaret de il. Aynı
zamanda, siyasal slam'a boyun e i in sembolü de 
olabilir. Burada asıl ba a çıkılması gereken mesele, 
ba örtüsü takma özgürlü ünün, örtünmeye yönelik 
toplumsal bir zorunlulu a dönü memesini güvence altına
almak. Bazı profesörler, yasa ın laik ö rencileri ba larını
örtmeleri yönünde arkada larından gelebilecek baskıdan 
korudu unu söylüyor. Fakat e ilim di er yönde geli iyor. 
Avrupa stikrar Giri imi adlı ara tırma kurulu una göre, 
soka a ba örtüsüz çıkan Türk kadını sayısı 1999'da yüzde 
27'yken, oran 2006'da yüzde 37'ye çıktı.

2002'den beri iktidarda olan AKP, slamcı köklere sahip 
bir hükümetin, demokrasi ve serbest piyasayla bir arada 
var olabilece ini çoktan göstermi  durumda. 
Üniversitelerdeki ba örtüsü yasa ını kaldırmanın,
modern bir Müslüman devlete do ru yeni bir adım te kil
etmesini umuyoruz. 


