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Dünyadaki açık yürekliliği ve özgürlüğe duyduğu 
inatçı arzusu, beni besleyen ve bana ilham vermeye 

devam eden annemin anısına



Biz bunu “öyle ya da böyle” meselesi yapacak 
insanlar değiliz. 

Bizim için sorun geçmişi tekrarlamak için ütopik 
ve kısır bir çaba göstermek değil, 

bunun ötesine geçmektir.

Aime Cesaire, Sömürgecilik Üzerine Söylem
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Teşekkür

BU MEKTUPLARI YAZMAK kolay bir iş değildi; 
beni geçmişte rahatsız eden, ancak geçici oldukları ümi-
diyle bir kenara bıraktığım konular hakkında aslında söy-
lemeyeceğim şeyleri söylememi gerektirdi. Ancak bu ko-
nular geçmedi; onlarla yüzleşmek kendimle yüzleşmekti, 
çok önem verdiğim mahremiyet alanını tüketme pahasına 
kendimi açıklamak için hayatımın her parçasından yarar-
landım. Öte yandan, yazar değişime teslim olduğunda, kişi 
olarak kendisini ortaya koymasını ve genellikle objektiflik 
görüntüsünü temin eden teorik ve metodolojik kalkanları 
bir kenara bırakmasını zorunlu kılan durumlar ortaya çı-
kar. Bu mektupları samimiyetle sunuyorum.

Görüştüğüm, bana duydukları güvenle düşüncelerini 
ve duygularını paylaşan bütün kadınlara çok teşekkür ede-
rim. Sözlerini doğrulukla aktardım. Umarım deneyimlerini 
yorumlayışım onlara yardımcı olur ve tesettür konusunu 
daha iyi anlamalarına katkı sağlar. Yazılarımı okumak için 
zaman ayıran Sondra Hale’e isabetli yorumları için teşek-
kür etmeyi bir borç bilirim.



x     Tesettürü Sorgularken

Bu mektupları yazma fikrini kabul eden, teşvik eden ve 
destekleyen Editörüm Brigitta Van Rheinberg’e derin şük-
ranlarımı sunarım. Onun kararlılığı ve bağlılığı olmadan bu 
projeyi bitiremezdim.

İlgili materyallerin araştırılmasında bana yardımcı olan 
pek çok kişi var. Akim Oualhaci’nin muhteşem araştırma 
becerileri Fransa’daki başörtüsü tartışmasını ve Müslüman 
kimliğinin Fransa’daki oluşumunu anlamamda çok yar-
dımcı oldu. Louisa Rachel Khettab bibliyografik kaynakla-
rı taramak için gönüllü oldu. Jacqualine Wexler Kütüpha-
nesinden (Hunter College) Jean-Jacques Strayer, ne zaman 
ihtiyacım olsa uzman desteği vermeye hazırdı. Son olarak 
Mina Rees Kütüphanesi (Graduate Center of  the City 
University of  New York) Ödünç Verme Bölümü Başkanı 
Curtis Matthew en zor zamanlarda bile benim değerli kay-
naklara ulaşmamı sağladı. Cömertliği ve gösterdiği özen 
için ona ne kadar teşekkür etsem azdır.



1

Giriş

DAHA ÖNCE YAYIMLANAN ÇALIŞMAMDA, 
Müslüman kadınların kitaplarda ve medyada betimlenme 
biçimine sürekli olarak karşı çıkmıştım. Öte yandan, kadın-
ların sosyal gelişimine muhalif  görülen dinleri tarafından 
baskı altında tutuldukları söyleniyordu. Bu bakımdan, te-
settür geçmişten bugüne kadınların “baskı” görmesinin en 
somut göstergesi olarak ele alınmıştır. Ancak Müslüman 
kadınlar, Müslüman toplumlarda en zayıf  halka olarak ta-
nımlanmış; bu da bir taşla iki kuş vurmak isteyen siyasi 
propagandaya hizmet etmiştir. Böylece hem İslamiyet ka-
dın düşmanı ve gerici bir din olarak gösterilmiş, hem de 
siyasi amaçları için İslamiyet’i kullanan erkeklerin vurdum-
duymazlığının veya zorbalığının altı çizilmiştir. Bu yaklaşım 
2001 yılında Afganistan’a açılan savaşın kadınların “özgür-
leştirilmesi” savaşı olarak alkışlanmasını kabul edilebilir kıl-
dı. Daha sonrasında Amerika destekli Afganistan ve Irak 
anayasaları, aksine kanıtlar olmasına rağmen, kadınların 
“haklarını” korudukları gerekçesiyle övüldüler1. Bu bağ-
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lamda, İslamiyet’e sözlü saldırıda bulunan ve Müslüman 
kültürleri kaba bir biçimde itham eden Müslüman kadın-
ların doğruyu söyledikleri kabul edildi ve göklere çıkarıldı.

İslamiyet yanlısı veya karşıtı ideolojik savaşın o veya bu 
cephesinde yer almak istemiyorum. İslamiyet’e karşı bir 
düşmanlığım da yok. Çoğunluğu Müslüman olan bir ül-
kede Müslüman bir ailede doğdum ve geçmişimden onur 
duyuyorum. Bu mektupları, dini İslam olan, tesettüre gir-
miş ya da girmeyi düşünen kadınlara yazmaya karar ver-
dim. Öte yandan kadınlar hakkında yazmak erkekler hak-
kında da yazmayı gerektiriyor. İslam dünyasında yaşayan 
pek çok kişi için, jeopolitik olaylarla kuşatılmış iyi niyetli 
bireyler için, mektuplarım anlamsız gelebilir. Ama belki de 
bu insanlar kendilerini daha etkin bir biçimde savunma-
dan önce önemsiz tesettür konusunu çözümlemelidir. Bu 
mektuplar aynı zamanda insan deneyimini anlamak isteyen 
bütün insanlara, kadınlara ve erkeklere ilişkindir. Tesettür, 
hayatımda hakkında daha fazla sessiz kalamayacağım bir 
noktaya geldiğim konu. Son yıllarda o kadar çok siyasete 
konu edildi ki, Avrupa ve Kuzey Amerika dahil olmak üze-
re bütün İslam dünyasında genç kadınların ve kızların kim-
liklerini şekillendirecek ve bozacak bir tehdide dönüştü.

Son yirmi yılda birçok ülkede ortaya çıkan yeniden te-
settüre girme eğilimi son zamanlarda hız kazandı. Bu eği-
lim, kadınların yuva kurma işlerini yücelten inanç temelli 
yazının yayılması ve erkeklerin kadınların giyim ve davra-
nışlarına yeniden ve daha fazla müdahil olması ile bütün 
İslam dünyasında yayılan muhafazakâr sosyal bir tutumla 
sağlandı. Cezayir’de, kadınları vücutlarını örtmeye ve ka-
dınlık görevlerini yerine getirmeye çağıran dini liderlerin 
konuşma CD’lerinin dinlendiği dükkanlara girdim. Uzun 
etekler giyip başlarına sıkıca bağlanmış örtüler takan, ben-
zer kıyafetler içindeki annelerinin ellerini tutan, ergenliğe 



Giriş     3

girmemiş kızlar gördüm. Kızım yok, ama bu genç kızla-
rın görüntüsü bir kadın ve entelektüel olarak beni rahatsız 
eden bir takım hisler duymama neden oluyor. Kesinlikle 
yanlış olduğunu ve kadınların insan gelişiminin bir parçası 
olan bedenleri konusunda hür iradelerini kısıtladığını dü-
şündüğüm bir eğilime seyirci kalamam. Tesettürü, fazlaca 
işlenmiş ve uydurulmuş yoruma açık dini açıdan değil; ka-
dınların gelişimine zarar veren ve büyük oranda örgütlü 
olan bir eğilimin önemli bir parçası olarak görüyorum.

Bu genç kızlar, yedi yaşında evimizin önünde arka-
daşlarımla oynarken başımdan geçen bir olayı hatırlatıyor 
bana. Komşularımızın oğlan çocuklarından biri arkamdan 
seyirtip saç örgülerimden birini çekmiş, vücuduyla da açık 
saçık hareketler yapmaya başlamıştı. Yardım isteyen çığlık-
larımı duyan annem evimizin kapısını açtığı gibi durumu 
hemen anladı. Zaman çok önemli olduğundan içeri girip 
beyaz başörtüsünü giyemedi. Bunun yerine ayağındaki 
takunyalardan birini çıkarıp oğlana attı, ama ıskaladı. Ta-
kunya benim alnıma geldi ve derin bir yara açtı. Alnımda 
oluşan bir buçuk santimlik yara izi bu olayı yıllarca hatır-
lamamı sağlamıştı. Annem tamamen tesettür kültüründe 
yetişmemiş olsaydı, benimle arasındaki neredeyse altı met-
relik uzaklığı yürürdü. Annem otuz yıl sonra tesettürünü 
çıkardı. Geçmişe baktığımda bu olayın onun bilinçaltında 
yer ederek psikolojik olarak tesettürü çıkarmaya hazırla-
yıp hazırlamadığını merak ederim. Yaşadığımız mahalle bir 
yerleşim yeriydi ve iş saatlerinde etrafta sadece birkaç er-
kek olurdu. Annem kimse fark etmeden caddeyi geçebilir-
di. Ama yapamadı ve yapmadı. Büyüdükçe ve olay üstünde 
kafa yordukça, oğlan çocuğu daha büyük olsaydı ve elinde 
bir silah taşısaydı ne olurdu diye düşünmeye başladım. Te-
settür annemin hayatımı kurtarmasına engel olur muydu? 
Muhtemelen hayır, ancak sosyalleşmenin beyindeki etkisi 
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kolay kolay silinemiyor. Tesettür onun karakterinin ayrıl-
maz bir parçasıydı; onsuz dışarı çıkamazdı. Takunyasını 
oğlan çocuğuna atmadan önce eli kolu bağlanmış sanmıştı. 
O zamandan bu yana pek çok kadın kendi benliğini te-
settürden koparıp alabildi. Ancak bugün görünüşte bazı 
kadınların onayı ile ve çoğunlukla türlü çelişik argümanlar 
yardımıyla kadınları tesettür kültüründe yeniden sosyalleş-
tirmek için örgütlenmiş çabalar vardır. 

Konuyu daha önce etraflıca düşünmüş bizler, tesettürün 
kadınlara yaptığı temel haksızlıktan ister istemez rahatsız 
oluyoruz. Cezayirli yazar Kateb Yacine, hamama gittikleri 
sırada daha rahat nefes alabilmek için tesettürünü (muhte-
melen yüzünden ve kafasından) kaydıran annesine tesettü-
rünü başına çekmesini söylediği günü hatırlıyor. Anne ve 
oğul tenha bir sokakta yürümesine rağmen, oğul kesin bir 
dille annesine “tesettürünü düzeltmesini” salık vermişti. 
Yıllar sonra erkek nazarından uzak annesine nasıl olup da 
tesettürünü düzeltmesini söylediğini ve bir şekilde “kadınla-
rın toplumdan soyutlanmasına katkıda bulunup bulunmadı-
ğını”2 merak ediyordu. Annesinin kendi bedeninde özgür-
lük isteğini ki Yacine bu özgürlüğü yaşıyordu, görmezden 
gelerek onun sansürcüsü gibi davranmıştı. Bu aklından çık-
mıyordu. Yacine, kadın yakınlarının tesettür katmanları için-
de kalmasını temin eden pek çok erkekten biriydi.

Küçükken eniştem, beni, teyzemi ve annemi (ikisi de 
baştan aşağı örtülüydü) de alır, yaz ortasında serinlemek 
için çoğunlukla Fransız müşterilere hizmet veren sahil kı-
yısındaki bir Fransız pastanesine götürürdü. Benim için en 
önemli an, teyzem ve annemin soğuk içecekle dolu uzun 
bardaklarına ve pipetlerine beyaz tesettürlerinin altından 
gayretli bir şekilde uzandıkları andı. Kafalarını eğip başör-
tülerini çektikleri sırada sadece bir gözü açıkta bırakan, 
usulüne uygun yüzlerini kapatacak şekilde örtükleri örtüyü 
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tutan sağ elleri serbest kalırdı. Bu birkaç saniye süren nazik 
bir manevraydı ve ben bu sırada bardağın düşüp kırılaca-
ğını, bütün müşterilerin dönüp bize bakacağını sanırdım. 
Eniştem dini konularda oldukça bilgi sahibi bir adamdı. 
Yürüdüğünde saçağı havada sallanan kırmızı bir shesh takar, 
geleneksel plili pantolonunun (saraval) üstüne bir gömlek, 
kravat ve Fransız ceketi giyerdi. Kendini çağdaş sanardı, 
ama teyzeme ya da anneme yüzlerini açıp içeceklerinin ta-
dını çıkarabileceklerini hiç söylemedi; Kuran’ın kadınların 
yüzlerini kapatmasını emretmediğini de. Kuran’ın bir diğer 
hükmü olan dinin gereksiz zorluklara neden olmaması ge-
rektiğini de onlara söylemedi. Ancak başkalarına dinle ilgili 
yanlış anlayışları hakkında vaazlar verirdi. Onun çağdaşlığı 
tesettürlü karısı ve baldızını Fransız kadınların ve erkek-
lerin yan yana içeceklerini içtiği Fransız alanlarına götür-
mekle sınırlıydı.

Tesettürün normalleşmesi (kadınlar üzerinde olduğu 
kadar) erkeklerin aklı üzerindeki etkisi amansız derecede 
kör edici olabilir. Mart 2002’de Suudi basını Mekke’de 
bir okulda çıkan yangın nedeniyle on beş kızın öldüğünü 
duyurdu; çünkü din polisi (mutavva) itfaiyecilerin çığlıklar 
atan kızlara yaklaşmasını, kızların uygun kıyafetler giyme-
diği (uzun siyah “abaya” üzerine bir başörtüsü) ve onlara 
dokunmanın günah olacağı gerekçesiyle engelledi. Bir ba-
banın şu sözleri aktarıldı: “Okul bekçisi kızların dışarı çık-
ması için kapıları açmayı bile reddetti”3. İtfaiyeciler hayat 
kurtarmak için polisle karşı karşıya gelmek zorundaydı. Bu 
olayı sansasyon yaratmak için anlatmıyorum; ancak bunun 
tesettür kültürünün diğer ucunda olduğunu söylüyorum: 
bir tarafta bu kültürde fazlaca sosyalleşmiş benliği dışında 
bana yardım etmesine engel olan hiçbir şey olmamasına 
rağmen evden çıkamayan ve bana yardım edemeyen an-
nem; diğer tarafta, kadınların ölme riskine rağmen tesettür 
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erdemini zorla yerine getirten özel polis kuvvetleri. İkisi-
nin arasında tesettür çeşitleri kadar değişik tutumlar var. 
Tesettürün gücü o kadar fazla ki hayal gücünü avucunun 
içine alıyor, engelliyor, baskı altında tutuyor; ona ilham ve-
riyor ve onu güçsüzleştiriyor.

Yeniden tesettür giyme eğilimi, tesettürün “baskının” 
bir işareti olduğuna, ama aslında baskıyı entelektüel anlam-
da daha kabul edilebilir kıldığına dair düşünceyi düzeltme-
ye çalışan akademisyen feministler tarafından desteklenen 
yaklaşımla çakışır. Tesettürün cinsiyet eşitsizliğini güçlen-
direbileceği kabul edilse de, bu yaklaşım eleştirici olmayan 
bir şekilde ve özür diler gibi orta ve alt sınıf  kadınların 
tesettür giyme nedenlerini ön plana çıkarır. Bu görüşün 
taraftarları, tesettürün kullanımını değiştirerek ve bunu bir 
tür güçlenme aracı haline getirerek tesettürün arkasında 
pusuya yattığı düşünülen etkin edimselliği ortaya çıkara-
bilmek için çeşitli gelişmiş teorik ve çok detaycı çalışmalar 
gerçekleştirir. Bununla kastedilen “baskılananların” o ka-
dar da baskı altında olmadığı; güçlü olduklarıdır. Bu yeni 
keşfedilen güç bölgesiyle karşılaşan araştırmacı bunun 
belirtileri üzerinde çalışmaktan öteye gitmez4. Bir kadının 
tesettüre girme kararında güç bulur ve tesettür kadının evi 
dışında çalışmasını sağladığı ve kocasını kıskançlık duy-
maktan koruduğu için mutlulukla karşılanır. “Kadınlara 
söz hakkı verilmesi” için kendilerini parçalarken bu yakla-
şımı savunanlar tesettüre karşı çıkan kadınların gerçekliğini 
görmezden gelmeyi gerekli bulurlar. Bu kadınlar genelde 
elit, üst sınıf  ve Batılı olarak bir kenara itilirler. Tesettürü 
savunan apolojistler üstü kapalı olarak tesettür anlayışları 
kendilerinden farklı olan yerel kadınları saf  dışı bırakma-
ya ve kendilerininkini “Batılı” yerellere karşın tesettüre 
girme veya yeniden tesettüre girme gerçeğini keşfetmek 
arzusunda olan tarafsız yabancılar olarak geçerli kılarken 
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bu kadınların görüşlerini gayrimeşru göstermeye çalı-
şırlar. Böylece, dışarıdaki uzman önyargı ithamını “elit”, 
yerli ve “Batılı” sıfatları layık görülen kadına çevirir. Bir 
kadın kendini tesettürün arkasındaki konuya ilişkin hiye-
rogliflerin çözümleyicisi ve sosyal-sınıf  intikamcısı olarak 
yükseltirken, diğer kadın sadece “Batılı” kadını taklit ettiği 
düşünüldüğünden birey olma aleminden uzaklaştırılır. Bu 
yaklaşımı, yerli kadını “Batılı” olarak niteleyip uzaklaştıran 
araştırmacı tarafında bir çeşit entelektüel mazoşizm olarak 
yorumlamak cazip gelir; çünkü araştırmacı gibi bu yerli 
kadın da tesettürle uğraşmak zorunda olmamak dışında 
başka bir şey istemez. Aslında bu yeni bir tür önyargıdır.5 

Amacım Orta Doğunun üst sınıflarını savunmak değil. 
Müslüman kadınların hayatlarının bir alanına ön yargılı ya 
da apolojist tarzda uzun zamandır yapılan sorunlu akade-
mik yatırıma dikkat çekmek istiyorum. Apolojist yaklaşı-
mın gizli önermesi, tesettür giyenlerin tesettürü tartışılmaz 
görmesi nedeniyle tesettürün sorgulanamaz olduğu ve giy-
mek “istedikleri” sürece, araştırmacılar olarak bizlerin gö-
revinin tesettürün onlar için faydalarını araştırmak olması 
gerektiğidir. Bundan sonra bir kez daha tesettür, sadece 
tarihi olarak kadın ve erkek arasında değil, buna karşı olan 
yerli kadınlarla Müslüman olmayan kültürlerden gelen ya 
da tesettürü o veya bu şekilde destekleyen Müslüman kül-
türden gelen kadınlar arasında da bir mücadele alanı olarak 
ortaya çıkar. Ayrıca tesettürün akademik olarak onaylan-
ması, onu gelişen bir olay değil, İslamiyet koşullarının bir 
karışımı olarak önümüze getirir.6

Benim düşünceme göre, kuramsal, sosyo-psikolojik, 
ekonomik veya siyasi olsun olmasın, tesettür gerekçelerine 
indirgenemez. Aynı şekilde, tesettür bir kadının o veya bu 
tesettür şeklini giyip giymeme “hakkı” da değildir. Haklar, 
1989’dan beri Fransa’yı ve son zamanlarda da Türkiye’yi 
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içine alan başörtüsü tartışmasında görüldüğü gibi siyasi 
konulardır. Fransa’da, 17 Mart 2004 tarihinde başörtülü 
genç Fransız Müslüman kızların devlet okullarına girmesi-
ni yasaklayan bir kanun (laiklik öne sürülerek) kabul edildi. 
Türkiye’de Fransız laiklik kanunundan yararlanan devlet, 
eğitim kurumlarında uzun süre tesettürü yasakladı ve üni-
versite öğretim görevlilerini başörtüsü takan kız öğrenci-
lerini bildirmeye ve sınıftan atmaya zorladı7. 2008 yılının 
baharında hükümetin başörtüsü yasağını kaldırma girişimi 
Fransa’da olduğu gibi Türkiye’de de çalkantıya neden oldu. 
Bu girişim anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa 
Mahkemesi tarafından reddedildi8. Bu tartışmalar, pek çok 
kadının tesettür giyme kararı almasında rol oynamıştır. 
Ancak her iki ülkede de tesettürün başka bir şeyin simgesi 
haline getirildiğini de belirtmek gerekir: siyasette gerileme 
olarak görülen dini yaymaya çalışma ve din istilası ile tabi 
ki laikliğe hakaret. Başörtüsüne karşı çıkan Fransızlar onu 
“cinsel ayrımcılıkla”9 eş tutarken, eski Fransa Cumhurbaş-
kanı Jacques Chirac açıkça bunu Fransız değerlerine kar-
şı bir “saldırı” olarak nitelendirdi10. Her iki durumda da 
hangi nedenle olursa olsun bir kadının giyinmek istediği 
şekilde giyinmesi kararı reddedilmiştir. Tesettürün siyasi-
leştirilmesi, zorla kaldırılması veya yasal olarak yürürlüğe 
konması (İran ve Suudi Arabistan’da olduğu gibi), kadınla-
rın özgürce karar verme ehliyetini engeller ve onları kendi 
bilinç ve muhakemelerine karşın zorlayıcı bir kanuna uy-
maya mecbur bırakır. Daha da önemlisi, dini metinlerin 
konu hakkında net ve belirleyici olmamasına rağmen te-
settür sorununu net bir şekilde dini olarak nitelendirerek bu 
sorunun karmaşıklaşmasına katkıda bulunur. Bu bağlam-
da, devletin tesettür karşıtı veya yanlısı olarak kadınların 
hayatına müdahale etmesi kadınların aleyhinedir ve onları 
her iki tarafın da öne sürdüğü iddialara karşı zayıf  kılar.
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Tesettüre “gelenek” ve “çağdaşlık” arasındaki müca-
dele çerçevesinden yaklaşmıyorum; çünkü pek çok çalış-
madan da anlaşıldığı gibi kadınlar tesettürden yana seçim 
yaparak bunu çözüyorlar11. Yeni tesettür tarzları eskilere 
göre kadınların hareket kabiliyetini daha az kısıtlıyor ve 
Müslüman dünyasında pek çok tesettürlü kadın iş yerlerin-
de erkeklerle yan yana mesleklerini sürdürüyor. İşte teset-
tür giyilmesini “çağdaşlığın” yeni bir şekli olarak da kabul 
etmiyorum. Ayrıca tesettürü kadınların “yabancılaşması”, 
“esir edilmesi” veya kültürel normlara “boyun eğmesi” 
olarak tanımlamayı da istemiyorum. Bu tür tanımlamalar 
yararlı değildir, kolaylıkla postmodern durumumuza uygu-
lanabilir; çünkü bu durum kadınların bütünlüğüne belki 
tesettür kadar zarar verici kadın algılamalarına neden olan 
ortak insanlık deneyimi ve özelleşmiş bilinç şekillerinin 
gösterişinden ileri gelir.  Ben bunun yerine tesettüre onu 
giyen ya da giymeyen kadınların genellikle başvurduğu ge-
rekçelerin köküne inen varoluşsal-felsefi bir bakış açısıyla 
yaklaşıyorum. Bu çok incelikli bir çabadır çünkü bir kadı-
nın tesettür giyme nedeni bir çeşit yanlış bilinçlilik olarak 
fazlaca önemsenmeyebilir ve edimselliği de hayali bulu-
nabilir. Bir sosyal bilimci olarak kadınların edimselliğini 
görmezlikten gelemem veya onların isteklerini anlamak 
konusunda onlardan daha donanımlı olduğum gerekçesiy-
le kendi edimselliğimi onlarınkinin yerine koyamam. Aynı 
şekilde, aldatıcı rasyonelleştirmeler; yanlış bilinçlilik veya 
“edimselliği” ifade etmek zorunda değildir. Ancak edim-
sellik, kendisini içinde açıkladığı sosyal çerçeveden bağım-
sız, serbest bir kapasite ya da sorgulamanın üzerinde bir 
kavram değildir. Aynı zamanda tesettür, yakınları, komşu-
ları ve arkadaşları tesettür giymiş veya hala giyen bir kadın 
olarak beni ilgilendirir. Tesettür, varoluşumdan beri bana 
uzak değildi; tesettür giymemiş ve giymeyecek olsam da, 
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hayatımın bir parçası. Çünkü popüler imgelemde “Batı”da 
olduğu gibi İslam dünyasında, tesettür İslam’ın özünü teş-
kil eder hale geldi; bu uygulama din çerçevesi dışında veya 
zararlı psikolojik etkileri açısından çok az inceleniyor. 

Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da kadınların tesettür 
algıları değişti. Pek çok ülkenin siyasi bağımsızlığını yeni-
den kazandığı 1950’ler ve 1960’larda reşit olan kadınlar, 
çok nadiren kent merkezlerinde tesettür giymiştir. İslamcı 
akımların ortaya çıkmasına denk gelen 1970’ler ve 1980’ler-
de tesettüre doğru bir eğilim yaşanmıştır. Kadınlar teset-
türe dönmelerini, dinin hayatlarındaki yeri ve anlamı ko-
nusunda bilinçlenmelerinin bir sonucu olarak açıklamıştır; 
tesettür giyimde alçakgönüllülüğü temsil eder, erkeklerin 
istenmeyen bakışlarından ve cinsel tacizden korur ve özel-
likle İslamcı harekete katılan erkeklerin kadınları arasında 
siyasi bir ifadedir. 11 Eylül 2001’in ardından Batılı ülkeler-
de tesettür, Müslüman olmayanlar tarafından kabul görme 
isteği olarak ve aynı şekilde farklılıkları teşhir ederek ön 
yargıyla savaşmanın bir yolu olarak yeni bir anlam kazan-
mıştır. Fransa’daki başörtüsü tartışmaları bağlamında te-
settür, kadınların çoğunluk kültüründe asimilasyonundan 
ve bazıları için de ailelerinin hareketlerini kısıtlamasından 
“kurtarılması” adına bir araç olarak da yüceltilmiştir. Çö-
zülmesi en zor argüman iman ve inançtır. Dini metinleri 
inceledikten sonra örtünmesinin zorunlu olduğuna veya 
tesettüre girmezse günahkar olacağına kanaat getiren bir 
kadına saygı duyarım. Ancak bu kadın, sadece başkaları-
nın, erkek veya bazen dindar kadınların tesettürün dini an-
lamı hakkındaki fikirlerine kapılarak tesettürü tercih eder-
se onun bağlılığından şüphe duyarım. Dini uygulamalar bir 
inananlar topluluğunu ilgilendiriyor olsa da inanç kişisel 
bir konudur. Ancak, Orta Doğu kültürlerinde kadın soru-
nunun çetrefilli olduğu göz önüne alınırsa, her hangi bir 



Giriş     11

tür tesettürü giymeye karar veren kadınların kendi bilincini 
incelemesi ve tesettürün manevi ihtiyaçlarını karşılaması 
için tek yol olup olmadığına karar vermesi çok önemlidir. 
Kadınların ev dışındaki sosyal hayattan dışlanmalarındaki 
rolü ve direnci nedeniyle, tesettür bir kadın öyle söylüyor 
diye tamamen silinemeyecek anlamlarla yüklüdür. Bir ka-
dın ne zaman tesettür giyse, bu fiili kız çocuğu dahil diğer 
kadınları da ilgilendirir. 

Tesettür hem bir düşünüş, konuşma tarzı, onu algıla-
yış biçimi veya görmezden gelme gibi bir söylem; hem de 
bir uygulamadır. Söylem olarak, siyasi ideoloji, kültür ve 
edimselliğin kesişim noktasıdır. Uygulama olarak tesettür 
tarihten ayrılamaz.  O da kadınların erkeklere ilişkin geç-
mişi gibi, tarih gibi, dünyanın çeşitli yerlerindeki kadınlar 
tarafından yaşanır ve deneyimlenir. Söylem ve uygulamayı 
birleştirmek, tesettürü normatif  ve değişmez göstererek 
“doğallaştırır”. Tarihin de tesettürü bir söylem olarak gös-
termesi, onun yaklaşımına ışık tutar ve ilerideki gelişiminin 
anlaşılmasına yardım eder.

Aşağıdaki açık mektuplar, kadınların tesettürü kimlik-
lerinin temel parçalarından biri olarak ilan etmelerinin, 
onu bir tür “kurtuluş” olarak savunup tanımlamalarının 
nedenlerini daha derin incelemeye davet olarak sunulmuş-
tur. Son on beş senede tesettür giymiş, Orta Doğu’dan, 
Kuzey Afrika’dan, Fransa ve ABD’den genç, yaşlı sayısız 
kadınla konuştum ve görüşmeler yaptım; kimi bir müddet 
tesettürünü çıkarmış ancak sonrasında giyme zorunlulu-
ğu hissetmiş, kimi de tesettür giymeyi düşünüyordu. Bu 
kadınların argümanlarını ciddiye alıyorum ancak sadece 
rasyonel düşünmenin kadınların kendilerini, özellikle de 
siyasi karmaşa zamanlarında, anlamalarına yardımcı olabi-
leceğine inandığımdan, bu argümanları incelemeye almak 
istiyorum. Çünkü söz konusu olan kadınların dini konu-
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lardan bahsederken, Tanrının isteği olarak düşündüklerini 
uygularken, dini normları siyasi eylemlerle değiştirirken 
veya (asıl önemlisi) siyasi bir protesto olarak geleneğe 
geri dönerken kendilerini nasıl gördükleridir. Kadınların 
tesettüre girme nedenlerini ve gerekçelerini çeşitli açılar-
dan araştırıyorum, bunları sorguluyorum ve rahatsız edici, 
alışılmışın dışında kalanlar da dahil olmak üzere bütün ge-
rekli sonuçları çıkarıyorum.

İslam’ın bir din ve kültür olarak yanlış anlaşılma geç-
mişine bakarak, ilham verici idealleri ve daha az yücelten 
adetleri olan çok zengin bir kültür için kişinin kötüleyerek 
veya itizar ederek konuştuğunu okuyucuya hissettirmeden 
tesettür hakkında anlamlı konuşulacak bir dil yoktur. Bu 
nedenle netleştirilmesi gereken terimler kullandım. Örne-
ğin “Müslüman kadınlar”, İslamiyet’in esas din olduğu ül-
kelerde yaşayan bütün kadınların tesettür adetine düşkün 
oldukları veya bunu destekledikleri anlamına gelmiyor. 
Daha ziyade dini bağlılıklarını göstermenin bir yolu olarak 
tesettür giyen kadınları kastediyorum. Bu kadınlara hitap 
etmenin en iyi ve kullanışsız şekli “Tesettürün İslamiyet’te 
bir dini zorunluluk olduğunu düşündüğü için tesettür gi-
yen kadınlar” olacaktır. Nasıl genel bir “Hıristiyan kadın” 
yoksa, genel bir “Müslüman kadın” da yoktur; sadece so-
mut fiillerde bulunan somut kadınlar vardır. “Müslüman 
erkek” etiketinden kaçınmak için “tesettür yanlısı erkek-
ler” deyimini kullanıyorum. Bunlar İslamiyet’i tutucu bir 
biçimde yorumlayan ilahiyatçılar veya kendinden menkul 
destekçiler olabilir. Ayrıca dini sosyal bir mobilizasyon 
platformu olarak kullanan muhalif  akımları, bu etiketler 
tam olarak karşılamasa da İslamcı veya neo-Fundamenta-
list olarak tanımlıyorum. 

Tesettür dağarcığı da kendi içinde biraz karmaşık. İn-
gilizce “veil” (Türkçesi tesettür) kavramı Arapçada farklı 
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ülkelerde ve ülkelerin farklı bölgelerinde farklı anlamlara 
gelen bir takım terimlerle Arapçaya çevrilmiştir. Ayrıca, 
Kuran’da kadınların uygun giyimine karşılık gelen sözcük-
ler, anlam karmaşasını arttıran çeşitli şekillerde yorumlan-
mış ve çevrilmiştir. Ancak şu anda başlıca tesettür çeşitleri 
için dört sözcük yaygın olarak kullanılmaktadır: hicap, cil-
bap, nikap ve khimar. Hicap yerel giyim tarzlarıyla birlikte 
İslam dünyasında tesettürün standart hali olarak ortaya 
çıkmıştır12. Yüzü açıkta bırakacak şekilde boyun dahil ka-
faya sarılan bir başörtüsü, altına uzun bir etek, uzun bol 
pantolon veya her ikisini de barındıran örtünme şeklidir. 
Hicap genellikle her türlü modern kıyafetin üzerine giyilen 
kafa ve boyna sarılı bir başörtüsüyle sınırlıdır. Cilbap, bü-
tün vücudu örten uzun bir giysi, başörtüsü, düz ayakkabı-
larla (genellikle sandalet) giyilen kalın çoraplar ve eldiven-
lerden oluşur13. Çoğunlukla siyah bir yüz örtüsü (nikap)14 
de cilbaba eklenir; öncelikle Salafi (ya da tutucu bir İslam 
anlayışı olan kişiler) gibi özel bir İslamcı akımla ilişkili olan 
kadınlar böyle giyinir. Bugün khimar, kafayı çok sıkı saran 
ve genellikle bir pelerin gibi boyun ve omuzları da örten 
belirli bir başörtüsü giyim şeklini ifade eder15.

Dil açısından karmaşayı önlemek için “tesettür” kav-
ramını örtünmenin en sık görülen şekli olan hicap yerine 
kullanacağım ve bu iki kavramı özellikle belirtmedikçe bir-
biri yerine kullanacağım.

Aşağıda yer alan mektuplarda görüştüğüm kadınların 
isimlerini, kimliklerini gizli tutmak için değiştirdim. Dört 
mektubun her birinde, kadınların ve tesettüre girme veya 
yeniden tesettüre girme yandaşlarının öne sürdüğü argü-
manlar değerlendirilmiştir. Beşinci mektupta kadınların te-
settür giymemesi gerektiğine ilişkin nedenler tartışılmıştır.
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BİRİNCİ MEKTUP

Alçakgönüllülük

KÜÇÜK BİR ÇOCUKKEN, bir kolonide büyürken, 
günün birinde anneannem mavi ipek elbisemin göğüs 
kısmını hafif  kabartan iki küçük şişlik fark etti. Artık bir 
kadın olmaya başladığımı düşünerek Cezayir’de kadınların 
giydiği keten veya ipekten beyaz bir örtü olan tesettürü 
giymemin vakti geldiğini söyledi. Anneannemin nedenini 
bu kadar açık ifade etmesi beni çok şaşırtmıştı. “Bir kadın 
çirkinliğini veya güzelliğini saklamalıdır. Böylesi en uygu-
nu. Kendini korumalısın!” dedi; korktuğum gibi. 

Kuşaklar Arasındaki Köprü: Tesettür
Dört yıl sonra, 2003 yılında, Batı Cezayir’in sahil ke-

siminde yaşayan orta sınıfın alt tabakasından 22 yaşında 
genç bir kadın olan Assia, kendisini “korumak” için iş ar-
kadaşlarının ve akrabalarının baskısıyla tesettür giydi. Şar-
kıcı olmaya heveslense de, cinsel taciz yüzünden ayrıldığı 
bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışmıştı. Korunma 
veya sutra16 (Arapça’da saklanmak anlamına gelir) gerek-
liliğine uymak amacıyla, daha önce hiç tesettür giymemiş 
olan Assia, Fas kadınlarından uyarlanan bir tesettür tarzını 
(kashabiya) giymeye karar verdi. Kashabiya aslında erkekle-
rin geleneksel jellabasının17 bir çeşidi olan uzun, ceket ben-
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zeri kapşonlu bir giysiydi18. Ancak Assia kapüşonu omuz-
larından aşağıya sarkıtıyordu. Böylece dolgun göğüslerini 
saklayarak (yine de anlaşılıyordu) bütün vücudunu örttü, 
ama saçsız kafası ve yüzü açıktaydı. Kafasını tıraş ettirmişti 
çünkü kıvırcık saçlarını sevmiyordu, ama ben onun uzun, 
geniş tesettürünün sildiği benliğini korumak istediğinden 
şüphelendim19.

Anneannemin bana yıllar önce söylediklerini düşün-
düm ve bugün Assia’nın tesettürünü görseydi ne derdi 
diye merak ettim. Assia, kimsenin uzun ceketinin altına ne 
giydiğini ve bacaklarının şeklinin nasıl olduğunu göreme-
yeceği bir şekilde “örtündü”, ancak herkes onun yüzünü 
ve saçını, geriye ne kalmışsa, görebilirdi. Ama bu şekliyle 
Assia komşuları, bakkaldaki satıcı ve sokaktaki adam için 
kabul edilebilirdi; çünkü o kadınlara bedenlerini gizlemele-
ri gerektiğini emreden yeni norma uyum sağlamıştı.

Assia, şu anda Fransa’nın güneyinde yaşayan sek-
sen sekiz yaşındaki Mina’nın kızı. Mina’yla 2007 yazında 
Fransa’ya yolculuğum sırasında konuştum. Mina, beyaz 
yerel Cezayir tesettürünü giymeye başladığı günü çok net 
bir şekilde hatırlıyordu. Bu tesettür, bedene sarılan kare bir 
kumaştı, belde bir kemerle bağlanır ve tek bir gözü açıkta 
bırakacak şekilde başa sarılırdı. Cezayirli kadınlar bu giysi-
ye günlük Arapça dilinde Bou‘Aouina, yani “Tek Göz” der-
ler20. Annesi artık tesettür giyme zamanının geldiğini söy-
lediğinde Mina on üç yaşındaydı. Adet olmaya başlamış, 
göğüsleri belirmişti. Babasıyla birlikte, kendisinden sadece 
üç yaş büyük olan erkek kardeşi de kız kardeşinin artık 
“bir kadın gibi göründüğünü” ve bu nedenle tesettür giyip 
okulu bırakması gerektiğini söylemişti. Mina ilk tesettü-
rünün bir yatak çarşafı olduğunu hatırlıyor; buna olduk-
ça içerlemiş. “Düşünsene! Bir yatak çarşafı!” Annesinin 
giymesine yardım ettiği tesettürünün içinde ilk adımlarını 
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attığı sokakta yolunu kaybetmiş gibi hissettiğini hala anım-
sıyor. “Tesettürü giydiğimde kendimi hiç de iyi hissetme-
dim. Kamufle edilmiş gibiydim. Ama sonra hayat böyle 
dedim, bilirsin.” Fransız mahallelerinde yaşayan ve bu ne-
denle göze batmayıp tesettür giymemeyi seçebilen birkaç 
kızı da “kıskanmıştı”. Mina görünüşünü tesettür altında 
kaybetmekten korkan güzel, genç bir kızdı. Korkusunu 
bastırmak için, kendisini diğer tesettürlü kadınlardan ayı-
rabilmek için, tesettürünün içinde güzel görünmeye karar 
verdi. Tunus’tan ithal edilen pahalı ipek tesettürlerden aldı; 
altına yüksek ve sivri topuklu ayakkabılar giydi ve ipeği yü-
züne örterken göz için olan deliği daha geniş tuttu. Yüksek 
topukları ayak bileklerinin görünmesini sağlıyordu.

Mina’nın ilk tesettür giyme anısı beni etkilemişti. Te-
settürü hayatının dönüm noktası olarak yaşamıştı; tesettür 
sadece kapanma değil aynı zamanda kadınlığın kaybıydı: 
dünya üzerine geliyordu. Tesettürü ilk giydiği günün an-
latımında annesi önemli bir yer tutuyordu. Benliğini ve 
kadınlığını geri kazanmak için kullandığı üzücü stratejiler 
tesettüre duyduğu hoşnutsuzluğu dile getiriyordu. O çok 
hayat dolu bir kızdı, arkadaşları onu çok severdi, annesi 
için ufak tefek getir götür işleri yapmaktan ve dışarıda 
oynamaktan mutluydu. Oldukça da sertti, mahallelerinde 
kızlara takılan erkek çocuklarını döverdi. Tesettür hiçbir 
cinsiyet kısıtlaması tanımayan gençlik vurdumduymazlı-
ğına bir son verdi. Tesettür kültürünün dışında doğmuş 
olsaydı, evden dışarı çıkmaya, kendince gençliğini ve er-
ginliğini yaşamaya devam edecekti. Hayatında ani bir ayrı-
lık yaşamayacaktı; koşma özgürlüğünün tadını çıkarmaya 
devam edecek, rüzgarı saçlarında hissedecek ve kardeşi 
gibi kendini canlı hissedecekti. Bunun yerine, adet gör-
meye başlamasıyla birlikte biyolojik saat on üç yaşına gel-
diğini gösterdi; tesettür çocukluğuna bir perde gibi indi. 
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Mina’nın kesilmiş çocukluğunu özlem dolu anlatışı yıllarca 
küçük kasabalarda ve büyük şehirlerin fakir mahallelerinde 
izlediğim ergenliğe girmemiş sayısız kızı gözümün önüne 
getirdi. Canlı ve neşelilerdi, ancak hicap giydirildikleri yaşa 
geldiklerinde gözlerindeki parıltı yok olacak, daha sıkılgan 
ve daha az içlerinden geldiği gibi davranacaklardı. Sanırım 
tesettür değişen bedenlerinin ve kız olarak bu değişikliğin 
kendilerine zorla kabul ettirdiği sosyal kısıtlamaların bir 
anda daha fazla farkına varmalarına neden oluyordu.

Mina evlendiğinde yirmi iki yaşındaydı. Gençliğini 
evde iyi bir ev hanımı olmayı öğrenerek ve annesiyle kavga 
ederek geçirdi. Ara sıra şehir dışına çıkardı; kimsenin onu 
tanımayacağından emin olduğunda tesettürünü çıkarır, 
eve geri dönme vakti geldiğinde tekrar giyerdi. Tesettür 
giyen kadın nesillerinin tesettür hakkında ne hissettiklerini 
kendimize pek sormayız. Sanki tesettürle doğmuşlar gibi 
onları tesettürsüz hayal edemeyiz; onlar tesettürü giymeyi 
bekledikleri için bizler onların tesettür giymelerini bekle-
riz. Ancak tesettürleri yüzünden yaşamları daha kısıtlıdır.

Cezayir’in Fransa’dan bağımsızlığını kazanmasından 
sonra doğan Assia’nın tesettür giyeceği Mina’nın aklına 
hiç gelmemişti. Assia’nın kardeşleri tesettür giymesi için 
ona baskı yapmadı. Ancak Mina, 1990’lardan beri doğum 
yerindeki sosyal iklimin kadınlar açısından daha tutucu ve 
daha kısıtlayıcı olmaya başladığının farkındaydı. Cezayir’in 
bağımsızlığını kazanmasından 30 yıl sonra, hem anne hem 
de kızı hicap giyerek dışarı çıkıyordu. Kızının da kısa bir 
süre çalıştığı kamu kurumunda memurluktan emekli olan 
Mina Fransız pasaportu almayı başarmıştı; bu ikamet bel-
gesi almak için başvurmanın ilk adımıydı. En kısa zaman-
da kızını da Fransa’ya, yanına alabilmeyi umuyordu. Onu 
Cezayir’den ayrılmaya teşvik eden özellikle tesettür giyme 
eğilimi değildi; ama yaşlı bir kadın ve dul olarak (yaşına 
göre oldukça genç gösteriyordu) taşra şehrinde yaşam 



Alçakgönüllülük     19

kalitesinin azaldığını hissediyordu. Değişen çevre koşul-
larından biriydi tesettür. Gençliğinde kendisinin tesettürle 
oynadığı sahte oyunları kızının da oynamak zorunda kal-
masını istemiyordu.

Bu şartlar altında tesettür, Orta Doğu toplumlarında 
1960 ve 1970’lerde daha yaşlı, daha eğitimsiz veya hiç eğitim 
almamış kadınlarla liseden mezun olan ve iş hayatına atılan 
kızları arasında beliren boşluğu sembolik olarak doldurur. 
Assia annesinden daha iyi bir eğitim aldı, ama hala benzer 
bir sosyal durumda ve giyimine dikkat etmek zorunda.

Değişen Alçakgönüllülük
Alçak gönüllüğün tesettür giymek için temel neden ol-

duğu bilinen bir gerçektir. Ancak tesettür ne Mina’nın ne 
de Assia’nın aklına bir alçakgönüllülük göstergesi olarak 
geldi, ama bir kaşları şüpheyi anlatırcasına kalkmış, dik-
katsiz bir biçimde tesettürlerini anlatmak için sutra (korun-
ma) sözcüğünü kullandılar. Assia, giyimi konusunda pek 
çoğu son on yılda İslami harekete katılan ve dindarlığını 
göstermek için sakal bırakan erkekleri, “sakallıları” suçlu 
gösterdi. Assia’nın bedeni neden saklanıyor ve korunuyor-
du? Yanlarından geçtiğinde erkeklerin ona uzun uzun bak-
masından mı yoksa kendi bedenine sahip olabilme yeterli-
ğinden mi? Assia bedenini saklamasaydı, nasıl giyineceğini 
bilemez miydi? Daha iyi bir yola mı girerdi yoksa kendini 
mi kaybederdi?

Alçak gönüllülük hem bir karakter özelliğidir hem de 
başkalarının gözüne çarpmayan, mütevazi davranış şekli-
dir. Dikkat çekmemek, insanlar arasında göze batmamak, 
servet gösterişinden kaçınmak gibi alçak gönüllü bir dav-
ranıştır. Alçak gönüllülük başkalarıyla iletişimde onların 
duygularına dikkat edildiğini gösteren iyi bir niteliktir. An-


