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Özet: Bu yazı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin Hudoyberganova - 

Özbekistan ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Leyla Şahin - Türkiye 

kararlarına ilişkin bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Yazıda iki farklı 

ülkedeki yüksek eğitim kurumlarında örtünme yasaklarını konu alan bu iki karar 

ekseninde, din özgürlüğü ve dinini dışa vurma özgürlüğü arasında yapılan ayrım 

tartışılmıştır. Hudoyberganova - Özbekistan kararında Komite'nin bu iki özgürlük 

arasındaki ayrım konusunda daha esnek bir yaklaşım benimsenirken, Leyla Şahin - 

Türkiye kararında bu ayrımın çok daha katı bir biçimde yorumlandığı ileri 

sürülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Din özgürlüğü, dinini dışarı vurma özgürlüğü, İnsan Hakları 

Avrupa Sözleşmesi'nin 9. maddesi, Medeni ve Siyasi Haklara dair Uluslararası 

Sözleşme'nin 18. maddesi 

Abstract 

The aim of this article is to analyze the judgment of the United Nations Human 

Rights Committee in Hudoyberganova v. Uzbekistan and the judgment of the 

European Court of Human Rights in Leyla Şahin v. Turkey. Based on these two 

judgments addressing bans on veiling in two different national contexts, the article 

discusses the distinction made between freedom of religion and freedom to 

manifest religion. It is argued that the Human Rights Committee's interpretation of 

the distinction is capable of accommodating the complexities of religiosity, 

whereas the European Court of Human Rights seems to remain blind to them. 

Keywords: Freedom of religion, the right to manifest religion, article 9 of the 

European Court of Human Rights, article 18 of the International Covenant on Civil 

and Political Rights.  
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Giriş 

Bu yazı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin Hudoyberganova - Özbekistan 

kararı1 ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin Leyla Şahin - Türkiye kararına2 

ilişkin bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Yazıda iki farklı ülkedeki 

yüksek eğitim kurumlarında örtünme yasaklarını konu alan bu iki karar 

ekseninde, din özgürlüğü ve dinini dışa vurma özgürlüğü arasında yapılan ayrım 

tartışılmıştır. Uluslararası insan hakları hukukunda iki özgürlük arasında yapılan 

bu ayrım sayesinde, din özgürlüğü kısmen mutlak bir koruma görürken, kısmen 

de sınırlandırılabilmektedir. Bununla beraber dindarlığın hangi yönlerinin din 

özgürlüğünün mutlak kısmı içerisinde koruma göreceği, hangi yönlerinin meşru 

sınırlamalara tabi tutulabileceğine ilişkin kararlar, bir dini inanca sahip olabilme 

hakkıyla, dini bir inancı dışa vurma özgürlüğü arasında yapılması her zaman 

kolay olmayan ayrımlara dayanmaktadır. Yazıda İnsan Hakları Komitesi'nin 

Hudoyberganova - Özbekistan davasına ilişkin karar gerekçesinin bu iki alan 

arasındaki karmaşık ilişkiyi teslim ettiği, İnsan Hakları Mahkemesi'nin ise iki alanı 

birbirinden katı bir şekilde ayırdığı ileri sürülecektir.   

Raihon Hudoyberganova - Özbekistan Kararı 

Medeni ve Siyasi Haklara Dair Uluslararası Sözleşme'nin (Uluslararası Sözleşme) 

düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü koruyan 18. maddesi, din özgürlüğü ve bir 

kimsenin dinini dışa vurma özgürlüğünü birbirinden ayırarak düzenler. 18. 

madde, din özgürlüğünü mutlak bir hak olarak korurken, dini dışa vurma 

özgürlüğünün demokratik bir toplumda hukuken öngörülebilir ve kamu 

güvenliğinin, kamu düzeninin, sağlık, ahlak ya da başkalarının hakları ve temel 

özgürlüklerinin korunması amacını taşıyan sınırlamalara tabi tutulabileceğini 

öngörür.3 Komite'nin 22 No'lu Genel Yorumuna göre ise, dini pratikler, farklı 

giysilerin ya da başörtülerinin giyilmesini de içerebilir (Yorum 22: para.4). 

                                                           
1 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Hudoyberganova - Özbekistan, Başvuru no. 

931/2000, Karar tarihi: 08.12.2004. 

2 İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Leyla Şahin - Türkiye, Başvuru no. 44774/98, Karar 

tarihi: 29.06.2004. 
3 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, 18. Madde: Düşünce, vicdan ve din 

özgürlüğüne ilişkin 22 No'lu Genel Yorum, kırk sekizinci oturum (1993), 

(CCPR/C/21/Rev.1/Add 4), para. 3. 
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Raihon Hudoyberganova - Özbekistan kararında, başvuran Taşkent'teki bir devlet 

üniversitesinde öğrencidir. Başvuran, üniversitenin öğrencilerin okulda "dikkatleri 

aşırı ölçüde çeken" giysiler giymesini ve yüzlerinin kapalı olmasını yasaklayan 

düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle okulundan uzaklaştırılmış ve peçe 

takmaktan vazgeçmesi halinde bu kararın iptal edileceği konusunda 

bilgilendirilmiştir (Hudoyberganova v. Özbekistan, 2004: para.2.4.). Başvurucu, 

Komite'ye yaptığı başvuruda, üniversitede peçe takmanın yasaklanmasının 

Uluslararası Sözleşme'nin din özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü koruyan 

hükümlerini ihlal ettiğini iddia etmiştir (Hudoyberganova v. Özbekistan, 2004: 

para.3). Başvuruyu inceleyen Komite, Özbekistan Hükümeti'nin yasağın dayanağı 

olarak Uluslararası Sözleşme'nin 18. maddesine uygun bir meşru amaç savunması 

yapmadığını tespit etmiş ve buna bağlı olarak da aşağıdaki gerekçeyle 

başvurucunun 18. maddede korunan düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün ihlal 

edildiğine karar vermiştir: 

Komite, bir kimsenin dinini dışa vurma özgürlüğünün, kamusal alanda bireyin 

inanç veya dinine uygun giysi giyme hakkını da kapsadığını düşünmektedir. 

Üstelik bir kimsenin kamusal ya da özel alanda dini kıyafetler giymesinin 

engellenmesinin, bireyin bir dini inanca sahip olma ya da dini inancı benimseme 

özgürlüğüne zarar verecek herhangi bir zorlamayı yasaklayan 18. maddenin 2. 

paragrafının bir ihlalini oluşturacağını düşünmektedir. (Hudoyberganova v. 

Özbekistan, 2004: para.6.2.) 

Komite, diğer yanan, bir kimsenin dinini dışa vurma özgürlüğünün mutlak bir hak 

olmadığını, Uluslararası Sözleşme'nin 18. maddesinin 3. fıkrasında sıralanan 

nedenlere dayalı olarak belirli sınırlamalara tabi tutulabileceğini hatırlatmıştır. 

Bununla beraber, bu başvuru bakımından Özbekistan Hükümeti'nin yasağın yol 

açtığı sınırlamalar için herhangi bir meşru amaç göstermediğini kaydetmiş ve şu 

kararı vermiştir: 

Mevcut davanın kendine özgü şartları içerisinde, ve bir taraf devletin Sözleşme'nin 

18. maddesi bağlamında din ve inanç özgürlüğünün ifadelerini sınırlama hakkına 

halel getirmeksizin ve bağlamın ayrıntılarını gerektiğince dikkate alarak, ya da 

akademik kurumların kendi işleyişlerine ilişkin özel düzenlemeler yapma 

haklarına halel getirmeksizin, Komite, taraf devlet tarafından gösterilmiş bir 

gerekçenin yokluğunda, 18. maddenin 2. paragrafının ihlal edildiği sonucuna 

ulaşmıştır. (Hudoyberganova v. Özbekistan, 2004: para.6.2.) 
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Karardan aktarılan bu paragraf, başvuruya ilişkin ihlal kararının "devlet tarafından 

sınırlamaya uygun herhangi bir meşru amaç gösterilmemesi karşısında alınan 

olağan bir karar" olarak yorumlanmıştır (Ssenyonjo, 2009: 304). Bununla birlikte, 

Komite'nin ihlal kararı, devletin Uluslararası Sözleşme'nin 18. maddesine uygun 

bir gerekçe göstermemiş olmasına dayanmışsa da ve Özbekistan Hükümeti'nin 

uygun bir gerekçe göstermesi halinde Komite'nin aksi yönde bir karar verebileceği 

düşünülebilirse de, Komite'nin kararını dayandırdığı gerekçede dini giysiler 

giyilmesine getirilen yasakla 18. maddenin 2. fıkrasındaki bir kimsenin seçtiği din 

ya da inancı benimsemesi özgürlüğüyle kurduğu ilişki oldukça dikkat çekicidir. 

Kararda gönderme yapılan 22 No'lu Genel Yorumun 5. paragrafına göre,  

18. maddenin 2. fıkrası, inananları ya da inanmayanları kendi dini inanç ya da dini 

örgütlerine katılmaya, dinlerinden vazgeçmeye ya da din değiştirmeye zorlamak 

için fiziksel şiddet tehdidi veya cezai müeyyidelere başvurulması da dahil olmak 

üzere, bir din ya da inanca sahip olma ya da bir din ya da inancı benimseme 

hakkına zarar veren zorlamaları yasaklamaktadır. Örneğin, eğitime, sağlık 

hizmetlerine, çalışma yaşamına ya da Sözleşme'nin 25. maddesi ve diğer 

hükümlerince güvenceye alınan haklara erişimi sınırlandıranlar gibi, aynı amacı ya 

da etkiyi taşıyan politika ve uygulamalar da, benzer bir biçimde, 18. maddenin 2. 

fıkrasıyla bağdaşmamaktadır. Dini olmayan tüm inançları benimseyenler de aynı 

korumadan yararlanırlar (Yorum 22:  p.5). 

Komite'nin 22 No'lu Genel Yorumundan aktarılan bu paragraftan iki önemli 

çıkarım yapılabilir. İlk olarak, dini giysilerin giyilmesine getirilen sınırlamalar, 

bireyin bir dine inanma özgürlüğüne zarar veren bir zorlama oluşturabilir ve 

metinde kullanılan terimlerle ifade edilecek olursa, bu tür sınırlamalar bireylerin 

din ya da inançlarından vazgeçmeleri etkisini ya da amacını taşıyabilir. İkinci 

olaraksa, dinin dışa vurumu olarak tanımlanan eylemler, aslında din 

özgürlüğünün mutlak çekirdeği olarak tanımlanan bir dine sahip olma hakkından 

her zaman kolaylıkla ayrıştırılamayabilir; çünkü bir dinin dışa vurum biçimlerine 

yönelik müdahalelerin, mutlak olarak tanımlanmış olan din özgürlüğü üzerinde 

de sonuçları olabilir. Bu çıkarımlar ve Hudoyberganova - Özbekistan kararının 

gerekçesinin yukarıda aktarılan ilgili kısmı dikkate alındığında, bu kararda peçe 

takılmasına getirilen yasağın din özgürlüğünün mutlak olarak korunan kısmıyla 

tamamen ilgisiz bir müdahale olarak ele alınmadığını söylemek mümkündür. 

Bununla beraber, ihlal kararı Özbekistan Hükümeti'nin uygun bir savunma 

yapmamasına dayandırıldığı için, Komite'nin kararından yapılabilen bu 

çıkarımların, devletin uygun bir savunma yapması halinde nasıl bir hukuki analizi 



5 Hukuk Kuramı, C. 3, S. 1, Ocak-Şubat 2016 

gerektireceği karardan anlaşılmamaktadır. Yine de, başvuranın peçesini 

çıkarmadığı için okulundan uzaklaştırılmasının ve ancak bundan vazgeçmesi 

halinde kararın geri alınacağı yönünde bilgilendirilmesinin, kararda atıf yapılan 22 

No'lu Genel Yorum'da belirtildiği gibi eğitime erişimi engelleyen bir uygulama 

olarak, 18. maddenin 2. fıkrasıyla bağdaşıp bağdaşmadığını tartışmayı 

gerektireceği açıktır. 

Leyla Şahin - Türkiye Kararı 

İnsan hakları hukuku alanında, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (Avrupa 

Sözleşmesi) ve özellikle de Mahkeme'nin Leyla Şahin - Türkiye kararı, dini giysilerin 

giyilmesi ve bunun dinin dışa vurulması özgürlüğüyle ilişkisine dair analiz ve 

tartışmaların temel referans noktası haline gelmiştir (Vakulenko, 2007: 718). 

Şimdiye değin üzerine çok yazılmış ve hakkında çok konuşulmuş olan Leyla Şahin - 

Türkiye davasına konu olan olay, İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olan 

başvurucunun, üniversitedeki başörtüsü yasağı uygulamasından ötürü derslere ve 

sınavlara katılmasının üniversite yönetimi tarafından engellenmesiyle ilgilidir 

(Leyla Şahin v. Türkiye, 2004: para. 10-25).4 Başvuran, Mahkeme’ye yaptığı 

başvuruda, üniversitede uygulanan başörtüsü yasağının, başka haklarının yanı 

sıra, Avrupa Sözleşmesi’nin 9. maddesindeki düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü 

ihlal ettiğini ileri sürmüştür.   

Bu davada Mahkeme, Komite'nin Hudoyberganova - Özbekistan kararında ulaştığı 

sonuçtan farklı olarak, başvurucunun dinini dışa vurma özgürlüğü üzerindeki 

müdahalenin, Avrupa Sözleşmesi'nin din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 9. 

maddesinin 2. fıkrasındaki kamu düzeninin ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması gerekçesiyle haklı bir müdahale oluşturduğuna karar vermiştir (Leyla 

Şahin v. Türkiye, 2004: para. 123). Elbette bu iki insan hakları organının ulaştıkları 

farklı sonuçlar, davalı devletlerin savunmalarındaki farklılıklarla ilişkilidir. Leyla 

Şahin - Türkiye davasında Türkiye hükümeti, kamu düzeninin ve başkalarının hak 

ve özgürlüklerinin korunması meşru amaçlarına dayanarak, başörtüsü takmanın 

cinsiyet eşitliği ve laiklik ilkeleriyle bağdaşmadığını savunmuştur (Leyla Şahin v. 

Türkiye, 2004: para. 82). Oysa Özbekistan Hükümeti, yukarıda da değinildiği gibi, 

başvuranın dinini dışa vurma özgürlüğüne yönelik müdahalesi için, Uluslararası 

Sözleşme'nin 18. maddesine uygun meşru amaçlara dayalı bir savunma 

                                                           
4 Başvuran Leyla Şahin'in bu karara itiraz etmesi üzerine Büyük Daire davayı yeniden 

görmüş, 9. madde bakımından aynı sonuca varmıştır. Büyük Daire, bu sonuca varırken 

Daire kararını büyük oranda benimsemiştir. Bu yazıda Daire kararına dayanılarak inceleme 

yapılmıştır. 
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vermemiştir. Bununla beraber, iki karar arasındaki fark, bundan ibaret değildir; iki 

kararın ürünü olduğu muhakeme de önemli farklılıklar taşımaktadır. 

Avrupa Sözleşmesi'nin 9. maddesi, Uluslararası Sözleşme'nin 18. maddesindekine 

benzer bir biçimde, din özgürlüğü ve bir kimsenin dinini dışa vurma özgürlüğünü 

birbirinden ayırarak düzenler. Yine, Avrupa Sözleşmesi'nin 9. maddesinde de bu 

özgürlüklerden ilki mutlak olarak korunmuşken, ikincisi maddenin 2. fıkrasında 

yer alan meşru amaçlara uygun olarak, hukuken öngörülebilir ve demokratik bir 

toplumda gerekli olduğu kabul edilen sınırlamalara tabi tutulabilir. Leyla Şahin - 

Türkiye davasında, Mahkeme, müdahalenin başvurucunun dinini dışa vurma 

özgürlüğüne yönelik olduğunu varsaymıştır (Leyla Şahin v. Türkiye, 2004: para. 

78). Mahkeme, kararında bu ayrımı katı bir şekilde uygulamış ve dinin dışa vurum 

biçimlerine getirilen bir sınırlamanın din özgürlüğünün mutlak kısmı üzerinde 

doğurabileceği olası etkileri dikkate almamıştır. Oysa, yukarıda değinildiği gibi, 

Komite'nin Hudoyberganova - Özbekistan kararının gerekçesinde, dinin dışa vurumu 

olarak tanımlanan eylemlerin, din özgürlüğünden her zaman kolayca 

ayrıştırılamayabileceği; çünkü bir dinin dışa vurum biçimleri üzerindeki 

müdahalelerin mutlak olarak tanımlanmış olan din özgürlüğü üzerinde de 

sonuçları olabileceği ima edilmiştir.5 

Üstelik Mahkeme, yasağın başvuranın din özgürlüğü üzerindeki etkilerini de 

sorgulamamıştır. Fakat yukarıda dini giysilerin giyilmesine getirilen 

sınırlamaların, bireyin bir dine sahip olma özgürlüğüne zarar veren bir zorlama 

oluşturabileceği ve bu tür sınırlamaların bireylerin din ya da inançlarından 

vazgeçmeleri etkisini ya da amacını taşıyabilecek olmasına ilişkin Komite'nin 

Hudoyberganova-Özbekistan kararından yapılan ilk çıkarım, böyle bir soruşturmanın 

yapılması gerektiğine işaret etmektedir. Oysa Mahkeme, bunun yerine, devlete 

geniş bir takdir marjı tanımış ve yalnızca yasağın meşru amaçlara dayanıp 

dayanmadığını ve orantılılığını değerlendirerek demokratik bir toplumda gerekli 

olup olmadığını incelemiştir (Leyla Şahin v. Türkiye, 2004: para. 110). Bunun 

sonucunda da, başörtüsü takmanın laiklik ve eşitlik üzerinde, dolayısıyla da 

başkalarının hak ve özgürlükleri ve kamu düzeni üzerinde tehdit oluşturduğu 

yönündeki ulusal mahkemelerin karar gerekçelerini teyit etmiştir. Bu çerçevede, 

                                                           
5 Bu durum, bir ölçüde, Avrupa Sözleşmesi'nin 9. maddesinde, Uluslararası Sözleşme'nin 

18. maddesinin ikinci fıkrasındaki gibi bir zorlamayı yasaklayan açık bir hükmün 

olmamasıyla ilişkilendirilebilir. Fakat böyle bir hükmün yokluğu, Mahkeme'nin 

Komite'ninkine benzer bir yorumu benimsemesinin önünde engel değildir. Bu açıdan iki 

Sözleşme'nin metinlerine ilişkin yapılan bir mukayese için bkz. Paul M. Taylor (2005 :45-

50).  
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Mahkeme, Türk Anayasa Mahkemesi'nin laiklik ilkesine ilişkin tanımının 

Sözleşme'nin temelinde yer alan değerlerle uyumlu olduğunu belirtmiştir. 

Anayasa Mahkemesi'nin kararda aktarılan tanımına göre, laiklik, devletin belli bir 

din ya da inanç lehine tercihte bulunmasını engelleyen ve ona tarafsız hakemlik 

rolünde kılavuzluk eden bir ilkedir (Leyla Şahin v. Türkiye, 2004: para. 113-114).  

İlginçtir ki, Mahkeme, Leyla Şahin - Türkiye kararında Türkiye Hükümeti'nin 

varsayılan tarafsızlığını hiç sorgulamamışsa da, zorunlu din derslerinin (Leyla 

Şahin v. Türkiye, 2004: para. 110) ya da nüfus cüzdanlarındaki din hanesi 

uygulamasının6 Sözleşme'yi ihlal ettiğine ilişkin kararlarında, İslam'ın sünni 

yorumlarına imtiyaz tanındığını kabul etmiş görünmektedir. Bu durumda, 

Mahkeme'nin kararlarının ortaya çıkardığı devletin bu şüpheli tarafsızlığı ve 

çelişkili uygulamaları karşısında, ülkede uzun yıllar uygulanan başörtüsü 

yasaklarını nasıl anlamak gerekir? Nüfus cüzdanlarındaki din hanesi 

uygulamasına ya da zorunlu din derslerinin içeriğine baktığımızda, devletin 

imtiyazlı bir yere koyduğu anlaşılan İslam'ın sünni yorumuna, mesele kimilerince 

yine İslam'ın sünni bir yorumuna dayanarak dini bir zorunluluk olarak kabul 

edilen başörtüsü uygulaması olduğunda, aynı imtiyaz neden tanınmamıştır? Bu 

sorunun muhtemel yanıtları, İslam'ın sünni yorumuna dayanan belli bir 

müslüman özne yaratmaya çabalamış olan Türkiye'nin modernleşme tarihinin 

kendine has koşullarında yatmaktadır. Bu çerçevede bazı dini uygulamalar 

muhafaza edilip teşvik edilirken, diğer bazıları geri kalmışlığın emareleri olarak 

görülmüş ve bundan dolayı da modernleşmenin hedefleriyle bağdaşmaz kabul 

edilmiştir (Saktanber&Çorbacıoğlu, 2008: 514). Buradan hareketle, başörtüsü 

yasaklarının, örtünen kadınların başörtüsüne yükledikleri dini anlamı 

itibarsızlaştırırken, örtünmeyi zorunlu bir dini uygulama olarak görmeyen bir 

İslam yorumunun teşvik edilmesine yönelik bir politikanın aracı olduğu ileri 

sürülebilir. Her ne kadar Komite'nin Hudoyberganova - Özbekistan kararından, bir 

dinin belli bir yorumuna imtiyaz tanınırken, diğerinin itibarsızlaştırılmasının, 

Uluslararası Sözleşme'nin 18. maddesinin 2. fıkrasıyla bağdaşmayan bir uygulama 

olup olmadığı açık değilse de, bunun savunulabilir bir iddia olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. 

Diğer yandan, Türkiye'de uygulanan yasak, örtünen kadınların yaşamları üzerinde 

ağır sonuçlar doğurmuştur. Yapılan bir araştırmaya göre, araştırmaya katılan 

kadınlar arasında eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalanların oranı %60'ken, 

üniversite sınavına dahi girmemeye karar verenlerin oranı %24.6'dır. Aynı 

                                                           
6 Bkz. Sinan Işık - Türkiye, Başvuru no. 21924/05, Karar tarihi: 02.02.2010. 
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araştırma, yasağın örtünen kadınlar için özel sektördeki çalışma olanaklarını daha 

da daralttığına işaret etmiştir (Hazar Eğitim, Ku ̈ltür ve Dayanışma Derneği, 2007:  

33). Üstelik de örtünen kadınların yaşadıkları dışlanma, eğitim ve çalışma 

hayatıyla sınırlı kalmamış, toplumsal hayatın diğer alanlarında da kendisini 

göstermiştir. Türkiye'de kaç kadının bütün bu dışlama mekanizmasından 

kurtulmak için başörtüsü takmaktan vazgeçmek zorunda kaldığı ya da kaçının bu 

güçlüklerle karşılaşmaktan imtina etmek için, bunun dini bir gereklilik olduğunu 

düşündükleri halde, başlarını örtmeye cesaret edemediklerini bilmiyoruz. Fakat 

yine bunun Uluslararası Sözleşme'nin 18. maddesinin ikinci fıkrasıyla 

bağdaşmayan bir sonuç olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği açık 

değildir. Bununla beraber, yine bu da savunulabilir bir iddiadır; çünkü bu 

dışlanma biçimleri bir dinin belli bir yorumuna uygun şekilde davranmaktan 

vazgeçme etkisi doğurabilecektir. 

Sonuç 

Leyla Şahin - Türkiye davasında, başvuran "başörtüsü takmakla dini bir hükme itaat 

ettiğini ve böylelikle İslam inancının yüklediği ödevlere sıkı bir biçimde uyma 

arzusunu dışa vurduğunu" belirtmiştir (Leyla Şahin v. Türkiye, 2004: para. 71). 

Hudoyberganova - Özbekistan kararında da başvuranın peçe takmasını dini 

nedenlere dayandırdığı görülmektedir (Hudoyberganova v. Özbekistan, 2004: 

para.2.4.).  . Başvuranlar, dini nedenlerle örtündüklerini söylerken, basitçe dini 

kimliklerini ifade etmek ya da insan hakları hukukunun terminolojisiyle 

konuşursak dini inançlarını "dışa vurmak" istediklerini mi söylemektedirler? 

Antropolog Talal Asad'a göre (2006: 501), eğer bir kimse inancının zorunlu bir 

parçası olarak örtünüyorsa, örtü kişinin bütünleyici bir parçası haline gelir. Kişi 

için artık örtü, bir şeyi duyurmanın bir aracı değildir; fakat bir oluş biçiminin bir 

parçasıdır. Yine bir başka antropolog olan Saba Mahmood da (2001: 215), bizleri 

örtünmenin Müslüman kadınlar için taşıdığı karmaşık anlamlar konusunda uyarır. 

Bir kimsenin sadece bir kimliği ifade etmek için değil, bu dini pratiğe içkin olan 

amacı gerçekleştirmenin koşulu olarak örtündüğünü belirtir. Bu anlamda örtü 

(peçe ya da başörtüsü), belirli özelliklere sahip biri olmanın ya da böyle biri haline 

gelmenin aracına dönüşür. Asad ve Mahmood'un bu yorumları, elbette 

örtünmenin bütün müslüman kadınlar için taşıdığı anlama ilişkin genellenebilir 

yorumlar olmayabilir. Örtünmek farklı kadınların farklı saiklerle yaptıkları bir 

eylem olabilir. Bununla beraber, Asad ve Mahmood'un yorumları, örtünmenin 

bizim insan hakları hukuku çerçevesinde din özgürlüğünü tartıştığımız ikili 

ayrıma, yani bir dini inanca sahip olmak ve onu dışa vurmak arasında yapılan 



9 Hukuk Kuramı, C. 3, S. 1, Ocak-Şubat 2016 

ayrıma dayalı olarak ele alınmaya uygun bir uygulama olmayabileceğine işaret 

etmektedir. Komite'nin Hudoyberganova - Özbekistan kararında da 22 No'lu Genel 

Yoruma atıf yapılmak suretiyle işaret edildiği gibi, dini giysilerin giyilmesine 

getirilen sınırlamalar, bireylerin din ya da inançlarından vazgeçmeleri etkisini ya 

da amacını taşıyabilir.    

Dolayısıyla aslında Uluslararası Sözleşme'nin 18. maddesi ve Avrupa 

Sözleşmesi'nin 9. maddesi, din özgürlüğü ve dini dışa vurma özgürlüğü arasında 

aynı ayrımı gözetecek şekilde yazılmış olsalar da, Komite ve Mahkeme bu ayrıma 

ilişkin olarak başörtüsü meselesini farklı biçimlerde yorumlamışlardır. Komite'nin 

yorumu, örtünmenin taşıdığı karmaşık anlamlara yanıt vermeye ve dini dışa 

vurma özgürlüğüne yönelik müdahalelerin din özgürlüğü üzerindeki etkilerini 

kabul etmeye daha elverişli ve açıkken, Mahkeme'nin bunlara bütünüyle sağır 

kaldığı görülmektedir. 
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