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MUHAFAZAKÂR DEJERLER VE
KADIN SORUNSALI:
YEN

AFAK GAZETES ’NDE KÖ E YAZARLARI ÖRNEJ

$ebnem CANSUN

Özet
Bu çal "ma 15 Eylül 2006 – 15 Eylül 2007 tarihleri aras nda Yeni Gafak Gazetesi’ndeki kö"e yazarlar n n kad n konusunu ele al " tarz ve biçimi üzerine haz rlanm "t r.1 Ele al nan süreçte yazarlar, yakla" k 100 yaz da kad nlar, kad nlara ili"kin
konulardan bahsetmi"tir. Ara"t rma s ras nda, kad n sorunsal n n yaln zca kad n yazarlar n de il erkeklerin de ilgi alan nda oldu u, üzerinde s kl kla dü"ünülen bir konu oldu u dikkat çekmi"tir. Gazetenin kö"e yaz lar nda en çok tekrarlanan konu, ülkemizdeki kad nlar n Müslüman kimli iyle ya"ama hakk , bu hakk n ya"anam yor
olmas iddias , bu hakk n verilmeyi"i nedeniyle ya"anan sorunlar ve ya"anabilmesi
için verilen fikirsel mücadeledir.
Çal "ma, ara"t rma notlar niteli inde olup, rastlant sal olarak s ralanm " yazar isimlerine göre alt ba"l klardan ve sonuç bölümünden olu"maktad r.
Anahtar kelimeler: Kad n çal "malar , kad n sorunlar , kad n siyasetçiler,
muhafazakârl k, ba"örtüsü, türban, tesettür

FEHM KORU/TAHA KIVANÇ
Ele al nan dönemde Fehmi Koru’nun, kendi ad ya da takma ismi Taha K vanç imzas yla kad nlardan bahseden toplamda 4 yaz s na rastlanm t r. Bunlardan 3’ü siyasetçi kad nlar üzerine olup, siyasi çizgide yazar n AKP’ye deste'i gözlemlenmektedir.
-lk yaz Bakmas n bilmek’te (27 $ubat 2007) yazar ba bakan ve di'er siyasetçilerle beraber kat ld ' Cidde Ekonomik Formu'nda AKP’li kad n siyasetçilerin
duru undan bahsetmi tir. Koru “[-ki kad n siyasetçi] Suudi Arabistan'da âdet
oldu'u üzere 'abaye' giydiler, ama heyetin di'er üyelerinden ayr oturmad lar”
demi , bu davran n Türk medyas nda yer bulmamas na ra'men Türk heyetinin,
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kad na kar yap lan ayr mc l ' n kalkmas gerekti'i mesaj n çok iyi ekilde verdi'ini yazm t r. Siyasetçinin kad nlarla ilgili di'er iki yaz s , Hillary Clinton’un
Amerika cumhurba kan olma ihtimali üzerinden Türkiye’nin seçilecek cumhurba kan hakk nda yorumlar n verdi'i Sar n ve Güzel (28 Mart 2007) ve Ka-der’in
Meclis’te daha çok kad n olmas için yapt ' b y kl kad n kampanyas üzerinedir
(B y kl ve ba örtülü kad nlar, 4 Nisan 2007).2 Hillary Clinton’ n, Koru’nun “Amerikan siyasetini içeriden izleyen bir gözlemci” tan d ' na göre ans yoktur. Çünkü “Amerikan erkek seçmeni, Hillary'e bakt ' nda, yaln zca kocas n n döneminde
Beyaz Saray'da ya anan Monica Lewinsky skandal n akl na getirmiyor, ba n n
etini yiyen evdeki kar s yla da özde le tiriyor onu; hiç mi hiç ans yok…” Türkiye’de cumhurba kan aday olarak Anayasa Mahkemesi ba kan Tülay Tu'cu’dan
bahsedilmektedir. Ama Koru’ya göre “Gerçekten seçilece'ine inan lan isimler çok
önceden ortaya [at lmamaktad r]”. Burada, kocas suçlu olmas na ra'men sanki
daha suçlu durumuna dü ürülen kad n imaj , Koru’nun kendi bak olmamakla
beraber, cinsiyetçi bir yakla m görünümündedir.
B y kl ve ba örtülü kad nlar’da Ka-Der’in sundu'u b y kl kad n foto'raflar n görüp ba örtüsüyle foto'raf çektiren yazar, akademisyen ve sivil toplum
üyesi kad nlardan bahsetmi tir. Koru burada ba örtülü kad nlar n temsil sorununa dikkat çekmi tir. “Türk siyasetinde bir 'temsil' sorunu oldu'u biliniyor... Devletin biçti'i 'ortak kimlik' d ndaki aray lar 'tehlikeli' sayan yakla m ciddi bir
'temsil' sorununa yol aç yor ülkemizde… Ba örtülü kad nlar di'er hemcinslerinden farkl görülüyor ve içlerinden siyasete merakl olanlar , siyasî hayat içerisinde
yer alarak hizmet etmek isteyenleri, bu haktan mahrum ediliyorlar… Meclis'e
girerek siyaset yapmak neden 'kamusal alan' kavram yla ili kilendirilsin?... Daha
aç k ifade edelim: Milletvekillerinin yerine getirdi'i kamuyu düzenleme, denetleme ve yönetme görevidir ve bu sebeple de milletvekili olmak isteyenlerin önüne
'kamusal alan' gerekçesi ç kart lamaz. Aksi halde milletvekillerine, görevlerini
daha iyi yapabilsinler diye, 'dokunulmazl k' neden verilsin ki?” Görülece'i üzere,
Koru’ya göre, ba örtülü kad nlar n mutlaka Meclis’te temsil edilmeleri gerekir.
Son olarak Ne yap yor bunlar (19 Nisan 2007) adl yaz s belediyelerin mayo
reklam firmalar na afi panolar n kiralamas /kiralamamas konusunun alevlendirilmesinin AKP’nin oylar n artt rd ' n belirtmi tir. “Mayolu kad n görüntüsü
'ça'da ya am tarz ' olarak tan t larak, bunun üzerinden siyasî mesaj üretiliyor.
Her y l hiç a mayan bir rutinle 'mayo reklâm ' gündemin birinci maddesi koltu'una kuruluyor… Mayolu kad n foto'raf n n uluorta sergilenmesine kar m
ç k yorsun, o halde sen gericisin” görü üne dayal bir manifesto bu. Anlayamad klar , bu görü ün, Türkiye'de kendi dar çevreleri d nda pek al c s bulunmad ' …
Muhafazakâr olmayan insanlar bile, do'al bir utanç duygusuyla, mahremin s n r-

Muhafazakâr De erler ve Kad n Sorunsal

213

lar n mayoya kadar esnetmeye kar ç k yorlar…” Mayo reklam kapsam nda
konu yine kad n bedenine odaklanm , yazar muhafazakâr de'erler kapsam nda
konuya yakla m t r.
Koru yaz lar nda kad nlar n özellikle ba örtüsü sorununa de'inmi tir.
Temsil hakk ve milletvekili dokunulmazl ' unsurlar n bütünle tirmi , kamu
için çal acak tesettürlü kad nlara giysi yasa' /zorunlulu'u konamayaca' n belirtmi tir.
AY E BÖHÜRLER
Yazar n 15 yaz s ara t rmam z kapsam na girmi tir. Böhürler Merhaba
ba l ' ta yan ilk yaz s nda “Duvarlar n Arkas nda ismiyle -slam co'rafyas ndaki
kad nlar n sorunlar n ara t rd ' m z belgeselin son ülkesi Türkiye” demi , özel
olarak kad nlar n sorunlar na de'inece'inin i aretini vermi tir (28 Ekim 2006). Bu
yaz da, Güneydo'u’lu kad nlar n berdel, ba l k paras , küçük ya ta evlilik, okullaamama, çok e lilik, iddet gibi sorunlar n s ralam t r. Ayr ca yörede okula giden
k z çocuklar na kötü yola dü ecek gözüyle bak ld ' için, durumu dengelemek
amac yla dayak da at lmaktad r. Urfa'l kad nlar “[Kad n erkekle e it] de'ildir,
nas l olsun ki, erkekler her istedi'ini yapabilir, kad nlar de'il” demektedir. Demek
ki, feodal de'erler ülkemizde hala a lamam t r.
Yazara ait be kö e yaz s di'er Müslüman ülkeler, buralardaki ya am
ve/veya kad nlara bak üzerinedir. Ne yazsam’da Merve Kavakç örne'inden Kuveyt Parlamentosu’ndaki yemin törenine geçmi tir (7 Nisan 2007).3 “Nuriye ElSubeyh, bakan olarak parlamentodaki yemin törenine ba aç k olarak kat l nca
tepkiyle kar la t . Ama konu bizden farkl olarak suhuletle, medeni bir ekilde
çözüldü… Onlar n dinci milletvekillerini bizim laikçilerden daha medeni buldum.
Hiç olmazsa aralar nda "at n bu kad n Meclisten" diyen yoktu.” Tesettürün Meclis’e girememesinin ele tirildi'i bu yaz da, yazar Meclis’e tesettürlü kad nlar
istemeyen a r laik erkeklerle, din dayana' yla kad nlar ezmek isteyen erkekler
aras nda benzerlik yakalam , kad nlar n her iki grup taraf ndan da bast r lmak
istendi'inden bahsetmi tir. Ba ka bir Müslüman ülkeyi anlatan bir di'er yaz ,
Müslümanlar n ikilemi’dir (21 Temmuz 2007). Böhürler burada 11 Eylül sonras nda Müslümanlar n “yeryüzünün yeni lanetlileri” olarak görüldü'ünü belirtmi ,
Pakistan’ anlat rken ise k z medreselerinin durumunu aç klam t r. Bu medreseler
tamamen do'ru bilgi vermeseler bile k z çocuklar n n küçük ya ta evlendirilmesi
ve din ad na topluma girmi geleneklerin yok edilmesinde önemlidir. Ayr ca Filistin’de bir kad n cumhurba kan ’nda AP ajansta çal an Majide El Batch adli gazeteciyi ve bu kapsamda ülkeyi tan tm (17 $ubat 2007), Ayr mc l k din kisvesi alt nda
kutsanabilir mi’de Malezya, Sudan ve Yemen’deki kad nlar n görece iyi durumla3

Merve Kavakç?’n?n Meclis’teki tecrübesini anlatt?M? akademik yaz? için Bkz. Kavakç? Merve,
Headscarf Heresy. Foreign Policy, No: 142 (May-June 2004), s. 66-67.
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r ndan örnekler verip Müsiad foto'raflar nda ise hiç kad n olmamas na dikkat
çekmi (25 Kas m 2006), Ölüm kültürünü benimsemekte Filistin’i “direni hareketinin efsanevi gerillas ” Leyla Halid’in bak ndan görmü tür (16 Haziran 2007).
AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Böhürler kimi yaz lar nda kad n siyasetçilerin durumuna da de'inmi tir.4 Böhürler’e göre kad n siyasetçiler
erkek siyasetçilerin yan nda hemen her tür özellik bak m ndan elit kalmaktad r.5
Çünkü sistem kad nlarda erkeklerden arad ' ndan çok daha fazla art puan aramaktad r. Yazar n de'indi'i bir di'er konu ataerkil yap daki siyaset arenas nda
kad n siyasetçinin kad n duru u sergilemesi gere'idir. Aksi durumda kad n siyasete bir katk sa'layamaz. “Kad n adaylardan beklentiler ise son derece yüksek…
Partilerinde te kilatç olmalar , kariyer sahibi olmalar , bölgelerinde tan n rl k,
siyasete katacaklar konusundaki argümanlar , kavgaya haz r olmalar gibi pek
çok yüksek beklenti kad nlarda bir arada bulunmas beklenen özellikler. Her eyden önce talep edilen de; aday oldu'u ilin de'erlerini ta mak ve o ili temsil edebilmek. O ilin di li erkekleri ile ba edebilmek de en önemlisi. Ba ederken de ne
çok ç k l bir mücadeleci (halk tabiri ile cadaloz), ne de çok sessiz bir han mefendi olacaks n z. Sizi ezemeyecekler ama b kt r c da olmayacaks n z. Yani tüm
dengeleri siz kuracaks n z… Oysa bu özelliklerin hepsinin bir arada arand ' ve
gerçek denge örnekleri olarak önümüze ç kan hiçbir erkek aday yok. Erkek adaylarda beklentiler ve ç ta bu kadar yüksek olmuyor… Kad nlar n erkeklere göre
e'itim düzeyleri yine hep daha yüksek. Ço'unlu'u yüksek lisansl , iki-üç dil bilen, kendilerine güvenen, prezantab l kad nlar. Profilin yükselmesi siyaset ad na
sevindirici elbette. Bu kad n profili ilerde ister istemez erkek profilini de yükseltecektir. Ama... Yüksek profilli kad nlar m z dahi erkek egemen siyasette kullan lan
günlük dili kullanarak proje sunma e'ilimindeler… Erkekleri taklit etmek, onlar n
yapt ' n yapmak kad n n siyasete katk yapmas n n önündeki en büyük engeldir.” (Aday neye aday, 26 May s 2007). Böhürler’in buradaki duru u bir anlamda
Ka-Der’in “kad n bak yla siyaset yapma düsturu” ile örtü mektedir.
Böhürler siyasetçi kad nlar n ço'almas na yaz lar yla destek vermi , kad nlardan kesinlikle bilinçli siyaset istemi tir. Türk kad n n rejimi kime kar koruyacak’ta rejimin ba örtüsü ve dincilere kar korunmas gerekiyor yakla m n ironiyle anlatan Böhürler siyaset ve kad nlarla ilgili olarak öyle söylemi tir : “Baz
kad n adaylar neredeyse bula klar n y kay p ç karken aday olmaya karar vermi
4
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izlenimi veriyor. Baz lar di'er kad n adaylar kötüleyerek kendilerinin anslar n
art racaklar n zannediyorlar ama yan l yorlar. Bir kez daha hat rlatal m han mlar
bu i ciddi. Kariyerist yakla mlar, maddi menfaat beklentileri, abart l ifadeler,
her yere uyar m-de'i tonton de'i - anlay ile de siyaset yapmak istiyorsan z
i iniz çok zor. Bu i in d görünümüne bak p sonra hayal k r kl ' ya amas nlar.
Sonra çok zorland klar gibi, kad n siyasetçiler ad na kötü örnek olmak da var i in
içinde.” (12 May s 2007). Böhürler ayr ca siyasette kad n konusunda ba ka kad n
yazarlar n görü lerine de yer vermi tir: Alev Alatl ’ya göre “kad n n siyasete girmesi bir metropol miti’dir”: “Niye kad n siyasete girsin ki, kad na ille de siyasete
girmesi gerekir diyen kim? Bat önce kriteri empoze diyor sonra da siz bu kritere
göre gerisiniz diyor. E'er kad n kendi egemenlik sahas içinde meseleyi götürüyorsa, siyaseti a a' layamaz m ? -steyen siyasete giriyor mu girmiyor mu? Bence
giriyor. Ama birisi bir eyi yapmak istemiyor diye suçlayamazs n z, a a' layamazs n z… Gülay Göktürk ise kad n n siyasette güç kazanmas gerekti'ini inan yor. Onun endi esi bu sürecin alaca' zaman ve bunun sonunda siyasetin belirleyici gücünün azalmas . Di'er yandan ise kad nlar n siyasette hayal k r kl ' yaratmalar ndan endi e ediyor. "Kad nlardan farkl bir siyaset yap tarz ç kmad .
Kad nlar daha anti hiyerar ik siyaset yaparlar, bar ç politika izlerler, özel alana
ilgi duyarlar, empati güçleri yüksektir gibi kad na özgü bir siyaset tarz ndan söz
ediliyor. Bunu ispatlanm bir örne'i yok. Bu konuda mitler yaratmak yerine
gerçeklere bakmakta fayda var." (Kad nlar n üzerinden siyaset, güzellik, gençlik faizmi, 30 Aral k 2006).6 Böhürler böylelikle siyasette kad n varl ' n sorgulam t r .
Yazar n Müslüman kad n kimli'i ve ba örtüsü konulu yaz lar da vard r.
Örne'in 28 $ubat sürecinin en çok ba örtülü kad nlar vurdu'unu savunmu tur:
“Ba n örtenlerin bir bölümü ba örtüsüne inanc n yitirdi. Açanlar ise mutsuz
oldu, üzerlerindeki bask lar ile ba edemeyenler ise t bb tedaviler almak zorunda
kald lar. 3000 den fazla genç k z bu nedenle dünyan n dört bir yan na üniversite
e'itimi almaya gitti. Yabanc diyarlarda en çok zorland klar ey ne için gittiklerini anlatmak oldu… Peruk takanlar peruklar n test etmek isteyen parmaklardan
uzak tutmaya çal t lar, içerde aç k d ar da örtülü ço'u zaman da tamamen
aç k/örtülü/ çeli kiler/ gelgitler/a a' lanmalar/ bask alt nda 10 y l geçti. Meslek
sahibi olanlar için de iki seçenek vard . Kimi mesle'ini b rakt , diplomas n ev
han ml ' s fat na ilave kuland . Mesleklerini sivil olarak yapma ans na sahip
olanlar bile vazgeçtiler. Çünkü meslekta lar içinde bile ikinci s n f say lmaya
katlanam yorlard … Hiçbir zaman akademik kariyer imkanlar olamad . Mesleklerinde de ilerleme anslar da” (28 Kubat en çok kad nlar vurdu, 3 Mart 2007).

6
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Ba örtüsüne resmi yakla m çerçevesinde hem Internet üzerinden muht ran n geli i ve ba örtüsü ili kini sorgulam , hem de Hayrunisa Gül’ün örtünün
arkas nda kalan özelliklerini vurgulam t r: “Üst protokolün ba örtülü olmas
[rejimin tehdit alt nda oldu'unu hissedenleri] rahats z etti… Türkiye'nin karma
resmini vermedi'ini Türkiye'yi temsil etmedi'ini dü ündüler… gerekçeler a'z mdan dökülürken bile akl m ve kalbim itiraz ediyor. Ne sadece ba örtülülerden
olu an bir resim ne de onlar n olmad ' bir resim.” (Güçlü olan m hakl , hakl olan
m güçlü, 5 May s 2007). Bu konuyla ba' nt l olarak Hayrunisa Gül’e yap lan
ba örtüsü ele tirilerini de bir yaz s na konu etmi tir. Buna göre Gül baz kesimlerce ba örtüsünden ba ka bir özelli'ine odaklan lmayan, ama asl nda son derece
meziyetli bir kad nd r: “Çankaya'n n yeni müstakbel han mefendisi ve Türkiye'nin first leydisi Hayrunisa Gül yak ndan tan ma f rsat buldu'um birisidir. Dirayetli, cesur ve kendi fikirleri olan bunlar savunmaktan korkmayan estetik ve
sanat duygusu geli mi , yeniliklere ilgi duyan bir han mefendidir. Ba örtüsü nedeniyle üniversite e'itimini alamam t r ama kendisini çok iyi yeti tirmi tir. -yi
derecede -ngilizce bilir. D i leri konutunda oturmay tercih etmi ve konutunda
yabanc ve yerli protokole binlerce davet vermi tir. Yurt d nda, içinde yapt '
temsillerinden kendisinden hep övgüyle bahsedilmi tir… D i leri camias nda bile
hep s cak ve yak n ili kiler kurabilmeyi ba arm çevresinde sayg uyand rm t r.
Tüm bu özeliklerini görmezden gelip onu sadece ba örtülü bir e e indirgemek
gerçekten Hayrunisa Gül'e haks zl k olur” (Aman ba m z örtecekler, 28 Nisan
2007).
Böhürler’in ba örtülü olma hakk n savunmas kapal bir bak aç s çerçevesinde de'ildir. Dikkat çekmeyenler’de, 3 Irak’l kad n n idam n n ertelenmesi
konusunu anlat rken -ngiliz gemici kad n Faye Turney'e zorla ba örtüsü takt r lmas ndan da bahseder (31 Mart 2007). “Nedir bu ba örtüsünü feti haline getiren
anlay , neye dayan yor? Bir H ristiyan esire bile ba örtüsü takt rmakta ki srar
anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Dini bir emir böyle uygulamalarla ile
hem manas n yitiriyor hem de traji-komik bir görünüme bürünüyor. Zorunlu
ba örtüsüne -ranl lar da tepki gösteriyor. Bunlardan birisi de devrimin liderlerinden Ayetullah Talegani'nin k z Azam Talegani. Talegani'nin sözleri -slam anlay n n sorgulanmas aç s ndan çok dikkat çekici:“-ran'da öyle bir anlay var. -slam
toplumu, kad nlar n tesettürlü oldu'u bir toplumdur.” Bu bak aç s na göre sanki
-slami bir toplumda devletin paras n zimmetine geçirmek, rü vet yemek, halk n
hukukuna riayet edilmemesi, vatanda l k haklar n n çi'nenmesi, cinayetler i lenmesi, benzeri hiçbir konu, kad nlar n nas l giyindi'i kadar önemli ve hassas
de'il”. Yaz lar ndan Böhürler’in örtünüp örtünmeme konusunda kad nlara seçim
hakk verilmesi taraftar oldu'u anla lmaktad r.
Bunlar n d nda Taze demokrasi’de Cumhuriyet tarihinden önemli tarihler
saym , 1935 y l nda kad n n seçme ve seçilme hakk kazanmas ndan bahsetmi
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(28 Temmuz 2007), Kad nlar n din önderli)i’nde, tektanr l 3 ana dinin ve Alevili'in kad nlar n din önderli'ini kabul etmedi'ini anlatm t r (2 Aral k 2006).
Böhürler düzenli olarak siyasetçi kad nlar ve/veya ba örtülü kad nlar konusu hakk nda yazm , Müslüman kimli'inin ve ba örtülü kad n görüntüsünün
geri kalm l kla ba'da t r lmas n ele tirmi tir.7
FATMA KARABIYIK BARBAROSOJLU
Kad n konusunda yazan bir di'er kö e yazar Fatma Barbaroso'lu’dur.8 Ele
al nan tarihlerde kad nlardan bahsetti'i toplam 20 yaz s vard r. Bunlar n büyük
k sm n belirli ba l klar alt nda toplamak güçtür.
Yazar 3 defa siyaset ve kad n konusuna de'inmi tir. Bunlardan ilki hayat
kad nlar n n bir ara t rmaya göre milletvekillerinden daha güvenilir bulunmas
üzerinedir (Hayat kad nlar n siyasetçilerden daha güvenilir bulmak, 14 Kas m 2006).
Bu yaz Barbaroso'lu’nun kendi dü üncesini içermemekle beraber halk n hayat
kad n nda siyasetçide oldu'undan daha çok namus bulmas aç s ndan son derece
bilgilendiricidir. Siyasetçi e lerinin belirli kal plara sokulmak istenmesi ile ilgili
Siyaset: Dams z girilmez’i ironik bir üslupla kaleme alm (6 Ekim 2006), E durumundan siyaset’te lider e leri üzerinden yapt ' gözleminde yazar -slami de'erlere
sahip lider e lerinin ne kadar görünseler de görünmez kabul edildi'inden, bas n n
çifte standard ndan bahsetmi tir (12 Ocak 2007). “Siyaset e durumundan yap lacak bir meslek midir? "Kendisi olma hakk " sadece saçl kad nlara özgü bir ayr cal k m d r? Seküler zihniyete sahip olan kad nlar n e durumundan siyasetçilik
oyunlar son derece renkli bir hareketlili'e sahip. Bak n z Semra Özal ve Berna
Y lmaz. E durumundan siyasetçi bu "leydi"ler kah papatya fallar yla kah "zarif e
olarak" kurgulanm profilleriyle takdir gördüler. Baz e ler ise "görünen ve fakat
var olmayan" kad n olarak yer ald lar. Bak n z Nazmiye Demirel. Bak n z Semra
Sezer. E lerini onlars z hayal bile edemeyiz. Ama onlar n "gerçekliklerine" dair
hiçbir fikrimiz yoktur. Mesela ses tonlar nas ld r?... Bilmeyiz… Fakat üst kimli'i
"dindar/-slamc " siyasetçiler söz konusu oldu'unda siyaset e durumundan yap lmas zorunlu bir mahkumiyete evriliverir. Tesettürlü kad nlar n asla kendisi
olma hakk yoktur. Üstelik bu hakk ellerinden alanlar, kendi muhitleri ya da
e leri olmay p, seküler zihniyetteki erkekler/kad nlard r. Tesettürlü siyasetçi e lerine "daha/daha/daha/daha" mahkumiyeti kesilmi tir. Onlar n asla -smail Cem'in
e i, Murat Karayalç n' n e i, Deniz Baykal' n e i, gibi görünmeme haklar yoktur.
Çünkü sosyal demokrat siyasetçilerin e leri görünmese bile "vard r"lar. Muhafazakarlar n e leri ise olanca görünürlüklerine ra'men "yok"turlar... Bak n z mer7

8

Kad?nlar?n hem Müslüman hem de modern olabilecekleri konusunu için Bkz. Göle, Nilüfer,
Modern Mahrem, Metis, stanbul 1991.
Yazar kendisini inançl? tan?mlam?F, ancak slamc? yazar etiketini reddetmiFtir. Bkz. 30 3ubat
Sendromu-mini test, 26 Aral?k 2006.
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hume Nermin Erbakan. Uzun y llar "yoklu'u" ta land ktan sonra, 90 sonras siyaset sahnesinde e durumundan yer almaya ba lad ' nda "varl ' " ta lanm t r. Ya
da "görünür olmaya" ba lad klar nda yedikleri içtikleri giyimleri ku amlar ; zevkleri son derece tart mal ki iler taraf ndan "puanlanmaya" al n r. Bak n z Emine
Erdo'an... [S]iyasetin e durumundan yap lmas gerekmedi'ini en iyi muhafazakarlar n anlamas beklenir. Çünkü siyaset e durumundan "görüntü" verilecek bir
televole program de'ildir. Tesettürlü siyasetçi e lerinin kurdele önünde verdi'i
pozlar, en ziyade tesettüründen dolay i hayat ndan, e'itim hayat ndan yasakl
olan kad nlar incitmektedir. AK Parti iktidar n n, ille de e lerle boncuk gibi dizilerek "gelenekle tirdi'i" kurdele kesme hürriyeti, sand kta kendilerini diken olarak
beklemektedir”. Burada yazar Müslüman kimlikli siyasetçi e lerinin tesettürü
nedeniyle kamu hayat n n çe itli alanlar ndan d lanan kad nlar taraf ndan ele tirilerek izleniyor oldu'unun alt n çizmi , her iki siyasi görü ü de ele tirerek objektiflik sergilemi tir. Tesettür konusunda AKP’nin bocalamas n Bertold Brecht
hikayesi örne'inde Türban tebe ir dairesi/Saç ile ba aras nda s k an AKP’de vermi
(29 Eylül 2006), ba örtülünün ba örtüsüzü temsil edip edemeyece'i konusuna
ironi ile 30 Kubat Sendromu Mini Test’te de'inmi tir (26 Aral k 2006).
Kad n ve siyaset konusunda Ka-Der’i de ele tirmi tir (B y ) na bakma
muhannesin!, 27 Mart 2007). Buna göre Ka-der ba örtülü kad nlar adaydan saymamakta ve bu yakla m yla birikimsiz kad n siyasetçilerin desteklenmesine sebep olmaktad r.9 “KADER için sadece baz kad nlar Meclis'e girmeyi hak edecek
kadar “kad n”. Ünlü kad n bedenlerine raptedilmi b y k ile KADER “bana benzeyen benim gibi kad nlar olsun” demi oluyor. Benim gibi kad nlar tan m na da
sadece liberal-kentli-feminist kad nlar giriyor… Kad n derken kastedilen nedir?
Ba örtülü kad n , KADER neden “kad n” olarak kabul etmiyor. Baz kad nlar kad n do'uyor da, neden baz kad nlar n “kad nl klar n ” tescil ettirmeleri gerekiyor?!.. Bizim kad na ya da erke'e de'il; dürüst, samimi, çal kan, imdiye kadar
yapt ' i i a k ile yapm -NSAN'lara ihtiyac m z var. Ve elbette bu vas flara sahip
kad nlar Meclis'te olmal .” Barbaroso'lu birikimli “tüm” kad n siyasetçilere destek
vermi , “kad n olsun torba dolsun kotas ”ndan ve tesettür kar t kad n siyasetçilerden Serçe sevenler derne)ine kad n siyasetçi aran yor…’da da bahsetmi tir (29
May s 2007)10.
Din ve kad n ili kisi kapsam nda 2 yaz ç karm t r. Ö'retim üyeleri Binnaz
Toprak ve Ali Çarko'lu'nun haz rlam oldu'u TESEV ara t rmas sonucunu

9

Yazar burada “Ka-Der” özel ismi ve “kader” cins ismi aras?ndaki benzerlik üzerinde oynam?Ft?r.
10

Cinsiyet/kad?n kotas? politikalar? olumlu ve olumsuz yönleriyle tüm dünyada her zaman tart?Fmalara neden olmuFtur. Bilgi için Bkz. Dahlerup, Drude, «Using Quotas to Increase Women’s
Political Participation», International Idea 2002, Women in Parliament, Chapter 4, s. 2, Stockholm,
http://www.idea.int (3 Nisan 2005 tarihinde okunmuFtur).
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de'erlendirmi tir (Göle yeni maya: 'Tesettürsüz dindarl k, 24 Kas m 2006).11 “Bu
ara t rmadan ç kan maya, her ne kadar rakamlar bunu söylemese de, “türbans z
dindarl k” olacakt r. Bu maya bir defa daha göle çal nacakt r. Önümüzdeki günlerde ba örtüsünün -slam' n emri olmad ' n , kültürel bir durum oldu'unu a k ile
ortaya koyan baz ilahiyat hocalar n n sözlerine ve yüzlerine daha yo'un bir a inal k ke fedece'iz. Bu aç klamalardan etkilenip ba n açan k zlar n özne olarak
merkeze ta nmas söz konusu olacak… Tesettür modas n n öncüleri, ba örtülü
fakat vücut dili itibariyle hiç de tesettüre uygun olmayan defileleriyle, esas nda
“türbans z dindarl 'a” zemin haz rlad lar. Türkiye s n rlar içinde böylece
d ardan gelen büyük dalga, içerdeki küçük dalgalanmalar ile birle erek kimsenin
ummad ' yeni desenler ortaya ç kartt . Meselenin sosyolojik izah toplu resimleri
ilgilendiriyor elbet. Ama Türkiye'de bütün sosyolojik analizlerin d nda kalan
mümin ve mükedder kad nlar var. Onlar daima ba örtülerini, hürriyetlerinin
sembolü olarak ta maya devam edecekler. Hürriyetlerinin, yani sadece Allah'a
kul olman n sembolü olarak.” -slam ve kad nla ilgili ba ka bir yaz , -slam tarihinde pek çok kad n bilgin bulunmas üzerinedir (Kad nlar n talihi ve tarihi, 2 Mart
2007). “Oxford Üniversitesi -slam Çal malar Merkezi'nde ara t rmalar n yürüten Sünni âlim Muhammed Ekrem Nadwi, -slam tarihinde kad n n yeri konusunda bilinenleri altüst etti. Nadwi, "Muhtemelen 20-30 ki i bulurum" diye giri ti'i biyografik sözlük için 8 bin Müslüman kad n bilgin saptad .” Bu bilgi -slam’a
kad n üzerinden yap lan kimi ele tirilerin yersizli'ini do'rulamaktad r.
Yazar n Kad nlar Günü ile ilgili 2 yaz s vard r. Bu yaz larda muhafazakar
de'erlere sahip partilerin bu güne yakla m n incelemi , kad n el eme'inin de'erlendirilmesi gere'inin alt n çizmi tir. “Y llarca Kad nlar Günü kutlamalar na
uzak kald m. Ba lang çta sadece feministler kutluyordu. Kutlas nlard elbet. Ne
var ki Türkiye'de laikçi kesimin bütün ele tirilerini "kad nlar" üzerinden dile getirmesi; Bat dünyas nda da -slam üzerine ele tirilerin kad nlar ve aile hukuku
üzerinden ifadelendirilmesi, özellikle Refah/Fazilet/AK Partili belediyeleri ne
olursa olsun Kad nlar Günü'nü, Sevgililer Günü'nü "atlamamak" gibi bir duruma
hapsetti.” Oysa art k bu partiler de Kad nlar Günü’nü sahiplenmektedir (Kad nlar
günü perhizimi neden bozdum, 9 Mart 2007). Kad nlara destek verilmesi ve para
kazanabilmeleri için kurslar aç lmas kapsam nda ise Orada bir ehir, Nev ehir (13
Mart 2007) ve Kraliçelere lay k Kayseri’yi yazm t r (16 Mart 2007).
Di'er yaz lar belirli bir ba l k alt nda toplamak güçtür. Rakamlar ve rakam
üzerinde oynamakla ilgili yaz Afyon garaj nda ödev için bir köylü kad na sorular
soran iki lisans ö'renci hakk ndad r (Rakamlar/ Analizler/ Gizli fa istler, 23 mart
2007). Yazar burada insanlar kal plara sokma beklentisi içinde say sal verileri
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TESEV, Ça6da l k Hurafe Kald rmaz, Demokratikle me Sürecinde Dindar ve Laikler, TESEV Yay?nlar?, stanbul 2006.
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etkileme isteminden bahsetmi , köy kad nlar n n paraya çevrilebilen tarladaki
çal mas ve el i lerinden bahsetmi tir. -yi annelik kavram yla ilgili dü ünsel yaz s Her zaman anneler suçlu!!!’dur (6 Mart 2007). Yaz da toplumun kad na iyi anneli'i dayatmas ndan, bir di'er fikir, toplumun kad na güzelli'i dayatmas na geçmi tir. "-yi anne" kavram yla birlikte… ba ka çocuklar sevmeyen, ama kendi
çocu'una tap nan anne modelleri ç kt ortaya. Anneli'i bir kariyer gibi ta yan
anneler. Anneler, anneli'i bir kariyer gibi ta maya heves edince, toplum da ba ar l -ba ar s z anneleri kategorize etmeye ba lad … 200 y l önce kad nlar n ya lanma ve çirkin olma hakk vard çünkü. Bugün var oldu'unu söyleyebilir misiniz?
Neredeyse bütün kad nlar, "çirkin kad n yok bak ms z kad n vard r" kli esine
iman etmi vaziyette.” Güzellik konusunda natürel güzellikten yana oldu'undan
Adam n kar s ndan güzel olmas n istemek hakk -m acaba’da bahsetmi tir (27 Ekim
2006). Bu yaz da “Biz sava a giderken yan na ayna ve tara' n alan bir Peygamber'in ümmetiyiz. Derli toplu, temiz pak olmak efendimizin sünnetidir” diyerek
Müslüman de'erlere ba'l l ' na bir defa daha vurgu yapm t r.
-çinde kad nlar geçen, nüfus idaresinde kimlik alma hakk nda Sorunlu kad n
kimli)i’ni (21 Kas m 2006), günümüzde herkes gibi yazarlar n da çocuklar na hesap vermesi zorunlulu'u hakk nda Nobel esas annemin hakk yd ’y (8 Aral k 2006),
geçmi dönemlerde küçücük evlerdeki candan misafir a' rlamalar hakk nda Misafir odas ve kad nlar’ (19 Aral k 2006), 70’li y llarda tele-misafirsiz salonun namahreme dönü mesi hakk nda Misafir odas ve erkekler’i (22 Aral k 2006), bir kad n ve
erke'in mezar ta lar n n kar la t r lmas hakk nda Kad nlar n mezar ’ni (16 $ubat
2007) yazm t r.
Barbaroso'lu inançl bir yazar oldu'unun pek çok defa alt n çizmi tir. Baörtüsü konusunda hassasiyeti vard r. Ancak gazetenin di'er yazarlar nda oldu'u
gibi her kad n n ba n açma ve kapamay seçme hakk olmas gere'i dü üncesindedir. Siyasetçi kad nlara birikimli olduklar takdirde destek vermektedir.
HAYRETT N KARAMAN
Ele al nan dönemde Prof. Dr. Karaman’ n kad nlar hakk nda 7 yaz s na
rastlanm t r. Bunlar n 6’s tesettürün -slam’daki yeri üzerine, 1 tanesi Pakistan
üzerinden kad nlar n -slam hukukunda tecavüzcüyü nas l cezaland rtaca' üzerine, okuyucular n sorular na cevap eklindedir.
Tunus'ta ba örtüsü mutabakat ’nda Karaman Tunus’ta sorunun çözüme kavu tu'unu, “dar s n n ba m za” oldu'unu söylemi tir (8 Nisan 2007). Bu yaz ya
göre Türkiye’deki sorunun çözümü CHP’den geçer. “Vaktiyle bir yaz mda “Türkiye'de ba örtüsü yasa' ancak CHP'nin r zas ve gayreti ile kalkar” demi tim. Bu
iddiam n dayana' udur: Halk n büyük ço'unlu'u bu yasa' n kalkmas n istiyor,
ö'renciler ve memurlar n kahir ekseriyetinin -örtünenin örtünmeyen ile veya
tersi- bir meselesi yok. Peki bu yasak niçin var, kim istiyor ve yap yor? Bugüne
kadar halka ra'men yap lanlar kimler istedi, yapt ve desteklediyse bu yasa' da
onlar istiyor ve destekliyorlar”. K saca sorunun çözümü, yazara göre sorunu orta-
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ya ç karandan, CHP’den geçmektedir.
Tesettür
konulu
di'er
yaz larda
Kur’an’a at fta bulunmu , örtünen kad nlar n seçimine sayg gösterilmesini istemi tir (S kmaba ne demek?, 15 Nisan 2007) “[H]em s kmaba ifadesinde hem de
bunun siyasi/ideolojik bir sembol oldu'u iddias nda srar etmelerinin as l sebebi,
ehirli, okumu yazm ve genç k zlar m z n, kad nlar m z n örtünecek kadar
dindar olmalar na tahammül edememeleridir.12… Bugün kad n ve k zlar m z n bir
k sm n n biri içeride, di'eri d ar da iki örtü kullanmalar ... -slam' n gerekli k ld '
örtünme konusunda gösterilen bir titizlikten ibarettir. Ba örtüsü konusunda
yaz lm yüzlerce kitap, yap lm onlarca ara t rma var; bunlara bakmak gerekmez mi? Ayn ekilde ba örtüsünü Avrupa, ABD ve -slam dünyas nda ya ayan
yüz binlerce Müslüman kad n da kullan yor, onlar da m Erbakanc , Refah ve
Fazilet Partili veya radikal -slamc ? Bu kadar sathî, temelsiz ve dayanaks z konuulur mu?” Yine s kmaba ’a göre Kur’an’ n emri aç kt r (29 Nisan 2007).“[Nur
suresindeki âyette (24/30)] -araya be er yorumu filan girmeksizin- ba örtüsü
vard r, boyun ve gerdanl ' n da ayn örtü ile kapat lmas vard r. Geriye u kal r:
Acaba ba n tamam m kapat lacak, yoksa önden, yandan, arkadan bir k sm
aç kta b rak labilir mi? Bu sorunun cevab da Hz. Peygamber devrinden bu yana
görülen uygulama esas al narak aç klanm , saç n tamam n n kapanmas gerekti'i
sonucuna var lm , bu konuda alimler ittifak etmi lerdir.” Benzeri aç klamalar n
S kmaba ve güncel durum üzerine’de devam ettirmi , halk n bu sorunu çözece'ini
öyle ifade etmi tir : “Halk n iradesi saltanat da y kar, antidemokratik olu umlar
da; bu iradeye kar ç k lar n ömrü uzun olmaz. Halk dedi'im zaman kastetti'im
ise belli bir meydanda toparlanan bir milyon insan m z de'il, 74 milyon insan m zd r” (4 May s 2007).13 Ba örtüsü ve s kmaba ’ta erkeklerin kad nlardan, kad nlar n erkeklerden oldu'undan daha fazla etkilendiklerini anlatm , s kmaba deyiminin ise halk aras nda huzursuzluk yaratt ' n söylemi tir (6 May s 2007). “-nsan vücudunda tahrik unsuru olan bölgeler bak m ndan kad nla erke'in e it oldu'unu kimse söyleyemez… -ki cinsin vücutlar tahrik bak m ndan e it olmay nca
örtülecek bölgelerin e it olmamas da makul hale gelir... Laik bir ülkede olmas
gereken uygulama, kimsenin di'erine kendi inanç ve hayat taz n dayatmamas d r. Birileri ç k p da ba örtüsünü "s kmaba ve s kmamaba " diye ikiye ay r r, birini yasaklar, herkesin kendine uymas n isterlerse bunun sonu huzursuzluk, çat ma, bölünme… olur. Millet dü manlar bunu ister, ama millet dostlar na ne
oluyor?” Ayr ca, ele al nan dönemde Hürriyet Gazetesi’nden Ertu'rul Özkök’ün 3
Temmuz 2007 tarihli Türban n boyun k sm çözülüyor mu? yaz s na ele tirilerde
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Bu konu üzerine daha fazla bilgi için örneMin bkz. lyasoMlu Aynur, Örtülü Kimlik, Metis, stanbul 2000.
Burada Karaman Cumhuriyet mitingleri ile Çankaya KöFkü’ne baFörtülü first lady ç?kmas?n?
protesto eden gruplara iFaret etmiFtir.
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bulunmu , bu soruna en k sa zamanda çözüm bekledi'ini söylemi tir (6 Temmuz
2007).
Karaman’ n kad nlarla ilgili bir yaz s da Pakistan’daki kad nlarla ilgilidir.
“Dünya Af Örgütü'nün tespitlerine göre Pakistan'da her iki saatte bir kad n tecavüze u'ruyormu . Bu durumu dört ahitle ispatlayamayan kad nlar, tecavüz
ma'duru olman n yan s ra bir de iftirac durumuna dü üyorlarm .” diyen okuyucusuna hoca su cevab vermi tir: “Masum ki ilerin ma'dur olmamas için zina
isnad n n ispat da sa'lam esaslara ba'lanm , fiilin dört ahit taraf ndan görülmü olmas art getirilmi tir. Ama bu, zina cezas uygulamak için öngörülen bir
ispat art d r. Kad n bu artlar dahilinde tecavüzü ispat edemese bile “te ebbüs,
iddet, al koyma” gibi suçlar , dört ahide muhtaç olmadan (hukukun öngördü'ü
gibi) ispat ederse kendisi ceza görmez ve kar taraf, bu fiillere uygun cezaya çarpt r l r” (Okuyucu mektuplar , 16 $ubat 2007).
Karaman yaz lar n ilahiyat profesörü merce'inden ele alm , Kur’an’ n örtünmeyi emretti'ini tekrar tekrar aç klam t r. Bununla beraber, kö e yazar tüm
kad nlar n örtünüp örtünmemeyi seçme haklar oldu'unu ifade etmi tir.
ÖZLEM ALBAYRAK
Yazar n kad nlar hakk nda, ço'unlu'u ba örtüsü konusunda olmak üzere,
toplam 19 yaz s bulunmu tur.
Albayrak Kad n n seçmesi, seçilmesi, ölmesi’nde feminizm hakk ndaki görü lerini belirtmi tir. Albayrak kendisini feminist olarak tan mlamaz. Çünkü bat l
anlamda feminizm ona göre cinsel özgürlük, aile kurumuna ve erkeklere kar tl k
içermektedir. Oysa yazar n istedi'i daha çok yurdun dört bir yan ndaki kad nlar n
okuma hakk , çal ma hakk gibi konularda yard m, k saca insani taleplerdir (7
Aral k 2006). “Ay rmak gerek, k z n o'lanla, kad n n erkekle ayn olanaklara sahip
olmas n dilemek, feminizmin görece 'lüks', kimine göre ' mar k' say labilecek
önerilerini fersah fersah a an, insan hakk s n rlar na varan bir mecburiyettir…
[BM ara t rmas na göre] Türkiye'nin 6 ilinde sorunlar tespit edilmi . Kad nlar, aile
içi iddet, e'itimsizlik ve yoksulluktan ikayet ediyor. Ve fakat çözüm ne? Yani
e inden iddet gören bir kad na, bo anmas , kendi ayaklar üzerinde durabilmek
için çal mas önerilebilir... Ba örtülü kad n e'itim alamazken, devlet kurumlar nda oldu'u kadar, özel sektörde de effaf ama devasa bir d lay c l 'a, sinir bozucu
bir “aç k-örtülü” ayr mc l ' na maruz kal rken, sekreterlik mesle'i bile “imaj aç s ndan” çok görülüp en iyi ihtimalle hademelik, çayc l k yak t r l rken, nas l olacak? -yice basiretsizle ip “ba n aç” m diyece'iz? Hadi kendisi istedi'i için örtünmeyen bir kad n ç kt aralar ndan diyelim, binlerce y ll k gelene'ine, ailevi ve
dini de'erlerine ba kald rd , aç ld varsayal m. Anadolu'nun o kemik ortam nda,
kocay bo am -çal maya ba lam bir kad n zaten hayata kar 1-0 yenikken,
iddetinin debisi giderek artarak çevresine dolacak o kötü bak lardan nas l kurtulacak?” Bu yaz Albayrak’ n feminizm hakk ndaki dü üncesi hakk nda bizi bilgi-
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lendirmektedir. Görüldü'ü üzere, k z çocuklar n n okulla amama sorunu ile ba lay p konuyu pek çok defa i leyece'i ba örtüsü sorununa çekmi tir.
Ba örtüsü sorunuyla ilgili Abdullah Gül’ün ve ba örtülü e inin Çankaya’ya
ç kmas konusuyla ilgilenmi tir. Hayrettin Karaman gibi, e'itimsiz kad n n ba örtüsü takmas na tahammül edilebildi'inden, ancak e'itimli ve/veya kamuda ön
plana ç kan kad nlarda buna tahammül edilemedi'inden bahsetmi tir (Ba örtüsü,
Çankaya, b kk nl k, 21 A'ustos 2007).14 “Mesele, köydeki ba örtülü genç kad n n
bahts zl ' üzerine romanlar ç karacak denli özde im kurma, ama ayn kad n
kendisiyle ayn tahsil düzeyinde ve ayn ehirde, ayn iddia ile görünce 'bize kendimizi aç k hissettiriyorsunuz' diyecek denli ayr mc l 'a, fa izme dü me meselesidir. Cumhuriyete tehdit olan ve olmayan olarak örtü biçiminin ikiye (türbanba örtüsü) ayr lmas n n sebebi de budur. -slami olana ancak ta rada kalakalm
bir gelenek kal nt s olarak tahammül edilebilirdi, ehirde ba örtüsünün ad türbana evrilirdi. Mesele, yani, Hayrunisa Han m' n 15'inde okuldan çekilip al nm
ve evlendirilmi sonra da ba örttürülmü olmas de'ildir… [M]esele milletin
masada kendisine de yer aç lmas talebinin bir sistem krizi haline getirilmesidir.”
Bu konuda benzer bir yaz Gericilik cephesinde de)i en bir ey yok! olup Albayrak
burada Gül’ün e i Hayrunisa Han m ile Atatürk’ün e i Latife Han m aras nda
kar la t rmaya gitmi tir (18 A'ustos 2007). “[H]ayrunisa Gül'ün ba örtüsünü
modern, ilerici bir görüntü vermiyor iddias yla dillerine dolayanlar, kabrinde a'lama rükusuna duracak denli çok sevdikleri Atatürk'e 'ba ar s zl k' tatt rd ' için
de Latife Han m'a, -slam'a atfettikleri ve kad n ikinci plana atan hisler nedeniyle
dü mand rlar. Oysa, modern, e'itimli, e inin ba ar s ve çocuklar n n selameti için
saç n süpürge etmeyip, kendini gerçekle tirmeyi tercih etmi modern kad nlar
mumla ar yorlar san rd k… Latife Han m, ki ili'inden özveride bulunmad ' için
en hafifinden 'evlili'in sorumlulu'unu ta yamamak"la suçland . Hayrunisa Gül'e
aba alt ndan gösterilen "Ba n açarsan, her ey hallolur, yoksa ömrü billah kocan n me ruiyeti sorgulanacak" antaj n n ç kt ' kaynak da ayn modern, ilerici
görünen Türkiye p narlar ndan ak yor. Oysa herkes bilir ki, modern hayat hemen
her izm gibi kad n üzerinden görünür olan bir sistemdir ve kad na birey haklar n n teslimi bu i in 'abc'sidir.„ Yine Hayrunisa Hanim durumu ve protesto mahiyetinde toplanan laik kalabal klar için Ya laiksin, ya dü man!’ (14 Nisan 2007) ve
Bravo’yu (2 Ekim 2007) yazm t r.
Kendisi de ba örtüsü konusunda çok yazd ' n bildi'inden bu duruma Baörtülü yazar, ne yazar ne yazamaz?’da aç kl k getirmi tir (30 Aral k 2006). “Tamam, varsayal m ki, ba örtülü yazarlar sadece ba örtüsü yaz yor. Peki, imdiye
dek hangi yazar, ilgili, duygulu ve bilgili oldu'u bir alan üzerinde yazmaktan,

14

Siyaset sosyoloMu Nur Vergin’in benzeri aç?klamalar? için Bkz. enocakl?, Mine, Nur Vergin’le
röportaj, «BaFörtülü Kad?n Kimdi? Temizlikçi Kad?nd?!»», Vatan, 1 Ocak 2008, s. 16.
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yo'unla maktan kendini men edebilmi tir?... Bana kal rsa “Ba örtülü yazarlar
neden sadece ba örtüsü yazar?” de'ildir as l soru; udur: “Yüzde 70'i öyle ya da
böyle ba n örten kad nlardan müte ekkil bir memlekette ba örtülü yazar say s
neden 5'ten fazla 10'dan azla s n rl d r?”… [M]ütedeyyin erkekler s rf bo verme
haklar var diye 'sünnet'i bo vererek sakal-b y ktan kurtulup gümü yüzü'ü de
ç kar p, biraz demokratikle ip, biraz da liberalle tikten sonra bir anda 'tan nmaz'
olmasa da, en az ndan kalabal klar aras na kar abilme kabiliyetine kavu abilir.
Ama bu, 'farz' kesinli'inde bir emri yerine getirebilme gayretinde oldu'u için
simgesel düzlemde kalakalan ve bu noktadan sonra ne yaparsa yaps n bu düzlemi
a amayacak olan ba örtülü için pek de mümkün de'ildir.” K saca Albayrak bu
konuda yazmas n n do'all ' n anlatm t r. Örtünmeyle ilgili ayetleri verdi'i
yaz s Bu hayatta herkes kendi çekti)ini bilir’dir (14 A'ustos 2007). Burada ba örtülü kad nlar n hem laikçilerce hem de a r sa'c larca eve gönderilmek istedi'inden
bahseder. Dindarl kta erkeklerin kolayl kla saklanabildiklerinden, kad nlar nsa
ba örtüleri nedeniyle hemen göze batt klar durumu Ba örtüsünün tatille imtihan ’nda da vard r (11 A'ustos 2007). “Bazen, erkeklere “Bu davan n yükünü biz
çektik, siz ne bedel ödediniz ki?” diyen ba örtülü kad nlar n hakl l k pay n n yüksek oldu'unu dü ünüyorum. Siz ne dersiniz?” diyerek kad nlar n me akkatini
göstermi tir.
Albayrak ba örtüsü sorununun siyasetçiler taraf ndan çözümlenmesi gere'i ilgili olarak Baykal ile ba örtüsü’nü kaleme alm t r (6 Ocak 2007). Buna göre
Baykal’ n muhalefette kalmas n n nedeni halk n isteklerini göz ard etmesidir.
“[B]aykal, bir avuç cumhuriyetçi oydan vazgeçmeyi göze alsa ve özgürlüklere
inançtan de'il de, s rf stratejik siyasi manevra gerekçesiyle bile olsa "Hadi bakal m
ba örtüsü konusunda arkanday m çöz bakal m u meseleyi" diyerek AKP'ye destek verse, "toplumsal mutabakat ne menem bir eydir aç kla bakal m" diyerek
topu rakibe atsa... Sorun çözülebilir… Çözülemese de günah Baykal'dan gitmi
olur. Ac mas zl k etmek istemem ama, Deniz Baykal' n 50 y ld r muhalefette
olu unun sebebini, parti ç kar ve politikas n , halk n gereksinimleriyle ayn kesiim kümesinde bulu turamay na ba'l yorum. Bilmem yan l yor muyum?”
Kad ndan sorumlu devlet bakan Nimet Çubukçu taraf ndan RTÜK’e ikâyet edilen Güzel ve Dahi program hakk nda yazar 2 defa yazm t r, Cumhuriyet'in
k zlar bunlar m ? (17-18 Temmuz 2007). Burada Kemalist ideolojinin ba örtülülere üvey evlat muamelesi yapt ' ndan bahsetmi tir. “Her kesimin çok de'erli insanlar , gençleri bulundu'unu söylemek malumu ilan olacakt r.. Ancak, te bihte
hata olmaz; Kemalist ö'retiye bir üvey anne muamelesi yaparsak, gözü kom unun k rm z bisikletine kayd ' için yememeye ahdetmi öz çocu'unu zorla beslemeye çal rken, açl k çeken üvey çocu'unu elinin tersiyle itmesini hat rlat yor
bu manzara. -nsan n 'adalet' duygusunu yaralayan, içini bunaltan da bu oluyor”.
Sorun “kültürel sava a kar mukavemetsizlik gösterilmesidir. Mukavemetsizli'in
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sebebi de, bütün de'erlerinden örtüden s yr l r gibi s yr lmay 'ilericilik' sanmakt r...”
Albayrak’a göre kad nlar aras ndaki tep ortak nokta cinsel taciz potansiyelli durumlarda s k nt yasamakt r (Kad nl k paydas m dediniz?, 6 Mart 2007).
“'[K]ad nl k' kimsenin tekelinde de'il. 'Öteki' addedilen ama bundan rahats zl k
duyan, örtülü oldu'u ama geri kafal olmad ' , Müslüman oldu'u ama ça'd
kalmad ' , kamu tahayyülünden kaz nmak istendi'i ama kamusal alanda varl k
ve özlük hakk bulundu'u iddias yla itiraz geli tiren kad nlar n da 'öbür yaka'n nki kadar gösteri li olmasa da eklemlendi'i bir merasim Kad nlar Günü… Bana
sorarsan z Türkiye'de kad nl ' n tek ortak paydas , otobüsteki s k kl ktan rahats z olmakt r. Ötesi laft r, güzaft r.”
-ki yaz s nda bilim kad nlar Muazzez -lmiye ve Türkan Saylan’i ele tirmi tir. Dönemin me hur davas hakk nda Muazzez @lmiye'nin dü üncesi’nde öyle
demi tir (16 Kas m 2006): “Aran zda, Muazzez -lmiye Ç ' ad n bundan alt ay
öncesine kadar duymu olan var m yd ? Cehaletime verin, ben duymam t m. Ta
ki, ba örtüsünü ilk kullananlar n Sümerler'de fuhu yapan Tap nak Rahibeleri
oldu'unu söyledi'i için yarg land ' n ö'renene kadar… - i ten geçtikten sonra
anla ld ki, davan n konusu, hiç de öyle “bilimin dine kar zaferi” falan de'ilmi .
Ne Sümerlerle, ne de tabletlerle ilgisi olmayan 'camilere a k odas yap ls n, imamlar genelevlerde nikah k ys n' eklindeki galiz hakaretlermi ... Ayn mant kla bak l nca, -lmiye Han m' n camiler ve imamlarla ilgili sözlerinin de, dü ünce özgürlü'ü ba'lam nda de'erlendirilip de'erlendirilemeyece'i tart l r. Çünkü, dü ünce,
ele tiri içerebilmesine ra'men, hakarete vard ' anda bir di'er özgürlü'ü ihlal
etmi , yani s n r geçmi demektir… Bu nedenle de i te kalk p, tamam Müslüman ve kad nlar n yar dan fazlas n n örtülü oldu'u bir toplumda… ortak alg
sisteminde “de'er” say lan konular hakk nda, bu ekilde konu amazs n z. Konuursan z, mahkemede beraat etseniz de ve üç be Kemalist taraf ndan 'a'z na
sa'l k' diye taltif görseniz de, toplum vicdan nda sizi ya l l k dahil hiçbir 'hafifletici neden' kurtaramaz. Bilim insan olarak de'il, din üzerinden reyting dev irmeye çal an bir bunak olarak kalakal rs n z ortak haf zada...” Yazar Muazzez -lmiye’yi keskin bir dille ele tirmi tir.
Ba ka bir bilim kad n n ele tirdi'i yaz Türkan Saylan ça)da l ) ’d r (14 Nisan 2007). “Bir hususiyeti daha var ama Saylan' n; bu toplumun öteden bu yana
ta d ' /içselle tirdi'i/önem atfetti'i manevi de'erleri, kutsal sayd klar söz konusu oldu'unda sald rganla yor; mesleki çal malar ya da 'ideoloji hassasiyeti' noktas na dokunmayan di'er mevzulara yakla mdaki nezaket, dikkat, kad n zarafeti
gidiyor, yerine 'öteki'ne kar mevzi silahlar ku anan, ele tiriyle hakaret s n r n
ihlalde beis görmeyen bir dil geliyor... 'Bu ülkede ba örtüsü sorunu yoktur' diyerek, ça'da siyaset anlay na, demokratik mücadele gelene'ine ra'men; ne ampirik bilgiye ne hukuka s 'acak, gayet despot, gayet mücbir yöntemlerle problemi
yok saymakla meselenin halledilmi oldu'una inanç getirebiliyor. Türkan

226

Gebnem Cansun

Saylan' n bale ile namaz kar la t ran ve bundan bale lehine bir ça'da l k ölçütü
ç karan tavr da ayn anlay n doz a m na u'ram uzant s … Namaz bir
'bulu ma'd r oysa; dua ve ibadetin manevi hazz n bar nd ran ve içinde 'a k n' bir
taraf da olan bir ahde riayet ritüelidir.” Yazar n ele tirdi'i 3. bir kad nsa Milliyet
yazarlar ndan Ece Temelkuran’d r (Kendine solcu, 8 Eylül 2007). “Ece
Temelkuran' n örtülü kad nlar n kendisini aç k hissettirdi'ini söyledi'i yaz lar
bana a rt c gelmi ti” dedi'i yaz s nda Albayrak meslekta n kendine solcu olmakla ve fa istlikle itham etmi tir.
Bunlar n d nda töre cinayetlerine e'ilmi ve ba örtüsüz okuma zorunlulu'unun k z çocuklar n e'itimsiz b rakt ' n savunmu tur (Töre cinayetine reçeteniz bu mu?, 2 Kas m 2006, K zlar öldüren sadece töre mi?, 10 Temmuz 2007).15
Tesev’in Ba örtülüler azald anketi’nde say okuman n bak a göre de'i ebilece'inden bahsetmi (28 Eylül 2006’da), Avrupa’daki ve Türkiye’deki islamofobiyi Avrupa'n n irticas , Türkiye'nin irticas ’nda incelemi tir (10 Ekim 2006). Harf ö)retme
ideolojisi’nde ise AKP’li Ba'c lar belediyesinin okuma-yazma kursuyla kad nlara
büyük faydada bulundu'unu, ancak bunun belediyenin ‘kad n park ’ çal mas
nedeniyle göz ard edildi'ini anlatm t r (29 May s 2007).
Albayrak di'er kö e yazarlar gibi ba örtüsüne özgürlük istemi , birikimsiz
kad n siyasetçiye s rf kad n oldu'u için el tutulmas gerekti'inin alt n çizmi tir.
BRAH M KARAGÜL
Yazar n kad n konusunda 3 yaz s vard r. Irak’ta direni e destek verdikleri
için idama mahkum edilen üç kad n (Talip, Fad l ve Muhammed) hakk nda Üç
kad n, üç idam, son üç gün’ü (28 $ubat 2007), Türkiye’nin çabas yla idamlar n ertelenmesiyle ilgili Üç kad n, üç idam, bir güzel haber’i yazm t r (6 Mart 2007). “Il ml
-slam’a geçi ” korkusu ve Malezya benzetmeleriyle ilgili Ba örtülü first lady ve
Malezya örne)ini kaleme alm t r (4 Eylül 2007). Buna göre Malezya ile Türkiye
aras nda benzerlik kurulamaz. “[B]a örtüsü Malezyal kad nlar için ayn zamanda
milli bir kimliktir. San ld ' gibi ülkede “irtica” ya da “ba örtüsü” diye bir “tehdit”
söz konusu de'ildir… Bu ülkede ba örtüsü'nün alg lan ile Türkiye'de birilerinin
tehdit görmesi aras nda bir ba' kurmak mümkün de'il. Dolay s yla Kraliçe'nin
ba örtüsü ile Hayrunisa Gül'ün ba örtülü olarak Çankaya'ya ç kmas aras nda da
bir benzerlik kurulamaz. Hele hele bu örnekten hareketle Türkiye'de rejim tart mas ç karmak, ancak cahillerin i i olabilir.”

15

Töre ve namus cinayetleri hakk?nda ayr?nt?l? bilgi için Bkz. Kardam Filiz, Türkiye’deki Namus
Cinayetlerinin Dinamikleri – Eylem Program için Öneriler Sonuç Raporu. BirleFmiF Milletler Nüfus Fonu, Koza Yay?n, 2005; T.C. BaFbakanl?k Kad?nin Statüsü Genel MüdürlüMü, Töre ve
Namus Cinayetleri ile Kad nlara ve Çocuklara Yönelik 3iddetin Sebeplerinin Ara t r larak Al nmas Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amac yla Kurulan TBMM Ara t rma Komisyonu Raporu, Can
Matbaa, Ankara 2006.
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Karagül kad nlarla ilgili yaz lar n daha çok di'er Müslüman ülkelerdeki
kad nlar üzerine odaklam , bir anlamda gazeteye renk katm t r.
KÜR AT BUM N
Ara t rma tarihleri içinde yazar n 5 yaz s bulunmu tur.
Bumin’in iki yaz s “-ngiltere'nin eski D i leri Bakan Jack Straw'un Müslüman kad n seçmenlerinin bir bölümünün k yafetine ili kin aç klamas ” üzerinedir (Peçe meselesi, Peçe meselesi 2, 10-11 Ekim 2006).16 “[Straw] Avrupa'da türban
tart malar n alevlendirdi” eklindeki Hürriyet internet sayfas haberi Bumin’e
göre haberi çarp tm t r.” -kinci yaz da Bumin, Straw’un dü üncesini anlamaya
çal m , gençlerle yap lan bir toplant da soruna çözüm bulamad klar n ifade
etmi tir. “Straw, sadece, seçim bürosunda ziyaretine gelen peçeli kad nlardan
peçelerini açmalar n istedi'ini belirtiyor. “-rtica tehdidi” filan gibi nedenlerden
de'il tabii ki; “Straw'un ikayeti anla lmayacak türden de'il: “Büroma gelen
birisinin ne dedi'ini anlayabilmem için yüzünü görmek gerekiyor… . Ancak, dün
bir oturumda konuyu bir grup ö'renci ile tart rken öne sürülen bir görü do'rusu- benim de kafam kar t rd . Söz konusu genç, “yüz-yüze” ileti imin art k
“tarih oldu'u”, bu i in art k yepyeni “medium”larla (telefon, -nternet, vs.) sa'land ' n hat rlatt ktan sonra “peçe”ye tak l p kalman n bu çerçevede de anlam
olmad ' n söyledi. Hiç de fena bir itiraz de'ildi bu do'rusu. Ama bu arada gruptan bir ba kas “Ama nas l olur, yüzünü görmedi'im kimseye nas l â k olabilirim?” demez mi? Ona da hak verdik tabii ki... Görüyorsunuz; alt ndan kolayl kla
kalk labilecek bir mesele de'il bu.” Bumin adeta modern dünyan n getirilerine
ra'men tesettür sorununun varl ' na tebessümle bakmaktad r.
Ba ka bir yaz Ba'c lar Belediyesi’nin kad nlar park üzerinedir. Yazar burada ba kan n kad n park fikrinin do'u unu, aileye yöneliklik ve i levsellik kanal yla aç klam t r (Kad nlar Park , 31 Ekim 2006). “Do'rusu, -stanbul Ba'c lar
Belediyesi'nin neredeyse tamamland ' söylenen “kad nlar park ” projesinden
haberdar oldu'umda durumu ben de yad rgam t m. Yad rgamam n nedeni uydu: … Bir belediyenin “Ben u tesisi yapt m, u hizmeti sunuyorum ama bundan
sadece u ölçütlere uyan ki iler yararlanabilir” eklinde bir art koymaya hakk
yoktur… Daha sonra benzer bir tart ma da belediyenin i letti'i “umuma aç k”
yüzme havuzlar nda belli gün ve saatlerin sadece kad nlara tahsis edilmesi konusunda ya and . Bu tart madaki tavr m ise öyleydi: Söz konusu uygulama Bat 'da
birçok ülkede de mevcut; kad nlar n bir bölümünün havuzu sadece hemcinsleriyle
payla mak istemesinin neresi “gerici” nitelikte bir ayr mc l kt r?.. Bir kere söz
konusu park “kad nlar park ” olarak de'il “kad nlar ve çiftler park fikri” olarak
ortaya at lm . Atanlar da, parklara “hakim hava”dan rahats z olan ve bu yüzden
16

lk yaz? Straw’in gerçekte ne yapt?M? deMil, Hürriyet’in olay? nas?l gerçeMinden farkl? sunduMu
üzerinedir.
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bu mekanlara ayak basmayan kad nlarm . K y kl , “Belediye olarak, büyük ço'unlu'u ehre yeni göçmü kad nlar n da içinde birçok sporun yap labildi'i parklardan yararlanmas n istedi'imiz için öneriyi de'erlendirmeye ald k” diyor.” Yazar Kad nlar Park fikrine belediye hizmet alan ay ramaz mant ' nda yakla sa da
kad nlar n kendilerinin bu ortam istediklerinin alt n çizerek bir anlamda bu özel
parka anlay göstermi tir.
Bumin ayr ca Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Co kun’un -zmir'de 8 Mart Kad nlar Günü dolay s yla anlatt ' f krayla ilgili “Ne tats z f kralar, tepkiler, aç klamalar bunlar böyle” demi (Baz tepkiler de f kra gibi, 12 Mart 2007), A)ar 'ba örtüsü yasa) n ' nas l kald racak’ta seçim beyannamesine konuyu koyan tek parti
olmas na ra'men yeterli aç klamada bulunmam A'ar’ ele tirmi tir (16 Temmuz 2007).
Kür at Bumin devaml olarak ba örtüsü üzerine yazan yazarlardan farkl
olarak yaln zca a r gündeme gelen olaylar kapsam nda meseleye yakla m , mesafeli ve özgürlükçü bir bak ortaya koymu tur.
MEHMET EKER
Yazar n ele al nan dönemde kad nlarla ilgili 2 yaz s vard r. @ki yüz bin
ünzile’de Nijer'deki kad nlar n fistül hastal ' ndan bahsetmi , ilkel do'umlar sonras idrar tutamama hastas olan kad nlar n soka'a, ölüme terk edildi'ini, Türk
doktorlar n orada bedava ameliyatlar yapaca' n , sonras nda kad nlara meslek
kursu verilece'ini anlatm t r (16 Mart 2007). -kinci yaz Türkiye’deki kad nlarla
ilgilidir (Ba örtülü muhabir aran yor, 4 Eylül 2007). Buna göre bir kanal magazin
muhabiri olarak özel olarak ba örtülü kad nlar aramaktad r. Yazar rayting u'runa
denenen bu yöntemin gerilim yarataca' na de'inmi tir.
Kad nlar konusu $eker’in özel ilgili alan nda de'ildir. Ancak gerek
Nijer’deki fistül durumu gerekse ülkemizde ba örtülü magazin muhabiri aranmas na dair haberler ku kusuz bilgilendirici ve farkl l k yaratan haberlerdir.
SAM HOCAOJLU
Yazar n ele al nan donemde 1 yaz s bulunmu tur (Kad n üzerinden @slam'
vurmaya kalk mak, 9 Mart 2007). Yazar burada önce 8 Mart’ kapitalizmin sömürdükten sonra sus pay olarak kad na verdi'i rü vet olarak tan mlam t r.
Hocao'lu “Erkekle kad n bir çift ayakkab ya benzer. E tir, hatta e ittir, ama asla
“ayn ” de'ildir” demi ve Kur’an aç klamalar na de'inmi tir. “[K]ur'an, cinsiyet
de'il insiyet (insanl k) merkezli bir dil kullan r. Kar l kl hak ve sorumluluklar
hat rlat r: “Erke'in kad n üzerinde haklar oldu'u gibi, kad n n da erkek üzerinde
haklar vard r” der. -yi davran lara verilecek ödüllerin zikredildi'i bir ayette “Kad n olsun erkek olsun, fark etmez denilir ve eklenir: Siz birbirinizdensiniz [denir]”.
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Hocao'lu Kur’an’ temel alarak kad n-erkek e itli'ine bakm , Tanr ’n n
kullar aras nda fark gözetmedi'ine de'inmi tir.17
DAVUT DURSUN
Ele al nan tarihlerde Dursun’un 1 yaz s vard r. B y kl k kad nlar’da kad nlar n siyasetteki yeri ve pozitif ayr mc l k konusuna de'inmi tir (3 Nisan
2007). Bu yaz da Dursun “Kad n neden siyasette dü ük düzeyde temsil edilmektedir?” sorusuna cevap arar ve kad nlar n siyasetle ilgilenmedikleri için suçun
kendilerinde oldu'unu ifade eder.18 “Bu sorunun cevaplar aras nda iki farkl cevap
öne ç k yor. Biri mevcut toplumsal ili kiler, rol da' l m ve düzenlemeler erkekler
taraf ndan yap ld ' ndan kad n cinsiyetine ayr lan rol, kad n n siyasal hayattan
uzak durmas n gerektirmi tir. Siyasal ili kileri ekillendiren mevcut kültürel
yap , erkek egemen bir yap oldu'undan kad nlar n bu yap içerisinde kendilerine
aktif bir yer edinmeleri mümkün olmuyor. Bu yap da kad nlar n bir yerlere gelebilmeleri için muhakkak belirli kotalar ve pozitif ayr mc l 'a dayal politikalar
izlenmelidir. Soruya verilen ikinci cevapsa mevcut ili kileri do'al bir durum olarak kabul edip kad nl k do'as yla siyaset aras ndaki ili kiye dikkat çekmesidir.
Buna göre kad n n ontolojik varl ' ile siyasetin do'as aras nda gayet aç k bir ters
ili ki bulunmaktad r. Siyaset kavga, mücadele, yalan, dolan, düzenbazl k, rekabet,
sava gibi kavramlar içermekte ve bu kavramlar taraf ndan örülen bir dünyay
öngörmektedir. Kad n n do'as ise buna tamamen kapal olup bar , uzla may ,
merhameti, düzeni arzulamaktad r. Bu nedenle kad nlar, siyasetten mümkün
oldu'u kadar uzak durmakta ve siyasetin bitmez tükenmez kavga ve mücadele
kulvar na girmemektedirler. 19 Ayr ca bu alana dahil olan kad nlar da ya siyasetin
kendi do'as ndaki kurallar içselle tiremedikleri için ba ar s z olmakta yahut da
kad nl k ontolojisinden feragat ederek erkekleri rol model olarak almaktad rlar...
[K]a-Der'in mevcut durumun faturas n ba kalar na ç karmadan önce kad nlar n
siyasal kat lma konusundaki durumunun sa'l kl bir analizini yapmas gerekir.”

17

18

19

Kad?n ve erkeMin birbirini tamamlayan iki ayr? cins olduMu konusunda daha ayr?nt?l? bilgi için
Bkz. Hatemi Hüseyin, Kad n n Ç k Yolu: lahi Hikmette Kad n, Faret Yay?nlar?, stanbul
1992.
AraFt?rman?n zamansal odaM? içine düFmüyorsa da Dursun’un yazd?M? Dindarl k ve cinsellik
yaz?s? deprem bölgesinde erkek nüfusun azl?M? nedeniyle çok eFliliMin serbest b?rak?lmas?na
dair fikirleri içermesi aç?s?ndan bizim için bilgilendiricidir (12 AMustos 2000).
Jean S. Jaquette bar?F yanl?s? her Mary Robinson ve Gro Harlem Brundlant’a karF?l?k bir Indira
Gandhi ve Margaret Thatcher olduMunu, kad?n siyasetçilerin, erkek siyasetçiler gibi, geniF
bir ideolojik yelpazeden geldikleri için haklar?nda bar?Fseverlik, merhamet, çevre korumac?l?M? gibi genellemeleler yapman?n yanl?Fl?M?n? savunur. Jaquette, Jean S., States make War, Foreign Affairs, Jan 1999, v 78, i1 po. 28 (1), Jaquette, Jane S., «Women in Power : From Tokenism to Critical Mass», Foreign Policy, Fall 1997, No : 108: p. 23 (15). Benzeri bir yaklaF?m için
ayr?ca Bkz. Rhode, Deborah, «The Politics of Paradigms: Gender Difference and Gender Disadvantage», Phillips, Anne (der.), Feminism and Politics, Oxford University Press, Oxford
1998, p. 353-354.
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Dursun siyasetçi kad n konusuna de'i ik bir bak aç s ndan yakla m ,
muhafazakarl k sergilemi tir. Siyasette kad n konusunu klasik merce'in d ndan
görebilme kapsam nda, bir anlamda Böhürler’in al nt lad ' Alatl ve Göktürk gibi
davranm t r.
DÜCANE CÜND OGLU
Yazar n ara t r lan dönemde kad nlarla ilgili 3 yaz s na rastlanm t r.
Bunlardan ilkinde kad nlar a k olunacak varl klar olarak tan mlam , arkada yla sohbeti s ras nda, onun kad n sorunlu varl k, erke'i ise sorumlu varl k
olarak tan mlad ' ndan bahsetmi tir (Kad nlar[dan] 'â k' olur mu?18 Kas m 2006).
Yine ayn yaz da arkada n n a'z ndan di ilik ve erkeklik tan mlar üzerinde bilgilendirmi tir. “Di ilik ve erkeklik tan mlar üç farkl düzeyde ele al nabilir: 1. Biyolojik, 2. Sosyolojik, 3. Felsefî.” demi tir. Ba ta sorunlu ve sorumlu tan m na olmak üzere yaz ya gelen ele tiriler sonucunda, T pk bir kad n gibi’yi yazm t r (25
Kas m 2006). “Mezkur yaz da —biraz da lâtife kabilinden— aktard ' m "sorunlu
varl k-sorumlu varl k" ayr m baz lar n e'lendirmi , baz lar n da k zd rm anla lan. Çünkü bu lâtife'yi gere'inden fazla ciddiye alan kimi kad n okurlar, "as l sorunlu olan, erkekler!" diye sitem ederek, nedense bu ayr ma, maksad yla uyu mayan bir anlam yüklemeye çal m lar.”
Özgürlü)ün kad ncas modern dönemin kad nlar n eski güzel de'erlerini
kaybettirdi'i fikri üzerine kuruludur (21 ekim 2006). “XIX. yüzy l, art k kad n n
kad nla rekabetinin sona erdi'i, ermeye ba lad ' ve kad n n rakip olarak kendisine erke'i seçti'i bir yüzy ld r. Bizim co'rafyam zda, hiç de'ilse o y llarda, tam
kar l ' n kolay kolay bulamayaca' m z bir duygudur bu… Kad n, kendi özünü
terk ettikçe, sadece anne olmaktan m vazgeçmi oluyor? Hay r! Meselâ kad na
yak t ' n bildi'imiz çok köklü 'duygusall k' formlar da, salt bir erkek beklentisi,
yani bir aldatmaca say l yor. “Ak ll kad n”... güçlü bir imaj. “Duygusal kad n” ise
tam aksi. Sulu göz, hassas, melankolik, aldat lmaya müsait kad n... Bütün bunlar
erkeklerle rekabette elveri siz özellikler olarak alg lan yor ve e'itimin ilk y llar ndan itibaren kad n bu yönlerini bast rmay ö'reniyor… Bir dü ünelim bakal m,
modern kad n, niçin annesinden çok, babas na benzemek, onun yerini almak
istiyor? Anne zay fl ' , baba gücü temsil etti'i için... K sacas , modern dönemde
kad n n özüyle birlikte aidiyet duygusunun yitimine de tan k olmu bulunuyoruz. Özgürlük dedikleri, san r m böyle bir ey.”
Cündio'lu kad nlara hem sayg duyan hem de aile de'erlerinin kutsanmas
ad na bat l anlamda bir özgürlü'ü gereksiz gören bir çizgi çizmektedir.
F KR AKYÜZ
Odaklan lan döneme 3 yaz s dü mü tür (Türbanl kad n sak z çi)ner mi, 23
Eylül 2006, Kübra Gül meselesi, 23 Haziran 2007 ve Eygi'den utanç veren bir 'Gül'
yaz s , 3 Eylül 2007).

Muhafazakâr De erler ve Kad n Sorunsal

231

Türbanl kad n sak z çi)ner mi’de Hürriyet Gazetesi’nden Ertu'rul Özkok’ün
türbanl k zlar n ekranda göbek atmamas , erkek ark c lar kucaklamamas gere'i
konulu yaz s na ele tiride bulunmu tur. Akyüz “Yazar, ba örtülü kad nlara 'sen
birey olamazs n' diyor.” demi ve Özkök’ü ve sosyolog birikimini ele tirmi tir.
Di'er 2 yaz AKP üzerinden kad n konusunu içermektedir. Kübra Gül Meselesi’nde, Abdullah Gül'ün k z Kübra Gül'ün mezuniyet törenine ba örtülü gelmesi
konusundan ba lay p 2003’te Çapa T p Fakültesi mezuniyet törenine geçmi tir.
Akyüz burada, 2007’de CHP milletvekili olan Prof. Dr. Nur Serter’in rektör yard mc l ' döneminde tesettürlülerle ilgili yapt ' sert ele tirileri anlatm t r.
Eygi'den utanç veren bir 'Gül' yaz s ’nda ise Milli Gazete yazar Eygi’yi Abdullah
Gül’ün e ine bak
nedeniyle ele tirmi tir. “Mehmed $evket Eygi 01.09.2007
tarihli Milli Gazete'deki kö esinde diyor ki: “Müslüman kad n sere serpe ortal kta
dola maz. Say n ki i dindar bir Müslüman imi , refikas ba örtülü imi .. Yüksek
tepeye ç k nca han m ile birlikte resepsiyonlara kat lacakm . -slam'da böyle bir
eyin yeri yoktur.. Ba na bir bez parças takmakla Müslüman olunmaz... Devlet
adam n n e i gölgede kalmal d r..”… Eygi, “-slam'da böyle bir ey yok..” derken
Emine Erdo'an, Hayrunisa Gül gibi, e iyle davetlere kat lan insanlar n dindarl ' n sorgulama hakk n nereden al yor?” diye sormu tur.
Akyüz’ün her iki yaz s da Abdullah Gül’ün ailesi üzerinden olmu , ba örtülü kad nlara destek verme amac ta m t r.
HARUN TOKAK
Yazar n 2 yaz s bulunmu tur (I ) yanan evler, 8 Temmuz 2007 ve Nesrin
bebek, 15 Temmuz 2007). Bu yaz larda zor durumdaki ülkelerde çal an Türk
doktorlar n anlatm t r. -lk yaz Sudan hakk nda olup kad nlarla ilgili olarak, “Bir
k z kavgas yüzünden bir defas nda tam 400 ki i ölmü . Bu yüzden ülkenin her
taraf yetimler ve yetimhanelerle dolu“ bilgisi vard r. -kinci yaz ise Nijer ve
Senegall kad nlardan bahseder. Burada, Türk doktoruna müte ekkir Senegall
annenin k z na doktoru gibi Nesrin adini koyaca' n içeren küçük bir hikaye vard r. Kad nlar odakl çal t ' m z için bize göre hikayede kad n doktor olmas
önemlidir.
Tokak da, Karagül gibi ba ka ülkelerdeki kad nlardan bahsetmi tir.
RESUL TOSUN
Ele al nan dönemde 1 yaz s vard r (Toplumsal bar için, 10 Mart 2007). Yaz Kad nlar Günü’nün haftas nda CHP Kad n Kollar ’n n AK Parti hakk nda yay nlad ' bro ür üzerinedir. Tosun burada CHP Kad n Kollar ’n yalan bildiri vermek, CHP’yi ise Kad n Örgütü’nü düzeltmeme ve ba örtüsü konusuna uzla mazl ' nedeniyle ele tirmi tir. “Herkes duysun” ba l kl bro ür CHP'nin kad nlarla
ilgili dü üncelerini, projelerini, vaatlerini ve sorunlara çözümlerini anlatmak yerine, ba tan a a' AK Parti'yi karalayan ve milleti tehdit eden ifadelerle dolu….
Parti genel merkezi bu bro ürü görünce derhal müdahale etmeliydi… Atatürk
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an t na çelenk koyan ba örtülü kad na tepki gösteren CHP anlay
le emez.”

halkla bütün-

Tosun kad nlarla ilgili tek yaz s n CHP ele tirisi üzerine odaklam t r.
MUSTAFA KARAAL OJLU
“Art k kimse “türban politik simge” demesin” yaz s yazar n ele al nan dönemdeki tek yaz s d r (20 Aral k 2006). Bu yaz “Konya Numune Hastanesi'nde
bir kad n radyolog doktorun erkek hastan n testis ültrasonunu çekmeyi reddetti'i” haberinin Hürriyet Gazetesi’nde verili tarz na odaklanm t r. “Haber, “tesettür
facias ” ba l ' yla sunulmu tu... [Y]eni $afak, söz konusu iki kad n radyolog doktorun içinde testis tetkiki de bulunan ültrasonlar daha önce tam 431 kez çektiklerini belgeledi… Sadece, art k bana kimse türban n siyasalla mas ndan söz etmesin, çünkü takke dü tü kel göründü, diyorum. Sen her f rsatta s radan ba örtüsünü çarp tmalarla rencide edersen; sana yak n parti, “Kur'an e'itimi yüzkaras d r”
demeye gelen raporlar yay nlar ve Afganistan'dan, Fas'tan buldu'u resimleri Türkiye'ymi gibi sunarsa; türban da dini de siyasalla t r rs n z.”
Bu yaz ba örtülülere haks zl k yap ld ' ve medyada bu ki ilerin hep farkl
tan t ld ' üzerinedir. Karaalio'lu da tesettüre özgürlük istemi , isim vermeden
AKP’ye destek verirken, CHP’yi bu konudaki tavr ndan dolay ele tirmi tir.
SAL H TUNA
Tek yaz s kad nlar üzerinedir (Bir kö e yazar n n tesettür al nganl ) , 1 Kas m
2006). Burada ad n aç klamadan “'Edepli' ve 'al ngan bir erkek' oldu'u için tesettürün her çe idi kendisini 'potansiyel tacizci' gibi [hissettiren]” bir ba ka gazete
yazar ndan bahsetmi tir. Tesettüre böylesi bir yakla m Tuna’ya göre “tesettürü
cinsel bir imaj eksenine [kayd rmakt r]„. “Bat 'da bu hiç de yeni bir durum de'il.
Ortaça''dan (romanslardan) günümüze 'Müslüman kad n n' cinsel obje çerçevesinde de'erlendirildi'ini biliyoruz… Enteresan olan de'erli kö e yazar m z n tesettürlü kad n alg lay n n daha çok Bat 'n n Ortaça''da çizdi'i imaja tekabül
etmesi. Acaba Bat , Ortaça''daki 'Müslüman kad n imaj n ' yeniden mi üretiyor,
yoksa bizim kö e yazar m z Bat 'n n Ortaça' imaj n m 'takip' ediyor?„ Tuna
tesettürü ele tirel bakanlar ele tirmi tir.
ABDULLAH MURADOJLU
Yazar n iki yaz s ilgimizi çekmi tir. Kafka’n n Dönü üm roman ndan bahseden Murado'lu siyasi dönü ümlerden bahsetmi , Hillary Clinton’in seçilmesi
konusuna de'inmi tir (@yi ölümler bay m, 10 Nisan 2007). AKP’nin “büyük bir
sürpriz olarak cumhurba kan aday ”n n bir kad n olabilece'ini ileri sürerek yazd ' ba ka bir yaz da, Nimet Çubukçu ve Zeynep Karaman Uslu isimlerine de'inmi , e'er bu ismlerden biri veya ba ka bir kad n cumhurba kan seçilirse
CHP’nin diline dolayacak konusu kalmayaca' n belirtmi tir (Ya ba komutan kad n olursa, 24 Nisan 2007).
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Bu yaz lar kad n konusunu ya da ba örtüsü sorununu özel olarak ele alan
yaz lar de'ildir. Kad n konusu üzerinden siyasi içeri'i, parti deste'i ve ele tirisi
bulunan yaz lard r.
AK F EMRE
Yazar n 1 yaz s kad nlar, ba örtüsü, üzerinedir (Ba örtüsünde aç k olmak, 2
Kas m 2006). “Bu zamana kadar de'i ik biçimleriyle tesettür ve ba örtüsüne do'rudan kar ç k/a/mayanlar belli argümanlar kullan rlard . Mesela örtünün “bir
Arap adeti oldu'u, bize Araplardan geldi'i, çar af n Ermenilerden geçti'i”ne kadar
gayr -millilik duygusu ka narak tahkir edilmeye çal l rd . Bunun son versiyonu
siyasal simge olmas … - te tam bu noktada, son günlerde medyada kullan lan dil,
siyasal simge üzerinden 'korku siyaseti' yürütenlerin adeta 'korku duvar 'n a t klar n izlenimi veriyor. Yani, ad na merkez denilen kimi çevreler, korku siyasetinin bir parças olarak yürüttükleri irtica kayg lar na (mesela Yalç n Do'an, üniversitelilerin Cuma namaz k lma oranlar na bak p çok kayg duymu ) ra'men,
kulland klar 'din dili' aç s ndan toplum kar s nda savunmac bir strateji izleme
gere'ini duymuyor gibiler… Dünyan n hiç yerinde, hiçbir dürüst ayd n ele tirel
olma ad na, toplumunun de'erlerine, dini/kutsal hükümlere küstah bir üslup
tak n p a a' lamaz.” demi , ba örtüsü takma özgürlü'üne deste'ini saklamam t r. Sözü geçen “dini de'erlere kars küstah tutum tak nma” Özlem Albayrak’ n
Muazzez -lmiye’ye yönlendirdi'i ele tiri ile benzerlik ta maktad r.
BEK R HAZAR
Kad n erkekleri yendi (4 May s 2007) ve Haber Mutfa) ndaki kad n (14
Temmuz 2007) yaz lar nda Kanal 7’nin genel yay n yönetmeni Nazife $i man’ n
ba ar s ndan bahsetmi tir. C l z senarist dövece)im!’de Kad n Medya -zleme Grubu’nun dizilerin iddet içermemesi gere'i aç klamas n ironik olarak ele alm ,
gidip birkaç senarist döverek rahatlamak istedi'ini belirtmi tir (12 $ubat 2007).
$i man’ takdiri bir anlamda medya camias ndaki tesettürlü kad nlara destek anlam ta maktad r.
MUSTAFA KUTLU
Kutlu’nun 1 yaz s na rastlanm t r (Uzak ülke, 24 ocak 2007). Kutlu burada
Fatma Barbaroso'lu’nun yeni ç kard ' Fatma Aliye: Uzak Ülke roman n tan tm t r.
KORAY DÜZGÖREN
Ara t rma tarihleri içinde yazar n 1 yaz s na rastlanm t r (Türban de)il,
özgürlü)e yakla m önemli, 28 Nisan 2007). Burada Düzgören Abdullah Gül’ün
cumhurba kanl ' n tart m , Gül’ün de dedi'i gibi, e in türban n n bireysel hak
çerçevesinde de'erlendirilmesi gere'ine i aret etmi tir.
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EBRU Ç DAL
Gerçek Sultanlar (9 Kas m 2006), Sultanlar ve Konsantrasyon (2 Kas m 2006)
ve Sultanlar Nerede (4 Kas m 2006) adl yaz lar nda milli voleybolcu kad nlara
de'inmi tir.
SEMA KARABIYIK
Televizyon/magazin gündemi üzerinden kad n konusunu incelemi tir (Ahlaks z teklif - 10 Aral k 2006, Kad ndan sorumlu devlet bakan olarak Esra Ceyhan- 17
Aral k 2006, Eve küsen erkek/Neco neden hakl -24 Aral k 2006, Köhrette kalite belgesi:
Bebek- 18 $ubat 2007, Bir efsanenin çökü ü-28 Ocak 2007).
SONUÇ
Bu çal mada 15 Eylül 2006 – 15 Eylül 2007 tarihleri aras nda Yeni $afak
Gazetesi’ndeki kö e yazarlar n n kad nlar konusunu ele al incelenmi tir. Yazarlar 104 defa kad n konusundan bahsetmi tir. Çe itli zaman aral klar yla gazetede
yazan 70 yazar aras ndan bu dönemde kad nlardan bahseden kö e yazar say s
22’dir. Bunlar n n 5’i kad n, 17si erkek olmu tur. Bu kad n yazarlardan 2’si, Ebru
Çidal ve Sema Karab y k, s ras yla spordaki kad nlar ve medya dünyas ndaki kad nlar üzerine, erkekler yazarlardan 1’i, Bekir Hazar yine medyadaki kad n konusuyla ilgilenmi tir. Geri kalan yaz lar Türkiye’de ve yurt d ndaki kad nlar n ve
özellikle Müslüman kimlikli kad nlar n, aile, i ve kamu hayat ndaki yeri ve tecrübeleri üzerine da' lm t r.
Yaz larda Türkiye’deki kad nlar n e'itimsizlik, çal amama, iddet gibi sorunlar ele al nm t r. Ay e Böhürler Merhaba’da (28 Ekim 2006) güneydo'ulu
kad nlar n berdelden çok e lili'e uzanan çilesine de'inmi , Fatma Barbaroso'lu
Orada bir ehir, Nev ehir’de (13 Mart 2007) kad n el eme'inin paraya çevrilebilmesi ve pazarlanmas için imkanlar yarat lmas gere'inden söz etmi , Özlem
Albayrak Kad n n seçmesi, seçilmesi, ölmesi’nde kad nlar n aile içi iddet, e'itimsizlik
ve yoksulluk sorunlar n anlatm (7 Aral k 2006), Kür at Bumin Ba'c lar Belediyesi örne'inde kad nlar n rahats z edilmemek için özel park ya da havuz isteyebilece'ini söylemi tir (Kad nlar Park , 31 Ekim 2006). Tüm yazarlar taraf ndan
hemen her yaz da aç kça alt çizilen ya da anla l r ekilde ima edilen sorun ba örtüsü takabilme özgürlü'ünün ya anam yor veya güçlükle ya anmaya çal l yor
oldu'udur. Albayrak kad nlar n e'itimsizlik ve çal amama sorunlar n da ba örtüsüne izin verilmiyor olmas na ba'lam t r (7 Aral k 2006).20 102 kö e yaz s n n
43’ünde ba örtüsü, türban ya da tesettür kelimesi geçmi tir.

20

BaFörtülü yazarlar baFörtüsü hakk?nda s?kl?kla yazmalar?n?n eleFtirildiMini bilmektedir. Bkz.
AyFe Böhürler Ne yazsam (7 Nisan 2007), Özlem Albayrak Ba örtülü yazar, ne yazar ne yazamaz? (30 Aral?k 2006), Fatma BarbarosoMlu 30 3ubat Sendromu-mini test (26 Aral?k 2006) belirtmiFtir.
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Kad n konusu üzerinden siyasi parti deste'ine bakacak olursak toplamda 8
yazar (4 erkek ve 4 kad n) AKP’ye destek ya da CHP’ye kritikte bulunmu tur.
Dikkati çeken, yazarlar n AKP’yi Müslüman (kad n) kimli'ine sayg gösterdi'i
için destekliyor, CHP’yi ise yine bu kimli'e bask c tutumla yakla t ' için ele tiriyor oldu'udur. Erkek yazarlardan, Fehmi Koru 2 yaz s nda AKP’ye destek veren
görü beyan etmi tir. 27 $ubat 2007 tarihli Bakmas n bilmek’te Jeddah’da abaye
giyen ve erkeklerle beraber oturan AKP’li kad n MYK üyelerinin yapt ' n n önemine dikkat çekmi , 19 Nisan 2007 tarihli Ne yap yor bunlar’da ise afi panolar nda mayo reklamlar na izin verilmesi verilmemesi konusunun AKP’nin oyunu
yükseltece'ini belirtmi tir. Hayrettin Karaman Tunus’ta ba örtüsü mutakabat ’nda
ba örtüsü sorununu CHP’nin çözmesi gere'ini söylemi tir (8 Nisan 2007). Fikri
Akyüz, Kübra Gül Meselesi’nde rektör yard mc l ' döneminde tesettür kar t
konu an, 2007’de CHP milletvekili seçilen Prof. Dr. Nur Serter’i (23 Haziran
2007), Eygi’den Utanç Veren Gül Yaz s ’nda Hayrunisa Han m’ n siyasi alandan
uzakta kalmas n uygun gören Milli Gazete yazar $evket Eygi’yi k nam t r (3
Eylül 2007). Resul Tosun Toplumsal Bar Için’de CHP Kad n Kollar ’n n ç kard '
AKP’yi karalayan bro ürün CHP Genel Merkez’ince reddedilmi olmas gerekti'ini savunmu tur (10 Mart 2007). Abdullah Murado'lu Ya ba komutan kad n olursa’da, AKP’nin kad n cumhurba kan ç karmas halinde CHP’nin neyi diline dolayaca' n sormu tur (24 Nisan 2007). Kad n yazarlardan Özlem Albayrak Ya laiksin ya dü man’da Cumhuriyet mitinglerinin ba örtüsü konusu üzerinden AKP
dü manl ' na döndü'ünü (14 Nisan 2007), Baykal ile ba örtüsü’nde (6 Ocak 2007)
Baykal’ n bu sorunu sahiplenmesi gerekti'ini, Harf ö)retme ideolojisi’nde (29 May s
2007) AKP’li Ba'c lar belediyesinin kad nlara okuma-yazma kursu aç s n anlatm t r. AKP MKYK üyesi Ay e Böhürler partisinin ismini vermeden yazm , ancak Kad nlar n üzerinden siyaset, güzellik, gençlik fa izmi’nde “Bir kad n olarak Deniz
Baykal’ protesto [etti'ini]” söylemi tir (30 Aral k 2006). AKP’ye ele tirel tek
yakla m Fatma Barbaroso'lu’ndan gelmi tir. Yazar E durumundan siyaset’te
tesettürlü siyasetçi e lerinin medyada fazla görünmesinin kamu hayat nda yasak
gören halktan kad nlar incitti'ini, bu durumun sand kta cevap görebilece'ini
belirtmi tir (12 Ocak 2007).
9 kö e yaz s nda, 5’ü erkek, 1’i kad n, toplam 6 yazar, ba ka ülkelerdeki
kad nlar üzerine yazm t r. -brahim Karagül bu ara t rma kapsam na giren 3 yaz s n n 3’ünde de di'er Müslüman ülkelerdeki kad nlara de'inmi tir. Üç kad n, üç
idam, son üç gün (28 $ubat 2007) ve Üç kad n, üç idam, bir güzel haber (6 Mart 2007)
Irak’ta direni e destek verdi'i için idama mahkum edilen yürekli kad nlar, Ba örtülü first lady ve Malezya örne)i (4 Eylül 2007) ise Malezya ile Türkiye aras nda
kad n n konumu üzerinden hiç bir ba' kurulamayaca' üzerinedir. Kür at Bumin
Peçe meselesi/2 (10 Ekim - 11 Ekim 2006) yaz lar nda -ngiltere'nin eski D i leri
Bakan Jack Straw'un Müslüman kad n seçmenlerinin bir bölümünün k yafetine
ili kin aç klamas üzerine yazm , kad n yüzünün peçelenmesi konusunu her
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aç dan ele almaya gayret etmi tir. Mehmet $eker @ki yüz bin ünzile’de Nijer'deki
kad nlar n fistül hastal ' ndan ve bunun getirdi'i sefaletten bahsetmi (16 Mart
2007), Hayrettin Karaman Pakistan’daki kad nlar n zina ve tecavüz suçlar kars s ndaki durumunu anlatm t r (Okuyucu mektuplar , 16 $ubat 2007). Harun Tokak
I ) yanan evler (8 Temmuz 2007) ve Nesrin Bebek’te (15 Temmuz 2007), Sudan’daki kad nlar , Nijer ve Senegal’daki Türk kad n doktorlar anlatm t r. Ay e
Böhürler ise Ne yazsam’da Kuveyt Parlamentosu’ndaki kad nlar (7 Nisan 2007),
Ayr mc l k din kisvesi alt nda kutsanabilir mi’de (25 Kas m 2006) Malezya, Yemen
ve Sudan kad nlar n , Filistin’de bir kad n cumhurba kan ’nda (17 $ubat 2007) AP
ajansta çal an Majide El Batch adli gazeteciyi ve Filistin’i, Ölüm kültürünü benimsemekte (16 Haziran 2007) Leyla Halid’in gözüyle ayni ülkeyi, Müslümanlar n
ikilemi’nde Pakistan’daki k z medreselerini (21 Temmuz 2007) anlatm t r. Yazarlar ba ka Müslüman ülkelerdeki kad nlar n durumlar n anlat rken kimi zaman
oradaki sefalete kimi zamansa -slam’ n ya anmas yla ilgili güzelliklere dikkati
çekmi lerdir.
Kad n n siyaset yapmas konusu Ay e Böhürler, Fatma Barbaroso'lu, Davut Dursun ve Fehmi Koru taraf ndan ele al nm t r. Böhürler Kad nlar üzerinden
siyaset, güzellik ve gençlik fa izmi (30 Aral k 2006), Ne yazsam, (7 Nisan 2007), Türk
kad n n rejime kar kim koruyacak (12 May s 2007), Aday ama neye aday (26 May s
2007) yaz lar nda kad n siyasetçileri yazm t r. Siyasetçi kad nlar erkeklerden
daha elittir. Ama maskülen dili sahiplenirlerse yapt klar siyasetin anlam olmayacakt r. Ayr ca Böhürler Alev Alatl ve Gülay Göktürk gibi yazarlar üzerinden
ileri toplumlarda kad n n mutlaka siyaset yapmas gerekip gerekmedi'ini sorgulam t r. Fatma Barbaroso'lu B y ) na bakma muhannesin (27 Mart 2007) diyerek
ba örtülü kad n siyasetçileri desteklemeyen, onlar kad ndan saymayan Ka-Der’i
ele tirmi tir. Davut Dursun B y kl k kad nlar’da (3 Nisan 2007) kad n siyaset
yapmak isterse yapar, e'er siyasetçi kad nlar azsa bunun nedeni kendileridir,
mesaj n vermi tir. Fehmi Koru ise ba örtülü kad n n temsil sorununu ele alm ,
B y kl ve ba örtülü kad nlar’da (19 Nisan 2007) meclise seçilen kad n n ba örtüsü
dokunulmazl ' olmas gerekti'ini söylemi tir.
Yeni Kafak kö e yazarlar Türkiye’deki kad nlar n, ba ta ba örtüsü sorunu
olmak üzere, e'itimsizlik, ekonomik hayata kat lamama, iddet sorunlar n n
çözülmesini istemektedir. Ba örtüsüne yap lan bask her f rsatta ele tirilmekte,
hatta Özlem Albayrak örne'inde bu bask fa izm olarak adland r lmaktad r. Gazete kad n konusuna duyarl d r ve Müslüman kimli'ini ya amak isteyen kad nlara özel destek vermektedir.
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