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ÖZ 

 
  Bu çalışma, Türkiye’de görülen namus cinayeti, kan davası gibi 

uygulamaların sosyolojik nedenlerini ortaya koymakta, sorunu somutlaştırmaya 

uğraşarak çözüme katkı sağlamaya çalışmaktadır. Çalışmada ayrıca, töre 

cinayetlerinin her şeyden önemlisi bir “sosyal sorun” olduğu ve ortaya çıkışında 

sosyolojik nedenlerin ağır bastığı vurgulanmaktadır.  

 

  Bu bağlamda, töre cinayetleri ve aile yapıları arasındaki ilişkiyi 

gösterebilmek amacıyla çalışmada öncelikle, Türk aile yapısı ve antropolojisi 

incelenmiştir. Açıklandığı gibi, töre cinayetlerine gerçek anlamda neden olan ve bu 

olguyu güçlendiren kabile örgütlenmeleri ve ataerkil aile sistemleri Türkiye’de 

oldukça yaygındır. Kan davası, namus cinayetleri ve bir kısım intihar olayları genel 

bir terim olarak “töre cinayetleri” adı altında toplanmış olup, olayların anlam ve 

içerikleri bu kavram altında incelenmiştir. Bunları araştırırken, mümkün olduğu 

kadar birebir ilişkiler bazında sosyal gerçekliklerin nedenlerini de bulmaya çalıştım 

ve sonuç olarak ataerkil sistem ve toplumda kadına atfedilen değerin aile ve 

akrabalık sistemleri kombinasyonunda töre cinayetlerini artıran veya eksilten diğer 

çeşitli nedenleri teşvik ettiğini iddia ediyorum.  

 

  Töre cinayetlerinin birden bire ortaya çıkmadığı ve bir ya da birkaç 

nedene bağlanamayacağı ifade edildikten sonra, çalışmanın sonunda, çözüm için kısa 

ve uzun vadede neler yapılabileceğine dair düşüncelere yer verilmiştir.     
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ABSTRACT 

 
  This study exposes the sociological reasons of inhuman aplications like 

honour killings, blood feud in Turkey; it struggles with concretizing the matter to 

contribute the solution. The study also emphasized that, all over everything, customs 

killings is a “social problem” and sociological reasons predominate its appearance. 

 

  In this context, Turkish family structure and its anthropology is firstly 

studied, in order to demonstrate the connection between customs killings and family 

structures. As explained, the fact that tribal organisations and patriarchal family 

systems are fairly prevalent in Turkey as factual strengthening effect of customs 

killings. Blood feud, honour killing and some suicide events gathered under a 

general term, as “customs killings” and therefore meanings and contents of such 

concepts are examined. I also tried to explore the reasons of the social facts while 

examined as possible as in one to one relationships and consequently I claimed that 

patriarchal system and social value of women in community incite these events 

where other miscellaneous reasons excite or mitigate customs killings in 

combination with family and kinship systems. 

 

  After expressing customs killings did not appear at once and can not 

connect to one or several reason, at the end of the study the opinions are mentioned 

about what can be done in a shorter and longer period, due to the prospective for 

solution. 
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ÖNSÖZ 

 
  Türkiye’de görülen ve töre cinayetleri olarak genel bir kavram altında 

toplanabilecek kan davası, namus cinayeti ve bir kısım intihar olguları gibi insanlık 

dışı uygulamaların ele alındığı bu çalışmada kavramsal altyapının oluşturulmasının 

ardından özellikle örnek olaylardan ve istatistiksel verilerden yararlanılarak 

“Neden?” sorusuna yanıt aranmaya çalışılmıştır. Töre cinayeti vakaları bir ya da 

birkaç nedenle doğmuş olmadığı gibi günümüzde ya da yakın geçmişte ortaya 

çıkmış da değildir. Bunların ortaya çıkışını ilkel toplumlara kadar dayandırmak 

mümkün ve olması gerekendir. Konunun çok boyutluluğu karşısında, bunu Türkiye 

ölçeğinde daraltmanın konuyu anlaşılabilir kılacağı düşünülmüş; töre cinayeti 

olgusunun Türk toplumu açısından gelişim sürecini ve bu süreçte yaşadığı kısmi 

değişiklikleri ortaya koyabilmek bakımından ilkel toplumlardan başlanarak 

günümüz Türkiye’sinin sosyolojik ve kültürel yapısına dek gelinmiştir. Aşamalardan 

geçilirken asıl çalışma konusunun ve özünün kaybedilmemesi açısından karşılaşılan 

birçok kavram, teori, olgu ve değerlendirmelere sınırlı olarak değinme mecburiyeti 

bir takım zorluklar getirmiştir. Neticede yararlı olmasını umut ettiğim bu tez 

çalışması ortaya çıkmıştır.  

 

  Çalışmamda katkısını esirgemeyen ve varlığını sürekli hissettiren 

değerli tez danışmanım Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan’a, yardımlarından dolayı 
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  GİRİŞ 
  

  “Türkiye’de Görülen Töre Cinayetlerinin Sosyolojik Nedenleri” 

başlığını taşıyan bu çalışma, ülkemizde halen kalıcı çözüme kavuşturulamamış töre 

cinayetlerinin sosyolojik nedenlerinin bir bütün halinde ortaya konulması amacıyla 

ve geliştirilecek çözüm önerilerine katkı sağlaması umuduyla hazırlanmıştır. 

Konunun özgüllüğü ve çok boyutluluğu göz önüne alındığında, kapsam belirlemesi 

yaparak ele alınacak konunun olabildiğince daraltılmasının oluşturulacak çalışmayı 

daha anlaşılır hale getireceği düşünülmüştür. Bu itibarla çalışmanın kapsamı, Türk 

aile yapısının genel hatlarıyla açıklanması, töre cinayetlerinin kapsamı içinde kalan 

bir kısım namus cinayetleri, intihar ve kan davası kavramlarının irdelenmesi ile töre 

cinayetlerinin nedenlerinin ortaya konulması olarak belirlenmiştir. Çalışmamızda 

sosyoloji ve antropoloji disiplinlerinden fazlaca yararlanılacak, yer yer örnek 

olaylara ve istatistikî bilgilere yer verilecektir. 

 

  Hukuk konusunu temel olarak insandan alan ve “olması gereken”e 

ulaşmaya çalışan bir normatif bilimdir. Sosyoloji ise toplumsal gerçekliğin ne 

olduğunu yani “olan”ı araştıran bilimdir. Toplumsal gerçeklik hukuka her zaman 

uymaz. Pozitif hukuk her yerde ve her zaman aynı ölçüde yaygın ve anlaşılır 

olmayabilir. Bu durumu tarihsel, ekonomik, kültürel pek çok nedene bağlayabiliriz. 

Sosyoloji, bir taraftan sağladığı verilerle bu nedenleri ortaya koyar ve modern 

toplumda hukukun düzenlediği alanların genişlemesine açıklama getirmeye çalışır. 

Diğer taraftan, sosyoloji, hukuk dışında insanların tutum ve davranışlarını 

düzenleyen görgü kuralları, örf-adet ve gelenek kuralları da günlük yaşamı etkiler. 

Bu kurallar genel olarak pozitif hukukla örtüşmekte ise de kimi zaman hukuktan 

sapmalar gösterir. İşte töre cinayetlerinin nedenlerini ortaya koymaya çalıştığımız bu 

tezde kimi zaman pozitif hukukla çatışan ve yarışan “töre” olgusunun anlaşılır 

kılınabilmesi için tarihsel verilere değinilmesine, oluşum sürecinde geleneklerin ve 

örf-adetlerin ağır bastığı aile kurumunun açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Çalışmanın bütününde savunduğumuz şekliyle töre cinayetleri her şeyden önce 
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  1.TÜRK AİLE YAPISI VE ANTROPOLOJİSİ  

 

   1.1. AİLE KAVRAMI VE TANIMI 
 

  Aile toplumun en küçük ve temel birimidir. Aileyi toplumsal bir 

sistem, toplumsal bir birim, toplumsal bir birlik, grup, insan topluluğu olarak 

tanımlayan sosyologlar olduğu gibi, toplumsal bir kurum olarak tanımlayanlar da 

vardır. Bütün toplumlarda hemen her birey, bir aile grubunun içinde doğar ve orada 

yetişir. Aile kurumu sosyalizasyon sürecinin kaynağı durumundadır. Bireyin 

kazandığı duygu, düşünce, inanç ve davranışların kökleri ailededir. Her toplumda 

değişik örgütleniş biçimleri gösterse de bir aile sistemi vardır.  

 

  Ailenin en basit tanımı, birbirine kan bağı ile bağlı bireylerin 

oluşturdukları grup olarak yapılabilir.1 Tezcan, aileyi “cinsler arası ilişkileri ve insan 

soyunun çoğalmasını kurallara bağlayan, istikrara kavuşturan ve standartlaştıran bir 

davranışlar sistemi”2 olarak tanımlarken; Önal, “biyolojik ilişkiler sonucu insan 

türünün sürekliliğini sağlayan, toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı, karşılıklı 

ilişkilerin belirli kurallara bağlandığı, o güne dek toplumda oluşturulmuş maddi ve 

manevi zenginlikleri kuşaktan kuşağa aktaran biyolojik, psikolojik, ekonomik, 

toplumsal, hukuksal yönleri bulunan toplumsal bir birim”3 olarak tanımlamıştır. 

Ozankaya’nın tanımı ise, “aile, içinde insan türünün belli bir biçimde üretildiği 

topluma hazırlanma sürecinin belli bir ölçüde ilk ve etkili biçimde gerçekleştiği, 

cinsel ilişkilerinin belli biçimde düzenlendiği, eşler ve anne-babalarla çocuklar ve 

diğer yakınlar arasında belli bir ölçüde içten, sıcak, güven verici ilişkilerin 

kurulduğu, yine içinde bulunulan toplumsal düzene göre ekonomik etkinliklerin az 

ya da çok bir ölçüde yer aldığı bir toplumsal kurumdur”4 şeklindedir. Bunlara 

benzeyen pek çok aile tanımı yapılabilir. Üzerinde durulması gereken en önemli 

                                                 
1 Enver Özkalp, Sosyolojiye Giriş, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi ESBAV Yayınları, 1987, s.12. 
2 Mahmut Tezcan, Türk Ailesi Antropolojisi, Ankara, İmge Kitabevi, 2000, s.13. 
3 Sayın Önal, Aile Sosyolojisi, İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi, 1990, s.2. 
4 Özer Ozankaya, Toplumbilime Giriş, Ankara, Ankara Üniversitesi S.B.F. Yayınları, 1979, s.11. 
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nokta ise, Malinowski’nin de belirttiği gibi, ailenin, ilkel toplumun en önemli 

kümesini oluşturduğu ve tüm insan örgütlerinin çıkış noktası olduğudur.5 Aile, 

toplumsal gelişmenin kendiliğinden ortaya çıkardığı bir kurumlaşmadır. 

 

 

  1.2. GELİŞİMİ 

 
  Topluluktaki her bireyin kendi istekleri, beklentileri, çıkar ve hedefleri 

vardır. Toplu yaşamın bireysel farklılıklara rağmen sürüp gitmesi, bunlar arasında bir 

alışveriş süreci bulunmasıyla mümkündür. Toplumsallığın temelinde maddi veya 

gayri maddi objelerin mübadelesi yatar. Eğer bu olmasaydı, topluluk bir arada 

yaşayamaz ve kısa sürede sona ererdi. Özcan, bu mübadeleye kısaca “iletişim” 

denildiğini belirtmektedir.6 Toplumsal yaşam, bireylerin sürekli iletişimlerinde 

varlığı devam eden canlı sistemin yaşamıdır. Canlı sistemin en belirgin özelliği de 

kendisini oluşturan alt birimler arasındaki alışveriştir.7 Levi-Strauss, bireyler ve 

toplumsal alt gruplar arasında gerçekleştirilen iletişimin fonemlerin (ses 

birimlerinin), objelerin ve kadınların mübadelesi olmak üzere üç temel biçimde 

toplandığını belirtir.8 İşte aile, sayılan iletişim türlerinin sonuncusunun ürünüdür ve 

ilke olarak söz konusu iletişimin toplumsal yapı içindeki matrisini oluşturan yapı 

unsurlarındandır. 

 

 

  1.2.1. DIŞEVLİLİK KURALI 
   

  İlkel toplumlardaki iletişim yapısının temel kalıbını kadın mübadelesi 

oluşturur. Toplumsal yapıyı ve hısımlık sistemini anlayabilmek için evliliğin yapılış 

ve sürdürülüş biçimlerini anlamak gerekir. Burada dışevlilik kuralına değinmek 
                                                 
5 B. Malinowski, İlkel Toplumlarda Cinsellik ve Baskı, Çev. H. Portakal, İstanbul, Kabalcı 
Yayınevi, 1989, s.134. 
6 Mehmet Tevfik Özcan, İlkel Toplumlarda Toplumsal Kontrol: Hukuk Dışı Mekanizmalar ve 
İlkel Hukuk, 1. b., İstanbul, Özne Yayınları, 1998, s.81-82. 
7 A.e., s.82. 
8 Claude Levi-Strauss, Antropoloji, Çev. Ümid Meriç, Sosyoloji Konferansları, İstanbul, İ.Ü. İktisat 
Fak., 1978, s.102-122, Aktaran: Özcan, a.g.e., s.85. 
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yerinde olacaktır. Dışevlilik (exogamy) kuralı kişinin evliliği belli bir toplumsal 

grubun dışından yapmasıdır.9 Kişi en yakınında, çekirdek aileden başlayarak, 

bütünüyle veya belli bir dereceye kadar kan hısımlarıyla evlenemez. Kişinin 

evlenemediği insanlardan oluşan bu grup, onun fiili veya varsayımsal kandaşlarıdır 

ve bunlarla cinsel ilişki yaşanması ensest tabusunun ihlali sayılır.10 Birbirine soybağı 

ile bağlı bulunan ya da aynı soydan sayılan kimseler arasındaki cinsel ilişkiye veya 

buna izin veren evliliğe ensest (fücur) adı verilir.11 İşte, dışevlilik kuralı, belli bir 

insan kitlesini içine alarak, bunlar arasında evliliği (kadın mübadelesini) yasaklar. 

Kadın mübadelesi, ancak, bunların dışındaki kişilerle yapılabilir. Evliliklerin yabancı 

aile veya hısım gruplarından yapılmasının da kendine göre kuralları vardır. Örneğin, 

(A) kabilesi (B)’den, (B) kabilesi (C)’den, (C) kabilesi (D)’den ve (D) kabilesi de 

(A)’dan kız alır.12 

 

  Dışevlilik kuralı, kadın mübadelesinin arkasından toplumdaki diğer 

mübadelelerin kalıbını oluşturur. Malinowski’nin Trobriand Adası’ndaki kadın 

alışverişi yapan klanların simetrik olarak deniz kıyısı ve ormanda yaşadıkları 

yönündeki tespiti, bunu doğrulayıcı niteliktedir. Ormanda yaşayanlar tarım ürünü, 

deniz kıyısında yaşayanlar balık üretirler. Kadın mübadelesi yanında bu ürünleri de 

mübadele ederler.13 

 

 

  1.2.2. HISIMLIK SAYIMI 
 

  Dışevliliğin uygulanmasında kişilerin birbirleriyle evlenemediği 

grupların fiili veya varsayımsal hısım grupları olduğunu söylemiştik. Hısım 

gruplaşması en dar anlamda çekirdek ailedir. Bundan sonra, geniş aile ve daha geniş 

(soy, sib, klan gibi) gruplaşmalar gelir. Çekirdek aile anne, baba ve çocuklardan 

                                                 
9 Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, 6. b., Remzi Kitabevi, 1994, s.255. 
10 Özcan, a.g.e., s.93-94. 
11 Güvenç, a.g.e., s.260. 
12 Nihat Nirun, Sistematik ve Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür, sayı:73, Ankara, Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1994, s.22. 
13 Bronislaw Malinowski, Crime and Custom in Savage Society, Totawa, Littlefield, Adams and 
Co., 1982 (reprinted), p.22-23, Aktaran: Özcan, a.g.e., s.96. 
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oluşur. Örneğin, erkek, ebeveyninin çekirdek ailesinde çocuk, kendi çekirdek 

ailesinde baba vb. hısımlık derecelerini işgal eder. Çekirdek aileler usul ve füru 

yönünde çoğaltılırsa, kişinin kan hısımları, biyolojik bir hısımlık grubu olarak hem 

erkek hem de kadın soy çizgisinde genişler.14 Oysa ilkel toplumlardaki hısımlık 

sistemleri biyolojik hısımlıktan farklıdır. Bu sistemler içlerinde, biyolojik yakınlığa 

dayanmayan, kültürel karakterli gruplaşmaları barındırır. Bunları dört başlıkta 

toplayabiliriz15: 

  1.Anasoylu (anayanlı) hısımlık: Kişinin baba soyundan hısımlıkları 

dışta bırakılarak, ana yanından kan hısımlarına dayalı hısımlık sistemidir. 

  2.Babasoylu (babayanlı) hısımlık: Kişinin ana soyundan hısımları 

dışta bırakılarak, baba soyundan kan hısımlarına dayalı hısımlık sistemidir. 

  3.İki yandan hısımlık: Kişinin hem baba hem de ana yanından kan 

hısımlarının belli bir kuşağa kadar izlenmesiyle oluşturulmuş hısımlıktır. 

  4.Çift soy (double descend): Bu sistemde ana ve baba soyuna dayalı 

hısımlık bir aradadır. Ana tarafından hısımlar ana soyluluğa, baba tarafından hısımlar 

baba soyluluğa göre hısımdır. 

 

 

  1.2.3. DIŞEVLİLİKSEL HISIMLIK GRUPLARI 
 

  Soy sayımının tek çizgide (ana veya baba çizgisinde) gerçekleştiği 

hısımlık sistemlerinde kişinin kadın alabileceği veya alamayacağı soylar bellidir. Soy 

sayımının iki yandaşlığa dayandığı sistemlerde ise önceden belirlenebilir soylar 

yoktur. Tüm durumlarda evlilik üyeleri arasında evlenme akdedilerek ailelerin 

aralarında yaptığı açık veya zımni bir anlaşmaya dayanır ve bu anlaşma toplumsal 

kurala uyularak gerçekleştirilir.16 Dışevliliksel hısım gruplarını şu şekilde 

sayabiliriz17: 

  1.İki yandan hısımlık: Burada kişinin, hem baba hem ana yanından 

belli bir kuşağa kadar kişiye bağlı kuzenleri, evlenemediği hısımları vardır. Annenin 
                                                 
14 Özcan, a.g.e., s.99. 
15 A.e., s.99-100. 
16 A.e., s.100. 
17 A.e., s.100-103. 
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soyu ile babanın soyu denk kabul edilir.18 Dışevlilik kuralı gereği usul-füruğ 

hısımlarla evlenme söz konusu olmadığından, kuşaklara göre yapılan bu sayım 

kuzenler açısındandır. 

  2.Tek çizgide sayılan soy: Ana veya baba soy çizgisine bağlı olarak 

sayılabilir (fiili) hısımlara dayalı örgütlenmedir. Kişinin bağlı olduğu soy bellidir ve 

kişinin evlenemeyeceği soy öncelikle kendi soyudur. 

  3.Sib: Ortak kökenden geldiğine inanan birden fazla soyun birliğidir. 

Bu da ana veya baba yanlı olabilir. Sib içinde hısımlığın fiilen izlenebildiği birden 

fazla soy bulunur. 

  4.Klan: Üyelerinin tümü fiilen veya farazi olarak tek soy çizgisinde 

kabul edilen örgütlenmedir. Sib’ten farklı olarak, klan aynı zamanda bir topluluk 

durumundadır. Üyeleri arasında güçlü bir dayanışma duygusu vardır. Klan içinde 

evlilik, eğer babasoylu yapılıyor ve yerleşim baba yerinde (partilocal) ise baba klanı, 

anasoylu hısımlık ve yerleşim ana yerinde (matrilocal) ise ana klanı oluşur. Bunların 

yanında, soy sayımının ana soylu, fakat evlilik yerleşiminin koca yerinde olduğu, 

çocuğun ergenlikle birlikte annesinin erkek kardeşinin yanına yerleştiği durumda 

ortaya çıkan dayı klanı ve örneği olmayan, bir varsayım olarak ortaya konulan, anne 

soy çizgisinde ancak babanın kız kardeşinin yanında yerleşmeyle ortaya çıkan hala 

klanı adlı iki ara biçim vardır.  

  5.Moiety ve Fratri: İlkel toplumun iki eşit parçaya bölünerek, her bir 

parçasının aynı soya dayandığı inancının bulunduğu örgütlenme tarzına moiety 

(kültürel yarım veya yarım) denir. Herkes doğuştan bu yarımlardan birine üyedir ve 

ancak öteki yarımdan biriyle evlenebilir.19 Yarımlar ana ve baba yanından tek bir soy 

çizgisine dayanan, ancak hısımlığın sib ve klandaki gibi fiilen sayılamadığı 

gruplardır. Yarımların her biri birbirleriyle kardeş kabul edilen birden çok klandan 

oluşuyorsa, yani yarımı birden fazla klan oluşturuyorsa, bu halde fratri meydana 

gelir.    

 

 

 

                                                 
18 Güvenç, a.g.e., s.255. 
19 A.e., s.233. 
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  1.2.4. EVLİLİK TİPLERİ 

 
  İlkel toplumlarda evlilik kısıtlayıcı kurallar altında gerçekleşir. Evlilik 

konusundaki toplumsal normlar da diğerleri gibi insanların bilinçlerinde yer alır. 

Evlilik, toplumsal yapının işleyişinde bireyin ve hısımlık grubunun varlığını devam 

ettirecek nitelikte olmalıdır. Bu, toplumda arzulanan evliliktir. Arzulanan evlilik 

formu kadın mübadelesinin o toplumdaki ideal formuna bağlıdır. Kadın 

mübadelesinde iki tip (evlilik formu) sayılabilir: Biri, kız verilen ve kız alınan 

grubun belirli olduğu “sınırlı değişim”; diğeri, kız verilecek ve alınacak grubun 

sınırlanmadığı, ancak kız veren tarafın kendisi kız alacağında karşılık bulacağı 

beklentisi içinde olduğu “genelleştirilmiş değişim”dir. Genelleştirilmiş değişim, 

karşılığın başlık olarak ödendiği veya yeni kurulan aileye erkeğin ve kızın eşit 

ekonomik katkıda bulunmak zorunda oldukları sistemlerde arzulanan formdur.20   

 

  Sınırlı değişim, ilkel toplumlarda daha büyük yer tutar. Bunun en çok 

rastlanan biçimleri kız kardeş değişimi, çapraz kuzen evliliği ve paralel kuzen 

evliliğidir. Kız kardeş değişimi, evlenen çiftin kocanın yerine yerleşmesi ve gelinin 

karşılığında başlık ödenmemesi koşullarında uygulanır. Paralel kuzen evliliği 

hısımlık sisteminde içevlilik durumundadır. Bu evlilik modelinin örneklerinin 

görüldüğü İslam toplumları baba soyludur. Soy grubu giderek daha küçük parçalara 

bölündüğünden ve bu arada dayanışma zayıfladığından, modelin İslam toplumları 

dışında yaygın uygulaması yoktur. Anasoylu çapraz kuzen evliliğinde, kişi annesinin 

erkek kardeşinin kızı ile evlenir. Babasoylu çapraz kuzen evliliğinde ise, kişi 

babasının kız kardeşinin kızı ile evlenir. Çapraz kuzen evliliği, hem soy 

dayanışmasının sürdürülmesinde hem de bırakılan mirasın kişinin yakınlık duyduğu 

şahıslara geçmesinde ideal bir uygulama sağlar. Bu sistemde dışevlilik kuralı da 

sürdürülmektedir.21       

 

 

                                                 
20 Özcan, a.g.e., s.107-108. 
21 Güvenç, a.g.e., s.258; Özcan, a.g.e., s.108-109. 
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  1.2.5. AİLE TİPLERİ  
    

  Bir toplumsal grup olan ailede, koca ve karı arasındaki sıhri ilişki ve 

soy sayımına göre baba, ana veya her ikisiyle birlikte çocuklar arasındaki kandaşlık 

ilişkisi olmak üzere iki tür ilişki vardır. Çekirdek ailede bu iki temel ilişki bulunur. 

Aile genişledikçe, içindeki sıhri hısımlıkların sayıları ile kandaşlıkların sayı ve türleri 

artar.  

 

  İlkel toplumlarda aile tiplerini ayırt etmek, evliliğin yerleşim yeri ve 

yapılış biçiminden hareket etmekle olanaklı olur. Evliliğin yapıldığı, sürdürüldüğü, 

çocukların büyütüldüğü yerler değiştikçe ailedeki iktidarın güç ve genişliği de 

değişir.  Evlilikte kadının erkek tarafından kendi yerleşim yerine götürülebildiği ve 

götürülemediği aile tiplerini şu şekilde sıralayabiliriz22:  

  1.Ana yerinde (matrilocal) evlilik ve geniş aile: Bu tipte koca karısını 

ailesinin veya kendisinin oluşturduğu yerleşim yerine götüremez. Anasoyuna bağlı 

geniş ailede üyeler arasında kandaşlığa dayalı hısımlık esastır. Yerleşim yerinin 

karının anasının yeri olduğu bu modelde karşımıza iki aile yapısı çıkar. Birincisi, 

geniş bir işbirliği gerektirmeyen, çekirdek ailenin esas olduğu ve fakat anasoylu 

örgütlenme nedeniyle babanın otoritesinin dayı tarafından sınırlandığı yapıdır. 

İkincisi ise, anasoylu ve belli ölçüde tarımcı toplumlardaki geniş aile yapısıdır. 

Özcan, bu yapıya örnek olarak Irakuva Kızılderililerini gösteriyor ve Irakuvalarda 

hısımlığın ana soy çizgisinden izlendiğini, kocanın hem evlilikle beraber yerleştiği 

karısının evindeki hem de kendi evindeki üretim etkinliklerine katılmak zorunda 

olduğunu, koca ailenin ve karısının klanının üyesi olmadığından, buradaki av ve 

savaş etkinliklerine katılamadığını, kocanın kendi çocuklarına kandaşlık açısından 

“yabancı” statüsünde olduğunu, çocukların dayıları tarafından eğitildiğini, buna 

paralel olarak kocanın da kendi yeğenlerinin eğitimiyle ilgilenmek zorunda olduğunu 

belirtiyor.23    

 

                                                 
22 Özcan, a.g.e., s.111-125; Nirun, a.g.e., s.22-23. 
23 Özcan, a.g.e., s.113-114. 



 

11 
 

  2.Kocanın karısını kendi yerleşim yerine götürebildiği “baba ailesi”: 

Bu aile tipinde kurucu unsur karı-koca arasındaki evlilik bağıdır. Kocanın evlilikle 

beraber karısını kendi yerleşim alanına götürebilmesi, baba ile çocuk arasındaki 

kandaşlık ilişkisinin tanınmasını da sonuçlar. Bu aile tipinde ayrıksı durumda 

bulunan bilocal ve neolocal evlilikleri de ele almakta yarar vardır. 

 

  Bilocal evlilik, evlenen çiftin, her birinin ailesinin olanaklarına bağlı 

olarak, birinin veya diğerinin yanına yerleşmesidir. Bu yerleşimde baba, ile çocuk 

arasındaki hısımlık ana-çocuk hısımlığına eşdeğerdedir. Sistem çekirdek aileyi 

belirginleştirirken, otonom bir çekirdek aileyle sonuçlanmaz. Tek tek çekirdek 

ailelerin birleşmesiyle bilocal geniş aile meydana gelir. Bu aile, iki yandan hısımlığa 

dayanan, yaşlı çiftin çevresinde oluşmuş, üyelerinin birbirlerine kan ve sıhri hısımlık 

bağlarıyla bağlı oldukları ailedir.24 Neolocal evlilik ise, eşlerin ikisinin ailesinden 

ayrı üçüncü bir yerde yerleşmeye dayanır. Bu düzende, çekirdek aile tam bir 

otonomiye sahiptir. Özcan, bu yerleşim biçiminin tipik olarak gerçekleştiği 

topluluğun Eskimolar olduğunu belirtiyor.25     

 

  3.Dayı yerinde (avunculocal) yerleşim ve fraternal geniş aile: Ana 

soyuna dayalı soy sayımı yapılan topluluklarda, yerleşim kocanın yerinde ise, 

erkeğin annesi erkek kardeşinin yanında oturduğundan, yerleşim dayı yerinde 

yapılmış olur. Dayı yerinde yapılan evlilikler sonucu, erkek kardeşlere ait çekirdek 

ailelerin birleşmesiyle de fraternal geniş aile oluşur. Özcan, Trobriand yerlilerindeki 

sistemin dayı yerinde yerleşime örnek olduğunu belirtiyor. Evlilik kocanın evinde (ki 

bu kocanın dayısının yerleşim yeridir) yapıldıktan sonra, iktidarın kocada olduğu 

tipik bir çekirdek aile ortaya çıkar. Çocuğun ilk çocukluk dönemi babasının yanında 

geçer. Çocuk yedi yaşına geldikten sonra, dayısının yanına yerleşir. Bu andan 

itibaren çocuk üzerinde egemen olan dayıdır. Çocuk, dayısının mirasçısı olur ve 

soyunun devamını sağlar. Evlenme yaşına gelen çocuğu yine dayısı evlendirir.26  

 

                                                 
24 Özcan, a.g.e., s.117. 
25 A.e. 
26 A.e., s.119. 
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  Mayombe-Kongo toplumunda görülen dayı yerinde evlilik ise farklı 

özellikler taşımaktadır. Soy sayımı kadına göre yapılır. Erkek kadın için bir karşılık 

öderse, onu kendi yerleşim alanına götürebilir. Bu evlilikten doğan çocuklar babanın 

otoritesi altındadır. Ancak dayı, babanın izniyle, mirasçısı olarak yetiştirmek üzere 

çocuklardan bir veya ikisini yanına alabilir. Erkek herhangi bir karşılık ödemez ve 

hizmet ödemesiyle evlenirse, bu halde yerleşim yeri kadının anasının yeridir.27  

 

  4.Baba yerinde (patrilocal) evlilik ve geniş aile: Baba yerinde 

evliliklerde, eğer geniş aileyi oluşturacak şartlar mevcut değilse, babanın yerleşim 

alanında çekirdek aile meydana gelir. Özellikle tarım veya hayvancılık yapmak 

suretiyle elde edilen artı ürünlerin babanın elinde toplanabildiği şartlarda geniş 

ailenin oluşması mümkün olabilir. Bu ekonomik etkinlikler, çocukların babanın 

yönetiminde emeklerini birleştirmelerini ve dolayısıyla geniş aileyi gerektirir. Baba 

yerinde geniş aile ekonomik temele dayanan bir örgütlenmedir. Bu örgütlenme 

oğulun babaya evlilik yapabilmesinde ve evliliği yürütebilmesinde kesin olarak 

ihtiyaç duyduğu şartlarda en uygun ortamı bulur. Özcan, bu veriyi doğrular şekilde, 

başlık ödemesinin en yüksek düzeyde baba yerinde yapılan evliliklerde olduğunu 

belirtmektedir.28  

 

  Baba yerindeki geniş ailede iktidar mutlak surette babanın elindedir. 

Bu da ataerkil aile modelini ortaya koyar. Karı ve çocuklar, babanın yönetimindeki 

ekonomik birimler durumundadır. Birlikte işledikleri toprak ve bakmaları için 

ayrılmış belli miktarda hayvanları vardır. Babanın kesin otoritesi karşısında, baba-

çocuk ilişkisi mesafelidir. Ana arada uzlaştırıcı bir rol üstlenir. Bu geniş aile, zaman 

içinde dış gruplarla savaşlar veya doğal çevrenin zorladığı göçler nedeniyle 

parçalanmaya uğramazsa, babanın ölümüyle, mallar oğullar arasında -ki aslan payı 

büyük oğulundur- paylaşılır ve her bir oğul kendi geniş ailesini kurmaya yönelir. Bu 

geniş aileler birliği de, babanın yönetim görevini sürdüren büyük oğulun 

başkanlığında erkek soyuna dayalı bir kandaşlık grubu oluşturur.29     

                                                 
27 Özcan, a.g.e., s.120. 
28 A.e., s.121. 
29 A.e., s.123-124. 
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  1.3. TÜRK AİLE TİPLERİ 

 

  1.3.1. ESKİ TÜRK AİLESİ 

 

  1.3.1.1. İSLAM ÖNCESİ TÜRK AİLESİ 

 
  Türklerde aile kurumunun kökenlerine inen araştırmacılar, başlangıçta 

bugünkü anlamda bir ailenin bulunmadığı, karı-koca ve çocuklar arasında aile 

denemeyecek gevşek ilişkilerin bulunduğu, asıl bağlılığın klana bağlılık olduğu, 

akrabalık terimlerinin buna göre belirlendiği ve eski Türkçe’de “aile” kelimesini 

karşılayan bir kelimenin bulunmadığı hususlarında birleşmişlerdir.30 Buna rağmen, 

İslam öncesi Türklerde aile, baba, oğul ve torunlardan oluşur. Ögel’e göre Türklerde 

yalnızca baba ailesi görünmektedir ve ana ailesinin izine rastlanmamaktadır. Evlenip 

giden kızlar ile onların çocukları aileden sayılmazdı.31 

 

  Eski Türklerde birinci ve baş hatundan sonra alınan kadınlara “kuma” 

denirdi. Hun ve Göktürk tarihinde babalar ölünce erkek çocukların annelerinin 

kumaları ile evlenmeleri sık görülürdü.32 Böylece baba ölünce aileyi bir çatı altında 

toplama geleneği sürdürülmüş olurdu. Eski Türklerde “levirat” (kayın alma) kurumu 

da yaygındı. Eşi ölen gelin kayınıyla evlenirdi. Bu şekilde eşi ölen kadın ve onun 

çocukları sokakta kalmazdı.33 Türkdoğan, kişilerin güvenliğini bu yolla koruyan 

evlenme geleneğinin günümüzde de devam ettiğini ifade etmektedir. Buna örnek 

olarak da, Kars yöresindeki Azeriler arasında görülen “ahunt tipi evlenme”yi 

göstermektedir.  

 

                                                 
30 Mualla Türköne, Eski Türk Toplumunun Cinsiyet Kültürü, Ankara, Ark Yayınevi, 1995,       
s.174. 
31 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
Yayınları, 1988, s.245. 
32 Orhan Türkdoğan, Türk Ailesinin Genel Yapısı, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk 
Ailesi, Ankara, Aile Araştırma Kurumu Yayınları, 1992, s.34. 
33 A.e. 
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  “Kalın” adı verilen aile malı,34 babanın sağ iken oğullarına verdiği 

evlenme payıdır. Erkek çocukların kalın üzerinde miras hakkı vardır. Oğul babadan 

bu hakkını zorla alabilirdi. Kalın anlaşması karşılıklı bir akittir, kalın yaygın olarak 

taksitle ödenirdi, fakat kız kaçıranlara peşin olarak ödeme zorunluluğu konmuştu.35 

Günümüzde Güney Anadolu Yörüklerinde eğer kalın tam olarak ödenmemişse, 

gelinin çocukları olsa bile kızın babası, çocuklu kızını alıp kendine evine 

getirebilir.36 Kadın kısır çıkarsa, kız evi ya kalını geri verir ya da gelinin kız 

kardeşlerinden birini kalınsız olarak verirdi.37 Yine öldürülen bir kişinin ailesine 

kalınsız olarak bir kız verilir, bu şekilde anlaşma sağlanırdı.38 Başlık ise kızın 

ailesine verilen bir armağandır. Babanın malından kıza bir pay düşüyorsa bu da kızın 

çeyizidir.  

 

  Anadolu’da ve Orta Asya’da “nikah”, yaygın olarak kalın 

anlaşmasından sonra ve kız evinde kıyılırdı. Nikah kıyılmadan önce kalın ve 

çeyizlerin miktarı da saptanırdı. Ancak nikaha rağmen gerdeğe kadar gelinin yüzü 

tabu sayılırdı. Tabu görümlük denen tören ve armağanlardan sonra kalkardı. Bazı 

Türklerde ise evlilik ancak ilk çocuğun doğmasıyla tamamlanırdı. Çocuk 

doğmadıkça evlilik ve nikah yürürlüğe girmiyordu.39 “Düğün”, Türklerde bir toydur. 

Düğün bayrağı, düğün aşı ve düğün ateşi Türk toylarının özelliklerindendir.40   

 

  İslamiyet öncesinde Türklerin çok eşli mi tek eşli mi oldukları 

tartışmalı gözükmektedir. Direnkova ve Yakinof  gibi araştırmacılar Türklerin tarih 

sahnesine ataerkil ve dıştan evlenme biçimiyle çıktıkları görüşündedirler.41 Tek 

eşliliğe dayanan aile düzeninin çok eskilerden beri yerleştiği ve çok eşliliğin istisna 

olduğu yönünde görüşe sahip olanların yanında42, aksi görüşte olan ve Türklerin çok 

                                                 
34 Ögel, a.g.e., s.256. 
35 A.e. 
36 A.e., s.263. 
37 A.e., s.261. 
38 A.e., s.262. 
39 A.e., s.268-269. 
40 A.e., s.269. 
41 Türkdoğan, a.g.e., s.39. 
42 Ali Güler, “İlk Yazılı Metinlerde Aile ve Unsurları”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk 
Ailesi, C.I, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 1992, s.70, Metin Aydoğan, Yönetim 
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eşli olduğunu iddia eden yazarlar da vardır.43 Türk boylarının hepsi akraba evliliği 

konusunda aynı özellikleri göstermemiştir. Kimi Türk boyları dışevliliği tercih 

ederken, kimileri de içevliliği tercih etmiştir.44 Kök Türklerin dış evli oldukları 

kesinlikle bilinmektedir. Oğullar ev kurup oba içinde kalmakta, kızlar ise kalın 

karşılığında başka yere gelin gitmekteydi.45 Bu konuda yeterli belge bulunmamakla 

beraber Kök Türk beylerinin çok karılı evlilik yaptıkları sanılmaktadır.46 Kök 

Türklerde baba ve amca ölünce onların oğulları ya da küçük kardeşleri, geriye kalan 

dullarla evlenirlerdi.47 Levirat (kayın alma) geleneği bütün Asya kıtasında ve Hunlar, 

Moğollar, Tatarlar arasında da uygulanmaktaydı.48 Eski Türk geleneğinde görücü 

yoluyla evlenme yoktu. Evlenme, kız kaçırma ve yağma yoluyla oluyordu. Kız 

kaçırma yoluyla evlenme uzun yıllar meşru evlenme biçimi olarak kabul edilmiştir. 

Eberhard ise aksi biçimde, Türklerin aracılar ve görücüler yoluyla evlenme 

geleneğine sahip bir kavim olduğunu belirtmektedir.49 

 

  İnan, “döl alma geleneği”nin çok eski devirlerde ve muhtemelen 

anaerkil çağda meşru sayıldığını, Eski Roma ve Araplarda yaygın olduğunu ve Orta 

Asya göçebe kavimlerinde de gizli kapaklı olarak korunduğunu belirtmektedir.50 Bir 

Arap yazarı döl alma geleneğini şu şekilde anlatmaktadır “Koca, karısına ‘git, falanla 

ilişkide bulun’ derdi. Döl alma, necip bir çocuk elde etmek amacıyla yapılırdı.”51 

Buna karşılık, İbn Fadlan, Kutluklarda ve Hiyongnular’da zinanın çok büyük suç 

olduğunu belirtmektedir. İbn Fadlan’ın seyahatnamesinde, zinanın yasak olmadığı, 

                                                                                                                                          
Gelenekleri ve Türkler, C.II, İzmir, Umay Yayınları, 2006, s.577,  Nedret Sevinç, Eski Türklerde 
Kadın ve Aile, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1987, s.80, Aktaran: Zeynep Özlem 
Üskül Engin, Hukuk Sosyolojisi Açısından Türkiye’de Evlenmenin Evrimi, İstanbul, Beşir 
Kitabevi, 2008, s.9.  
43 Türkdoğan, a.g.e., s.43; Orhan Türkdoğan, “Eski Türklerde Aile Tipolojisi, I. Aile Şurası 
Bildirileri, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 1990, s.435, Ziyaeddin Fahri 
Fındıkoğlu, “Türklerde Aile İçtimaiyatı”, Aile Yazıları, C.I, Ankara, Derleyen: Beylü 
Dikeçligil/Ahmet Çiğdem, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, 1991, s.17, 
Aktaran: Engin, a.g.e., s.10.   
44 Engin, a.g.e., s.12. 
45 Sencer Divitçioğlu, Kök Türkler, İstanbul, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2000, s.151. 
46 A.e., s.157. 
47 A.e., s.158. 
48 A.e., s.159. 
49 Türkdoğan, a.g.e., s.35. 
50 Abdülkadir İnan, Eski Türklerde ve Folklorda And:Makaleler ve İncelemeler, Ankara, Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, 1968, s.314. 
51 A.e., s.315. 
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serbest ilişkilerin geçerli olduğu, iki Türk topluluğundan söz edilmektedir. Bunlar 

Peçenekler ve Karluklar’dır.52  

 

  Ögel, kalın yanacağı için aile üyelerinin boşanmaya karşı çıktığını, bu 

nedenle eski Türklerde boşanma olayının görülmediğini ifade etmektedir.53 

  

 

  1.3.1.2. İSLAMİ TÜRK AİLESİ 

 
  İslamiyet toplumsal yaşamı da düzenleyen bir din olarak aileye ilişkin 

pek çok hükme sahiptir. İslami uygulamada eski Türk geleneklerinin de 

sürdürüldüğü dikkat çekmektedir. Bu konuda İslamiyet’in kabulünden sonraki 

destanlar fikir vericidir. Örneğin, Kırgızların milli destanı olan Manas Destanı’nda 

baba/koca aile ve cemaatin reisi olup güç ve otorite simgesidir. Anne/kadın evde 

ikinci önemli kişidir. Onun önemi doğurganlığına bağlıdır. Kadının temel rolü 

kocasının isteklerini yerine getirmek, kocası savaşa gidecekse onun savaş 

elbiselerini, silahlarını ve atını hazırlamaktır. Aile içi ilişkiler törelere ve dinsel 

etkenlere göre şekillenmektedir.54 Manas Destanına göre Kırgız Türkleri evliliklerini 

genellikle aile dışından ve birbirlerini görmeden gerçekleştirmekteydi. Zorunlu 

hallerde levirat tipi evlilikler, kız kaçırmalar ve erkeklerin birden fazla kadınla 

evlendikleri görülürdü.55 Manas Destanının yansıttığı aile ataerkildir, geleneksel 

geniş aile tipindedir. Ailede birlik beraberlik ve biz duygusu egemendir. 

 

  Dede Korkut destanlarında kadın erkeğe eşit kabul edilmiştir ve 

kadına yüksek ve değerli bir yer verilmiştir. Kadının erkeğin yardımcısı olduğu 

destanda şöyle ifade edilmektedir:56 “yazıdan yabandan eve bir udlu konuk gelse, er 

adam evde olmasa, (evin kadını) ol anı yedürür, içürür, ağırlar, azizler göndürür” 

Eski Türk destanlarında tek kadınla evlilik özelliği belirgindir ve tek erkek ve tek 

                                                 
52 Tezcan, Türk Ailesi…, s.23. 
53 Ögel, a.g.e., s.180. 
54 Tezcan, Türk Ailesi…, s.25. 
55 A.e., s.26. 
56 Nirun, a.g.e., s.23. 
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kadından oluşan çekirdek aile söz konusudur. Aile yapısında sevgi, saygı ve 

dayanışma görülmektedir.57 Anaya karşı saygı da her vesileyle belirtilir. Kardeş 

sevgisi ve kardeşe sahip olmanın öneminden bahsedilir. 

 

  Oğuzlarda baba ölünce oğlu üvey annesiyle evlenebiliyordu. Sümer, 

onuncu yüzyılda Oğuzlarda başlık ve kalın geleneğinin bulunduğunu ve Oğuzların 

dışarıdan evlenme yoluyla aile kurduklarını belirtmektedir.58 İslamiyet’in 

kabulünden önce Oğuz Türklerinde dayı kızı ile çapraz kuzen evliliği tercih 

edilirken, İslamiyet’le birlikte Arap evlenme geleneği olan amca kızı ile evlenme 

(paralel kuzen evliliği) tercih edilmeye başlanmıştır.59 Paralel kuzen evliliğinin 

örneklerinin görüldüğü İslam toplumları baba soyludur. 

 

  Sonuç olarak, en eski Türk topluluklarından günümüzdeki göçebe 

Türk topluluklarına kadar bütün Türk toplumlarında bazı istisnalar dışında evliliğin 

tek kadın alma (tek eşlilik-monogami) biçiminde olduğunu söyleyebiliriz. Kız 

kaçırma, dışevlilik, kalın vererek kız alma, ataerkillik, birkaç kuşağın bir arada 

yaşadığı geniş aile ve kayın alma (levirat) gibi ortak özellik ve uygulamalar gösteren 

Türk aile yapısı bunların çocuğunu günümüzde de sürdürmektedir.  

 

  Şimdi, İslam ve Osmanlı hukuklarında evlenmenin, evlilikte kadına 

ödenen değerin (mehrin) ve evliliğin sona ermesinin nasıl düzenlendiği kısaca 

irdelenecektir. Hemen belirtmek gerekir ki, her iki bölüm de ayrı birer çalışma 

konusu oluşturacak kadar kapsamlı olduğundan, yalnızca konuyla bağlantılı kısımlar, 

genel hatlarıyla ele alınacaktır. 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Tezcan, Türk Ailesi…, s.29. 
58 A.e. 
59 A.e., s.50. 



 

18 
 

  1.3.1.2.1. İSLAM AİLE HUKUKUNUN ANA HATLARI 

   

  a) Evlenme 

 
  İslam hukukçuları tarafından evlenmenin pek çok tanımı yapılmıştır. 

Evliliğin bütün unsurlarını içinde bulunduran şu tanım verilebilir: “Evlilik, karı koca 

arasında beraber yaşamaya ve yardımlaşmaya müsaade eden ve taraflara karşılıklı 

hak ve vazifeler yükleyen bir akittir.” Bu akit İslam hukukunda dini bir akit değildir. 

Tarafların irade beyanları ve iki şahidin hazır olması yeterli olup, akdin geçerliliği 

için din adamının hazır bulunması veya dini bir merasim yapılması 

gerekmemektedir.  

   

  Evlenmenin unsurları taraflar ve irade beyanıdır. İslam hukukunda 

taraflar şartları haiz iseler bizzat nikaha iştirak ederek ve kendi irade beyanlarıyla 

geçerli bir evlilik kurabilecekleri gibi, tarafların veli veya vekilleri de yine gerekli 

şartları taşıyorlarsa onlar adına nikah akdini yapabilirler. Hatta, evlenecek kişilerin 

sonradan icazet vermeleri şartıyla onlarla aralarında velayet veya vekalet ilişkisi 

bulunmayan üçüncü kişiler dahi geçerli bir nikah akdi yapabilir. Elçi göndermek 

suretiyle irade beyanının açıklanması ve akdin yapılması da mümkündür.60 

Evlenmenin ikinci unsurunu oluşturan irade beyanı yani icap ve kabul de sözle 

olabileceği gibi, gaipler arasında yazı ile ve sağır-dilsizler arasında işaretle olabilir.61   

 

  Evlenmenin birbirinden ayrı dört grup şartı vardır: Bunlar, inikat, 

sıhhat, nefâz ve lüzum şartlarıdır. Şartların bu ayrımı Hanefi mezhebine göredir ve 

farklı gruplardaki şartlara riayetsizlik farklı sonuçlar doğurmaktadır. İnikat şartları 

eksik olan nikah akdi batıl, sıhhat şartları eksik olan akit fâsit, nefâz şartları eksik 

olan mevkûf ve lüzum şartları eksik olan gayrı-lazım veya câiz akittir.62  

 

                                                 
60 M. Âkif Aydın, İslâm-Osmanlı Aile Hukuku, No:11, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Vakfı Yayınları, s.15.  
61 A.e.,15-16. 
62 A.e., s.17. 
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  İnikat şartları şunlardır: 

  a) Ehliyet: Gerek evlenecek olanların gerekse velayet veya vekalet 

ilişkisiyle başkası adına akdi yapacakların nikaha ehil olmaları gerekir. 

  b) Meclis birliği: Tarafların rıza beyanlarını araya başka bir iş veya 

davranış girmeden aynı toplantıda söylemeleri gerekir. Mektup veya elçi göndermek 

suretiyle yapılan nikahlarda mektubun okunduğu veya elçinin haberi ulaştırdığı 

meclis nikah meclisi olur.63   

  c) Evlenme yasağının bulunmaması: Bu şartın inikat şartı mı sıhhat 

şartı mı olduğu İslam hukukçuları arasında tartışmalıdır. Biz bu tartışmalara 

girmeden, kişinin annesi, kız kardeşi, kızı, halası, teyzesi gibi yakınlarıyla veya halen 

evli bir kadınla evlenmesinin, yine müslüman bir kadınla gayrimüslim erkeğin 

evlenmelerinin yasak olduğunu belirtmekle yetinelim.    

  d) Tenciz sıgası (yerine getirme kipliği): Bu tabir, nikahın doğuşunun 

geciktirici bir şarta bağlanamayacağını ifade etmektedir. İcap ve kabul beyanlarıyla 

nikah akdi kurulur ve akit sonuçlarını doğurmaya hazırdır.64 

 

  Sıhhat şartları şunlardır: 

  a) Şahitler: Hanefî, Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre, nikah anında 

iki şahidin hazır olması gerekir. Malikî mezhebinde ise şart olan iki şahidin evlilik 

gerçekleştiği anda yani düğün sırasında hazır bulunmasıdır. Şahitlerin akıllı, ergin, 

hür ve Müslüman olmaları gerekir.65   

  b) Bâin talak (ayırıcı boşama) iddeti bekleyen kadınla evlenmenin 

yasak olması 

  c) İkrahın olmaması: Nikahta cebir ve zorlamanın olmaması gerekir.    

 

  Tarafların veya velilerinin rızalarının alınması gereken durumlarda bu 

rıza alınması nefâz şartıdır. Rıza alınmamışsa nikah mevkûftur, yani icazete kadar 

askıdadır.66 Yine, nikah akdi lâzım akitlerdendir, taraflardan birinin onu feshetme 

yetkisi yoktur. Fakat bazı durumlarda lüzum şartları eksik olduğundan taraflara fesih 
                                                 
63 Aydın, İslâm-Osmanlı…, s.17-18. 
64 A.e., s.19. 
65 A.e., s.20. 
66 A.e., s.21. 
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imkanı tanınmıştır. Örneğin, tam ehliyetli kadının bizzat evlenmesi halinde kocasının 

kendisine denk olması ve aynı şekilde mehrin de misli olması gerekir, bu şarta 

uyulmamışsa velilerin nikahı feshettirme hakları vardır.67 

 

  İslam hukukunda tam ehliyetlilerin (akıllı ve buluğa ermiş kimseler) 

bizzat nikah akdi yapmaları mümkün iken, eksik ehliyetlilerin yani mümeyyiz 

küçükler ile kısıtlılar (mahdutlar) ve kölelerin ancak velilerinin izin veya icazetiyle 

evlenmelerine imkan tanınmıştır. Yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı gibi nedenlerle 

ehliyetsiz kabul edilenlerin ise evlenmeleri geçerli değildir. 

 

  b) Mehr 

 
  İslam öncesi Arap dünyasının büyük bir bölümünde başlık, evlenme 

geleneklerinde önemli bir yer tutmaktadır. Smith bu konuda yaptığı önemli 

araştırmada iki tür evlenmeden söz edilmektedir. Been’a evlenmesinde erkek ve 

kadın birlikte oturmaz, kadın erkekten sadak denilen bir hediye alır ve çocuklar da 

kadın ve kadının ailesiyle birlikte kalırdı. Ba’al evlenmesinde ise kadın kocasının 

ailesi ile birlikte oturur ve kadının babasına mehr (mahr) denilen bir ödeme yapılırdı. 

Smith ba’al türü evlenmenin zaman içinde ön plana çıktığını belirtmekte ve bunu 

kocanın erkek çocuk isteğine bağlamaktadır.68  

   

  İslam’ın kökleştiği yıllarda sadak ve mehr birleşip bütünleşme yoluna 

girmiştir ve İslamiyet’le birlikte mehr, para ya da başka biçimde olmak üzere belirli 

bir değeri olan, kadının evlenme nedeniyle istemeye hak kazandığı bir evlenme 

öncesi anlaşması niteliğini kazanmıştır. Kuran’da da mehr olarak tanımlanan 

evlenme öncesi ödemesi, kadına verilen bir mükafat, kadının isteyebileceği haklı bir 

                                                 
67 Aydın, İslâm-Osmanlı…, s.21. 
68 Peter Benedict, “Hukuk Reformu Açısından Başlık Parası ve Mehr”, Türk Hukuku ve Toplumu 
Üzerine İncelemeler, ed. Adnan Güriz ve Peter Benedict, No:1, Türkiye Kalkınma Vakfı Yayınları, 
s.5. 
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para ve evlenmeyi geçerli kılan bir işlem niteliğindedir. (Sûre IV 24, IV 3, 25 ve 

34)69   

 

  Geline mehr ödenmesi geçerli bir evlenmenin temel koşuludur. 

Mehrin açıkça belirtilmediği durumlarda dahi evlenme anlaşması geçerlidir. Ancak 

gelin, geçerli bir evlenmenin diğer koşulları yerine getirilmiş olduğu sürece, 

evlenmeden önce ya da evlenmenin feshinde mehr isteyebilir. Kadının mehrin 

tümünün ödenmesini isteme hakkı cinsel birleşmenin gerçekleşmesi ya da kocanın 

ölümü üzerine doğar. Kuran, mehrin kocanın tek yanlı kararı ile ortadan 

kaldırılamayacağını açıkça belirtmektedir. (Sûre IV 20) Zira, mehr başlangıçta 

belirtilmese bile, bunun ödenmesi zorunluluğu vardır; ödeme yükümü doğrudan 

doğruya evlenme sözleşmesinin yapılmış olmasından doğar. Boşanma cinsel 

birleşmeden önce olursa, boşanmayı gerektiren nedenlerden kocanın kusurlu olduğu 

durumlarda mehrin yarısı ödenir. Ancak boşanma nedenleri kadınla ilgiliyse mehr 

ödenmesi söz konusu değildir. Evlenme anlaşmasında mehr saptanmamışsa ve kadın 

boşanma nedeniyle yarım mehr isteme hakkını elde etmişse, kadının sosyal 

durumuna uygun bir hediye verilmesi gerekir.70   

 

  Mehrin asgari miktarı konusunda farklı görüşler vardır. Şafiî ve 

Hanbelîlere göre asgari miktar yoktur. Hanefilerde bu miktar on, Mâlikîlerde üç 

dirhem gümüştür. Mehrin üst sınırı içinse herhangi bir miktar tespit edilmemiştir.71 

Mehr için saptanan miktar tarafların anlaşmasıyla azaltılabilir, artırılabilir veya 

uygun olarak saptanmadığı gerekçesiyle yargı organları önüne götürülebilir. Mehrin 

belirlenmesinde genellikle, kadının ailesinin toplumsal durumu, babasının statüsü ve 

işi, babasının soyu, aileden gelen ekonomik güç, kadının yetenekleri, güzelliği ve 

ailede aynı statüdeki başka kadınların daha önce almış oldukları mehr gibi ölçütler 

kullanılmaktadır. Ayrıca, örneğin, diğer şartlar eşit olsa bile bir dul kadın bir 

bakireden daha az mehr alabilmektedir yada evlenenlerin birbirleriyle akraba 

olmaları durumunda mehr düşük olmaktadır. Değiş-tokuş evlenmesi olarak 

                                                 
69 Benedict, a.g.e., s.5. 
70 A.e., s.8-9. 
71 Aydın, İslâm-Osmanlı…, s.31. 
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adlandırılan durumda ise iki ailenin erkek ve kız çocukları karşılıklı evlendirilerek 

mehr yükümü tümüyle ortadan kaldırılmaktadır.72 

 

  Mehr, evlenme sözleşmesinin yapılması sırasında peşin olarak 

ödenebilir, ki buna mehr-i muaccel denir. Ödenecek bedelin bir kısmının evlenmenin 

gerçekleşmesine kadar geciktirilmesi halinde ise mehr-i müeccel söz konusu olur. 

Kalan kısım herhangi bir zamanda ödenebilirse de genel olarak, cinsel birleşme 

olduktan sonra kocanın kusuru ile olan boşanmalarda, kocanın ölümünde ya da ilk 

erkek çocuğun doğumunda ödenmektedir.73 

 

  Özetle, mehrin evlenme sözleşmesinin temel şartlarından biri olduğu 

ve mehr alan kadının sahip olduğu değerler üzerinde mülkiyet hakkına sahip, hukuk 

bakımından yetenekli bir taraf olduğu varsayılabilir. Mehr evlenme sözleşmesi 

çerçevesinde icap ve kabulün bağlayıcı niteliğini destekleyen bir ödemedir ve şeriat, 

sözleşmeye uyulmaması durumunda konuyla ilgili uygulanacak kuralları açıkça 

göstermektedir. 

 

  c) Evliliğin sona ermesi: Fesih ve Talak 

   
  Talak, evlilik birliğinin kocanın, bazı istisnaî durumlarda kadının veya 

her ikisinin irade beyanıyla veyahut hakimin hükmüyle sona ermesidir. Çağdaş İslam 

hukukçuları bunu yalnızca kocanın tek taraflı boşaması olarak ele almaktadır. 

Talakın en belirgin özellikleri münhasıran kocanın hakkı olması ve geçerli olabilmesi 

için hakim kararına ihtiyaç olmaması ile kocanın boşama esnasında hukuken bir 

sebebe dayanmak zorunda olmaması ve karısının rızasını alma zorunluluğunun 

bulunmamasıdır.  

 

  Kocaya, yeni bir nikaha ihtiyaç olmaksızın boşadığı eşine dönme 

imkanı veren talak ric’î talak (dönülebilir boşama)tır. Bain talak (ayırıcı boşama) 

                                                 
72 Benedict, a.g.e., s.11-12. 
73 Aydın, İslâm-Osmanlı…, s.32; Benedict, a.g.e., s.10. 
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halinde ise koca boşadığı eşine yeni bir nikahla dönebilir. Ayrıca kocanın boşamayı 

ifade eden irade beyanı kayıtsız şartsız olabileceği gibi geciktirici (talikî) şarta veya 

vadeye de bağlanabilir. Geciktirici şarta bağlı talakta şart gerçekleştiği anda boşama 

hüküm ve sonuçlarını doğurur.74 

 

  Yukarıda değindiğimiz gibi, İslam hukuku boşama hakkını esas 

itibariyle kocaya tanımış ise de, kadının da istemediği bir evlilikten kurtulması için 

iki yol vardır. İlki, kadının bir mal (ki bu genellikle mehr alacağıdır) karşılığında 

kocasını kendisini boşamaya razı etmesi (muhâlaa); ikincisi belirli durumlarda 

mahkemeye müracaat edilmesi yani kazaî boşanma (tefrik) dır. Mezheplerce 

belirlenen tefrik nedenleri hastalık (delilik, cüzam, alaca hastalığı gibi) ve kusur, 

kocanın nafakayı temin etmemesi, kocanın kaybolması, fena muamele ve 

geçimsizlik, liân (karısının zina ettiğini ve çocuğunun zina ürünü olduğunu iddia 

eden kocanın hakim huzurunda karısıyla yeminleşmesi) ve ilâ (kocanın dört ay veya 

daha fazla süreyle karısına yaklaşmayacağına Allah adıyla yemin etmesi ve bu 

sürenin sonunda karısına dönmemesi hali) dır.75   

 

  Fesih, nikah akdi anında veya sonradan meydana gelen bir eksiklik 

veya bozukluluk nedeniyle evliliğin bozulmasıdır. Akitteki sıhhat şartlarından birinin 

eksik olması halinde evlenme feshedilir. Fesih evlilik birliğini derhal sona erdirir, 

bunun geciktirici şarta bağlanması söz konusu değildir. Fesih talak sayısını azaltmaz. 

(yani kocaya tanınan üç talak hakkı fesihle azalmaz) Zifaf öncesi fesih yoluyla 

ayrılma gerçekleşirse, mehr ödenmez.   

 

 

 

 

 

                                                 
74 Aydın, İslâm-Osmanlı…, s.39-41. 
75 Ayrıntılı bilgi için bkz.: A.e., s.42-49. 
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  1.3.1.2.2. OSMANLI AİLE HUKUKUNUN ANA 

HATLARI 

 
  Osmanlı Devleti’nde aile hukuku diğer İslam devletlerinden belirli 

ölçüde farklı ve bu sebeple kendine has bir gelişme süreci izlemiştir. İslam aile 

hukuku Osmanlı Devleti’nde resmi mezhep olarak kabul edilen Hanefî mezhebinin 

içtihatlarına göre uygulanmıştır. Kadılar resmi düzeyde Hanefi mezhebini takip 

ediyorlar ve bu mezhebin hukuki esaslarını ortaya koyan muhtelif fıkıh kitaplarından 

ve fetva mecmualarından yararlanıyorlardı. Devletin ilk zamanlarında dolaylı 

yollarla da olsa diğer mezheplerin içtihatlarından yararlanılmıştır. Örneğin, Hanefi 

mezhebinde kadının geçimlerini sağlamaya yetecek nafaka bırakmadan kaybolan 

kocasından boşanmasına izin yoktu. Bu nedenle, bu tür boşanma davalarında tayin 

edilen Şafiî naipler boşanma kararını veriyor, Hanefî kadılar da bu kararları geçerli 

sayıyordu.76  Ancak belirttiğimiz gibi bu uygulama pek istisnai durumlar için geçerli 

olmuştur.   

 

  a) Evlenme 
   

  Osmanlılarda devletin kuruluşundan itibaren nikah akitleri ya bizzat 

kadılar ya da onların verdiği izinname ile yetkili kılınan din adamları tarafından 

yapılmaktaydı. Çeşitli nedenlerle mahkemeye gidip bizzat kadının huzurunda nikah 

kıydıramayanlar, daha evvel mahkemeye başvurmaları, evlenmelerinde hukuki bir 

engel bulunmadığını ortaya koyarak izin almaları ve bir izinname getirmeleri 

kaydıyla, nikahlarını din adamlarına kıydırabiliyordu. Bu uygulama Tanzimat’tan 

sonra Sicill-i Nüfus Nizamnâmesi ve Kanunları’yla ve nihayet 1917 tarihli Hukuk-ı 

Aile Kararnamesi ile de devam ettirilmiştir.77  

 

  Nikah akitlerinin devletin denetim ve kontrolünde yapılması 

konusunda Osmanlı Devleti’nde başlangıçtan itibaren istikrarlı bir gelişmenin 
                                                 
76 Mehmet Âkif Aydın, İslam ve Osmanlı Hukuku Araştırmaları, İstanbul, İz Yayıncılık, 1996, 
s.159-160.  
77 A.e., s.162-167; Ayrıca ayrıntılı bilgi için bkz.: Aydın, İslâm-Osmanlı…, s.85-96. 
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yaşandığı görülmektedir. Bu konudaki titizliğin, evlenmelerin esasa ve şekle ilişkin 

gerekli şartlar taşımasını ve aile kurumunun belli bir düzen içinde kurulmasını temin 

ederek kimsenin hakkının zayi olmamasını sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir.78    

 

  Engin, Osmanlılarda tek kadınla evlenmenin yaygın olduğunun ve 

birden fazla kadınla evlenmeye istisnai olarak rastlandığının ileri sürüldüğünü, 

çokeşlilik mümkün iken az sayıda erkeğin iki karıya sahip olduğu, dört eşle evliliğin 

ise ender görüldüğü yönündeki savın da Osmanlı devrinde tutulan arşiv kayıtları ve 

döneme ilişkin seyahatnamelerle desteklendiğini ifade etmektedir.79 

   

  b) Boşanma 

 
  İslam hukukunda belli başlı üç tür boşanmadan bahsedilebilir. (Her 

üçüne de talak denilmekte ise de, bu terim genellikle tek taraflı irade beyanıyla 

yapılan boşamalar için kullanılmaktadır.) Birincisi kocanın tek taraflı irade beyanıyla 

yapmış olduğu ve gerçekleşmesi için bir mahkeme kararına ihtiyaç göstermeyen 

talak, ikincisi tarafların anlaşarak evlilik birliğine son vermeleri (muhâlaa) ve belirli 

sebeplerin varlığı durumunda tarafların mahkeme kararıyla boşanmaları (tefrik) dır. 

İslam aile hukukunda boşanmayı ele alırken bu türlerin açılımlarını yapmış 

olduğumuz için tekrardan kaçınarak, yukarıdaki açıklamalarımıza atıf yapmakla 

yetineceğiz.80   

 

  Tanzimat’tan sonra 1881 yılında çıkarılan Sicill-i Nüfus 

Nizamnâmesi’yle evlenmeler gibi boşanmaların da imamlar ve ruhani reisler 

tarafından sicil-i nüfus memurluğuna bildirilmesi mecburiyeti getirildi. 1914 yılında 

çıkarılan Sicill-i Nüfus Kanunu ise talakı bildirme ödevini imam ve ruhani reislerden 

alarak kocaya vermiştir.  

 

                                                 
78 Aydın, İslam ve Osmanlı…, s.167. 
79 Engin, a.g.e., s.36. 
80 bkz.: yuk. s.22-23. 
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  1917 yılında çıkarılan Hukuk-ı Aile Kararnamesi’ne de kısaca 

değinmek yerinde olacaktır. Bu kararname yalnızca Osmanlı hukuk tarihinde değil 

İslam hukuk tarihinde de aile ile ilgili ilk kanunlaştırma hareketidir. (1869-1876 

yılları arasında hazırlanan Osmanlı Medeni Kanunu olarak bilinen Mecelle-i Ahkâm-

ı Adliyye’de medeni hukukun önemli bir kısmı düzenlendiği halde aile hukuku 

düzenlenmemişti.) Kararnamenin en önemli özellikleri şu şekilde sıralanabilir:81 

  - Aile hukuku alanında ilk kanun olması,  

  - Üçlü karaktere sahip olması (Müslümanlar, Hıristiyanlar ve 

Museviler için ayrı hükümler getirmesi), 

  - Diğer mezheplerden yararlanması (Örneğin, buluğun alt sınırından 

önce evlenmeme ve veliler tarafından evlendirilmeme, akıl hastalarının yalnızca 

zorunlu hallerde evlendirilmesi, nikah esnasında kocanın tek eşli kalmasının şart 

koşulabilmesi, sarhoşun boşanmasının geçerli olmaması, kadının belirli sebeplerin 

varlığı halinde kazaî boşanma (tefrik) isteyebilmesi gibi hususlar diğer mezheplerden 

yararlanılarak Kararnameye eklenmiştir),  

  - Evlenme ve boşanmalarda devlet kontrolünün bulunması, 

  - Çokeşliliği (poligami) sınırlandırması, 

  - Kazaî boşanmanın olanaklı hale gelmesi (Kararnamede belirtilen beş 

sebepten birinin varlığı halinde kadın mahkeme huzurunda kocasından boşanmayı 

isteyebilecektir. Bu sebepler, kocada bulunan innet, iktidarsızlık vb. cinsel 

rahatsızlıklar, akıl hastalığı, geride nafaka bırakmaksızın kocanın kaybolması ve 

nafaka tahsilinin eş için güç olması, geride ailesinin geçimini karşılamaya yetecek 

nafaka bırakmış olsa bile kocanın kaybolması halleridir)   

 

  25 Ekim 1917 tarihinde kabul edilen Hukuk-ı Aile Kararnamesi 

yürürlüğü iki yıl dahi sürmeden 19 Haziran 1919 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

                                                 
81 Aydın, İslam ve Osmanlı…, s.180-186. 
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  c) Mehr  
 

  Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nin 12. maddesinde mehr düzenlenmiştir. 

Mehr için alt sınır ve üst sınır tespit edilmemiştir. Mehrin miktarında anlaşmazlık 

olursa ve koca mehr olabilecek bir mal iddia ederse onun sözüne itibar edilmelidir.82 

   

  Kararnamede ana-babanın veya diğer akrabaların düğün karşılığında 

kocadan para veya mal almaları yani başlık yasaklanmıştır. Ayrıca evlilik nafakası 

ile ilgili hükümler de vardır. Bunlarda daha ziyade evin ihtiyaçlarını görmeyen veya 

çeşitli nedenlerle göremeyen kocalara karşı kadınların nafaka almak için sahip 

oldukları imkanlar üzerinde durulmuştur.83 

 

 

  1.3.2. GELENEKSEL TÜRK AİLESİ 

 
  Aile tiplerini, birey sayısına göre geniş aile ve çekirdek aile, ailede 

egemen olan cinsiyete göre anasoylu (matrilineal) aile ve ataerkil (pederşahi) aile 

olarak sayabiliriz. Anasoylu aile, kadın soyuna bağlı olarak anne hukukunun egemen 

olduğu ailedir. Hem ailede hem de toplumda egemen konumda bulunan soy çizgisi 

kadının soy çizgisidir.84 Ailenin genel yaşam biçimini belirleyen kadın ve kadının 

yaşama biçimidir. Ataerkil (pederşahi) aile, baba otoritesi ve hukukunun egemen 

olduğu ailedir. Hem ailede hem de toplumda egemen konumda bulunan erkektir. 

Aile, erkeğin yaşama biçimine göre biçimlenir. Tarım toplumlarında yaygın olan aile 

biçimi budur. 

 

 

 

 

 
                                                 
82 Aydın, İslam ve Osmanlı…, s.196. 
83 A.e., s.197. 
84 Özcan, a.g.e., s.99-100. 
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  1.3.2.1. GENİŞ AİLE 

 
  Geniş aile, ikiden fazla kuşağın bir arada ve aynı mekanda yaşadığı 

aile tipidir. Otorite babada ya da evin en büyük erkeğindedir. Türk toplumunda uzun 

yıllar geniş ve ataerkil aile yapısı hüküm sürmüştür. Bu aile tipinde, aile fertleri 

arasında oldukça kuvvetli duygusal bağlar mevcuttur ve akrabalığa büyük önem 

verilir. Karşılıklı itaat, fedakarlık ve biz duygusu aile içi ilişkilere hakim olan 

değerlerdir. Aile adı önem ifade eder. Erkekler karar almada ön plandadır ve yaşlı 

erkek ya da erkekler aile sorumluluğunu üstlenmiştir. Hans Freyer’e göre geniş 

ailenin en yaşlı lideri aynı zamanda dini fonksiyonların ve merasimlerin de 

lideridir.85  

 

  Geniş ailenin özellikleri ve ortaya çıkış nedenleri şu şekilde 

sıralanabilir:86 

  1.Geniş (büyük) ailenin güçlü aile sayılması. 

  2.Emeğin yoğun biçimde kullanılması (Üretime tüm aile fertlerinin 

katılması). 

  3.Yaygın olduğu dönemde makineleşme olmadığından veya çok cılız 

olduğundan, bağ, bahçe işlerinde insana duyulan ihtiyacın aile fertlerince 

karşılanması. 

  4.Toprağın bölünmüşlüğü ve sınırlılığının kişiyi bir geçim kaynağı 

durumuna getirmesi. 

  5.Modern bir yapının yani sanayileşmiş bir toplumun oluşmamış 

olması. 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Nirun, a.g.e., s.22; Birsen Gökçe, “Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar”, 
2.b., Ankara, Savaş Yayınevi, 2004, s.190.  
86 Ahmet Özer, Doğu Anadolu’da Aşiret Düzeni, 1.b., Boyut Yayınevi, 1990, s.67. 
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  1.3.2.2. EVLENME VE DÜĞÜN GELENEĞİ 

 
  Düğün evlenme olgusunun bir kesitidir. Evlenme ve düğün tüm 

kültürlerde görülür fakat her kültür çevresi evlenme olgusunu ve düğünü kendi kural 

ve kalıplarına göre gerçekleştirir. Kültürümüzde evlenmenin aşamaları görücülük-

dünürcülük, söz kesimi, nişan, nikah ve düğün olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

aşamalar hiçbir yöremizde öz olarak değişmez.  

 

  a) Görücülük ve dünürcülük 
 

  Görücülük, kız bakma, kız arama ve kız beğenmeyi ifade eder. 

Kentlerde tanışıp anlaşarak evlenme yaygınken, geleneksel kesimde görücülük daha 

yaygındır. Erkeğin aile üyeleri ile akraba ve komşularından seçilen birkaç kadının 

heyet halinde beğenilen kızın evine gitmeleri, kızı görmeleri ve niyetlerini 

açıklamaları kız bakma aşamasını oluşturur. Sözü edilen heyet çevrede saygınlığı 

olan, ağır başlı, konuşmasını bilen, oğlan tarafına yakın, kız tarafı üzerinde de nüfuzu 

olan kimselerden oluşur. Doğu Anadolu yöremizde bu heyete elçi anlamına gelen 

“hazgini” adı verilir.87 Dünürcülük ise beğenilen kızın istenilmeye gidilmesidir.88 Kız 

tarafı isteği kabul ederse kendilerinin de bu akrabalıktan şeref duyduklarını belirtip, o 

anda veya sonradan kararlaştırılan bir günde oğlan tarafını evine bekler. Eğer isteği 

paylaşmazsa bazı bahaneler ileri sürüp isteği reddeder. İkinci kez kız evine gidiş, 

evlenme öncesinin kabulü anlamına gelir. Bu sırada kız tarafı kızlarına alınacak ve 

yapılacak şeylerle ilgili isteklerini bildirir ve bir anlaşmaya varılır. Düğüne yakın, iki 

taraf yakınlarıyla birlikte çarşıya çıkar ve birbirlerine hediyeler alırlar.89  

 

  b) Söz kesimi 
 

  Dünürcülük yoluyla anlaşmaya varan taraflar bu kez daha geniş bir 

davetli huzurunda söz keserler. Erkek tarafı beraberlerinde götürdükleri armağanları 
                                                 
87 Özer, Doğu Anadolu’da…, s.99-100. 
88 Tezcan, Türk Ailesi…, s.37. 
89 A.e. 
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ve takıları gelin adayına takarlar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde erkeğin 

babası, ağabeyi veya diğer bir yakını kızın boynuna bir “belge” takar bu kız için söz 

kesildiğini gösterir. Günümüzde bu belge yerini yüzüğe terk etmiş durumdadır.90 

 

  c) Nişan 
 

  Nişan erkek ile kızın birbirleriyle evlenmek hususunda anlaşmaları ve 

birbirlerine evlenme vaadinde bulunmalarıdır. Nişanlılık taraflara evlenme 

mecburiyeti yüklemez; taraflar her an nişanı bozabilirler. Arzusu hilafına nişan 

bozulan taraf mahkemeye müracaatla karşı tarafı evlenmeye zorlayamaz. İslam 

hukukunda da çağdaş hukuk alanında da nişanlanma ve nişanın bozulması durumları 

kurallara bağlanmıştır. Nişanı daha çok kız tarafı yapar. Nişanda kıza takı denilen 

ziynet eşyaları takılır. Davetliler huzurunda kız ve erkeğin sağ ellerinin nişan 

parmaklarına yüzük takılır. Daha sonra diğer takılar takılır. Yenilir, içilir ve eğlenilir. 

Nişan süresi tarafların anlaşmasına bağlıdır. Son yıllarda bu sürenin kısaltıldığı 

görülmektedir. 

 

  ç) Nikah 
 

  Genellikle düğünden önce yapılan nikah, resmi ve dini olmak üzere 

iki türdedir. Geleneksel kesimlerde dini nikah da resmi nikah kadar önemlidir. 

Birçok vatandaşımız önce yasal sonra dini nikah yapmakta ve böylece evlilik hem 

yasal hem de dini olarak onaylanmaktadır.   

 

  d) Düğün 
 

  Düğünler, tüm dünya kültüründe olduğu gibi Türk kültüründe de 

insanların mutluluklarını ifade eden törenler arasında yer alır. Düğünün amacı 

evlenen çiftleri çevreye ilan etmektir. Evlenme sonucu çiftler çevrelerini 

genişletirler, her iki tarafta da akrabalıklar oluşur. Düğünler, müzik, oyun, eğlence, 

                                                 
90 Özer, Doğu Anadolu’da…, s.100. 
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sohbet, yeme içme gibi birçok etkinliklerle insanların hoşça vakit geçirmelerine 

yardımcı olur. Toplumsal dayanışmayı pekiştirir ve yaşamı zenginleştirir. 

 

  Düğünü kına gecesi ve esas düğün olarak iki kısımda ele alabiliriz. 

Kına gecesi gelini getirmeden bir gün önceki gece yapılır. Bu gece yapılan şenlikte 

kızın ellerine kına yakılır. Gelin kız bir gelenek olarak acıklı türkülerle ağlatılır. Bazı 

yörelerimizde aynı gecede damadın sağdıcı da damadın ellerine kına yakar. Esas 

düğün tüm yakınların ve komşuların çağırıldığı daha kalabalık bir şenliktir. Davet 

genellikle basılı davetiyelerle yapılır. Kırsal yörelerimizde kadınlar ve erkekler ayrı 

yerlerde toplanarak eğlenirler. Köy düğünlerinin en yaygın enstrümanı davul ve 

zurnadır. Yine yörelerimize göre değişen kemençe, tulum, tar, klarnet, mey, def, 

darbuka, sipsi, ut, keman, cümbüş, kabak kemane gibi enstrümanlarda kullanılır.91 

Düğünlerimizdeki oyunlar da her yöreye göre değişen halk danslarıdır. Halay 

bunların her yöredeki ortak biçimidir. 

 

  Kentlerimizde yapılan düğünler ya evlerde ya da bu amaçla 

düzenlenmiş düğün salonlarında yapılır. Yine kentli ailelerden bir kısmı çalıştıkları 

kurumların düğün, nişan, toplantı vs. için inşa ettirdikleri salonlardan ve tesislerden 

yararlanırlar. Üst gelir düzeyine sahip aileler ise genellikle büyük otellerin salonlarını 

kiralayıp düğünlerini yaparlar.92 

 

  Özetle, düğünlerimiz Türk milli kültürünü yansıtan en güzel 

örneklerdendir. Sanayileşme ve kentleşme sürecinde milli kültürümüzde ve buna 

bağlı olarak düğünlerimizde de değişmeler olmaktadır. En belirgin değişme salon 

düğünlerinin yaygınlaşmasıdır. Ümit edilen, kaçınılmaz değişimleri bir yana 

bırakırsak, düğün geleneklerimizin özünü yitirmemesini sağlamaya çalışmamız, bu 

bağlamda geleneksel milli eğlence türlerini korumamız, düğünlerimizin dayanışmayı 

sağlayıcı özelliğini ve diğer işlevlerini unutmamamızdır.  

 

 
                                                 
91 Tezcan, Türk Ailesi…, s.39-40. 
92 A.e., s.41-44. 
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  1.3.2.3. AKRABA EVLİLİĞİ 

 
  Akraba evliliği, çeşitli evlilik bağlarıyla akraba olan kimselerin 

özellikle yeğenlerin birbirleri arasındaki evlilik olarak tanımlanır.93 Ülkemizde 

akraba evlilikleri yaygın bir evlenme geleneğidir. Eskiden, özellikle kırsal kesimde 

yaygın olan bu gelenek günümüzde kentlerde de yaygınlaşmaktadır. Zira köyden 

kente yapılan göçler kırsal kesim geleneklerini beraberinde kentlere taşımaktadır. 

Türk kültüründeki bu geleneğin “aşiret” biçimi toplumsal örgütlenme ile bağlantısı 

bulunduğu söylenebilir. Aile içi evlilik veya soy içi evlilikler özellikle aşiret ve 

kabile toplumsal kimliklerinin sürdürülmesi için tercih edilir.  

 

  Ülkemizde akraba evlilikleri içinde en yüksek oran amca kızı ile 

yapılan evliliklerdedir. Bunu hala ve teyze çocukları ile yapılan evlilikler 

izlemektedir. Tezcan, Elazığ’ın Maden ilçesinin Hazar Bucağı’na bağlı Işık Tepe 

(eski adı Kıçan) köyünde, 1978 yılının temmuz ayında yaptığı araştırmada köylülerin 

amca, dayı, hala ve teyze çocuklarının yakın akraba sayıldıklarını, ancak bunların 

birbirleriyle evlendiklerini belirttiklerini ifade etmekte, bu tür evliliklerin fücur 

yasağına girmediğini, bazı akrabaların eş olarak tercih edilme kuralına antropolojide 

“tercihli evlilik geleneği” denildiğini ifade etmektedir.94 Maraş, Urfa, Sivas gibi 

illerimizde birisi bir kızı istemeye gidecekse öncelikle o kızın yakın akrabalarından 

müsaade ister. Zira bu yörelerde yakın akrabalara evlenme önceliği verilir. Buna 

“amca oğlu hakkı” denir.95  

 

  Paralel kuzen evliliği ve çapraz kuzen evliliği şeklindeki akraba 

evliliği tiplerinden söz etmek yerinde olacaktır. Paralel kuzen evliliği, aynı cinsten 

kardeşlerin çocuklarının evliliğidir. (amca oğluyla amca kızı ya da teyze oğluyla 

teyze kızı arasındaki evlilik) Çapraz kuzen evliliği ise ayrı cinsten kardeşlerin 

çocuklarının evliliğidir. (dayı oğluyla hala kızı ya da hala oğluyla dayı kızı 

                                                 
93 Sedat Veyis Örnek, Etnoloji Sözlüğü, Ankara, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, 
1971, s.15. 
94 Tezcan, Türk Ailesi…, s.51; bkz.: aş. s.45-46. 
95 A.e., s.52. 
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arasındaki evlilik) Baldızla evlenme (sororat) ve kayınla evlenme (levirat) diğer 

akraba evliliği türleri olarak sayılabilir. Baldızla evlenme erkeğin karısı öldüğü 

zaman karısının bekar olan kız kardeşi ile evlenmedir. Kayınla evlenme ise dul 

kadının ölen kocasının kardeşi ile evlenmesi geleneğidir.96  

 

  Timur, 1968 yılında yaptığı araştırmaya dayanarak Türkiye’deki 

akraba olan eşlerin %80’inin kardeş çocukları olduklarını belirtmektedir.97 

Bölgelerimize göre akraba evliliğinde en düşük oran (%20) Batı Anadolu’da, en 

yüksek oran (%37) ise Doğu Anadolu’dadır.98 Yakın akrabalarla evliliğin işlevleri 

malın bölünmemesi, soyun devam ettirilmesi, başlık parasını azaltma isteği, evlilikte 

istikrar, ekonomik yardımlaşma, gelinin namuslu, dürüst ve saygılı oluşu ve bir arada 

aynı yerde büyüme olarak sayılabilir.99 Tezcan yakın akrabalarla evlilik geleneğinin 

bazı etnik gruplara göre farklılaştığını, örneğin Çerkezler, Boşnaklar ve Gürcülerin 

yakın akrabalarla evlenmediklerini, Batı Anadolu da bulunan “manav” denilen 

gruplarda da amca kızı ile evlenmenin yasak olduğunu, oysa aynı yöredeki Laz, 

Yörük ve Türkmenlerde böyle bir yasağın olmadığını belirtmektedir.  

 

  Günümüzde kırsal kesimde de genç kuşağın yakın akraba ile evlenme 

konusunda direnmeye başladıkları, akraba evliliklerinin sakıncalarının gençler 

tarafından anlaşıldığı, büyüklerin de artık gençlerin isteklerine önem verdikleri 

görülmektedir. Kentleşmenin hızla artmasıyla birlikte akrabalık sisteminin etkisinin 

azalmasıyla gelecekte gençlerin eş seçimini daha özgür biçimde yapacakları 

kuşkusuzdur. 

 

 

 

 

                                                 
96 Ali Rıza Balaman, Evlilik Akrabalık Türleri, 2. b., Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, 
s.50-54. 
97 Serim Timur, Türkiye’de Aile Yapısı, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1972, s.77. 
98 A.e., s.79. 
99 Tezcan, Türk Ailesi…, s.57-59. 
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  1.3.2.4. EVLENMEYE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ 

UYGULAMALAR 

 

  a) Beşik Kertmesi 
 

  Birbirleriyle çok samimi ve yakın olan, iyi anlaşan, birbirlerini seven 

iki aile bu sevginin ve dostluğun ileride de sürmesi için karşıt cinsten çocukları 

olduğunda onları daha beşikteyken nişanlar. Böylece iki ailenin samimiyeti ve 

dostluğu ileride akraba olmak suretiyle daha da pekiştirilmiş olur. Beşik kertmesi, 

görücü usulüyle evlenmenin bir başka görünümüdür. Her iki usulün de ortak yanı 

evlenmede ailelerin rolünün ön plana çıkmasıdır. Ancak görücü usulüyle evlenmede 

taraflar yetişkin ve evlenmeyi isteyip istemediklerini açıklayabilecek durumdayken, 

beşik kertmesinde taraflar o kadar küçüktür ki rıza söz konusu değildir.100 Bu 

geleneğin temelini söz verme oluşturur. Beşik de söz vermenin tanığı olur. Eski 

Türklerde söz verme insan ilişkilerinde çok önemli bir yer tutardı. Kişinin sözünü 

tutması adeta onun namus ve şerefini oluştururdu. İşte bu nedenle beşik kertmesi 

evliliklerine dair verilen sözler nadiren bozulurdu.101 İnan, bu geleneğin Oğuz 

Türklerinden bu yana uygulanageldiğini ve Oğuzların küçük çocuklarını nişanlarken 

sadakat işareti olarak çocukların beşiklerinin bir yerini kerttiklerini belirtmektedir.102  

 

  Beşik kertmesi usulünün ülkemizdeki en yaygın uygulaması 

Karadeniz Bölgesi’nde görülür, uygulamaya bunun dışında Ege, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde de rastlanır. Beşik kertmesi nişanlanmanın 

uygulamaları bölgelerimize göre değişiklik gösterir, bunun bozulması halinde de 

yörelerimizde farklı normlar uygulanmaktadır. Genellikle beşik kertmesinden cayma 

iyi karşılanmaz ve ayıplanmaya yol açar.103  

 

 

                                                 
100 Engin, a.g.e., s.127. 
101 Tezcan, Türk Ailesi…, s.68-69. 
102 İnan, a.g.e., s.144. 
103 Tezcan, Türk Ailesi…, s.74-75. 
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  b) Çeyiz Senedi 
 

  Anadolu’nun birçok yerinde çeyiz sergilemesi geleneği vardır. Çeyiz 

sergileme bazı yerlerde kızın evinde bazı yerlerde damadın evinde yapılır. Çeyizin 

bir törenle sergilenmesinin amacı kanıt saptanmasıdır yani boşanma durumunda 

anlaşmazlık çıktığı zaman kızın eşyasının kanıtlanması için bu töreni görmüş tanıklar 

hazırlanmış olmaktadır.104 Bu işlem bazı yerlerde yazılı olarak yapılır. Buna “çeyiz 

senedi” denir. Senet niteliğindeki bu kağıtta çeyiz olarak verilen mallar tek tek 

yazılır. İki taraftan kurulan bir heyet önünde imzalanır ve bu şekilde resmi belge 

yerine geçer.105   

 

  c) Başlık Parası 
 

  Başlık, nişan töreninde miktarı belirlenen erkek tarafının kız tarafına 

vermesi gerekene para veya maldır. Eskiden karşılığı deve veya koyun olabilen 

başlık bedeli zamanla tamamen paraya dönüşmüş olup, bu bedelin miktarı aileden 

aileye farklılık gösterir. Kız çocuğu belli bir yaşa geldiğinde hemen her işe koşmakta 

ve üretime katılmaktadır. Aileye faydasının azami seviyeye geldiği dönemde ise 

evlenerek baba evinden ayrılmakta, bu şekilde baba önemli bir dayanağını ve aileye 

katkısı bulunan “bir üretim aracını” kaybetmiş olmaktadır. Buna karşılık, erkeğin 

babası da üretime ve günlük işlere katkıda bulunacak bir elemana sahip olmaktadır. 

İşte başlık parasının, kız babasının mağduriyeti ile erkek babasının kazancının 

eşitlemek için kullanılan bir dengeleme aracı olarak ortaya çıktığı söylenebilir.106 

 

  Başlık parası hukukun düzenlemediği, ancak yüzyıllardır varlığını 

sürdüren bir başka gelenektir. Ülkemizde de yoğun biçimde Güneydoğu, Doğu ve İç 

Anadolu Bölgelerinde ve Karadeniz Bölgesi’nde görülmektedir. Engin’in aktardığı 

araştırma sonuçlarına göre 1993 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması ham verileriyle 

yapılan ön analizde kırsal kesimde evlenirken başlık parası verilen kadınların 

                                                 
104 Tezcan, Türk Ailesi…, s.102. 
105 A.e. 
106 Özer, Doğu Anadolu’da…, s.101. 
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oranının % 41, kentsel kesimde % 21.9 gibi azımsanmayacak bir düzeyde olduğu 

saptanmıştır.107  

 

  Timur’un 1970’li yıllarda, köylerden kentlere kadar derecelenen 

yerleşme bölgelerinde örnekleme yoluyla ele aldığı 256 topluluk üzerinde yaptığı bir 

araştırmada şu sonuçlar ortaya konulmuştur:108  

  - İkamet yeri başlık parası alınıp alınmamasında ve bunun oranında 

değişkenlik yaratır. Örnekleme yapılan köylerde (sayısı 3211’dir) başlık alma 

olayının fazla ve oranın %63,3 olduğu; Türkiye’nin üç büyük kentinde ise düşük 

(%19,1 oranında) olduğu görülmüştür.   

  -Aile tipi başlık alınmasında bir başka önemli değişkendir. Geniş 

ailelerden gelen kadınlara başlık ödenmesi daha yaygındır. Geniş ailelerden başlık 

alınma oranının %63,8, çekirdek ailelerden % 41,4 olduğu belirlenmiştir. 

(Örnekleme yapılan birey sayısı 1639’dur.) 

  - Başlık uygulaması Doğu Anadolu Bölgesi’nde %77’yi, Karadeniz 

Bölgesi’nde %72’yi bulmaktadır. Orta Anadolu’da da uygulama yaygındır. Batı 

Anadolu’da örnekleme yapılan bireyler arasında başlık alınma oranı %19’da 

kalmıştır.  

  Timur bu araştırmada elde ettiği verilere dayanarak, kentleşme ve 

makineli tarımın hız kazanmasıyla birlikte başlık alma uygulamasının fonksiyonel 

niteliğini kaybedeceği, sembolik bir anlam kazanarak giderek ortadan kalkacağı 

sonucuna varmıştır.109 

 

  Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Tanzimat’tan sonra, evlenme 

nedeniyle yapılan masraflara kısıtlama getirmek amacıyla “İzdivac ve Tenaküh 

Maddesi Hakkında Tenbihatı Havi İlanname” çıkarılmış, bununla “ağırlık” verilmesi 

yasaklanmış ve mehrin her sınıf için üst sınırı belirlenmiştir. Söz konusu ilanname 

fazla uygulama alanı bulamamış, fakat Osmanlı Devleti’nin son dönemine kadar 

yürürlükte kalmıştır. Yine, İstiklal Savaşı sonrasının yokluk günlerinde, israfın 

                                                 
107 Engin, a.g.e., s.139. 
108 Benedict, a.g.e, s.22-24. 
109 A.e., s.24. 
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engellenmesi düşüncesinden hareketle düğünlerde gereksiz harcamalar yapılmasının 

önüne geçilmesi bakımından “Düğünlerde Men’i İsrâfât Kanunu” çıkarılmıştır. Bu 

kanunla düğünlerin bir günden fazla sürmesi ve “ağırlık ve hediye” verilmesi 

yasaklanmıştır. Kanuna aykırı davranılması halinde fazladan hediye edilen eşyaların 

devlet tarafından müsadere edileceği ve aykırı davrananların cezalandırılacağı 

öngörülmüştür. Kanunda, başlık olarak para verilmesi halinde paranın ne yapılacağı 

konusunda hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi önüne gelen bir 

olayda başlık parasına ilişkin sözleşmeyi geçersiz kabul etmiş, geçersiz sözleşmeye 

dayanılarak tarafların birbirlerine verdiklerini geri isteme hakları olduğundan başlık 

parası iade edilmiştir. Anılan kanun Anayasa Mahkemesi’nin 20.09.1966 tarihli 

kararıyla iptal edilmiş, böylece başlık parasının hukuka aykırı sayılması olanağı 

ortadan kalkmıştır.110  

 

  Başlık parası ile ilgili düzenleme yürürlükten kalkınca, bunun hukuki 

açıdan hediye mi olduğu yoksa ahlaka aykırı bir amaca mı hizmet ettiği konusunda 

doktrinde tartışmalar başlamıştır. Esasen başlık parasının ahlaka aykırılığı konusunda 

tartışma yoktur. Başlık parası hediye kapsamına alınıp, bunun iadesi nişanlanmanın 

hediyelerin iadesine ilişkin maddesine dahil edilirse, bu durumda yapılan anlaşmanın 

ahlaka aykırı olmadığı gibi bir sonuç ortaya çıkacaktır. Başlık parasının ahlaka aykırı 

olduğunu ve nişan hediyesi (TMK 122. maddesinde düzenlenmiştir) kavramı içine 

dahil edilemeyeceğini, verilen başlık parasının, Borçlar Kanunu’nun ahlaka aykırı bir 

amaçla verilenin iadesine engel olan 65. maddesi karşısında geri alınmasının 

mümkün olmadığını savunanlar olduğu gibi, aksi yönde kalın, başlık, drahoma, 

ağırlık adı verilen para veya eşyaların hediye kavramına dahil olduğunu, dolayısıyla 

nişan bozulduğu takdirde geri istenebileceğini, olayın Borçlar Kanunu’nun 65. 

maddesi kapsamına sokularak iade talebinin reddedilmesinin isabetli olmadığını 

savunanlar da olmuştur. Ayrıca, başlık parasını nişanlılar dışında, onların ailelerinin 

birbirlerine verdikleri hediye olarak değerlendiren, ancak hediyelerin iadesine ilişkin 

TMK’nın 122. maddesinin burada uygulanamayacağını, iadenin ya bağışlama ya da 

                                                 
110 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Engin, a.g.e., s.150-154. 
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sebepsiz zenginleşme kurallarına başvurulmasıyla mümkün olduğunu savunan 

yazarlar da vardır.111  

 

  d) Berdel 
 

   Bu aile tipinin meydana gelmesi için evlilik çağına gelmiş bir kız ve 

bir erkeğe sahip iki ailenin bulunması lazımdır. Böylece her bir aile kızını diğer 

ailenin oğluyla evlendirmekte, diğer bir deyişle kızları değiştirmektedir.112 Ayrıca 

kendisine ikinci, üçüncü eş almak isteyen erkek de berdel evliliğine gidebilir. Bu 

usul başlık parasını ortadan kaldırdığından, fakir aileler arasında rağbet görmektedir. 

Bu yöntemle kurulan evlilikte evliliğin parasal güvencesi niteliğindeki başlık113 

ortadan kalkar, fakat evliliğin güvencesi ortadan kalkmaz. Artık evliliğin güvencesi, 

karsı tarafa verilen kız kardeş veya kız evlattır.114 Berdel çoğu zaman bir iç evlilik 

olarak ortaya çıkmaktadır. Aşiret düzeninde içevlilik, aşiret içi evlenmeyi ifade eder. 

Bunun anlamı kardeş çocuklarının berdel yapılarak evlendirilmesidir. Bu berdel 

türünde amca oğlunun amca kızını alma önceliği vardır. Ancak, berdelin mutlaka 

içevlilik şeklinde yapılması şart değildir.115  

 

  Berdel ile kurulan evliliklerden biri bozulursa töre kurallarına göre 

diğer çiftin de boşanması gerekir. Berdel evliliğinin en önemli unsurları denge, 

denetim mekanizması ve karşılıklılıktır. Düğün için yapılan harcamalardan 

başlayarak, kurulacak evliliğin, her ne sebeple olursa olsun, sona ermesine kadar 

süren bir denge söz konusudur.116 

 

 

                                                 
111 Bu tartışmalar için bkz.: Engin, a.g.e., s.154-158. 
112 Özer, Doğu Anadolu’da…, s.70. 
113 Balaman, a.g.e., s.30-35. 
114 Şebnem Eraş, “Hukuk Antropolojisi Açısından Töreye Dayalı Evlilik Türleri ve Berdel 
Uygulamaları”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2002, s.2. 
115 Engin, a.g.e., s.168-169. 
116 Harun Bodur, “Çeşitli Boyutlarıyla Kan Davası ve Namus Cinayetleri”, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 
2007, s.95. 
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  1.3.3. ÇEKİRDEK AİLE 

 
  Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile 

denir. Çekirdek aile, yalnız birey sayısıyla değil yapısıyla da geniş aileden çok 

farklıdır. Bu aile tipi, kentlerdeki yaşam ve üretim koşullarına bağlı olarak 

doğmuştur. Büyük şehir hayatı, sosyal hareketlilik ve endüstrileşme bu aile tipini 

yaratmıştır. Kırsal kesimde aile, çoğu kez bütün bireylerin birlikte çalışıp birlikte 

ürettikleri ekonomik bir birim iken, kentlerde bu özelliğini yitirir. Kentlerde üretim 

aile dışında yapıldığından, aile bireyleri ev dışında çalışarak bağımsız hale gelirler. 

Bu durum, geniş ailedeki katı ast-üst ilişkilerini ortadan kaldırır ve ailede daha 

eşitlikçi ilişkilerin oluşmasını sağlar. Günümüz modern ailesinde evlenme şekli 

monogami yani tek eşliliktir. Tarihsel sürece bakıldığında monogaminin hüküm 

sürdüğü ilkel kabilelerin yaşadığı görülecektir. Ancak şu anda tekeşlilik egemen ve 

genel evlenme şeklidir. 

  

  Tezcan ayrıca çağdaş toplumlarda sanayileşme sonrası bir aile türü 

olarak “parçalanmış çekirdek aile”nin117 ve 1960 yılından sonra ülkemizden Avrupa 

ülkelerine özellikle Almanya’ya giden ailelerin oranının artmasıyla “Alamancı 

aile”nin yeni bir aile türü118 olarak geliştiğini ifade etmektedir.  

 

 

                                                 
117 Tezcan, “parçalanmış çekirdek aile” tipinin 1970’lerde yurt dışına yapılan göçlerin 
yoğunlaşmasıyla yaygınlaştığını, yurt içinde de özellikle büyük kentlerde yaşayan eşlerin 
birbirlerinden uzak yerlerde çalıştıkları için çekirdek ailenin parçalandığını belirtmektedir. Tezcan, 
Türk Ailesi…, s.167-168. 
118 Tezcan, 1960 yılından sonra ülkemizden Avrupa ülkelerine, özellikle Almanya’ya çalışmak için 
giden ailelerin oranının arttığını, Almanya’ya giden bu ailelere halk arasında “Alamancı” dendiğini ve 
bu kavramın yerleşmesiyle Alamancı aile denilen yeni bir tür ailenin ortaya çıktığını belirtmektedir. 
Bu tür ailenin kökeni kırsal kesime dayalıdır. Aile, yerli öğelerin ağırlığı oluşturduğu, birazda yabancı 
ülkeden etkilenmiş bir aile türüdür. Ana, baba ve çocuklardan oluşan dar aile biçimindedir. Alamancı 
ailenin akrabalarıyla ve komşularıyla ilişkileri ya zayıflamış ya da yoktur. Geleneklerden kopuş, 
onlardan uzak kalma söz konusudur. Alamancı ailenin üyelerinde bireyci kişilik yaygınlaşmıştır. Bu 
ailenin üyeleri tipik Türk işi araç ve malları değil, daha çok dışarıdan getirdikleri malları tercih 
etmekte ve Türkiye’de insana değer verilmemesinden sıkça şikayet etmektedirler. Tezcan, Türk 
Ailesi…, s.173-174, 189-190. 
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  1.4. AİLENİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE 

GÖREVLERİ 

 

  1.4.1. AİLENİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

 
  Ailenin genel özellikleri görecelidir, toplumdan topluma ve zamandan 

zamana değişiklik gösterir. Bu değişmelere rağmen ailenin bazı temel özelliklerinin 

bulunduğu kabul edilmektedir. Gökçe, aileyi diğer kurumlardan ayıran belli başlı 

özellikleri şu şekilde sıralamaktadır:119  

  1.Aile evrenseldir: Her toplumda aile vardır. 

  2.Aile duygusal bir temele dayanır: Annelik, babalık, kardeşlik 

duyguları gibi. 

  3.Aile şekillendirme özelliğine sahiptir: Çocuğun yetişmesi, 

toplumsallaşması, biyolojik ve psikolojik yönden gelişmesi aile tarafından sağlanır. 

  4.Ailenin kapsamı sınırlıdır: Sosyal yapıların en küçüğü olan aile 

biyolojik koşullara bağlıdır. 

  5.Aile sosyal yapıda çekirdek özelliği taşır: En küçük birim olan aile 

toplumun temelini oluşturur. 

  6.Aile üyelerinin sorumlulukları vardır: Bu sorumluluk hem aile 

üyelerinin birbirine, hem de ailenin topluma ve devlete olan yükümlülüklerini ifade 

eder. 

  7.Aile sosyal kurallarla çevrilidir: Evlilik sözleşmesi, aile içi ilişkiler, 

çocuk bakımı ve eğitimi gibi görevler ile yazılı olmayan kurallarla göre yürütülür. 

  8.Aile sürekli ve aynı zamanda geçici bir özelliğe sahiptir: Aile bir 

kurum olarak sürekli bir özelliğe sahip olduğu halde, iki kişinin kurduğu bir birlik 

olarak geçici ve değişken olma özelliğine de sahiptir. 

 

  Özkalp, aile kurumunun varolması sonucunda ortaya çıkmış yaygın 

özellikleri, eş seçimi, evlilik şekli, secere (soy), ilişkilerine sahip olmak, aile üyeleri 

                                                 
119 Birsen Gökçe, “Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme”, H.Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Dergisi, C.8, Sayı 1-2, 1976, s.49-51. 
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tarafından paylaşılan çocukların bakımı ve ailenin genel masrafları ile ilgili 

ekonomik koşullar ve belli bir eve, gerekli eşyalara sahip olma ve benzer 

alışkanlıklar olmak üzere beş grupta toplamıştır.120 

 

 

  1.4.2. AİLENİN GÖREVLERİ 

 
  Ailenin yapısı ve görevleri arasında yakın ilişki vardır. Ailenin yapısı 

değiştikçe, görevlerinde de değişiklikler meydana gelir. Ailenin biyolojik anlamda 

neslin devamını sağlama ve toplumsal anlamda toplum kültürünü yeni nesillere 

aktarma ve devamını sağlama gibi önemli görevleri vardır.121 

  Sosyal bir kurum olarak ailenin görevleri şöyle sıralanabilir:122 

  1.Yeniden üretim ve cinsel davranışların düzenlenmesi. 

  2.Sosyal yeri tayin etme ve statü kurma. 

  3.Zayıf, yaşlı, çocukların korunması ve yardım. 

  4.Çocuğun sosyalleşmesi. 

  5.Ekonomik güvenlik sağlama. 

  Yıldırım, toplum ile bireyler arasındaki ilişkiyi ilk elden inşa eden bir 

sosyal kurum olarak ailenin en temel fonksiyonlarını,  

  - İnsan neslinin devamını sağlayan yeniden üretim, 

  - Üyelerinin bakım, beslenme, sevgi, aidiyet ve sosyal çevre gibi 

gereksinimlerine cevap vermek,  

  - Toplumsal-kültürel norm ve değerlerin kuşaklar arası aktarım ve 

muhafazasının gerçekleştirildiği sosyalizasyon, şeklinde sıralamaktadır.123 

                                                 
120 Enver Özkalp, Sosyolojiye Giriş Dersleri, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1990, s.14. 
121 Faruk Kocacık, Aile İçi İlişkilerde Kadına Yönelik Şiddet, Sivas, 2004, s.24. 
122 Özer Ozankaya, Toplumbilime Giriş, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Yayınları, 1984, s.281. 
123 Aysel Yıldırım, Sıradan Şiddet-Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Toplumsal Kaynakları, 
İstanbul, Boyut Kitapları, 1998, s.24; Kongar, geniş aile ve çekirdek ailenin farklı görevleri 
bulunduğunu belirterek, geniş ailenin görevlerini ekonomik görev, prestij görevi, eğitim görevi, 
koruyucu görev, dinsel görev, eğlenme ve dinlenme görevi, eşler arasında sevgiyi sağlama ve çocuk 
yapma görevi şeklinde sıralamıştır. Çekirdek ailenin üreme ve küçük yaşlardaki çocukların 
toplumsallaşması ve eşler arasındaki psikolojik dengenin sağlanması olmak üzere iki görevi olduğunu 
belirtir, Emre Kongar, Türkiye Üzerine Araştırmalar, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1986, s.26-27; 



 

42 
 

 

  Endüstrileşme sürecinin aile kurumu üzerinde de etkileri vardır. Bu 

etkilerin yarattığı değişmeler, ailenin eskiden yerine getirdiği görevlerin azalması, 

çekirdek ailenin ortaya çıkması, aile üyelerinin rollerinin değişmesi konularında 

görülmektedir. Toplumun bütün kurumlarında olduğu gibi, ailedeki değişmelerin 

nedenlerinin en önemlisi teknolojideki değişmeler ve bu değişmelerin topluma 

yansımasıdır.124 Tarımsal toplumda fonksiyonel olan geniş aile, endüstriyel toplumda 

fonksiyonunu kaybetmiştir. Çekirdek ailenin endüstrileşmiş toplumların ürünü 

olduğunu ileri sürenlerin yanı sıra125, çekirdek ailenin ortaya çıkması için 

endüstrileşmenin ve kentleşmenin gerekli olmadığını ileri sürenler de vardır.  

 

  Ailenin önemine de kısaca değinmek yerinde olacaktır. Aile hayati 

fonksiyonları yerine getiren ilk birimdir. Bireyler, ailenin temel sosyal sistemi 

içinden geçerek toplumsal ve sosyal grup hayatına başlarlar, ailenin duygusal ve 

manevi fonksiyonları içinde duygusal hayatın etkisini ve önemini kavrarlar. Çocuğa 

rasyonellik kapısını açan, mantıklı düşünmesini ve davranmasını, zekâsını 

kullanmasını sağlayan ailedir. Ailenin önemi gerek temel toplumsal varlık 

olmasından gerekse toplumun bünyesini ve karakterini tayin eden role sahip 

olmasındadır. Aile sosyal, kültürel, psikolojik ve ahlakî gelişmenin ilk tohumlarının 

atıldığı yapıdır. Bireylerin ailede edindikleri terbiye, vizyon, görgü, güven duygusu, 

rasyonel düşünce topluma aşılanır. Ailenin temellerinin sağlam atılması demek 

toplumun dimdik ayakta kalabilmesi ve sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan, günden 

güne artan yozlaşmanın önüne geçilebilmesi veya nispeten azaltılabilmesi demektir.  

 

 

 

                                                                                                                                          
Özkalp ise çekirdek ailenin görevlerini dört başlıkta ele almaktadır. Bunlar cinsel ilişkileri düzenleme, 
ekonomik dayanışma, üreme ve toplumsallaşma görevleridir, Özkalp, a.g.e., s.17; Bir başka benzer 
ayrıma göre de geleneksel ailenin sekiz görevi vardır. Bunlar üreme görevi, biyolojik görev, 
psikolojik görev, dini görev, koruyuculuk görevi, eğitim görevi, boş zamanı değerlendirme ve prestij 
görevidir, Gökçe, a.g.e., s.65; Bu açıklamalar çerçevesinde geleneksel geniş aileden çekirdek aileye 
gidildikçe ailenin görevlerinde büyük ölçüde azalma olduğunu söyleyebiliriz. 
124 Kocacık, a.g.e., s.25. 
125 Emre Kongar, İzmir’de Kentsel Aile, (Doktora Tezi), Ankara, Türk Sosyal Bilimler Derneği 
Yayınları, 1972, s.21. 
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  1.5. AİLEYE BENZER BİR OLGU OLARAK AŞİRET 

 
  Aşiretin sözlük anlamı “Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik 

gösteren, birçok boydan oluşan, yapısındaki aileler arasında toplum, ekonomi, din, 

kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, 

oymak.”tır.126 Aşiret, Arapça kökenli olup “aşire” kelimesinden türemiştir. Birçok 

anlam taşımasına rağmen kavram, "geniş akraba toplulukları" anlamında 

kullanılmıştır.127 Emiroğlu ve Aydın, aşireti “Aşiret, birbirine bir şekilde akraba 

olduğuna inanan, birbirlerine karşı çeşitli yükümlülükleri ve ortak bir ahlak kodları 

olan toplum”dur veya “kendi aralarında ayrı diller ya da ağızlar kullanıyor olsalar da, 

aralarındaki iletişimi tek bir ortak dille sağlayan, aynı ya da benzer kültür 

özelliklerini gösteren, büyük ölçüde aynı kökten geldiklerine inanan, daha doğru bir 

deyişle birlikteliklerini kan bağı ile açıklayan, iki ya da daha çok sayıda kabilenin 

oluşturduğu birliktir.”128 şeklinde tanımlarken; Özer, “Çeşitli kan bağları ile birbirine 

bağlı, belli bir alan üzerine kendilerine has bir yaşama tarzı ile hayvancılık yaparak 

yaşayan göçebe insan toplumu” olarak tanımlamaktadır.129  

 

  Aşiretler göçer/göçebe, yarı göçer veya yerleşik olabilirler. Bu 

örgütlenme biçimi genel olarak Avrasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da gelişmiş, 

esas itibariyle siyasal bir içeriği olan ve ortak köken inancı neredeyse tamamen 

kabullere dayanan bir ‘ortak çıkar birliği’ni ifade eder ve gelişmeye kapalı, akrabalık 

esasına dayanan birincil türde ilişkilerin egemen olduğu toplumlarda kır 

örgütlenmesinin özünü bu türden bir cemaat oluşturmaktadır.130 Ayrıca, Özer’in de 

belirttiği gibi aşiret kavramının dört temel özelliği olduğu söylenebilir.131 Birincisi, 

anneden ziyade baba tarafının kan bağı dikkate alınarak, aşireti meydana getiren 

üyeler arasında çeşitli düzeylerde oluşturulan kan bağları. İkincisi, belirli bir alandır. 

                                                 
126http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F754565
18CA, (çevrimiçi) 10.04.2008.  
127 http://www.turkmensitesi.com/asiret_nedir.html, (çevrimiçi) 10.04.2008. 
128 Kudret Emiroğlu – Suavi Aydın, Antropoloji Sözlüğü, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 2003, 
s.77. 
129 Özer, Doğu Anadolu’da…, s.23-24. 
130 Emiroğlu – Aydın, a.g.e., s.78-79. 
131 Özer, a.g.e., s.25-27. 
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Üçüncü özellik ise hayvancılık-göçebelik (ve yarı göçebe ve yerleşik) özelliğidir. 

Dördüncü özellik, kapalı bir ekonomik yapı ile kapalı bir aşiret toplumu yaratan 

aşiretteki kendine has yaşam tarzıdır. Belirtmek gerekir ki, aşiretin bu temel 

özellikleri değişmez ve katı bir konumda değildir. Örneğin nüfus artışının, tarımda 

makineleşmenin ve yeni tekniklerin, kitle iletişim araçlarının ve ulaşım araçlarının 

etkisinin, toplumsal hareketliliğin, sanayileşmenin ve diğer birçok faktörün etkisiyle 

aşiret yapısında değişim ve hatta çözülmeler yaşanabilmektedir.132 

 

  Aşiretin ekonomisi feodal gelenekçi bir yapı gösterir. Geçim 

kaynakları genel olarak hayvancılık ve çiftçilik üzerine kurulu olup, yer yer 

kaçakçılık da görülür. Ziya Gökalp bir araştırmasında, doğudaki aşiretleri tam 

göçebe aşiretler, yarı(m) göçebe aşiretler, yerleşik aşiretler, ağa köyleri ve ahali 

köyleri olmak üzere beş gruba ayırmaktadır. Bunlardan son dört aşiret biçimi 

çiftçilikle uğraşır. Aşiretlerin, göçebelikten yerleşik düzene (toprağa bağımlı bir 

düzene) geçildikçe, buna paralel olarak çiftçilik yapma oranları da artar.133 Gün 

geçtikçe azalan bir eğilim gösterse de, aşiret sistemi halen özellikle doğu ve 

güneydoğu bölgelerimizde varlığını sürdürmektedir. 

 

 

  1.5.1. AŞİRETTE AİLE YAPISI 
 

  Aşirete hakim olan aile tipi, geleneksel, geniş, ataerkil aile tipidir. Aile 

fertleri birbirlerine son derece kuvvetli duygusal bağlarla bağlıdırlar. Karşılıklı itaat, 

koşulsuz boyun eğme, fedakarlık ve biz duygusu aile içi ilişkilere hakim olan 

prensiplerdir. Ailede aynı zamanda hiyerarşik bir düzen de söz konusudur. Bu 

hiyerarşi anne, baba, kız ve erkek çocukların yer ve statülerini, ilişki ve evlenme 

biçimlerini belirler. Aileler kız ve erkek çocuklarını evlendirirken büyükten küçüğe 

doğru bir sıra izlerler. Büyük çocuklar evlenmeden küçükler evlendirilmez. Bu sıraya 

uymayan aile aşiret içinde ayıplanır. Sıra yalnızca hemcinsler arasında olup karşı 

                                                 
132 Özer, Doğu Anadolu’da…, s.173-185. 
133 A.e., s.61. 
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cinsler için geçerli değildir.134 Erkek çocuklar mirastan pay alma hakkına sahip iken 

kız çocukları böyle bir hakka ve talebe sahip değillerdir. Bu ayırım erkeğe ailede ve 

giderek aşiret içinde bir ayrıcalık ve üstünlük sağlamaktadır.  

 

 

  1.5.2. SOY İLİŞKİLERİ VE AKRABALIK 

  
  Aşiretin en önemli özelliği, soy ilişkileri üzerine kurulmuş olmasıdır. 

Aşireti oluşturan esas etken kan ve akrabalık bağlarıdır. Kan ve akrabalık bağı 

evlenmeyle kurulur ve sürdürülür. Ekonomik özgürlüğün ve toplumsal mobilitenin 

(hareketliliğin) söz konusu olduğu durumlarda bireysel evliliklerin ve özgür eş 

seçiminin mümkün olmasına karşılık; aşiret gibi kapalı toplumsal yapılarda ya da 

ekonomik özgürlüğün sınırlı ve hareketliliğin kısıtlı olduğu çevrelerde, yakın 

çevreden eş seçme söz konusudur. İşte tercihli evlilik, aileler, gruplar ve aşiretler 

içinde ve arasında bağlayıcı nitelik taşıyan ve evlenecek çiftlere ilişkin tercihlerin, 

izinlerin ve yasakların belirli kurallar doğrultusunda önceden belirlendiği bir evlilik 

ilişkisidir. Tercihli evlilik modelinin temel ilkesi, toprağın veya malların bölünmesini 

ve evin dağılmasını önlemek, rekabet karsısında güçlü olmak ve aileye yeni işgücü 

kazandırmak ve bu yapılırken de “dışarıdan” değil, olabildiğince “içeriden” ve 

yakından eş seçmektir. 

 

  Tercihli evlilik türleri içinde en çok başvurulan akraba evliliği, soy 

çizgisi üzerinde akraba sayılan kişiler arasında evlenmedir. Bunlar ise paralel kuzen 

evliliği, çapraz kuzen evliliği, sororat (baldızla evlenme) ve levirat (kayınbiraderle 

evlenme) olarak sıralanabilir.135 Evlilikler çoğunlukla görücü usulüyle yapılmakta 

olup, düğünler yukarıda açıkladığımız geleneksel törenlerle gerçekleştirilir. 

Aşiretlerde evlilikler tek eşli  (ki günümüzde en yaygın evlenme biçimi budur) ve 

çok eşli biçimde yapılabilir. Evliliklerde içevlilik, dışevlilik ve berdel (değişik) 

usulleri uygulanır. İçevlilik, bir aşiret ferdinin aşiretin diğer bir ferdiyle evlenmesidir. 

                                                 
134 Özer, Doğu Anadolu’da…, s.66. 
135 Balaman, a.g.e., s.30-35; bkz. yuk. s.32-33. 
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(Örneğin, babanın kızını kardeşinin oğluna vermesi) Bu evliliğin sebepleri 

akrabalığın pekişmesi, kuvvetlenmesi ve aşiretin kendi içinde daha yakın bağlarla 

hızla çoğalması isteğidir.136 Dışevlilik ise, diğer aşiretlerden kız alma şeklinde 

gerçekleşir. Bu evlilik türü çoğu zaman aşiretler arası dostluklar sağlama, politik 

birlikler meydana getirme, eğer aşiretler çatışma halindeyse barışı sağlama 

amaçlarıyla yapılır.137 Berdel usulü138 ise başlık parasını ortadan kaldırdığından daha 

çok fakir aileler arasında rağbet görmekte ve çift başlı bir akrabalık oluşturduğundan, 

derin dostluklar kurmak isteyen ailelerce de tercih edilmektedir.139 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
136 Özer, Doğu Anadolu’da…, s.69. 
137 A.e., s.70. 
138 bkz. yuk. s. 38. 
139 Özer, a.g.e., s.70. 
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  2.TÖRE CİNAYETLERİ 

 

   2.1. TÖRE, NAMUS, ŞEREF VE BAĞLANTILI 

KAVRAMLARIN ANLAMLARI 
 

   Töre “bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama 

biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan 

yolların tümü ve bir toplumdaki ahlaksal davranış biçimi”140 şeklinde 

tanımlanabilirken, “yazılı olmayan, ancak, toplum içinde yıllardan beri kendisine 

uyulagelinen ahlak ve hukuk kuralları”141 olarak da tarif edilebilir. Törelerin, bir 

toplumun ya da toplum kesiminin ortaklaşa benimsediği, kabul ettiği, uymak zorunda 

olduğu, gelenek, görenek gibi toplumsal kurumlardan kaynaklanan davranış 

kalıplarını içerdiği ve bastırıcı, etkin, zorlayıcı yaptırım güçlerinin olduğu 

belirtilmiştir.142 Töre kelimesi Moğolca’daki tör kelimesinden dilimize geçmiştir. 

Moğolca’da tör, devlet veya devletin kanunları anlamında kullanılmaktadır.143 Eski 

Türkçe’de de töre kelimesinin karşılığı olarak kanun, nizam, düzen ve görenek 

anlamına gelen törü kelimesi kullanılmaktaydı.  

 

   Namus kelimesinin sözlük anlamı “bir toplum içinde ahlak kurallarına 

beslenen bağlılık; dürüstlük, doğruluk; sililik, iffet”144 şeklindedir. Kelimenin 

karşılıkları İngilizce’de honor, İspanyolca’da honra, Arapça’da sharaf’tır. Namus 

kelimesinin Türkçe’ye Arapça’dan veya Farsça’dan geçtiği, Arapça’ya da Antik 

Yunandan geçtiği düşünülmektedir. Arapça’da namus, geniş anlamıyla geleneksel 

davranış kalıbına uymak ve ona itaat etmekle bağlantılıyken; dar anlamıyla kurulmuş 

                                                 
140 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Cilt:2, Ankara, Dil Derneği Yayınları, 1999, s.1488. 
141 Aykut Oktar, “Namus ve Töre Cinayetlerinin Türk Hukukundaki Uygulaması”, Töre Cinayetleri-
Panel Bildirileri, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, 1999, 
s.45.  
142 Mahmut Tezcan, Türkiye’de Töre (Namus) Cinayetleri-Sosyo-Kültürel Antropolojik 
Yaklaşım, Ankara, Naturel Yayınları, 2003, s.16. 
143 Ayşe Durakan, “Kadına Yönelik Şiddetin Etimolojik Anlamı”, 
 http://www.turkhukuksitesi.com./hukukforum/showthread..., (çevrimiçi) 02.02.2007. 
144 TDK, Türkçe Sözlük, s.1071. 
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ve var olan sosyal normların kabul edilmesiyle ilgilidir. Bütün dillerde hemen hemen 

aynı anlama gelen bu kavram bakımından bizi ilgilendiren sililik, iffet, yani kadına 

atfedilen tanımdır.145 Bir başka bağlantılı kavram olan iffet “temizlik; namus; cinsi 

konularda ahlak kurallarına bağlılık” şeklinde tanımlanmıştır.146 Bu tanımdan 

anlaşılacağı gibi iffet kavramı da cinsel konulardaki ahlak kurallarına atıf 

yapmaktadır. 

 

  Konuyla bağlantılı temel kavram şereftir. Şerefin sözlük anlamı, 

“Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur; erdem, gözü peklik 

ve yetenekle kazanılmış iyi şöhret”tir. Şeref, hem kişinin kendi gözündeki hem de 

onun toplum katındaki değeridir. Onun kendi değerini ölçmesi, gurura ve övünce 

yönelik istemidir. Fakat şeref aynı zamanda toplum tarafından bu istemin 

benimsenmesi, bireyin itibarının tanınması ve ona gurur sahibi olma hakkının 

verilmesidir.147 Uluslararası Sosyal Bilimler Ansiklopedisi’nde (The International 

Encyclopedia of the Social Sciences) yapılan şeref tanımı ise şu şekildedir: “Şeref 

olgusunun pek çok değişik yönleri vardır: her şeyden önce, o bir duygu, bu duygunun 

davranışlarla dışa vurulması ve bu davranışların başkaları tarafından 

değerlendirilmesidir; yani, toplumun gözünde kişinin sahip olduğu şandır. Şeref 

duygusu hem bireyin kendi kendine öz değerlendirme yoluyla oluşturduğu, hem de 

toplumun ona bahşettiği bir kişilik değeridir. Kısacası, bireyin kendine bakışından ve  

gördüğü toplumsal muameleden çıkan bir anlamdır.”148 

 

 

 

 

                                                 
145 Berrin Oktay Yılmaz, “Geleneklerin Ardındaki Ölümler:Töre Cinayetleri”, Kadın Araştırmaları 
Dergisi, Sayı:8, 2003, s.70.  
146 TDK, Türkçe Sözlük, s.683. 
147 Sefa Şimşek, Törelerin Aynasında Doğu ile Batı – Kan Davası ve Düello Gelenekleri, Bursa, 
Asa Kitabevi, 1998, s.20. 
148 Aktaran, Şimşek, A.e., s.20. 
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   2.2. TÖRE, NAMUS, ŞEREF VE BAĞLANTILI 

KAVRAMLARIN İÇERİKLERİ, BENZEŞEN VE FARKLILAŞAN 

YÖNLERİ  

 
  Töreler hayatın içinde, insan ile hayatın gerçekleridir. Bunlar sosyo-

ekonomik şartlar içinde kendiliğinden oluşur, uzun yıllar yürürlükte kalır ve zaman 

içinde kendiliğinden değişime uğrar. Gelenek, örf adet gibi toplumsal norm içinde 

yer alan töre, toplumda kabul edilen değerlerden sapmalar karşısında acımasız ve sert 

cezalar içerir.149 Bir anlayışa göre töre, göçebelik döneminin değerler sistemini 

simgeler. İnsanlar, aşiret halinde yaşarlarken, töreye bağlıdırlar. Töre aynı aşiretten 

veya aynı topluluktan olanları öteki insanlardan ayırır. Aşiretin esenliği, liderin ve 

halkın töreyi sürdürmesi ile sağlanır. Töreye bağlılık ise göçebelik dönemini ve 

özgül feodal yapının değer sistemini paylaşan insanlar için bir ölüm-kalım 

sorunudur.150 

 

   Namus kavramının içeriği cinsel davranışa ilişkin gelenek ve 

göreneklerden oluşur ve burada kural, cinsel saflık ve sakınmadır. Kadına düşen en 

büyük sorumluluklardan biri saflığını korumaktır. Kadının namusu, saflığını 

evlenmeden önce herkese karşı korumak, evlendikten sonra ise cinselliğini yalnızca 

kocasına sunmak şeklinde kendini gösterir. Bunun dışındaki her cinsel eylem 

namussuzluk sayılır ve işte bu durumda, kadın saflığını koruyamadığından, 

cinayetler devreye girer.151 1972-1973 ders yılı birinci sömestrinde Ankara 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans öğrencileri arasında yapılan araştırma namus 

kavramının içeriğiyle ilgili algılamaya bir örnek olabilir152: “Namus değerinin ne 

ifade ettiği” sorusuna öğrencilerin %57’si “ırz (kızın bekâreti, kadına leke 

gelmemesi)” olarak, %22’si ise “dürüstlük, iyi ahlak, sözünde durmak” yanıtını 

                                                 
149 Yusuf Emek, Töre-Namus Cinayetleri, Doktora Dönem Ödevi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Kamu Hukuku Bilim Dalı, İstanbul, s.3. 
150 Emre Kongar, “Toplumbilim Açısından Töre, Şeriat ve Evrensel Hukuk”, 
http://www.kongar.org/aydinlanma/2000/aydin206.php, (çevrimiçi) 11.04.2008. 
151 Mahmut Tezcan, “Ülkemizde Aile İçi Töre Ya da Namus Cinayetleri”, Töre Cinayetleri-Panel 
Bildirileri, Ankara, KSSGM Yayınları, 1999, s.21. 
152 Mahmut Tezcan, Türklerle İlgili Stereotipler (Kalıp Yargılar) ve Türk Değerleri Üzerine Bir 
Deneme, Ankara, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1974, s.267, 269. 
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vermiştir. “Yolda beraber giderken kız kardeşinize veya kız arkadaşınıza sarkıntılık 

yapılsa (siz/fiilen) ne yaparsınız?” sorusuna erkek öğrencilerin %45’i dövüşürüm, 

%18,85’i sert ve ters bakarım, % 16’sı sözle karşılık veririm demiştir. 

 

  Namus ve töre kavramlarının ayrımına baktığımızda, bu iki kavramın 

net çizgilerle farklılaşmadığını ve tespit edilen farkların kesinlik taşımadığını 

görüyoruz. Öyle ki, yeni (5237 sayılı) Türk Ceza Kanunu’nun hazırlanması 

aşamasında namus ibaresinin mi töre ibaresinin mi kullanılacağı tartışılmış ve 

sonuçta öldürme suçunun nitelikli hallerinden biri olarak “töre saikiyle öldürme” 

kavramı belirlenmiştir. Aynı şekilde, Töre Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara 

Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu genel kurul görüşme 

tutanaklarında, töre cinayetleri ile ilgili görüşlerin yanı sıra namus ve töre 

kavramlarının farklı kavramlar olduğuna yönelik tartışmaların da varlığı söz 

konusudur.153 

 

  Pervizat’a göre, namus cinayetleri, erkek egemen sistemin ve bazı 

toplumsal dinamiklerin kontrol mekanizması olarak ortaya çıkan, genellikle kadına 

yönelik işlenen yargısız infaz türü biçimindeki bir şiddet olgusudur. Töre cinayetleri 

ise ülkemiz özelinde feodal sistemle ve bu sistemde yaşayanlar ile ilişkilendirilir. 

Örneğin, aşiret içi ve aşiretler arası cinayetler ve kan davası bu terimin altında yer 

alır. Her ne kadar kadınlar da töre cinayetlerinin mağduru olsalar da burada 

kadınların bedenleri ve hayatları ile ilgili özerkliklerini ifade etmeleri ve 

bireyselleşmeleri ile ilgili olarak içinde bulundukları topluma karşı ortaya çıkışları 

kastedilmez. Burada önemli olan o aşiret yapısının ve feodal sistemin içerisinde 

düzenin sürdürülmesidir.154  

                                                 
153 “Töre Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Genel Kurul 
Görüşme Tutanakları”,http://www.tbmm.gov.tr/tore_cinayeti_genel_kurul_tutanaklari.htm,(çevrimiçi) 
20.03.2007; 
Aynı komisyonun önerge metni, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/töre_cinayeti/onerge.htm, 
(çevrimiçi) 20.03.2008; Aktaran: Bodur, a.g.e., s.98. 
154 Leyla Pervizat, Uluslararası İnsan Hakları Bağlamında Namus Cinayetleri: Kavramsal ve Hukuksal 
Boyutu ve Türkiye Özelinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, s.41.   
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  Pervizat, namus cinayetlerinin, toplumsal nedenlerin yanı sıra kadın-

erkek arasındaki güç dengesinin ve ilişkilerin bir yansıması olarak, kadının bedeni ve 

hayatı üzerindeki özerkliğini denetlemek için oluştuğunu söylemektedir. Bu 

bağlamda kadın/erkek konusu ya da toplumsal cinsiyet meselesi herhangi bir 

denkleme ekonomi ve sınıf gibi eklenip çıkarılacak bir değişken olarak 

düşünülmemelidir. Tam tersine bu ilişkiler her toplum düzeninin temelinde her 

şeyden önce kurgulanır ve yapılandırılır. Töre cinayetleri ise feodal sistemin 

sürdürülmesiyle bağlantılıdır. Yani feodal sistemden çıkılıp, toplumsal değişim 

yaşanır ve daha değişik toplum biçimlerine geçilirse töre cinayetleri azalabilir ya da 

ortadan kalkabilir.155 

 

  Töre cinayetlerini namus cinayetlerinin bir türü olarak ayrıştıran ya da 

her ne kadar her iki vakada geride bir namus saiki bulunsa da, bunları iki ayrı 

kategori olarak ele alan yaklaşımların dayandığı ölçütleri değerlendirirsek, töre 

cinayetleri en başta, aile meclisinin devreye girdiği namus cinayetlerinin bir türü 

olacaktır. Buna ek olarak, faillerin koca, baba veya erkek kardeş, kurbanların ise evli 

veya bekar kadınlar olabildiği vakalar olarak da diğer namus cinayetlerinden ayırt 

edilmesi gerekecektir. Kadının yalnızca evliliğe ilişkin kişisel tercihleri nedeniyle 

değil, tecavüz kurbanı olması halinde bile öldürüldüğü namus vakaları da töre 

cinayeti kapsamına dahil edilecektir. Buna karşılık, aldatma veya aldatma şüphesi 

halinde ailenin fiilen müdahalesi olmaksızın kadının kocası tarafından öldürüldüğü 

vakalar ise töreyle ilişkisi bulunmayan namus cinayetleri olarak 

kavramsallaştırılacaktır.156 

 

  Namusun toplumsal tarafının ağır bastığı görüşünde olan Meeker’e 

göre namus, bir cemaatin aynasıdır ve erkekler (ve kadınlar) bu aynaya bakarak 

                                                 
155 Pervizat, Uluslararası İnsan Hakları…, s.81. 
156 Pınar Ecevitoğlu – Ahmet Murat Aytaç, “Siyasal Bir Mesele Olarak Namus Cinayetleri 
Tartışmaları: Kim Medeni, Kim Barbar?”, Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı:109, İstanbul, Birikim 
Yayınları, 2007, s.119.  
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kendi “vaziyet”lerini korur ve ayarlar.157 Ancak Demren, namus kavramının bireysel 

yanının daha vurgulayıcı ve önemli olduğunu düşünmekte ve namusun bireyce 

yaşanan ama kontrolü ve yaptırımı çok sıkı ve sert olan bir anlayışı ifade ettiğini 

belirtmektedir.158 

 

  Ülkemizde namus, şeref, onur, haysiyet gibi kavramlar çoğu kez 

birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. İçerisinde pek çok değer yargısı barındıran, pek 

çok toplumda yaşam sınırlarını çizen ve yaşamı sürdürme amacı olarak beliren bu 

kavramların kültürden kültüre ve aynı kültür içinde değişen pek çok anlamı ve 

yorumu vardır.159 Namus, genel itibariyle, bireyin ve/veya ailesinin sosyal itibarı ya 

da prestiji diye tanımlanabilecek şeref kavramının ayrılmaz bir öğesi konumundadır, 

denilebilir.160 Her iki kavram da sosyal statüye, cinsiyete ya da toplumsal yapıya 

bağlıdır, yani kültürce belirlenmiş bir göreceliğe sahiptir ve bireyin statü kazanma 

savaşında rasyonel ve normatif yarışmacılıktan şiddete kadar varan bir tepkiler 

yelpazesini içeren değerler ve ölçütlerdir.161 Ayrıca namus ve şeref dışa dönük 

kavramlardır ve içinde yaşanılan toplumun değişkenlerinden bağımsız olarak 

düşünülemez.162 Namusun asgari bir düzeyin altına inmesi veya yok olması 

durumunda toplumun birliğine yönelik önemli bir tehdit varmış gibi algılanır.163 

Namusun yokluğu sadece topluluk açısından kabul edilemez değildir; bireyler de 

namussuz olarak algılanmayı kolay kolay kabullenemezler. Namusun görünür bir 

şekilde “lekelenmiş” olmasının yarattığı toplumsal tedirginlik, diğer insanlar 

tarafından böyle adlandırılıyor olmanın yarattığı öznel yıkım ve kaygıyla simetrik ve 

bütünleşiktir.164 

 
                                                 
157 Michael E.Meeker, “Meaning and Society in the Near East: Examples From The Black Sea Turks 
and the Levantine Arabs”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 7, No.2 (April 1976), 
p.262, Aktaran: Çağdaş Dermen, Ataerkillik ve Erkeklik Biçimlerinin Karşılıklı İlişkileri ve 
Etkileşimleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Antropoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2001, s.44.  
158 A.e. 
159 Bodur, a.g.e., s.96. 
160 Doğu Ergil, “Namus Cinayetlerinin Toplumbilimsel Çözümlenmesi”, Seha L. Meray’a Armağan, 
C.I, Ankara, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1981, s.290. 
161 Doğu Ergil, Türkiye’de Terör ve Şiddet, Ankara, Turhan Kitabevi, 1980, s.189, 202. 
162 Pervizat, Uluslararası İnsan Hakları…, s.42. 
163 Ecevitoğlu – Aytaç, a.g.e., 103. 
164 Bodur, a.g.e, s.96-97. 
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  Toplumda gerek erkek gerekse kadın açısından sorumluluklar şöyle 

sıralanabilir:165 Erkek açısından erkekçe tutumlar takınmak ve erkekçe davranmak; 

kadınlar açısından ise cinsel sakınmaya önem vermek ve hareketlerini utanç 

kavramıyla sınırlamak bir namus borcudur. Bu borç, önce aileye sonra da topluma 

yöneliktir. Erkek davranışlarıyla kendi namusu yanında ailenin diğer kadınlarının 

namusu korur, kadın da kendi namusu yanında ailenin diğer erkeklerinin namusunu 

korur. Davranış biçimindeki bu karşılıklılık, aile bireylerinin namusunu ve şerefini 

belirler.  

 

  Şeref kavramı her ne kadar namus kavramı ile benzerlik gösterse de 

namus gibi yalnızca kişinin cinsel kimliğine ve davranışlarına bağlı değildir. Daha 

ziyade, bireylerin toplum yararına yaptıkları hizmetlere bağlı olup, kişinin toplum 

tarafından beğenilen bir kişi olması için gerekli olan bir payedir. Ayrıca şeref azalıp 

çoğalabilen bir değerdir. Belirli davranışlar toplum tarafından olumsuz olarak 

algılanırsa şeref azalır, hatta kaybedilir. Namus ise şerefe göre daha mutlak bir 

kavramdır, ya vardır ya da yoktur.166 Namus ve şeref arasındaki en büyük farklardan 

biri, şerefin üzerinde her an rekabete ve mücadeleye açık bir duygu alanı olması; 

namusun ise rekabete açık olmayıp sürekli korunması gereken bir anlayış 

olmasıdır.167 Namus uyularak, şeref kazanılarak elde edilir.168  

  

 

   2.3. NAMUS CİNAYETLERİ VE ÖZELLİKLERİ 

 
  Şiddet, dünyanın her yerinde yaşanmakta ve en üst düzeydeki insan 

hakları ihlali olarak değerlendirilmektedir. Kadınların şiddete uğraması sınır, 

milliyet, sınıf farkı gözetmeksizin tüm insanlığın yaşamakta olduğu en önemli 

sorunlardan biridir. Bu sorun eski çağlardan günümüze aynı keskinlikle taşınmıştır. 

Ülkemizde de toplumun her alanında gözlenmekte olan ve kadının fiziksel, cinsel, 

                                                 
165 Ergil, Türkiye’de Terör…, s.189-190. 
166 Pervizat, Uluslararası İnsan Hakları…, s.34-35. 
167 Demren, a.g.e. ,s.44. 
168 Ergil, Türkiye’de Terör…, s.190, 196. 
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duygusal ve ekonomik zarar görmesiyle, acı çekmesiyle sonuçlanan kadına yönelik 

şiddet, geniş kitleleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen acil önlemler 

alınmasını gerektiren “yaşamsal sorun” niteliğini korumaktadır.169  

 

  Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi Bildirisi’nde 

“İster özel, ister toplumsal yaşamda olsun tehdit, cebren ya da keyfi olarak 

özgürlükten alıkoymak da dahil olmak üzere kadına fiziksel, cinsel ya da psikolojik 

zarar ve acı veren ya da verebilecek, cinsiyete dayalı her türlü şiddet hareketi”nin 

kadına yönelik şiddet kapsamında olduğu belirtilmiştir.170 Aksoy da, “Kadının koca 

tarafından herhangi bir zamanda, ciddi, tekrarlanan, kasıtlı ve en az morarma ile 

sonuçlanan gözle görülen yaralanması, o kadının dövülen kadın olarak 

tanımlanmasına neden olmaktadır.” der ve kadına yönelik şiddetin fiziksel, cinsel, 

duygusal ve ekonomik şiddet olmak üzere dört grupta toplandığını ifade eder.171   

  

  Günümüzde insan hakları alanında göreceli iyileşmeler mevcut ise de, 

kadına karşı şiddet çeşitli boyutlarıyla devam etmektedir. Bunun en uç örneği ise 

namus cinayetleridir. Töre cinayeti ve namus cinayeti kavramlarının birebir aynı ve 

birbirini karşılayan kavramlar olmadığı yönündeki görüşlere biz de katılıyoruz.172 

Töre cinayeti kavramının bir kısım namus cinayeti ve intihar olaylarını, kan 

gütme/kan davası olaylarını içine alan bir üst kavram olduğunu kabul ederek, 

açıklamalarımızı buna göre yapacağız. 

 

 

 

 

 

                                                 
169 “Töre ve Namus Cinayetleri İle Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/148, 182, 187, 284, 
285) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Raporu”, s.23. 
170 “BM Kadına Karşı Şiddetin Engellenmesi Bildirisi (1992)”, Aktaran: Yıldırım, a.g.e., s.27. 
171 Ercüment Aksoy, Aile İçi Şiddet, Türk Tabipler Birliği Dergisi, Ankara, 1993, s.10, 15. 
172 Zeynep Kutluata, “Töre Cinayetleri ve Kadın Harekatı Üzerine”, Feminist Çerçeve, 2004, s.y.; 
KA-MER, Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde ‘Namus’ Kisvesi Altında İşlenen 
Cinayetler İle Mücadelede Kalıcı Yöntemler Geliştirme Projesi, Suçlu Kim?, 2005 Raporu, y.y., 
t.y., s.6;  Ayrıca bkz.: yuk. s.50-51.  
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  2.3.1. GÖRÜLDÜĞÜ YERLER 
 

  Namus kavramına değişik sınıflarca farklı düzeyde önem 

verilmektedir. Bu önem veriş, alt sınıfta had safhada olup, orta ve yukarı sınıflarda 

bu denli değildir. Bunun nedeni, iki sınıfın toplumsallaşma sürecinde rol oynadığı 

bilinen kültürel değerlerdeki farklılıklara bağlanabilir. Kentsel orta sınıfın değerler 

sistemi, üst sınıf normları, evrensel burjuva değer yargıları ve ahlak kurallarından 

etkilenmekte, beslenmektedir.173 Alt sınıfların değer yargıları ise, kentte bile, kırsal 

toplumun kültüründen kopmuş değildir. Alt sosyal sınıflarda namus korunması 

gereken en büyük değer olarak kabul edilir. İşte bu nedenle, töre cinayetleri 

genellikle kırsal kesimde, köylerde ve alt sınıflarda işlenir. Özellikle kırsal kesimde, 

töre cinayetlerini destekleyen ve bu tür cinayetleri koruyan bir sosyo-kültürel çevre, 

aşiret gibi feodal bir yapılanma vardır. 

 

  Faraç bir incelemesinde, ülkemizde töre yasalarının en acımasız 

uygulandığı yerin, GAP’ın getirdiği yoğun nüfus artışı içinde bocalayan, işsizliğin ve 

çarpık yapılaşmanın büyük boyutlara ulaştığı, yüzde 70’i gecekondulardan oluşan, 

etnik yapısında Kürt ve Arap kökenlilerin çoğunlukta olduğu Şanlıurfa olduğunu 

belirtmektedir.174 

 

  Urfa valisi tarafından 1927 yılında yayınlanan Urfa Salnamesi 

(Yıllığı)’nde şöyle denilmektedir:175 
  “Aşirete mensup bir kız bir gence meylederek onunla kaçarsa, veli ve vasilerine 
karşı kız ve erkek ölüme mahkum olurlar. Aralarında nikah yapılsa bile, kızın akrabasına başlık 
namıyla bir şey verilmez ve sulh yapılmazsa, kızı kaçıran hakkında katillere tatbik edilen usul tatbik 
edilir…  
  Kocalı bir kadın bir erkekle kaçar ise her ikisi takipten uzak bölgelerde hayatlarını 
geçirmeye mecburdurlar. Kadını kaçıran, hem kadının akrabası, hem de kadının kocası tarafından 
takip olunur. Bu cinayette erkek ve kadına yönelik öldürme hakkı daima bakidir…” 
 

                                                 
173 Ergil, Türkiye’de Terör…, s.203. 
174 Mehmet Faraç, Töre Kıskacında Kadın, 3. b, İstanbul, Günizi Yayıncılık, 2004, s.17-18; Aynı 
yönde: Filiz Kardam, Töre Cinayetleri Üzerine Bazı Düşünceler, Başbakanlık Kadının Statüsü ve 
Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, 1999, s.89. 
175 Faraç, a.g.e., s.20. 
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  Bu belgenin geçmişte kaldığı ve günümüzde geçerli olmadığı 

söylenebilir ise de; belge, yakın tarihimizde, aşiretlerde hüküm süren bazı yasaların 

neler olduğunu ortaya koyması ve günümüzde halen benzer topluluklarda varlığını 

sürdüren anlayışlara işaret etmesi bakımından önemlidir. 

 

 

  2.3.2. ÖLDÜRME FİİLİNİ İCRA EDENLER 
 
  Cinayeti işleyenler, koca, eski koca, baba, kardeş ve diğer erkek 

akrabalardır. (amca, dayı, amca ve dayı oğulları gibi.) Kadının öldürülmesine çokça 

aile meclisi karar verir. Kadının/kızın yakınları toplanıp konuşur, tartışır ve infaz 

kararı verilir. Aile meclisinin aldığı bu ölüm kararını, genellikle 18 yaşın altındaki 

hatta kimi zaman 15 yaşın altındaki kardeş veya yakın akraba çocukları yerine 

getirir. Şu halde, cinayeti işleyenler de bir anlamda kurbandır.176 Kimi zaman da fail 

mağdurun davranışı hakkında ilk kez bilgi sahibi olduğu anda ani bir kızgınlıkla onu 

öldürebilmektedir.177 Failler mağdurların davranışlarıyla aile namusunun kirlendiği 

inancıyla hareket ederek, namuslarını temizlemek için suç işler.  

 

 

  2.3.3. KURBANLARIN ÖZELLİKLERİ 
 

  Kurbanların tamamına yakını kadınlar olup, bunların yaşları genellikle 

çok küçüktür. (12-20 yaş arası) Bazen kadının öldürülme gerekçesi olarak gösterilen 

olayın diğer tarafındaki erkek de suçun mağduru olabilmektedir.178 Ölenlerin çoğu 

bekardır. Evli olanlar ise ya yoksulluktan ya da ailenin zoruyla ve imam nikahıyla, 

akrabalarından biriyle evlendirilmiş kişilerdir.179 

 

                                                 
176 Kardam, Töre Cinayetleri…, s.89. 
177 Hasan Can, Törelerin Etkisiyle İşlenen Adam Öldürme Suçları ve Bu Suçlarla İlgili Şanlıurfa Ağır 
Ceza Mahkemelerinin 1990-2000 Yılları Arasında Verdikleri Kararların İncelenmesi, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim 
Dalı, 2003, s.42. 
178 A.e., s.41. 
179 Kardam, a.g.e., s.89. 
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  KAMER’in acil yardım hattı servisine, 2003 ve 2005 yılları arasında 

başvuran 85 kişinin, % 34’ü 20 yaş ve altı, % 57’si 21 ve 35 yaş arasındadır. 35 yaş 

ve üstü kadınların oranı ise % 8 civarındadır. 85 kadından 41’inin evli, evli olan 41 

kadından 23’ünün ise sadece dini nikahlı olduğu; 85 kadından 3’ünün doğum 

kaydının yaptırılmamış olduğu, 7 kadının ise doğum kaydının yaptırılmasına rağmen 

nüfus cüzdanının çıkarılmadığı belirlenmiştir. Yine bu kadınların % 46,5’i hiç okula 

gönderilmemiş, % 16,5’i kendi çabalarıyla okuma-yazma öğrenmiş, 14 kadın lise, 2 

kadın yüksek okul mezunu durumundadır.180  

 

 

  2.3.4. KURBANLARIN ÖLDÜRÜLME BİÇİMLERİ 

 
- Boğulup nehire atılma, 

- Traktörle ezilme, 

- Boğazlanma, 

- Kurşunlanma, 

- Cadde ortasında gırtlağından kesilme, şeklindedir.181 

   

  Cinayetler iyi planlanıp, kaza süsü verilerek (traktörden atma 

olaylarında olduğu gibi182) gerçekleştirildiğinden, cinayeti işleyenlerin cezadan 

tümüyle kurtulmaya çalıştıkları belirtilmektedir.183 

 

 

  2.3.5. NAMUS CİNAYETLERİNİN NEDENLERİ 

 
  Cinayetin nedeninin çoğu kez cinsellikle ilgili olduğunu ya da öyle 

değerlendirildiğini ve aile namusuna bağlandığını görmekteyiz. Namus suçu olarak 

görülen olayın başlangıç nedeni, yerel bir radyonun istekler programında “…sevip de 

                                                 
180 KA-MER, Suçlu Kim?, s.72-78, Aktaran: Emek, Töre-Namus Cinayetleri, s.15-16. 
181 Tezcan, Türk Ailesi…, s.242; Tezcan, “Ülkemizde Aile İçi Töre…”, s.25. 
182 Örnek olarak, bkz.: Faraç, a.g.e., s.137-151. 
183 Kardam, Töre Cinayetleri…, s.89-90. 
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kavuşamayanlara… İbrahim Tatlıses söylüyor… Bir kulunu çok sevdim…” diye ilan 

edilen bir şarkıyı isteyenler arasında adının anılması184 veya bir arkadaşıyla kent 

merkezinde bir sinemaya gitmek gibi sıradan ve son derece masum bir eylem185 

olabilmektedir. Sıkça rastlanan ise sevdiğine kaçma teşebbüsünde bulunma, ona 

kaçma veya onun tarafından kaçırılmadır. Kadınların başlık parası186 için 

kendilerinden yaşça büyük olan erkeklerle evlendirilmesi, kadına isteği 

sorulmaksızın evliliklerde berdel usulünün187 uygulanması, aile servetinin 

bölünmemesi için tercihli evlilik türlerinden akraba evliliğine188 meyledilmesi, çok 

eşli ve resmi nikahsız birlikteliklere göz yumulması mağdurların aile içinde 

namussuzluk olarak kabul edilen davranışlara yönelmesinde önemli yer tutar.  

 

  Emniyet Genel Müdürlüğü’nün polis sorumluluk sahası içerisinde 

yaptığı ve 2000-2006 yıllarını kapsayan çalışmasında, 6 yılda 1091 töre cinayeti 

olayının meydana geldiği, bunların 322’sinin (%29 oranla) namus, 318’inin aile içi 

uyuşmazlık, 159’unun yasak ilişki, 109’unun kan davası, 95’inin cinsel taciz, 35’inin 

taciz, 33’ünün kız alıp-verme ve 19’unun diğer töresel nedenlerle gerçekleştiği 

belirtilmiştir.189 

     

 

  2.4. NAMUS KAVRAMIYLA İLİNTİLİ BİR KAVRAM 

OLARAK “BEKÂRET” 

 
  Bekâretin sözlük anlamı, “kızlık; saflık, temizlik, masumluk; doğallık, 

tazelik”tir. Bekâret kavramı cinsel kimlikle ve cinsiyet rolleriyle yakından ilintilidir. 

Cinsel kimliğin ayrışması, çocuklukla birlikte bireyin kendi cinsiyetini tanıması 

kadar toplum içinde o cinsiyetin gerektirdiği psikolojik ve kültürel özelliklerin de 

                                                 
184 Faraç, a.g.e., s.35. 
185 A.e., s.81-90. 
186 bkz.: yuk. s.35-38. 
187 bkz.: yuk. s.38, 46. 
188 bkz.: yuk. s.32-33. 
189 Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, Töre ve Namus Cinayetleri Raporu, 
www.egm.gov.tr/asayis/resimler/asayis/tore_ve_namus_cinayetleri.pdf, (çevrimiçi) 14.04.2008. 
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kazanılması cinsel bir rolün benlik içinde içselleştirilmesiyle söz konusudur. O halde 

kadın-erkek farklılaşması cinsiyete bağlı olduğu kadar kültürle de ilişkilidir.190 

 

  Bekâret kavramı kadının iffetliliğini gösteren bir değer birimi, saflığın 

temizliğin namusluluğun göstergesi biçiminde ifade edilmiştir.191 İşte kızlık o kadar 

değerlidir ki, onu yasaya uygun bir evliliğin dışında yitirmek, tam anlamıyla bir 

yıkımdır ve böyle bir şeyi yaşamış kız lekelenmiştir. Bekâret sadece fizyolojik bir 

olgu olmaktan çok öteye geçerek ve içinde yaşanılan toplumun değer yargılarıyla 

şekillenen, gelenek haline gelmiş davranış kalıplarıyla bütünleşmiş bir simgedir.192 

 

  Bilgisizlik ve toplumsal baskının neden olduğu intihar örneklerini, 

bekâret konusunda namus cinayetlerindeki gibi öldürmeye varan şiddet olaylarını, 

evlilikte ilk gecede çiftlerin yaşadığı endişeleri, ilk geceye yönelik gelenekleri, 

kontrole giden genç kızların ve ailelerin durumlarını, hatta 765 sayılı TCK’daki 

evlenme vaadiyle kızlık bozma suçunda bazı hukukçuların kızlık zarına yönelik 

tutumunu değerlendirdiğimizde, bekâret birçok yansıması olan önemli bir olgu 

olarak karşımıza çıkmaktadır; öyle ki kadının iffeti kızlık zarına bağlanmaktadır.193  

 

  Türk toplumunda, bekâret cinsel sakınma, saflık ve el değmemişliğin 

göstergesi olarak korunması gereken bir olgudur ve bu gereklilik toplumsal 

katmanlara, geleneklere ve bireylere sirayet etmektedir. Hayatın geçiş dönemlerinden 

biri olan evlilikte kızın kadına dönüşmesi, yani onun cinsel yaşama girişi onaylanır 

ve bu durum gelenek ve görenekler çerçevesinde geliştirilen pratiklerle ifade 

edilir.194 Kızın el değmemişliğinin, temizliğinin ispatlandığı “gerdek” bunlardan 

biridir ve nikâhtan sonra gelinle güveyin bir araya gelmelerine denir. Geleneğin ağır 

                                                 
190 Berivan Vargün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğrencileri Arasında Bir Kültür Değeri Olarak Bekâret Kavramının 
Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Antropoloji ve Etnoloji [Sosyal Antropoloji] Anabilim Dalı, Ankara, 
2002) s.14. Aktaran: Bodur, Çeşitli Boyutlarıyla…, s.100. 
191 Vargün’den aktaran: Bodur, a.g.e., s.100. 
192 Vargün’den aktaran: Bodur, A.e. 
193 Vargün’den aktaran: Bodur, A.e., s.101.; İhsan Fahri, Toplumumuzda Kadın ve Cinsellik, 1. b., 
İstanbul, Altın Kitaplar Yayınevi, 1984, s.160. 
194 Vargün’den aktaran: Bodur, A.e., s.105. 
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bastığı yerlerde, çiftin düğün gecesi kalacağı yere gerdek damı, gerdek odası, çiftin 

bir araya geldiklere geceye de “gerdek gecesi” ya da “zifaf gecesi” denilmektedir.195 

Törelerin etkin olduğu yerlerde, “yenge” ya da “sağdıç hanım” adı verilen kadınlar 

gelinin yatak çarşafındaki lekelere bakar, eğer durum olumlu ise çarşafı damadın 

annesine götürür ve müjde verirler.196 Gerdek gecesinin sabahında Anadolu’nun bazı 

yörelerinde duvak, baş bağlama, yüz açımı, gelinin cuması, baş düzme vb. 

isimleriyle bilinen törenler yapılmaktadır. Kızın payesi akrabalara gösterilir. Kızın 

bakireliği kimi yörelerde bayrak asılarak, silah atılarak ya da çarşaf asılarak ilan 

edilir.197 Gelinin “kız çıkmadığı”, yani bakire olmadığı anlaşıldığında baba evine 

yollanması bilinen bir durumdur. Bakireliğe ilişkin değerlerin ihlali sonucu tepkiler 

şiddete, namus cinayetlerine dek varmaktadır. İşte bekâretin korunması bir kızın, 

hatta ailesinin ve soyunun namusunu gösterirken, onun kaybedilmesi kişinin o 

toplum içinde namussuz addedilmesine neden olmaktadır; bu yönüyle bekâret 

kavramı namus kavramıyla eşdeğer tutulmakta, hatta bu kavramlar iç içe geçmiş bir 

görünüm taşımaktadır.198 Genel Türk kültüründe, her sosyal katmanda ilk evliliğin 

ilk cinsel temasında kızlık zarının sağlam olması ve yırtılarak kanaması öngörülür. 

Ülkemizin Hıristiyan ve Musevi ailelerinde de bu kural geçerlidir.199 “Mutlu yuvanın 

temeli ya da intihar nedeni olan deri parçası”200 konusundaki toplumsal kaygılar 

nedeniyle, günümüzde kadınların evlilik öncesi cinsel ilişki kurmuş olmaları halinde, 

bekâretlerini “tamir etmek” için tıptan yararlanmaya başladıkları ve bunun 

sonucunda suni bekâretin oluşturulduğu görülmektedir.201 

 

  Ataerkil toplumlara özgü değerler sisteminde, erkeğin, kendisinin ve 

ailesinin onurunu koruması amacıyla aktif bir rol oynaması beklenirken, kadından 

beklenen ise bekâretini (saflığını) koruması, bir anlamda pasif bir görev 

üstlenmesidir.202 

                                                 
195 Vargün’den aktaran: Bodur, A.e., s.106. 
196 Vargün’den aktaran: Bodur, A.e. 
197 Vargün’den aktaran: Bodur, a.g.e., s.106. 
198 Vargün’den aktaran: Bodur, A.e. 
199 Fahri, a.g.e., s.157. 
200 A.e., s.152. 
201 Bodur, a.g.e., s.106-107. 
202 Emek, a.g.e., s.10. 
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  2.5. İNTİHAR OLGUSU 
   

  2.5.1. TANIMI VE İÇERİĞİ 
 

  İntiharın sözlük anlamı, “bir kimsenin toplumsal ve ruhsal nedenlerin 

etkisi ile kendi hayatına son vermesi”dir. İnsanın bir anlam veremediği, anormal 

olarak değerlendirdiği “kendi canına kıyma” eylemi karmaşık ve acı verici bir 

olaydır. Bu nedenle intiharın herkes tarafından kabul edilebilir bir tanımını yapmak 

son derece güçtür. Çünkü intihar olgusu ile ilgili bir konuyu açıklayabilmek için 

sağlam temellere dayanan bir tanım gerekmektedir. Suicide (intihar) kavramının 

ortaya çıkışı oldukça yeni sayılır. Latin kökenli kelimelerden oluşmasına rağmen, 

kavram Latince değildir. İngilizce’de suicide olarak ilk kullanım 1662 yılında 

olmuştur. Ortaçağda Latince’de sui homicido ya da sui ipisus homicidum deyimleri 

kullanılırdı. İntihar kavramı dilimize Tanzimat döneminde girmiştir. Bu dönemde 

Türkçe’ye çevrilen eserlerde “kendini katletme”nin yerine “intihar” kelimesi 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu kelime Arapça’da kurban anlamına gelen nahr 

kelimesinden türetilmiştir.203 Günümüzde bazı eserlerde ise intihar yerine “öz-kıyım” 

ya da “öze-kıyım” gibi kavramlar kullanılmaya başlanmıştır.  

 

  İntihar olgusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgilenen herkes, kendi 

bakış açısından hareket ederek bir tanım yapmaya çalışmıştır. Neredeyse konuyla 

ilgilenen kişi sayısı kadar intihar tanımı vardır. Fakat bu tanımların çoğu, dikkatlice 

bakıldığında, ya dar kapsamlıdır ya da tanım olamayacak kadar geniştir. T.G. 

Masaryk, intiharı tanımlamadan önce doğal ve doğal olmayan ölüm ayrımını yapar. 

Kişinin organizmasının herhangi bir nedenle fonksiyon göremediği durumda yaşamı 

ölümle noktalanır ki bu doğal ölümdür. Savaş, cinayet, kürtaj, kaza ve intihar ise 

doğal olmayan ölümlerdir.  

 

                                                 
203 Tülin Günsen İçli, Kriminoloji, 7.b., Ankara, Seçkin Yayınları, 2007, s.276.  
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  Masaryk’a göre geniş anlamda intihar “hayatın tehlikelerine karşı 

gerek pozitif ve gerek bir katılma veya negatif ve pasif bir tutumla kişinin hayatına 

kasıtsız bir müdahalesi sonucu ortaya çıkan anormal tip ölümlerdir”. Dar anlamda 

intihar ise “kişinin kasıtlı olarak hayatına son vermesidir”. Masaryk’a göre intiharda 

ölümün hemen gerçekleşmesi gerekmez, kişi ölümü yavaş yavaş da arayabilir. 

Ayrıca davranışa aktif olarak da katılmayabilir. Günümüz modern toplumlarında 

intiharın daha yaygın olduğunu savunan Masaryk’a göre, temizlik ve sağlık şartlarına 

gerekli özenin gösterilmemesinden kaynaklanan birçok ölüm de geniş anlamda 

intihardır.204  

 

  Altavilla’nın “intihar, kendini isteyerek öldürmektir” tanımını Faruk 

Erem de kabul etmiştir.205 Bu tanıma göre içki, sigara, uyuşturucu madde vb. 

kullanan kişi de intihar etmiş sayılmaktadır. Fakat bu gibi maddeleri kullananların 

hemen hepsinin intihar etmek gibi bir niyetlerinin olmaması tanımın eksik olduğunu 

göstermektedir. Malapert, “intihar hemen daima egoizmin ürünüdür” demektedir. Bu 

görüş oldukça fazla taraftar toplamasına rağmen, tanım olmaktan uzak ve eleştiriye 

açıktır. Kimi intihar olayının temelinde vatan sevgisi, ideoloji, başkasının durumuna 

üzülme gibi nedenler yatmaktadır.206 “Bir kimsenin yakın ve kaçınılmaz olan veya 

öyle zannedilen bir acıyı (şerefsiz bir durum, mahkumiyet, sefalet, çok sevilen bir 

kişiyi kaybetme vb.) bertaraf etmek niyetiyle hayatına son vermesi intihardır” tanımı 

ise Ferri’ye aittir.207 Kriminoloji alanının uzmanları olan bu kişiler intihar olgusuna 

suç kavramı açısından yaklaşan düşünürlerdir. Fakat intihar ne sadece egoizmin 

ürünü, ne de sadece yaklaşan bir acıdan kurtulmaktır. Çünkü ölümün kendisi acı ve 

korku veren bir olaydır.  

 

  Psikoloji alanında söz sahibi olan Sigmund Freud saldırganlık 

kavramını daha detaylı olarak incelemiştir. Teorilerini bu kavram üzerinde 

yoğunlaştıran Freud, intiharı, önceleri özdeşleşilmiş bir sevgi nesnesine yöneltilmiş 
                                                 
204 İçli, a.g.e., s.277.; http://www.intihar.de/frame.htm, (çevrimiçi), 15.04.2008.  
205 Faruk Erem, Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi, 10.b., Ankara, Adil Yayınevi, 1997, s.348; 
http://www.intihar.de/frame.htm, 15.04.2008, (çevrimiçi). 
206 Erem, A.e., s.343; http://www.intihar.de/frame.htm, (çevrimiçi) 15.04.2008. 
207 Erem, A.e.,; http://www.intihar.de/frame.htm, (çevrimiçi) 15.04.2008. 
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saldırganlık neticesi meydana gelen bir depresyonun sonucu olarak yorumlamış; 

daha sonraları ise ölüm içgüdüsünün etkinlik kazanarak kişinin kendi üzerine 

çevrilmesi olarak tanımlamıştır. Schilder, Freud’un tanımını eksik bularak şöyle bir 

tanım yapar: “İntihar, bir diğer insana yöneltilmek istenen kızgınlığın kişinin kendi 

üzerine çevrilmesinin yanı sıra, sevgisini esirgeyen bir insanı cezalandırma veya 

onunla bir tür barış yapma isteğinin ve de aynı zamanda, baş edilemeyen 

güçlüklerden kaçışın anlatımıdır.”  

 

  Freud ve Schilder’in tanımlarını belli ölçüde kabul eden Bernfeld, 

saldırganlığın kişinin kendine yönelmesini ele alarak daha katı bir tanım yapar. 

Bernfeld’e göre, intihar eden kişi gerçekte başka birini öldürmek ister. Bu eylemi 

kendisine yöneltmesi için karşısındaki o kişiyi güçlü bir biçimde özdeştirmiş olması 

gerekir. Ancak o zaman kişi, önceleri sevdiği ve sonradan nefret ettiği bu ikinci 

kişiyi de kendi ölümü ile ortadan kaldıracağına inanır. Ayrıca öldürme isteğinden 

ötürü duyduğu suçluluğun karşılığını da ödemiş olur. Bu tanımların da gösterdiği 

gibi psikoloji alanındaki bilim adamları intiharın içsel faktörlerinde odaklaşmış 

görüşleri benimsemektedirler. Oysa, sadece içsel faktörlerin ele alındığı, toplumsal 

faktörlere hiç değinmeyen bir tanım, toplumsal bir varlık olan insanın intihar 

eylemini açıklayabilmekten uzak olacaktır.  

 

  Littre’ye göre, “intihar kendisini öldüren insanın eylemidir.” Bu 

tanıma göreyse, kaza ile zehir içen bir kişinin ölümünü de intihar olarak 

değerlendirmek gerekir.208 Dynes, Clarke, Dinitz gibi araştırmacılarla birlikte, intihar 

tanımında “saldırganlık” kavramını görmekteyiz. Bu araştırmacılar intiharı kişinin 

saldırganlığını kendine yöneltmesi sonucu meydana gelen bir olay olarak ele 

almışlardır.209  

 

  İntihar konusunda uzmanlığı tartışılmaz kişilerden biri olan Durkheim, 

intihar olayını açıklamak üzere önce o zamana değin bu konuda öne sürülmüş bütün 

belli başlı görüşleri (akıl hastalığı, ırk, kalıtım, iklim ve hava sıcaklığı, taklit 

                                                 
208 http://www.intihar.de/frame.htm, (çevrimiçi) 15.04.2008. 
209 http://www.intihar.de/frame.htm, (çevrimiçi) 15.04.2008. 
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etkenlerine dayandırılan görüşleri) irdelemiş, bunların geçersizliğini ve/veya 

yetersizliğini birer birer kanıtladıktan sonra kendi önerisini geliştirmiş ve “Geriye bir 

tek etken kalıyor: toplum etkeni!” demiştir.210 Durkheim, her toplumun kendine özgü 

olan ve büyük toplumsal dönüşümler ya da olağan dışı durumlar olmadıkça durağan 

kalan bir “toplumsal intihar oranı” bulunduğunu, bunun da intiharın toplumsal bir 

olgu olduğunu kanıtladığını belirtmekte211 ve insanı yaşama bağlayan bağın 

gevşemesini, onu topluma bağlayan bağın gevşemesine dayandırarak, intiharda 

toplumsal etkenlerin dominant bir karakter taşıdığını ima etmektedir.212 İşte, 

Durkheim’a göre intihar, basit olarak tek tek birimlerin bir toplamı değildir; o kendi 

içinde bir “sui generis”, kolektif  bütündür.213 Durkheim intiharları bencil (egoistik) 

intihar, elcil (altruistik) intihar ve anomik intihar olmak üzere üç etmenle 

açıklamaktadır.214  

 

 

  2.5.2. TÜRKİYE’DE İNTİHAR OLAYLARININ 

GENEL GÖRÜNÜMÜ 
 

  İntihar olgusu ile ilgili bazı verilere baktığımızda, intihar hızının 

Türkiye’de ortalama yüz binde 2-3 civarında olduğunu görüyoruz. İstatistiklere göre 

                                                 
210 Emile Durkheim, İntihar-Toplumbilimsel İnceleme, Çev: Özer Ozankaya, Ankara, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, 1986, s.VI. 
211 Durkheim, A.e., s.283-329. 
212 M. Cengiz Yıldız, “İntihar Bir Töre Cinayeti Mi?”, Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre ve 
Namus Cinayetleri Uluslararası Sempozyumu 26-27 Eylül 2003, ed. Talip Atalay, İlknur Uluğ, 
Ahmet Atak, Diyarbakır, Akader, 2003, s.142. 
213 İçli, a.g.e., s.278. 
214 Durkheim’e göre, bencil intiharda, kişinin bağlı olduğu grup ile bütünleşme derecesi önemlidir. Bu 
tür intiharlar bireyin bağlı olduğu din, aile, politik zümre vb. tarafından korunmamış olmasından 
kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle bencil intiharlar toplumsal bağlar gevşek olduğunda ve birey 
kendini yalnız hissettiği zaman meydana gelir. Elcil intiharlar ise kişinin ait olduğu sosyal 
organizasyon ile aşırı özdeşleşmesi sonucunda doğmaktadır. Böyle olunca, insan, yalnız bağlı olduğu 
zümre tarafından korunmadığı ya da toplumsal bağların pek gevşek olduğu zamanlarda değil, tersine 
topluma çok bağlı olduğu zamanlarda da intihar edebilir. Durkheim buna örnek olarak Hindistan’ın 
kuzey kesimlerinde görülen “suttee” uygulamasını göstermektedir. “Suttee”, kocası ölen kadının 
kocasının cenaze töreninde kocasının cesedi ile beraber kendini yakması, şeklindeki bir intihar 
olayıdır., Durkheim, a.g.e., s.245-274; İçli, a.g.e., s.276, 279; Anomik intiharlar bir takım toplumsal 
bunalımlar sonucu toplum yapısında meydana gelen değişikliklerle bireyin yaşam biçiminin, 
değerlerin, kuralların, normların alt üst oluşu sonucunda meydana gelen intiharlardır. Ekonomik 
krizlerin intihara neden olduğunu belirten Durkheim, bunun nedeninin zenginlik ya da fakirlik değil; 
toplumsal yapıdaki değişiklik olduğunu vurgulamaktadır., Durkheim, a.g.e., s.275-320. 
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ayrıca, intihar eden erkek sayısı kadın sayısından fazladır.215 Türkiye’de intihar 

hızına bakıldığında, 1975’te yüz binde 1,97 iken, 1997 yılında yüz binde 3,19’a 

ulaşmış; 1998 ve 1999’da da yaklaşık yüz binde 3 civarında devam etmiştir. Buna ek 

olarak intihar vakalarından çok daha fazla intihar girişimleri yaşanmaktadır. Ayrıca, 

hem kırsal hem de kentsel kesimde erkek intiharlarının kadınlardan yüksek olduğu 

görülmektedir; ancak son yıllarda, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde, Türkiye’nin genel görünümüne ters düsen bir durum söz konusu olmuş 

ve kadın intiharları bu bölgede erkeklerin önüne geçmiştir. Türkiye’de, intihar 

nedenlerine bakıldığında ise, kadınların %36’sının aile geçimsizliğinden dolayı 

intihar ettikleri anlaşılmaktadır. İstediği kişi ile evlenemediğinden intihar edenlerin 

oranı %8,4 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde kadınların intihar hızına 

bakıldığında, en yüksek hız 15-24 yaşları arasında olmaktadır.216 

 

  Halis, Türkiye’nin son 30 yılındaki intihar eğrisinin oldukça ilginç bir 

seyir izlediğini belirterek şu verileri sunuyor:217  
  “Ülkenin içe kapanık zor ekonomik koşullar altında olduğu dönemlerde intihar 
vakaları nispeten azdı. Uzun kuyruklar, yokluklar ve sağ-sol çatışmalarıyla geçen 1979 Türkiyesi’nde 
766 intihar vakası yaşandı. Çatışmaların doruk noktası olan 1980’de ise 16 azaldı. 
  …  
  Çatışmaların-gergin ortamın durulduğu ve ülke yönetimindeki cuntanın hakimiyetini 
pekiştirdiği 1981’de, intihar olayları olağan bir eğilim takip ederek 876’da kaldı. Ekonomide geniş 
halk kesimleri aleyhine birtakım düzenlemelere gidilmesi sebebiyle 1982’de intihar olaylarında ciddi 
bir tırmanma oldu: 1105. Dışa açılma ve gelişen teknoloji sebebiyle sonraki yıllarda bu rakam 1000’in 
altına hiç düşmedi: 1983’te 1149, 1984’te 1273, 1985’te 1187, 1988’de 1099, 1998’de 1890 olarak 
tespit edilen bu rakamlar sonraki yıllarda sürekli arttı. 1998’de bu rakam intihar girişimleriyle 2361, 
1999’da ise yüzde 14 artarak 2683 olarak gerçekleşti.” 
 

  Doç. Dr. Aytekin Sır’ın 1998 yılında yaptığı, Diyarbakır kent 

merkezini hedef alan ve intihar ve intihar girişimi hızlarını saptamak, bu kişilerin 

sosyo-demografik özelliklerini ve kullandıkları yöntemleri ortaya koymak amacıyla 

yapılan araştırma verilerine göre Diyarbakır’da intiharlar 20-24 yaşta tepe noktasına 

erişmiş; 1993-1998 yılları arasında intihar girişim hızı yüz binde 5’ten yüz binde 

22’lere ulaşmış; intihar oranları ise yüz binde 3’ten yüz binde 4.5’e tırmanmıştır.218 

 
                                                 
215 Yıldız, a.g.e., s.142. 
216 A.e., s.143. 
217 Müjgan Halis, Batman’da Kadınlar Ölüyor, 2. b., Metis Yayıncılık, 2002, s.23-24. 
218 A.e., s.88. 
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  Konuyla ilgili önemli bir örnek olarak Batman’da yakın zamanda 

artan kadın intiharlarına değinmek yerinde olacaktır. 1999 yılında;  

  -19 intihar girişimi ölümle sonuçlanmış olup, ölenlerden 11’i kadındır. 

  -Bu kadınların 5’i evli, 6’sı bekardır. 

  -İntiharlar belli bir yaş grubunda toplanmadığı, her yaştan kadının 

yaşamına son verdiği göze çarpmaktadır. 

  -Bu yılda, 22 kadın intihara teşebbüs etmiş olup, bunlardan 5’i evli, 

15’i bekar, 1’i nişanlı, 1’i ise duldur.219 

  2000 yılında intiharlar artmıştır. 

  -23 intihar girişimi ölümle sonuçlanmış, intihar edenlerden 16’sı (6’sı 

evli, 10’u bekar olmak üzere) kadındır.  

  -İntihar ederek yaşamını yitiren kadınlardan 1’i 1950 doğumlu, 2’si 

1970-1975 doğumlu, 2’si 1975-1980 doğumlu, 7’si 1980-1985 doğumlu ve 2’si de 

1985 ve üzeri doğumludur. 

  -Batman Barosu verilerine göre, bu yılda 49 kadın intihar girişiminde 

bulunmuştur. İntihar girişiminde bulunanların yaş ortalamaları, ölümle sonuçlanan 

intihar vakalarındakine benzemektedir.220 

 

  Batman Barosu’nun araştırmasına göre, Batman’da 1999-2000 yılları 

içinde toplam 135 intihar ve intihar girişimi yaşanmış; bunların 42’si ölümle 

sonuçlanırken, 93’ü teşebbüs düzeyinde kalmıştır. Ölenlerin % 64,3’ünü kadınlar 

oluşturmuştur. İntihar girişimlerinde ise % 76’lık oranı kadınlar teşkil etmiştir.221 

 

  Ülkemizde yaşanan intihar olaylarına bazı örnekler verebiliriz: 
  “Beşiri’liydi. Ailesiyle birlikte ağaçlarla çevrelenmiş bir bahçede, büyük, 4 odalı, bir 

evde yaşıyordu. Evlerinin geniş salonunda duvarların dört bir yanına Arapça dualar ve sarıklı 

hocaların fotoğrafları asılıydı. 16 Ağustos 2000 tarihindeki ölümü, Batman Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü’nün kayıtlarına ‘22 yaşında kendini yaktı’ diye geçti. İlçede yaşayan ve çevresine kıyasla 

lüks yaşam tarzıyla dikkat çeken bir gence aşıktı. Evlilik hayalleri kuruyordu. Ama mutaassıp ailesi 

bu aşka karşı çıktı. N.’yi bir başkasıyla evlenmeye zorladı. Genç kız ‘Ya sevdiğime varırım, ya 

                                                 
219 Halis, a.g.e., s.125-127. 
220 A.e., s.127-129. 
221 A.e., s.129-130. 
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ölürüm,’ diyordu ama kimse dinlemiyordu. Sonunda istemediği adamla evlenmek yerine, vücuduna 

bir bidon benzin döktü ve tutuşturdu. Annesi Makbule Ç., kızının intiharından günler sonra etrafını 

saran gazetecilere kızının neden intihar ettiğini anlamadığını söyledi. Oturduğu sedirde, tek kelime 

Türkçe bilmediği için, ağır ağır konuştuğu kürtçesiyle, ‘Anlamadık,’ dedi. Ona göre Kuran okuyan, 

namaz kılan kızının intiharı gerektirecek hiçbir sorunu yoktu.”222  
 
  “06.06.2000’de, 13 yaşındaki Naime Salman’ın cesedi Sadabat Viyadüğü altında 

bulunmuştur. İstemediği ve yaşlı bir adamla evlendirilen bu kadın, Aydın’daki evinden kaçmış ve 

ağabeyleri tarafından bulunduktan sonra da öldürülmüştür. Bu kişi, 13 yaşında imam nikâhıyla 

evlendirilmişti. Bu evliliğe katlanamayan Naime, tam 5 kez evden kaçmış, ancak, her seferinde 

kardeşleri tarafından yakalanarak kocasına teslim edilmişti. Son kaçışından sonra, aile meclisi Naime 

hakkında ‘bundan hayır gelmez’ sonucuna varmış ve öldürülmesine karar vermişti. Bunun üzerine, 

Naime’yi arabaya bindirip İstanbul’a getirmişler ve köprüden aşağıya atıp cinayetlerine intihar süsü 

vermişlerdir.”223 
 
  “Şanlıurfa’da Cemile adında bir kadın, kocası tarafından 7 yıl boyunca sürekli 

olarak dayak yediği için, Gaziantep’e babasının evine götürülmüş, kaburga kemiği kırık olduğu için 

tedavi ettirilmiştir. İyileşince tekrar kocasının yanına gönderileceğini bilen kadın, önce 3 çocuğunu 

Fırat nehrine atmış, sonra kendisi de atlayarak intihar etmiştir.”224 
 

 

  2.5.3. İNTİHAR YÖNTEMLERİ 
 

  İntiharların daha çok kendini asma (%38.1), ateşli silah kullanma (% 

23.8), ilaç kullanma (% 19.1), yüksek yerden atlama (% 14.3) şeklinde gerçekleştiği 

görülmektedir.225 

 

 

 

 

 

                                                 
222 Halis, a.g.e., s.33. 
223 Yıldız, a.g.e., s.156. 
224 A.e., s.157; Başka örnekler için bkz.: Halis, a.g.e., s.33-73. 
225 Halis, a.g.e., s.144. 
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  2.5.4. İNTİHAR NEDENLERİ 
   

  Her ne kadar intihar kuramcısı Durkheim, Wagner’in de belirttiği gibi, 

her dikkatli gözlemcinin kavrayabileceği ve yoruma hiç yer bırakmayan maddi 

olgulara ilişkin resmi gözlemlerin bile çoğunlukla yanlış olduğu düşünüldüğünde, 

içsel güdülere dayanan intihar nedenlerinin yalnız genel bir durumun bireysel 

yansımaları olacağını ve bu genel durumu doğru olarak anlatamayacağını, bu nedenle 

sözde intihar nedenleri araştırılmasının gereksiz olduğunu belirtmekte ise de;226 

yukarıda belirttiğimiz örnekleri de göz önünde bulundurarak, kadınları intihara 

sürükleyen nedenleri şöyle sıralayabiliriz:227 

  - Eşlerin “uygunsuz davranışları”, 

  - Bölgenin kültürel örüntüleri ve egemen değer yargıları, ataerkillik ve 

kadının sosyal statüsü, 

  - Küçük yaşta evlenme ya da evlendirilme, 

  - Berdel, başlık parası, beşik kertmesi, bekâret olgusu, dayak, baskı ve 

gelenekler, 

  - Kuşaklar arasındaki çatışmalar, 

  - İşsizlik, gelir dağılımındaki dengesizlikler, 

  - Lüks yaşam özleminin yaygınlık kazanması, hızlı değişime ayak 

uyduramama, yaşanan kimlik şoku ve kimlik arayışı, 

  - Eğitim seviyesinin düşüklüğü, 

  - Aile içi şiddet ve geçimsizlik, 

  - Hurafe ve batıl inançların yaygınlığı, 

  - Özellikle kadınlardaki psiko-somatik rahatsızlıklar. 

 

  Aşağıda ayrıntılı olarak inceleneceği üzere, sıralanan bu hususlar töre 

cinayetlerinin nedenleriyle örtüşmektedir.228 Kaldı ki, yukarıdaki iki vakada, işlenen 

namus cinayetlerinde nasıl intihar süsü verildiği anlatılmaktadır. Bu anlamda ilk 

biçim, namus cinayetlerinin intihar olarak vuku bulması durumudur. Bunun yanında 

                                                 
226 Durkheim, a.g.e., s.118-122. 
227 Yıldız, a.g.e., s.143-144, 150-154. 
228 bkz.: aş. s.88-115. 
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namus anlayışı ve baskısı sonucunda meydana gelen intiharlar da söz konusu 

olmaktadır.229 Aile meclisi bazen önce kadının intihar etmesi için baskı 

yapabilmekte; eğer kadın intihar etmeye razı olmazsa, yakınları tarafından infazının 

gerçekleştirilmesine karar verilebilmekte ve infaz gerçekleştirilirken de intihar süsü 

verilmesine çalışılmaktadır.230 Bu yolla infazda küçük yaştaki erkek çocuklar 

kullanılarak cezadan kurtulmaya çalışılmaktadır, intihar bu anlamda en kestirme 

yoldur. 

 

  2000 yılında, Batman ilinde aniden artış gösteren intihar olaylarını 

araştıran Diyanet Vakfı görevlileri düzenledikleri basın toplantısında intihar 

nedenlerini şu şekilde sıralamıştır:231 

  - Psikolojik, ruhi bunalım, 

  - İşini kaybedenlerin bunalıma girmesi, 

  - Üniversite sınavına girip de kazanamama, 

  - Gençleri kendi istedikleri ile evlendirmeme, 

  - Baskıcı tutum, 

  - Maddi sıkıntılar, 

  - Çaresiz hastalıklardan kurtulma düşüncesi, 

  - Psikolojik tedavinin bölgede benimsenmemesi, 

  - Eğitimsizlik, 

  - Televizyondaki görüntülere özenti, 

  - Ergenlik bunalımı, 

  - Mezhep taassubu, 

  - İnanç zayıflığı, 

  - Aile baskısı, 

  - Kız çocuklarının mirastan mahrum edilmesi, 

  - Umursamazlık, 

  - Erkeklerin, eşlerine kötü ve kaba güç kullanması, 

  - Fazla çocuk yapılması, 

                                                 
229 Yıldız, a.g.e., s.148. 
230 A.e., s.152. 
231 Halis, a.g.e., s.147. 
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  - Feodal yapının günümüzle çatışması, 

  - Kızların eğitimsiz olması, 

  - Kızların bazı imkanlardan faydalanamaması. 

 

 

   2.6. KAN GÜTME 

  

   2.6.1. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 
   

  “Kan davası”, “kan intikamı” gibi isimlendirmeleri bulunan “kan 

gütme” kavramının yabancı literatürde blood feud232, blood revenge, blood 

vengeance, feud233, vendetta234, vendette, vengeance, blutrache, ultio kavramlarıyla 

karşılandığı görülmektedir235. Sözcüğün İngilizce’deki karşılığının bileşenlerinden 

biri olan “vengeance” ya da “revenge” ve Almanca’daki “rache”, “öç” anlamına 

gelmektedir.236 İtalyanca’da, Latince’den gelen ve bir kimsenin kendini savunması 

anlamına gelen  “vindicta”, “revenge” ve “vindicare” terimleri kan gütme geleneği 

için kullanılmaktadır. Bu terimler, öldürülen bir kişinin en yakın akrabasının öç 

almaya zorunlu olmasını ifade eder.237 İngilizce’deki yine bu kökten geldiği anlaşılan 

“vindicte” sözcüğü de, “kinci”, “intikamcı” anlamına gelmektedir238. Osmanlıca’da 

da kan gütme, öç anlamına gelen Arapça kökenli sar kelimesiyle karşılanmaktadır.239 

 

                                                 
232 Bkz.: Webster’s Third New Internatonal Dictionary of The English Language Dictionary, 
G.&C., Merrian Co., 1976, Volume I, p. 237; Henry Campbell Black, Coauthors: Joseph R. Nolar Et 
al., Black’s Law Dictionary-Definations of The Therms and Phrases of American and English 
Jurisprudence-Ancient and Modern, 6. ed., West Publishing Co., 1990, p. 172; Aktaran: Bodur, a.g.e., 
s.12. 
233 Webster’s, Vol. I, p.842., Aktaran: Bodur, A.e., s.12. 
234 Black’s Law Dictionary, p. 1555, Aktaran: Bodur, A.e., s.12. 
235 Pınar Ecevitoğlu, Türkiye’de Kan Gütme Geleneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anakara 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, 2002, s. 6.  
236 Bodur, a.g.e., s.12. 
237 Mahmut Tezcan, Kan Dâvâları – Sosyal Antropolojik Yaklaşım, Ankara, Ankara Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Yayınları, 1981, s.7. 
238 Ecevitoğlu, a.g.e., s.6. 
239 Ferit Develioğlu, Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 21.b., ed. Aydın Sami Güneyçal 
Ankara, Aydın Kitabevi Yayınları, 2004, s.920, Aktaran: Bodur, a.g.e., s.12. 
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  Kan davası / kan gütme ile ilgili pek çok tanım yapılmıştır. Bunları şu 

şekilde aktarabiliriz:  

  Kan gütme, “Bir kimsenin ailesinden ya da akrabalarından birini 

öldüren bir kişiyi ya da onun akrabalarından birinin, öldürülenin kanına karşılık 

olmak üzere öldürülmesi geleneğidir.”240 Örnek, Etnoloji Sözlüğü’nde kan gütmeyi 

şöyle tanımlar:241 “Aile üyelerinden, akrabalardan ve cemaat üyelerinden birinin 

öldüren kimseyi ya da onun ailesinden, akrabalarından, cemaatından birini öldürmek 

suretiyle öç alma.” Gözübüyük’ün tanımı ise şöyledir:242 “Herhangi bir nedenle 

öldürülmüş olan kimsenin kan hısımlarından olan erkekler kan gütme yani öç alma 

sâiki ile (öldürülenin kanını almak için) öldürenin veya kan hısımlarından herhangi 

bir erkek kimseyi öldürmek kaydiyle cürümlerin işlenmesi ve böylece karşılıklı adam 

öldürmelerin devam etmesidir.” Kan gütme olgusu “yaşama yönelik bir saldırının 

öcünün kolektif sorumluluk ilkesi çerçevesinde alınması şeklinde cereyan eden bir 

çatışma biçimi”243 olarak tanımlanabileceği gibi, “iki alt insan grubu (subgroups) 

arasında, belirli sebeplerle, karşılıklı olarak kişiler üzerinde devamlı, teselsül eden 

cebir ve şiddete başvurulması” olarak da ifade edilebilir.244 Kan davası, “aile 

bireyleri arasındaki ilişkilerin sıkı olduğu toplumlarda öç alma duygusundan 

kaynaklanan, misilleme biçiminde karşılıklı cinayetlerle süren aile ve gruplar arası 

ölümlü çatışma durumu”245 şeklinde de tanımlanmıştır. Diğer bir tanıma göre ise 

“cemaat tipindeki samimi ilişkilerin bulunduğu gruplar arasında her iki tarafın da 

şiddete başvurulacağını beklediği karşılıklı düşmanlık ilişkileridir”246 Kavram, 

“genellikle akrabalık ilişkilerine dayalı topluluklar arasında intikam güdüsünden 

kaynaklanan, karşılıklı misilleme biçimindeki cinayetlere dönüşen ve süreklilik 

gösteren çatışma durumu”247 olarak da açıklanmıştır. 

                                                 
240 Tezcan, Kan Dâvâları…, s.6. 
241 Örnek, a.g.e., s.130. 
242 Abdullah Pulat Gözübüyük, Kan Gütme Cürümleri, Ankara, 1952, s.1. 
243 Ecevitoğlu, a.g.e., s.8. 
244 Sulhi Dönmezer, Kriminoloji, 8.b., İstanbul, Beta Yayınları, 1994, s.210-211. 
245 Recep Cengiz, “Kan Davasının Toplumsal Değer ve Normlar Açısından Sosyolojik Görünümü; 
Tokat/Erbaa Örneği”, Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre ve Namus Cinayetleri 
Uluslararası Sempozyumu, s.62.  
246 Leopold Pospisil, International Encyclopedia of the Social Sciences, Volume 5, 1968. “Feud” 
maddesi., Aktaran: Tezcan, Kan Dâvâları…, s.6. 
247 Artun Ünsal, Anadolu’da Kan Davası-Yaşamak İçin Öldürmek, Çev. Niyazi Öktem, Emre 
Öktem, 3. b., İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2006, s.31. 
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  Aktardığımız tüm tanımlarda ortak olan özellikler vardır. Bu 

özelliklerden birisi, öldürülen bir kişinin öcünün mutlaka alınmasıdır. Öç almak bir 

görev sayılır. Diğer bir özellik, intikamın, ölen kişinin en yakınları tarafından 

alınmasıdır. En yakın olan yoksa ya da bu işi yapamayacak kadar küçük yaşta ise, 

ondan sonra gelen yakınları öç alır ya da küçük çocuk büyüyünce kendisi öcünü alır. 

Bir başka özellik, ya öldüren kimsenin ya da onun en yakınının öldürülmesi iken, 

diğer bir özellik de, karşılıklı öldürmelerin aileler arasında olduğu gibi, kabileler ve 

aşiretler arasında da cereyan etmesidir. Nihayet son özellik, kan gütme/kan davasının 

uzun bir devre sürmesi ve bu uzun devrede olayların zaman zaman meydana 

gelmesidir. Bu temel özelliklerin de gösterdiği üzere, kan davasının ya da kan 

gütmenin evreleri bir şiddet eylemi (yani ilk öldürme), bu öldürme eyleminin 

intikamının alınması ve karşı tarafın intikamı (injury, revenge, counterrevenge) 

şeklindedir.248 Bu açıklamalar ışığında kan gütme kavramının unsurlarını da, “öç 

saiki”, “kolektif sorumluluk ilkesi” ve “yaşama yönelik saldırı” olarak sayabiliriz.249 

 

 

  2.6.2. KAN GÜTMENİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİ 
 

  a) Kan gütmenin antropolojik yönü 
 

  Kan gütme olayları daha çok ilkel toplumlarda görülen bir gelenektir. 

Bu toplumların temel özellikleri, meşru zorlama gücü tekeline sahip bir siyasi 

iktidarın bulunmayışı, geçim ekonomisi ve kan bağına dayalı gruplar biçimindeki bir 

toplumsal örgütlenme olarak sıralanabilir.250 Bu özelliklerle birlikte ilkel toplum, 

ekonomik çevre üzerinde kendi temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde egemenlik 

kurmuş olan, başka bir deyişle üretici güçlerini büyük ölçüde yaşamsal ihtiyaçlarını 

karşılayacak düzeyde seferber etmiş ve bu bağlamda rekabeti ve toplumsal 

                                                 
248 Şimşek, a.g.e., s.64. 
249 Ecevitoğlu, a.g.e., s.8, 9-21. 
250 A.e., s.24. 
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farklılaşmayı dışlayarak, farklılaşmış ve kurumsallaşmış bir siyasi iktidarı ve ona 

atfedilebilecek meşru zorlama gücü tekelini devre dışı bırakmaktadır.251  

 

  İlkel toplumda, bir cinayeti işleyenle cinayete kurban giden aynı 

aileden, aynı klandan ise, kabile başkanı suçluyu toplumdan dışarı atardı. Fakat suç 

işleyenle bunun kurbanı ayrı toplumlardan iseler, ilkel çağda bu işe el koyacak üstün 

otorite bulunmadığından, kuralların çiğnenmesi failin bütün ailesine teşmil edilir, aile 

suça ortak kabul edilirdi. Böylece toplu öç alma olayları meydana gelirdi. Örneğin 

bir klan üyesi tarafından, diğer bir klan üyesine yapılan sakatlama eylemi, zarar 

gören tarafın mensup olduğu klanın bütün üyelerince dargınlık göstermek suretiyle 

yanıtlanırdı. Zarar görmüş kimsenin klanı ya tazminat ister ya da suçluyu intihara 

zorlardı ki buna “klan intikamı” denir. Bazılarında ise bu usul kan davası şeklinde 

görülürdü.252 

 

  İlkellerde öç duygusunun şiddeti, uygar insanlar için anlaşılamayacak 

derecede köklü ve esaslıdır. Adairs’e göre Kızılderililer kana karşı kan dökmek için 

büyük bir öç duygusuyla tutuşurlar. Öç alamadıkları zaman kendilerini öldürürler.253 

İlkellerde, şiddetle hüküm süren öç alma duygusu, onların içinde yaşadıkları doğal ve 

toplumsal çevre koşullarından ileri gelmektedir. Etrafındaki hayvanlar ve insan 

zümreleriyle sürekli savaş durumunda ve sürekli tehlikeler içinde bulunan ilkel 

toplum mensubu, tek başına yaşayamamaktadır. Kendi klanı dışında onun ayrı varlığı 

yoktur. Onu klanından çıkarmak bir tür ölüme mahkum etmek demektir.254 İlkeller 

kitleler halinde toplanmak zorunluluğunda kalırlar. Birlikte öfkelenir ve hareketi 

birlikte kabul ederler. Bir ilkele yapılan kabahati, bütün klan sanki hepsine birden 

yapılmış gibi benimser, bir ilkel toplum mensubunun vahşinin kanını akıtmak klanın 

kanını akıtmak demektir. Bütün klan elemanlarının görevi, onun öcünü almaktır. Öç 

de evlenme ve mülk gibi ortaklaşadır.255 

 
                                                 
251 Ecevitoğlu, a.g.e., s.24. 
252 Tezcan, Kan Dâvâları…, s.8-9. 
253 Hilmi Ziya Ülken, “İçtimaî Üst Yapı Olarak Hukuk Tetkiklerine Giriş”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 
Sosyoloji Dergisi, Sayı 2, İstanbul, 1943, s.33. 
254  A.e., s.34. 
255 Ülken, a.g.e., s.34. 
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  Kan gütmenin sınırlandırılmasına ilişkin olarak “kısas” ve “kan 

bedeli” uygulamalarına değinebiliriz. Kısasta “cana can, göze göz, dişe diş” kuralı 

geçerli olup; bu uygulama, ilk saldırı ile karşı saldırı arasında öldürmeye karşılık 

öldürme, yaralamaya karşılık yaralama gibi niteliksel bir eşitliği öngörmenin yanında 

bir kişinin öldürülmesi ya da yaralanmasına karşılık gene bir kişinin cezalandırılması 

biçiminde niceliksel bir eşitliği de yaratmaktadır.256 Kan gütmenin sınırlandırılması 

konusundaki ikinci uygulama kan bedelidir. Kan bedeli, hem yaşama yönelik saldırı 

nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi hem de suçlunun cezalandırılması amaçlarına 

uygun olarak saptanmaktadır ve zarara uğrayan açısından giderici, zararı doğuran 

açısından da bastırıcı bir nitelik taşımaktadır.257 (Örneğin, Afrika kabilelerinde ya da 

Eskimo klanlarında, bireylerden birinin bir diğer klanın üyesini öldürmesinin 

ardından misilleme yapılmasının engellenmesi açısından, özellikle verilen zararla 

orantılı bir “kan bedeli” verilmesi bir gelenektir.258) Tarihsel süreç içinde, kamu 

iktidarının parayla uzlaşmayı zorunlu kılması, bir anlamda ilkel hukukun bir derece 

daha gelişmesi anlamına gelmektedir.259 

 

  İlkel toplumları ele alırken “karşılıklılık ilkesi”ne de değinmek 

gerekir; karşılıklılık ilkesi, her edimin onun karşılığı niteliğindeki başka bir edimle 

yanıtlanması gereğine işaret eden bir toplumsal davranış ilkesidir.260 Kan gütme 

açısından karşılıklılık ilkesi, kendini bir yandan çatışmacı ilişkilerde öç eylemleri 

biçiminde gösterirken, diğer yandan bu eylemlerin karşılıklılığa dayalı barışçıl 

ilişkileri tehdit ettiği noktada sınırlandırılmasına yönelik bir baskı mekanizması 

olarak da işlev görmektedir.261  

 

  Özcan, karşılıklılık ilkesi doğrultusunda, norm ihlalinin zarar görenin 

uyguladığı karşılıkla yaptırımlandırıldığını belirtmektedir.262 Bu yaptırımlandırma, 

zarar, karşılık ve kolektif sorumluluk kavramlarıyla açıklanabilir. Tecavüzün 

                                                 
256 Ecevitoğlu, a.g.e., s.51. 
257 A.e., s.53. 
258 Ünsal, a.g.e., s.60. 
259 Tezcan, Kan Dâvâları…, s.9-10. 
260 Ecevitoğlu, a.g.e., s.41. 
261 A.e., s.49. 
262 Özcan, a.g.e., s.240-246. 



 

75 
 

doğması sonucunda maruz kalınan zararı veya zedelenen çıkarı tamire yönelik olarak 

karşılık verme doğar. Bu durum, hem karşılık vermeyi hak durumuna getirir hem de 

karşılık vermenin çıkar motifi altında gerçekleşmesini sağlar. Öte yandan, toplumsal 

alt grupların dayanışması ve buna bağlı olarak güçlenmesi karşısında kişinin 

göreceği zarar, grubu da zarara uğratır. Verilen zararın cinsi ne olursa olsun, zarar, 

grubu zayıflatarak toplumsal dengeyi bozar, dengenin yeniden kurulması ise karşı 

grubun da eşdeğer bir kayba maruz bırakılmasını gerekli kılar. Kolektif 

sorumluluğun nedeni budur.263 

 

  Doğu Anadolu’daki aşiret düzenini irdeleyen çalışmasında Özer, 

yukarıda anlatılanlara benzer biçimde, kan davasının genellikle farklı aşiretler 

arasında hüküm sürdüğünü, bu durumda suçu işleyen kimseyle birlikte mensubu 

olduğu aşiretin (bütün halinde) suçlu sayıldığını, düşmanlığın tek kişiye karşı değil 

tüm aşirete karşı güdüldüğünü, suç işleyen kişiyle birlikte aşiretinin de savunmaya 

geçtiğini; ayrıca, aşiret yapısının homojen olması, yakın kan bağları, ekolojik şartlar 

ve yüz yüze duygusal ilişkiler, birlikte saldırı ve savunma mekanizması 

geliştirdiğinden, aşiretin ve aşirete mensup ailelerin böyle olaylar karşısında birlik 

oluşturduğunu ve bu birliktelik duygusuyla hareket ettiklerini ifade etmiştir.264 

 

  Gerek Osmanlı İmparatorluğu gerekse Türkiye Cumhuriyeti, kan 

davasını idari önlemler ve özel kanunlarla önlemeye çalışmıştır. Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde devlet, özellikle Tanzimat sonrasında, ceza hukukunu 

batılı ülkelerden esinlenerek değiştirmeye başladı. 1840 yılında yapılan değişiklikle, 

cinayet faillerine “kan parası”nın yanı sıra, ağır hapis cezası getirilmişti. Kan parası 

ödeyenler için hapis cezası 7 yıl olarak öngörülmüştü. Eğer bu para ödenmezse, 

suçlu 15 yıl hapis yatmak zorundaydı. “Kan parası (diyet)” uygulaması kan 

davalarını hafifletme yönünde etkili olmuş ise de, tamamen bitmesini sağlayamadı. 

İşte Osmanlı Devleti 1908 yılında çıkarılan bir kanunla Musalahat-ı Dem denilen 

uzlaştırma komisyonlarını kurmuştur. Bu komisyonlar, gerektiğinde zorla, düşman 

aile reislerini bir araya getirmek ve barıştırmaya çalışmakla görevliydi. Komisyon 

                                                 
263 A.e., s.241-242. 
264 Özer, Doğu Anadolu’da…, s.119. 
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aynı zamanda, katilin ailesinin maktulün ailesine ödeyeceği kan bedelini saptayacaktı 

ve zorunluluk halinde ailelerden birinin başka bir beldeye göç ettirilmesine karar 

vermeye de yetkiliydi.265 

 

  Cumhuriyetin kabulünden sonra, 1937 yılında TBMM de, kan 

davasının yerel toplum düzeni açısından bir tehlike oluşturduğu durumlarda idareye 

düşman ailelerden birini göçe zorlama yetkisi veren bir kanunu (3236 sayılı Kanun) 

kabul etmiştir. Bu önlemin alınabilmesi için o yerin savcısının, karşılıklı cinayetlerin 

sürüp gideceğine dair ciddi belirtilerin bulunduğuna kanaat getirmesi ve göç ettirme 

yönündeki talebinin o yer ağır ceza mahkemesince kabul edilmesi gerekiyordu.266 

Tam anlamıyla toplu sürgün demek olan bu önlemin/yaptırımın kolektif sorumluluk 

esasına dayandığı ve cezaların ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesiyle 

bağdaşmadığı şüphesizdir.267  

 

  Yine, 1954 yılında 765 sayılı TCK’nın 450. maddesine eklenen 10. 

fıkrayla, kan davası idamla cezalandırılabilecek suçlar kategorisine sokulmuş; kan 

davası adam öldürmede ağırlatıcı sebep sayılmıştır.268 Dönmezer, ağır cezaların ilk 

uygulandığında bir şok etkisi yaparak suçların işlenmesini bir süre azaltabileceğini, 

bizde ise kan davalarına ilişkin bu hükmün beklenen etkiyi yapamadığını 

belirtmiştir.269 

 

  Kan davalarının bir başka antropolojik yönü de akrabalar arasındaki 

güçlü dayanışma ve bağlılıktır. İki ayrı grup arasında sürüp giden olaylarda, her 

akraba grubu kendi akrabasının öcünü alır.270 

 

 

                                                 
265 Ünsal, a.g.e., s.39-40. 
266 A.e., s.40. 
267 Ünsal, a.g.e., 40; Sulhi Dönmezer, “Kriminoloji Açısından Kan Gütme Saikiyle İşlenen Suçlar”, 
Kan Davası-Seminer Çalışması (25 Mayıs 1974 Trabzon), Ankara, Türkiye Barolar Birliği 
Yayınları, Sevinç Matbaası, 1975, s.9. 
268 Ünsal, A.e., s.42; Dönmezer, “Kriminoloji Açısından…”, s.14. 
269 Dönmezer, A.e. 
270 Tezcan, Kan Dâvâları…, s.13. 
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  b) Kan gütmenin sosyolojik yönü 
   

  Kan gütme olayının sosyolojik yönlerinden biri, çevrenin bireye öç 

almasını teşvik etmesidir. Çünkü çevredeki kimselerin genel görüşü, öç almanın 

“şeref” olduğu yönünde birleşmektedir. Birey, kendi iradesi yanında, bulunduğu 

çevrenin ortaklaşa tasavvurlarından (gelenek, görenek ve ortak inançlarından) da 

etkilenmektedir. Bu gelenek ve göreneklerin etkisi öyle güçlüdür ki, ailesinden veya 

akrabalarından biri öldürülen kimse, bunun öcünü almazsa şerefini, haysiyetini 

kaybetmiş olur.271 İntikam almak kutsal bir görev ve şeref meselesidir. Kan davasına 

karışan kişinin sosyal statüsü ve saygınlığı buna göre belirlenir. İntikamını alamayan 

kişiye (kendi köyünde) kız verilmeyecek kadar ileri gidilerek, o kişi zayıf telakki 

edilir. Yöre halkının konuya ilişkin inançları, “Kısas kıyamete kalmaz.”, “Gün geçer 

kin geçmez.” “Kanla ödenir kan.” şeklinde dile getirilir.272  

 

  Sosyal baskının kan davasındaki rolünü yeterince anlayabilmek için şu 

örneklere yer verebiliriz:273  
  “Urfa’da dört çocuğu olan bir ailenin bir çocuğu kan davasında öldürülür. Katil 

İstanbul’a kaçar. Kardeşlerden biri katili bulup öldürmek için görev alarak İstanbul’a gider. Bir zaman 

sonra kardeşinin katilini bulduğunda öldürmez. Çünkü geçen süre içinde evlenmiştir; ve İstanbul 

koşulları, onun yapısında ve görüşünde bazı değişikliklere yol açmıştır. Birkaç yıl sonra, Urfa’daki iki 

kardeş İstanbul’dakini ziyarete giderler. İstanbul’a intikam için gönderdikleri kardeşlerinin ‘kutsal 

görevi’ yerine getirmediğini öğrenirler. Görevi yerine getirmediği için kendi öz kardeşlerini öldürür 

ve Urfa’ya dönerler. Çünkü bunu yapmazlarsa köylerine dönüp şerefli insanlar olarak 

yaşayamayacaklarını, toplum tarafından hor görüleceklerini bilirler…”    

 

  Bir diğer olayda; 
  “İstanbul’da babasının katilini bulup öldürdükten sonra yakalanan bir kişinin 

gazetecilere şu sözleri söylediği tespit edilmiştir: ‘Fotoğrafım gazetelerde yayınlanmalıdır. Komşular 

gazeteyi okuyacak ve fotoğrafımı görecekler ve ‘Bravo, ne iyi evlat…Babasının intikamını aldı. 

Şerefli bir kişidir o’ diyecekler. Çok mutluyum şimdi’” demiştir. 

 

                                                 
271 Tezcan, Kan Dâvâları…, s.13-14. 
272 Özer, Doğu Anadolu’da…, s.123. 
273 A.e. 
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  Her şiddet eyleminin her iki taraf için de yaşamsal sonuçlar 

doğurduğu bu toplumsal ortamda, şeref, namus, görev bilinci ve özellikle maddi 

çıkar birbirine karışmıştır. Maktulün grubu da, tepkisini ortaya koymadığı takdirde, 

ileride yeni saldırılara ve aşağılanmalara hedef olacağı muhakkaktır. Bu yüzden de 

kendi “alanını” savunmak gereklidir.274 

  

  Olayın bir başka sosyolojik boyutu da, bunun “toplumsal sorun” 

olduğudur. Toplumsal sorun, niteliği bakımından düzeltilmeye gereksinim gösteren 

ve bu hususta toplumsal güçlerin ya da toplumsal araçların uygulanmasını gerektiren 

bir durumdur. Münferit öldürmeler her toplumda görülen doğal bir durum iken, 

öldürmelerin sayısı geniş ölçüde artar ve kan gütme boyutuna ulaşırsa, ortada bir 

toplumsal sorun var demektir.275 

 

  c) Kan gütmenin psikolojik yönü 
 

  Kan gütmede “ihtiras” ve “kin” biçimindeki ruh durumlarını 

görebiliriz. Düşünce alanında “sabit fikir” neyse, psikolojik alanda da “tutku” 

odur.276 Tutku, “dış alemin yalnız belirli bir noktasını aydınlatan ve başka alanlarını 

karanlıkta bırakan, ruhsal melekelerin belirli bir doğrultudan ayrılmasına engel olan 

bir durumdur.”277 Tutkuda süreklilik egemendir, tutku geçici değildir, bütün 

psikolojik yaşantıyı kapsar. Düşmanını öldürmeyi kafasına koymuş bir kişi er ya da 

geç onu öldürecektir. Bu ruh durumu artık kişide sabit fikir haline gelmiştir.278 Kin 

ise nefretin sürekli ve daha sert biçimidir. Kan gütmede kinin amacı öç almaktır. Kişi 

düşmanından öç alarak kinini giderir.  

 

  Dönmezer’e göre, kan gütme sebebiyle tanımadığı kişiyi öldüren 

kimse ile, harpte tanımadığı yabancı kimseyi öldüren askerin duyguları hemen 

hemen aynıdır. Her ikisi de çok yoğun bir görev duygusunun etkisi altında ve başka 

                                                 
274 Ünsal, a.g.e., s.59. 
275 Tezcan, Kan Dâvâları…, s.14.  
276 Erem, a.g.e., s.74. 
277 A.e. 
278 Tezcan, Kan Dâvâları…, s.14. 
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suretle hareketin caiz olmadığı mutlak inancı ile hareket etmektedir.279 Ünsal, devlet 

kanunlarına göre suç sayılan kan davasının, bazı yerel topluluklar düzeyinde 

şüphesiz suç sayılmadığını, tersine, bu görevden kaçınmanın, grubun bireyi 

kınamasına ve düşmanın da onu hor görmesine yol açacağını, bunun ise Korsika 

geleneğindeki rimbecco benzeri, her gün yaşanan, zor dayanılır bir psikolojik işkence 

olduğunu belirtmektedir.280  

  

 

  2.6.3. KAN GÜTMEYİ İCRA EDENLER VE 

KURBANLARI 
 

  Her şeyden önce kan davası “erkek işi”dir. Bu erkekler aynı zamanda 

gençtir. 30 yaşın üzerindeki faillerin sayısı pek azdır. (Ünsal, faillerin yaş gruplarına 

göre dağılımında bir istatistik verir: %50 oranında 12-16 yaş, %19 oranında 17-21 

yaş, %23 oranında 22-31 yaş, %5 oranında 32-41 yaş, %2 oranında 42-51 yaş ve %1 

oranında 52 ve üzeri yaş)281 Ancak şu da bir gerçektir ki, gençlerin tek başına, kendi 

iradeleriyle cinayet işledikleri pek nadirdir. Kan gütme saikiyle işlenen cinayetlerin 

çoğunda eylemi gerçekleştirenlerden başka, gerçek failler/sorumlular vardır. 

Cinayetler daha ziyade çocuğun babasının, annesinin, hısım, akraba ve büyüklerinin 

etkisi altında olur. Çocuk fiilen bu suçu işler veyahut üzerine alır. Amacı, bağlı 

bulunduğu toplumda kendisini iyi göstermek, kendisini o topluma adamış olduğunu 

ispatlamaktır. Bu nedenle, çocuk düşünmeden, muhakeme etmeden karar verir ve 

topluluğun kararına katılır, topluluğun kararını yerine getirmeye devam eder.282 

   

  Failler gerek doğdukları, gerekse eylemleri sırasında oturdukları yerler 

bakımından büyük çoğunlukla köy kökenlidir. Bu da onların eğitim hizmetlerinden 

ancak sınırlı biçimde yararlanabildiklerini gösterir.283 Benzer biçimde Nirun, yaptığı 

                                                 
279 Dönmezer, “Kriminoloji Açısından…”, s.9.  
280 Ünsal, a.g.e., s.32. 
281 A.e., s.114. 
282 Nihat Nirun, Kan Davası-Seminer Çalışması (25 Mayıs 1974 Trabzon), Ankara, Türkiye 
Barolar Birliği Yayınları, Sevinç Matbaası, 1975, s.29-30.  
283 Ünsal, a.g.e., s.111. 
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bir çalışmada 948 çocuktan 791’inin köyden, 157’sinin şehirden olduğunu, yine 

çocuklardan 95’inin memur, 399’unun çiftçi, 93’ünün esnaf, 64’ünün tüccar, 77’sinin 

sair aile mensubu olduğunu tespit ettiklerini belirtmiştir.284 

 

  Kan davası olayında intikam, mutlaka katilin kendisinin öldürülmesini 

de öngörmez. Öldürülecek kişi katilin kardeşi, babası, amcası ya da akrabası 

olabilir.285 Yine, düşman ailenin herhangi bir üyesi de hedef alınmaz. Genellikle en 

iyi eğitim görmüş bireylerin öldürülmesi önem taşır. Asıl hedeflenen, düşmanın 

mevcut yada potansiyel maddi ve fiziksel güçlerini zayıflatmaktır. Ünsal, bununla 

ilgili olarak şu ilginç örneği veriyor:286 “…Cezaevinde yatan babasının 2 yıl önce öldürdüğü 

iki adamın küçük kardeşleri tarafından öldürülen 4 yaşındaki çocuk, kan davasının masum bir kurbanı 

olabilmektedir. Haberi geçen gazete muhabiri, bu trajik cinayetin 13 yaşındaki katiline, neden yanı 

başındaki anasını değil de savunmasız çocuğu öldürdüğünü sorduğunda, aldığı yanıt aydınlatıcıdır: 

‘Anası yaşlı ama o daha genç. Bir gün çocuk yapabilecek yaşa gelecek.’” 

 

  Kurbanlara ilişkin bir istatistik, fikir vericidir: Kurbanların meslek 

dağılımı, % 75 çiftçi, % 7 küçük esnaf, % 5 tüccar, % 1 serbest meslek, % 4 işçi, % 4 

memur, % 1 öğrenci, % 1 belli bir işi olmayan, % 2 belirsiz, şeklindedir. Kırsal 

kesimde tarım temel uğraş olduğu için, çiftçilikle uğraşan kurban sayısının fazla 

olması doğaldır. Bununla birlikte, küçük ve orta boyutta esnaf oranının (% 12) 

görece fazla olması da, başlıca hedeflerin düşman ailenin en etkin, en varlıklı, en 

eğitimli ve yokluğu ailenin yerel liderliğini tehlikeye atabilecek bireyleri olduğunu 

ortaya koymaktadır.287 

 

  Kan gütme olayında önemli bir özellik de, kadının intikam almak için 

öldürülmeyeceğidir. Kadın kan davasına neden olmuşsa veya intikam alınırken 

intikamı alacak kişiye yani oğluna, kocasına, kardeşine veya akrabasına sağladığı 

                                                 
284 Nirun, a.g.e., s.30. 
285 Özer, Doğu Anadolu’da…, s.123. 
286 Ünsal, a.g.e., s.123. 
287 A.e., s.125. 
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yardım ve yararlılıkla etkin bir role sahip ise dahi asla öldürülecekler listesinde yer 

almaz. Çünkü geleneğe göre, kadını öldürmek zayıflık ve şerefsizliktir.288  

 

 

  2.6.4. KAN GÜTMENİN NEDENLERİ 
 

  Kan davalarının nedenleri, ekonomik ve toplumsal olmak üzere ikiye 

ayrılabilir. 

 

  Ekonomik nedenler de kendi içinde ayrılır: 

  1.Toprak anlaşmazlıkları: Tarımsal karakterin egemen olduğu 

köylerimizde toprak kıtlığı çatışmalara yol açmaktadır. Özellikle kadastro girmeyen 

araziler üzerinde iki grup hak iddia ekmekte, bu yüzden kuşaklar boyunca süren 

cinayetler görülmektedir. Kan davalarının baskın nedeni budur.289   

 

  2.Sınır anlaşmazlıkları: Toprak kıtlığı nedeniyle, birinin diğerinden 

alacağı bir karış toprak parçası, çatışmaları, kan davalarını doğurabilmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan çok karmaşık bir toprak mülkiyet düzeni devralınmıştır 

ve o zamandan bu yana da değişen insan-toprak ilişkisine göre, kişilerin toprak 

tasarrufları bambaşka biçimlere girmiş, fakat bunlara geliştirici ya da statükoyu 

saptayıcı hiçbir düzen getirilememiştir.290 Çok eskilerden beri, hiçbir hukuksal 

dayanağı olmaksızın, sadece zilyetliğe dayanılarak kullanılan toprakların mülkiyeti 

üzerine uyuşmazlıklar veya kırsal kesimde tapu-kadastronun yetersizliğinin de 

etkisiyle, tarlaları ayıran sınırlar konusunda anlaşmazlıklar çıkması sık rastlanan 

durumlardır.291  

 

                                                 
288 Özer, Doğu Anadolu’da…, s.124. 
289 Ahmet Özer, Modernleşme ve Güneydoğu, Ankara, İmge Kitabevi, 1998, s.147;  Özer, Doğu 
Anadolu’da…, s.121; Tezcan, Kan Dâvâları…, s.21-22.; Selahattin Keyman, “Kan Gütme Saikiyle 
Öldürme”, Türk Hukuku ve Toplumu Üzerine İncelemeler, No:1 ed. Adnan Güriz ve Peter 
Benedict, Türkiye Kalkınma Vakfı Yayınları, 1974, s.375. 
290 Mübeccel Kıray, Toplumbilim Yazıları, Ankara, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1982, s.232. 
291 Ünsal, a.g.e., s.102. 
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  3.İşsizlik, yoksulluk: Ekonomik bakımdan oldukça geri kalmış 

bölgelerimizde, özellikle doğuda yoksulluk egemendir. Bu yüzden, bir karış 

topraktan elde edilecek ürün için sınır çatışmaları, bir ağaç yüzünden kavgalar ve bir 

ot yığınının yanması yüzünden hayvanlarının kışın yiyeceksiz kalmasıyla iki taraf, 

kanlı çatışmalara girer. Yoksulluk öç almayı da teşvik eder. Zira, kişi öldüğünde 

veya mahkum olduğunda kaybedecek bir şeyi olmadığını düşünür.292 

 

  4.Zenginlik ve parayla adam tutma: Bazı varlıklı kimseler servetleri 

ve yaşama arzuları yüzünden hayatlarını tehlikeye sokmak istemezler. Fakat 

şerefsizlik damgası da yememek için aracı kullanarak (parayla adam tutarak) öçlerini 

alırlar. Tutulan adamlar, genellikle, başıboş dolaşan, serserilik yapan, hırsız, paraya 

ihtiyacı olan ya da kan güdülene her hangi bir nedenle düşmanlık besleyen 

kimselerdir.293     

 

  5.Kadının ekonomik değeri: Kadın çeşitli ekonomik görevleri olan 

bir kimsedir. Hayvanlara bakar, tarlada çalışır, ot biçer, ormana oduna gider, ailesel 

görevleri yerine getirir. Erkeğe oranla çok daha fazla çalışır, üretimde ciddi rol 

oynar. Bu nedenle kadın ya da kız kaçırmalar kan gütmeleri doğurabilir.294 

 

  6.Sulardan ve otlaklardan yararlanma: Özellikle Batı Karadeniz’de 

tarlaların sulanması için mevcut suların kullanılması konusunda çatışmalar ve hatta 

kan gütmeler olabilmektedir. Yine Doğu Anadolu’da komşuların birbirlerinin 

otlaklarına kasten veya kazaen hayvanlarını sokmaları, hayvanların da araziye zarar 

vermeleri sonucunda kan davaları başlayabilmektedir.295 

 

  Hilmi de, törelerin egemen olduğu bölgelerde arazinin büyük değeri 

olduğunu, insanların sahip oldukları toprağın büyüklüğü oranında şan ve şeref sahibi 

                                                 
292 Tezcan, Kan Dâvâları…, s.23. 
293 A.e., s.23-24.   
294 A.e., s.25. 
295 A.e., s.26. 
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olduklarını, bu nedenle arazilere yapılan en küçük saldırı veya tecavüzün düşmanlık 

doğurabileceğini belirtmektedir.296 

 

  Toplumsal nedenler ise şöyledir: 

  1.Kız kaçırma ve kadınla ilgili nedenler: Kadınlarla ilgili 

çıkabilecek şiddet olayları ve düşmanlıklar, kadının değerler sistemindeki 

konumundan kaynaklanmaktadır. Buna göre, kadına karşı yapılacak bir eylem 

topluma karşı yapılmış sayılmaktadır. Irza geçme, kız kaçırma, zina gibi kadınlara 

yönelik olaylar ile erkeklik taslama ve dedikodu, toplumsal (ekonomik olmayan) 

nedenlerin başında gelir.297 Özellikle Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri’nde görülen kan davalarının çoğunluğu kız kaçırma yüzündendir.298 

 

  2.Silah taşıma geleneği: Toplumumuzda silahlanma geleneği öteden 

beri vardır. Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin köylerinde 

çocuklara küçük yaştan itibaren silah kullanma öğretilir. Bu, bir bakıma güvenlik 

ihtiyacından doğmuştur. Ancak, silah taşımak aynı zamanda yiğitlik sembolüdür. 

Silah günlük yaşamda önemli bir yer tutar. Düğün, nişan, sünnet ve her türlü 

şenliklerde silah patlatma uğur sayılır.299 Silah taşıma alışkanlığı şüphesiz şiddete yol 

açabilecek bir tutumdur.300 Böyle olunca, bu alışkanlık kan gütme olaylarının o 

bölgelerde ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde rol oynamaktadır.301  

 

  3.Adaletin yerine getirilmediği inancı ve devlet otoritesinin 

zayıflığı: Bu neden, olay bir kez başladıktan sonra, onun sürekliliğini sağlayan, onu 

pekiştiren nedendir. Köyler, toplumsal dönüşümleri kentteki şiddetiyle yaşamasalar 

da, özellikle yerel düzeyde asayişin korunması konusunda ciddi güçlüklerle 

karşılaşmaktadır. Her ne kadar, köylerde özellikle dışarıyla ekonomik alışverişlerin 

                                                 
296 Ömer Faruk Hilmi, Güneydoğu’da Töre ve Kan Davaları-GAP’ın Üzerine Törelerin Kanlı 
Gölgesi Düşmemeli, No:1, Şanlıurfa, Ufuk Gazetesi Yayınları, 2000, s.22. 
297 Şimşek, a.g.e., s.63. 
298 Tezcan, Kan Dâvâları…, s.26. 
299 A.e., s.32-34. 
300 Mustafa Tören Yücel, Adalet Psikolojisi, Geliştirilmiş 6. Bası, Ankara, Başkent Matbaası, 2007, 
s.13-20. 
301 İçli, a.g.e., s.161. 
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gelişmesiyle kente bağımlılığın arttığı söylenebilirse de, çağdaş devlet otoritesinin 

köy üzerinde henüz tamamen kök salamadığı göz önünde tutulduğunda, köyler (yerel 

toplum) ile bütünsel toplum arasındaki değerler çatışmasının keskinleşmesi doğaldır. 

Eğer köy hem geleneksel otoritesinden yoksun kalır, hem de bunların yeri devletçe 

doldurulamazsa, ortaya otorite (iktidar) boşluğu çıkar.302 

 

  Bir bölgede halk, devletin kendisini koruyamayacağını düşünüyorsa, 

bu güvensizlik ortamında daha çok silahlanmaya gidecektir. Güvenlik güçlerinin 

yetersizliği sebebiyle failin yakalanamaması, yargılamaların uzun yıllar sürmesi gibi 

nedenlerle, devletten umduğunu bulamayan kimseler, hınçla ve öç alma duygusunun 

etkisiyle, kişisel adaleti gerçekleştirmeye çalışacaktır. Sözde etkili görünen fakat 

gerçekte çok zayıf otoritelerin bulunduğu yerlerde, grup üyeleri arasında doğan bir 

düşmanlığın büyük olasılıkla uzun süreceği kesindir. Yani, siyasal ve hukuksal 

denetim ne kadar zayıf olursa, intikamlar dizisi de o denli kolay sürüp gidecek ve 

anlaşmazlığın çözümlenmesi zorlaşacaktır.303 Sık sık çıkarılan aflar da bu durumu 

yaratan etkenlerdendir.304 

 

   4.Telkin ve teşvik geleneği: Telkin ve teşvik geleneği ise, tetikleyici 

bir konumda bulunmaktadır. Telkin, sözle, kanlı gömleklerin gösterilmesiyle, ölenin 

eşyasının tanıtılmasıyla veya evlerde duvarlara asılan fotoğraflarla yapılabilir.305 

 

  5. Namus ve şeref anlayışları ile çevrenin etkisi: Peristiany’e göre 

“namus”un ikili bir işlevi vardır. Öncelikle, “Namus, insanları üyesi bulundukları 

topluluğun idealleriyle uyum içinde davranmaya iter. Bu bakımdan namus, sosyal 

değerler ve beklenen davranış biçimi arasında ‘psikolojik bir köprü’ oluşturur.” 

İkinci olarak “Namus statükoyu (yani mevcut güç ilişkileri ve bağlı oldukları sosyal 

hiyerarşi) meşrulaştırmaya ve kültürün belirlediği öncelik hakları arasında uyum 

                                                 
302 Ünsal, a.g.e., s.62-63. 
303 A.e., s.64. 
304 Dönmezer, “Kriminoloji Açısından…”, s.4-5; Ercan Belen, Kan Davası-Seminer Çalışması (25 
Mayıs 1974 Trabzon), Ankara, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Sevinç Matbaası, 1975, s.44-56. 
305 Tezcan, Kan Dâvâları…, s.38-43. 
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sağlamaya yarar.”306 Geleneksel köy topluluklarında namus, en değerli manevi 

öğelerden biridir. Namusuna leke sürülecek her olay, evin erkeğini her türlü suç 

sayılacak eyleme yöneltebilir. Gaziantep’te söylenen şu söz namusun değerini açıkça 

belirtiyor:307 “Kanın diyeti beş yüz, namusunki bin kesedir.” 

 

  Bireyin ve bir ailenin sosyal değerinin ölçütü olan şeref kavramı da 

namusun ayrılmaz bir parçasıdır. Kan gütmenin, namus cinayetleriyle temel anlamda 

nasıl da yakın olduğu burada görülmektedir.308 Yine, öç alacak kimse daima 

komşuların ve diğer kışkırtıcıların etkisi altındadır. Kişi öç almaz veya bundan 

vazgeçerse çevrede ayıplanır, korkaklıkla itham edilir.309  

 

  6.Bunlardan başka, kan gütmenin sürdürülmesinden yararlanmak 

isteyen nüfuzlu kimselerin etkisi, kabadayılık ve yiğitlik, senlik-benlik kavgaları, adi 

kavgalar, akrabalar arası anlaşmazlıklar, particilik ve ağalık, aşiret, gibi olgular kan 

gütmenin nedenleri olarak sayılabilir.310 

 

 

  2.6.5. NASIL ÖNLENEBİLİR? 
 

  Ünsal’ın da belirttiği gibi, Anadolu’da görülen kan davaları bir 

rastlantının sonucu veya alın yazısı değildir. Yalnızca, karşısında bilinçli ve uygun 

önlem alınması gereken toplumsal bir olgudur.311 Kan gütmelerle mücadelede, 

bunların kriminolojik niteliklerini göz önünde bulunduran kapsayıcı bir suç politikası 

uygulanması gerekir.312 Esasen, kan gütmenin ana sebepleri yapısaldır ve sosyo-

kültürel, sosyo-ekonomik kökenlere dayanır. Bu nedenle, bu uygulamanın ortadan 

kalkması için, kan davası geleneğinin hüküm sürdüğü alt sosyal sistemde ve kültürde 
                                                 
306 Ünsal, a.g.e., s.55. 
307 Tezcan, Kan Dâvâları…, s.44. 
308 Bu nedenle bkz.: aş. Töre Cinayetlerinin Nedenleri, s.88-115. 
309 bkz.: yuk. s.77. 
310 İlhan Akbulut, Yeni Türk Ceza Kanunumuza Göre Kan Gütme Saiki İle Adam Öldürme  
(Yargıtay İçtihatları İle), İstanbul, Kazancı Hukuk Yayımevi, 2006, s.23-27; Tezcan, Kan 
Dâvâları…, s.46-52; Dönmezer, Kriminoloji, s.213-214. 
311 Ünsal, a.g.e., s.209. 
312 Dönmezer, “Kriminoloji Açısından…”, s.15. 
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yapısal değişikliklere ihtiyaç vardır. Bu ise, bir gecede veya bir kanunla 

gerçekleşebilecek bir değişim değildir.  

   

  Alacakaptan, ceza hukuku açısından gereken düzenlemenin makul ve 

hukuki bir şekilde yapılması ve adalet cihazının hızlı ve doğru biçimde işlemesi 

bakımından bir takım yeni tedbirler alınması gerektiğini belirtmekle beraber, salt 

hukuk kurallarıyla, özellikle ceza hukuku kurallarıyla bu fenomeni önleme 

olanağının hemen hiç bulunmadığını, hukuk dışında kalan ve fakat hukuka yabancı 

olmayan birtakım tedbirlerin alınmasının lazım geldiğini ifade etmektedir.313 Özgen 

de benzer şekilde, suçla mücadele konusunda olduğu gibi kan davası ile mücadelede 

de, ülkemizde hatalı bir yol seçildiğini ve ceza kanununun değiştirildiğini (765 sayılı 

TCK’nın 450 maddesine 10. fıkranın eklenmesi), oysa cezayı artırmanın veya 

şiddetlendirmenin, hiçbir şekilde tek başına suçları önleyici nitelikte olmadığını 

belirtmiştir.314 

 

  Yapısal değişimin gerçekleşme sürecinde alınabilecek idari, adli, 

sosyal ve ekonomik bir takım önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz:  

  - Her şeyden önce devlet otoritesini ve gücünü göstermeli, kollarının 

her yere uzandığını yerel düzeyde de kanıtlamalı,315  belirli bölgelerde merkezi 

otorite ile rekabet eder şekilde kuvvetli olan hısımlık gruplarının egemenliklerine son 

vermelidir.316 

  - Kan gütmelerin görüldüğü yerlerde, adli mekanizmanın hızlı, adil, 

hakkaniyetli, tarafsız ve etkin çalışması sağlanmalı, halkın kamu adaleti yoluyla 

sonuca ulaşılamayacağı yönündeki inancı kırılmalıdır. 

  - Adli mekanizmaya yardım eden personelin (adli kolluğun) 

oluşturulması, özellikle kırsal kesimlerde büyük yarar sağlayacaktır.317 

                                                 
313 Uğur Alacakaptan, Kan Davası-Seminer Çalışması (25 Mayıs 1974 Trabzon), Ankara, Türkiye 
Barolar Birliği Yayınları, Sevinç Matbaası, 1975, s.23. 
314 Eralp Özgen, Kan Davası-Seminer Çalışması (25 Mayıs 1974 Trabzon), Ankara, Türkiye 
Barolar Birliği Yayınları, Sevinç Matbaası, 1975, s.24-25. 
315 Ünsal, a.g.e., s.209. 
316 Dönmezer, “Kriminoloji Açısından…”, s.15. 
317 Ünsal, a.g.e., s.210. 
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  - Devletin tapu-kadastro çalışmasını hızlandırması, hâlâ yarı feodal 

yapıların egemen olduğu bu bölgelerde toprak reformunun gerçekleştirilmesi, toprak-

insan ilişkisinin hukuksal güvenceye bağlanması şarttır.318 

  - Kan gütmelerin görüldüğü bölgelerde, işsizliği önleyici tedbirler 

alınmalı, özellikle tarım dışı çalışma olanakları sağlanmalı, örneğin yeni sanayi 

merkezleri kurulmalıdır.319  

  - Silah kaçakçılığına ve silah taşıma alışkanlığına karşı da etkin 

mücadele yürütülmelidir.320  

  - Eğitim hizmetlerinin ve okullaştırma hizmetlerinin artırılması, kan 

gütme anlayışıyla mücadelede oldukça önemlidir. Zira yapılan araştırmalar kan 

güden insanların çok büyük çoğunluğunun cahil, eğitimsiz kimseler olduğunu ortaya 

koymuştur.  

  - Kitle iletişim araçlarıyla, yetişkinlere yönelik halk eğitim merkezleri 

kurulmak suretiyle veya sosyal hizmet uzmanlarından yararlanarak, halkın 

bilinçlendirilmesine çalışılmalıdır. 

 

  Tüm bunlar yanında, Osmanlı Devleti zamanında bir dönem faaliyet 

gösteren Musalahat-ı Dem adı verilen uzlaştırma komisyonu gibi kan gütme olayıyla 

ilgilenen yerel bir komisyonun kurulması321 ve kirvelik kurumunun 

yaygınlaştırılmasıyla aileler arası güçlü manevi bağların meydana getirilmesi de322 

önerilmiştir. Saydığımız bu önlemler sayesinde -kan gütmeler tamamen ortadan 

kaldırılamasa da- en azından olayın boyutu küçültülebilecektir. 

   

 

 

 

 

 

                                                 
318 Tezcan, Türk Ailesi…, s.112; Ünsal, a.g.e., s.212-213. 
319 Tezcan, Türk Ailesi…, s.113; Ünsal, a.g.e., s.214. 
320 Tezcan, Türk Ailesi…, s.113; Ünsal, a.g.e., s.212. 
321 Tezcan, Türk Ailesi…, s.116-119; Ünsal, a.g.e., s.212. 
322 Özer, Doğu Anadolu’da…, s. 125. 
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  3.TÖRE CİNAYETLERİNİN SOSYOLOJİK 

NEDENLERİ 
 

  Töre cinayeti olarak kabul edilmesi gereken bazı intihar ve namus 

cinayeti vakalarının, kan gütmenin nedenlerini yukarıda ayrı ayrı izah etmiştik.323 

Şimdi de, bu kendine özgü nedenler dışında, töre cinayetlerinin genel, birbirleriyle 

bağlantılı ve aslında birbirlerinin türevi durumunda olan nedenlerini aktardığımız 

örnek olaylar ışığında tek tek ele alacağız:   

 

 

  3.1. ATAERKİL AİLE YAPISI (MUTLAK ERKEK 
OTORİTESİ) 
  

  Ataerkillik, erkek otoritesine dayanan bir tür toplumsal örgütlenme 

düzenidir. Bu düzenin temelini erkeğin üstünlüğü fikri oluşturur; soy erkekler 

tarafından belirlenir, hakimiyet erkeklerindir. Ataerkillik sözcüğü Türkçe kökenlidir. 

Türkçe'ye Fransızca'dan geçen ve Batı dillerinde Ataerkillik manasında kullanılan 

patriarka sözcüğü ise Latince patria (baba) ve Yunanca achein (hükmetmek) 

kelimelerinden türemiştir. ataerkilliğe dayanan, ata erki temelli olan oluşumlara 

"ataerkil" veya "patriarkal" denir.324 Ataerkil geniş aileler varlıklarını ortak bir 

malvarlığına borçludur. Büyük toprak sahipliği geniş aileyi ve ataerkil düzeni 

desteklemekte ve devam ettirmektedir. Ataerkil toplumlarda erkeklere kadınlardan 

daha çok saygı gösterilir. Bu erkek üstünlüğü ilkesi etrafında, toplumun kültürü, 

adetleri, inancı ve mitolojisi, anaerkil düzenli toplumunkinden farklı bir biçim 

oluşturur. 

   

 

                                                 
323 İntihar nedenleri için bkz.: yuk. s.68-70; kan gütme nedenleri için bkz.: yuk. s.81-85.  
324 http://tr.wikipedia.org/wiki/Ataerkillik, (çevrimiçi) 02.05.2008.  
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  Kandiyoti, klasik ataerkilliğin yapısal özelliklerini şu şekilde 

saymaktadır:325 

  - Saygınlık kalıpları yaşa dayalıdır.  

  - Kadınlar ve erkekler için farklı hiyerarşiler söz konusudur. 

  - Cinslerin faaliyet alanları ayrışmıştır. 

  - Kadınların emeğine ve üreme kapasitelerine evlenerek dahil 

oldukları erkek soyu tarafından el konur. 

 

  Abdo, ailelerin, aşiretlerin, klanların ve pek çok kurumsallaşmış dinin 

yapısında önemli bir yeri bulunan ataerkil ideolojinin, namus cinayetlerinin sürekli 

hale gelmesine önemli katkı yapan faktörlerden biri olduğunu ve sınırlı ve dar 

tanımlı bir öznel kültür içinde ataerkil ideolojinin varlığını korunmak ve hatta 

devletten bile daha uzun süre ayakta kalmak için daha fazla gerekçeye sahip 

olduğunu belirtmektedir.326    

 

  Her ne kadar günümüzde, demografik ve öteki sınırlamalar üç kuşak 

ata soylu hane sayısını azaltmış ise de, bu hanenin güçlü bir kültürel ideali temsil 

ettiğinde kuşku yoktur. En yaşlı erkek, daha genç erkekler de dahil, tüm aile bireyleri 

üzerinde otoriteye sahiptir. Ataerkillik altında, kızlar, küçük yaşta, başında 

kayınpederlerinin olduğu haneye evlilik yoluyla verilir, orada bu kızlar yalnızca 

bütün erkekler tarafından değil, kendilerinden daha yaşlı olan kadınlar, özellikle de 

kayınvalideleri tarafından ezilirler. Ataerkil geniş ailede kadın, genç bir gelin olarak 

yaşadığı zorlukları ve yoksunlukları sineyi çekip, ileride kendi gelinleri üzerinde 

kuracağı denetim ve otorite beklentisiyle ataerkil yapıyı içselleştirir.327  

  

  Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız gibi, ataerkil yapı içinde, erkek 

kadın üzerinde, özellikle de onun cinselliği üzerinde denetime sahip olduğunu 

düşünmekte, kadın kendi bedeni üzerinde söz sahibi özgür bir birey olarak 
                                                 
325 Deniz Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar – Kimlikler ve Toplumsal ve Dönüşümler, 1. 
b., Metis Yayınları, 1997, s.170. 
326 Nahla Abdo, “Honour Killing, Patriarchy, and the State: Women in Israel”, Violence in the Name 
Of Honour-Theoretical and Political Chalenges, First Edition, İstanbul, İstanbul Bilgi University 
Press, 2004, p.63-64. 
327 Kandiyoti, a.g.e., s.120-122. 
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görülmemektedir. Kadın, erkeğe ve aileye bağımlı ikincil bir cins olarak 

algılanmaktadır.328 Erkek varlığını ve haklarını merkeze alan bu anlayış, kadını kendi 

var oluş serüveninin öznesi kabul etmez ve doğumundan itibaren onu erkekten aşağı 

bir varlık olarak algılar ve kendi kodunda bu şekilde konumlandırır.329  

  

  Kardam’ın bir raporunda330 sunduğu ve Adana’da görüşülen, 30 

yaşındaki imamın şu sözleri ataerkil zihniyeti ortaya koymak bakımından anlamlıdır:  
  “İyi bir koca da tabii ki dinimizin emrettiği gibi yaşamalıdır her şeyden önce. Çünkü 

dinimiz kötü şey emretmez. O kocanın karısına da iyi davranması lazım. Karısı onun emrinde 

çalışmakla mükelleftir ama onu hor görmemesi lazım. Mesela, ‘kalk, git lan bana bir bardak su getir’, 

gibi kabaca değil de, ‘bana bir bardak su getirir misin?’ gibi söylemesi lazım. Zulüm ile 

davranmaması lazım.” 

  “İyi bir evlat ilk başta iyi olması için terbiyeli olması lazım. (…) Anne babaya 

saygılı olması lazım. (…) Kazandığı parayı ailesine getirip vermesi lazım. Ailesi ona bir harçlık verse 

ona yetebilir. O evladın hem dini hem dünyevi işleri iyi bilmesi lazım.”    

  “Kız evladın edepli olması lazım. Herkesle konuşması yanlış olur. Ailesine, 

kardeşlerine saygılı olması lazım. Kızların çalışmaması gerekir. Şimdi çalışınca, insanın namusunu 

çalıştırması uygun değildir. Ayıp bir şeydir. Çalıştığı yerde herkes ona bakarsa, yanlış ortamlara 

girerse, namustur sonuçta ne olacağı belli olmaz. Namusu elden giderse o aile perişan olur. O 

bakımdan kız çocuklarının çalışmaması daha uygun olur. Zamanı geldiğinde evlenmeleri daha 

güzeldir.”  

  “Namuslu bir kadın kocasının dediğinden dışarı çıkmaması lazım. Kocasına karşı 

gelmemeli. Kocasını çiğnerse o kocanın gururu kırılır. Giyimine dikkat etmesi lazım. Nefis kabartacak 

giyimi olmaması lazım. O hareketlere girmemesi gerekir. Kocasına bağlı olması lazım. Eğer bir 

kadının gözü dışarıdaysa o ailenin de mutlu bir hayatı olamaz. Kadın kocasına sürekli bağlı olması 

gerekir. Onunla herkesten daha çok vakit geçirmeli. Öyledir de zaten.” 

  “İkincisi de kocasının sırlarını açığa vurmaması lazım. Kimselere söylememesi 

lazım. (…) Kadın kocasıyla ilgili şeyleri söylerse ailenin huzuru kalmaz. (…) Hani bir laf var derler 

ya, ‘koca hem sever, hem döver.’ Tamam sürekli hep döverse elbette olmaz ama ara sıra olduğunda 

kimseye söylemesi ailenin huzurunu kaçırabilir. Kadın ancak kocasının yanında bir çiçek gibi 

                                                 
328 “10/182 “Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesi”, Töre ve Namus Cinayetleri ile 
Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, s.3.  
329 “Genel Kurul Görüşme Tutanakları, 18.05.2005 tarihli 100. Birleşim”, Töre Cinayetleri ile 
Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, s.9.  
330 Filiz Kardam, Türkiye’deki Namus Cinayetlerinin Dinamikleri-Eylem Programı İçin 
Öneriler-Sonuç Raporu, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Nüfus Bilim Derneği, s.20-21. 
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açılabilir. Mesela kadın hastaysa erkek bulaşık yıkarsa bir gün iki gün bu ayıp değildir. Kadın bir hata 

yaptığında gidip kocasından özür dilemesi de eksiklik değildir. Bunlar olmazsa o ailede huzur 

kalmaz.”  

 

 

  3.2. KOLEKTİF  BİLİNÇ (MEKANİK DAYANIŞMA) 

 
  Yukarıda da izah ettiğimiz üzere331 insanoğlunun yerleşik düzene 

geçmesi ve toplu halde yaşamaya başlamasıyla birlikte topluluğun üyelerinden birine 

yapılan haksızlık grubun bütününe yapılmış gibi benimsenip algılanmıştır. Batılı 

olmayan ve özellikle sanayileşme sürecinden az etkilenmiş toplumlarda ve 

geleneksel üretim biçimi ile insan ilişkilerinin sürdürüldüğü görece az gelişmiş 

bölgelerdeki gruplarda kolektif bilinç ya da mekanik dayanışma ön plandadır. 

Grubun ortak değerleri ile çıkarlarının korunması ve amaçlarının 

gerçekleştirilebilmesi, üyelerinin bütün halinde harekete geçmesini sağlamakta, 

başkalarına karşı “biz” duygusunu ön plana çıkarıp geliştirmektedir.332 

 

 

  3.3. FEODALİTE, KAPALI TOPLUM YAPISI VE 

GELENEKSEL BAKIŞ AÇISI 
   

  Kırsal kesim kültürünü yansıtan töre cinayetleri, ekonomisi tarıma 

dayalı, feodal karakterli, kapalı toplumlarda görülmektedir. Aile fertlerinin her 

konuda aile reisinin hakimiyeti altında olduğu yapıda kazanç müşterek ve kadınlar 

erkeğe bağlıdır. Karar verme yetkisi aile reisine ait olduğundan diğer bireylerin 

bağımsız düşünce yetenekleri gelişmemiştir, özgüvenleri zayıftır; bunlar, tek 

başlarına karar veremezler. Feodal toplumda kadın, toplumsal ve ekonomik yaşamda 

                                                 
331 bkz.: yuk. s.72-76. 
332 Ahmet Cihan, “Töre ve Namus Cinayetlerine Üniversite Gençliğinin Bakışı ve Toplumdaki 
İzdüşümü: Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Örnekleri”, Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre 
ve Namus Cinayetleri Uluslararası Sempozyumu, 26-27 Eylül 2003, ed. Talip Atalay, İlknur Uluğ, 
Ahmet Atak, Diyarbakır, Akader, 2003, s.51-52; Ayrıca, bkz.: yuk. “Kan gütmenin antropolojik 
yönü” , s.70-74.  
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bir “meta” olarak değerlendirildiği için, kadının bedeninin geleceği üzerinde söz 

söyleme hakkı, bu metaya sahip olan erkeklerdir. Kadının, hakkında söz sahibi olan 

erkeğin (kocası, babası veya erkek kardeşi) rızası dışında bedeni hakkında tasarruf 

etmesi, onun ölümüne yol açmaktadır.333  Geleneksel (kapalı) aile yapısında, medeni 

haklar açısından kadına biçilen rol ve işlevler son derece kısıtlı olup ailenin karar 

verme süreçlerine etkisi olan aile büyükleri bulunmaktadır. Üyelerinin çoğunluğu 

erkek olan bu oluşuma aile meclisi denilmektedir.334  
 

  İnsanların daha çok yakınlaşmasını sağlayan “kan bağı-akrabalık 

ilişkileri”, kadın-erkek ilişkilerini de etkilemektedir. Kadının namusu ailenin namusu 

haline gelmekte ve kadının cinselliği “kolektif namus” adıyla toplum içinde bir grup 

tarafından denetlenmektedir. Kadın namusunu koruyamazsa, bundan bütün aile yara 

alacaktır.335   

 

 

  3.4. KADIN-ERKEK EŞİTSİZLİĞİ, KADININ 

STATÜSÜ  
  

  Cumhuriyet dönemi başından itibaren ciddi mesafe alınmış olmasına 

rağmen, kadınlar, günümüzde hala kişiliğinin gelişmesi ve özgürleşmesi engellenen, 

toplumsal ve ekonomik baskı altında tutulan kimselerdir. Baskıcı ve otoriter 

öğretilerin varlığı, aile üyelerinin bağımsız bireyler olmaları önündeki engel olarak 

karşımıza çıkmakta ve bireyselliği ortadan kaldırmaktadır. Böylece kız çocuğu 

babasının yanında sofraya oturamamakta, erkek çocuk olana kadar doğumlar devam 

etmekte, kız çocukları akrabaları dışındaki kişilerle nadiren evlilikler yapmakta ve 

yapılan bu evliliklerde rıza aranmamaktadır. İşte bu bireysellik dışı geleneksel aile 

hayatı kuralları ve eğitimleri, bireysel davranmak isteyen, bu doğrultuda girişimde 

bulunan kadınların ve kız çocuklarının hayatlarına mal olabilmektedir.   
                                                 
333 Halil İbrahim Bahar, “Cinsiyet Ayrımı, Töre veya Namus Cinayetleri”, USAK Stratejik Gündem, 
15.11.2006, http://www.usakgundem.com/yazarlar.php?type=6&id=492, (çevrimiçi) 07.05.2008. 
334 “Töre Cinayetlerinin Nedenleri, Çözüm Önerileri”, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 
http://www.shudernegi.org/torecinayetleri.htm, (çevrimiçi) 07.05.2008.  
335 Emek, a.g.e., s.8. 
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  Mojab, kadına yönelik şiddetin, erkek ve kadın arasında tarihsel 

olarak eşitliğe dayanmayan güç ilişkilerinin bir göstergesi olduğunu, erkeklerin iki 

cinsiyet arasındaki bu eşitsizlikten cesaret alarak kadınlar üzerinde hakimiyet 

kurduklarını, onlara karşı ayrımcılık uyguladıklarını ve onların gerçek anlamda 

ilerlemelerini engellemeye çalıştıklarını; kadına yönelik şiddetin, kadınları erkeklere 

göre daha aşağı bir statüde var olmaya zorlayan en önemli sosyal mekanizmalardan 

biri olduğunu belirtmektedir.336   

 
  Töre cinayetlerinde genellikle kurbanın kadın, cinayete karar verenin 

erkek olması da cinsiyet ayrımının önemli bir toplumsal yansımasıdır.337 Kadınlar 

doğrudan veya dolaylı olarak üretime katkıda buluna gelmiş iseler de, hiçbir zaman 

bağımsız birer ekonomik güç olarak düşünülmemiştir.338 Bir kadının yaşam alanı 

genellikle evidir ve sosyal statüsü ailesine, özellikle de kocasının statüsüne 

bağlıdır.339 Bu statü nedeniyle de, kadınlar çoğu kez kendi gelecekleri hakkında 

alınacak kararlarda söz sahibi olamamakta ve maruz kaldıkları haksızlığın 

giderilmesi hususunda görüş bildirememektedirler.340 Akkoç, KA-MER’e yapılan 

başvuruları göz önünde bulundurarak, tüm namus cinayeti vakalarında ortak olan 

yanın, kadınların kendilerine biçilen toplumsal rollere uygun davranmamaları 

olduğunu söyler. Farklı kültürlerdeki yüzlerce uygulamaya ilişkin tek cümlelik neden 

şudur: Kadınların ikincil konumları devam etmektedir.341 Türkiye’de değişimler 

toplumsal cinsiyet ilişkilerinin en can alıcı kısımlarına, örneğin cinselliğe ilişkin çifte 

standarda ve kadınların rolünün tanımlanması gibi konulara neredeyse hiç 

dokunmamıştır. Bu bağlamda, Kandiyoti, Türk kadınının “kurtulmuş” fakat 

“özgürleşememiş” olduğunu belirtir.342   

 
                                                 
336 Shahrzad Mojab, “Theoretical Explorations of Honour Killing the Universality of ‘Killing’”, 
Violence In the Name of Honour-Theoretical and Political Challenges, p.23. 
337Bahar, a.g.e., (http://www.usakgundem.com/yazarlar.php?type=6&id=492), (çevrimiçi) 07.05.2008.  
338 Cihan, a.g.e., s.52. 
339 Ergil, Türkiye’de Terör…, s.208.  
340 Cihan, a.g.e., s.52. 
341 Nebahat Akkoç, “The Cultural Basis of Violence in the Name of Honour”, Violence In the Name 
of Honour-Theoretical and Political Challenges, p.121. 
342 Kandiyoti, a.g.e., s.71-72. 
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  3.5. KADININ “SINIRLI VARLIK” OLUŞU VE 

CİNSEL OBJE OLARAK GÖRÜLMESİ 

 
  Geleneksel ilişki biçimlerinde toplumun ve aile gruplarının kadınlara 

öteden beri yüklediği rol ve fonksiyonlarda ve onlardan beklenilen tutum ve davranış 

modellerinde radikal değişmeler ve farklılaşmalar ortaya çıkmadığından töre ve 

namus cinayetleri, sayısal olarak görece azalmış, ancak kadınlar “sınırlı varlık”343 ve 

cinsel obje olma konumundan çıkamamıştır. 

 

  Kadının cinselliği üzerinde de toplu denetim söz konusudur ki bunun 

önemli bir nedeni, kadının cinsel iffeti ile aile ya da sülalenin şerefi arasında kurulan 

bağlantıdır. Kadınların cinselliğine, her hangi bir yanlış davranış nedeniyle bütün bir 

topluluğa, sülaleye ya da aileye utanç ya da şerefsizlik getirecek denli büyük ve 

olumsuz bir güç atfedilmiştir. Bu nedenle kadınlar, tamamen eve kapatılmaları ve 

örtünmelerinden, kamusal alana girişlerinin ve hareketlerinin sınırlandırılmasına 

kadar varan katı dışsal baskılar altında yaşamaktadırlar.344 KA-MER’e yapılan bir 

başvuru bunu ortaya koymak bakımından anlamlıdır:345  

(Başvuru Tarihi: 20.01.2003, Eğitim Durumu: İlkokul mezunu, Yaşı: 

19, Medeni Durumu: Bekar)  
  “Birlikte olduğu erkek ile cinsellik yaşayıp, bekaretini kaybettiği için ailesi 

tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştır. Önce intihara zorlanmıştır. İntihar etmeyi reddeden kadın, 

öldürülmek üzereyken kaçmayı başararak evine yakın olan bir gazete bürosuna sığınmıştır.” 

 

 

 

 

 

                                                 
343 Cihan, a.g.e., s.52. 
344 Kandiyoti, a.g.e., s.74. 
345 KA-MER, Alışmayacağız! (We will not get used to!), Namus Adına İşlenen Cinayetler-2003 
Raporu, Yaylacılık Matbaacılık Ltd., y.y. 2004, s.28. 
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  3.6. TOPLUMSAL BASKI 

 
  Namus cinayetlerini özendiren, destekleyen ve bu tür cinayetleri 

işleyenleri koruyan bir sosyo-kültürel çevrenin olduğu bilinmektedir. Bu çevrede 

namus cinayeti işleyenlere adi caniler gözüyle bakılmayacağı doğaldır. Aksine, bu 

insanlar namuslarını/şereflerini korurken onların toplumsal değer ve ahlâk 

yargılarına uygun hareket ettikleri için onay görürler.346 Töre cinayetlerini araştıran 

ve bu konuda Diyarbakır’da yaşayan altı kişiyle bir ön görüşme yapan Bağlı da, 

bölgede yaygın olarak geleneksel yapının çok katı işlediğini, bu geleneksel yapı 

içindekilerin kendilerini birey olarak görmediklerini, daha çok bir grubun üyesi 

olarak gördüklerini, bu grubun içerisinde bir şahsiyet kazanabildiklerini, toplumsal 

değerler töre cinayetini ön görüyorsa bunu yaptıklarını ifade etmektedir.347 

 

  Yukarıda kan gütme olayının sosyolojik yönlerinden biri olarak 

belirlediğimiz, çevrenin bireye öç almasını teşvik etmesi348 burada da geçerlidir. 

Çünkü çevredekilerin genel görüşü, namusun temizlenmesinin “şeref” olduğu 

yönündedir. Birey, kendi iradesi yanında, içinde bulunduğu çevrenin gelenek ve 

görenekleri ile geleneksel ahlâki değerlerinden de etkilenmektedir. Bu etki öyle 

güçlüdür ki, namusunu temizlemeyen insan, şerefini ve onurunu kaybetmiş sayılır. 

Namusun kimi toplumlarda ne denli önemli görüldüğü Pervizat’ın aktardığı şu 

örnekte açıkça görülebilir:349 
  “…Urfa’daki bir toplantıda namus cinayetleri kavramından konuşurken Kuran’ın 
kadınlara böyle davranılmasını onaylamadığını söyledim. Son derece dindar bir aşiret lideri bu 
sözlerim karşısında şöyle dedi: ‘Bu namustur, namusun Kuran’la ne ilgisi var? Erkeğin namusu Kutsal 
kitaptan önce gelir!’ ”     
    

  Bu neden ile ilgili açıklamalarımızı vereceğimiz bir örnekle bitirelim:  

Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 1993/39 esas, 1993/42 karar sayılı kararına 

konu olan olayda, (M) Bozova ilçesinin bir köyünde ailesi ile birlite yaşamaktadır. 

                                                 
346 Ergil, Türkiye’de Terör…, s.211. 
347 “Töre Cinayetini Göç Tetikliyor!”, http://www.tumgazeteler.com/?a=1215031, (çevrimiçi) 
07.05.2008.  
348 bkz.: yuk. s.73-74. 
349 Leylâ Pervizat, “In the Name of Honour”, Violence in the Name Of Honour-Theoretical and 
Political Chalenges, First Edition, İstanbul, İstanbul Bilgi University Press, 2004, p.138-139.  
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Kendisiyle evleneceği vaadiyle kandıran bir erkekle cinsel ilişkiye giren (M) hamile 

kalır, bir süre sonra da doğum yapar. Köy halkı ailesine “namuslarını temizlemeleri” 

konusunda baskı yapar, bu baskı ailenin ev eşyalarının sokağa atılmasına kadar 

vardırılır. Baskılara dayanamayan (B) kız kardeşi (M)’yi boğazını sıkmak suretiyle 

öldürür.350    

 

 

  3.7. NAMUS VE ŞEREFİN ÜSTÜN TOPLUMSAL 

DEĞERLER OLARAK ALGILANMASI 

   
  Geleneksel toplumlarda namus en önemli değerlerden biridir. Bir 

erkeğin namusu bir yanda onun erkekçe tutum ve davranışları, diğer yanda ona bağlı 

kadınların (eşi, kız kardeşi, kızı, annesi gibi) utancı ve saflığı tarafından belirlenir. 

Buna göre bir erkek, ya korkaklık ve zayıflık gibi bireysel bir nedenden ötürü şerefi 

kuşkuya düştüğünde ya da kadınların utanç verici eylemlerinden dolayı namusu 

lekelendiğinde öldürebilir.351    
 
  Yine, erkeklik olgusunun aile namusunu korumak yanında sosyal 

eşitlerin önüne geçmek yani şeref kazanmak için dışa dönük tutum ve davranışlara 

dayandığı söylenebilir. Lekelenen, dolayısıyla şerefi kuşkuya düşen bir erkek, 

bulduğu her yerde ve her zaman saldırgana misilleme yapabilir 352  veya namusunu 

temizlemek adına cinayet işleyebilir.  Ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 

yapılan bir araştırmada “Namussuzluk ne demektir?” sorusuna 205 kişi kadının zina 

yapması, 52 kişi kadının bekâretini kaybetmesi, 18 kişi kadının dedikoduya sebebiyet 

verecek davranışlar sergilemesi, 5 kişi kadının açık gezmesi, 4 kişi kadının aşık 

olması, 3 kişi kadının erkeklerle konuşması, 2 kişi kadının ailenin istemediği biriyle 

evlenmesi ve 2 kişi kadının izinsiz olarak evden çıkması şeklinde cevaplar vermiştir. 

Aynı araştırmada “Aldatan kadının cezası ne olmalıdır?” sorusuna, 158 kişi 

öldürülmek, 109 kişi boşanmak, 32 kişi eve kapatılmak, 14 kişi intihar etmesinin 
                                                 
350 Can, a.g.e., s.76. 
351 Ergil, Türkiye’de Terör…, s.208. 
352 A.e., s.207. 
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sağlanması, 8 kişi zehirlenmek, 5 kişi aç bırakılmak, 2 kişi ahıra kilitlenmek, 2 kişi 

burnunun kesilmesi, 1 kişi ailesinin yanına gönderilmek cevaplarını vermiştir.353  

 

  Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nın 2003-2007 yılları arasında 

işlenen töre cinayetlerine ilişkin raporunda, dar anlamda namus sebebiyle işlenen 

cinayetlerin sayısının 378 olduğu ve bunun toplam sayının %30’unu aşkın bir orana 

tekabül ettiği, yine, yasak ilişki sebebiyle işlenen cinayetlerin sayısının 106, cinsel 

taciz sebebiyle öldürülenlerin sayısının 72 ve tecavüz nedeniyle öldürülenlerin 

sayısının ise 18 olduğu ifade edilmiş; yasak ilişki, tecavüz, cinsel taciz gibi 

sebeplerin de namusla ilgili sebepler sayılması durumunda (geniş anlamda namus 

kavramı) ise sayının çok daha fazla olacağı ve oransal olarak % 50’ yi aşacağının 

açık olduğu belirtilmiştir.354 

 

  Türkiye’de Namus Cinayetlerinin Dinamikleri: Eylem Programı İçin 

Öneriler, Sonuç Raporu’nda yer verilen, namus algılamasına ilişkin şu örnekler 

çarpıcıdır:355 
  “Namus, şu anda yaşamamızın sebebidir, namus. Ya şu anda biz namus için 

yaşıyoruz yani. Namus olmazsa, bilmiyorum yani, yaşamanın bi anlamı yok herhalde. (…) Paran 

olmasın şerefin olsun. Budur yani.” (Şanlıurfa, erkek üniversite öğrencileri grup görüşmesi, 19-22 yaş 

grubu, doğma büyüme Şanlıurfalı)  

  “Bence, namuslu bir insan, genelde yani biz Kürtlerde doğulu insanlarda namus 

kavramı çok, herhalde her şeyden ön plandadır, bizde.” (Adana, kadın, 31 yaşında, Siirtli) 

  “bilmiyorum… bir şey, namus için insanı öldürüyorlar ”  (Şanlıurfa, kadın, 16 

yaşında, 3.sınıftan terk, doğma büyüme Şanlıurfalı ) 

 

  KA-MER’e yapılan bir başvuru da şöyledir:356 

  (Başvuru Tarihi: 27.11.2002, Eğitim Durumu: Okur-yazar değil, Yaşı: 

35, Medeni Durumu: Dini nikah ile evli)  

                                                 
353 Ayşenur Arslan, “Aşkın Halleri”, Haftalık Dergisi, Şubat 2005, s.62, Aktaran: Emek, a.g.e., s.9. 
354 T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, 2007 Töre ve Namus Cinayetleri Raporu, 
Sessizliğimizi Duyan Var mı?, 2008, (çevrimiçi)  
http://www.ihb.gov.tr/bilgi_bankasi/raporlar_reports/ihb_raporlar%FD/tore_namus_cinayetleri_rapor
u_06_08_2008.pdf, 13.02.2009.   
355 Kardam, Türkiye’de Namus Cinayetlerinin Dinamikleri…, s.16. 
356 KA-MER, Alışmayacağız!, s.25. 
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  “Mardin’in Yalım beldesinde, evlilik dışı hamile kalarak, ailenin ‘namus’una leke 

sürdüğü gerekçesiyle kadının ‘aile meclisi tarafından’ taşlanarak öldürülmesine karar verilmiştir. 

  Kadının, hamile kaldığını öğrenmesinden sonra dini nikah kıyıp evlenmesi, ailenin 

ölüm kararı vermesini engellememiştir. 

  Başvuru sahibi ve kocası, erkek kardeşleri ve aileden diğer erkeklerin de bulunduğu 

8 kişi tarafından taşlanarak katledilmek istenmiştir. Koca ölmüş, kadın jandarma tarafından Dicle 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi bölümüne getirilmiş, kafasından aldığı darbeler sonucu uzun 

bir süre komada kalmıştır. 

  Olayda, erkeğin ölmesi sonucu iki aile arasında çıkması muhtemel bir kan davasını 

engellemek amacıyla İstanbul’da bir barış yemeği düzenlenmiş, taraflar bu barış yemeğinde bir araya 

gelmişlerdir. Basına açık olan yemekte, erkeğin yanlışlık sonucu öldürüldüğü açıklaması yapılmış, 

komada olan ve beş aylık bebeğini kaybeden kadının adı hiç anılmamıştır…”  
 

 

  3.8. İTAAT VE ERKEĞE BAĞIMLILIK   

 
  Ülkemizde kadın bağımsız bir birey olarak kabul edilmemektedir. 

Ailenin bir parçası, çocukların annesi, bir erkeğin karısı veya birinin kızıdır ama 

bağımsız bir birey değildir. Bedeninin sahibi olamayan kadın ailenin namusu ile 

özdeşleştirilmiştir ve kendisinden mutlak itaat beklenmektedir. Sürekli olarak itaat 

eden konumunda olan kadın aynı zamanda erkeğe bağımlı ve muhtaç halde kalmıştır. 

Kadının bağımsız iş yapma arzusu engellenmiş, kadın zaman zaman töre ve namus 

adına susturulmuştur. 

 

  Kandiyoti, Türkiye’de ataerkilliğin kadınların emeğinin ve 

doğurganlığının doğrudan ata soyu tarafından denetlenmesine dayandığını, piyasa 

koşulları altında yoğunlaşan hem ücretli hem ücretsiz işgücüne erkek aile reisi 

tarafından el konulduğunu, geleneksel erkek ayrıcalığının pazar ekonomisinde de 

sürdüğünü ve erkeklerin kazanan kendileri olmadığı zaman bile parayı denetleme ve 

tercihleri doğrultusunda harcama yetkilerine sahip olduklarını belirtmektedir.357 

 

                                                 
357 Kandiyoti, a.g.e., s.62. 
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  Akkoç, namusun anlamının itaat etmek, boyun eğmek olduğunu ve 

namus cinayeti uygulamalarının arkasında yatan mantığın, “kadınlar için geçerli olan 

kölelik statüsünün korunması” olduğunu ifade etmektedir.358 KA-MER’e yapılan şu 

başvuruya bakalım:359 

  (Başvuru Tarihi: 02.03.2003, Eğitim Durumu: İlkokul mezunu, Yaşı: 

18, Medeni Durumu: Dini nikah ile evli, çocuğu yok)  
  “Zorla evlendirildiği eşinden boşanmaya çalışarak, ailenin namusunu lekelediği 

iddiası ile yargılanıp ölüm cezasına çarptırıldı. İki ayrı nedenle ‘suçlu’ bulunmuştur: ‘Boşanma talebi 

ve itaatsizlik’”  
 

 

  3.9. EĞİTİM YETERSİZLİĞİ  

  
  Eğitim, bireylerin tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkileyen 

faktörlerin başında gelir. Bireyin eğitim düzeyinin artması ve evrensel insanlık 

değerlerini kavramasına paralel olarak cinayet işleme ve yaralama olaylarına karışma 

oranının azaldığı ileri sürülebilir.360 Ayrıca kimi kadınlar namus eksenli töre 

cinayetini meşru görmektedirler ki bunun sebepleri arasında da kadının eğitimsizliği 

ön plandadır. 

 

  Faraç, Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 20 Ocak 2002 tarihli 

araştırmasındaki verileri şu şekilde sunuyor:361  
  “Şanlıurfa’da 291 bin okul çağındaki kız çocuğu ile kadınların % 58’i okuma-yazma 
dahi bilmezken, geçen yıl toplam nüfusun sadece % 1’lik kesimini oluşturan yaklaşık 5 bin kız 
öğrenci yüksek öğrenimini tamamlayabiliyordu. 
  Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ’İl Gelişme Planında Eğitim’ konulu 
araştırmasına göre aileler, bölgedeki feodal yapı nedeniyle kız çocuklarının eğitim almasını 
önemsemiyordu. Araştırmaya göre, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde 498 bin 408 olan kadın nüfusunun 
% 58’i, 545 bin 739 erkek nüfusunun % 31’i, toplam nüfusun ise % 44’ü okuma-yazma bilmiyordu. 
Geçen yıl, yükseköğretimi tamamlayan kız öğrencilerin oranı % 1, erkeklerin oranı ise % 2 
civarındaydı. 
  Türkiye genelinde 27 milyon 81 bin olan kadın nüfusta okuma-yazma bilmeyenlerin 
oranı % 25.6 olurken, bu oran erkeklerde % 12.9 düzeyindeydi. Türkiye’de yükseköğrenimi bitiren 
kadınların oranının % 3.6, erkeklerin % 4.5, toplamda ise % 4.9 olduğu belirtilen araştırmada, 

                                                 
358 Akkoç, a.g.e., s.121-122. 
359 KA-MER, Alışmayacağız!, s.29. 
360 Cihan, a.g.e., s.53. 
361 Faraç, a.g.e., s.178. 
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Şanlıurfa’da okuma çağındaki kızların % 41’i okuma-yazma bilirken, ülke genelinde bu oran % 74 
olarak belirleniyordu. 
  Araştırmaya göre, bölgenin feodal ve sosyo-kültürel yapısı gereği, aileler eğitimden 
bir beklentileri olmaması nedeniyle kız çocuklarını okula göndermiyor veya ilköğretime devam 
ederken okulu bıraktırıyordu. 
  Kentteki erkek nüfusta okuma-yazma bilenlerin oranının % 68 olarak belirlendiği 
araştırmada, ülke genelinde bu oranın % 87 düzeyinde bulunduğu, erkeklerin eğitim almamasındaki 
en büyük etkenin ise tarım işçiliği olduğu vurgulanıyordu. 
  Şanlıurfa’nın ilçeleri ile kırsal bölgelerde lise ve dengi okullarda eğitim gören kız 
öğrenci sayısının, erkeklere göre düşük düzeyde kaldığı da belirleniyordu. Araştırmaya göre, 
Şanlıurfa’nın 10 ilçesinde 5 bin 363 kız öğrenci lise ve dengi okullarda öğrenim görürken, bu rakam 
erkeklerde 16 bin 816 olarak ortaya çıkıyordu…” 
 
 
 
  3.10. GEÇİM ZORLUĞU, EKONOMİK KOŞULLAR

  
  Töre cinayetlerinin bazı bölgelerde yoğun olarak yaşanmasının bir 

diğer nedeni de, geçim kaynaklarının yetersiz oluşu ve failler ve mağdurların sınıfsal 

konumları ile bölgedeki mevcut üretim ilişkileridir.  

 

  Özdilek, töre cinayetlerinin ekonomi politiğin konusu olduğuna ve 

temelini üretim ilişkilerinde bulduğuna dair önemli kanıtlar olarak başlık parası ve 

kan parası uygulamalarını göstermektedir.362 Küçük köylü ailelerde kadının ayrı bir 

artı değeri vardır. Kadına kendi ailesi ya da mensubu olduğu aşiret dışında bir 

üçüncü şahıs tarafından el konulması, o aile veya aşiretin artı değerine el koymak 

anlamına gelir. Üçüncü şahıs tarafından el konulan kadın artık kirlenmiştir ve başlık 

parası sağlaması mümkün değildir. Köklerini ilkel hukukta kan davasında verilen 

ölüm cezası yerine failin yakınları tarafından bir miktar verilmesinde bulan kan 

parası uygulamasında, örneğin, sevgilisiyle kaçan kızın kaçtığı aile, kızın ailesine 

kan parası olarak bir miktar para öder ve kız ile sevgilisi ölümden kurtulur.363 

 

  Yazar, Urfa’da yaşanan töre cinayetlerini, “ekonomik sorunlar içinde 

çırpınan, kapitalizme geçiş ara sürecini yaşayan, feodalitenin verdiği bunalımlarla 

yaşayan insanların cinneti” olarak tanımlamaktadır. Bu cinayetlerin kurbanlarının da 

                                                 
362 Ali Osman Özdilek, “Töre Cinayetlerinin Ekonomi Politiği”, 12.12.2006, 
http://www.kadinvizyon.com/article.php?aID=1918, (çevrimiçi) 10.05.2008.  
363 Özdilek, http://www.kadinvizyon.com/article.php?aID=1918, (çevrimiçi) 10.05.2008. 



 

101 
 

katillerinin de ne köylü ne şehirli olabildiklerini, sosyal çelişkiler içinde 

yaşadıklarını, modernleşemediklerini ama aynı zamanda kültür ve törelerinden 

kopamadıklarını ifade etmektedir.364 Gelener de, ekonomik sorunlara ve yoksulluğa 

dayanan cinayet olaylarında kurbanların şehrin varoşlarında yaşayan genç ve güzel 

kızlar olduğunu, bu kızların mağazaların süslü ve ışıklı vitrinlerinden etkilenerek 

baştan çıktığını, bunun da cinayetleri sonuçladığını belirtmektedir.365  

   

  Şunu da söyleyebiliriz ki, yoksul insan toplum içindeki ezikliğini, 

güçlü ahlâk anlayışı ve namus olgusuyla aşmaya çalışmakta, yine toplum içine kabul 

edilebilmek, barınabilmek ve saygı görebilmek için namus ve inançlarına 

sığınmaktadır.  

 

 

  3.11. KÖYDEN KENTE GÖÇ 
 

  20. yüzyılda kadınlar toplumsal eşitlik ve siyasal haklar konusundaki 

mücadeleleri ile oldukça başarılı bir profil çizdiler. Dünyanın yarısını oluşturan bu 

grup içindeki öncü kadınlar kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarla başa çıkmanın 

ilk adımının kadının statüsünü gerek aile içinde gerekse toplum düzeyinde 

yükseltmek olduğunu vurguladılar. Çünkü ancak bu başarıldığı zaman kadın kendi 

haklarının bilincine varacak, onları kullanabilecek, koruyup geliştirebilecekti. 

Örneğin, eğitim düzeyi yükselince kadın daha iyi ve daha kolay iş bulma 

olanaklarına sahip olacaktı. Eğitimi ve becerileri artan kadının aile ve toplum 

içindeki saygınlığının artmasının yanı sıra söz hakkı oluşacak, böylece hem ailede 

hem toplumda daha sağlıklı kararlar alınabilecekti. Toplumun bir kesiminde bu 

yenilikler yaşanırken tarıma dayalı, ekonomiye bağımlı diğer kesimde bu yeniliklerin 

yansıması dahi söz konusu olmadı ve bu da beraberinde, özellikle kırsal alandan 

kente göç eden bireylerde büyük sorunlara yol açtı. Kadın ergenlik çağına kadar 

kendini ifade edemediği bir ortamdan bir şekilde uzaklaşıp, bir birey olarak kararlar 

                                                 
364 Faraç, a.g.e., s.154. 
365 A.e., s.152. 



 

102 
 

alması gereken toplumsal yaşamın çalkantılı deviniminde kendini buldu. Bu da 

kimlik bunalımlarına yol açtı.  

 
  Töre baskısını yalnızca coğrafi anlamda sınırlandırmak doğru değildir. 

Bu baskının, kırsal kesim dışında, göçler, aşırı kentleşme, köy-kent arasındaki yoğun 

toplumsal hareketlilik ve artan iletişim yoluyla taşınması da mümkündür. Bu 

iletişimin sonucunda modern ile geleneksel olanın doğalarından gelen sürtüşmeye 

bağlı olarak, iletişim noksanlığı şiddetle bütünleşebilmektedir. Urfa tarihi üzerine 

araştırmalar yapan Akalın, Şanlıurfa’da işlenen cinayetlerin nedenleriyle ilgili 

görüşlerini aktarırken, göç olgusuna dikkat çekiyor ve köyden kente göçün Urfa’nın 

sosyal yaşamında önemli değişikliklere yol açtığını, bu değişikliklerin geleneksel 

toplum yapısını bozduğunu, 1970 sonrasında Urfa kent merkezine yapılan göçlerin 

dalga dalga geldiğini, buna kültürün, sosyal yapının ve sosyal kontrolün 

direnemediğini, bu çalkalanma döneminde kırsal sosyal yapı ve kültürün çizgilerini 

taşıyan yaşam biçimlerinin topluma egemen olmaya başladığını, kısaca aşiret 

yapısının kente taşındığını, uyuşmazlıkların da bu yapının geleneksel usullerine göre 

çözülmeye başlandığını belirtmiştir.366  

 

  Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nın raporunda yapılan 

belirlemeye göre, 2003-2007 yılları arasında işlenen töre cinayetleri İstanbul, 

Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Antalya gibi nüfus yoğunluğu fazla ve yoğun göç 

alan büyük illerde görülmektedir. Son beş yılda gerçekleşen töre ve namus cinayet 

sayısı sırasıyla; İstanbul’da 167 (%15), Ankara’da 144 (%13), İzmir’de 121 (%11), 

Diyarbakır’da 69 (%6), Bursa’da 58 (%5) ve Antalya’da 46 (%4)’dır. Tüm 

Türkiye’de gerçekleşen töre ve namus cinayetlerinin yarısından fazlası sadece bu 

illerde gerçekleşmiştir. Töre ve namus cinayetlerinin bu illerde görülmesinin nüfus 

dışında belki de en önemli açıklayıcısı bu illerin her yıl artan bir şekilde göç alan, 

göç olgusunun ve göçten kaynaklanan sorunların -özellikle yetersiz barınma 

olanakları, eğitimsizlik, işsizlik, yoksulluk, kalabalık aileler vs.- yoğunlukla 

yaşandığı iller olmasıdır. En katı formlarının kadının cinsiyet rolleri üzerinde 

                                                 
366 Faraç, a.g.e., s.155. 
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odaklandığı geleneksel zihniyet ve yaşam kalıpları, göçle birlikte ağırlaşan sorunlarla 

birlikte, yeni bir ortama uyum sağlamada, yeni çevre, kentleşme ve sosyal koşullar 

içerisinde varlığını sürdürebilmede ciddi sorunlarla karşılaşmakta ve sonuçta daha 

katı ve daha acımasız hale dönüşebilmektedir.367 
 

 

  3.12. İSLAM DİNİYLE BAĞLANTISI VAR MI? 
   

  Geleneksel kültürün dinsel inancın kültürel evreniyle 

ilişkilendirilmesinin örnekleri dikkat çekmektedir. Şu iki örneğe bakalım:  
  “26 yaşındaki Salih Ocak, Cuma namazını kıldıktan sonra kendisine havlu getiren 

kız kardeşi Güler Ocak’ı, ‘Kadın kesmek sevaptır’ gerekçesiyle boğazını keserek öldürüyordu. 

  1991 yılında Hz. İbrahim’e özenerek oğlunu bir mağarada bağlı bulunduğu şeyhe 

kurban eden İbrahim Halil Altun unutulmuyordu…”368 
 

  Her ne kadar yukarıda verilen örnek olayların dinle ilişkisi bulunduğu 

söylenebilirse de töre cinayetlerinin nedenlerini veya kadının toplumdaki konumunu 

anlamak açısından İslam’ın tek başına çözümleme kategorisi olmadığı açıktır. 

Kadının cinselliğinin aile namusunun simgesi yapılması ve kadını bu bağlamda 

korumakla ailenin erkek bireylerinin görevlendirilmesi konusundaki ahlâk anlayışları 

İslamiyet’ten çok daha eskiye dayanmaktadır. Bu gün yalnızca İslam ülkelerinde 

değil, Hıristiyan olan Akdeniz ülkelerinin bir çoğunda da bu tarz cinayetler 

işlenmektedir.369 Pope, benzer biçimde, ister gelişmiş toplumlarda isterse gelişmekte 

olan toplumlarda uygulansın, her tür şiddetin, daima tikel bir kültürel bağlam 

dahilinde ele alındığını, Batı toplumlarındaki kadınlara yönelik şiddetin, daha çok 

sosyal bir mesele olarak ve nadiren bir “kültür” problemi olarak görüldüğünü, Batı 

toplumlarında yaşayan azınlıklar arasında veya gelişmekte olan ülkelerde işlenen 

                                                 
367http://www.ihb.gov.tr/bilgi_bankasi/raporlar_reports/ihb_raporlar%FD/tore_namus_cinayetleri_rap
oru_06_08_2008.pdf, (çevrimiçi), 13.02.2009;  
aynı yönde, http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=353107, (çevrimiçi), 13.02.2009; 
http://www.bianet.org/bianet/kategori/bianet/84087/emniyetten-15-ilin-tore-cinayeti-haritasi, 
(çevrimiçi), 14.02.2009. 
368 Faraç, a.g.e., 18. 
369 Emek, a.g.e., s.21. 
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cinayetlerin ise –hele de bunlar Müslüman topluluklarsa-, kültür içindeki ataerkil 

unsurla değil, o kültürün tamamıyla bağlantılandırıldığını ve bu yüzden bu olayların 

kaçınılmaz olarak görüldüğünü belirtir, bu anlayışın da önyargıları ve ırkçılığı 

körüklediğini ve o kültürlerin toptan dışlanmaları sonucunu doğurduğunu ifade 

eder.370 Kandiyoti de, Ortadoğu ülkelerinde görülen erkek egemenliği biçimlerinin 

İslamiyet’e atfedilmesinin bir yanılgıya dayandığını; Ortadoğu Müslüman 

toplumlarında görülen akrabalık sistemlerinin ve kadınları denetleme biçimlerinin 

hiç de İslam’a özgü olmadığını, benzer özelliklerin Hindu, Budist veya Konfüçyüsçü 

toplumlarda da bulunduğunu, buna karşılık Sahra-altı Afrikası’ndaki Müslüman 

toplumlarında görülmediğini ifade etmektedir.371    

 

 

  3.13. ÇAĞDIŞI UYGULAMALAR  

 
  Kan gütme372, berdel373, başlık parası374, akraba evliliğine zorlama, 

önemli görülen olaylarda aile meclisinin toplanması gibi çağ dışı uygulamalar da töre 

cinayetlerinin nedenleri arasındadır. Çeşitli nedenlerle kan güdülmesi ve ancak kanın 

alınması halinde şerefin tekrar kazanılacağı inancı kan davalarını ve bu saikle işlenen 

töre cinayetlerini doğurmaktadır. Aynı şekilde, tarafların rızaları alınmadan berdel 

usulüyle yapılan evlendirmelerde taraflardan birinin bu usulle evlendiği eşini 

benimseyememesi, başkasıyla duygusal ilişki yaşaması veya berdeli kabul etmemesi 

yahut önceden anlaşılan başlık parasının ödenmemesi, eksik ödenmesi gibi 

durumlarda töre cinayetleri işlenmektedir.    

 

 

 

                                                 
370 Nicole Pope, “Honour Killings: Instruments of Patriarchal Control”, Violence in the Name Of 
Honour-Theoretical and Political Chalenges, First Edition, İstanbul, İstanbul Bilgi University 
Press, November 2004, p.101. 
371 Kandiyoti, a.g.e., s.11-12. 
372 Ayrıntılı bilgi için bkz.: yuk. s.70-87. 
373 Ayrıntılı bilgi için bkz.: yuk. s.38. 
374 Ayrıntılı bilgi için bkz.: yuk. s.35-38. 



 

105 
 

  KA-MER’e yapılan bir başvuru şöyledir:375 

  (Başvuru Tarihi: 10.11.2003, Eğitim Durumu: Okur-yazar, Yaşı: 24, 

Medeni Durumu: Evli, 6 çocuk sahibi) 
  “Berdel evliliği yapan kadın, eşinden sürekli şiddet görmüştür. Yaklaşık iki ay önce 

iki çocuğunu alıp İstanbul’a bir yakınının yanına kaçmıştır. Bir süre kaldıktan sonra geri dönmüştür. 

Dönünce eşi, çocukları ve akrabalarının fiziksel şiddetine maruz kalmıştır. Evden kaçarak ailenin 

şerefini lekelediği iddiasıyla hakkında ölüm cezası verilmiştir.”  
 

  Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 1990/30 esas, 1992/102 karar 

sayılı kararına konu olan olayda, (N) ile (M) arasında duygusal arkadaşlık vardır. 

(N)’nin ailesi onu istemediği halde amcasının oğlu ile evlendirmek istemektedir. (M) 

sevdiği (N)’yi zorla evlendirilmekten kurtarmak için kaçırarak onunla evlenir. 

(N)’nin aliesi önceleri bu evliliğe karşı çıksa da araya aracılar girer ve aileye 3 

milyon lira başlık parası verilir, bu şekilde ortalık bir süre yatışır. (N)’in yakınları bu 

olayı unutamazlar ve (MUY), (MEY), (İY), (MD), (VD) ve (ŞY)’den oluşan aile 

meclisi toplanır. Toplantıda (N)’in öldürülmesine karar verilir. (İY) amcasının kızını 

(N)’yi öldürmek için onun evine gider. (İY) önce silahıyla 4-5 el ateş ederek (N)’nin 

kocası (M)’yi öldürür. Daha sonra evin içindeki (N)’yi silahın kabzasıyla öldürmek 

için darp eder. (N)’nin ölmediği sonradan anlaşılır.376    

 

 

  3.14. DUYGUSAL İLİŞKİ 

   
  Töre cinayetlerinin işlendiği toplumsal çevrelerde evli kadınların veya 

genç (tabii ki bakire) kızların duygusal ilişki yaşamaları kabul edilemez “namusa 

aykırı davranış” olarak görülmekte ve cezası ölüm olmaktadır. Bu noktada yaşanmış 

iki olayı aktarabiliriz:  

- Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 1990/95 esas, 1991/90 karar 

sayılı kararına konu olan olayda, (Z) ailesinden gizli olarak (Y) ile duygusal bir 

arkadaşlık sürdürür ve bu arkadaşlığı cinsel ilişkiye girme noktasına kadar ilerletir. 

                                                 
375 KA-MER, Alışmayacağız!, s.37. 
376 Can, a.g.e., s.72. 
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(Z)’nin (Y) ile ilişkisini anlayan aile (Z)’yi doktora götürerek muayene ettirir. 

(Z)’nin dört aylık hamile olduğunun anlaşılması üzerine, durum baba (İ)’ye bildirilir. 

Baba (İ) evdeki av tüfeğini alır ve bununla (Z)’yi vurarak öldürür.377    

 

- Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 1998/54 esas, 1998/170 karar 

sayılı kararına konu olan olayda, Şanlıurfalı olan ve Antalya’da ailesiyle birlikte 

yaşayan 19 yaşındaki (G) ailesinin isteği üzerine Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 

oturan akrabası (S) ile evlendirilir. Kocasıyla huzursuzluk yaşayan (G) evi terk 

ederek gönül bağı kurduğu (N) ile kaçar. Ailesi (G) ile görüşüp onu evine dönmesi 

konusunda ikna eder. Ancak (G)’nin (N) ile görüşmesi devam eder. Olayın çevreden 

duyulması üzerine (G)’nin babası (A), kocası (S) ve diğer akrabaları (AB), (M), 

(HA) ve (O)’dan oluşan aile meclisi toplanarak aile namusunu kirleten (G)’nin 

öldürülmesine karar verir. Yapılan plan doğrultusunda (G) Fırat Nehri kıyısında 

eşarpla boğulur ve nehre atılır. Suya düşünce bilinci açılan (G) nehirden çıkarak 

kurtulur.378 

 

  Kardam, “namusa aykırı davranış”lardan bir kısmını şu şekilde 

sıralıyor:379    

  - Evli bir kadının evlilik dışı ilişkisi 

  - Evli bir kadının bir erkekle kaçması 

  - Boşanmış bir kadının bir erkekle ilişkisi 

  - Bekar bir kızın bir erkekle ilişkisi 

  - Bekar bir kızın bir erkekle kaçması 

 

 

 

 

 

                                                 
377 Can, a.g.e., s.69. 
378  A.e., s.71. 
379 Kardam, Türkiye’de Namus Cinayetlerinin…, s.29. 
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  3.15. HUKUKSAL BOŞLUKLAR VE YASAL 

DÜZENLEMELERDEKİ YETERSİZLİKLER 
 

  Mevzuatımızda yapılan değişikliklerle kadın lehine önemli ve olumlu 

adımlar atılmıştır. Bunları şu şekilde sayabiliriz: 

  - Anayasa’da “Ailenin Korunması” başlıklı 41. maddesinin birinci 

fıkrasına, 03.10.2001 tarihinde “Aile Türk toplumunun temelidir” ibaresine “eşler 

arasında eşitliğe dayanır” ibaresi eklenerek kadın-erkek eşitliği anayasal güvenceye 

alınmıştır. 07.05.2004 tarihinde Anayasa’nın “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 10. 

maddesine ikinci fıkra olarak, “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 

eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” cümlesi eklenmiştir. 

 

  - Kadının şiddete karşı korunması amacıyla 14 Ocak 1998 tarihinde 

4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. 

 

- 743 sayılı (mülga) Medeni Kanun’un 88. maddesinde kadınların 

evlenebilmesi için öngörülen 15 yaş şartı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 124. 

maddesi ile 17’ye çıkarılmış, yine olağanüstü nedenlerle ve pek önemli bir sebeple 

hakime evlenmeye izin verme yetkisi tanıyan 743 sayılı (mülga) Medeni Kanun’un 

88. maddesinin ikinci cümlesinde kadın için öngörülen 14 yaşını doldurmuş olma 

şartı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 124/2 maddesi ile 16’ya 

yükseltilmiştir.380 
   

- 743 sayılı (mülga) Medeni Kanun’un 152. maddesinde yer alan 

“Koca birliğin reisidir. Evin intihabı karı ve çocukların münasip veçhile iaşesi, ona 

aittir” şeklindeki düzenleme yerine 22.11.2001 tarihinde kabul edilen 4721 sayılı 

Türk Medeni Kanunu’nun 186. maddesinde “Eşler oturacakları konutu birlikte 

seçerler. Birliği eşler beraberce yönetirler. Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında 

emek ve malvarlıkları ile katılırlar” denilmiştir. Bu şekilde kadınların özellikle 

                                                 
380 Nazif Kaçak, Hukuk Davalarına İlişkin Temel Kanunlar, Ankara, Adalet Yayınevi, 2005, s.22. 
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evlilik içi ilişkilerde kocayla eşitliği sağlanmaya çalışılmış, kadının ev içi emeği 

değerli sayılmıştır.381 

 

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesinde kadının aile 

konutu olarak seçilen meskende oturma hakkı güvenceye alınmıştır. Madde metni şu 

şekildedir: “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili 

kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu 

üzerindeki hakları sınırlayamaz. 

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza 

verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. 

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu 

kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. 

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin 

tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve 

bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.”382 

 

- 743 sayılı (mülga) Medeni Kanun’un 170. maddesi ile eşler arasında 

mal ayrılığı rejiminin asıl olduğu kabul edilmiş iken, 4271 sayılı TMK’nın 202. 

maddesine göre eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması 

asıldır. TMK’nın 218. maddesine göre de edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş 

mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar.383 İşte kadının ev içinde 

görünmeyen emeğinin evlilik birliğine gerçek bir katkı olduğu bu rejim ile açıkça 

kabul edilmiş durumdadır. Bölüşüm söz konusu olursa bu emeğin karşılığı da 

hesaba katılacaktır. Evlilikte kadın ile erkek arasındaki güç dengesizliği bu rejim ile 

dengelenmekte ve kadınların evlilik birliğinin eşit birer bireyi oldukları kabul 

edilmektedir. 

 

                                                 
381 Kaçak, a.g.e., s.32; Benzer düşünceye birliği kocanın temsil ettiği yönündeki 743 sayılı Kanun’un 
154. maddesinin yerine getirilen 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 188. maddesinde öngörülen 
düzenlemede de rastlanabilir. Bu madde hükmünde “Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı 
süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder” denilmektedir. Bu hususta 4271 
sayılı TMK’nın 196. maddesi de anlamlıdır. 
382 A.e., s.33. 
383 A.e., s.35, 37. 
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  Konunun ceza mevzuatımızdaki düzenlenişini ve yapılan 

değişiklikleri de bentler halinde kısaca açıklamaya çalışalım:  

  - 13 Mart 1926 tarihinde yürürlüğe giren 765 sayılı (eski) TCK’da 

cinsiyetçi bir yaklaşım ve bakış açısı söz konusuydu. Kadınlara ve çocuklara karşı 

işlenen ırza tecavüz, ırza tasaddi, sarkıntılık, zorla alıkoyma gibi cinsel suçlara 

“Şahıslara Karşı Cürümler” başlıklı 9. bölümde değil, “Adabı Umumiye ve Nizamı 

Aile Aleyhinde Cürümler” başlıklı 8. bölümde yer verilmişti.384 Dolayısıyla bu 

suçlarda korunmaya değer bulunan “kişi” değil, “kamu düzeni ve aile” idi. Cinsel 

suçların mağduru aile ve toplum olarak kabul edildiğinden, kişi geri planda 

bırakılmıştı. 5237 sayılı (yeni) TCK’da cinsel saldırı (ırza tasaddi, ırza geçme) 

suçları “Kişilere Karşı Suçlar” kısmında, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” 

bölümünde düzenlenmiştir.385 

 

  - 765 sayılı TCK’nın 434. maddesinde, failin kaçırdığı veya 

alıkoyduğu kadınla evlenmesi halinde davanın veya cezanın ertelenmesine imkan 

tanınmıştı. Madde hükmü şöyleydi386: “Kaçırılan veya alıkonulan kız veya kadın ile 

maznun veya mahkûmlardan biri arasında evlenme vukuunda koca hakkında hukuku 

amme davası ve hüküm verilmiş ise cezanın çektirilmesi tecil olunur. 

  Müruru zaman haddine kadar erkek tarafından haksız olarak vukua 

getirilmiş bir sebeple boşanmaya hükmedilirse takibat yenilenir. Evvelce hüküm 

verilmiş ise ceza çektirilir. 

  Bu madde hükümleri 414, 415 ve 416 ncı maddeler hakkında da 

caridir. 

  Evlenen maznun veya mahkûm hakkında hukuku amme davasının 

veya cezanın tecilini müstelzim olan haller fiilde methali olanlar hakkında dava ve 

cezanın düşmesini müstelzimdir.” Buna göre kaçırma-alıkoyma, ırza geçme, ırza 

tasaddi suçlarında birden fazla fail bulunması ve bunlardan birinin mağdure ile 

evlenmesi halinde koca hakkındaki dava ve cezanın çektirilmesinin ertelenmesi, suça 

katılanlar hakkında ise dava ve cezanın düşmesi de öngörülmüştü. Bu maddenin 

                                                 
384 Gürsel Yalvaç, Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları, Ankara, Adalet Yayınevi, 2005, s.298-304. 
385 A.e., s.125-127. 
386 A.e., s.302. 
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amacı mağduru korumak ve bekâret, evlilik gibi olgulara önem vermekti. Ancak bu 

hüküm, aynı zamanda, mağdurun iradesinin baskı altına alınmasına sebebiyet 

vermekte ve onur kırıcı olmaktaydı. Faillerden hangisi mağdureyle evlenirse 

evlensin, sanıkların tümüne ceza verilmiyordu.387 5237 sayılı TCK’da bu madde 

hükmü kaldırıldı ve “onarıcı adalet” sisteminden vazgeçildi. 

 

  - 765 sayılı TCK’da aile içi şiddet “Aile Efradına Kötü Fena 

Muamele” olarak adlandırılmış ve karı-koca arasında olduğu zaman takibi zarar 

görenin şikayetine bağlı tutulmuştu. 5237 sayılı TCK’da aile içi şiddet, işkencenin 

bir alt türü olan “Eziyet” kapsamına alınarak, bu türdeki suçlara ağır cezalar 

öngörüldü. 

 

  - 765 sayılı TCK’da kadınlar arasında da evli-bekâr, bakire olan-

bakire olmayan şeklinde ayrım yapılmıştı. Örneğin, 765 sayılı TCK’nın 416. 

maddesinde mağdure ile cinsel ilişkide bulunma cezalandırılmış iken, 765 sayılı 

TCK’nın 423. maddesinde kızlık bozma cezalandırılmıştı. Yine 765 sayılı TCK’nın 

429. maddesinde şehvet hissi veya evlenme maksadıyla kız-kadın kaçırma suçu 

hürriyeti tahdit suçundan ayrı düzenlenmekte ve kaçırılan kadın evli ise cezanın 

ağırlaştırılması söz konusu idi.388 Burada korunan hukuki değerin kadının cinsel 

özgürlüğü değil, ailenin ve kocanın şerefi olduğu açıkça ortada idi. 5237 sayılı 

TCK’da evli-bekâr, bakire olan-bakire olmayan kadınlar arasında ayrım yapan 

olumsuz düzenlemeler kaldırılmıştır. 

 

  - Zina halinde yakalanma sonucu adam öldürme suçu 765 sayılı 

TCK’nın 462. maddesinde düzenlenmişti. Bu hükümde özel bir ağır tahrik 

öngörülmekte ve adam öldürme suçunun cezası önemli ölçüde indirilmekteydi. Şöyle 

ki, zina veya gayri meşru cinsel ilişki nedeniyle birisi öldürülür veya ona karşı 

müessir fiil işlenirse, bu durumun failin iradesine etki ederek, o anda büyük bir 

kızgınlık ve ruhsal sarsıntı doğuracağı kabul edildiğinden, bazı şartlar altında, cezayı 

                                                 
387 Nur Centel, Yeni Türk Ceza Yasası ve Kadın, Aktaran: Bodur, a.g.e., s.176. 
388 Bodur, a.g.e., s.176-177. 
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büyük ölçüde azaltan özel bir ağır tahrik hali öngörülmekteydi.389 Bu maddenin 

konulmasındaki temel sebep fiilin işlenmesi nedeniyle aile şerefi yönünden ağır 

saldırıya uğrayan kimsenin üzerindeki toplumsal baskı olarak da açıklanmıştı.390 

Örneğin, 1997 yılında kocasını terk edip, sevdiği adama kaçtı diye aile meclisi 

tarafından boğazı sıkılan ve öldü sanılarak Fırat Nehri’ne atılan (G)’nin aile meclisi 

üyelerine verilen 16’şar yıl hapis cezaları, (462. maddeye göre) ağır tahrik nedeniyle 

ve takdiri indirim hükmü uygulanarak 4,5 yıla indirilmişti.391 Yine, 1993 yılında bir 

erkekle cinsel ilişkiye girerek hamile kalan (M)’yi boğazını sıkarak öldüren kardeşi 

(B)’ye verilen müebbet ağır hapis cezası, sanığın çevrenin yoğun baskısı altında 

kaldığından, ağır haksız tahrik hükmü ve takdiri indirim hükmü uygulanarak 12,5 yıl 

ağır hapis cezasına düşürülmüştü.392 Doktrinde, bu şekilde özel bir kanuni tahrik 

hükmünün yer almasına gerek olmadığı, TCK’nın haksız tahrik hükümlerinin yeterli 

olduğu haklı olarak savunulmaktaydı.393 5237 sayılı TCK’da, isabetli olarak, bu 

madde hükmüne yer verilmedi. 

   

  - 765 sayılı TCK’da, kan gütme saikiyle adam öldürme suçunda, 

unsurları oluştuğu takdirde taammüden adam öldürmeye ilişkin hükümler 

uygulanıyordu. 1953 yılında 6123 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, 765 sayılı 

TCK’nın 450. maddesine 10. fıkra eklendi ve böylece “kan gütme saiki” bağımsız bir 

neden kabul edildi.394  Kan gütme saiki, kural olarak, öldüren ile öldürülen arasında 

hiçbir sübjektif ilişkinin var olmadığı ve adam öldürmenin adeta bir görev bilinci 

içerisinde işlendiği hallerde söz konusu olmaktadır. Kan gütme saikiyle hareket eden 

kimsede, onu çevreleyen ve daha önce işlenen bir suça bağlı olan infial nedeniyle, 

iradesinde tam bir serbestlik yoktur.395 5237 sayılı TCK’da, kan gütme saikiyle 

                                                 
389 Cumhur Şahin, “Törelerin Etkisiyle İşlenen Adam Öldürme Suçlarının Ceza Hukuku Açısından 
Değerlendirilmesi”, Töre Cinayetleri Paneli, s.37.  
390 Mustafa Avcı, “Töre Cinayetleri Açısından Sosyal-Hukuki Düzenlemelerin Evrimi”, Ekev 
Akademi Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 22, Kış 2005, s.5. 
391 Can, a.g.e, s.71-72. 
392 A.e., s.76. 
393 Recep Gülşen, “Türk Ceza Hukukunda Namus ve Töre Cinayetlerinin Cezalandırılabilirliği”, 
Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla…, s.113; Şahin a.g.e., s.38. 
394 Oktar, a.g.e., s.46-47. 
395 Sulhi Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 15. b., İstanbul, Beta Yayınevi, 1998, 62. 
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öldürme, kasten öldürmenin nitelikli halleri arasında sayılmış ve 82. maddenin j 

bendinde düzenlenmiştir.396 

  

  - Şeref kurtarma saikiyle yeni doğmuş bir çocuğun öldürülmesi suçu 

765 sayılı TCK’nın 453. maddesinde düzenlenmişti. Madde 1991 yılında 3756 sayılı 

Kanunla büyük ölçüde değiştirildi ve kapsamı daraltıldı. Değişiklikten önce, öldürme 

fiilinin, failin veya karısının yahut anasının veya kızının ve torununun yahut kız 

evlatlığının veya kız kardeşinin haysiyet ve namusunu kurtarmak amacıyla, yeni 

doğan çocuğa karşı işlenmesi durumunda 453. madde hükmü uygulanabiliyordu; 

değişiklik ile, öldürme fiilinin (yalnızca) anası tarafından şerefini kurtarmak saikiyle 

yeni doğmuş bulunan çocuğa karşı işlenmesi hali kapsam dahilinde kabul edilmişti. 

5237 sayılı TCK’da bu madde hükmüne yer verilmemiştir. 

 
  Ayrıca, 5237 sayılı TCK’da: 

  - 82. maddenin k bendi ile “töre saiki” kasten öldürmenin nitelikli 

halleri arasında sayılmıştır. 

  - Tecavüz ve cinsel taciz tanımları, cinsel saldırının gerçekleşebileceği 

bütün şekilleri kapsayacak şekilde genişletilmiş ve bu suçlar için daha ağır cezalar 

öngörülmüştür. Ayrıca işkence sırasında cinsel saldırı fiilinin işlenmesi ve cinsel 

saldırının mağdurun beden veya ruh sağlığına zarar vermesi hali ağırlatıcı neden 

kabul edilmiştir.  

  - Evlilik içi tecavüz ve cinsel saldırı açıkça suç olarak öngörülmüştür. 

  - İşyerinde cinsel taciz açıkça suç kabul edilerek cezai yaptırıma 

bağlanmıştır.  

  - Çocukların cinsel istismarı ayrı bir suç olarak tanımlanmış ve daha 

ağır cezaya tabi tutulmuştur. Yine, çocukların cinsel istismarında “rıza”nın varlığına 

ilişkin tanımlamalar kaldırılmıştır. 

  - 5271 sayılı (yeni) CMK’da, ancak hakim kararı ile (gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde C.Savcısınca verilen kararın yine hakim onayına sunulması 

koşuluyla) genital muayene yaptırılması hükme bağlanmıştır. Anılan karar 

olmaksızın bu muayeneyi yaptıran ve yapana cezai sorumluluk yüklenmiştir.    
                                                 
396 Yalvaç, a.g.e., s.117. 
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  - 765 sayılı TCK dönemindeki yasal boşluktan yararlanarak, töre 

cinayetlerinin genellikle çocuklara işlettirilmesi, olayın asıl faillerinin yani 

azmettirenlerin değerlendirilme dışı kalmaları söz konusu iken, yeni dönemde 

azmettirenlerin asli fail olarak yargılanıp ağır cezalara mahkum edildiği 

görülmektedir. 5237 sayılı TCK’nın 38/2. maddesinde “Üstsoy ve altsoy ilişkisinden 

doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme halinde, azmettirenin cezası üçte 

birden yarısına kadar artırılır. Çocukların suça azmettirilmesi halinde, bu fıkra 

hükmüne göre cezanın artırılabilmesi için üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı 

aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.397 Görüldüğü gibi 765 sayılı TCK ile 5237 sayılı 

TCK arasında kadına, töre ve namus kavramlarına bakış konusunda önemli ve 

olumlu değişiklikler olmuştur. 

 

  Türkiye, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Aganist Women = 

CEDAW)’ne taraftır. Ayrıca Pekin+5 Deklarasyonu’nu da imzalamıştır. Pekin+5’te 

namus cinayeti, kadına karşı şiddet kapsamına alınmıştır. 

 

  CEDAW’ın 2. maddesi, taraf devletlere, 

- Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı kınama, 

  - Kadın erkek eşitliği ilkesini anayasalarında ve ulusal mevzuatlarında 

ifade etme,  

  - Kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklamak için müeyyideler dahil yasal 

önlemleri alma, 

  - Ulusal mahkemeler ve diğer kurumlar yoluyla yasal koruma 

oluşturma, 

  - Kadınlara karşı ayrımcılık yapan her türlü hakaretten kaçınma ve 

kamu kurum ve kuruluşlarının da bu doğrultuda hareket etmesini sağlama, 

  - Kişi, kurum ve kuruluşlarca kadınlara karşı ayrımcılık yapılmasını 

önleyecek tüm uygun önlemleri alma, 

                                                 
397 Yalvaç, a.g.e., s.99. 
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  - Kadınlara karşı ayrımcılık teşkil eden mevcut yasa, yönetmelik, töre 

ve uygulamaları değiştirmek veya feshetmek için yasal düzenlemeler de dahil olmak 

üzere gerekli bütün uygun önlemleri alma ve kadınlara karşı ayrımcılık teşkil eden 

bütün ulusal cezai hükümleri kaldırma yükümlülüklerini yüklemiş; CEDAW’ın 19 

nolu tavsiye kararı da, taraf devlete, üçüncü kişilerin kadınlara karşı uyguladığı insan 

hakları ihlallerini önleme görevini yüklemiştir.398 

 

  07.05.2004 tarihinde Anayasa’nın 90. maddesinde yapılan 

değişiklikle, temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalar ile kanunların 

aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda, 

milletlerarası anlaşma hükümlerinin esas alınacağı hükmü getirilmiştir. Bu 

düzenlemeyle CEDAW, normlar hiyerarşisinde kanunların üzerinde bir konuma 

getirilmiştir.  

 

 

  3.16. KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ETKİSİ 

 
  Yazılı ve görsel basın bilinçlendirme açısından önemli role sahip ise 

de bazen gerek töre cinayeti vakaları ve nedenlerini gerekse intiharlar ve nedenlerini 

“reyting” kaygılarıyla ve günübirlik anlayışlarla yetersiz hatta yanlış 

resmedebilmektedir.399  

 

  Töre cinayetlerinin medyada yer alış biçimlerine bakıldığında en fazla 

göze çarpan, bu tarz cinayetlerin meşrulaştırılmasıdır. Çoğu zaman gazetelerin 

üçüncü sayfalarında yer alan cinayet haberlerinde öldürülen kadın için “fuhuş 

batağına saplanan, kötü yola düşen…” şeklinde nitelendirmeler yapılmaktadır. 

Televizyon kanalları ve gazeteler, ilkel cinayetlere “töre cinayeti”, “namus cinayeti” 

                                                 
398 http://www.die.gov.tr/tkba/cedaw-tr.htm, (çevrimiçi), 14.02.2009. 
399 Leyla Şimşek, “Günümüz Basınında Kadın(lar)”, altkitap, Online Yayınevi 
http://www.altkitap.com/kitap.asp?kitapid=5, (çevrimiçi) 12.05.2008. 
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veya “aşk cinayeti” gibi isimler vermek suretiyle bunları aklamakta ve yücelterek 

toplumda özendirici bir etki yaratmaktadır.400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
400 Emre Kongar, “Aşk Cinayeti, Töre Cinayeti, Namus Cinayeti”, 
http://www.kongar.org/medyanotu/058%20Ask%20Cinayeti,%20Tore%20Cinayeti,%20Namus%20C
inayeti.php, (çevrimiçi) 12.05.2008. 
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  SONUÇ  

 

  A- TÖRE CİNAYETLERİ TOPLUMSAL SİSTEMİN 

ÜRÜNÜDÜR 

 
  “Türkiye’de Görülen Töre Cinayetlerinin Sosyolojik Nedenleri” 

başlığını taşıyan tez çalışmasında, çalışmaya başlarken de belirtildiği gibi, ele alınan 

konunun yılları aşan ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları içeren çok boyutlu 

yapısallığı ve özgüllüğü karşısında ana temayı gözden kaçırmamak için konunun 

olabildiğince sınırlandırılmasına özen gösterilmiştir. Bu kapsamda öncelikle aile 

kavramı, evlilik tiplerinin antropolojisi, Türk aile yapısı ve Türklerde evlenmeye 

ilişkin uygulamalar açıklanmaya çalışılmış; Türk aile yapısının farklı evrelerdeki 

görünümlerine ve değişim sürecine değinilmiştir. Bu bölüm ülkemizde yaşanan töre 

cinayetlerinin ve nedenlerinin ele alınmasına başlarken bize bir temel sağlamıştır. Bu 

temel üzerinden giderek önce aşiret olgusu, daha sonra da töre cinayetlerinin 

görünümleri olarak kabul ettiğimiz namus cinayeti, intihar ve kan gütme kavramları 

ayrı ayrı irdelenmiştir. 

 

  Çalışmanın ikinci bölümünde töre, namus, şeref vb. kavramlar 

tanımlandıktan ve bunların birbirleriyle benzeşen ve farklılaşan yönleri ortaya 

konulduktan sonra, namus cinayetleri, bunların nerelerde görüldüğü, kimlerin fail 

kimlerin mağdur olduğu, bu cinayetlerin nedenleri açıklanmış ve namus kavramıyla 

bağlantılı bekaret olgusu irdelenmiştir. İntihar olayına, yöntemlerine ve nedenlerine 

değinilmiştir. Kan gütme kavramı, unsurları, kökeni, kan gütmenin çeşitli yönleri, 

nedenleri ayrıntılı olarak açıklanmış ve bu soruna dair çözüm önerileri sunulmuştur. 

Tüm bunlar yapılırken, yani sorunlara kuramsal çerçeve çizilirken yeri geldikçe 

örnek olaylara, istatistiki bilgilere yer verilmiş, bu şekilde açıklanmaya çalışılan 

sorunların olabildiğince somutlaştırılmasına gayret edilmiştir. 
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  Sonraki bölümde ise töre cinayetlerinin sosyolojik nedenleri alt 

başlıklar halinde ayrı ayrı incelenmiş, nedenlere dair örnek olaylardan 

yararlanılmıştır. Çalışma içinde namus cinayetlerinin, kan gütme ve intihar 

vakalarının nedenlerine her bir bölümde ayrı ayrı değinilmiş ise de, esasen “töre 

cinayeti” kavramının namus cinayeti, kan gütme ve bir kısım intihar olaylarını 

kapsayan genel bir ifade olduğunu kabul ettiğimiz için bu bölümde sayılan ve 

açıklanan nedenlerin tüm bu olaylara şamil olduğu belirtilmelidir. Zira namus 

cinayetleri, kan gütme ve intihar vakalarının birbiriyle bağlantılı olduğu ve birbirine 

yaklaşan görünümlerinin bulunduğu aşikârdır. Bu, çalışma içinde bölümler arasında 

yapılan atıflardan ve her bir vaka açıklanırken kullanılan benzer kavramlardan 

anlaşılabilir.  

 

  Gelinen son aşamada, kan gütme/kan davası olaylarının, bir kısım 

intihar ve namus cinayeti olaylarının töre cinayeti kavramının içine girdiği, töre 

cinayeti kavramının kapsamlı bir üst başlık olduğu söylenebilir. Töre cinayetlerinin 

toplumsal yanı ağır basan bir olgu olduğunu, aile tipleri, evlilik türleri, aile içi 

ilişkiler, ailenin yönetimi, ailede egemenlik sorunu, akrabalık sistemleri vb. 

kavramların toplumsal yapıyı ve toplumsal algıları etkilediğini ve töre cinayetlerinin 

nedenlerine dair ciddi ipuçları verdiğini görmekteyiz. Özellikle geleneksel ve geniş 

aile tipinin, ataerkil aile sisteminin, ailede ve toplumda kadına atfedilen değerin bu 

olayları körüklediği, töre cinayetlerinin diğer nedenlerinin bu nedenlerle birleşerek 

anlam kazandığı ve bu olayları doğurduğu yönünde bir çıkarım yapmak yanlış 

olmasa gerektir. Ailede ve toplumda töre, namus, şeref gibi kavramların en 

mukaddes değerler olarak kabul edilmesi ve bunlara yönelik yanlış algılar da töre 

cinayetlerini kaçınılmaz kılmaktadır. İşte bu nedenledir ki devletin hukuk düzeni, 

kanunlarla konulan kurallar, suça ilişkin cezalar yetersiz ve caydırıcı olmaktan 

uzaktır. Adeta, töre hukuk düzeniyle yarışmakta ve töre cinayeti olaylarında başat 

güç olmaktadır.     

 

Özetle, ilkel toplumdan ve ailenin ortaya çıkışından itibaren alınıp 

geliştirilen bu çalışmada, genel ifadesiyle töre cinayetlerinin doğuşu, yapısı, temel 
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özellikleri ve nedenleri açıklanmıştır. Bundan sonra sıra ortaya konulan sorunun 

çözümüne katkı sağlayacak önerilerin belirlenmesine gelmiştir.      

 

 

  B- ÖNERİLER  

 

  Bir bütün halinde töre cinayetleri olarak adlandırabilecek olan, kan 

davası, intihar, namus cinayeti gibi geleneksel uygulamaların önlenmesi bakımından, 

özellikle Anayasa’da ve Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikler, yeni Türk 

Medeni Kanunu ile getirilen düzenlemeler, Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un 

çıkarılması, aile mahkemelerinin kurulması ve TBMM’de töre cinayetlerinin 

araştırılması amacıyla komisyon kurulması önemli adımlar olmakla birlikte, 

yapılacaklar muhakkak ki bunlarla sınırlı değildir. 

 

  Çalışmamızın tamamındaki soruna yönelik irdelemeler, esasen 

sorunun çözümünün çok da kolay olmadığını göstermektedir. Çözüm için çok yönlü 

uğraşlar vermek ve sorunu bütünsel bir yaklaşımla (yani kökeninden, gelişmesinden, 

yayılmasından, çok yönlü nedenlerine kadar bir bütün halinde) ele almak gerektiği 

muhakkaktır. Sorunun çözüme kavuşturulabilmesi, ancak, sistematik, kapsamlı ve 

uzun yılları gerektiren çabalarla ve bu konudaki azim ve kararlılıkla mümkün 

olabilecektir. Devletin, medyanın, meslek kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum 

örgütlerinin kısaca bu konuda tüm toplumsal aktörlerin katkısı ve işbirliği bu alanda 

başarının elde edilmesinde hayati derecede öneme sahiptir. Töre cinayeti 

uygulamalarının uzun vadede çözüme kavuşturulmasına ve kısa vadede (nispeten) 

azaltılabilmesine yönelik önerilerimizi bentler halinde şöyle sıralayabiliriz: 

  - Her şeyden önce bu cinayetleri yaratan zihniyetin değiştirilmesi 

gerekir. Bu ise, kısa zamanda gerçekleşecek bir olgu değildir. Aile yapısını bireyci 

bir zihniyetle geliştirmedikçe, herkesin işlediği fiilden sadece kendisinin sorumlu 

olacağı şeklinde bir düşünce sokulmadıkça bu cinayetlerin devamını engellemek 

mümkün değildir. Kişileri töre cinayetlerini işlemeye iten öç alma duygusunun ve 

toplumsal baskının ortadan kaldırılması şarttır. Toplumdaki namus ve şeref algısının 



 

119 
 

değiştirilmesi ve bu yönde faaliyetler yürütülmesi, kamuoyunun bu konuda duyarlı 

hale getirilmesi gerekmektedir. Yerleştirilecek bilinç ile toplumun töre cinayetlerini 

hoş görmemesi ve kınaması sağlanmalıdır. 

 

  - Bireyci, bağımsız bir zihniyetin gelişmesi ekonomik bağımsızlığı 

gerektirir. Yani aile bireylerinin kendi hayatlarını kendilerinin kazanması gerekir. Bu 

da ekonomik yapı değişikliğini gerektirir. Ekonomik yönden bağımsız olmayan aile 

bireyi genç kız, aile reisine veya kardeşlerine muhtaç olacaktır. Töre cinayetlerinin 

sıkça görüldüğü yörelerin ekonomik durumunda iyileştirme yapılması sağlanarak, 

ailelerin refah seviyelerinin yükseltilmesi ve hayat anlayışlarının değiştirilmesi 

gerekir. Buna göre, ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde feodal 

düzenin ortadan kaldırılması, devletin bu bölgelere daha çok yatırım yapması, iş 

imkanlarını artırması, aşiret ilişkilerini kaldırması ve bu şekilde gelir dağılımındaki 

dengesizlikleri gidermesi şarttır. Akrabalık sistemine sıkı sıkıya bağlılıkla 

sonuçlanan dışa kapalı ekonomi modelinin önüne geçilmesi için sanayi toplumunun 

gerekleri yaşama geçirilmelidir. 

 

  - Namus cinayetlerinin en önemli sebeplerinden biri, sosyal hayata, 

modern hayata katılmak isteyen genç kız ile bunun karşısında direnç gösteren 

geleneksel yapı çatışmasıdır. Bu nedenle, özellikle göç alan bölgeler ve kırsal 

kesimlerde kızların sosyal hayata katılabilecekleri meşru araçları devreye sokmak 

gerekmektedir. Bu araçlar, devlet eliyle verilecek her türlü eğitim desteğidir. Genç 

kız ve kadınlar, il ve ilçelerdeki halk eğitim merkezleri, meslek edinme kursları ve 

çok amaçlı toplum merkezlerinin açtığı kurslara yönlendirilmelidir. Eğitimsizlik, 

özellikle de kız çocuklarının eğitimine önem verilmemesi, töre cinayetlerinin asli 

sebeplerinden olan feodal yapıyı beslemektedir. Bu nedenle, doğu ve güneydoğu 

bölgelerinde derslik ve eğitimci açığı hızla kapatılmalı, bu konuda bir seferberlik 

başlatılmalıdır. 

 

  - Halkın töre cinayetleri konusunda bilinçlendirilmesi için yerel 

düzeyde toplantılar yapılmalı, bilinçlenme eğitimleri uygulanmalıdır. Eşler 

arasındaki iletişimi geliştirmeye yönelik eğitim programları hazırlanması, toplumsal 



 

120 
 

bilincin artırılması için devlet ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliği yapması, 

özellikle kadınlara yasal hakları konusunda bilgiler verilmesi, eğitim sisteminin daha 

verimli bir hale sokulması gerekmektedir. Tüm bakanlıkların, bu tür sosyal, 

toplumsal ve kültürel sorunların çözümüne dönük ortak projelerinin olması gerekir. 

Kitle iletişim araçlarından da yararlanılarak sorun vatandaşlara anlatılmalıdır. Radyo 

ve televizyonlarda eğitici programlar düzenlenmelidir. 

 

  - Aşiret yapısı ve şeyhlik, ağalık gibi kurumlar yıkılmalıdır. Kişisel 

adalet uygulamalarına son verilmeli, bireyselleşme sağlanmalı, herkesin eğitim, 

sağlık, adalet, güvenlik ve istihdam gibi hizmetlerden eşit oranda ve etkin biçimde 

yararlanması, kırsal bölgelerle kentsel bölgeler arasındaki düzen farklılığı ve 

kopukluğun giderilmesi yönünde adımlar atılmalıdır.    

 

  - Kadının da bir insan olduğu, mutluluk veya mutsuzluğu kendisinin 

takdir edebileceği, istediği erkeği seçmekte özgür olduğu bilinci yerleştirilmelidir. 

Kadının zina yapması aile onurunu zedelese de, bunun cezasının öldürme olmaması 

gerektiği anlatılmalıdır. Kadına yönelik bakışın değiştirilmesi gerekir. Kadınların 

siyasete katılımlarının artırılması, kendilerine olan özgüvenlerinin geliştirilmesi, 

ekonomik yönden özgür olmalarının ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerinin 

sağlanması, devletin, yerel yönetimler, partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği 

yaparak kadınların toplumdaki konumunu ve ihtiyaçlarını ortaya koyan projeler 

geliştirmesi ve bunları uygulaması şarttır.   

 

  - Köyden kente göçün yarattığı büyük kitlelerin travmaya uğramaması 

ve kendi kapalı kültürü içinde, kendi ahlâki ve namus değerleri içinde kendini 

koruyabilmek için tedbir almak adına bir sürü sıkıntıyı yaşamaması için geleceğe 

dönük önlemler alınmalı, kültürel projeler ve değişim projeleri hazırlanmalıdır.  

 

  - Töre cinayetleri konusunda güvenlik güçleri daha hassas hale 

getirilmeli, suçluların takibi ve bulunması konusunda eğitilmeli, bilgilendirilmelidir. 

Cinayeti işleyenler de er ya da geç yakalanacaklarını, çıkarılan bir af ile 

kurtulamayacaklarını bilmelidir. 
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  - Şiddete uğrayan kadınları ve töre cinayeti vakalarını kapsayan 

telefon hatları kurulmalı, bu kadınlar için yeterli sayıda, nitelikli sığınma evleri 

açılmalıdır. Kadınların sığınma evinden çıktıktan sonra topluma adapte olabilmeleri 

için çalışmalar yapılmalı, onlara iş imkanı sağlanmalı ve belli süreler için maddi 

yardım yapılmalıdır. Şiddete uğrayan çocuklar için de ayrı bakım evleri kurulmalıdır. 
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