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Hülya Özaktürk 

 

Türkiye’de Namus Cinayetleri  
 

»Söylentisi önemli, ya doğru, ya yanlış.«  

(erkek, 35, Kürt, Sünni) 

 

Toplumsal Bağlam 
Aşağıdaki inceleme Türkiye’deki namus cinayetlerinin yazarın Türk 
Adalet Bakanlığı izni çerçevesinde 28 hükümlüyle yaptığı anlatısal ve 
niceliksel mülakatlar temelinde analizini içeriyor. Mülakatlar 
muhtemel etnik ve dinsel farkları belirleyebilmek amacıyla 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, namus cinayeti oranının en yüksek 
olduğu şehirlerde yapıldı. Hükümlülerin çoğu, kimin hangi suçtan 
orada bulunduğunu bilen kişiler olarak cezaevi gardiyanları tarafından 
belirlendi ve böylece sayısız dosya karıştırarak seçim yapma 
külfetinden kaçınılmış oldu; kendisiyle mülakat yapılmasını istemeyen 
sadece bir hükümlü çıktı. Namus cinayetleri Türk toplumunun köyden 
şehire göç sebebiyle artık büyük şehirlerin de bir parçasını oluşturan 
ataerkil yapıdaki kısımlarını ilgilendiren bir olgudur. İstanbul %15’le 
namus cinayetlerinin en sık işlendiği şehirken bu sayı 2006 - 2007 
yılları arasında iki katına çıktı; bu da demek oluyor ki, bu yıllarda 
İstanbul’da her hafta yaklaşık bir kişi namus cinayetine kurban 
gitmiştir.1 Buradan da Türkiye için namus kavramının köklerinin çok 

                                                 
1 Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, 25. 06. 2008: Töre ve Namus Cina-
yetleri Raporu. İnternet adresi: www.ihb.gov.tr/dosyagoster.ashx?id=17 (Gö-
rüldüğü tarih: 12.02.2012), s. 5. Ne olursa olsun, istatistikler tam bir güven 
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derinlere dayandığı ve bu kökleri taşıyan toplum baskısının ve sosyal 
mekanizmaların kolay kolay kırılamayacak nitelikte olduğu anlaşılıyor. 

Tek tek vakaları bütünlüğü içinde ele almak bu makalenin 
çerçevesini aşar, fakat her vakada namus cinayetlerinin çekirdeğini 
oluşturan ortak bir yön bulunmaktadır: namus cinayetleri ahlak uğruna 
işlenmez, aksine, ahlak olgusu bir güç kaybı ve zaman içinde onu takip 
edecek olan ekonomik kayıp açısından anlam taşıyor. Namus 
kavramının kendisi de ekonomik ve ahlaki unsurlarla temellen-
dirilmiştir. Bu nedenle, namus cinayetleri, etik kaygılarla işlenmiş 
ahlaki cinayetler değildir. Namus cinayetlerinin özünü oluşturan, 
namusun korunması kaygısı aynı zamanda, namus kavramının da 
sadece ahlaki bir kavram olmamasına paralel olarak, bir o ölçüde güçlü 
çıkarların peşinden gitmektedir. Namus başkalarından ödünç alınmıştır 
ve başkalarına karşı korunur. Bu nedenle, öncelikle hükümlülerin 
tanımları vasıtasıyla, Türkçedeki farklı namus kavramlarını ele almak 
gerekir. Sonra, hükümlülerin ifadelerine dayanılarak, namus cinayetleri 
açısından kamuoyunun önemi ve buna bağlı olarak, namusun zedelen-
mesi halinde kolektifin uğrayacağı kayıp konuları işlenecektir. 
 

Kavramlar: Şeref, Namus ve İtibar 
Her ne kadar temelde iç içe geçmiş olsalar ve ayrılmaz bir bütün 
oluştursalar da, Türkçedeki çeşitli namus kavramları arasında fark 
vardır. Bu farklı kavramlar içyapılarında ve anlamlarında ataerkil 
toplumu, bu toplumun sosyal, ekonomik ve politik düzenini yansıtır. 
Bu nedenle namus cinayetleri böyle bir arka planla incelenmesi 
gereken karmaşık fenomenlerdir. Aşağıda bu konuyla ilgili üç kavram 
aydınlatılacaktır: şeref, namus ve itibar. 
 
Şeref  
Şeref onur duygusu, ailenin adına ve bu ada bağlı saygınlığına ilişkin 
özsaygısıdır. Onur duygusu, »suçlu« kız evlattan veya kadından alınan 

                                                                                                          
sağlamamaktadır ve sadece yaklaşık bir kılavuz değer olarak kullanılabilir. 
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intikamın arkasındaki itici güçtür. Nasıl onur kavramı bir topluluğa 
gönderme yapıyorsa ve namus toplumsal bir değerse, zıddı olan 
onursuzluk da ailenin bütün öbür fertlerini kapsar. Peki, bir adamı 
şerefli yapan nedir? Burada hükümlülerin direkt ifadelerine başvurmak 
gerekiyor. Şeref, verilen sözdür, çünkü »Geri dönüş yoktur. Ağızdan 
kelime çıktı mı da böyledir, kurşun da böyle.« (erkek, 36, Türk, 
Sünni)2 Yaptığı her şey ve ağzından çıkan sözlerin her biri bütün grup 
için bağlayıcı olduğundan, kişinin sorumluluğu da bir o kadar büyük 
olur. Bunun karşılığında, verdiği sözü yani yükümlülüklerini, onur 
borçlarını, görevlerini unutan kişi şerefsiz olmaktadır.  Şerefli insan 
»kendini bilmelidir« yani, kendine hakim olmalıdır, bir »bayrak 
bekçisi« olduğunu unutmamalıdır; yani atalarına borçlu olduğu unvan 
ve saygınlığın ve onlara layık olmak için kendine borçlu olduğu 
saygınlığın bilincinde olmalıdır. Hükümlülerin çoğunluğu şeref 
kavramını haysiyet ve gurur kavramlarıyla birlikte algılamaktadırr. 
Bourdieu’nün3 Berberi toplumu için yaptığı tespitler Türkiye için de 
geçerlidir:  
 

»Özsaygısı olmayan bir adam [...] ta içindeki Ben’i bütün 
duygulanımları ve zaaflarıyla dışarıya yansıtır [...]. Toplum 
ahlakının, göze batacak her türlü hareketten kaçınmak ve en 
derindeki kişiliği bütün biricikliği ve farklılığıyla mümkün 
olduğunca utanç duygusu ve çekingenlik örtüsünün altına  
saklamak  yolunda öngördüğü temel kurala riayet etmek için daimi 
bir özdenetim gereklidir.«4  

 

                                                 
2 Hükümlülerden yapılan alıntılarda, cinsiyetleri, olayın meydana geldiği 
zamandaki yaşları, etnik ve dini kökenleri belirtilmiştir. 
3 Bourdieu, Pierre, Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt 
a. Main: Suhrkamp 1993 (orijinali: 1980), s. 27. 
4 Bourdieu, Pierre, Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen 
Grundlage der kabylischen Gesellschaft. Frankfurt a. Main: Suhrkamp 1976, 
s. 27. 
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Namus düşüncesi demek ki, bireyselliğin utanç duygusu ve görgü 
kuralları aracılığıyla inkâr edilmesi önşartını getiren itaat, dayanışma 
ve yardımlaşma anlamına gelmektedir. Onur duygusu, toplumsal 
standartlara ve değerlere yönelik bir konformizme dayanan bir 
ahlaktan beslenen bir özsaygı duygusudur. »Ben topluma yaraşır bir 
insanım, boş insan değilim. Namusum ve şerefim için cinayet işledim.« 
(erkek, 36, Kürt, Sünni)  

Bu nedenle namus cinayetleri ani heyecanlar değil »bilinçli« 
tercihler ve planlamalar sonucu işlenir. Şeref, kişiyi başkalarının 
gözündeki idealine her ne pahasına olursa olsun uymak uğruna önüne 
katıp sürükleyen şeydir. Onursuzluk örneğin şöyle ifade edilir: 
»Milletin yüzüne bakamayacağını anlamış.« (erkek, 22, Türk-Kürt, 
Sünni)  

Kamuoyu onur kavramının özünde vardır ve dolayısıyla namus ve 
namus cinayetleri ile de doğrudan ilintilidir. Şeref namus kavramının 
tamamlayıcısıdır: namus, topluluğu dışarıya karşı yaralanır kılan, 
toplumun dışarıya karşı zayıf tarafı olan, dolayısıyla toplum – en 
önemlisi toplumun erkek mensupları – için en çok tehlike altında 
bulunan ve şerefle savunulması gereken bir olgudur. Peki, sakınılması 
ve savunulması gereken tam olarak nedir?  Bizi namus nedir ve şeref 
neye dayanıra götüren bu soru aşağıda incelenecektir. 
 
Namus 
Arapçadan alınan namus kavramının kökeni Eski Yunanca’daki 
»Nomos« kelimesine dayanır. Nomos »büyücülük dilinde ›kanun‹ 
anlamına gelir, ki bu kelime özellikle algılarda yanılsama sağlamak 
için yapılan büyülerde kullanılan sihir sözcüğüdür.«5 Namusun »Tanrı 
kanunu« anlamının dışında, »güvenilir olan, sır taşıyan« anlamı da 
vardır.«6 Namus kavramı Osmanlıcada da benzer anlamlara sahipti: 1) 
Kanun, düzen; 2) Bekaret; 3) İffet, edep; 4) Allah’a yakın duran 

                                                 
5 Plessner, M. The Encyclopedia of Islam. Leiden: Brill 1993, s. 955.  
6 A.g.e. s. 954. 
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melek.7 Bugünkü Türkçede namus bekâret, iffet ve edep anlamlarını 
korumuştur. 
 
Hükümlüler namus kavramını nasıl tanımlıyor? 
  

»İnsanın kızı, hanımı, bazı değerleridir.« (erkek, 42, Kürt, Şafi) 
 
»Eşim, emir altında olan insanlar, bacı yeğen, kız.« (erkek, 40, 
Kürt, Sünni) 
  
»Şerefimiz, onurumuz, grururumuz. Benim soyadımı taşıyordu 
hala, lekendirmemeli.« (erkek, 39, Türk, Sünni)  
 

  
Burada da ifadenin çoğul biçimi dikkati çeker, ki çok sık kullanılan 
çoğulluk namus kavramının bir kolektifle ilintisi olduğunun ifadesi 
olarak değerlendirilmelidir. Bir vakada hükümlünün karısıyla, kadının 
da hükümlü olduğu için, görüşme fırsatı bulundu. Onun namus tanımı 
da hükümlü erkeklerin ifadelerini tamamlayıcı nitelikteydi: 
 

»Namus deyince ilk aklıma kendim, sonra eşim, anne babam, 
çocuklarım geliyor. Eşim, hele hele onun yüzünü kızartmak benim 
hiç tarzım değil. Şeref, kendi soyadım, herşeyden önce kendim. İlk 
önce kendi, eşimin soyadı. Utandırmamak.« 

 
Peki ya genç kızken? 
 

»Kızken de anne babam, onların yüzünü yere eğdirmemek.« 
(kadın, 32, Türk, Sünni) 

  

                                                 
7 Özön, Mustafa Nihat, Osmanlıca Türkçe Sözlük (Osmanisch-Türkisches 
Wörterbuch). Ankara: İnkılap Kitabevi 1959, s. 560. 
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»Kocanın şerefi, »babaocağı« ve »ev« kavramları kadının namus 
olarak tanımı yanında en kutsal değerlerdir ve dolayısıyla namus 
tanımına dahildir. Eğer kadın kendisinden beklendiği gibi evlilik 
öncesinde bekâret, evlilikte de sadakat gibi ahlaki şartları yerine 
getirmezse bu ihanet kendi ailesine ve/veya kocasına ve kocasının 
ailesine karşı yapılmış kabul edilir.«8  

 
»Onurumuza, haysiyetimize sebep olan odur. Namus, ihanet 
etmemek, satmamaktır.« (erkek, 27, Kürt, Sünni) 
  

Bir kadının babasoyunun9 ideallerine ihanet etmesi, ailenin saygı ve 
itaate dayanan ilişki yapısının ve uyumunun dayanağı olan ahlaki 
niteliklerini ve ahlaki standartlara uygun davranış biçimlerini de inkâr 
etmesi anlamına gelir. Bu yüzden, bu »yakışık almayan unsurun« 
ortadan kaldırılması ve ailenin ahlaki gücünün öldürme eylemi 
gerçekleştirilerek gösterilmesi gerekir. Kadın »namussuzca« bir 
davranışla kutsal bağlılıklardan vazgeçmeye niyetli olduğunu ve bir 
yabancının duygularını çelmesine izin verdiğini göstermiştir. Yani 
kadınlar babasoyu namusunun taşıyıcılarıdır ve bu nedenle bir statü 
sembolüdürler. Demek ki namus kavramında ailenin kadınlarının 
korunması ve denetlenmesi, erkek üyelerinin korunması – çünkü, 
öldürülürlerse kan davası yoluyla öçleri sonuna kadar alınacaktır –  
ayrıca suçlu kadından veya kan davası süreci içinde öç alan herkesin 
korunması sözkonusudur. Bu namus anlayışıyla kadınlar için belirli bir 
davranış biçimi ortaya çıkmaktadır: 
 

»Mesela başını örtmek, bir erkekle muhattap olmamak, 
misafirlerden uzak durmak. Töre deyince herşey, yürümesinden 
konuşmasına kadar bunun içine giriyor.« (erkek, 30, Kürt, Sünni)  

 
                                                 
8 Campbell, John K, Honour, Family and Patronage: A study of Institutions of 
Moral Values in a Greek Mountain Community. Oxford: Clarendon Press 
1964, s. 199. 
9 Babadan gelen köken ve akrabalık ilişkileri, patrilineer ardıllık. 



 Hülya Özaktürk: Türkiye’de Namus Cinayetleri  7 

Ve: »Ağzı yüzü toplu bir şekilde kendisini ifade etmeli. Hal ve 
hareketlerine dikkat etmeli.« (kadın, 32, Türk, Sünni). Dolayısıyla 
namus ve şeref kavramları birbirleri üzerinden var olmaktadır: »Namus 
onurdur. Namus yoksa, onur yoktur. Namussuzluk demek gurursuzluk 
demektir.« (erkek, 37, Kürt, Sünni). Ailenin yani soyun namusunu 
korumak, grubun zayıf, korunmaya muhtaç kısmına, yani kadını temsil 
eden unsuruna yapılan saldırının öcünün alınmasına sebep olur. Şeref, 
demek ki, babasoyu onuruna karşı, temizlik anlamına gelen namusa 
karşı, ataların adına ve bu ada bağlı olan itibarına karşı sadakattir.10 
Şeref şöhrettir, saygınlıktır. Namus cinayetleri bir meydan okumaya 
karşı tavır koymadır, erkeklerin savaşma azminin bir gösterisidir. 
Namus kavramının bir yananlamı olan ve namus cinayetlerinde 
ifadesini bulan aile dayanışması, aynı zamanda, bir grubun çıkarlarının 
korunmasının da bir biçimini teşkil eder: 
 

»Ailenin bir gururu, şerefi vardır. Sülalenin şerefi ayaklar altına 
alınıyor. Kimsenin kimseye kelimesi olmaz. Zıt olma, bir insanın 
ters kelimesi bana üstün olmasın, onun kızı kaçsın, benim 
kelimem onun üstüne olsun. Sülale tekrar bağlanıyor.« (erkek, 37, 
Kürt, Sünni)  

 
Namus, şerefin bütünlüğünün bir parçası (tersi de doğrudur) olduğu 
için, namusa yapılan bir saldırı şerefe karşı da yapılmış demektir. Fakat 
bu arada daima, kadının namusunun erkeğin korumasına ve kontrolüne 
borçlu olunduğu inanışı da hesaba katılmalıdır: »Kadının her zaman 
boynu büküktür, her zaman zavallıdır. Erkek kadının her şeyine 
kefildir.« (erkek, 60, Kürt, Sünni). Şeref aynı zamanda kamuoyuyla da 
ilintilidir ve bu nedenle politik bir olgudur. Aile bütünlüğü ile ilgili 
yukarıdaki alıntı açık seçik biçimde, namus ve şerefin bir topluluğun 
gücünün tanınma şartı olduğunu gösteriyor. Max Weber’e göre güç şu 
anlama gelir: »sosyal bir ilişkinin içinde direnişle karşılaşsa bile 

                                                 
10 Bourdieu: 1976, s. 35-37. 
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istediğini karşısındakine kabul ettirme şansı ve bu şansın dayanağı.«11 
Namusun çiğnenmesi, dediğini yaptırabilme gücünü de tehlikeye 
sokar: »bir insanın ters kelimesi bana üstün olmasın.« Namusun 
çiğnenmesi kişinin değerini, statüsünü, saygınlığını ve takdir 
edilmesini, yani sosyolog Pierre Bourdieu’nün sembolik sermaye12 
olarak adlandırdığı her şeyi yıkabilir. O zaman artık gücün meşruiyeti 
kalmamış olur. Namus veya namussuzluk söylemleri her zaman güç 
ilişkilerini de içerir. Namussuzluk şu şekilde dile getirilmektedir: 
Kişinin başı öne eğilir, bir daha kimsenin yüzüne bakamaz, şerefsiz biri 
her şeyi kabul eder vs., ayrıca: bir şerefsizin söylediğinin hiç geçerliği 
olmaz. Bu ilintiyi daha kesin görebilmek için şeref ve öbür onur 
kavramı olan itibar tekrar incelenmelidir. Namus, sadece kadınların 
ahlaki olarak uygun davranışlarda bulunmaları ve bunun getirdiği iyi 
şöhret değildir, kavram aynı zamanda ekonomik ve sosyal ilişkileri de 
içerir. Yazının devamında hükümlülerin tanımları aracılığıyla namus, 
gücün tanınması ve meşru mülkiyet arasındaki bağlantı incelenecektir. 
 
İtibar  
Şeref nedir? »Kişilerin tek bir kişiye vermiş olduğu ünvandır, şeref 
verilen kişiye layık gördükleri için.« (erkek, 31, Kürt, Alevi). Şeref 
aynı zamanda meşru bir sınıf farkıdır. .Bu takdir, belli bir davranış 
biçiminin sonucudur ve eğer sürekli kalacaksa, belli bir davranış biçimi 
gerektirir: 
  

»Vermek. Kendi zamanımızı, güzel zamanımızı harcamak. Ödün 
vermek, pahalı bir kelime. Hem maneviyatı var, hem maddiyatı.« 
(erkek, 31, Kürt, Alevi) 

 
Kavramın maddi tarafı nelerden oluşur? 
 

                                                 
11 Hillmann, Karl-Heinz. Wörterbuch der Soziologie. Stuttgart: 1994, s. 505. 
12 Bourdieu: 1993, s. 205-221. 
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»Yarayışlı, bilinçli insan olmalı. Hukuk nerede kaldı haksız yere 
kazanç sağladığında[...]. İnsanlar bilecek ki, şeref olsun. Hak 
etmesi lazım ki, insanlar o şerefi ona layık görsünler. Şeref kredi 
vermek, karşılıklı güven.« (erkek, 31, Kürt, Alevi) 

 
Bourdieu’nün Cezayir’deki Berberi toplumuyla ilgili tesbitleri Türk 
toplumunun ataerkil kısımları için de geçerlidir:  
 

»Kendi kendini ayakta tutmaya gücü henüz yetmeyen bir 
toplumsal mekanizmadan elde edilen kazançları sahiplene-
medikleri için, gücün sadece temel biçimlerini uygulayabilirler13, 
ki bu da insanın insan üzerindeki dolaysız hakimiyetidir [...]; 
ötekilerin emeğini, hizmetlerini, mallarını, onur gösterilerini, 
bunları şahsen ›kazanmadan‹,14 kendilerine bağlamadan, kısacası, 
insandan insana kişisel bir bağ kurmadan elde edemezler. [...] 
Herhangi bir sermayenin sembolik sermayeye, yani gerekçesi 
sahibinin karakterine dayalı, meşru mülkiyete dönüştürülmesi 
daima bir çeşit çalışma, gözle görülür bir zaman, para ve enerji 
harcaması, bir geri dağıtım15  [gerektirir],16 ki bu geri dağıtım 
alıcının dağıtım ilişkilerinde durumu daha iyi olana, dolayısıyla 
verebilene karşı şükran gösterisi biçiminde tanınırlık kazanması 
için gereklidir; dolayısıyla bu tanınma, bir borcun tanınması, aynı 
zamanda toplumsal konumun tanınmasıdır.«17  

 
Toplumsal konumun, otoritenin aktarılışının bu tanımı, üçüncü bir 
kavrama işaret ediyor; itibar. İtibar kelimesi saygınlık, prestij ve kredi 
anlamlarına gelir.18 Bu kavram namus cinayetlerinde merkezi bir önem 
                                                 
13 Orijinal metinde italik yazılmıştır. 
14 Orijinal metinde tırnak işareti kullanılmıştır. 
15 Orijinal metinde italik yazılmıştır. 
16 Yazar tarafından tamamlanmıştır. 
17 Bourdieu: 1993, s. 236 ff. 
18 Steuerwald, Karl, Türkçe Almanca Sözlük. İstanbul: ABC Kitabevi A.Ş. 
1998, s. 456.  
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taşımasına rağmen şimdiye kadar araştırma literatüründe dikkate 
alınmamıştır. Hükümlüler için itibar ne anlama geliyor? Hükümlülerin 
çoğu itibarı inanç, güven ve kredi olarak tanımlıyor. 
 

»Ağızdan çıkan söz. Verilen söz, güven. İtibarlı bir adam birşey 
beyaz diyorsa o şey beyazdır.« (erkek, 34, Türk, Sünni) 
  
»İtibarın olacak, senin güvencen. Bir yere güvence verdin mi, 
senin itibarın odur. Bir adama itibar edeceksin, malı o zaman 
vereceksin. 200 mal alıyordum, parasını vermiyordum.« (erkek, 
60, Kürt, Sünni) 
  
»Her yerde sözü geçer, dürüst olduğu için. Herhangi bir yerden 
eşya aldığın zaman, kredin her yerde açık, kefilsiz herşeyi 
alabilirsin.« (erkek, 40, Kürt, Sünni) 
   

İnsan nasıl itibar sahibi olur ve kime itibar edilir? 
 
»Karşıma çıkacak zorukları yenmekle, bazı insanların işini 
bitirirsin, kendine güven verdirirsin, maddi, manevi. O insan sana 
namusunu da güvenir, canını da güvenir.« (erkek, 35, Kürt, Sünni) 
  

İitibar bir kredi biçimidir, güven kredisi biçimidir, yani bir tür avanstır 
ve grubun inancı tarafından sadece en büyük maddi ve sembolik 
garantiyi sunanlara verilir.19 Bourdieu’nün Berberi toplumuyla ilgili 
tespitleri Türk toplumunun ataerkil kısımları için de geçerlidir:  

 
»Onur duygusundaki, onurun dokunulmazlığını garantileme 
yeteneğine bağlı olan bu kredi, içine malların niceliği ve niteliği 
olduğu kadar, bu mallara değerlerini sağlayan erkeklerin niceliği 
ve niteliğini de kapsayan, parçalanmaz bir bütün oluşturur: işte 
tam da budur, her şeyden önce evlenme yoluyla, itibar sahibi 

                                                 
19 Bourdieu: 1987, s. 218. 



 Hülya Özaktürk: Türkiye’de Namus Cinayetleri  11 

kayınlar kazanmayı sağlayan ve bu, sadece erkeklerin sayısıyla 
değil, özellikleri, onur duyguları ve grubun arazisini ve onurunu, 
özellikle kadın namusunu, kısacası, mal ticareti, onur ticareti veya 
toprağın işlenmesi için etkili biçimde kullanılabilecek olan maddi 
ve sembolik gücünü savunma yetenekleriyle ölçülen ›tüfekler‹20 
yönünden zenginliktir.«21 

 
Bir Türk köyü hakkında etnografik bir çalışma yapmış olan Stirling 
gücün veya otoritenin bu şeklini şöyle tanımlıyor: »Manipülasyon ve 
etkinin gücü [...] açık biçimde kabul edilmemiştir ve destekleyenlerin 
iyi niyetlerine bağlıdır.«22 Otoritenin aktarımı ne resmi olarak 
tanınmıştır ne de kurumsal olarak güvence altındadır, bu nedenle de 
belirsiz bir durumda kalır. Onun için otorite sürekli biçimde ancak, 
topluluğun tanıdığı değerlerle uyum içinde olduğunu yeniden 
pekiştiren edimler sayesinde korunur. »Küçük bir toplulukta üst 
düzeyde bir mevki sahibi olmanın şartı topluluğun normlarına 
uymaktır.«23 Şeref ve itibar kavramlarında da görüldüğü gibi, otorite 
kendini kolektif yargı vasıtasıyla güvenceye aldığı için, bu inanış ve 
güven kamuoyunun yargısına dayanır. Namusun çiğnenmesi ile, bir 
ekonomik güvence şekli ve bunun yanında ahlaki bir güç anlamına 
gelen şöhret de zarar görür. Namus cinayeti bu ahlaki gücün ifadesi, 
yani kişinin, zarara uğramasını engellemek üzere sunabileceği 
garantilerin bir göstergesidir. Yazının bundan sonraki kısmında, vaka 
örnekleri aracılığıyla, namus cinayetleri ve hükümlülerin uğraması 
muhtemel zararlar açısından kamuoyunun önemi incelenecektir. 

                                                 
20 Orijinal metinde tırnak işareti kullanılmıştır. 
21 Bourdieu: 1993, s. 220. 
22 Stirling, Paul, “Social Ranking in a Turkish Village” (Bir Türk Köyünde 
Sosyal Sınıflandırma), The British Journal of Sociology, 4 (1) (1953), s. 31-
44. 
23 A.g.e. s. 41.  
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Kamuoyu ve vaka örnekleri 
Daha önce de belirtildiği gibi kamuoyu namus kavramına dahildir ve 
dolayısıyla namus cinayetlerinde temel önem taşır. Namus ve Şeref 
belirgin bir gözle görülür bir külfete girme olduğu gibi, namus cinayeti 
de ahlaki gücü göstermek, bu gücü kamusal alana tanıtarak ailenin 
konumunu sağlamlaştırmak için yapılan bir eylemdir. Namus ve Şeref 
başkalarından ödünç alınmıştır ve başkalarının gözü önünde savunulur. 
Bir topluluğun kadınlarının namussuz olduğu söylentisinin yaratacağı 
korunmasızlık, namus ve şeref gücün meşruiyeti anlamına geldiği için, 
o kolektifin topluluk içindeki konumunu ilgilendiren bir korunmasızlık 
olur. BM’nin Türkiye’deki namus cinayetleri hakkında yaptığı bir 
çalışma gerçi, bir olayın sonucunun o olayın ne derece duyulduğu24 ile 
ilgi olduğunu belirlemektedir, fakat bu çalışmada incelenen vakaların 
birçoğunda hükümlüler cinayeti olay duyulmadan önce işlemişlerdir. 
Namusun nasıl çiğnendiği veya kadının suçlu olup olmadığı bir önem 
taşımaz. Önemli olan sadece, kamuoyunun bir namus ihlalinin 
sözkonusu olduğunu düşünmesinin en küçüğünden de olsa bir ihtimal 
olması tehlikesidir. Bir namus ihlali sonucu oluşacak zarar bütün 
kolektife, aileye ve bazı durumlarda (hem Türkçe, hem Kürtçe adıyla) 
aşirete bütün olarak dokunur. 

 
›Aşiret‹ (Ar. ‘ashira25, çoğul ‘asha’ir) bütün Kürdistan’da kulla-
nılır ve bir kabilenin tamamını dile getirir. Farklı boyların birleşi-
minden oluşan konfederasyona da aşiret denir. Dolayısıyla bu te-
rim bir bütünleşme düzeyi ile sınırlı değildir. Kürdistan genelinde 
›bir kabileye bağlı olan‹ ve karşıtı olarak ›bir kabileye bağlı olma-
yan‹ anlamlarını da vurgular. Kabileye bağlı olmayan köylüler 
(bunlara guran denir) sipah (Osmanlı’da feodal askerlerin genel 

                                                 
24 United Nations Development Programme, The Dynamics of Honour 
Killings in Turkey. Prospects for Action. Ankara 2003, s. 43. İnternette:  
http://europeandcis.undp.org/gender/genderandgovernance/show/3E9DF3A2-
F203-1EE9-B57B90A9C97A1717 (Görüldü: 13.01.2012), s. 38. 
25 Orijinal metinde italik yazılmıştır. 
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ismi) veya Assyreta adı verilen askeri bir kast veya zümre tara-
fından yönetilirdi [...] terimin aslı kabile üyelerinin savaşçı yönle-
rine gönderme yaparken daha sonra bu savaşçıların kendilerinin 
oluşturdukları ya da devlet tarafından oluşturulan birimler için de 
kullanılmaya başlandı [...] aşiret sadece akrabalığa dayanan bir 
topluluk değildir [...] ›aşiret mensubuyum‹ ifadesi ›civis Romanus 
sum‹ [Roma vatandaşıyım] ile benzer bir anlam taşır.26 

 
Hükümlüler namus cinayetini işlemeden önce olağanüstü büyük bir 
baskı ve zorlama ile karşılaşmışlardır. Bu baskı ve zorlamanın 
temelinde namusun korunması ve bununla birlikte kolektifin sosyal 
konumunun da muhafaza edilmesi yatar. Hükümlüler ailelerinden, 
amca, amca oğulları ve erkek kardeşlerin namus cinayetine katılması 
şeklinde de gerçekleşebilen bir baskı görmüş veya göreceklerini 
beklemiştir. Namus ihlalini cezalandırana kadar ailelerine karşı 
suçluluk duyarlar. Eğer namusu kendileri yerine başka biri 
temizleyecek olursa ailede dışlanacaklar, söz hakları kalmayacaktır. 
Ailelerin bazı durumlarda ya işe karışmalarındaki, ya da hükümlülerin 
böyle bir karışmayı beklemelerindeki aciliyet bir kere daha gösteriyor 
ki, kolektif için büyük bir kayıplarla karşılaşma rizikosu vardır .  

Daha önce sözü edilen BM çalışması, bu yazıda işlenen vakalar için 
de geçerli olan namus ihlallerini şu başlıklar altında27 topluyor:   

 
 Evli kadının evlilik dışı bir ilişkisi olması 
 Evli bir kadının »rızasıyla kaçırılması«28 
 Kadının  kocasını terketmesi veya boşanması 
 Boşanmış kadının başka bir adamla ilişkisi olması 
 Genç ve evlenmemiş kadının bir adamla ilişkisi olması 

                                                 
26 Van Bruinessen, Martin, Agha, Shaikh and State. The Social and Political 
Structure of Kurdistan. Londra ve New Jersey: Zed Books 1992, s. 61 ff.  
27 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı: 2003, s. 28.  
28 Evli bir kadının rızasıyla kaçırılması kadının iradesi hilafına kaçırılmayıp 
kendi isteği ile kaçtığı anlamına gelir.  
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 Genç ve evlenmemiş kadının kaçırılmasına rıza göstermesi 
 Kaçırılma ve/veya tecavüze uğrama 

Burada sözkonusu olan vakalardan türetilecek bir başka başlık da, 
kaçırılma ve tecavüz gibi »istem dışı namus ihlallerinin« bir altbaşlığı 
olabilecek olan »evli bir kadının cinsel tacize uğraması« olur. Aşağıda 
tek tek vakaların bu kategoriler açısından ayrıntılarıyla incelenmesi 
değil, namus cinayetlerinde ne ölçüde bir kolektifin çıkarlarının 
gözetilmesinin hedeflendiği sorusuyla ilgilenilecektir. Bir namus ihlali 
ancak kamuoyu gözetildiğinde namus cinayetiyle sonlanır. Vakaların 
birinde, yıllarca kayınbiraderinin tacizine uğramış bir kadın çevrenin 
ne kadar önemli olduğunu şöyle anlatıyor: 
 

»Milletin yüzüne bakamayacak hale geldik. Konu komşu 
biliyordu. Afedersin eşime pasif gözüyle bakılıyordu. Aslında ben 
onu biliyorum, o da beni biliyor, ama etkiledi.« (kadın, 32, Türk, 
Sünni)  

 
Yani önemli olan, kolektif düşüncedir ve bunun bağlayıcı bir yargıya 
varması gücü sarsmıştır. Fakat bu, namus ihlalinin ağza düşmüş veya 
herkesçe biliniyor olması gerektiği anlamına gelmez, sadece böyle bir 
tehlikenin bulunması yeter. Bu durum,  evli kadının evlilik dışı bir iliş-
ki yaşadığı bir vakadaki hükümlünün şu ifadesiyle örneklendirilebilir: 
 

»Boşanırsın, dünyanın sonu değil. Şerefimiz, gururumuz. 
Çocukların hatırına kal dedim, boşanana kadar. İsterse genel eve 
düşsün, ama benim soyadımı taşıyor hala. Buna da daha 
boşanmadan devam edince, telefonda yakaladığımda oldu. Tekrar 
yaparım, 100 düşündüm, bir kere karar verdim.« (erkek, 35, Türk, 
Sünni)  
 
»Bu vakada dedikodu yayılmadan önce boşanmak, bir zarara 
uğramamak için olası aşağılanmayı önlemek veya gizlemek üzere 
planlamış bir stratejidir. Başka bir olayda ise, babası kızını geri 
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alınca hükümlü, kayınpederinin karısını para karşılığı 
satacağından şüphelenir: Yapmadan öldürdüm.« (erkek, 28, Kürt, 
Şafi)   

 
Cinayeti işlememiş olsaydın ne olurdu? 
 

»Yapmasaydım, hiçbir leke gelmesini istemezdim, leke gelmeden 
öldüreyim dedim. Bizim orada yanlış bir laf gitse, aile arkadaş, 
akraba kavga ederse veya tartışırsa daha kötü. [...] Bu aile 
şereflidir, namusludur, temizdir diyorlar.« (erkek, 28, Kürt, Şafi)  

 
Söylentiler yayılmadan önce namussuzluğun bilinmesinin doğuracağı 
her zarar gizlenmeli ve özgüvenli davranılmalıdır. Bunun sebebi, 
onurun sayıya vurulur bir şey olmayışı, topluluğun ise daima, verdiği 
inancı ve güveni onur birikimi içinde olanlardan, bir güvensizlik 
hissettiğinde geri çekmeye eğilimli olmasıdır. Zira bir adamın şerefi 
şunlardan anlaşılır: 
  

»Cenazede ve düğünde ne kadar kalabalığa hitap ediyorsa, ne 
kadar insana ulaşabiliyor, cenazede düğünde. Bunları yaparakta 
düşman ve rakip kazanıyorsun.« (erkek, 31, Kürt, Alevi) 

 
Onur davranışı, bir kolektifin kamusal çıkarlarını, kolektifin onur 
birikimini hedefleyen, politik bir davranıştır. 

Namusun çiğnenmesi sosyal ve politik olarak dışlanma sonucunu 
doğurur. Namus ihlali, eğer cinayetle temizlenmemişse, zincirleme bir 
reaksiyonu tetikler. Kişi, çevresinin ona olan inancını ve güvenini 
kaybeder ve böylece başkalarından gelecek destek, yardım, hizmet, 
kişisel sadakat, saygın kayın akrabalar kazanma şansını kaybeder, ki 
bunlar gücün, mülk ve gene onur birikiminin temelidir: 

 
»Yarın birgün bir kız istemeye gideceğim, kendi namusuna sahip 
çıkamadı, bizimkisine nasıl çıkacak diyecekler. Mahallede dilden 
düşmezsin, kimsenin yüzüne bakamazsın. O mahallede 
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yaşanmazdı, sahip çıkanımız olmazdı. Çobancılık yaptım, işim 
etkilenirdi.« ( erkek, 19, Kürt, Sünni)  

 
Hükümlüler eğer cinayet işlememiş olsalardı ne gibi sonuçlarla 
karşılaşmayı bekliyorlardı? Aşağıda hükümlülerin başlarına gelebile-
cek kayıplarla ilgili ifadelerine yer verilmiştir.  
 

»Yapmasaydım baskı görürdüm, iğneleyici kelimeler, ters 
bakmalar, toplumda sözün ağır basmaz, orada bir kılıktan girer, bir 
kılıktan çıkarsın. Kimseyle bir tartışmaya giremezsin, kimse seni 
ciddiye almaz.« (erkek, 30, Kürt, Sünni) 
 
»100 düşündüm, bir kere karar verdim. Şeref insanın itibarı, 
toplumdaki saygınlığı. İnsana iyi bakılmaz, dışlanmış gibi olur. 
Düğüne, çarşıya gidildiği zaman dışlanırsın, toplumda yerin 
olmaz, evin reisi erkek olduğu için. [...] Çocukların hatırı, bunları 
çok düşündüm, toplumda nasıl gezeceksin, nasıl, dışlanmayı 
düşündüm. Boşanalım, ne halin varsa gör dedim, ama soyadımı 
taşıyor lekelendirmemeli.« (erkek, 35, Türk, Sünni) 

 
Söylentiler çıktı mı? 
 

»Söylenti duymadım, ama tahmin ediyorum. Bunu da göz önünde 
bulundurdum. [...] Yapmasaydım saygınlığımı kaybedecektim, 
işime de zarar verecekti. Burada birşey olsa duyulur. İki 
dükkanımız var, bir de okul kantini. Etkilerdi. Çocuk falan faso 
fiso, fark etmez.« (erkek, 35, Türk, Sünni) 

 
Onurlu, şerefli bir adamın nasıl davranması gerekir? 
 

»Dünürler var, kız nişanlı. Sen ne yapıyorsun, sen dünürlerin 
yüzüne nasıl bakacaksın? Beni düşünmüyorsan, çocuklarını 
düşün.« (erkek, 35, Türk, Sünni) 
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»Her taraftan baskı vardı. Babam o yörenin ileri geleniydi. 
Aşiretten ona danışırlardı. Saygı duyulan bir insandı, insan 
olarakta sevilirdi, mütevazi bir insandı.« (erkek, 31, Kürt, Sünni) 
  

 
Bu arada sembolik sermayeye olağanüstü bir değer biçilmektedir, 
çünkü bunun kaybı en büyüğünden kayıplara yol açacaktır ve bu ser-
maye bir darbede yok edilebilecek bir şeydir:  
 

»Ben Pazar meydanına gidiyordum, herkes diyordu Murat29 Bey 
gelmiş, malı ona verelim. Malımı bitirdim, ama şerefimi 
bitirmedim. İtibarın olduğu zaman dostun olur. İtibarın varsa 
peşinden koşarlar. Üçkağıtçının, dolandırıcının, sahtekarın itibarı 
olmaz.« (erkek, 60, Kürt, Sünni)  

 
Bu alıntı, hükümlülerin paranın geçici olduğu ve namusun her şey 
olduğu ifadeleriyle de örtüşüyor. Bu meselede zaman da önemlidir, zira 
namusun çiğnenmesi ile bunun öcünün alınması arasında ne kadar 
uzun zaman geçerse o kadar fazla kaybı da beraberinde getirir: 
 

»Biliyordum çünkü, kurtulsaydı eğer, devlet onu koruyacaktı. O 
zaman bu kara lekeyi hiç temizleyemeyecektik ve günden güne 
daha da rezil olacaktık.« (erkek, 22, Kürt, Sünni) 
  

Bir kadının babasoyunun ideallerine ihanet etmesi ailenin çıkarlarına 
da ihanet etmiş olduğu anlamına gelir.  
 

»Birine iyilik yaparsın, Allah’ın yanında yerin olur. Ablamdan hiç 
ummuyorduk bizi böyle sırt üstü düşüreceğini.« (erkek, 19, Kürt, 
Sünni) 

 

                                                 
29 Makalenin tümünde geçen isimler takma adlardır. 
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İyilik ve cömertlik yoluyla onura yapılan yatırımlar, böylece ötekilerin 
saygısının ve itaatinin kazanılması ile bu kazanımın başka bir evli 
erkekle kaçan kız kardeş tarafından yokedilmesi arasındaki bağıntı bu 
alıntıda pek açık görülüyor. Namus cinayeti özsaygısının bir ifadesidir. 
Eğer kişi bu meydan okumaya cevap vermezse, yapılan hakaretin 
öcünü almazsa, özsaygısı olmayan biri olarak addedilir. Bu özsaygısı, 
çevrenin kişiye duyacağı güvenin de bir garantisidir. 
 

»Şerefsiz adamın çevresine saygısı olmaz, ne seni sayar, ne de 
kendisini. Bu insan ile bir işe girilmez, güven yoktur.« (erkek, 30, 
Kürt, Sünni) 
  

Hükümlülerin ifadelerinde ve ailelerin müdahalelerinde, sadece etik 
temel ilkelerle açıklanması mümkün olmayan, topluluğun kayıplarına 
da bağlı olan bir aciliyet, kısmen de çaresizlik dile gelir: 
 

»Herkes söylerdi, en çok ailem bana söylerdi. Babam nasıl 
bırakırsın, nasıl izin verirsin derdi. Baktım bir çare bulamadım, 
elimden bu geldi.« (erkek, 28, Kürt, Şafi)  

 
Başka bir vakada da aile, karısı birçok defa kadın sığınma evine kaçan 
ve her seferinde karısını geri almış olan hükümlünün evinde toplanır. 
Amcasının oğlu şöyle der: 
 

»Kusura bakma dedi, senin karının ismi çıkmış, Elif şöförlerle 
beraber yollara düşüyor. O Leyla değil ki, sen Mecnun olasın. [...] 
Bütün aile toplanmış karar vermiş, senin hanım pisliğin teki 
olmuş, bunu demek istiyorlar. Almanya’dan, birsürü başka yerden, 
İzmir’den telefon geldi.« (erkek, 40, Kürt, Şafi)  

 
Aile mekânsal uzaklıklara rağmen kolektif bir dayanışma gösterip 
olayın mağdurunu babasoyunun kamuoyundaki onuruna karşı borcunu 
ödemeye, sorumluluğunun gereğini yapmaya çağırır. 
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Özellikle bir kadının cinsel tacize uğraması veya kaçırılması gibi 
namusun rıza dışı ihlal edildiği vakalarda suçun kimde olduğu bile 
önemsizdir. Bu vakalarda da sadece, ailenin konumunun tehlikeye girip 
girmediği önem taşır. Örneklerden birinde hükümlü karısının kaçırıldı-
ğını anlamıştır ama buna rağmen karısını da öldürür. 
 

»Aile, sülale ağır bastığı için, tekrar geri çekilmek zorunda 
kalıyorsun. Kızkardeşim var, amca çocuklarım, birisinin hatası 
diğerine mal oluyor.« (erkek, 30, Kürt, Sünni) 
  

Erkeklerin kadınların korunmasından resmen sorumlu oldukları bir 
ilişki yapısında kaçırılmanın kamuya karşı itiraf edilmesi anlamsız 
olurdu. Bu yüzden kadın da, suçlanmasa da babasoyunun namusunu 
temizlemek uğruna öldürülür: »Kurunun yanında yaş da yanar.« Bu 
durum kız kardeşler için, bir ailenin erkeklerinin niteliği onurluluk 
veya onursuzluk açısından canalıcı önem taşıdığından, değerlerinden 
kaybetmeleri anlamına gelir, ki bu da gene ailenin değer kaybı 
demektir. Erkekler içinse, prestij ve güç kaybedecekleri, bunun sonucu 
olarak baskı görecekleri ve zaman içinde maddi zarara da 
uğrayacakları anlamına gelir. »Bazı şeylerin geri dönüşü yoktur.« 
(erkek, 30, Kürt, Sünni) Namus cinayeti, onur ile bir üstünlük savaşı 
arasındaki ilişkiyi görülür kılmaktadır: 
 

»Ailenin bir gururu, şerefi vardır, sülalenin şerefi ayaklar altına 
alınıyor. Kimsenin kimseye kelimesi olmaz. Zıt olma, bir insanın 
ters kelimesi bana üstün olmasın, onun kızı kaçsın, benim 
kelimem onun üstüne olsun. Sülale tekrar geri bağlanıyor. Küs 
olduğum insanlar görüşmeme geldi, kendi sülalemin hemen 
hemen hepsi. Kan davalı olduğum insan dahi geldi.« (erkek, 37, 
Kürt, Sünni) 

 
Yukarıda bahsedilen vaka bir aşiretle ilgilidir. Dayanışma içinde olan 
topluluk ne kadar büyükse, bütün dayanışma topluluğu mağdur olduğu 
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ve bir topluluğu bir yönde veya karşı yönde hareket ettirmekte kolektif 
yargı önem taşıdığı için, baskı da o kadar büyük olur. 

Evlenmemiş bir kadının cinsel tacize uğradığı, ama »amcasının 
oğluyla bir şeyler yaşadığı« söylentilerinin yayıldığı bir başka vakada 
da çözüm kararı yine çevre ile birlikte alınmıştır. Bu vaka büyüklerin 
daha az özgürlükten yararlanabildiği ve kendi yüksek konumlarınının 
topluluğun değerlerine uyumla ödemek zorunda olduklarını gösterir, 
çünkü otoriteleri kolektif yargıdan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu 
vakayı daha ayrıntılı incelemek gerekir. Namus babasoyuna ait bir 
varlık olduğu ve namusun ihlali, hele bu ihlal bir amca oğlundan 
kaynaklandığından, amcayı da mağdur ettiği için, işe sadece amcalar 
değil köyün »büyükleri« de karışır.  
 

»Duyuldu, verelim dedik. Köyün büyükleri vermemiz lazım dedi. 
Kızı verdik adı çıktı diye. [...] Babam da verelim başka alternatif 
yok dedi. Bir çıkmaza girdik.« (erkek, 22, Türk-Kürt, Sünni)  

 
Köyün büyüklerinin müdahalesi, onurlarına ve otoritelerine yaptıkları 
bir yatırımdır. Namusu çiğneyen, başkasının »malına« yan gözle bakan 
adamı da köyden kovarlar: »Köyde büyük biraderler, biz bu adamı 
köyde istemeyiz dediler. Taşındı, kimsenin yüzüne bakamayacağını 
kendisi de anlamış.« (erkek, 22, Türk-Kürt, Sünni) Hükümlünün ailesi 
de kendileri açısından, grubun değerlerine uyma konusunda büyük bir 
baskı hisseder ve kızlarını evlendirir: »Büyüklük kızı vermek, tek laf 
duymayalım diye. [...] Kız kardeşimle ilgili gerekeni yaptı dediler.« 
(erkek, 22, Türk-Kürt, Sünni) Hükümlü, düğünden birkaç gün sonra 
kızı baba evine geri gönderdiği için damadı – ve sadece damadı – 
öldürür. Hükümlü için apaçık olan şudur: kızın evlendirilmesi kamuca 
onaylanmıştır, fakat damat düğünden sonra kızı evine geri göndererek 
ona bir »fahişe« gibi davranmıştır, ki bu da namus cinayetinin 
onaylanacağını ve otoritenin ancak bu yoldan korunabileceği anlamına 
gelir: 
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»Babam ağladı, bu seviyeye geldiğimiz için, gururuna yediremedi. 
Babam köyün ileri gelenlerinden. Bir yanı kardeşi, bir yanı yeğeni, 
istemezdi. Bundan başkası olmayacağını kendisi de anladı.[...] 
İtibarı sıfıra düştü, bizim itibarımız yükseldi.« (erkek, 22, Türk-
Kürt, Sünni) 

 
Bu vakadaki çözümde de kamuoyu ağır basmış ve evlendirilerek 
grubun değerlerine uyulduğu için kızın öldürülmemesine karar 
verilmiştir. Evlenmeden sonra aile namusu asıl çiğneyenin adam 
olduğu yorumunu ortaya koyabilmiştir. Bu olayda da hükümlü kız 
kardeşini suçlamaz: »Kızkardeşimin de hatası var. Beni uyarabilirdi, 
dertleşebilirdi, taciz gibi. Biz kardeşiz sonuçta.« (erkek, 22, Türk-Kürt, 
Sünni) Sonuç olarak mesele namusun çiğnenmesi ve bunun sonuçları 
olmaktan çıkar ve babasoyunun namusu ile buna bağlı olan ve kadının 
kimliğinde araçsallaşan çıkarlar kazanır. 

 

Çıkarımlar 
Namus cinayetlerinin ahlaki cinayetler olmayıp onurun namus cinayeti 
yoluyla korunmasının hayati çıkarlara yönelik olduğu görülmüş oluyor. 
Namus, kendi içinde çelişen değerleri olan ve karmaşık ahlaki ve aynı 
zamanda ekonomik ilişkiler bağlamında yer alan bir kavramdır. Bu 
arada onur kolektif yargının kazanılmasına bağlıdır. Namusun çiğnen-
mesi ile çevrenin inancı ve güveni, dolayısıyla da bir ailenin, baba-
soyuna dayalı bir akrabalar topluluğunun sosyal konumu tehlikeye 
girer. Bütün vakaların ortak bir motivasyonu vardır: toplumun gözün-
deki itibarı korumak. Türk ve Kürt kökenli faillerin namusu algıla-
yışında bir fark yoktur. Namus anlayışı mezhep farklılığına da bağlı 
değildir. Bununla birlikte, kendilerini bir aşirete bağlı olarak tanım-
layanlar aşiret ideolojisini daha çok vurgulama eğilimi göstermektedir. 
Namus sadece toplumun inancı ile var olduğu ve devam ettirildiği için, 
namus cinayetlerinin ardındaki itici güç de bu nedenle kolektif yargı 
olmaktadır. Namus cinayeti demek ki, başkalarının itaatini sağlamada 
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önemli olan inancı ve güveni korumak için, sembolik kuvveti ortaya 
koyarak yapılan bir güç gösterisidir. Namus cinayeti ile şöhret korunur, 
kadınların saygınlığı daha sonrası için güvence altına alınmış olur. 
Nasıl ki onur, takdir, üstünlük, konum sahip olunan servetin 
gösterilmesiyle meşruluk kazandığı gibi – »İnsanlar bilmeli ki şeref 
olsun« – namus cinayeti de bu gücün bir ailenin erkeklerinin savaşma 
kararlılığı şeklinde bildirilmesidir. Bir namus ihlali, önce garanti verip 
bir anlaşma yaptıktan sonra bu garantileri yerine getirememek 
demektir: »Kimsenin yüzüne bakamazsın« verdiği sözü onurluluğunu 
namus cinayeti biçiminde göstererek tutmak zorunda kalır. Vakaların 
en çoğunda namus cinayeti hükümlülere ve ailelerine saygınlık 
kazandırmış ve bu kişiler, uğruna cürüm işledikleri topluluğu göz 
önünde bulunarak eyleme geçmişlerdir. Hükümlüler birer mızrağa 
benzetilecek olursa, atılışlarındaki kuvvetin kaynağı kolektif yargının 
mevcut güç biçimleri ile büyüklerin/yaşlıların otoritesinin diyalek-
tiğinde yatmaktadır.  
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Özet 
 
Bu makale Türkiye’deki namus cinayetleri üzerine iki kısımdan oluşan 
bir çalışmadır. 2010 yılında namus cinayeti işlemekten hüküm giymiş 
28 mahkum ile yapılan niteliksel ve niceliksel görüşmelere dayanır. 
Çalışmanın ilk kısmı görüşülen kişilerin ifadelerine dayanarak üç 
farklı namus kavramını inceler. Hükümlülerin ifadeleri namus 
cinayetini sadece ahlak anlayışları nedeniyle işledikleri izlenimini 
uyandırmaktadır. Oysa babasoyunun toplumdaki çıkarlarını ve 
konumunu korumak gibi ekonomik kaygıların da bu cinayetlerin 
gerekçesi olduğu hükümlülerin cevaplarında üstü kapalı olarak dile 
getirilmektedir. Ahlak kavramı, güç kazanmayı ve bu gücü korumayı 
meşrulaştırmak için araçsallaştırılmıştır. Namus, gruptaki kadınların 
namusunun korunması gibi belirli davranış kurallarının devamlılığının 
sağlanması karşılığında kazanılan kredi ve güven olarak görülür. 
Makalenin ikinci kısmı, görüşmelerden edinilen bilgiler ışığında 
akraba grubunun bir üyesinin »ahlak dışı« davranması sonucunda 
oluşacak sosyal statü kaybı gibi potansiyel etkileri düzeltmek veya 
önlemek amacıyla geliştirilen stratejileri inceler. Bu bölümde toplum 
yargısının etkisi ve namus cinayeti faillerinin mensup oldukları 
topluluğun toplum yargısı açısından karşılaşacağı değişmelerle ilgili 
beklentileri irdelenmektedir. Görülmüştür ki, namus sadece başkaları 
tarafından atfedildiği ve yine sadece başkaları nazarında varlığını 
sürdürebildiği için, kamuoyu namus cinayetlerinin önemli bir önşartı 
olmaktadır. Makale namus cinayetinin siyasi varlık gibi başkaları 
tarafından verilen desteği ve otoriteyi güvence altına almak için kamu 
karşısında yapılan bir güç gösterisi ve bu niteliğiyle politik bir edim 
olduğu sonucuna varıyor. 
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