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GİRİŞ 

Namus olgusu ve namus cinayetleri kadınların cinsiyetleri nedeniyle maruz 

kaldığı şiddet türlerinden biridir. Türkiye’de 2005-2006 yılları arasında 322 kişi 

namus cinayetlerine kurban gitmiştir. Aynı sayısal veriler namus cinayetlerinin, 

kadınların kan ve/veya evlilik bağı ile bağlı oldukları erkekler tarafından işlendiğini 

göstermektedir (Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Töre ve Namus 

Cinayetleri Raporu:2009).  

Ülkemizde kadınlar, “ailenin namusu” olarak tanımlanmakta, erkekler 

tarafından aşiretin/ailenin/erkeğin “şerefi” için denetlenmektedir. Bu denetim ilişkisi 

cinsiyet/toplumsal cinsiyet kategorilerinin içeriğini belirlemekle kalmamakta, cinsiyet 

eşitsizliklerinin kaynağı olarak da ortaya çıkmaktadır. Kadınlar üzerinde kurulan eril 

iktidarın bir aracı olan namus olgusu, toplumu mikro ve makro düzlemde 

düzenlemektedir.  

Kadınların eğitimden, çalışmaya, seyahatten sosyalleşmeye kadar uzanan bir 

takım hakları namus olgusu etrafında örgütlenen cinsel ahlaka ilişkin değerler 

çerçevesinde ya tamamen gasp edilmekte ya da sınırlandırılmaktadır. Hepsinden 

önemlisi kadınların yaşamı “namus için” sonlandırılmaktadır.  

Bu tez çalışmasında namus olgusu, hedefi kadın bedeni olan bir denetim 

ilişkisi, dolayısıyla cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan dinamiklerden biri olarak 

ele alınmaktadır. Cinsellik söylemini cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan dinamik 

olarak ele alan feminist yaklaşımlar, kadın bedenin denetimi sorunun ataerkil yapıları 

birleştiren evrensel bir sorun olduğuna dikkat çekmektedir. 
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Kadın hazzının denetiminin ataerkil yapıları birbirine bağlayan evrensel bir 

sorun olduğu savı yeni bir sav değildir. Biyolojik cinsiyet ve iktidar arasındaki ilişkiyi 

tartışmaya açan bu sav,  ataerkilliği cinsiyetlerarası hiyerarşiye dayanan bir toplumsal 

yapı olarak tanımlayan Kate Millett (1969), Shulamith Firestone (1970) gibi radikal 

feministler tarafından ortaya atılmıştır. Bu yaklaşımların birbirinden çok farklı bakış 

açıları olsa da aynı argümanı paylaştıkları söylenebilir. Kadınların cins olarak 

ezilmesinin altında yatan neden, biyolojik cinsiyetleridir. Ataerkillik, kadının 

cinsiyetinden dolayı erkeğe tabi olduğu evrensel bir toplumsal yapılanma biçimidir. 

Erkeklerin kadınlar üzerindeki evrensel hâkimiyetinin nedeni, doğal özelliklerine 

bağlanan ve dolayısıyla da tartışma dışı bırakılan cinsiyetleridir. Kadın ve erkek 

arasındaki hiyerarşi cinsiyetten kaynaklanmakta, cinsellik ezen (erkekler) ve ezilen 

(kadınlar) iki sınıfı yaratan bir politika1 olarak ortaya çıkmaktadır. 

Cinsiyet ve iktidar arasındaki ilişkiyi görünür kılmaları açısından önemli 

olan bu yaklaşım içerdiği biyolojist ve evrenselci eğilimler nedeniyle bir takım 

sınırlıklar taşımaktadır. Birçok feminist, biyolojik cinsiyeti merkeze alan bu yaklaşım 

yerine, her iki cinsiyetin iktidar ilişkileri aracılığıyla nasıl tanımlandığına bakmanın, 

ataerkil yapıyı anlamayı kolaylaştıracağını savunmaktadır.  

Başta Anne Oaekley (1972) olmak üzere, Gayle Rubin (1978), N. Chodorow 

(1979) gibi feministler toplumsal cinsiyetin (gender) cinsiyetten (sex) farklı olarak 

ataerkil yapı ve pratikler içindeki iktidar ilişkileri aracılığıyla üretilen ideolojik bir 

kategori olduğunu savunmaktadır. Anne Oaekley 1972’de yayınlanan Sex, Gender 

                                                 
1 Kate Millet(1965) iki cins arasındaki hiyeraşik ilişkiyi açıklamak için “cinsel politika” kavramına 
başvurur. Yazara göre cinsel politika; ruhsal yapı, toplumsal yapı ve durumu açısından her iki cinsin 
temel ataerkil tutuma göre toplumsallaştırılması yoluylu üretilen bir ideoljidir. Bu yaklaşıma göre 
ezen ve ezilen iki grup yaratan cinseyetin kendisi ataerkil yapının kurumları aracılığıyla 
tanımlanmaktadır R. W. Conell(1998)’in de belirttiği gibi günümüz feminst teorisinde ideoljiyi cinsel 
politika alanı olarak ele almaya yönelik güçlü bir eğilim vardır.  
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and Society (Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Toplum) adlı kitabında toplumsal 

cinsiyetin (gender) dişi (female) ve eril (male) olmayı belirleyen cinsiyetten (sex,) 

farklı olduğunu belirtmektedir. Buna göre, cinsiyet biyolojik bir kategoriyken, 

toplumsal cinsiyet ataerkil yapının kurumları aracılığıyla oluşturulan bir kategoridir. 

Bu savlar, kadınların tabiyet konumunun nedenini biyolojik cinsiyet olarak 

işaret eden radikal feministlere yöneltilen eleştirilerde temel alınmaktadır. Ancak 

1977’lere gelindiğinde toplumsal cinsiyet ve cinsiyet kategorileri arasında oluşturulan 

bu ayrımın kendisi eleştirilerin hedefi olmaya başlamıştır. Eleştiriler, biyolojik 

cinsiyeti, cinsiyet eşitsizliğinin temeli olarak işaret eden radikal feministlerin tezlerine 

farklı kavramsal araçlarla geri dönülmesinin de yolunu açacaktır. 

1972 yılında biyolojik cinsiyetin karşıtı olarak kavramsallaştırdığı toplumsal 

cinsiyeti feminist teoride dolaşıma sokan Oaekley, 1977’ye gelindiğinde kendi 

yaklaşımını söylediği şu sözlerle düzeltme yoluna gitmiştir: 

“Son tahlilde cinsiyet, toplumsal cinsiyetten daha doğal değildir ve kültürel 

kuruluş cinsiyet için de geçerlidir.” (Akt:Savran,2004:235). 

Biyolojik cinsiyetin iktidarla ilişkisine dikkat çekmesi açısından önemli olan 

bu vurgu takip eden yıllarda feminist teori içinde güçlenmiştir. Savran, bu vurgunun 

sosyal bilimlerdeki bir dönüşüme işaret ettiğini söylemektedir. Feminist teori ve 

politika, radikal bir kuruluş (inşa)  anlayışının süzgecinden geçirilmiş, toplumsal 

cinsiyet kategorisi yapıbozumuna tabi tutulmuştur. (Savran, 2004:236). 

Feminist teoride ortaya çıkan dönüşümün arka planında yer alan isimlerden 

biri “Hapishanenin Doğuşu” (La Naissance de la Prison) (1975) ve “Cinselliğin 
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Tarihi” (Histoire de la sexualité) (1976) adlı çalışmalarında geliştirdiği biyo-iktidar 

yaklaşımı ile Michel Foucault’dur.  

Cinsiyeti araştırmak isteyen araştırmacılar için önemli bir iktidar 

kavramsallaştırması sunan biyo-iktidar yaklaşımıyla Foucault, bireyin ve bireyselliğin 

oluşturucusu olarak bizi tanımlayan cinsellik de dahil her şeyi, iktidarın etkileri olarak 

işaret etmektedir. Birey, iktidarın karşısında ve onunla karşı karşıya duran varlık 

değil,  tam da iktidarın malzemesidir ve onun aracılığıyla kendi ifadesini bulan şeydir 

(Mansfield,2006:73). 

Biyolojik bir kategori olmasının yanı sıra cinsiyet de iktidar tarafından 

tanımlanan ve düzenlenen bir şeydir. İktidarın bir aracı olan cinsellik tarafından 

kurgulanan cinsiyet, söylemsel bir inşadır. Cinsellik ne doğal bir özellik ne de insan 

hayatına ait bir olgudur. Cinsellik kurgulanmış bir deneyim kategorisidir ve biyolojik 

değil tarihsel, toplumsal ve kültürel kökenleri vardır. Bu tartışma içinde cinselliğin 

biyolojik etkenleri yok sayılmamakta ancak oluşumunda kurum ve söylemlerin 

üstlendiği role daha çok önem verilmektedir. Ne olduğundan çok, toplumdaki 

işleviyle ilgilenen bu yaklaşım içinde cinselliğin iktidarın bir aracı olduğu 

söylenmektedir. Düzenli bedenler üretmek yoluyla düzenli bir toplumsal yapı 

üretmeyi amaçlayan biyo-iktidar, cinselliği bir düzenleme pratiği, bir biyo-politik 

olarak kullanmaktadır (Butler,2005 ve 2007; Canpolat,2003; Mansfield,2006;  

Sancar,2004).  

Cinsellik ve iktidar arasında kurulan bu ilişki, feminist çalışmalar açısından 

büyük bir öneme sahiptir. Biyo-iktidar yaklaşımı, cinsiyet (sex)/toplumsal cinsiyet 

(gender) kavramlarının, dolayısıyla da cinsiyet/toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin 

cinsellikle (sexuality) ilişkisini tartışmak isteyen feministlere önemli kavramsal 
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araçlar sunmaktadır. Cinselliğin öznelliğin inşasında ve toplumsal yapının 

düzenlenmesinde biyo-iktidar tarafından kullanılan bir biyo-politik olduğu savı, 

cinsiyet/toplumsal cinsiyet arasındaki farklılığı sorgulamak kadar bu kavramların 

cinsellikle ilişkisine vurgu yapmak açısından da kuramsal bir dayanak 

oluşturmaktadır.  

Feminstlere göre cinsellik bir politika, ideoloji olarak tartışılmalıdır: 

Cinsellik, kadınları eril iktidarın denetimi altına sokan bir ideolojidir. Denetim ilişkisi 

beraberinde makro düzlemde tüm toplumu düzenlemekte, dolayısıyla cinsiyetlerarası 

hiyerarşiye dayanan ataerkil yapının kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır(MacKinon, 

1990, 1997; Young,1997). 

Cinsiyet/toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin cinsellikle ilişkisine görünürlük 

kazandıran bu yaklaşım, feminist teori ve politika açısından önemini hala koruyan 

adalet, eşitlik, başlıklarını içeren tartışmalara yeni bir gözle bakılmasına katkı 

sağlamaktadır. Eril iktidar tarafından tanımlanan cinsellik, cinsiyet/toplumsal 

cinsiyetin dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan dinamik olarak 

işaret edilmektedir.  

Bu bakış açısı, gelir dağılımı, eğitim gibi konuları içerecek şekilde ele alınan 

toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ve adalet sorununu, tecavüzden pornoya, 

fahişelikten kadın cinayetlerine kadar uzanan bir evreni kapsayacak şekilde 

tartışmaya olanak tanımaktadır. Adalet ve eşitlik kavramlarına yeni anlamlar 

yüklenmekte, dolayısıyla cinsellik başta olmak üzere hedefi kadın bedeni olan tüm 

şiddet türleri bir hak sorunu olarak ele alınmaktadır. 
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Türkiyeli kadınların cinsellikleri nedeniyle uğradığı baskı ve şiddetin 

nedenlerinden biri namus olgusudur. Olgu etrafında toplanan cinsel ahlaka ilişkin 

değerler ve kurallar, Türkiye’de her sınıftan kadının yaşamını düzenlemektedir. 

Ülkemizde kadınların eğitim, çalışma, seyahat özgürlüklerinin biçim ve sınırları 

namus olgusu aracılığıyla belirlenmekte, eril iktidar kadınların yaşamlarını olgu 

etrafında toplanan cinsel ahlaka ilişkin değer ve kurallara başvurularak sonlandırma 

hakkını elinde tutmaktadır.  

Namus olgusu eril iktidar tarafından kadın bedenine uygulanan çeşitli baskı 

ve şiddet türlerini içermektedir. Namus olgusu etrafında örgütlenen ahlaki değer ve 

kuralların tesisinde şiddet başvurulan bir yoldur. Namus cinayetleri bu şiddet 

türlerinin en uç örneği olarak ortaya çıkmaktadır.  

Konuya ilgi duyulmasına neden olan ilk etken, kadın bedeni üzerinde 

kurulmak istenen erkek denetiminin ulaştığı en uç örneklerden biri olan namus 

cinayetlerine yol açan nedenlerin ne olduğunun yanıtını bulmanın güçlüğüydü. 

Bu zorluk, namus cinayetlerinin sayısal olarak yoğunlaştığı Güneydoğu 

Anadolu bölgesinin araştırma alanı olarak seçilmesine neden oldu. Eril iktidarın 

yarattığı terör, Türkiye’nin dört bir yanında görülmekte, doğu illerinde ise daha fazla 

yoğunluk göstermektedir. Bu durum, namus cinayetlerinin Türkiye genelini 

ilgilendiren bir sorun olmadığını göstermez. Ancak namus cinayetlerinin doğu 

illerinde daha fazla yoğunluk göstermesine yol açan koşulları tartışmak ve eril 

iktidarın yarattığı terörün biçimlerinden birisini yaratan bu yapının etkilerini açığa 

çıkartmak, namus cinayetlerinin nedenleri ve sonuçlarını anlamayı kolaylaştıracaktır.  
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Türkiye’deki namus olgusunun ve namus cinayetlerinin dinamiklerinin ne 

olduğuna ilişkin yaklaşımlar birbiriyle çatışan iki bakış açısı içinden çıkmaktadır.  

Bunlardan ilkinde namus olgusunun ve namus cinayetlerinin cumhuriyetin 

modernleşme projesinin dışında kalmış, aşiretçi yapıların hakim olduğu bölgelerin 

sorunu olduğu savunulmakta, modernleşmeyle birlikte namus olgusunun ve namus 

cinayetlerinin ortadan kalkacağı öne sürülmektedir.  

Bu düşünceye göre namus cinayetleri, Türkiye’nin genelini ilgilendiren bir 

sorun olmaktan ziyade yoğunluklu olarak bu bölgede yaşayan ve modernleştirici 

ideolojinin dışında kalan Kürtlerin sorunudur. Bu bakış açısı çeşitli nedenlerden 

dolayı eksik ve sorunludur. 

 Konuya ilişkin araştırmalar sonucunda elde edilen nicel ve nitel veriler, 

Doğu ve Güneydoğu illerinde yoğun olarak görülmesine rağmen, savunulan tezlerin 

aksine, namus olgusunun ve namus cinayetlerinin Türkiye genelinde bir problem 

olduğu göstermektedir (Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Töre ve 

Namus Cinayetleri Raporu:2009). 

Ülkenin doğusunda ortaya çıkan kadın cinayetlerini açıklamak için bölgenin 

aşiretçi yapısına başvuran bu yaklaşımların gözden kaçırdığı bir diğer nokta bölgede 

yaşanan dönüşümdür. Bu bakış açısı Doğu ve Güneydoğu bölgesini dondurulmuş bir 

evren olarak görmektedir. Oysa günümüze kadar varlığını koruyan aşiretçi yapı 

kadar, bu yapının çeşitli etkenlerden dolayı geçirdiği bir takım dönüşümlerin de 

namus olgusu ve cinayetleriyle ilişkisi çok derindir.  

Ülkenin doğusunun hakim örgütlenme biçimi olan ve devlet tarafından 

desteklendiği birçok isim tarafından kabul gören aşiretçi yapı, son otuz yıllık 
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dönemde kapitalistleşme ve modernleşmenin etkisiyle çözülme sürecine girmiştir 

(İlkaracan, 2003; Özer, 1998). Bu durum namus cinayetlerindeki sayısal yüksekliğin 

altında yatan nedenlerdendir. Bu yüzden namus olgusunun ve namus cinayetlerinin 

dinamiklerine ilişkin gerçekleştirilecek bir tartışmanın bölgenin geçirdiği dönüşüm 

sürecinin aşiret olarak adlandırılan akrabalık ilişkileri üzerindeki etkisini de göz 

önünde tutması gerekmektedir.  

Yukarıda aktarılan ve namus olgusunun dinamiklerine ilişkin birinci eğilimi 

temsil eden yaklaşımlar sadece bölgedeki feodal yapının nedenleri ve bu yapıda son 

yirmi otuz yıldır yaşanan dönüşümleri göz önünde bulundurulmadığı için değil aynı 

zamanda içerdiği cinsiyetçi bakış açısı nedeniyle de yetersizdir. Bu eğilim içinden 

çıkan görüşlerin savunduğunun aksine namus olgusu ne sadece geleneksel yapının 

hakim olduğu alt sınıfın değeridir ne de namus cinayetleri sadece bu sınıfa üye 

bireyler tarafından işlenmektedir (Ergil,1986; Pervizat,2005).  

Konuya ilişkin geliştirilen ikinci grup bakış açısını temsil eden bu görüşlerde 

kadın hazzının denetiminin modernden geleneksele tüm ataerkil yapıları birleştiren 

evrensel bir sorun olduğu savunulmaktadır. Namus olgusu, kadın hazzının denetimi 

sorununun Türkiye’deki özgün bir biçimi olduğu için modernleşme ile birlikte 

ortadan kalkması söz konusu değildir. Nükhet Sirman (2006) ve Leyla Pervizat 

(2005), kadın hazzının denetimini hedef alan cinselliğe ilişkin söylemsel alanın temel 

bileşeni olan namus olgusunun, Türkiye’de her sınıftan kadının yaşamını 

düzenlediğini savunmakta, birinci grupta yer alan görüşleri cinsiyetçi ve milliyetçi bir 

yaklaşım sergilediği için eleştirmektedir. 

Bu grupta yer alan görüşler kendi içinde ikiye bölünmektedir. Nükhet 

Sirman (2006) ve Ayşe Durakbaşa (1998) gibi isimlere göre her ne kadar namus 
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olgusu modernleştirici ideoloji sonucu ortadan kalkmamışsa da tanımlandığı zemin ve 

işlevleri bu ideoloji ile birlikte dönüşmüştür. Olgu, yoksulluğun hakim olduğu 

geleneksel yapılanmada şiddet ve zor zemininde tanımlanırken, modernleşmenin 

nüfus ettiği bölgelerde sevgi zemininde tanımlanmaktadır.  

Bu görüşlerin savunucularından olan Nükhet Sirman’a göre namus olgusu 

bir kültürün değişmeyen bir özü değil, aksine siyasal olarak kurgulanan kültürel bir 

kategoridir. Namus olgusunun tanımlandığı zemin, dolayısıyla tesisinde başvurulan 

stratejiler, ataerkil yapılarda ortaya çıkan dönüşümlere paralel olarak 

farklılaşmaktadır. Akrabalık ilişkileri aracılığıyla örgütlenen geleneksel 

yapılanmalardaki namus olgusunun aksine, cumhuriyetin modernleştirici ideolojisi ile 

tesis edilmeye çalışılan batı tipi ataerkillik içinde namus karı koca, baba kız 

arasındaki sevgi ilişkisi zemininde tanımlanmaya başlanmıştır. Sevgi ilişkisi 

cumhuriyet rejimine eşlik eden batı tipi ataerkilliğin tesisinde kullanılan “yeni aileyi” 

düzenleyen temel değer olduğu için, namus olgusu da şiddet zemininden sevgi 

zeminine kaymıştır. Namus bu bağlamda yeni aile içinde düzenlenen ve onu 

düzenleyen bir olgu olarak modern çağın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 

tanımlanarak korunmuştur (Sirman, 2006). 

Sergiledikleri feminist bakış açısına rağmen ikinci grupta yer alan bu 

görüşlerde de modern yapılar içinde ortaya çıkan ve amacı kadın bedenini eril 

iktidarın denetimi altına sokmak olan namus olgusunun içerdiği şiddet potansiyeli göz 

ardı edilmektedir. Amacı kadın hazzının denetimi olan namus olgusunun kendisi 

zaten bir iktidar ilişkisini içermektedir. Pervizat(2005)’ın belirttiği gibi bu İktidar 

ilişkisinin tesisinde şiddetin kullanılması her türlü toplumsal yapılanma içinde 

mümkündür, mümkün de olmaktadır. 



 

 

10

Bu görüşler ikinci grup içinde yer alan ikinci eğilimi temsil etmektedir. 

Namus olgusu köylü sınıfa üye bireylerle benzer bir biçimde kentli orta ve üstü sınıfa 

üye bireyler tarafından da kadın cinselliğinin saflığı anlamında kullanılmaktadır. 

İçerdiği bu anlam nedeniyle namus olgusu, yaygın ataerkil yapı sonucu ortaya çıkan 

ve hedefi kadın bedeni olan bir şiddet türü olarak tartışılmalıdır. Namus cinayetleri 

eril iktidarın kadın bedeni üzerinde kurmak istediği denetim sonucu ortaya çıkan bir 

şiddet türüdür, farklı ataerkil yapılarda da ortaya çıkma ihtimali vardır ve 

çıkmaktadır. 

Ancak ikinci grupta yer alan iki eğilim de bir takım sınırlıklar içermektedir. 

Türkiye’de her sınıftan kadının yaşamını düzenleyen namus olgusu, deneyimlendiği 

ataerkil yapının maddi ve ahlaki koşulları içinde biçim ve içerik değiştirmektedir.  

Eğitim ve gelir düzeyine göre namus olgusunun tanımlandığı zemin, 

korunmasında başvurulan stratejiler ve korumaktan yükümlü olan aktörler 

çerçevesinde dönüşmektedir. Diğer taraftan ataerkil yapıların maddi ve ahlaki 

koşullarında ortaya çıkan dönüşümlere rağmen olgu etrafında toplanan değer ve 

kuralların tesisinde şiddet, değişen biçimlerde ve yoğunlukta varlığını korumaktadır. 

Namus cinayetleri her türlü toplumsal yapılanma biçiminde bekaret, aldatma gibi 

namus olgusunu içeren temel kural ve değerlerin ihlal edildiği durumlarda ortaya 

çıkması muhtemel bir şiddet türüdür. 

Araştırmanın çıkış noktası da namus olgusunda esas olanın erkeğin ve eril 

düzenin kadın üzerindeki kontrolü olduğu, bu nedenle eril yaygın düzenin bir parçası 

olan namus cinayetlerinin Türkiye açısından her türlü toplum düzeninde farklı 

biçimlerde de olsa ortaya çıkabileceği saptaması olmuştur. Bu düşünce, araştırma 
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konusunun yanı sıra yukarıda özetlenen kuramsal yaklaşımın, metodolojsinin ve 

örnekleminin de belirleyicisi olmuştur.  

Bu tez çalışmasının konusu, namus olgusu ve namus cinayetleri ile 

cinsiyet/toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri arasındaki ilişkidir. Bu çalışmada; namus 

olgusu Şanlıurfa’daki ataerkil yapıları düzenleyen kurucu bir öğe olarak 

tartışılmaktadır. Şanlıurfa’daki farklı ataerkil yapılar içinde dönüşen anlamlarına ve 

işlevlerine rağmen varlığını koruyan namus olgusu ve namus cinayetleri, 

cinsiyet/toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan dinamik olarak ele 

alınmaktadır. 

Araştırmanın konusu, namus olgusunun farklı sosyo-kültürel koşullar içinde 

aldığı biçimlere ve bu biçimlerin cinsiyet/toplumsal cinsiyetle ilişkisine 

yoğunlaşılmasına yol açmıştır. Bu doğrultuda, şu sorular ortaya çıkmıştır: 

Namus olgusu, kadın cinselliğinin tanımlandığı söylemsel alanın temel 

bileşenlerinden biri olarak düşünülebilir mi?  

Namus olgusu, kadınların maruz kaldığı ayrımcılık kadar şiddetin de 

meşrulaştırıcı bir nedeni olarak düşünülebilir mi?  

Namus olgusunun tanımlandığı zemin ve korunmasında başvurulan 

yöntemler ataerkil yapılarda oraya çıkan dönüşümlerle ilişkili bir şekilde 

farklılaşmakta mıdır?  

Bu dönüşümlerin namus olgusu ve namus cinayetleri açısından yarattığı 

sonuçlar nelerdir?  

Çalışma kapsamında ortaya çıkan soruların işaret ettiği çok boyutlu süreçleri 

ve ilişkileri bir arada ve etkileşim halinde incelemek için ataerkil yapı ve pratikler, 
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cinsellik, cinsiyet/toplumsal cinsiyet ilişkilerini içeren bir kuramsal çerçeve 

oluşturmak gerekmekteydi. Kadın hazzının ve doğurganlığının denetiminde 

başvurulan değer ve kuralları içeren namus olgusu, her ne kadar Akdeniz ve Ortadoğu 

bölgesine özgü bir sorun olsa da kadın hazzının denetimi ataerkil yapıları birbirine 

bağlayan evrensel bir sorundur. Bu nedenle namus olgusunu anlayabilmek için hazzın 

denetiminin öznelliğin inşasında ve toplumsal yapının düzenlenmesinde sahip olduğu 

işlevleri tartışmaya açan kuramsal yaklaşımlara başvurulmuştur.  

Yukarıda özetlenen kuramsal tartışmalar tez çalışmasında temel alınacak 

kuramsal bakış açısının ve kavramsal araçların tartışıldığı birinci bölümün ilk ana 

başlığının konusudur.  

Ataerkil yapı ve pratikleri kadın hazzının ve doğurganlığının denetimi 

sorunu ekseninde analiz eden feminist yaklaşımlar, günümüzdekine yakın 

cinsiyet/toplumsal cinsiyet tanımlarının oluşturulmasının tarihsel kökenlerine 

odaklanır.   

Cinselliğin tarihsel süreç içindeki tanımlanma biçimleri aynı zamanda farklı 

tarihsel dönemlerde ortaya çıkan ataerkillik biçimleri içinde nasıl denetlendiğini de 

görünür kılmaktadır. Denetim biçiminin görünür kılınması, kadınların maruz kaldığı 

şiddet ve ayrımcılığın aldığı özgün biçimlerin tartışılmasına da olanak tanımaktadır. 

Cinsellik söyleminin bileşenlerinin tartışıldığı bu çalışmalar, cinsiyet/toplumsal 

cinsiyetin hangi iktidar ilişkilerinin dolayımından geçerek tanımlandığına ilişkin 

bilgileri içermesi açısından önemlidir. 

 Bu nedenlerden dolayı tezin birinci bölümünün ikinci ana başlığında kadın 

cinselliğinin denetimi sorunun ataerkil yapıları biçimlendirmedeki öncelikli önemini 



 

 

13

tartışan çalışmalar aktarılmıştır. Cinsiyet/toplumsal cinsiyet ile cinsellik söylemi 

arasındaki ilişkiyi tartışmaya olanak tanıyan bu çalışmaların aktarılmasında üç 

başlıktan oluşan kronolojik bir sınıflamaya gidilmiştir.  

İlk tartışmada, ataerkil yapının ortaya çıkış koşullarını kadın 

cinselliğine/doğurganlığına ilişkin söylemsel alanda yaşanan dönüşümler 

çerçevesinde analiz eden çalışmalara yer verilmiştir. Bu çalışmalara göre analık 

ilkesinin yerini babalık ilkesine bırakması, kadın cinselliğinin/doğurganlığının 

tanımlandığı söylemsel alanın dönüşümüyle ilişkilidir. Söylemsel alanda yaşanan 

dönüşümler günümüzdekine benzer ilk toplumsal cinsiyet konumlarının oluşmasına 

yol açmış, toplumsal cinsiyet konumları da sonucu ataerkil yapı olan ilk yasak(ensest) 

ve ilk yasanın (dışevlilik) ortaya çıkış koşullarını hazırlamıştır.  

İkinci tartışma, ilk yasağı ve ilk yasayı kadın cinselliğinin denetimi sorunu 

ekseninde ele alan çalışmalara ayrılmıştır. Ataerkil toplumsal yapı öncesi dönemi, 

kadın cinselliğinin/doğurganlığının tanımlandığı söylemsel alandaki dönüşümlerle 

ilişkili bir şekilde tartışan bu çalışmalara göre,  sosyal sistem, bedeni yasaklarla 

düzenlemeyi hedef alan bir iktidar ilişkisinin sonucudur. Bu yasakların nesnesi 

cinselliklerinden dolayı kadınlardır.  

Üçüncü tartışma ataerkil yapı ve pratiklere ilişkindir. Ataerkil toplumsal 

yapının analizinde, hedefi özel/kamusal alan ayrımı olan feminist eleştiriler temel 

alınmıştır.  

Birinci bölümün konusu olan bu kuramsal yaklaşımlar evrensel bir sorun 

olan kadın hazzının denetiminin farklı ataerkil yapılar içinde aldığı özgün biçimlerin 

tartışılmasına olanak tanıyan bir kuramsal bakış açısının geliştirilmesini sağlamıştır. 
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Bu kuramsal bakış açısı, kendi özgün coğrafi ve kültürel koşulları içinde ortaya çıkan 

namus olgusunun ve namus cinayetlerinin tartışıldığı birinci bölümün son başlığında 

temel alınmıştır.  

Akdeniz ve Ortadoğu kültürel-coğrafi bölgesinin, kadın hazzının denetimine 

verilen önemin bir sonucu olarak ortaya çıkan cinsel ahlaka ilişkin değerleri/kuralları 

içeren namus olgusu çerçevesinde, dünyanın geri kalanından ayrıldığı, birçok isim 

tarafından kabul edilir. Yine aynı isimler, farklı biçimlerde de olsa hazzın 

denetiminin, dolayısıyla namus olgusunun öznelliğin inşasında ve toplumu 

düzenlemede sahip olduğu önceliğine ve önemine vurgu yapmıştır (Abu-

Lughod,2004; Peristiany,1974; Tillon,2006; Sirman,2006). Namus olgusu, etrafında 

örgütlenen ahlaki değer ve kurallar aracılığıyla, ataerkil yapının örgütlendiği 

toplumsal cinsiyet tanımlarını ve değerlerini belirlemektedir (Peristiany,1974). 

Birinci bölümün üçüncü ana başlığında namus olgusunun sahip olduğu bu 

önceliğin ve gücün nedenlerini tartışan çalışmalar aktarılmıştır. Ardından da namus 

olgusunun modernleşme ve kentleşme etkisiyle aldığı yeni biçimlerine odaklanan 

çalışmalara yer verilmiştir.  

Ataerkil toplumsal yapı, kadın hazzından duyulan korku nedeniyle getirilen 

bir ilk yasağın (ensest) ve yasanın (dışevllik) ürünüdür (Girard, 2003; Pateman, 

2004). Akdeniz/Ortadoğu toplumlarındaki namus olgusu da benzer bir korkunun 

sonucudur.  Hazzından duyulan korku nedeniyle kadınlar, namus olgusu etrafında 

örgütlenen cinsel ahlaka ilişkin değer ve kurallar ile denetlenmektedir (Mernissi, 

2003).  
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Namus olgusu, ataerkil yapıların maddi ve ahlaki koşulları çerçevesinde 

biçimlenmekte,  ancak ortadan kalmamaktadır.  Farklı ataerkil yapılarda namus 

olgusunun varlığını koruyor olması, bu başlık altında aktarılan tartışmaları 

biçimlendiren üçüncü ekseni doğurmuştur. Bu başlık altında namus olgusu,  kadın 

hazzın denetimi sorunu çerçevesinde tartışılmaktadır.  

Tüm bu tartışmalarla hedeflenen, namus olgusunun cinsiyet/toplumsal 

cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan dinamik olarak düşünülüp düşünülemeyeceği 

sorusunun yanıtını aramaktır. 

Kadınlar, namus olgusunun yeniden üretilmesinde aktif bir şekilde görev 

alan aktörlerdir. Kadınların namus olgusunun yeniden üretilmesinde üstlendiği rolleri 

analiz etmek için Deniz Kandiyoti (1997)’nin ataerkillik pazarlık 

kavramsallaştırmasının yanı sıra Aksu Bora(2005) tarafından geliştirilen ve konusu 

kadınlar arasındaki iktidar mücadelesi olan tartışmalara başvurulmuştur.   

İçerdiği bütün eksikliklere karşın cinsellik ve toplumsal cinsiyet/cinsiyet 

arasındaki ilişkiyi namus olgusu ve namus cinayetleri çerçevesinde tartışan bu 

çalışmanın ilk bölümü, yukarıda aktarılan kuramsal tartışmalara ve kavramsal 

çerçeveye ayrılmıştır. 

İkinci bölüm altında yer alan ilk başlıkta, çalışmanın metodolijsinin, 

örnekleminin, araştırma sorularınının belirlenmesinde takip edilen yollar aktarılmıştır. 

Bu çalışmada, namus olgusu, toplumsal cinsiyet/cinsiyet ve eşitsizlikleri arasındaki 

ilişkiye odaklanıldığı için niteliksel araştırma yöntemi tercih edilmiştir.  

Araştırma, cinselliğin tanımlandığı söylemsel alanın bir öğesi olan namus 

olgusunun toplumsal cinsiyet/cinsiyet kategorilerini belirlemedeki gücüne 
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odaklandığı için önemlidir. Çünkü Türkiye’de namus olgusunun toplumsal 

cinsiyet/cinsiyet değerlerini ve işbölümünü belirlemedeki etkisi üzerine yapılmış 

kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır.  

Çalışmanın konusu ve amaçları nedeniyle tez kapsamında gerçekleştirilen 

alan araştırmasında derinlemesine görüşme tekniğine başvurulmuştur. Çünkü tezin 

amaçlarından biri namus olgusunun sıradan insanların yaşamlarındaki anlamlarını, 

dolayısıyla gündelik yaşamı düzenlemede sahip olduğu işlevlerini görünür kılmaktır. 

Namus olgusunun öznelliğin inşasında ve toplumsal yapının 

düzenlenmesindeki öncelikli önemi ve gücü, günlük yaşamı ayrıntıları ile 

düzenlemede sahip olduğu öncelikten ve güçten kaynaklıdır. Akrabalık ilişkilerini, 

evlilik biçimlerini, ritüellerini, evlerin düzenini ve kadın/erkek arasındaki cinsiyete 

dayalı işbölümünü, değerleri ve hatta kadınların eğitim/çalışma ve yaşama hakkının 

sınırlarını biçimlendiren, özetle, toplumu en küçük ayrıntısına kadar düzenleyen bu 

olgunun analizi için derinlemesine görüşme tekniğine başvurulmuştur. 

Bu tez çalışmasında, namus olgusunun ve namus cinayetlerinin farklı 

ataerkil yapılar içinde dönüşen anlamlarına ve işlevlerine rağmen ortadan kalkmadığı, 

namus olgusunun cinsiyet/toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin dinamiklerinden biri 

olarak düşünülmesi gerektiği savunulmaktadır. Bu sav araştırma sorularının, 

sahasının, örneklemenin belirlenmesinde temel alınmıştır. 

Elli üç sorudan oluşan yönerge ile tez çalışması kapsamında kullanılacak 

bilgelere ulaşılması planlanmıştır. Çalışmada, namus olgusunun maddi ve ahlaki 

koşullarda yaşanan dönüşümlerle ilişkili bir şekilde analizini olanak tanıyan sorular 

geliştirilmiştir. Yönergede yer alan soruların bir bölümüyle ataerkil yapı ve bu yapı 
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etrafında örgütlenen maddi/ahlaki değerler hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. 

Farklı ataerkil yapılar içinde namus olgusunun kazandığı anlam ve işlevler kadar, 

korunmasında başvurulan stratejilerdeki farklıların da görünür hale getirilmesi 

tasarlanmıştır.   

Sorular, kadın/erkek görüşmecilerin kimliklerini hangi bileşenlere 

başvurarak inşa ettiklerine (soy/aile/eğitim/gelir gibi), dolayısıyla içinde yaşadıkları 

yapının maddi ve ahlaki örgütlenme biçimlerinin genel karakteristiğinin ne olduğu 

(akrabalık ilişkileri, evlilik türleri, yerleşim yerleri, meslek kolları, hakim töreler ve 

sonucu ortaya çıkan cinayetler/berdel/başlık parası-imam nikahı/kan davası/namus 

davası) ve hakim ahlaki değerlerinin ifade bulduğu kavramların 

(namus/utanç/şeref/soyluluk/temizlik) neler olduğu bilgisine ulaşmak üzere 

tasarlanmıştır.  

İkinci olarak, kadın cinselliğinin saflığı anlamını içeren namus olgusunda 

geleneksel ve modern yapılanma açısından benzeşen ve ayrışan noktaları tartışmaya 

olanak tanıyacak sorular geliştirilmiştir.     

Bu başlık altında, kadın ve erkek görüşmeclerin kendi cinselliklerini ve 

birbirlerinin cinselliklerini nasıl tanımladıkları, kadın ve erkek görüşmecilerin cins 

olarak tanımlanmasında cinselliğe ilişkin söylemsel alana hangi çerçevelerde 

başvurulduğu sorularının yanıtı aranmıştır. 

 Cinselliğe ilişkin söylemsel alanın oluşturulmasında namus olgusuna 

başvurulup vurulmadığına ilişkin bilgilere ulaşılmasını mümkün kılan sorular 

tasarlanmıştır. Böylece olgunun cinsiyet/toplumsal cinsiyet kategorilerinin altında 

yatan dinamik olarak düşünülüp düşünülemeyeceği sorusunun yanıtına ulaşılmaya 
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çalışılmıştır. Namus olgusunun, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet katgorileri ile 

ilişkisinin kurulması, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan dinamik olarak 

tartışılmasını sağlayacağı için önemlidir.  

Araştırma sorularının cevaplanması açısından Şanlıurfa’nın uygun bir 

araştırma sahası olduğu düşünülmüştür. GAP projesi ile başlayan dönüşümle, 

Şanlıurfa’da bugün hakim olan iki yapı karşı karşıya gelmiştir. Bunlardan ilki 

İslamiyet’le birleşmiş Türk, Arap ve Kürt’lerden oluşan göçebe ve yarı göçebe aşiret 

yapıları ve bunların yarı feodal uzantılarının oluşturduğu tarihsel mirastır. İkincisi ise 

laik, kentsel, bürokratik ve kapitalist örgütlenmelerin oluşturduğu yapılar, güçler ve 

bilgiler ile bunların uzantısı olarak bölgede gerçekleştirilen kalkınma ve sulama 

projeleridir. Bunlardan birincisi geleneksel yapıyı temsil ederken, ikincisi 

modernleşme süreç ve işlevlerini temsil etmektedir (Özer, 1998: 33-34). 

Söz konusu iki yapının bir arada olması ve kentin farklı etnik grupları 

barındırması, çalışma açısından Şanlıurfa’yı uygun hale getirmiştir. Çünkü bu 

çalışmada, namus olgusunda, yapısal farklılıklar çerçevesinde, ortaya çıkan 

dönüşümler tartışılmaktadır.  

Tez kapsamında Şanlıurfa’da Eylül-Ekim 2009 aylarında gerçekleştirilen 

saha araştırmasında derinlemesine görüşme tekniğine başvurularak 18’i erkek 20’si 

kadın; 11’i Türk, 18’i Kürt, 8’i Arap’ olmak üzere otuz yedi kişiye görüşülmüştür.  

Örneklem seçilirken üç değişken esas alınmıştır: Sosyo-ekonomik sınıf 

(Köylü/kentli, ve/veya alt/orta ve üstü sınıf), cinsiyet (kadın/erkek) ve etnik köken 

(Türk/Kürt/Arap).  
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Alan araştırmasında elde edilen veriler doğrultusunda görüşmecilerin ikame 

ettiği yerler, eğitim/gelir düzeyleri ve aşiretçi yapılanmayla ilişkileri temel alınarak üç 

ayrı grup oluşturulmuştur.  

GrupI (GI) kentin varoşlarında, GrupII (GII) köyde ikame eden eğitimi, gelir 

seviyesi düşük ve kendini üyesi olduğu Türk/Kürt/Arap aşiretin adıyla tanımlayan 

kadınlardan ve erkeklerden oluşmaktadır.  

Alan araştırmasında elde edilen veriler sonucunda oluşturulan GrupIII (GIII) 

kentin merkezinde ikame eden, eğitim ve gelir seviyesi yüksek, kendini tanımlarken 

herhangi bir aşiret adını, bağına vurgu yapmayan kadınlardan ve erkeklerden 

oluşmaktadır.  

Tez çalışmasının ikinci bölümünde yer alan son ana başlıkta, alan araştırması 

sonucu elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Çalışmanın bu bölümü üç ana başlıktan 

oluşmaktadır. Birinci başlık altında GI ve GII’de, ikinci başlıkta GIII’te yer alan 

kadınların ve erkeklerin namus algısına ilişkin veriler aktarılmıştır. Son başlıkta, üç 

grubun namus algısı, kadın hazzının denetimi sorunu çerçevesinde tartışılmıştır. 

Görüşmecilerin sosyo-ekonomik koşullarının temel alındığı birinci ve ikinci 

ana başlıkta yer alan tartışmalarla amaçlanan, kadın ve erkeklerin kendi kimliklerini 

hangi bileşenlere başvurarak inşa etikleri sorusunun yanıtını bulmaktır. Bu sorunun 

yanıtlanması, beraberinde namus olgusunun bu bileşen içinde içerdiği yeri ve önemi 

görünür hale getirmiştir. Ataerkil yapılardaki farklılıkların namus olgusunun 

tanımlanmasında, korunmasında izlenen yolların belirlenmesindeki etkisi tartışmaya 

açılmıştır.  
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Araştırma verileri, üçüncü olarak, kadın cinselliğinin denetimi sorunu ve bu 

denetim sorunun cinsiyet/toplumsal cinsiyetle ilişkisi çerçevesinde analiz edilmiştir. 

Sonuç bölümünde, araştırma kapsamında elde edilen bulgular 

değerlendirilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM: KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI 

VE CİNSEL İDEOLOJİ 

Bu bölümde çalışmanın üç ana tartışma alanını içerecek kurmasal çerçeve 

oluşturulmaya ve bununla ilgili temel kavramlar tanımlanmaya çalışılacaktır. İlk 

tartışma cinsiyet/toplumsal cinsiyet ve cinsellik ideolojisi/söylemi kavramlarına 

ilişkindir. Bu başlık altında cinselliği bir söylemsel alan olarak ele alan kuramsal 

yaklaşımlar aktarılacak, cinselliğin cinsiyet/toplumsal cinseyetle ilişkisi tartışmaya 

açılacaktır. Namus olgusu ve namus cinayetleri, nihai hedefi kadın hazzının ve 

doğurganlığının denetimi olan ataerkil cinsellik söyleminin özgün bir örneğidir. 

Yürütülecek tartışmalarla, namus olgusu ve namus cinayetlerinin, cinsiyet/toplumsal 

cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan dinamik olarak ele almayı olanaklı kılan 

kuramsal bir bakış açısının geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

Cinselliğin hangi iktidar ilişkilerinin dolayımından geçerek inşa edildiği, bu 

iktidar ilişkilerinin toplumsal cinsiyet/cinsiyet tanımlarını nasıl ve hangi araçlarla 

belirlediği ve hepsinden önemlisi ataerkil yapılarda ortaya çıkan maddi ve ahlaki 

koşullardaki farklılaşmaların söz konusu söylemsel alanı nasıl biçimlendirdiği 

sorularının yanıtı tezin birinci bölümünde yer alan ikinci tartışmalarda aranmıştır. Bu 

tartışmalarda, ataerkil yapının kadın hazzının ve doğurganlığının denetimi sorunu 

üzerinden yükseldiği savunulamktadır. Tartışmalırın bir kısmı bu sorunun ataerkil 

yapıları doğurduğna dikkat çekmektedir. Yazaralara göre ataerkil yapı öncesi 

toplumsal örgütlenme biçimlerinde kadın ve erkek arasında eşitlikçi bir ilişki vardır. 

Kadın hazzının/doğurganlığının denetimi sorunun ortaya çıkması ile birlikte 

toplumsal cinsiyet ilişkileri günümüzdekine benzer ilk biçimini almaya başlamıştır. 
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Başka bir ifadeyle amacı kadın hazzını denetim altında almak olan eril iktidar bu 

sürecin ürünüdür(Akal, 1998; Berktay, 2000; Irigaray, 2006).  Bu tartışma içinde 

aktarılan çalışmaların bir diğer bölümünde, ataerkil yapı öncesi dönemden çok 

ataerkil yapıyı doğuran ilk yasak (ensest) ve yasa (dışevlilik)  ile ilgilenilmektedir. 

Kadın hazzının denetimi sorunu ataerkil yapıyı olanaklı kılan ilk yasak ve yasayı 

zorunlu hale getirmiştir. Toplumsal yapı, amacı bedeni yasaklarla denetim altına 

almak olan bir ilk iktidar ilişkisinin ürünüdür (Agamben, 2001; Freud, 1996; Levi-

Strauss, 1996; Girard, 2003). İktidarın hedefi kadın bedeni olduğu için toplumsal yapı 

başından beri ataerkildir (Akal, 1998; Girard, 2003; Pateman, 2004; Mitchelle, 1984). 

Bu başlık altıda yer alan bir diğer grup tartışma, ilk yasak ve yasa sonrası ortaya çıkan 

ataerkil yapıyı kadın cinselliğinin/doğurganlığının denetimi sorunu ekseninde ele 

almaktadır. Bu çalışmalar, özel/kamusal alan ayrımına odaklanmaktadır. Ataerkil 

yapı ve pratiklerin kadın hazzının denetimi sorunu üzerinden yükseldiğini savunan bu 

çalışmalara göre kadın hazzının denetimi, tüm ataerkil yapıları birleştiren ortak bir 

sorundur. Diğer taraftan hazzın nasıl ve hangi araçlarla denetlendiği, ataerkil yapının 

tarihsel/maddi ve kültürel koşulları içinde biçimlenmektedir (Eisenstein, 1986; 

Pateman, 1989, 1994, 2004; Okin, 1998). Kadın cinselliğine ilişkin söylemsel alanın 

bileşenlerini tarihsel bağlamı içinde tartışmaya olanak tanıyan bu çalışmalar, 

kronolojik bir biçimde aktarılmıştır. 

Her ataerkil yapı kendi özgün tarihi, maddi ve ahlaki koşulları içinde 

biçimlenmektedir. Yapısal farklılar, kadın cinselliğinin hangi araçlarla ve nasıl 

denetlendiğinin görünür kılınacağı noktadır. Hazzın denetimi her ne kadar evrensel 

bir sorunsa da Akdeniz ve Ortadoğu toplumlarında bu sorun namus olgusu adı altında 

ortaya çıkmaktadır. Bu coğrafyada namus olgusu öznelliğin inşasında ve toplumsal 
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yapının düzenlenmesinde bir önceliğe ve güce sahiptir. Söz konusu önceliğin ve 

gücün kaynağı, cinsiyet/toplumsal cinsiyet tanımlarını, işbölümünü ve değerlerini 

belirlemedeki etkisidir. Namus olgusu etrafında toplanan cinsel ahlaka ilişkin değer 

ve kurallar, kadın ve erkek özneler arasında hiyerarşik bir sınıflama yapılmasına 

neden olmaktadır (Abu-Lughod,2004; Peristiany,1974; Tillon,2006; Sirman,2006). 

Bu nedenle birinci bölüm altında gerçekleştirilecek son tartışmanın konusu 

namus olgusu ve namus cinayetleridir. Bölümün üçüncü ana başlığı altında olguyu 

kendi özgün coğrafi ve kültürel koşulları çerçevesinde tartışan çalışmalara yer 

verilmiştir. Ancak bu çalışmalar, kadın hazzının denetimini hedef alan ve birçok 

feminist tarafından (Pateman, 1989, 2004; Young, 1997) evrensel olduğu savunulan 

ataerkil cinsellik söylemiyle ilişkili bir şekilde tartışılmaktadır. 

Bu yaklaşımlar çerçevesinde cinsellik söylemi ve bu söylemin özgün bir 

örneği olan namus olgusu ve namus cinayetleri cinsiyet/toplumsal cinsiyet 

eşitsizliklerinin altıhnda yatan dinamik, dolayısıyla bir adalet sorunu olarak ele 

alınmaktadır. 

  

1.1. Cinsel İdeoloji ve Cinsiyet Eşitsizlikleri Arasındaki İlişki 

19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarındaki feminist teori ve politika, cinsiyet 

eşitsizliğini eğitim, oy hakkı gibi konu başlıkları çerçevesinde tartışmıştır. 1960’lara 

gelindiğinde kadınların önündeki engelin özel hayatı, aile içindeki sorumlulukları 

olduğu söylenmeye başlanmıştır. Bu yıllardan itibaren feminist politika ve teori, özel 
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alanda kadınların maruz kaldığı şiddet ve baskı türlerini politik bir sorun olarak ele 

almaya başlamıştır.  

Feminstlere göre kadınların özel alanda maruz kaldığı baskı ve şiddetin 

kaynağı ataerkil yapının kurumları aracılığıyla üretilen cinsel politikadır. Cinsellik, 

bir cinsiyetin diğeri üzerinde kurduğu evrensel egemenliğin kaynağı olduğu için 

ideolojik bir konudur (Firestone, 1994; Millet, 1987). 

Radikal feministler tarafından geliştirilen bu bakış açısı biyolojist bir eğilim 

sergilediği gerekçesiyle çokça eleştiri almaktadır. Başta Anne Oaekley (1972) olmak 

üzere, Gayle Rubin (1978), N. Chodorow (1972) gibi feministler toplumsal cinsiyetin 

(gender) cinsiyetten (sex) farklı olarak ataerkil yapı ve pratikler içindeki iktidar 

ilişkileri aracılığıyla üretilen ideolojik bir kategori olduğunu savunmaktadır. Anne 

Oaekley 1972’de yayınlanan Sex, Gender and Society (Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet 

ve Toplum) adlı kitabında toplumsal cinsiyetin (gender) dişi (female) ve eril (male) 

olmayı belirleyen cinsiyetten (sex,) farklı olduğunu söylemektedir. Buna göre, 

cinsiyet biyolojik bir kategoriyken, toplumsal cinsiyet ataerkil yapının kurumları 

aracılığıyla oluşturulan bir kategoridir.  

Toplumsal cinsiyeti “cinsiyet/toplumsal cinsiyet sisteminin” bir parçası 

olarak kullanan Gayle Rubin, kavramı “toplumsal olarak dayatılmış bir cinsiyetler 

arası bölünme” ve “toplumsal cinsiyet ilişkilerinin bir ürünü” (1975:179) olarak 

tanımlımaktadır.  

Oakley ve Rubin için, toplumsal cinsiyet, kadın/erkek ilişkilerinin biyolojik 

temellerinden farklı ama onunla ilintili toplumsal bir kategoridir. Kadın ve erkek 



 

 

25

arasındaki eşitsizliğin temeli cinsiyet farklılığından değil toplumsal cinsiyet 

farklılığından kaynaklanmaktadır (Savran,2004). 

Bu savlar, kadınların tabiyet konumunun nedenini biyolojik cinsiyet olarak 

işaret eden radikal feministlere yöneltilen eleştirilerde temel alınmaktadır. Ancak 

1977’ye gelindiğinde toplumsal cinsiyet ve cinsiyet kategorileri arasında oluşturulan 

bu ayrımın kendisi eleştirilerin hedefi olmaya başlamıştır. Eleştiriler, biyolojik 

cinsiyeti, cinsiyet eşitsizliğinin temeli olarak işaret eden radikal feministlerin tezlerine 

farklı kavramsal araçlarla geri dönülmesinin de yolunu açacaktır.  

Bu sürecin ardından feminist teori içinde biyolojik cinsiyetin iktidarla ilişkisi 

tartışmaya açılmıştır (Oaekley, 1977; Scott, 1986). Savran, bu tartışmaların sosyal 

bilimlerdeki bir dönüşüme işaret ettiğini söyler. Feminist teori ve politika, radikal bir 

kuruluş (inşa)  anlayışının süzgecinden geçirilmiş, toplumsal cinsiyet kategorisi 

yapıbozumuna tabi tutulmuştur. (Savran, 2004:236). 

Bu dönüşüme yolaçan isimlerden biri Michel Focault’dur (1994, 2003).  

Cinsiyeti araştırmak isteyen araştırmacılar için önemli bir iktidar kavramsallaştırması 

sunan biyo-iktidar yaklaşımıyla Focault, bireyin ve bireyselliğin oluşturucusu olarak 

bizi tanımlayan cinsellik de dahil her şeyi, iktidarın etkileri olarak işaret etmektedir. 

Birey, iktidarın karşısında ve onunla karşı karşıya duran varlık değil,  tam da iktidarın 

malzemesidir ve onun aracılığıyla kendi ifadesini bulan şeydir (Butler,2005; 

Mansfield,2006; Sancar, 2004). 

Öznelleşme süreci esas olarak beden yoluyla meydana gelir. Bir söylemin 

bedeni biçimlendirdiğini söylemek basit bir şey değildir. Baştan böylesi bir 

biçimlendirmenin neden olma ya da belirleme ile aynı şey olmadığını, özellikle de 
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bedenin bir şekilde saf ve basit bir söylem tarafından yapıldığı düşüncesinden farklı 

olduğunu fark etmemiz gerekir (Butler,2005: 82-3).  

Biyolojik bir kategori olmasının yanı sıra cinsiyet de iktidar tarafından 

tanımlanan ve düzenlenen bir şeydir. İktidarın bir aracı olan cinsellik tarafından 

kurgulanan cinsiyet, söylemsel bir inşadır. Cinsellik ne doğal bir özellik ne de insan 

hayatına ait bir olgudur. Cinsellik kurgulanmış bir deneyim kategorisidir ve biyolojik 

değil tarihsel, toplumsal ve kültürel kökenleri vardır. Bu tartışma içinde cinselliğin 

biyolojik etkenleri yok sayılmamakta ancak oluşumunda kurum ve söylemlerin 

üstlendiği role daha çok önem verilmektedir. Ne olduğundan çok, toplumdaki 

işleviyle ilgilenen bu yaklaşım içinde cinselliğin iktidarın bir aracı olduğu 

söylenmektedir. Düzenli bedenler üretmek yoluyla düzenli bir toplumsal yapı 

üretmeyi amaçlayan biyo-iktidar, cinselliği bir düzenleme pratiği, bir biyo-politik 

olarak kullanmaktadır (Butler, 2005 ve 2007; Canpolat, 2003; Mansfield, 2006;  

Sancar,2004).  

İktidara ilişkin geliştirilen bu yeni kavrayışla biyolojik bir kategori olarak 

tanımlanan ve tartışma dışı bırakılan cinsiyetin, toplumsal cinsiyet gibi iktidar 

ilişkilerinin dolayımından geçerek inşa edildiği söylenebilmektedir. Cinsiyet doğal 

değildir. Toplumsal cinsiyet söylemleri ve pratikleri tarafından doğallaştırılmıştır. 

Erkekler ve kadınlar arasındaki biyolojik farklılıklar, toplumsal cinsiyet söylemleri ve 

pratikleri aracılığıyla kategorik farklılıklara dönüştürülür (Conell,1998; Butler,1990 

ve 1993; MacKinon,1990 ve 2003; Scott,2000; Young,1997). 

Cinsellik ve iktidar arasında kurulan bu ilişki, feminist çalışmalar açısından 

büyük öneme sahiptir. Biyo-iktidar yaklaşımı, cinsiyet (sex)/toplumsal cinsiyet 

(gender) kavramlarının, dolayısıyla da cinsiyet/toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin 
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cinsellikle (sexuality) ilişkisini tartışmak isteyen feministlere önemli kavramsal 

araçlar sunmaktadır. Cinselliğin öznelliğin inşasında ve toplumsal yapının 

düzenlenmesinde biyo-iktidar tarafından kullanılan bir biyo-politik olduğu savı, 

cinsiyet/toplumsal cinsiyet arasındaki farklılığı sorgulamak kadar, bu kavramların 

cinsellikle ilişkisine vurgu yapmak açısından da kuramsal bir dayanak 

oluşturmaktadır.  

Foucault(2003) geliştirdiği iktidar yaklaşımıyla cinselliğin toplumsal bir inşa 

olduğunu göstermekte, ancak cinselliğin toplumsal cinsiyet ile ilişkisi noktasında 

suskun kalmaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde, cinsellik, toplumsal cinsiyet 

eşitsizliklerini biçimlendiren bir iktidar aracı olarak ele alınmamaktadır. Birçok 

feministin de dikkat çektiği gibi cinsellik, toplumsal cinsiyet kategorilerini 

biçimlendiren evrensel bir dinamiktir. Kültürel farklılıklar çerçevesinde biçimlenen 

cinsellik, sahip olduğu evrensel içerikle toplumsal cinsiyet farklılaşmasının ve 

eşitsizliklerinin merkezinde yer alan ve onu biçimlendiren bir ideolojidir 

(Berktay,2000; Mackinon1990, 2003; Sunstein, 1990; Young,1997) . 

Foucault’a yöneltilen feminst eleştirilerin bir bölümü, düşünürün, cinsellik 

ve cinsiyet eşitsizlikleri arasındaki ilişkiye değinmediği noktasında 

düğümlenmektedir. Foucault, birçok toplumsal mekanizmanın cinsel davranışın 

yaratılması ve kontrolü açısından anlaşılması gerektiğine vurgu yapmış ancak iktidarı 

kadın ve erkek arasındaki ilişki açısından, yani cinsiyet eşitsizliği çerçevesinde 

sorgulamamıştır (MacKinon,1990; Sunstein;1990; Young,1997). Bu tür bir tartışma 

cinsiyetin de tıpkı toplumsal cinsiyet gibi ataerkil cinsellik söylemi aracılığıyla inşa 

edildiğini ve bu yüzden de ataerkil cinsellik söyleminin cinsiyet eşitsizliklerinin 

dinamiklerine işaret ettiğini savunan feministlerden gelmiştir (Sunstein, 1990).  
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Cinsiyet eşitsizliğini cinsellikle ilişkisi çerçevesinde tartışan feminst 

yaklaşımların hedefinde cinsiyet/toplumsal cinsiyet arasında kurulan zıtlık ilişkisi yer 

almaktadır. Daha önce de aktarıldığı gibi cinsiyet/toplumsal cinsiyet ikiliğini esas 

alan feminist yaklaşıma göre cinsiyet eşitsizliğinin kaynağı toplumsal cinsiyettir. 

Cinsiyet, biyolojik, toplumsal cinsiyet, iktidar ilişkilerinin dolayımından geçerek 

üretilen ideolojik bir kagoridir. Toplumsal cinsiyet kategorisi cinsiyet eşitsizlerinin 

kaynağı olarak tartışılırken, doğal olduğu varsayılan cinsellik ve cinsiyet konu 

başlıkları tartışma dışı bırakılır. Cinselliğin ve cinsiyetin biyolojik bir kategori olarak 

kavramsallaştırılması beraberinde yeniden üretim, şiddet gibi bazı konu başlıklarının 

cinsiyet eşitsizliği başlığı altında tartışılmasının önünü kapatmaktadır. Cinsiyet 

eşitsizliği, dolayısıyla hak ve adalet kavramları eğitim, gelir dağılımı gibi konu 

başlıkları içine sıkıştırılmaktadır.  

Diğer taraftan cinselliğin bir ideoloji olarak ele alındığı feminist yaklaşım, 

hak ve adalet kavramlarınının daha geniş bir zeminde tartışılmasına olanak 

tanımaktadır. Cinsiyet eşitsizliği; tecavüz, porno, kadın cinayetleri gibi konu 

başlıklarını kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Cinselliği cinsiyet eşitsizliklerinin 

kaynağı olarak tartışmaya olanak tanıyan feminist yaklaşımlar, bu çalışma açısından 

işlevseldir.  

Bu çalışmada; kadın hazzının ve doğurganlığının denetimini hedef alan 

cinsel ahlaka ilişkin değer ve kurallar etrafında örgütlenen namus olgusu, cinsiyet 

eşitsizliklerin altında yatan dinamik olarak tartışılmaktadır. Bu nedenle cinselliği 

cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan dinamik olarak tartışmaya olanak tanıyan 

feminst yaklaşımların ayrıntılı olarak aktarılması gerekmektedir. 
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Cinsellik ve toplumsal cinsiyet ikiliğini cinsellikle ilişkisi çerçevesinde 

tartışmaya açan C. MacKinon’a göre bu kavramlar göreceli olarak birbirlerinin yerine 

kullanılabilir. Her ikisinin de belirleyeni amacı kadın hazzının ve doğurganlığının 

denetimi olan cinsellik söylemidir. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin 

altında yatan cinsel dinamikler, eril iktidar tarafından tanımlanmış cinselliktir. Kadına 

yönelik ortaya çıkan baskının temel nedeni içinde cinsiyetin/toplumsal cinsiyetin 

tanımlandığı cinselliğe ilişkin söylemsel alandır (MacKinon,1990, 2003):  

 “Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farka birçok anlam 
yüklenmiştir. Bunlardan birincisinin biyolojik çağrışımlı olduğu 
düşünülürken, diğeri daha toplumsal çağrışımlar yapmaktadır. Her 
birinin cinsellikle ilgisi ise farklıdır. Bana göre cinsellik toplumsal 
cinsiyet gibi cinsiyete de temel oluşturur… Ve ikisi de esas olarak 
toplumsaldır” (MacKinon,2003:11) 

 

MacKinnon çalışmalarıyla cinsiyetin doğal bir şey olmaktan çok tıpkı 

toplumsal cinsiyet gibi inşa edilen bir şey olduğunu kanıtlamaya çalışır: Cinsiyet, 

kadının tabiliğiyle ilişkili bir şekilde yapı ve pratik olarak kurgulanan cinselliğe 

ilişkin bir söylem aracılığıyla inşa edilir. Bu nedenle siyaset teorisi, cinsiyet 

sorununu, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin kaynağı olarak görmelidir 

(Sunstein,1990: 10). 

MacKinon (2003) gibi Iris Mario Young (1997) da cinsiyetin tıpkı toplumsal 

cinsiyet gibi söylemsel bir inşa olduğunu savunur. Kadın hazzının/doğurganlığının 

denetimi sorunu çerçevesinde örgütlenen ve temelde ataerkil aile kurumu aracılığı ile 

üretilen cinsellik söylemi, kadın/erkek öznelerin toplumsal cinsiyet konumları kadar 

cinsiyetlerinin de belirleyenlerindendir. Geçmişte ve günümüzde cinsellik, hem 
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öznelliğin inşasında hem de topulumu düzenlemede kullanılan bir söylemdir (Young, 

1997: 103-113): 

Cinsellik ataerkil kültür içinde tanımlanmaktadır. Cinselliğin tanımlandığı 

söylemsel alan, aynı zamanda cinsiyetin/toplumsal cinsiyetin tanımlandığı söylemsel 

alandır. Cinselliğin kendisi erkekliğin ve kadınlığın kültürel tanımına geri döner ve 

kadının/erkeğin cins olarak kurgulandığı yer de bu tanımların kendisidir. Nihai hedefi 

denetim olan cinsellik, toplumsal cinsiyet gibi, cinsiyetin de aracılığıyla inşa edildiği 

bir söylemsel alandır (Young,1997: :99).  

Ataerkil yapı ve pratikler iki temel üzerinden yükselmektedir: Özel 

mülkiyetin ve kadınların denetimi. İki denetim alanını birbirine bağlayan ataerkil yapı 

ve pratikler aracılığıyla üretilen cinsellik söylemidir. Bu söylem içinde kadın hazzı ve 

doğurganlığı ataerkil aile kurumu aracılığıyla tanımlanmakta ve denetlenmektedir. 

Ataerkil aile, kadın hazzını denetleyerek soyu ve soy çizgisi esas alınarak özel 

mülkiyetin denetimini sağlamaktadır. Kadınlar ve özel mülkiyet üzerinde kurulan bu 

denetim ilişkisi makro düzlemde ataerkil yapıyı örgütlemektedir (Young, 1997).  

Cinsiyetin toplumsal cinsiyet gibi bir inşa olduğunu savunan bu çalışmalara 

göre cinsellik toplumsal cinsiyetten farklı olarak bir ideolojidir.  R.w. Conell (1998) 

bu tartışmalarla uyumlu olarak cinselliğe ilişkin söylemsel alanı “cinsel ideoloji” 

olarak adlandırır. Cinsel ideoloji toplumsal cinsiyet konumlarının temel 

belirleyenidir. Toplumsal cinsiyet ilişkileri, toplumsal pratiğin cinsiyet ve cinsellik 

etrafında yapılanmasını içerir. Cinsel ideolojide en yaygın süreç ise toplumsal pratiği 

doğallaştırma yoluyla öğeleri tek bir bütün halinde birleştirerek söz konusu yapının 

çökertilmesini içermektir. Kadınlar ve erkekler arasındaki işbölümü kadar kadınlığa 

ve erkekliğe atfedilen özellikler de sorgulanmadan kabul edilir. Cinsellik kolektif bir 
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düzeyde, biyolojik olguları sürekli göz ardı eden fazlasıyla güdülenmiş ideolojik 

pratiktir. Cinselliğin, içerdiği doğallaştırma özelliği çerçevesinde ideoloji olduğu 

söylenebilir (Conell,1998: 332-33). 

Cinsel ideolji kadın ve erkek kategorilerinin belirleyeni ve kadınların tabiyet 

konumunun kaynağı olarak ele alınmaktadır: Hiçbirimiz kadın ve erkek 

doğmadığımız gibi cinselliğimizi de biyolojimiz dayatmıyor. Toplumsal cinsiyeti 

olduğu kadar cinselliği de toplumsallaşma sürecinde öğreniyoruz. İkisi birbiriyle 

yakından ilişkilidir. Toplumsal cinsiyet farklılaşmasının merkezinde cinsellik 

durmaktadır. Cinselliği tanımlayan, erkek egemen tarafından bastırılan kadın 

cinselliği ile kışkırtılan erkek cinselliği arasındaki zıtlıktır. Cinselliğin iktidarla 

ilişkisi ülkemiz açısından en iyi bekaret kontrolleri ve namus cinayetleri ile kendini 

gösterir (Altınay,2002: 323-4).  

Cinsellik de toplumsal cinsiyet gibi toplumsal olarak inşa edilir, daha da 

önemlisi toplumsal cinsiyet, cinselliğe ilişkin geliştirilen söylem aracılığıyla 

belirlenir. Bu yüzden de cinsellik tıpkı toplumsal cinsiyet gibi politiktir, bir söylemdir 

(Yüksel, 1995:115-7). 

Feministlere göre cinsellik bir politika, ideoloji olarak tartışılmalıdır. Çünkü 

kadınların maruz kaldığı sömürünün kaynağı ataerkil yapının kurumları tarafından 

üretilen cinsellik söylemidir. Bu söylem kadınları eril iktadırın denetimine sokan bir 

araçtır. Denetim ilişkisi beraberinde makro düzlemde tüm toplumu düzenlemekte, 

dolayısıyla cinsiyetlerarası hiyerarşiye dayanan ataerkil yapının kaynağı olarak ortaya 

çıkmaktadır.  Cinsel ideolji, dünyayı kadın ve erkek olarak ikiye bölmekte, kadınları 

erkeklerin denetimi altına sokmaktadır. Cinselliğin kendisi kadını ve erkeği 
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tanımlamakta ve iki cins arasında hiyerarşik bir ilişki yaratmaktadır( MacKinon, 

1990, 1997; Young,1997). 

Cinsiyet/toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin cinsellikle ilişkisini görünür 

kılan bu yaklaşım feminist teori ve politika açısından önemini hala koruyan adalet, 

eşitlik, başlıklarını içeren tartışmalara yeni bir gözle bakılmasına katkı sağlamaktadır. 

Cinsiyet/toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin temelinde ataerkil yapının kurumları ve 

pratikleri aracılığıyla tanımlanan cinsellik yer almaktadır. Nihai hedefi denetim 

olduğu için cinselliğin kendisi doğal olarak eşitsizlik ve şiddet içermektedir. 

Cinsiyetlerarası eşitsizliğin tartışılacağı ilk yer toplumsal cinsiyet/cinsiyet 

eşitsizliğinin altında yatan dinamik olan bu söylemsel alan olmalıdır.  

Eril iktidar tarafından tanımlanan cinsellik, cinsiyet/toplumsal cinsiyetin 

dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan dinamik olarak işaret 

edilmektedir. Bu bakış açısı, sadece gelir dağılımı, eğitim gibi konuları içerecek 

şekilde formüle edilen toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve adalet sorununu, tecavüzden 

pornoya, fahişelikten kadın cinayetlerine kadar uzanan bir evreni kapsayacak şekilde 

tartışmaya olanak tanıımaktadır. Adalet ve eşitlik kavramlarına yeni anlamlar 

yüklenmekte, dolayısıyla cinsellik başta olmak üzere hedefi kadın bedeni olan tüm 

şiddet türleri bir adalet sorunu olarak ele alınmaktadır. 

Bu çalışmanın konusu olan namus olgusunun cinsellik ve iktidar arasındaki 

ilişkiye odaklanan feminist tartışmalar aracılığıyla analiz edilebilir olduğu 

düşünülmektedir. Birçok isim namus olgusunun cinselliğe/doğurganlığa ilişkin 

geliştirilen değerler/kurallar bütünü aracılığıyla tanımlandığını söylemekle kalmaz 

aynı zamanda kadın ve erkek öznelerin toplumsal cinsiyet konumlarını belirleyerek 

toplumsal yapıyı düzenlediğini de savunur. Aynı isimlere göre kadın ve erkek 
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arasındaki eşitsizliklerin kaynağı namus olgusu etrafında örgütlenen ve amacı kadın 

hazzının ve doğurganlığının denetimi olan cinsel ahlaka ilişkin değer ve kurallardır 

(Abu-Lughod,2004;  Gezik, 2003; Riverss,1965; Sirman,2000, 2006,). 

Focault (2003) tarafından geliştirilen biyo-iktidar yaklaşımının cinsellik ve 

cinsiyet eşitsizlikleri arasındaki ilişkiye dair özel bir tartışma geliştirmediği için 

içerdiği sınırlıkların aşılmasında, yukarıda aktarılan feminist çalışmalara 

başvurulmuştur. Ancak Focault tarafından geliştirilen iktidar yaklaşımı, sadece 

cinsellik ve cinsiyet eşitsizlikleri arasındaki ilişkiye dair özel bir tartışma 

geliştirmediği için değil, cinsellik ve şiddet arasındaki ilişkiyi tartışmaya olanak 

tanımadığı için de çalışma açısından sınırlılıklar içermektedir. Cinsel ideoloji erkeğin 

kadın üzerinde kurduğu iktidarın, dolayısıyla denetimin meşrulaştırlamısında hizmet 

görmektedir.  

Her iktidar ilişkisinin kökeninde şiddet vardır (Agamben, 2001, Girard; 

2003). Ancak Focault (2003) hedefi beden olan biyo-iktidar’ın disiplinci teknikleri 

arasında şiddettin olmadığını savunmaktadır. Cinsellik ve şiddet arasındaki ilişki bu 

çalışma açısından önemlidir. Namus olgusu, amacı kadın hazzının denetimi olan 

cinsel ahlaka ilişkin değer ve kuralların bir sonucudur. Olgu, her ne kadar çeşitli 

şiddet ve baskı türlerini içerse de namus cinayetleri bu şiddet ve baskı türlerinin en uç 

örneklerinden biridir. Bu nedenle takip eden başılıkta cinsel ideoljisi ve şiddet 

arasındaki ilişkiyi tartışmaya olanak tanıyan iktidar yaklaşımları aktarılmaktadır.  
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1.1.1. Cinsel İdeoloji ve Şiddet  

Focault, Cinselliğin Tarihi adlı çalışmasında, modern çağın eşiğinde, doğal 

hayatın, devlet iktidarının mekanizma ve hesaplarına dahil edilmeye başlandığını ve 

bu yolla siyasetin de biyo-siyasete dönüştüğünü iddia eder. Bir toplumun “biyolojik 

modernliğinin eşiği” yalın bir canlı beden olarak bireyin ve türün toplumun siyasal 

stratejilerine dahil edildiği noktadır. “Toprak Temelli Devlet”ten “Nüfus Devleti” ne 

geçişi ve bunun sonucunda da iktidarı ilgilendiren bir sorun olarak devleti ilgilendiren 

ulusun sağlığı ve biyolojik hayatının önemindeki artışı (ki bu şekilde tedricen 

“insanların yönetimine” dönüşüyor) siyasetin biyo-siyasete dönüşmesi olarak 

yorumlamaktadır. Bu yeni iktidar açısından, eskisinden farklı olarak, şiddet, 

toplumsal yapıyı düzenlemede başvurulan disiplinci bir yöntem değildir. 

(Agamben,2001:11-12).  

Modern devlete eşlik eden bu yeni iktidar normal olan davranışla olmayan 

davranışı birbirinden ayırarak, işlemektedir. Normali ve normal olmayanı da 

psikoloji, sosyoloji ve kriminoloji gibi akademik kurumlar belirlemiştir. İktidar, 

bilgiyi kullanarak, özneleri yarattı: akıllı/deli, suçlu/suçsuz, sağlıklı/sağlıksız. 

Özneleri yaratan bu kategoriler, aynı zamanda toplumsal sistemin düzenlenmesinde 

işlev gördü (Foucault,1994, 2003). 

İktidar tarafından, cinselliğini düzenlemek amacıyla bedene uygulanan 

disiplinci yöntemler, toplumsal yapının düzenlenmesine hizmet etmektedir. Cinsellik 

her şeyden önce düzenli bedenler yaratarak düzenli bir toplumsal sistem üretmede 
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biyo-iktidar tarafından kullanılan bir biyo-politik, düzenleme pratiğidir 

(Foucault,2003). 

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin cinsel ideolji ile ilişkisini tartışan 

feministler, ataerkil yapı içinde kadınlar üzerinde kurulan eril iktidarın kaynağı olarak 

cinselliği işaret etmişlerdir. Bu bakış açısı cinselliği toplumsal cinsiyet ve cinsiyet 

kavramlarını da içerecek şeklide kullanmaya olarak tanıdığı için işlevseldir. Ancak 

adalet/hak ve eşitlik başlıklarının cinsellikle ilişkilisini kuran feminist tartışmaların 

Foucault’un biyo-iktidar yaklaşımıyla önemli olan bir problemi vardır. Foucault, 

modern ailenin, cinselliğin düzenlenmesinde ve cinsel hakların tanımlanmasındaki 

işlevlerine dikkat çeker. Ancak diğer taraftan cinselliğin bilinçli olarak devletin ve 

yasaların dışında tutularak düzenlendiği gerçeğini göz ardı eder.  

Young’a göre cinselliğin bilinçli bir çabayla yasaların alanı dışında tutulması 

önemlidir çünkü bu alanda ortaya çıkan ve amacı cinselliği düzenlemek olan şiddet 

türlerini tartışma dışı bırakır. Oysa bu şiddet türleri bir adalet sorunudur 

(Young,1997:109).  

Kadınların maruz kaldığı şiddet ve sömürünün kaynağı ataerkil aile kurumu 

aracılığıyla üretilen cinsellik söylemidir. Bu söylem içinde kadınlar erkeklerin 

denetimine sokulmaktadır. Denetim ilişkisi beraberinde makro düzlemde tüm 

toplumu düzenlemekte, dolayısıyla cinsiyetlerarası hiyerarşiye dayanan ataerkil 

yapının kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. Kadınların maruz kaldığı adaletsizliklerin 

temeli olan cinsellik söyleminin aracılığıyla üretildiği ataerkil aile kurumu, bilinçli bir 

çabayla yasal düzenlemelerin dışında tutulmaktadır.  Özel alan, kamusal alandan 

farklı olarak hak/adalet değerleri üzerinden yükselen hukuk sistemi ile 

düzenlenmemektedir.  Yasal düzenlemeler dışında tutulması ataerkil aile içinde 
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kadına uygulanan şiddet türlerini görülmez, dolayısıyla tartışma dışı bırakmaktadır 

(MacKinon:2003, Young:1997). 

Giorgio Agemben(2001) feministlerle uyumlu bir şekilde cinsellik ve şiddet 

arasındaki ilişkiye dikkat çekmekte ve Foucault’u bu ilişkiyi göz ardı ettiği için 

eleştirmektedir. Cinsellik, yasaklara başvurarak bedeni düzenleyen biyo-iktidar 

tarafından kullanılan bir biyo-politik, düzenleme ptariğidir. Her yasak bir denetim 

ilişkisi dolayısıyla şiddet içerdiği için biyo-iktidarın kökeninde egemen iktidar(kişi) 

tarafından bedene uygulanan meşru şiddet vardır. Günümüz toplumları açısından 

şiddet yasalarla kurala bağlanarak devlet tekeline alınmıştır. Egemen iktidar(kişi) 

tarafından bedene uygulanan şiddet ancak yasaların askıya alındığı istisna 

durumlarında ortaya çıkar. Başka bir ifadeyle hedefi beden olan şiddet yasaların 

dışında tutulan alanlarda meşrudur. Üreme, beslenme gibi etkinliklerin alanı olarak 

tanımlanan özel alan bunlardan biridir.  

Agamben tarafından geliştirilen bu bakış açısı cinselliğin şidettle ilişkisini 

biyo-iktidar yaklaşımı çerçevesinde analiz etmeye olanak tanıdığı için çalışma 

açısından önemlidir. Bu çalışmanın konusu olan namus olgusu ve namus cinayetleri, 

kaynağı ataerkil aile kurumu olan şiddetin cinselliğin düzenlenmesinde kullanılan bir 

yöntem olduğunu göstermektedir. Bireyselleşmiş bir ahlak anlayışıyla korunan “batı 

tipi” ataerkil yapılarda ortaya çıkan türünden farklı olarak, geleneksel yapıda 

deneyimlenen biçimiyle, namus, zor ve şiddet zemininde tanımlanmaktadır 

(Durakbaşa,1998; Sirman,2006; Kadıoğlu,1998). Diğer taraftan zor ve şiddet 

zemiminde tanımlanmasına rağmen modern toplumlarda kadın hazzının denetimi için 

namus cinayetlerine başvurulduğu (Pervizat,2005) veya farklı biçimlerde ortaya çıkan 

şiddet türlerinin kadına ataerkil aile kurumu aracılığıyla uygulandığı feminist 
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çalışmalardan yola çıkılarak söylenebilir (MacKinon, 1990, 2003; Pateman,1989, 

2004; Young,1997; Walby, 1990). 

Bu nedenle Focault’un biyo-iktidar yaklaşımının, olgunun geleneksel 

yapılardaki biçiminin analizi kadar modern toplumlarda ortaya çıkan ve amacı kadın 

hazzının denetimi olan şiddet türlerinin (namus cinayatleri bunlardan biridir) 

analizinde de kullanılabilirliği sınırlıdır. Bu sınırlılığın aşılmasında Agamben (2001) 

tarafından geliştirilen biyo-iktidar yaklaşımına başvurulacaktır. 

Agamben (2001) Kutsal İnsan: Çıplak Hayat adlı çalışmasında, Foucault’un, 

iktidarın, bedene uyguladığı disiplinci teknikler aracılığıyla yarattığı normal/normal 

olmayan gibi kategoriler sayesinde hem öznelliği inşa ettiği hem de sosyal sistemi 

düzenleyip yerleştirdiği yönündeki tezine katıldığını söyler. Ama düşünür bu iktidar 

kavramsallaştırmasına bu çalışma açısından da önemli olan iki eleştiri getirir. 

Eleştirileri Focault’un modernliğin eşiğinde siyasetin biyo-siyasete dönüştüğü ve 

modernleşmenin ürünü olarak tanımlanan bu yeni iktidar türünün (biyo-iktidar) 

şiddetti bir düzenleme tekniği olarak kullanmadığına ilişkin tezlerini hedef alır 

(Agamben,2001:11-25).  

Yukarıdaki paragrafta özetlenen ve iki düşünürün geliştirdikleri iktidar 

tanımları çerçevesinde kesiştiği/ayrıştığı noktalara işaret eden bu unsurlar, tez 

çalışması kapsamında biyo-iktidar kavramının kullanımında ortaya çıkan sorunların 

aşılmasında temel referans noktası olarak alınmıştır. Agamben, Foucault’tan farklı 

olarak biyo-iktidarın modernleşmenin ürünü olmadığını ve biyo-iktidarın tesisinde 

şidettin disiplinci bir teknik olarak kullanıldığını savunur.   
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İlk iktidar ilişkisinin hedefi bedendir. Amacı bedeni (hazzı) yasaklarla 

düzenleyerek toplumu düzenlemek olduğu için bu iktidarın adı biyo-iktidardır. Biyo-

iktidar açısından şiddet disiplinci bir tekniktir. Egemen iktidarın (kişinin) ortaya 

koyduğu ilk etkinlik, biyo-siyasal bir beden yaratmaktır. Modern devletin biyolojik 

hayatı kendi hesaplarının merkezine yerleştirmekle yaptığı şey ise iktidar ile çıplak 

hayatı (bedeni) birbirine bağlayan bu gizli bağı gün ışığına çıkartmak ve dolayısıyla 

da modern iktidar ile en ezeli gizemli güç/iktidar arasındaki bağlantıyı (ki bağlantının 

kaynağı hiç beklenmedik yerlerde karşımıza çıkan, modern ile eski arasındaki 

kuvvetli yapışkan örtüşümdür) teyit etmekten başka bir şey değildir: “…iktidarın- 

saklı da olsa- orijinal çekirdeğini oluşturan şey, çıplak hayatın siyaset hayatına 

sokulmasıdır” (Agamben, 2001: 15-16) 

Tıpkı cinsiyet ve cinsellik gibi “beden” de zaten daima bir iktidar 

dağıtımının pençesinde olmuştur. Beden her zaman zaten biyo-siyasal bir beden ve 

bir çıplak hayattı. Bedendeki hiçbir şey ya da bunun haz ekonomisi, egemen iktidarın 

taleplerine karşı gelinebilecek sağlam bir zemin sunmamaktadır (Agamben, 

2003:234). 

İlk iktidar ilişkisi toplumu düzenlemek ve yerleştirmek -yazara göre bu 

nomos (yasanın)’un yapısını oluşturan iki eylemdir (s,31)- amacıyla bedenle girilen 

yasaklama dolayısıyla şiddet ilişkisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu ilişki 

sosyal olanı dolayısıyla da siyasalı doğurmuştur.  Bedene uygulanan yasaklarla 

toplumsal sistemin çerçevesini belirleyecek olan normal/kaos, içeri/dışarı gibi 

kategoriler oluşturulur. Bu kategoriler toplumsalın, dolayısıyla da siyasalın başından 

beri üzerinde yükseldiği kategorilerdir (Agamben, 2001: 235-6). 
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Tüm yasakların tesisinde bedene uygulanan meşru şiddet kullanılmaktadır. 

Biyo-iktidarın temelinde meşru şiddet vardır. Meşru şiddetle, beden için 

normal/normal olmayan davranış kalıplarının sınırları çizilmiş ve özne bu kalıpların 

içine yerleştirilmiş olunur. Bu kalıplar daha makro düzlemde toplumun tümü için 

neyin normal olup neyin olmadığının tanılanması anlamına da gelir: Öznelere 

uygulanan disiplinci iktidar teknikleri makro düzlemde toplumsal düzenin içine 

oturacağı genel çerçeveyi kurmakta ve yeniden üretmektedir. Bu çerçevenin 

oluşturulmasında şiddet iktidar tarafından başvurulan bir yöntemdir. Günümüz 

toplumları açısından da öznelliğin inşasında ve toplumsal yapının düzenlenmesinde 

iktidar meşru şiddeti kullanmaktadır. Ancak meşru şiddet, geçmişten farklı olarak 

günümüzde kurala bağlanarak düzenlenmiş, yani devlet tekeline alınmıştır (Agamben, 

2001:14 vd.). 

Rene Girard da Agamben’le uyumlu olarak sosyal sistemin bedeni 

düzenlemeyi, bu yolla da toplumu düzenlemeyi amaçlayan yasakların (her yasak 

şiddet içerir) ürünü olduğunu savunur. Sosyal olan bu yasaklar üzerinden 

yükselmekte, dolayısıyla da siyasal olanın, iktidarın kaynağını bu yasaklar 

oluşturmaktadır. İlk yasak(ensest) ve onu takip eden ilk yasa(dışevlilik) toplumsal 

yapının hedefi beden olan bir yasaklama ilişkisinin ürünü olduğunun kanıtıdır(Girard; 

2003)  

Agamben (2001) toplumsal yapı açısından en büyük iki tehdit olarak 

algılanan iki yasağın tarihteki izlerini sürerek iktidarın başından beri biyo-iktidar 

olduğunu kanıtlamaya çalışır. Eski Roma hukukunda “Özgür bir insanı kasten 

öldüren bir kişi katil sayılır”.  Ancak toplum tarafından homo-sacer (kutsal insan: 

Öldürülmesi cinayet sayılmayan ancak kurban da edilemeyen insan) ilan edilen bir 
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kişinin öldürülmesi cinayet sayılmamaktaydı. Bir kişinin kutsal insan olarak ilan 

edilmesi ise toplumun kökenine yerleştiren nomos’u çiğnemesinin bir sonucuydu. 

Cinayet sayılmayan bir öldürmeyi hak eden suçlar (babayı öldüren çocuğun ve/veya 

kocasını aldatan kadının öldürülmesi) sonradan uygun bir biçimde cezalandırılacak 

olan bir kural ihlali niteliği taşımıyordu. Bunun yerine bunlar, insan hayatına mutlak 

ve koşulsuz bir biçimde son verilmesini gerektiren suçlar olarak görülmekteydi. Bu 

eylemi gerçekleştiren bireyler kentin kurucu/belirleyici nomos’una saldırmış, yani 

sınırları iptal etmiş sayılıyorlardı (Agamben,2001: 115-6). 

Egemen iktidar (kişi) kendi iktidar konumunu bu edimi gerçekleştiren bireye 

uyguladığı meşru şiddet aracılığıyla yeniden üretiyor,  “homo-sacer’in 

öldürülebilirliği sıfatıyla bir sistem kuruyor…” Agamben’e göre bu nedenle “Egemen 

iktidarın (kişinin)” dolayısıyla “siyasalın” tesisini sağlayan “ilk yapı bu düzendir” 

(Agamben, 2001:115-6).  

Eylemlerin kendisi toplumun tümüne yapılmış bir saldırı olarak 

tanımlanmakta, eylemlerden birini yerine getiren kişilerin öldürülmesi 

toplumun/yasaların gözünde cinayet sayılmamaktaydı (Agamben,2003:9). Agamben, 

bu tezini kanıtlamak için kocasını aldatan kadının ölüm kararının hangi çerçeve 

içinden çıktığını ve meşrulaştırıldığını tartışır. 

Kocasını aldatan bir kadının neredeyse toplumun tamamının üzerinde vardığı 

bir uzlaşma sonucu kendi akrabası tarafından öldürülmesi bu dönem için oldukça 

sıradan ve haklı bir eylemdi. Kadını öldüren kişi mahkemede yargılanmadığı gibi, 

toplumu ve düzeni korumak adına zorunlu bir eylemi, yani meşru görülen ve cinayet 

sayılmayan bir öldürme eylemini gerçekleştirmiş sayılırdı. Kadının kocasını 

aldatması topluma karşı işlenmiş bir suç ya da nomos’a karşı bir saldırı olarak 
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algılanmaktaydı. Nomos’a saldırı, aracılığıyla toplumun düzenlendiği normal/kaos, 

içeri/dışarı kategorilerinin silinmesine yol açtığı için kadının öldürülmesi cinayet 

sayılmayan bir öldürme olarak nitelenmekteydi (Agamben, 2001:115-116). 

Agamben (2001) bu iki örneği öncelikle sosyal yapının bedeni yasaklarla 

düzenleyen bir iktidarın ürünü olduğunu kanıtlamak için kullanır, ardından da bunu 

söyleyerek bu yasakların (baba katli ve özgür kadın cinselliği) yeryüzünün iki 

nomos’u yani kurucu iki yasağı ve yasası olduğunu söylemiş olur. 

Rene Girard da Agamben’le uyumlu olarak yasakların, toplumsal sistem 

açısından yıkıcı olan unsurları düzene sokmayı amaçladığını söyler: 

“Şiddettin alevlenmiş olduğu yerde şimdi yasaklar yükselir… bu yüzden de 

toplum açısından şiddet potansiyeli taşıyan her şey yasaklı ilan edilmiştir” 

(Girard,2003: 311). 

İlk yasağın (ensest) ve yasanın (dışevlilik) hedefi kadın hazzının denetimidır. 

Çünkü kadın, hazzıyla erkekler arasında rekabetin dolayısıyla rekabet sonucu ortaya 

çıkacak olan şiddettin kaynağı olarak imlenir (Girarad,2003: 101 vd.). 

Agamben (2001) tarafından geliştirilen biyo-iktidar yaklaşımı, daha önce de 

belirtildiği gibi, namus olgusunun kökenlerine ve geleneksel toplumlarda 

deneyimlenen biçimlerine ilişkin tartışmaların yorumlanmasında olduğu kadar 

modern yapılanma içinde ortaya çıkan namus cinayetlerine ilişkin tartışmaların 

yorumlanmasında da temel alınacaktır.  

Hazza ilişkin içerdiği yasaklar çerçevesinde; öznelliği ve toplumu 

düzenlemede temel referans noktası olarak alınan namus, hem modern devletin ortaya 

çıkmasına eşlik eden bir olgu değildir hem de namusa ilişkin kuralların tesisinde 
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yaşamı sonlandırmayı amaçlayan şiddet, başvurulan bir yoldur. Namusun 

tesisinde/yeniden üretilmesinde zor ve şiddet, modern toplumlar da da varlığını 

korumaya devam etmektedir (Sirman,2006; Tillion,2006). 

Bununla birlikte geçmişten günümüze ve günümüzde de olgunun öznelliği 

ve toplumu düzenlemede başvurduğu stratejiler, deneyimlendiği toplumsal yapının 

maddi ve ahlaki koşulları çerçevesinde farklılaşmaktadır. Namusun tanımlandığı 

çerçevede olduğu gibi korunmasında başvurulan yöntemler, görev alan aktörler, 

“geleneksel” ve “batı tipi ataerkilliğin” hakim olduğu yapılar açısından 

çeşitlenmektedir (Durakbaşa,1998; Sancar,2004; Sirman,2006).  

Bu farklılaşma Focault (1994) ve Agamben (2001) tarafından geliştirilen 

biyo-iktidar kuramlarının savundukları şey açısından kesiştiği bir noktaya da işaret 

etmektedir. Daha önce de aktarıldığı gibi, her iki düşünürün iktidar tartışmasında 

ayrıştığı noktalar kadar kesiştiği alanlar da vardır ki bunlardan biri çalışma açısından 

önemlidir. 

Geleneksel yapının aksine, modern devletin ortaya çıkışıyla birlikte 

normal/kaos, içeri/dışarı kategorileri, modern bilimin de yardımıyla geliştirilen 

söylemler aracılığıyla oluşturulmuştur ve bunların tesisinde devletin kurumları- aile, 

eğitim gibi- önemli işlevler görmüştür (Agamben, 2001, Focault, 2003). Foucault söz 

konusu kategorilerin yaratılmasında modern devletin kurumlarının işlevine dikkat 

çekmektedir. Bu günümüz açısından doğru bir tespittir (Agamben,2001: 26-40). 

Meşru şiddet, modern toplumlar açısından istisna durumlarında başvurulacak bir 

disiplinci teknik olmakla beraber, toplumun düzenlenmesinde başvurulan disiplinci 

teknikler arasında yine devletin kurumları aracılığıyla üretilen söylemler de yer 

almaktadır(Agamben, 2001:16). 
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İki düşünürün kesiştiği bu nokta çalışma açısından önemlidir. Namus 

olgusunda modernleşmeyle birlikte ortaya çıkan dönüşümler, kesişen bu savlar 

çerçevesinde analiz edilecektir. 

Namus olgusu gelenekselden moderne Türkiye’de her sınıftan kadının 

hayatını düzenlemektedir. Ancak olgunun kadınların yaşamlarını düzenlemede nasıl 

kullanıldığı, veya namusun nasıl korunduğuna ve yeniden üretildiğine ilişkin çerçeve 

kadınların üyesi olduğu sınıfsal yapı ile ilişkili olarak farklılaşmaktadır. Başka bir 

ifadeyle, bu çalışma kapsamında olgu olarak namusun toplumu düzenlemede 

kullanılan bir biyo-politik olduğu tezi öne sürülmekle beraber, tesisinde 

gelenekselden moderne kullanılan stratejilerin ve kurumların farklılaştığı 

düşünülmektedir.  

Geleneksel yapılarda namus olgusu egemen kişi olarak konumlanan erkek 

öznelerin kadınlara uyguladığı meşru şiddet aracılığıyla korunurken, modern 

yapılarda şiddetin yerini cinsel ahlaka ilişkin olan ve modern devletin kurumları 

aracılığıyla-aile ve eğitim- üretilen söylem almaktadır (Durakbaşa:1998 Sancar:2003,  

Sirman:2006). Ancak Pervizat (2005) modern yapılanmalar içinde de namus 

olgusunun şiddette başvuralarak yeniden üretilebileceğine dikkat çekmektedir: 

“istisna durumları” her türlü toplumsal yapılanmada ortaya çıkabilmektedir ve 

çıkmaktadır. Bu çerçeve Agamben (2001) ve Focault (2003) tarafından geliştirilen 

biyo-iktidar yaklaşımlarına, tezin sınırlıkları içinde, kesişen ve ayrışan savları 

çerçevesinde başvurulmasını zorunlu kılmıştır. 

Yukarıda özetlenen kuramsal tartışmalar tez çalışmasında temel alınan 

kuramsal bakış açısını ve kavramsal araçları içermektedir.  Ataerkil yapıyı ve 

pratikleri, kadın hazzının ve doğurganlığının denetimi sorunu ekseninde analiz eden 
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feminist yaklaşımlar, günümüzdekine yakın cinsiyet/toplumsal cinsiyet tanımlarının 

oluşturulmasının tarihsel kökenlerine odaklanır.  Cinselliğin tarihsel süreç içindeki 

tanımlanma biçimleri aynı zamanda farklı tarihsel dönemlerde ortaya çıkan ataerkillik 

biçimleri içinde nasıl denetlendiğini de görünür kılmaktadır. Denetim biçiminin 

görünür kılınması, kadınların maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılığın aldığı özgün 

biçimlerin tartışılmasına da olanak tanımaktadır. Cinsellik söyleminin bileşenlerinin 

tartışıldığı bu çalışmalar, cinsiyet/toplumsal cinsiyetin hangi iktidar ilişkilerinin 

dolayımından geçerek tanımlandığına ilişkin bilgileri içermesi açısından önemlidir. 

Bu nedenlerden dolayı takip eden başlıkta kadın cinselliğinin denetimi sorunun 

ataerkil yapıları biçimlendirmedeki öncelikli önemini tartışan çalışmalar 

aktarılacaktır. Cinsiyet/toplumsal cinsiyet ile cinsellik söylemi arasındaki ilişkiyi 

görünür hale getiren bu kurmasal tartışmaların aktarılmasında kronolojik bir 

sınıflamaya gidilmiştir. Bu tür bir sıralama, kadın cinselliğinin tanımlandığı 

söylemsel alanı tarihsel bağlamı içinde tartışmaya olanak tanıyacaktır.  

 

1.2.  Ataerkil Yapı ve Kadın Cinselliğininin/Doğurganılğının Denetimi 

Sorunu 

Bu başlık altında aktarılan tartışmalar kadın cinsellğinin denetimi sorununu 

farklı tarihsel süreçleri esas alarak inceleyen üç grup çalışmadan oluşmaktadır. 

Birinci başlık altında yer alan çalışmaların konusu cinselliğe ilişkin söylemsel alanda 

yaşanan dönüşümler ile ataerkil yapılanmayı hazırlayan koşullar arasındaki ilişkidir. 

İkinci başlıkta, sonucu ataerkil toplumsal yapı olan ilk yasağı (ensest) ve yasayı 

(dışevlilik) kadın hazzının denetemi sorunu çerçevesinde ele alan çalışmalar yer 
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almaktadır. Üçüncü grupta yer alan tartışmalarda ataerkil yapı ve pratikler 

özel/kamusal alan ayrımı ekseninide ele alınmaktadır. 

Tartışmaların tümüyle amaçlanan;  Cinselliğin hangi iktidar ilişkilerinin 

dolayımlarından geçerek tanımlandığı sorusunun yanıtını vermektir. Bu sorunun 

yanıtlanması beraberinde, cinsiyet/toplumsal cinsiyet tanımlarının hangi iktidar 

iişkilerinin dolayımından geçerek yapıldğını görünür hale getirecektir. Amacının, 

kadın hazzının/doğurganlığının denetimi, öznelliği ve toplumsal yapıyı 

düzenlemedeki gücünün/önceliğinin kaynağının toplumsal cinsiyeti belirlemedeki 

etkisi olduğu öne sürülen namus olgusunun analizinde bu bölüm altında 

gerçekleştirilecek tartışmalardan yararlanılacaktır.  

 

1.2.1.  Ataerkil yapı öncesi kadın cinselliğinin/doğurganlığının denetimi 

sorunu   

Ataerkil yapılanmanın ortaya çıkışına ilişkin öykü, kadın cinselliğinin 

tanımlandığı söylemsel alandaki dönüşümle takip edilebilir. Bu dönüşüm, kadın 

hazzının/doğurganlığının denetimi sorununun ortaya çıkışına denk gelmektedir 

(Akal,1998; Berktay,2000). Kültürün ataerkil oluşumu, cinsiyetlerarasındaki 

ilişkilerin evriminde ortaya çıkar. Bu yüzden ataerkilliği tartışan çalışmaların kültürün 

ataerkil oluşum sürecini de incelemesi gerekir. Ataerkil toplumlar dışındaki 

toplumlar, annelerden kız çocuklarına geçen dişil bir kültürel düzenin var olduğu 

geleneklerle nitelenebilen topluluklardır. Ataerkil kültürün ortaya çıkışı, dişil-annelik 

gücünün kız çocuktan erkek çocuğa geçişiyle ilgilidir. Ataerkil kültürü doğuran 
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koşulları anlayabilmek için söz konusu geçişi örnekleyen söylemsel alanların analiz 

edilmesi gerekmektedir (Irigaray,2006:15vd). 

Bu çalışmada, cinselliğin, cinsiyet/toplumsal cinsiyetin altında yatan 

dinamik olduğu ve toplumsal cinsiyetin makro düzlemde toplumsal yapının 

düzenlenmesinde işlev gördüğü tezi takip edilmektedir. Bu nedenle ataerkil yapının 

ortaya çıkış süreci, kadın cinselliğine ilişkin söylemsel alanda yaşanan dönüşümler 

aracılığıyla takip edilecektir. 

Bu söylemsel alan,  ataerkil yapıları ortaya çıkartan maddi / ahlaki koşullarla 

ilişkisi içinde tartışılacaktır. Birçok isim, ataerkil yapının maddi ve ahlaki koşullarda 

yaşanan bir takım dönüşümler soncunda ortaya çıktığını kabul etmekle kalmaz, aynı 

zamanda yine bu koşullarda yaşanan dönüşümün kadın cinselliğinin tanımlandığı 

söylemsel alanla takip edilebileceğini savunur (Akal,1998; Alexandre, 2005; 

Berktay,2000; Grosss,2005; Sissa,  2005; Stone:2000). 

İnsanların toplayıcı, gezici-avcı olarak hayatlarını sürdürdükleri tarihsel 

dönemde kadınlar açısından bir üstünlük olmasa da -toplumsal örgütlenme şekli 

cinslerarası tamamlayıcılığa dayandığı için- bir tür eşitlik vardı. Bu dönemde insanlar 

ihtiyaçları kadar besin topluyor ve avlanıyorlardı ve her şey kabilenin ortak 

paylaşımına açıktı. Kadınların, toplayıcılıkla topluluğa besin kaynağı sağlamaları ise 

onların konumunu güçlü kılmaktaydı (Akal,1998; Badinter,1992; Berger,1998; 

Berktay, 2000; Gross,2005; Kızılkaya,2004; Shaver ve Hughes,1995; Redd,1994). 

Bu dönemi takip eden tarihsel süreçte tarım bulunmuştur (Shaver,1995:16). 

Tarımın, kadınlar tarafından icat edildiği, tahıl tarımını mümkün ve verimli kılan 

beceri ve araçları da gene onların geliştirdikleri neredeyse tartışmasız kabul gören bir 
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saptamadır. Bu dönemde kadınların erkeklerle eşit statüde ve saygınlıkta olduğu da 

anlaşılmaktadır (Berktay,2000:40-41). 

Tarımın bulunmasının ardından geçen süreç kadınların aleyhine işlemiştir. 

Tarım devriminden sonra geçen 3-5 bin yıllık dönem içerisinde kadın ikinci sınıf 

insan konumuna gerilemiştir. Bu süreç, iktidarın erkekleşmesi, kadının sosyal 

haklarından yoksun bırakılması sonucunu doğurduğu gibi, cinsel yaşamının da katı 

kurallarla sınırlandırılmasına neden olmuştur. Sonuç olarak erkek egemen düzenin en 

belirleyici özelliklerinden biri olan toplumun cinsel yaşamını düzen altına alma 

arzusu, kendini göstermeye başlamıştır (Briffault:1990; Gross: 2005; Berktay:2000; 

Redd:1994, Caner:2004). 

Ataerkinin ortaya çıkması tarihte ilk kez yaşamın maddi koşullarının eril 

egemenliğine geçmesiyle ilişkilidir. Sabanın icadı, çekim hayvanlarının, karmaşık 

sulama sistemlerinin tarımda kullanılması ve sonuç olarak emek yoğun tahıl 

ürünlerindeki yoğunlaşma gibi nedenler erkekleri temel üreticiler olarak ön plana 

çıkartmıştır. Bu arada kadınların rolleri, tarım ürünlerinin işlenmesine indirgenmiştir. 

Artan besin miktarının daha yüksek verimliliğe olanak sağlamasıyla, emek yoğun 

tarım, yeniden üretim taleplerini arttırmıştır. Kadınlar daha çok çocuk doğurmaya 

başlamış ve nüfus fazlasıyla artmıştır. Uzmanlaşma ve toplumsal tabakalaşma 

olanaklı hale gelmiştir. Kaynaklar azalmaya başlamış ve örgütlü komünal şiddeti 

(savaş) çekici ve avantajlı hale getirerek, bu kaynaklar üzerindeki mücadeleyi 

arttırmıştır. Uzmanlaşma, kıtlaşan kaynaklar üzerinde artan mücadeleyle birlikte, özel 

mülkiyeti olanaklı hale getirmiştir (Gross:2005; Lerner:1986). 

Tüm bu faktörler, akraba temelli toplumlardan ilk devletlerin oluşum 

sürecine geçişi de zorunlu hale getirmiştir (Lerner,1986). Mülkiyet algısı ve 
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mülkiyetin doğru soya aktarılması amacını güden babasoyunu esas alan ataerkil 

sistem tarımda yaşanan gelişmeler ve hayvancılığın keşfiyle yakından ilişkilidir 

(Gross,2005). 

Tarımda yaşanan gelişmeler ve hayvancılığın keşfi baba soylu düzenin 

üzerinden yükseldiği babalık ilkesinin ortaya çıkmasının koşullarını hazırlamıştır. 

Hayvancılığın keşfi ile erkek, doğurganlıktaki payının farkına varmıştır (Akal,2005; 

Berktay;2000; Gross:2005; Türcke,1997). Bu tez aynı zamanda zihinsel düzeyde 

oluşan farkındalığın kadın cinselliğinin tanımlandığı söylemsel alanda yaşanan 

dönüşümlerle ilişkisini ortaya koymaktadır.  

Yukarda aktarılan tartışmalardan anlaşılacağı gibi toplumsal cinsiyet 

konumlarında yaşanan dönüşümleri, yapısal dönüşümler izlemektedir. Söz konusu 

dönüşüm çizgisi, Fatmagül Berktay’ın da altını çizdiği gibi ataerkil yapıyı hazırlayan 

koşulların “sadece maddi koşullarla açıklanacak kadar basit olmadığını”( 2000:42) 

göstermektedir.  

Maddi koşullarda yaşanan dönüşümler günümüzdekine yakın toplumsal 

cinsiyet tanımlarını, dolayısıyla da ataerkil yapıyı doğuran etkenlerdendir. Ancak 

ataerkillik sadece maddi yapılarda yaşanan dönüşümler sonucu ortaya çıkmamıştır. 

Günümüzde deneyimlenen ataerkil yapıların, değişen maddi koşullarına rağmen, 

kadın hazzının/doğurganlığının denetimi sorununu koruduğu görülmektedir 

(MacKinon,2003; Pateman, 1989, 1994, 2004; Young, 1997). Kadın 

hazzının/doğurganlığının denetimi sorunun ataerkil yapıları birleştiren bir özellik 

olduğu, farklı biçimlerde da olsa birçok isim tarafından ifade edilir (Barrett, 1995; 

Engels, 2005; Eisenstein, 1977, 1986; Firestone,1993; Millett,1987). 
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Bu nedenlerden dolayı evrensel bir sorun olan kadın 

hazzının/doğurganlığının denetimini ortaya çıkartan zihinsel koşulların tarihsel 

kökenlerine ilişkin tartışmaların aktarılması gerekmektedir.  

Tarımın geliştirilmesi ve hayvanların evcilleştirilmesi ile kadınların statüleri 

hızla gerilemiştir. Ancak kadınlar açısından yaşanan bu gerilemenin tek nedeni 

tarımın geliştirilmesi ve hayvancılığın keşfi ile maddi koşullarda ortaya çıkan 

dönüşümler değildir. Bu gelişimlerin ve keşiflerin ardından erkek doğurganlıktaki 

rolünü fark etmiştir (Akal,1998; Berktay,2000; Caner,2004).  

Doğurganlıktaki payını keşfeden erkek, kıskandığı/korktuğu kadın 

doğurganlığının nedenlerini öğrendikten sonra, ona sahip olmak için bir sistem 

yaratmaya çalışmıştır. Erkek, sahibi olamadığı ancak,  pay sahibi olduğunu fark ettiği 

doğurganlık özelliğini yarattığı ataerkil sistemle sahiplenme yoluna gitmiştir 

(Akal,1998).  

Kadınların erkek egemenliğine giriş süreci erkeklerin doğurganlıkta kendi 

paylarını kavramalarının bir sonucudur: doğurganlığı nedeniyle doğayla ve toprakla 

ilişkilendirilen ve bu nedenle de korkulan/kıskanılan kadın, erkeğin doğurganlıktaki 

rolünün anlaşılması ve insan aklının doğaya hakim olmaya başlamasıyla erkek 

egemenliğine sokulmuştur (Türkce,1997: 13).  

İnsanlar kadının nasıl doğurabildiğini bilmemekteydi, bu nedenle de yaratan 

kadın ile yaratan toprak arasında bir ilişki kurmaktaydı. Erkekler, toprağa 

benzettikleri kadını kontrol altında tutarak, kontrol altında tutamadıkları toprağı 

denetlemeyi amaçlamaktadır: Kadın bedeninin denetimi ve kontrolü ile doğanın 

denetimi ve kontrolü sağlanacaktır (Türkce, 1997:14). 
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Toprak ve kadın arasında kurulan bu ilişki önceleri kadına karşı duyulan bir 

korkuya ve saygıya yol açmıştır. Ancak, tarımda bir takım gelişmeler yaşanması ve 

hayvanların evcilleştirilmesiyle erkek, kadın doğurganlığındaki kendi payını 

keşfetmiştir. Bu gelişmeler hem toprak hem de kadın üzerinde kurulan (eril) iktidarı 

mümkün kılmıştır. (Eril) iktidarın ortaya çıkması sosyal sistemi doğurmuştur 

(Akal,1994; Berktay,2000).  

Erkekler babalık ilkesini doğuran süreçte, zihinlerinde kendi dölleme 

özellikleri ile toprağı saban aracılığıyla sürüp onu ekmeleri arasında bir ilişki 

kurmuştur. Erkekler her ne kadar toprağı sürüp ekseler de eğer kendi dölleme 

özelliklerinin farkına varmamış olsalardı babalık ilkesi ve bu ilke doğrultusunda 

kadın cinselliğini kendileri için denetlemeyi içeren ataerkil sistemin başlatıcısı 

olamazlardı. Burada esas olan kendilerinin cinsel ilişki yoluyla dölleme özelliklerinin 

farkına varmalarıdır. Toprağı sürme ve cinsel ilişki ile kadını dölleme arasında 

kurulan zihinsel ilişki ise bir sonraki aşamada kurulmaktadır (Akal,1998:214-216). 

Kadın ve toprak arasında kurulan ilişki sonucu kadının kazandığı ilk 

dönemlerdeki güç yerini hızla erkek egemenliğine bırakmıştır (Alexandra,2005; 

Badinter,1992; Lerner:1986; Morgan,1994;  Sissa,2005;  Stone;2000). Kadının sahip 

olduğu güç erkek cinsel organın bir simgesi olarak görülmeye başlanan sabanın 

ortaya çıkmasıyla birlikte ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu süreçten sonra, toprağın 

verimliliği yalnızca kadınlık ilkesinin değil, kadınlık ve erkeklik ilkeleri arasındaki 

işbirliğinin ürünü olarak görülecektir (Berktay,2000; Türcke;1997).  

Ancak bu eşitlik de yerini hızla erkeğin iktidarına bırakmıştır. Kadınla 

toprak özdeşliği giderek topraktaki karık ile dişilik organındaki benzeşmeye 

indirgenmiştir. Fallus-saban erkeğe, onu toprağı dölleyen konumuna getirerek, önemi 
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gitgide artan bir rol vermiştir. Bununla birlikte o çağda henüz kadınların doğurganlık 

ve döllenme sürecindeki başat konumunu yadsımak olanaksızdır. İki cinsin de 

döllenmede payı olduğu ve yaratıcılık için kadınla erkeğin çift oluşturmaları gerektiği 

inancı yerleşmiştir. Bu süreci takip eden tarihsel dönemde yaşanan söylemsel 

mücadele sonrası, kadının doğurganlık özelliği erkek tarafından küçümsenmek 

yoluyla tamamen çalınmıştır. Söylemsel mücadele sonucunda; kadın rahmi erkeğe ait 

olan dölün taşıyıcısı, erkek ise dölüyle soyut olanın, yani soyun yaratıcısı olarak 

imlenmiştir. (Türcke, 1997:29). 

Bu sürecin sonunda doğurganlıktaki işlevleri çerçevesinde kadın toprak, 

erkek tohumla özdeşleştirilmiştir. Tohum/toprak metaforu görünürde masum 

imgelerdir. Bu ikili doğal olarak uyumlu gibi görünseler bile kategorik olarak 

farklıdır. Cinsiyetlerarası hiyerarşik bir sıralama içeren bu metafor kadının ve erkeğin 

doğurganlıktaki paynın, doayısıyla kadınlığın ve erkekliğin değerinin farklı olduğunu 

söyler. Bu söylemde, erkek tohumlarıyla yaratıcı yaşam kıvılcımlarını sağlamakta, 

kadın ise tıpkı toprak gibi bunu besleyici malzemeyle desteklemektedir. Akdeniz ve 

Ortadoğu toplumlarında hakim olan namus olgusu ile bu düşünce sistematiği arasında 

yakın bir bağ vardır (Delaney,2001: 24).  

Erkeklerin kadınlar üzerinde kurmaya çalıştığı egemenliğin nedenleri 

ataerkil bilgi kuramın analizi ile görünür hale gelir. Süreci şekillendirdiği gibi 

günümüzde de hakim olan ataerkil bilgi kuramı, erkeğin, soyun ve dolayısıyla soyut 

olan sosyal sistemin yaratıcısı ve sahibi olarak neden, nasıl ve hangi argümanlar 

çerçevesinde tanımlandığını göstermektedir.  

Bu kuramın söylediği şey çok açıktır: Kadın maddesel olan bedeni 

yaratmaktadır, oysa erkek soyut olanı, sistemi yaratarak kadını ve onun 
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doğurganlığını egemenliği altına almaktadır. Kadın rahmi erkeğin soyunun taşıyacak 

bir toprak haznesine dönüştürülmüştür. Erkek, toprağın üzerinde hakimiyet kurup onu 

mülk edindiği gibi, aynı hakimiyeti kadın bedeni üzerinde de kurmanın mücadelesine 

girmiştir (Akal,1994:13-14).  

Kadının doğurganlıktaki rolünün erkeğin dölleyici olan konumunun altına 

yerleştirilmesiyle “somut olanın yani bedenin üretilmesinde de kadının rolü erkekler 

tarafından çalınır”. Ancak erkek kadının doğurganlıktaki rolünü 

küçümseyemeyeceğinin fakındadır. Ataerkil sistemin habercisi olan babalık ilkesi bu 

farkındalık ile yakından ilişkilidir: Erkek doğal olarak sahip olmayacağı doğurganlık 

özelliğini, yine yarattığı sistemle denetimi altına alarak sahiplenme/çalma yoluna 

gitmiştir (Akal,1994:13). 

Berktay (2000), erkeğin dölleyici rolünün tanrının dölleme rolüyle 

birleştirilerek soyut olanla ilişkili bir şekilde tanımlandığını söyler. Böylece hem 

erkeğin doğurganlıktaki özelliği tanrısallaştırılmakta hem de erkek soyut olan sistemi, 

düzeni yaratan olarak imlenmektedir. Sistemi yaratan olarak erkek, böylece kadın 

hazzının/doğurganlığının da sahibi olarak ortaya çıkmaktadır. Ya da erkek doğal 

olarak sahibi olmadığı doğurganlık özelliğini, yarattığı bir sistemle sahiplenme 

yoluna gitmektedir. Ataerkil örüntülerin en gözle görülür pratiklerinden biri kadın 

bedeni üzerinde kurulan denetim olması, erkek tarafından yaratılan sistemin temel 

çıkış noktasını görünür kılmaktadır (Berktay,2000:52-75).  

Stella Georgoudi (2005) de bu sürecin sonunda babalık ilkesinin ortaya 

çıktığını söyler ve Akal gibi babalık ilkesinin ortaya çıkmasıyla ataerkil bir toplumsal 

örgütlenme sisteminin de oluşmaya başladığını savunur. Babalık ilkesinin ortaya 

çıktığı süreç takip edilerek, erkeğin kendini neden soyut ve tanrısal olan alana, kadını 
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ise maddi, dünyevi olan alana ait hale getirdiğiyle ilgili bir fikre sahip olunabilir. 

Kadının iktidar alanından dışlanması için, kadına ait olan ve onun iktidara ortak 

olmasına neden olan güçlerinin ya aşağılanması ve küçümsenmesi veya erkeğe 

aktarılması gerekmekteydi Bu dönüşüm aynı zamanda erkeğin döllemek suretiyle 

kendi çocuklarını yarattığı kadın rahmini denetim altında tutmasının da yolunu 

açmıştır. Babalık ilkesi kadın bedeninin erkek tarafından kendi babalığına şüphe 

düşürmemesi için cinselliğini denetleme hakkını da beraberinde doğuracaktır. Bu hak 

ise doğacak ataerkil sistemin en belirleyici hakkı ve özelliği olacağı gibi (erkeklerin 

sahip olduğu) bu hak nedeniyle de kadınlar erkeklerin denetimi ve baskısı altına 

gireceklerdir (Georgoudi,2005:446 vd). 

Soy/kadın ve toprak arasında kurulan bu ilişki birçok isim tarafından namus 

olgusunun açıklanmasında temel referans noktası olarak alınmaktadır. Olgunun temel 

düzenleyici değer olduğu toplumlarda soyun bir tek erkekten geçtiğine, toprağın ise 

soya ait olan erkeklerin ortak mülkiyeti olduğuna inanılır.  (Abu-Lughod,2003; 

Tillion, 2006; Sirman,2006).  Bu tartışmalara namus olgusunun konu alındığı başlıkta 

geri dönülecektir. 

Yukarda aktarılan çalışmalar hazzın ve doğurganlığın denetimi sorunun 

sosyal sistemi olanklı hale getiren ilk örgütlenme biçimlerinin ortaya çıkmasındaki 

etkisini, dolayısıyla cinselliği toplumu düzenlemede bir araç olarak kullanan iktidar 

türünün modernleşmenin bir ürünü olmadığını göstermektedir.  

Toplumsal yapı, amacı bedeni yasaklarla düzenleyerek toplumu düzenlemek 

olan bir ilk iktidar ilişkisinin sonucudur. Baba katline ve kadın cinselliğine ilişkin 

getirilen yasaklar siyasalın, dolayısıyla toplumsalın kökenlerinde yatan yasaklardır 

(Agamben, 2001:97 vd)  
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Kadın hazzının/doğurganlığının denetimi sorunun ortaya çıktığı süreci 

resmeden bu tür çalışmalar aynı zamanda ataerkil yapıyı doğuran ilk yasak (ensest) ve 

yasa (dıştan evlenme) öncesi süreç hakkında da bilgi vermektedir. Bu sürecin 

sonunda çıkan babalık ilkesi, kadın hazzının/doğurganlığının erkek denetimi altına 

sokulmasına neden olan bir ilkedir. Enses yasağı ve onu takip eden dışevlilik yasası 

sosyal sistemi doğurmuştur (Akal,1998).  

 

1.2.2. .İlk Yasak(enseset) ve İlk Yasa(dışevililik): Kültürün Aterkliliği  

Bu başlık altında, kadın hazzının neden ilk yasağın(ensest) ve bu yasağı 

takip eden ilk yasanın(dışevlilik) nesnesi olduğu sorusunun yanıtı aranmaktadır. Bu 

sorunun yanıtının aranması,  amacı kadın hazzının denetimi olan namus olgusunun, 

kendi özgün coğrafi ve kültürel koşulları göz önüne alınmak kaydıyla, ilk yasak ve 

yasayı tartışan kuramsal çalışmalarla ilişkili bir şekilde ele alınmasına olanak 

tanıyacaktır. 

Amacı kadın hazzının denetimi olan bir ilk yasağın(ensest) ve 

yasanın(dışevlilik) toplumsal yapıyı doğurduğunu savunan çalışmalarda, kültürün 

başından beri ataerkil olduğu önkabülü vardır (Pateman,2004; Mackinon, 2003; 

Mitcehelle,1974). Sigmund Freud (1996) söz konusu yasak ve yasaya ilişkin 

geliştirdiği kuramıyla, toplumsalın kökenine, hedefi beden olan bir iktidar ilişkisini 

yerleştirmiştir. 

Toplum öncesi, insanlar hayvan sürülerini andıran kümeler halinde ve 

babanın sınırsız hakimiyeti altında yaşarlardı. Bu yapılanma içinde baba, kümenin 

bütün kadınlarına kendisi için el koymuştur. Kümenin diğer erkekleri ise, kadınlar 
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yüzünden babayla rekabete girdikleri anda, küme dışına atılma, hadım edilme ya da 

öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar (Freud,1996).  

İnsani açıdan var olabilecek bu ilk düzenleme aşamasına, babaya karşı güç 

birliği yapan erkek kardeşler son vermiştir. Kardeşler, babayı küme içi kadınlara 

ulaşmalarını engellediği için öldürürler; ardından da aynı zamanda örnek aldıkları ve 

yücelttikleri ve yerine geçmek istedikleri bu güçle özdeşleşebilmek için onu yerler. 

Babanın ortadan kalkması ile oluşan bu yeni durumda ya da bu güç boşluğunda, 

erkekler kümenin bütün kadınlarına sahip olabilmek için birbirileriyle savaşmaya 

başlar (Akal,1998:287; Girard,2003:311). 

Babanın katlinden sonra oğulların “babanın kurdu” olduğu aşamadan 

“kardeşlerin birbirinin kurdu” olduğu aşamaya geçilmiştir(Akal, 1998:287). Erkek 

kardeşler, “babanın yerini” alma “arzusu” veya, kümenin tüm kadınlarına aynı anda 

tek başına sahip olma “arzusu” (Pateman, 2004:133)  için birbiriyle rekabete 

dolayısıyla da çatışmaya girmiştir  (Akal, 1998; Girard, 2003; Pateman, 2004).   

Bu sürecin sonunda erkekler kendi aralarında bir sosyal ya da cinsel 

sözleşme yaparak, küme kadınlarının küme erkekleri için yasaklanmış kadınlar 

olmasına karar verir. Toplumsal yapıyı olanaklı hale getiren ilk yasağın(ensest) 

nesnesi kadınlardır. Toplumsal yapı kadın hazzının erkek denetimine sokulmasının 

bir sonucudur.  Kadın hazzı, erkek kardeşlerarasında anne ve kız kardeşler için 

verilen çatışmanın sonlandırılması için yasaklı ilan edilmiştir (Girard, 2003; 

Pateman,2004; Akal,2005). 

Freud’un kuramında, en dikkat çekici olan cinsellik vurgusudur. Freud,  

cinselliğe yaptığı vurguyla aslında sosyal sistemin şiddet üzerine varılan bir uzlaşma 
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sonucunda ortaya çıktığı gerçeğini gizlemek istiyordu: Toplum, rekabete yol açan 

kadın cinselliğinin ortaya çıkarttığı şiddetti sonlandırmak üzerine varılan bir uzlaşma 

sonucundur. Babanın katline yol açan süreç erkeklerin kadınlara ulaşmak için 

girdikleri rekabetin bir sonucu olduğu gibi, amacı kardeş kavgasını engellemek olan 

ensest yasağı da bu tür bir rekabetin yarattığı çatışma ve şiddetten kaçınmak için 

geliştirilmiş bir strateji, toplumun şiddetten kaçınma stratejilerinden biridir 

(Girard,2003:101 vd). 

Küme kadınları en çok arzulanan onlar olduğu için değil, el altında 

bulundukları, dolayısıyla rekabete açık oldukları için erkek kardeşler arasında 

çatışmaya, dolayısıyla şiddette yol açmıştır.  Erkek kardeşler baba katline yol açan o 

ilk çatışmaya geri dönmemek için arzu nesnesi olan, dolayısıyla hazzı nedeniyle 

kardeşler arasında rekabete ve şiddete yol açan küme kadınlarını kendileri için yasaklı 

ilan eder (Girarad,2003: 311-313). 

Bu yasak topluluk içinde egemen, dolayısıyla topluluk için değerli olanı 

şiddetten korumayı amaçlayan bir şiddetten kaçınma stratejidir. Kadınlar ve hazları, 

erkek kardeşler arasında yaratacakları muhtemel bir çatışmayı engellemek amacıyla 

verilmiş birer ikame kurbanlardır. Her topluluk, kendisi için değerli olanı şiddetten 

korumak amacıyla, daha az değerli olan üyelerini kurban verir. Bu mekanizma ikame 

kurban mekanizması, mekanizmanın işletilmesinde kullanılan bireyler birer ikame 

kurbandır (Girard,2003:311-13). 

 Girard’ın ikame kurban adını verdiği bu mekanizma çerçevesinde 

geliştirdiği yaklaşımı Cemal Bali Akal (1998) tarafından savunulan bir tezle 

örtüşmekte ve ilk yasak ve yasanın hedefinin neden kadın hazzı olduğunu 

açıklamaktadır.  
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Akal (2005)’a göre ilk yasak ve yasanın hedefinin kadınlar olması, yasak ve 

yasa öncesi ortaya çıkan bir erkek egemenliğinin varlığını göstermektedir (s:302). 

Girard (2003) da yasak ve yasanın hedefinin kadınlar olması, onların toplum içinde 

sahip oldukları “egemen olmayan” konumlarından kaynaklanmaktadır. 

Pateman (2004) ve Girard (2003) tarafından geliştirilen Freud okumaları 

namus olgusunun ve namus cinayetlerinin yorumlandığı bölümde temel alınan 

kurumsal yaklaşımlardandır. Bu yaklaşımların, namus olgusuna ilişkin tartışmalarda 

hangi açıdan kullanılacağı sorusunun yanıtlanması için ensest yasağını takip eden 

dışevlilik yasasına ilişkin tartışmaların aktarılması gerekmektedir. 

Akal (1998), Freud, onu takip eden Levi-Strauss’un ve Girard’ın sivil 

toplumun ya da medeniyetin ortaya çıkışını sağlayan yasa olarak dıştan evlenme 

yasasını işaret ettiğini söyler. Levi-Strauss, kadınların değiş-tokuşunu öngören yasa 

öncesi getirilen ensest yasağını toplumun başlangıcına denk düşürür, dinsel 

düzenleme gereğini bu yasak sonrasına yerleştirir. ( Akal,2005:213-229).  

Kültürü tabiattan ayıran enseset (haram birleşme) yasağıdır. Haram 

yasağının kapsadığı alan, toplumdan topluma değişebilir ancak her toplumda 

birbirinden farklı düzenlenmiş de olsa haram birleşme yasağı vardır.  Burada 

sorulması gereken soru: “Hiçbir evlilik türünü yasaklamayan toplum olabilir mi? 

sorusu olmalıdır’. Şu ya da bu biçimde her toplum haram birleşme yasağı uyarınca 

düzenlenir. Onsuz sosyal olunmaz. (Levi-Strauss, akt. Akal,2005:299). 

Bu yasakla insan için tabiatın yasası sona ermekte ve yeni bir düzen 

başlamaktadır. Sosyal düzenlemenin başlangıcına denk düşen tabuyla, artık 

cinslerarası ilişkilerde her şeyin mümkün olmayacağı belirlenecektir. Tabii, kişisel ve 
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keyfi olanın karşısına, sosyal olan çıkacaktır. Toplumun var olabilme yolu budur. 

Cinsel yasak ve onun uzantısı olan dıştan evlenme kurumu, toplumun aile içi 

evliliklerle içine kapanan küçük kümeler olarak kalmasına ve bu yüzden sosyal 

ilişkilerin son derece kısıtlı işlemesine karşı alınmış bir önlemdir:“Haram birleşme 

ahlaki açıdan bir suç olmaktan çok, sosyal açıdan bir saçmalıktır” (Lewi-Strauss, 

akt:Akal, 1998: 303). 

Girard (2003), toplumsal yapıyı ensest yasağını takip eden dışevliliğin 

sonucu olarak tartışır. Ancak yasanın(dışevlilik) Levi-Strauss’un savunduğunun 

aksine “pozitif bir amaç” için getirildiğini kabul etmez.  Girard ‘ın Levi-Strauss 

okuması namus olgusunun tartışıldığı bölümde temel alınan kuramsal yaklaşımlardan 

biridir. Bu yüzden, söz konusu okumanın ayrıntılı bir şekilde aktarılması 

gerekmektedir.  

Levi-Strauss’taki anlamıyla akrabalığın dili, dışevlilik grupları arasındaki 

değiş tokuş döngüsünü belirleyen bir kurallar sistemidir. Bu kurallar sistemi pozitif 

bir amaç için getirilmiştir: İnsan topluluklarının kendi içine kapanarak küçük 

topluluklar halinde yaşamasını engellemek. Bu amaç toplumsal yapıyı doğurmuştur. 

Ancak dış evlilik bu türden bir pozitif amaç doğrultusunda ortaya çıkan bir kural 

olmaktan ziyade, bir yasaktan, yani ensest yasağından kaynaklı bir yasadır. 

Kökenlendiği ensest yasağı gibi, karşılıklı olan yıkıcı şiddetti engellemek amacıyla 

konulmuş bir yasadır: Erkekler aile içindeki kadınlar için rekabete girmekte, sonu 

gelmez ölümcül bir kavgaya tutuşmaktadır. Ensestin yasaklanmasıyla bu kavganın 

nedeni ortadan kaldırılmakta, dışevlilik yasasıyla ilk yasak(ensest) sosyal sistemde 

karşılığı olan, tekrarlanan bir yasaya dönüştürülmektedir. Hem yasak hem de yasa bir 
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kuraldan çok, yasak üzerinden yükselmektedir: Kadın cinselliğinin yarattığı kargaşa 

ve kaos nedeniyle yasaklanarak erkek denetimine sokulması (Girard, 2003: 311 vd). 

 Ensest yasağı ile cinsellik gibi cinsellikten kaynaklı rekabet ve şiddet 

dışarıya yani küme dışına yönlendirilmiş olunur. Dışevlilik yasası da, kadınlar 

nedeniyle girilecek rekabet sonucu ortaya çıkması muhtemel şiddettin kurala 

bağlanmasına yarar. İlk yasa (dışevlilik) sonrası kadınlar, erkekler arasında bir değiş-

tokuş nesnesi haline getirilmiş, böylece rekabete açık/kapalı kadın kategorileri ortaya 

çıkmış, yasak ve yasa ile söylenmek istenen çok açık bir şekilde ifade edilmiştir:  

  “Hasımlar artık karşılıklı şiddet konumuna düşmemek için ellerinden geleni 

yapacaklarına dair bir sözleşmeye imza atıyorlar… Neyi yapmamaları gerektiğini 

gayet iyi bilmektedirler. Tanrısal öfke bunu onlara bildirmiştir. Şiddetin alevlenmiş 

olduğu her yerde şimdi yasaklar yükselir (Girard,2003:311). 

İlk yasak(ensest) ve onu takip eden ilk yasa (dışevlilik) sonrası erkekler; 

“Çatışmanın bahanesi her ne ise (besin, silah, toprak, kadınlar…) bunlardan ellerini 

çekiyorlar, bir daha uzatmamacasına. Kutsal şiddetin dokunduğu her şey artık tanrıya 

ait, bu sıfatla da mutlak bir yasağa tabi oluyor”du. (Girard,2003:311). 

Evrensel yasak ve yasa ile haz, dolayısıyla toplum düzene sokulmuştur. 

Hazzın düzene sokulması ile arzunun canının istediği nesnede karar kılarak başka 

arzularla rekabete girmesi,  şiddete neden olması engellenir: Arzu artık hangi nesnede 

karar kılıp kılmayacağını bilecek, hazzın düzenlenmesi ile toplumsal olan 

düzenlenecektir (Girard,2003). 

Yasak(ensest) ve yasa(dışevlilik) sonrası imzalanan sözleşme ile erkek 

kardeşler hem kadınlara özgürce erişme hakkını kazanmıştır, hem de her bir erkek 
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kardeş, diğerinin denetimi altındaki kadına el uzatmayacağına ilişkin bir söz 

vermiştir. Bu söz cinsellikleri de dahil kadınları erkeklerin denetimi altına sokan bir 

hak olan kocalık hakkının, dolayısıyla bu hak üzerinden yükselen ataerkil sivil 

toplumun tarihsel temellerine işaret eder. Başka bir ifadeyle; sivil toplumu kuran bu 

sözleşme, erkek kardeşlerin kadınları aralarında paylaşarak sağladıkları “adalet” 

kadar, adaleti koruyacaklarına ilişkin birbirilerine verdikleri bir söz çerçevesinde 

ortaya çıkan kocalık hakkı üzerinden yükselir. Sivil toplum kadınların adalet 

değerinden dışlanmaları üzerinden yükselir. Bu yapının adaleti, kadınların erkek 

kardeşler arasında eşitçe paylaşılması ile sağlanır (Pateman, 2004:131-32).  

Bu tartışmaların tümü cinsel ideoljinin bir adelet sorunu olarak tartışılması 

gerektğini göstermektedir. Kadın hazzının denetimi sorunu etrafında örgütlenen 

cinsellik, cinseyet eşitsizliklerinin temellerine işaret etmektedir. Namus olgusu da 

benzer bir çerçevenin ürünüdür.   

Olgu olarak namus, kadın hazzının erkeler arasında yaratması muhtemel 

rekabeti, dolayısıyla çatışmayı engellemek amacıyla oluşturulan değer ve kurallar 

bütüne denk gelir. Bu değer ve kurallar bütünü kadını erkek denetimi altına sokar. 

Kadın hiyerarşik olarak erkeğin altında yer alır. Bu hiyerarşi, kadın aleyhine olan 

cinsiyet eşitsizliklerinin nedenidir.(Mernissi,2003; Sirman:2006; Yuval-Davis,1994). 

Bu aşamada, farklı bağlamlarda ortaya çıkan bir sorunun tekrar sorulması 

gerekmektedir: Kadın hazzının denetimi sorunu, Akdeniz ve Ortadoğu coğrafi ve 

kültürel bölgesinde dünyanın geri kalanından farklı olarak neden namus adı altında 

ortaya çıkmıştır?  
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Bu sorunun yanıtı olgunun kendi özgün koşulları içinde yorumlanmasını 

zorunlu hale getirmektedir. Girard (2003)’ın Levi-Strauss okuması olgunun özgün bir 

yönünün analizinde kullanılmaktadır: Enseset ve endogami ile şiddet arasında Girard 

(2003) tarafından kurulan ilişki. 

Germian Tillon (2006)’a göre Akdeniz’de yaygın bir şekilde kabul gören 

endogaminin(içevlilik) bir türü olan baba yanlı kuzen evliliği ile namus olgusu 

arasında yakın ilişki vardır. Kardeş olarak adlandırılan baba yanlı kuzenlerin eş olarak 

saklanması, Levi-Straussu’un egzogami(dışevlilik) ile sağlandığını savunduğu pozitif 

yararların bu topluluklar açısından yokluğuna işaret etmektedir: İnsan kümelerinin 

kendi içlerine kapalı topluluklar halinde kalmasını engellemek gibi (Tillon,2006:43). 

Endogami ve şiddet arasındaki ilişki ve bu ilişkinin kadınlar açısından 

yarattığı sonuçlar, Girard (2003)’ın Levi-Strauss okuması çerçevesinde tartışılacaktır. 

Girard (2003), egzogaminin bu tür bir faydaya hizmet etmekle berber, bilinçli olarak 

bu tür bir fayda için değil, toplumu şiddetten korumak, ya da cinsellikle ilişkili bir 

şekilde ortaya çıkan rekabet ve dolayısıyla şiddetti dışarıya yönlendirmek için 

getirildiğini savunur. (Girard:2003). Akedeniz ve Ortadoğu toplumlarında en makbul 

evlilik türü olarak adlandırılan babayanlı kuzen evliliği nedeniyle cinsellik, 

dolayısıyla şiddet içeri yönelmektedir. Kardeş olarak tanımlanan amca kızlarının eş 

olarak seçilmesi, kendi kurbanlarını yaratmaktadır: Akdenizli kadınlar 

(Tillon,2006:63).  

İlk yasak (ensest) ve yasa (dışevlilik) çerçevesinde ortaya çıkan bu 

tartışmalara namus olgusunun ele alındığı başlık altında geri dönülecektir. Diğer 

taraftan, bu aşamaya kadar gerçekleştirilen tartışmalar, ataerkil sosyal sistemin 
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tesisinde kadın hazzının denetimini hedef alan ensest yasağı ve onu takip eden 

dışevlilik yasasının kurucu işlevler gördüğünü göstermektedir. 

 J. Mitchelle (1974)’in belirttiği gibi, Freud’da Ouidipus kompleksi, ensest 

yasağının, babanın rolünün, kadının değiş-tokuşunun, ve kadın/erkek arasındaki 

farklılıkların temsil edildiği yerdir ve dışevlilik yasası ile de kadınlar, değiş-tokuşun 

nesnesi, ve bu pazarlığın işaretleri haline getirilmiştir. Bu yüzden de kültür başından 

beri ataerkildir (Mitchelle,1974:10). 

Kültürün başından beri ataerkil oluşu, cinselliğin başından beri toplumu 

düzenlemede kullanılan bir biyo-politik olduğunu göstermektedir. İlk yasağın amacı 

bedeni düzenlemekken, ilk yasak sonucu ortaya ilk iktidar ilişkisi çıkmıştır. İlk iktidar 

ilişkisi siyasal olanı, yani sosyal sistemi doğurmuştur (Agamben,2003:235-6). 

Yasağın ve yasanın belirişi, cinsel ve dinsel unsurlar taşıyan siyasi iktidar 

olgusuna ve siyasi iktidar farklılaşmasına yol açmıştır. Toplumun başlangıcı, 

kadınların erkekler arası bir değiş tokuş aracına dönüştürülmesine denk düştüğüne 

göre, bu toplumun siyaseti, öncelikle kadının bir araç olarak kullanılmasıdır (Akal, 

1998:288).  

Siyasetin kadını bir araç olarak kullandığına ilişkin bu tez tek tanrılı dinlerin 

içerdiği erkek egemen bakış açısı içinden de doğrulanır. Ataerkil yapıların ortaya 

çıktığı tarihsel dönem ve coğrafya aynı zamanda tek tanrılı dinlerin doğduğu zaman 

dilimene ve topraklara denk gelmektedir (Berktay, 2000). Ataerkil örüntüler içinden 

çıkan kadın hazzına ilişkin yasaklar, tek tanrılı dinlerin içerğini de belirlemektedir. 

Cinselliğe ilişkin yasakların çiğnenmesi, tektanrılı dinlerin tümü açısından en büyük 

günahlardandır. Kadın bedeni, bu günahın temsilcisi olarak imlenmekte, dolayısıyla 
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da sıkı sıkıya denetlenmektedir. Toplumun sınırları kadın cinsellğine ilişkin yasaklar 

aracılığıyla çizilimketedir. 

 Shaver(1992), ilk tektanrılı din olan Yahudilik'te ataerkil yapının tüm aileyi 

ve toplumu düzenleyen en temel veri olarak ele alınabileceğini savunur. Baba, ailenin 

reisi, çocukların, karısının ve toprağın sahibi konumundadır. Erkeğin egemenliğinin 

en temel sebeplerinden biri, Yahudi toplumunun toprağa bağlılık duygusuna rağmen 

sürekli topraksız kalmasıdır. Kadın ve toprak arasınde kurulan bağ burada da kendini 

göstermektedir. Havva'nın Adem’den yaratıldığına yönelik mit, yasak elmaya ilişkin 

öyküyle birleşerek Yahudi toplumundaki kadınların konumunu belirlemektedir. 

Havva’nın yasak elmayı yemesi ve Adem'e yedirmesine ilişkin olan öykü kadının 

ebedi günahkar olarak kurulmasına neden olmaktadır  (Shaver, 1992: 64, 66-7). 

Bu çerçeve içinde tanımlanan kadınlar ev-içi alana kapatılarak erkekler 

tarafından sıkı sıkıya denetlenmektedir. Babanın kızı, kocanın da karısı üzerinde 

olağanüstü bir yetkisi vardır.  Miras, evlilik ve boşanmaya ilişkin kurallar tümüyle 

erkeklerin lehinedir. Örneğin bu dönemde tecavüze uğrayan evli kadın erkek ile aynı 

derecede suçlu sayılırdı ve taşlanarak öldürülürdü.  Eğer erkek bir bakireye tecavüz 

etmiş ve bu olay kent duvarları içinde gerçekleşmişse, o zaman kız da erkekle birlikte 

taşlanıp öldürülürdü(burada kızın tecavüze izin verdiği mantığı hakimdir:"bağırsaydı 

duyulurdu"). Olay kent duvarı dışında olmuşsa, bu kez erkek, babaya belli bir para 

öder ve kızla evlendirilirdi. Bir kız evlendiğinde, bakire olduğunu kanıtlayan kanlı 

çarşafı, ailesine gösterilmek zorundaydı. Babasının koruması altında olan bir kızın 

evlenmeden ilişkiye girmesi durumunda, kız, kendi evinde öldürülürdü. 

Mezopotamya'da olduğu gibi burada da kız çocuk, babası için bir ekonomik değer 

anlamına geliyordu ve doğal olarak babsının ayarladığı evliliğe karşı çıkma hakkına 
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sahip değildi. Ama İsrailli kadının mülk sahibi olma hakkı vardı. Kadının geçimini 

kocası sağlamak zorundaydı. Kadın, ana olarak baba kadar saygı görürdü. Bu son iki 

nokta daha sonra İslamiyet'te de aynı şekilde yeralacaktır ( Berktay, 2000; Shaver, 

1992).  

Kadınlar, Hristiyanlıkta da ilk günahın kaynağı olarak tanımlanmakta 

bedenleri bu nedenle ev-içi alana kapatılarak denetlenmekteydi. “Baştan çıkartıcı 

Havva" imgesi, kilisenin cinsiyetçiliği sürdürüp derinleştirmede kullandığı en önemli 

silah oldu. Ancak Hristiyanlık İsa'nın sadık ve fedakar zevce rolü ile baştan çıkartıcı 

Havva imgesi arasında sıkışıp kalmış kadınlara gerçekten yeni bir şey sunmaktaydı: 

Bekaretini muhafaza edip kendini tanrıya adamak, yani "İsa'nın nişanlısı" olmak. 

Böylece kadınlar, varolan ataerkil düzenin onları yalnızca biyolojik bir varlığa 

indirgemesine karşı çıkarak bunu aşan, hatta olumsuzlayan bir iç değerlilik iddiasında 

bulunup belli bir özerkliğe kavuşabiliyorlardı. Hıristiyanlık kadınlara, öğretmen, 

rahibe, misyoner olma şansını tanımıştır. Hıristiyanlık, insanlara getirdiği eşitlik 

vaadiyle kadını erkeği, köleyi efendiyi eşit olarak İsa'nın çocukları şeklinde 

kutsamaktadır. Diğer taraftan, kocayı kadının lordu, yani efendisi olarak da ilan 

etmekte, çocuk doğurmak, beslemek ve ev işleri çerçevesinde tanımlanan görevleri ile 

kadını ev-içi alana yerleştirmektedir. Bu çerçevenin dışına çıkan kadınlar 

lanetlenerek, cadı ilan edilmiştir. Kadınların lanetlenimisinin en önemli nedeni, 

Havva'yla ilgili günah öğretisidir. (Alexandre, 2005;  Berktay, 2000; Shaver,1992).  

İslamiyet, diğer iki tektanrıcı dinin ortaya çıktığı yörelerde ve aynı geleneğin 

devamı olarak doğmuştur. Roma devleti çerçevesinde doğan Hıristiyanlığın aksine, 

İslamiyet'in kurucusu Muhammed, hem yeni bir inancın vaizi, hem de bir dünya 

topluluğunun örgütleyicisidir. Bu nedenle toplumsal yasalar, dinsel yasaların 
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tamamlayıcı bir parçasıdır. Vahiy, inancın olduğu kadar dünyevi örgütün de 

temelidir. İslam devleti, pratikte bir teokrasi olarak kurulduğu gibi, teoride de teokrasi 

niteliği taşımıştır. İslamiyet total bir yaşam tarzı öngördüğü ve din ile devlet arasında 

bir ayrım yapmadığı için, bu anlamda, bütün kurumları da dinseldir (Aktaş, Berktay, 

2000; Sencer, 1968). 

Müslüman aile, Arap ailesinin İslami ahlak sınırları içerisinde yeniden 

tanımlanmasıdır. Dolayısıyla otoriter, ataerkil, poligam, babasoylu ve büyük ölçüde 

patrilokaldir. Daha önce anasoylu bir akrabalık sisteminin kalıntısı sayılabilecek, 

daynın önemi gibi öğeler de taşır. Kadınların rolü, bir bütün olarak bakıldığında 

erkeklerinkine göre ikincildir. Kadın çocuk doğurmak, beslemek ve büyütmek gibi 

ev-içi işlerle tanımlanmaktadır. Erkekleri kadınlara göre üstün gören ve tanıklıkta iki 

kadını bir erkeğe eş tutan Kuran, bunun kantıdır. Diğer taraftan erkeğin iktidarı, kadın 

üzerindeki denetimindeki başarısına doğrudan bağlıdır. Kadın-erkek ilişkisinin 

toplumdaki otorite ilişkisin simgelediği tüm kültürlerde olduğu gibi İslamiyette de 

cinsel olan ile siyasal olanın birbirine sıkıca bağlantılıdır. Böylesi toplumlarda 

erkeğin gücü ve kimliği kadını denetleme gücüyle eşdeğerdir. Bu denetimin, en 

yoğun simgesel ifadesi kadının peçelenmeye ve örtünmeye zorlanmasında ortaya 

çıkmaktadır (Berktay, 2000:115). Kadın örtünmesi aslında cinsel tecridin bir 

uzantısıdır. Bu tecrid, cinslerin birarada bulunmasının tehlikeli olduğu görüşünden 

kaynaklanmaktadır(Üşür, 1991). Tecridin ve örtünmenin kadın odaklı olması, asıl 

tehlikenin kadın kaynaklı olduğu görüşünden kaynaklanmaktadır(Mernissi, 2003).  

Kadın cinselliğinin, erkeğin/ailenin şerefi (namusu) ile özdeşleştirildiği, 

kanbağına dayalı akrabalık sistemleri, kadının tecridi ve denetlenmesinin bilinen 

örneklerinden birini oluşturmaktadır. Namus/şeref kodları kadını tecrit etme ve 
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denetlemenin yollarından biridir.  Kadının ahlak ve iffet ölçüsünün erkeğe, aileye, 

topluluğa bağlı olarak tanımlandığı bu değer sistemleri, kadının yaşamının ve 

cinselliğinin katı kurallar ile denetlenmesi üzerine kurgulanmıştır. Kanbağına dayalı 

akrabalık dünyası ile dış dünya arasındaki çatışma ve düşmanlığın bir yansıması olan 

bu değerler, kadınla erkek arasınada asimetrik bir ilişki öngörmektedir. Aile şerefi 

adına ahlaki değerleri belirlenen, başta cinselliği olmak üzere yaşamı denetlenen ve 

sınırlanan cins, erkek değil, sadece kadındır (Üşür, 1991:160).  

İslam’ın kadın cinselliğine yönelik yaklaşımı, kadınlar üzerindeki baskıyı 

daha da arttırmaktadır. Müslüman toplumların büyük bir çoğunluğunda, bedenlerini 

ve cinselliklerini, kadınların kendilerine değil, aileye, aşirete veya topluma ait gören 

erkek egemen bir bakış vardır (İlkaracan, 2003: 11). Bu bakışın altında yatan 

nedenlerden biri, kadın cinselliğinin korkulacak ve denetlenecek bir şey olarak 

yorumlanmasıdır. İslam'da kadın cinselliği aktif olarak ele alınmıştır (Mernissi, 

2003).  

Kadın cinselliğinin denetlenecek bir tehlike olarak tanımlanması sadece 

İslam dinine ait bir bakış açısı değildir. Ataerkil yapı ile tektanrılı dinlerin ortaya çıkış 

tarihleri çakışmaktadır. Bu yüzden kadınların bedenlerini ve cinselliğini topluma ait 

olarak gören İslam anlayışı ataerkil yapıyla çelişmemektedir. İslam'ın, yayıldığı 

coğrafyalar çeşitli sosyo-politik ve ekonomik koşullar tarafından biçimlendirilmiştir. 

Bu çerçevede, İslam yalnızca doğduğu bölgedeki iki tektanrılı dinin-Yahudilik ve 

Hıristiyanlık- uygulamalarını ve geleneklerini değil, aynı zamanda tutunmaya ve 

kültürel/siyasal olarak güç kazanmaya çalıştığı topraklardaki İslam öncesi 

uygulamaları ve gelenekleri de içine alarak varlığını sürdürmeye çalışmıştır. 
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Dolayısıyla toplumdaki cinsel davranışları düzenleyen çeşitli faktörler arasında 

İslam'ın rolünü belirlemek son derece güçtür(Berktay, 2000; İlkaracan, 2003). 

Ataerkil yapıları doğuran bu koşullar, sonrasında biçimlendiren koşullar 

olarak işlev görmüştür.  Bu nedenle ataerkil yapılara ilişkin tartışmaların aynı 

zamanda iktidarın erilliğine ilişkin bir tartışma olarak okunması gerekmektedir. Bu 

yapı sonrası ortaya çıkan sosyal sistemin ve dolayısıyla siyasal iktidarın temelinde 

erkek egemenliği vardır. Yukarda özetlenen çalışmalar ataerkil yapıların ortaya çıkış 

tarihleriyli çakışan tek tanrılı dinlerin yaşamı iki ayrı alana bölerek düzenlediğine 

dikkat çeker. Kadın cinsellğinden ve doğurganlık özellğinden dolayı ev-içi alanla 

sınırlandırılmıştır. Ev-içi alanla sırılnadırlması beraberinde iktidar araçlarınıdan 

dışlanarak erkek egemenlğinin altına sokulmasına da yol açmıştır. Yahudliik, 

Hristiyanlık ve Müslümanlık dinlerinin tümünde kadının asli görevi, çocuk doğurma, 

çocuk bakımı ve ev işleridir. Erkek kadının tersine ev-dışı alanla 

ilişkilendirilmektedir.  

Bu ayrım ataerkil yapıların üzerinde yükseldği özel/kamusal alan ayrımına 

denk gelmektedir. Birçok feministin altını çizdiği gibi özel/kamusal alan ayrımı 

cinsiyetlendirilmiş bir yapıya sahiptir ve günümüz toplumlarında deneyimlenen 

biçimiyle ataerkiliğin özgün yönleri bu ayrımın analizi ile ortaya çıkartılabilir 

(Bora,2000; Sancar,2004; Rosaldo, 1976; Köker, 2000; Okin,1989, 1990, 1998; 

Young,1997) 

1.2.3.  Ataerkil Yapı ve Pratiklerin Özel/Kamusal Alan Ayrımı 

Çerçevesinde Analizi 

Ataerkil yapı ve pratikler kadın hazzının denetimi sorunu etrafında 

örgütlenmektedir. Ancak kadın hazzının denetimi sorunu, tarihsel ve kültürel koşullar 
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sonucunda ortaya çıkan yapısal farklılıklar çerçevesinde biçimlenmektedir. Bu başlık 

altında kadın cinsellğinin denetimi sorununu, özel/kamusal alan ayrımı çerçevesinde 

tartışan çalışmalar aktarılacaktır.  

Birçok ismin belirttiği gibi, kökleri antik çağa uzanan ve günümüzdeki 

şeklini 17. yüzyılda almaya başlayan bu ikilik cinsiyetlendirilmiş bir ayrım olmakla 

kalmaz, aynı zamanda modern toplumların temel düzenleme biçimi olarak da 

karşımıza çıkar (Agamben,2001; Okin,1998). Günümüz toplumlarının temel 

düzenleme biçimi olan özel/kamusal alan ayrımının gerçekleştirilmesinde, cinselliğe 

ilişkin söylemsel alan bir biyo-politik olarak kullanılmaktadır (Agamben,2001; 

Sancar, 2004). 

Bu başlık altında aktarılan tartışmalarla şu temel sorunun yanıtı 

aranmaktadır:  

Durakbaşa (1998)’nın kelimeleriyle “Batı tipi ataerkil” yapının tesisiyle 

Türkiye’de namus olgusu açısından ortaya çıkan dönüşümler, özel/kamusal alan 

ayrımına ilişkin geliştirilen akademik tartışmaların sağladığı öngörüyle analiz 

edilebiliri mi?  

1.2.3.1.  Tarihsel dönüşümü içerisinde özel/kamusal alan ayrımı ve 

kadın cinselliğinin denetimi sorunu  

Hayatın bir özel bir de kamusal alanı olduğu fikri, en az 17. yy’dan beri batı 

politik düşüncesinde merkezi bir yere sahiptir. Bazı görüşler bu ayrımın kökenlerini 

Antik Yunan düşüncesinden aldığını öne sürmektedir (Okin,1998:116). Aşağı yukarı 

2500 yıllık geçmişi olan felsefe ve politika kuramında, başından beri özel ile kamusal, 

birbirine karşıt dolayısıyla birbiriyle ilişkili olarak tanımlanmıştır (Alkan,2000:73). 
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Bu aşamada sorulması gereken soru şudur: Özel/kamusal alan arasındaki bu 

zıtlığın, dolayısıyla ilişkinin kurulmasında cinsellik başvurulan bir söylem midir?  

Bu sorunun yanıtını, Agamben (2003)’in özel/kamusal alan ayrımını biyo-

iktidar kavramı çerçevesinde tartıştığı kuramsal yaklaşımda bulmak mümkündür. 

Antik Yunan’dan günümüze kadar olan süreçte ve günümüzde de özel alan yalın 

hayatın, yani üreme ve beslenme gibi etkinliklerin alanı, kamusal alan ise siyasal 

olanın, erdemin alanı olarak tanımlanmaktadır. Aristoteles, yalın hayatın alanı olarak 

tanımladığı zoe’yi, siyasetin alanı olarak tanımladığı oikos’tan ayırmaktadır.  

Agamben, Aristoteles’in bu ifadesine dayanarak, klasik dünyada yalın doğal hayatın 

polis’ten kesin bir şekilde dışlandığını ve sadece üreme hayatı olarak oikos’un 

alanına, “ev”e hapsedildiğini iddia etmektedir. Aristoteles, mükemmel toplumu, yalın 

yaşama olgusu (to zen) ile siyasal nitelikli hayat (to eu zen) arasındaki karşıtlık 

ilişkisi içinden tanımlar: “Hayat sahibi olarak doğmak, fakat özde iyi bir hayat 

hedefiyle yaşamak”. Düşünürün bu sözleri batının siyasal geleneği için kanunun 

niteliği taşımakla kalmamakta, bu ayrım iktidarın başından beri biyo-iktidar olduğunu 

göstermektedir. Özel/kamusal alan arasındaki zıtlık ilişkisi bedene getirilen ve amacı 

bedeni düzenleyerek toplumu düzenlemek olan yasakların bir sonucudur 

(Agamben,2003:10-11).  

Agamben (2003) nasıl ki iyi hayatın alanı şeklinde imlenen kamusal alanın, 

yalın hayatın, dolayısıyla da üremenin alanı olarak tanımlanan özel alanın üzerine 

yerleştirildiğini savunuyorsa, B. Sherry Ortner (1996) da cinselliği ve doğurganlık 

özelliği nedeniyle doğayla ilişkilendirilen kadınların yine doğanın ve üremenin alanı 

olarak tanımlanan ev-içi alana yerleştirildiğini söylemektedir.  
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İnsanoğlunun hedefi en başından beri, doğayı aşarak kültürü yaratmaktır. 

Kadın, cinselliği/doğurganlık özelliği nedeniyle doğala yakın görülmekte,  doğalın 

alanı olarak görülen ev içi alana yerleştirilmektedir. Kadının doğanın alanı olarak 

imlenen ev-içi’ne yerleştirilmesi, erkekler tarafından doğanın aşılmasıyla yaratıldığı 

savunulan kültürün altına yerleştirilmesine denk gelmektedir (Ortner,1996: 21 vd).  

Ortner, bu çalışmasında kadın ve doğa arasındaki ilişkiyi açıklama 

konusunda dikkatlidir. Kadının doğayla ilişkisi “doğal” olmaktan çok ataerkilliğin 

sembolik düzeyinin bir ürünüdür  (Moore,1998:6). Carole Pateman (1989) ise, kadın 

cinselliğine ilişkin olan söylemsel alanın toplumsal cinsiyeti belirlmede ve toplumu 

düzenlemede sahip olduğu güce vurgu yapması açısından önemli bulduğu Ortner’ın 

kuramına, çalışma açısından da önemli olan temel bir eleştiri getirir. Ortner, 

kadın/erkek arasında kurulan hiyerarşik ilişkinin temellerin evrensel olan biyolojik 

nedenler çerçevesinde açıklamaktadır. Bu tür bir açıklama beraberinde, hem farklı 

kültürlerde ortaya çıkan hem de farklı tarihsel dönemlerde hakim olan ataerkil 

yapıların kendi özgün koşulları çerçevesinde tartışılmasını engellemektedir (Pateman, 

1989:125).  

Ataerkil yapının analizi için, doğurganlık özelliğinden ve cinselliğinden 

dolayı kadının toplumsal yapı içinde sahip olduğu konumdan çok, kadın cinselliğinin 

tanımlanma şekli veya kadın cinselliğine ilişkin geliştirilen ataerkil söyleme 

bakılmalıdır. Ataerkil düşünce, ki buna liberal sözleşme teorileri de dahildir, kadını 

kültürün karşısında, doğa durumuna ait bir şey olarak tanımlamıştır. Bu düşünceye 

göre, doğa durumu kültürün, yani sivil toplumun altında yer aldığı için kadın da 

erkeğin altında bir konumuna yerleştirilmiştir. Özel/kamusal alan ayrımı, tam da bu 

çerçevede ortaya çıkmaktadır: Doğaya ait olan kadının doğalın alanı olan özel alana 
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yerleştirilmesi, kültürün/sivil toplumun yaratıcısı ve sahibi olan erkeğin ise sivil 

toplumun alanı olarak yüceltilen kamusal alana yerleştirilmesi (Pateman,1989:125). 

Özel/kamusal alan ayrımının cinselliğe ilişkin ataerkil söylemle ilişkili bir 

şekilde ortaya çıktığı ve yeniden üretildiği tezini Jürgen Habermas (1997)’ın söz 

konusu ikilik çerçevesinde geliştirdiği tartışmalarında da bulmak mümkündür. 

Kamusal/özel ayrımı, kapitalizme dek adı konulmasa da, tarih boyunca tüm 

sınıflı toplumlarda egemen toplumların diğer sınıfları fiilen dışlama ve kendi 

iktidarlarını tescilleme aracı olarak işlev görmüştür. Toplumsal alan Eski Yunan’da 

kamusal/özel olarak ikiye ayrılmıştır. Eski Yunan’da kamusal alana kabul edilmenin 

koşulu erkek ve köle sahibi olan yurttaş olmaktı: Antik Yunan’da erkeğin kamusal 

alandaki (polis’teki) saygınlığı evdeki (oikos’taki) despotluğuyla yakından ilişkiliydi 

(Habermas, 1997:60-72),  

Habermas (1997) tarafından geliştirilen bu tartışma,  iki alan arasındaki zıtlık 

ilişkisinin kurulmasında, cinselliğe ilişkin söylemsel alana başvurulduğunu 

göstermektidir. Özel alan, kadınlar/köleler gibi erkeğin egemenliği altındaki 

bireylerin alanı olarak görülmektedir. Kadına tabiyet konumunu, erkeğe ise erk olma 

ayrıcalığını veren cinsel ideoljiyi, özel/kamusal alan arasındaki zıtlık ilişkisi 

çerçevesinde tartışan isimlerden bir diğeri Gülnur Acar-Savran (2004) ‘dır.  

Özel alan bir mahrumiyetin yoksun kılmanın alanıdır. Yunan kentlerinde bu 

ayrım oikos/polis ikili biçiminde ortaya çıkmaktadır. Kamusal etkinliğin, insanın 

özne oluşunun alanı olarak oluşturulurken, oikos’un zorunluluğun, belirlenmişliğin 

alanıydı. Gerek Platon gerekse Aristoteles polis’in ev/ev-içi/hane-içi özel alana 

yaslandığını, onu dayanak olarak kullandığını savunur. Kadınların doğurganlık 
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özelliklerinin tanımlanma biçimi onların ev-içi alanla ilişkili bir şekilde 

tanımlanmalarının yolunu açmıştır (Savran,2004:106-7). 

Özel/kamusal alan ayrımının tarihsel nedenlerine ilişkin bu çerçeve Şeyla 

Benhabib (1999) ve Leonore Davidoff (2002) tarafından da kabul edilir. Benhabib 

(1999), Batı Politik düşünce geleneğinde ve günümüze gelinceye dek, kamusal ve 

özel alanlar arasında çekilen ayrım çizgisinin, kadınların ve ev işinin, yeniden 

üretimin, çocukların ve hastaların ve yaşlıların beslenmesinin ve bakımının yani tipik 

olarak kadınlara düşen faaliyet alanlarının “özel” bölgeyle sınırlandırılmasına hizmet 

ettiğini söyler. Bu konular sıklıkla iyi hayat, değerler, genelleştirilebilir olmayan çıkar 

meseleleri olarak görülür. Bu meseleler Arent’in ifadesiyle “hanenin karanlık iç 

bölgeleri’ne havale edilmesiyle birlikte son zamanlara dek insan ilişkilerinin doğal ve 

değiştirilemez boyutları olarak ele alınmıştır (Benhabib,1999: 52). 

Leonore Davidoff (2002) da Antik Yunan’dan günümüze kadar olan süreçte 

ve günümüzde de, kadınların çocuk doğurma, besleme, hasta ve yaşlı bakımı, ev-içi 

sorumluluklar çerçevesinde özel alana konumlandırıldığını, bu iki alanı birbirinden 

ayıran sınırın da kadınların bedenleri (doğal özellikleri) ve sorumlulukları ile 

oluşturulduğunu söyler. Kadınlar cinselliklerinden ve doğurganlık özelliklerinden 

dolayı doğanın alanı olarak görülen özel alanla ilişkilendirilmekte ve burada 

konumlandırılmaktadır. Bu durum ise sadece mekansal bir düzenlemeye değil aynı 

zamanda birbirinden farlık kurallara, iktidar türlerine ve merkezlerine sahip iki ayrı 

alanın ortaya çıkmasına neden olmaktadır: Özel alan ahlaki değerlerin, fedakarlığın, 

duyguların alanıyken, kamusal alan rasyonel aklın, adalet ve eşitlik ilkelerinin 

alanıdır. Bu ayrım aynı zamanda birincinin doğanın ve denetlenmesi gerekenin, 

ikincinin de kültürün yani denetleyenin alanı olarak kurulmasına yol açar. Kadınlar, 
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otomatik olarak ve hiyerarşik bir şekilde, erkeklerin altına ve denetimine sokulmuş 

olunur (Davidoff, 2002:190,3,4). 

Tüm bu tartışmalar özel/kamusal alan ayrımı çerçevesinde cinsel ideoljinin 

bir düzenleme pratiği, bir biyo-politik olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Özel/kamusal alan ayrımı aşağıda aktarılan tartışmalarda da görüleceği gibi 

kadın/erkek arasında kurulan zıtlık ilişkisi çerçevesinde düzenlense de nasıl 

düzenlendiği tarihsel ve kültürel koşullara göre farklılaşmaktadır.  

Özel/kamusal alan ayrımı kökleri Antik döneme kadar ulaşmasına rağmen, 

farklı tarihsel ve kültürel koşullar çerçevesinde farklı biçimlere bürünmekle kalmaz, 

işlevleri çerçevesinde de farklılaşır (Habermas,1997:49). Bu farklılaşmanın takibi 

aynı zamanda ataerkil yapılarda ortaya çıkan dönüşümlerin tartışılmasına olanak 

tanımaktadır. 

 Özel/kamusal alan ayrımı farklılaşan özellikleriyle feodal dönemde de 

varlığını korumuştur. Feodal dönem, egemen sınıfların özel alanını da ayırdığı, katı 

bir izolasyonun, yani dışlamanın açık ve had safhada olduğu bir dönemdir ve 

buradaki kamusallık, ancak “temsili/seyirlik” bir kamusallıktır (Habermas,1997:49).  

Antik dönemin kentlerinden farklı bir biçimde, ortaçağın ağırlıklı olarak 

köylü toplumlarda özel/kamusal ikiliği aynı netlikte kurulmamıştır. İki dönem 

açısından bu ikilik çerçevesinde ortaya çıkan farklılıklar, ataerkil yapılarda meydana 

gelen dönüşümlere denk gelir. Feodalite antik kentlerin kırsal toplum içinde erimesi 

ve devlet iktidarının parçalanarak özerk hanedanlarının erkleri haline gelmesiyle 

birlikte ortaya çıkar. Feodal toplumda toprağa bağlı kamusal erk, tek tek bireylerin 

her birinin erki olarak özel/şahsi ellerdedir. Toprak egemenliği, yargı erki, siyasal erk, 



 

 

74

ayrı alan ve kurumlar arasında paylaşılmamıştır. Böyle olunca da polis tarzı 

bütünlüklü bir kamusal alandan söz edilmez. Kamusal erk soyluların şahıslarında 

temsil edilmiştir (Savran,2004:108). 

En has anlamıyla ataerkil aile yapısı merkezi devletin güçlenmeye başladığı 

XVI. Yüzyılda ortaya çıkmıştır,  Sanayi dönemi öncesinin ataerkil hane yapısında, 

kentte de kırda da ev-içi/işyeri ayrımından söz etmek çok güçtür: Hane halkının 

günlük yaşamı iş etrafında döner ve bu yaşamın bütünü ataerkilliğin denetimi 

altındadır (Eisenstein,1986; Pateman,2004; Savran,2004),  

Pateman (2004) bu dönemde deneyimlenen ataerkillik türüne geleneksel 

ataerki der ve ataerkilliğin teorisyeni olarak adlandırdığı Sir Robert Filmer’in bu 

dönem açısından özel/kamusal alan arasında net bir ayrım yapmadığını hatırlatır. 

Filmer (1991), babanın iktidarını toplumun tüm alanlarını düzenleyen bir iktidar 

olarak tanımlar. Feodal dönemde deneyimlenen ataerkillik türünün en ayırt edici 

özeliğinin baba iktidarının aynı zamanda siyasal iktidarın da temeli olmasıdır. Baba 

olarak erkeğin ailenin maddi kaynakları ve kadınları ile yaşça küçük erkeleri 

üzerindeki yetkisi sınırsızdır.  Ailenin ve toplumun düzenlenmesinde yaşa ve 

cinsiyete dayalı bir hiyerarşi temel alınmaktadır. Baba olarak erkeğin doğanın ve 

tanrının yasaları gereği aileyi ve toplumu yönetme yetkisi vardır (Filmer, 1991; 

Murray,1995; Weber, 1994). 

 Geleneksel ataerkinin tanımlandığı bu tartışmalar ile Sirman (2006) ve 

Kandiyoti (1997)’nin geniş hane yapılırı üzerinden yükselen ataerkillik türlerini 

tanımlamadıkları tartışmalar arasında büyük benzerlikler vardır. Başında babanın 

olduğu ve toprağın temel geçimlik kaynağı olarak işlev gördüğü ataerkillik türleri 

açısından da gündelik yaşam dahil her şey baba olan erkeğin denetim altındır. Baba, 
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toprağın olduğu gibi kadınların ve yaşça küçük erkeklerin de sahibidir. Cinselliğe 

ilişkin söylemsel alan söz konusu ataerkil kuralların belirleyenlerindendir (Kandiyoti, 

1997; Sirman, 2006). 

İçinde Türkiye’nin de olduğu coğrafi ve kültürel bölgede hakim olan ataerkil 

yapının özgün koşulları içinde tartışıldığı bu çalışmalara, namus olgusunun analiz 

edileceği bölümde tekrar dönülecektir. Ancak bu tartışmaların aynı zamanda 

özel/kamusal alan arasındaki güçlü bağı iki konu açısından görünürlük kazandırdığı 

söylenebilir: Kadınların ve özel mülkiyetin denetimi ile erkeğin kamusal alandaki 

saygınlığı arasındaki ilişki. Davidoff (2002) bu iki bağın aynı zamanda farklı tarihsel 

dönemlerde ve kültürler içinde şekillen ataerkil yapılardaki özel/kamusal alan ayrımı 

açısından kesişen iki özelliğe denk geldiğini söyler.  

Feodal dönemdeki şekliyle özel/kamusal alan arasındaki ilişki bu iki ana 

başlık üzerinden düşünülmelidir. Birincisi erkeğin hane içinde yer alan kadınlar ve 

yaşça küçük erkekler üzerindeki sınırsız iktidarı ve denetim yetkisi onun kamusal 

alandaki özerkliğinin temelidir. Bu denetimde başarılı olması onun kamusal alandaki 

varlığı için oldukça önemli bir gerekliliktir. Hane-içindeki bireyleri yönetemeyen ve 

denetleyemeyen erkeklerin, hane-dışında onları temsil etme yetkisi de ortadan kalkar. 

Erkeğin kamusal alandaki görünürlüğü bu temsil mekanizmasıyla yakından ilişkilidir. 

Yazarın üzerinde durduğu ikinci başlık ise mülkiyetle ilgilidir. Erkeğin kamusal 

alandaki özerkliği, mülkiyetinin denetimindeki başarısı ile doğrudan ilişkilidir.  

Erkeğin, özel alanda sahip olduğu mülkiyet, kamusal alandaki statüsünün 

kaynaklarından bir diğeridir (Davidoff, 2002:194). 

Bu tez çalışmasında özel/kamusal alan ayrımının Davidoff (2002) tarafından 

dikkat çekilen iki unsur üzerinden tartışılması gerektiği düşünülmektedir. Bu iki 
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unsur, özel/kamusal ayrımının tarihsel devamlılığını, ataerkil cinsellik söylemi 

çerçevesinde tartışmaya olanak tanımaktadır.  

Modern ve kapitalistleşmiş toplumlar kadar geçiş aşamasında olan ve yarı 

feodal olarak nitelenebilecek toplumlarda da özel/kamusal alan ayrımı vardır, dahası 

bu iki alan arasındaki ilişki yine bu iki başlık altında tartışılabilir(Davidoff,2002:194). 

Bu çerçeve olgu olarak namusun geleneksel tanımlarının özel/kamusal alan 

ayrımına ilişkin tartışmalar aracılığıyla analiz edilebileceğini göstermekte, dolayısıyla 

geleneksel yapılar içinde çıkan özel/kamusal alan ayrımı açısından da cinselliğin bir 

biyo-politik olarak kullanıldığını söylemeyi mümkün kılmaktadır. Feodal ve yarı 

feodal olan geçiş aşamasındaki toplumlarda ki Türkiye’nin bazı bölgeleri bu 

statüdedir, erkeğin kamusal alandaki mevcudiyeti öncelikle hanedeki kadın ve yaşça 

küçük erkekler üzerinde kurduğu denetimdeki, ikinci olarak da sahip olduğu 

mülkiyetin kontrolü ve kullanımındaki başarısına bağlıdır (Abu-Lughod, 2003; 

Sirman, 2006).   

Ev-içi/ev-dışı arasındaki sınırın çizilmesinde kadın bedeni temel 

alınmaktadır. Özel alan kadınların alanı olarak tanımlanmakta ve bu alanda kurduğu 

hakimiyet erkelerin kamusal alandaki saygınlıklarının altında yatan temel neden 

olmaktadır: Erkeklerin denetimi altında olan kadınların namuslarını koruması, 

toplumsal sistemin yeniden üretilmesi için zorunlu görülmektedir (Abu-Lughod,2004; 

Sirman, 2006). 

Özel/kamusal alan ayrımının tarih boyunca bir takım özelliklerini koruması, 

tarihsel sürece ve içinde deneyimlendği toplumun özgün koşullarına bağlı olarak 

dönüşmediği anlamına gelmez. Bu nedenle de özel/kamusal alan ayrımının içinde 
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yaşanılan tarihsel dönemin ve toplumun özgün koşulları çerçevesinde analiz edilmesi 

gerekmektedir.  

 

 

1.2.3.2.  Liberal teori, özel/kamusal alan ayrımı ve günümüz 

toplumlarında kadın cinselliğinin denetimi sorunu 

Bu başlık altında, günümüz toplumlarının temel düzenleme biçimi olarak 

adlandırılan özel/kamusal alan ayrımının kadın cinselliğine ilişkin söylemsel alanla 

ilişkisi kurulmaya çalışılacak, böylece “modern ataerkil” yapılar açısından cinselliğin 

bir düzenleme pratiği/biyo-politik olarak düşünülüp düşünülemeyeceği sorunun yanıtı 

verilmeye çalışılacaktır. Bu sorunun yanıtlanması ile daha önce de aktarıldığı gibi 

“modern ataerkil” yapılar içinde deneyimlenen namus olgusunun analizinde 

kullanılacak kuramsal çerçevenin oluşturulması planlanmaktadır. 

Ataerkillik ve liberal teori üzerinden yükselen şekliyle özel/kamusal alan 

ayrımı arasındaki ilişkiyi tartışan birçok isim, ataerkil düşünce tarafından üretildiği 

savunulan doğa/kültür, duygu/rasyonel akıl ve kadın/erkek arasındaki ikili zıtlıklarla 

özel/kamusal alan arasında kurulan zıtlık arasında bir bağlantı kurmuştur 

(Einstein,1987;Grand,1991, 1998; Pateman,1989, 2004) 

Ataerkil ideolojinin yarattığı söylemde, erkek rasyonel akılla, uygarlıkla ve 

kültürle, kadın ise, doğayla ve duygusallıkla özdeşleştirilir. Tek tanrılı dinlerin ve batı 

felsefe geleneğinin devralıp iyice sistemleştirdiği bu anlayış, Aydınlanmanın 

kartezyen "rasyonel insan" soyutlamasında yetkin ifadesine kavuşur. Bu insan, beyaz, 

Avrupalı ve burjuva olduğu kadar, hatta ondan önce, erkektir (Berktay,2003:276). 
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Rasyonel / duygusal, doğal / uygar dikotonomilerinin altında yatan, 

kadınların öznelliğinin inkarı yoluyla "erkek özne" için görece istikrarlı nesnelerin 

yaratılmasıdır. Eğer kadın, bastırılmayı ve fethedilmeye bekleyen toprağı, maddeyi 

temsil etmeyecek olura öznenin öznellik konumu nasıl güvenli olabilirdi? Böylesi bir 

"özne olmayan temel" olmadığı taktirde öznenin kendini kurması mümkün olamaz.  

Ataerkil ideoloji, kadını içkinlikle, erkeği ise aşkınlıkla tanımlayarak, kadını erkeğin 

ötekisi olarak kurmaktadır (Irigaray, akt. Berktay, 2003:277). 

Özel/kamusal alan ayrımının liberal teorideki şekli ataerkil düşüncenin bu 

ikilikleriyle yakından ilişkilidir.  Doğa/kültür, duygu/rasyonel akıl, kadın/erkek 

ayrımı köklerini mitik dönemden almaktadır ve bu ikilikler modern ataerkilliğin 

yeniden üretildiği yer olan özel/kamusal alan ayrımının temelini oluşturan unsurlar 

arasındadır (Pateman, 1989:17).  

Pateman (2004), günümüz toplumlarında yaşanan ataerkilik türünü modern 

ataerki olarak adlandırmakta, ataerkilliğin bu türünün en ayırt edici özelliğinin 

özel/kamusal alan ayrımı ile girdiği ilişki olduğunu savunmaktadır. Ataerkillik; 

geleneksel, klasik ve modern olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Ataerkilliğin birinci türü 

suç ceza sistemine dayalı en eski türden ataerkillik biçimidir. İkincisi babanın 

iktidarının yasalar aracılığıyla garanti altına alındığı ve Sir Robert Filmer’le kendini 

açıklayan ataerkillik türüdür. Modern ataerkillik ise günümüzde yaşanan ve köklerini 

sivil toplumun özel/kamusal ayrımından alan, sözleşme teorisyenleri tarafından teorik 

çatısı çatılmış olan ataerkillik türüdür (Pateman, 2004:122-3). 

Bu başlık altında, Pateman’ın adına modern ataerki dediği yapıyı analiz eden 

çalışmalara yer verilecektir. Modern ataerkinin tartışılması, aynı zamanda geleneksel 

ataerkiye ilişkin bir tartışmayı da içermektedir. Çünkü liberal teoriyle ortaya çıkan ve 
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Pateman’ın adına modern ataerkillik dediği yapıyı tartışan çalışmalar, iki ataerkilik 

arasındaki farklar üzerinde odaklanmaktadır. 

 

1.2.3.2.1.  Geleneksel ataerkillikten modern ataerkilliğe: Kadın cinselliğinin 

denetimi sorunu ve özel/kamusal alan ayrımı 

Günümüzde yaşanan şekliyle özgün biçimini 17. yüzyılda almaya başlayan 

özel/kamusal alan ayrımı, ev-ev-dışı alan olarak kurgulanmıştır. Bunlardan 

birincisinin kadınların ikincisinin ise erkeklerin yaşam alanı olduğu varsayılmıştır. 

Liberal teorinin bu kurgusu, onun ataerkil ideolojiyle eklemlendiği noktaya işaret 

etmektedir (Patemen, 1989:120, Okin, 1998). 

Bu kavram ikilisi kendisinin de kaynağı olan liberal siyasal düşüncede, esas 

olarak iki ayrıma tekabül eder: Devletin alanı/toplumun alanı, ev alanı/ev dışı alan. 

Her iki durumda da devlet tanımı gereği kamusal, aile, mahrem hayat yine tanımları 

gereği özel sayılmaktadır. Ancak bu iki tanım arasındaki fark sosyo-ekonomik alanda 

ortaya çıkmaktadır. İlk ayrıma, yani devlet toplum ayrımına göre bu alan özel, 

ikincisine, yani ev/ev dışına göre ise kamusal alana dahil sayılıyor-ki Hegelci 

anlamda sivil toplum anlayışında ilk ayrım geçerli (Bora, 2004:529). 

Liberal teorideki şekliyle özel/kamusal alan ayrıştırmasının üç konu başlığı 

ekseninde ortaya çıkar. Bu üç başlık aynı zamanda “özellik”in dinsel (mahremiyet), 

ekonomik (özel haklar-özgürlük) ve ev-içi (mahrem alan) olmak üzere üç boyutunu 

da içermektedir. Ev-içi/ev-dışı ayrımı bu boyutlardan birini oluşturmaktadır. Batı 

politik düşünce geleneğinde ve günümüze gelinceye dek, kamusal ve özel alan 

arasında çekilen çizgi kadınların, ev-işi, yeniden üretim, çocuk, hasta ve yaşlı bakımı 
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ve beslenmesi gibi tipik sınırlandırmalara hizmet etmektedir. Bu bakış açısı kadınlara 

ilişkin olan her şeyi mahrem olan özel alanın dünyasına yerleştirir. Ancak modern 

politik düşünce geleneğinin başvurduğu haliyle mahremiyet, “özel haklar” ve “özel 

alan” en azından üç ayrı boyut içermiştir. Her şeyden önce ve birinci olarak 

mahremiyet, ahlaki ve dinsel vicdanın alanı olarak tanımlanmıştır (Behhabip, 

1999:152-154). 

Batı modernliğinin ortaya çıkışında kilise ve devlet arasındaki liberal 

ayrılığın fiilen tesis edilmesine ikinci bir özel haklar dizisi eşlik etmiştir: Ekonomik 

özgürlüklere ait özel haklar. Pazaryerinde meta ilişkilerinin ve kapitalizmin gelişmesi, 

Arent’in terimiyle yalnızca “toplumsalın doğuşu” anlamına gelmez. Ekonominin 

toplumsallaşmasıyla, yani geçimlik tipte ekonominin çökmesi ve ulusal pazarların 

fiilen ortaya çıkmasıyla ekonomik pazarların “özelliği”ni tesis eden buna paralel bir 

gelişme cereyan eder. Özellik her şeyden önce politik devletin, meta ilişkilerinin 

serbest akışına müdahale etmemesi ve özellikle de özgür emek-gücü pazarına 

karışmamasıdır (Benhabib, 1999:154)  

 “Özellik”in ve “özellik hakları”nın son anlamı “mahrem alan”a ilişkindir, ki 

bu tez çalışmasının konusu da olan namus olgusu da “özellik”in ve “özel hakların” bu 

son anlamı çerçevesinde tartışılmaktadır. Söz konusu anlam; hane halkının,  gündelik 

hayatın ihtiyaçlarının karşılanmasının, cinselliğin ve yeniden üretimin, çocukların, 

hastaların ve yaşlıların bakımının bölgesidir. Burjuva ailede babanın süre giden 

ataerkil otoritesi ile politika dünyasında gelişmekte olan eşitlik ve rıza anlayışları 

arasında başlangıçtan beri gerilimler vardır: erkek burjuva yurttaş, dinsel ve 

ekonomik alanlarda hakları uğrunda mutlakiyetçi devlete karşı savaşırken, hane 

içindeki ilişkileri konsensusa dayalı ve eşitlikçi olmayan varsayımlara 
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dayanmaktaydı. Adalet sorunları başlangıçtan itibaren kamu alanıyla kısıtlandı ve 

özel alanın adalet dünyasının dışında olduğu düşünüldü (Benhabib, 1999:153) 

“Adalet”in, özel alanı düzenleyen bir ilke olmadığının söylenmesi aynı 

zamanda, özel alanının “erk”in alanından ayrılarak tanımlanmasının da bir sonucudur. 

Adalet ve eşitlik gibi ilkeler aralarında çatışmanın olduğu bireylerin ilişkisini 

düzenlemede başvurulan iki temel ilkedir. Liberal teoriye göre özel alandaki bireyler 

arasında çatışma değil, işbirliği vardır (Sancar,2004; Pateman,1989, 1994, 2004; 

Okin, 1998; Young,1997). 

Böyle bir çerçeve, bu alana yerleştirilen cinselliğin iktidarla ilişkisinin 

kopartılmasına neden olmuştur. Ancak cinsellik, iktidarla ilişkili bir konu olduğu gibi, 

özel alana yerleştirilen ve iktidarla tartışılamayacağı savunulan tüm konu başlıkları 

gibi-özel mülkiyet bu konu başlıklarından bir diğeridir-kamusal alanla yakından 

ilişkilidir.  Pateman (1989:3)’ın kelimeleriyle “Kamusal aslında özelden arta kalan 

her şeydir.  

Feministler tarafından geliştirilen bu bakış açısı, özel/kamusal alan ayrımını 

biyo-iktidar kavramı çerçevesinde tartışmaya olanak tanımaktadır. Aşağıda aktarılan 

tartışmalarda da görüleceği gibi, özel/kamusal arasındaki bağı kadın sorunu 

çerçevesinde ele alan feminist tartışmalar, iktidarın uzağında olduğu savunulan özel 

alana ilişkin konu başlıklarının (cinsellik de bunlardandır) toplumsal cinsiyet 

kategorilerinin olduğu kadar bu kategorilerle ilişkili bir şekilde ortaya çıkan erkek 

egemen toplumsal yapının düzenlenmesindeki önemine ve işlevlerine dikkat 

çekmektedir. 
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İktidarın özel alanın uzağında olduğuna ilişkin bu tez, kökenlerini liberal 

teoriden alan iki bakış açısıyla eklemlenerek kurulmaktadır: Bunlardan birincisi özel 

alanın kamusal alandan farklı olarak erk kavramıyla düşünülemeyeceği, ikincisi ise 

yine özel alana kamu müdahalesinin bireysel özgürlüklere saldırı olarak düşünüleceği 

için kabul edilmez olduğu, dolayısıyla adalet ve eşitlik gibi ilkelerle özel alanının 

düzenlenemeyeceği (Alkan:2000:74). 

Klasik Eski Yunan düşünürlerinden çok sonraki ve farklı dönemlerde 

yaşayan Machiavelli ve Weber’ erkin alanı olarak tanımlanan kamusal alanı, 

“ahlaksal ilke” ile yönetilen özel alan kavrayışının karşıtlığında kurar. Bu aynı 

zamanda ahlaksallık ve politika, arasında bir ayrıma da işaret eder (Alkan,2000:74). 

Ahlaksallık ve politika arasında yapılan bu ayrım, özel alanı düzenleyen ataerkil 

normlarla, kamusal alanı düzenleyan adalet/eşitlik ilkeleri arasında kurulan zıtlık 

ilişkisine denk gelir ( Benhabib,1999; Pateman, 1989; Okin, 1998; Young, 1997). 

Hobbes ve Locke gibi erken dönem liberal kuramcıları politik/kamusal alan 

ve özel alan arasındaki bu ayrımı sürdürmekle birlikte, ilgi odaklarını çeşitli yönlere 

kaydırmıştır. Kamusal/politik rol ve sorumlulukları tanımlamanın yanı sıra, devletin 

erkini sınırlandırmanın bir yolu olarak, bir özel alan tanımlanmıştır. Hobbes ve Locke 

bir kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakmanın tek temelinin o kişinin kendi onayı 

olduğunu savunmuştur. Bu açıdan bakıldığında “kamusal” erk ve baskının toplumsal 

olarak yapılandırılan alanı, politik özgürlüğün uygulama alanı; “özel alan” ise, 

yapılandırılmayan/yapay olmayan, erk ve baskı ilişkilerinden bağımsız doğal 

özgürlük alanı olarak tanımlanmıştır. Böyle bir ayrım, özel alandaki gönüllü 

ekonomik değişim, cinsel ilişki, aile yaşamı gibi ilişkilerin erkle ilişkisi olmadığı 

varsayımına dayanmaktadır. Özel alan kavramı, politik olmadığı düşünülen/doğal 
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olduğu varsayılan her şeyi (ekonomik ilişkiler, arkadaşlık, gönüllü örgütlenmelere, ev 

ve aile ilişkilerini) içerecek bir biçimde kullanılmıştır (Alkan, 2000:74). 

 “Kamu-aile” ayrımı böylece, liberalizme ataerkil düşüncenin eklemlenmesi 

ile ortaya çıkar. Bu düşünce, her şeyden önce ailenin özerkliğine ilişkin bir varsayım 

taşımaktadır ve ailenin özerkliğine ilişkin bu varsayım, liberal düşüncenin doğasında 

olan bir şey değildir. Bu varsayım, liberal söyleme, mahremiyet haklarına ilişkin 

mevzuata ve mekanın düzenlenmesinin ilkelerine dolambaçlı bir biçimde içerilmiştir. 

Liberal kuramın temeli olan özerk birey kavramı, aile özerkliği ile kılgısal olarak 

birleştirilmiştir. Bu kılgısal bir araya geliş liberalizmin soyut bir birey kavramına 

dayanması nedeniyledir. Oysa tarihsel ve nesnel anlamda bu birey “erkek”tir ve 

haneyi her zaman kişisel egemenliğinin alanı olarak görmüştür. Kapitalizmden ve bu 

üretim dizgesinin ideolojisini kurgulayan liberalizmden önce de hane içi-dışı ayrımı 

vardır; endüstrinin gelişmesi, üretimin ve yeniden üretimin mekansal olarak 

parçalanması döneminde ve bundan sonra da eklemlenerek varlığını sürdürmüştür 

(Alkan,2000:83-4).  

Tüm bu tartışmalarda, liberal teori üzerinden yükselen şekliyle özel/kamusal 

alan ayrımının iki ayırt edici özelliği ön plana çıktmaktadır. Birincisi, özel/kamusal 

ayrımına ilişkin geliştirilen bu söylemde, özel alana yerleştirilen kadınların ve 

mülkiyetin “iktidar”ın uzağında konular olduğu savunulmaktadır. İkinci olarak -ki 

birincisiyle ilişkilidir-  yine liberal teori üzerinden yükselen “özel yaşam öğretisi” 

sonucunda özel alandaki ilişkilerin kamusal düzenlemenin ve müdahalenin etkisine 

kapalı olduğu dolayısıyla kamusal alanı düzenleyen adalet ve eşitlik ilkeleri 

çerçevesinde düzenlenemeyeceği öne sürülmektedir. Bu her şeyden önce bu alanda 

adalet/eşitlik ilkelerinin dolaşımının önünü kapatmakta veya özel alanın kamusal 
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alandan farklı olarak düzenlenmesine, ataerkilliğin doğal olduğu savunulan ahlaki 

temelli yasalarına terk edilmesine neden olmaktadır (Einstein,1987; MacKinon,2006; 

Pateman:1989; Phillips,1994; Okin;1998; Young,1997)  

Bu aşamada sorulması gereken soru şudur: Özel/kamusal alan ayrımına 

ilişkin çizilen bu çerçevenin kadınlar açısından sonuçları neler olmuştur, ve/veya 

kadınları özel alana yerleştiren bu söylem, ataerkil yapının yeniden üretilmesinde 

nasıl işlev görmüştür?  

Bu sorunun yanıtlanması aynı zamanda özel alana yerleştirilerek erkin 

uzağında olduğu iddia edilen cinselliğin, toplumu düzenlemede bir biyo-politik olarak 

nasıl kullanıldığını da açığa çıkartacaktır. Takip eden tartışmalarda söz konusu 

sorunun yanıtı aranacaktır.  

Yukarda aktarılan sorunun yanıtını, liberal teorinin özel/kamusal alan 

ayrımına yöneltilen ve konusu bu ayrımın içerdiği  “birey” ve “iktidar” tanımları olan 

feminist eleştirilerde bulmak mümkündür. 

Özel/kamusal ayrımına ilişkin çizilen bu çerçeveyle egemen olan erkek, 

dolayısıyla da erkek egemen sistem korunmaktadır. Bu söylem içinde “özgürlüğü 

korunduğu savunulan birey erkek”tir. Lliberal teorinin, ataerkil ideolojiyle 

eklemlendiği nokta, tam da bu hakları korunan birey tanımında ortaya çıkmaktadır. 

Liberal teorinin özel/kamusal alan ayrımı, geçmişten gelen ataerkil teori ve pratiklerle 

ilişkilidir (Pateman,1989:120, Okin,1998:118). 

Liberal teorinin özel/kamusal alan ayrımı ataerkilliğe yaslanarak kendini 

kurmakta, ataerkillik ve özel/kamusal ayrımı arasındaki ilişki ise kadınların evrensel 

olarak erkelere bağımlı konumunu görünür hale getirmektedir. Bu düzen aynı 



 

 

85

zamanda liberal düşüncenin bireycilik anlayışını da yansıtmaktadır (Pateman, 

1989:120). 

Pateman, liberalizm ve ataerkilliğin birbiriyle ilgisiz ve birbirine karşıt iki 

yaklaşım gibi durduklarını söylemekte ve eklemektedir:  

“Liberalizm bireyselci, sözleşmeye dayalı bir doktrinken,  
ataerkillik, kadının ve erkeğin doğal özellikleri nedeniyle hiyerarşik 
bir şekilde konumlandırıldığı bir sistem olma özelliğini taşır” 
(Pateman,1989:120) 

 

Aslında her iki doktrin de kimin özgür ve eşit bir birey olacağına dair 

sorulara verdikleri yanıtlar açısından uzlaşmaktadır. Her iki doktrin için de bu 

sorunun cevabı erkek lehine verilmiştir (Pateman,1998:120). 

Okin (1998) de Pateman (1989) gibi bu ayrımın özellikle kadınlar açısından 

çok sayıda ciddi sonuçları olduğuna dikkat çeker. Bu ayrım birey imgesi açısından 

sorunludur. Liberalizmin hakları devletten korunan bireyi,  evin efendisi olan yetişkin 

erkektir. Bireysel haklar, bireyi devlet, kilise gibi kurumlardan korumayı 

amaçlamaktadır. Ama yine bu haklar, özel alanın üyelerinin birinin diğeri üzerinde 

hakimiyet kurmasına da olanak vermektedir: Evin reisi olan erkeğim kadın ve 

çocuklar üzerinde kurduğu hakimiyet (Okin,1998:118-9). 

Tüm bu tartışmalar, cinsel ideoloji ve özel / kamusal ayrımı arasındaki 

ilişkiyi göstermektedir. Çalışma açısından önemli olan bu ilişki Harbermas (1997) 

tarafından da onaylanmaktadır. Habermas (1997), kapitalizmin kamusallığının 

söylemsel (retorik) bir bütünleşmenin vitrini olduğunu söyler:   

“…Yani, söylemsel olarak egemen ve yönetilen sınıfları 
bütünleştirmiştir. Fakat bu kez de özel alan vurgusu arttırılmış ve 
aile ideolojisiyle harmanlanarak “kamusal alan özgürlüğünüz 



 

 

86

kısıtlanabilir, ancak özel alanda tamamen özgürsünüz”  söylemi 
yaratılmıştır” (Habermas,1997:117-33). 

 

Ancak feministlerin de altını çizdiği gibi burada hakları ve özgürlüğü 

korunduğu savunulan birey kesinlikle erkektir. Özel/kamusal alan arasındaki sınırı 

çizen “özgürleşimci formülasyonlar”, hala güçlü bir öğe olarak erkek egemenliğini 

barındırmaya devam eder. 19. Yüzyıl liberal düşüncesi,  özel/kamusal alan ayrımı 

temelinde, özgürlük alanını bireyin özel yaşantısında yani aile içinde olduğunu 

varsayar. Kamusal alan ise hem zorunluluğun hem de erkeklerin alanıdır. Burada 

bireyler (“erkekler” diye okumak gerekir) iradelerini özgürce kullandıkları anda, 

başkalarının iradeleri ve özgürlükleri ile çatışmak zorundadır. Liberal kurama göre, 

devletin müdahalesi de yalnızca bu çatışmanın önlenmesi için kullanılmalıdır.  Buna 

karşı birey (erkek), ailenin özel alanında özgürlüğünü kısıtsızca, devlet 

müdahalesinden bağımsız olarak kullanabilir. Devlet “birey”in haklarını, yaşamını ve 

mülkiyetini güvence altına almak üzere yasalar ve kurallar koyarak, yani kamusal 

alanda onun özgürlüğünü sınırlandırmaktadır. Ancak bu yaklaşımda özel alan, devlet 

müdahalesine kapalı, yani “birey”in özgürlüğünü yaşadığı yer olarak tanımlanır. Bu 

durumda şu sorunun sorulması gerekmektedir: “Özel alan “hukuktan özgürlüğün” 

cennetti mi?” Yazar, kendi sorusunu, Galeano”nun bir tespitine referansta bulunarak 

yanıtlar: “Terör kültürünün egemen olduğu bir cehennem” (Berktay,2000:356). 

Feministlerin özel/kamusal alan ayrımına ilişkin geliştirdiği tartışmalar ve 

eleştiriler sonuç olarak tek bir kavram etrafında düğümlenir: İktidar. Özel/kamusal 

alan ayrımına yöneltilen tüm bu feminist eleştiriler aslında temel bir sorgulama 

alanında düğümlenmektidir. O da bütün Batılı politika kuramı boyunca varsayılmış 

“erkin ve erk ilişkilerinin kamusal alana özgüllüğü”dür. Bu varsayım doğrultusunda 
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özel alan politik çözümlemenin dışında bırakılmış, erk ilişkilerinden “ari” sayılmıştır. 

Feminist kurama göre ise özel alan ya da mahremiyet, doğal olarak gelişen bir şey 

olmadığı gibi, politika dışı bir olgu da değildir. Feministlerin düşünceleri “Kişisel 

olan politiktir” sloganıyla görünürlük kazanır. (Alkan,2000:77). 

Özel alanın, dolayısıyla ataerkil aile kurumu aracılığıyla düzenlelenen 

cinselliğin iktidar kavramı çerçevesinde tartışılamayacağını savunan liberal teorinin 

aksine, feministler, cinselliğin iktidarla yakından ilişkili olduğunu savunurlar. 

Feministlere göre, öncelikle cinselliğe ilişkin söylemsel alan ataerkil yapının 

düzenlenmesinde işlev görmektedir. İkinci olarak,  bu söylemsel alan ataerkil 

yapıların bir sonucudur. 

Ataerkil yapılar iki bileşen çerçevesinde düzenlenmekte ve yeniden 

üretilmektedir: Kadınların ve özel mülkiyetin üzerindeki erkek denetimi. Bu iki 

bileşen birlikte kadın cinselliğinin tanımlandığı söylemesel alanı oluşturmaktadır. 

Erkeğin soyunu korunması için kadını denetim altına alınması gerekmektedir. Bu 

denetim aynı zamanda soy çizgisini takip eden özel mülkiyetin korunması ve 

genişletilmesi için de gereklidir. Özel/kamusal alan ayrımı çerçevesinde ortaya çıkan 

düzenlemelerin nihai hedefi bu iki iktidar alanını erkeklerin denetimi altında tutmaktır 

(Young,1997:101-103). 

Tüm bu tartışmalar içinde cinselliğe ilişkin söylemsel alanın iktidarla ilişkisi, 

iki açıdan kurulmaktadır: Birincisi, cinsellik içinde öznelliğin inşa edildiği toplumsal 

cinsiyetin altında yatan dinamiktir. İkincisi, toplumsal yapı toplumsal cinsiyet 

kagorileriyle ilişkili bir şekilde düzenlenmektedir. Ancak gelenekselden moderne, 

cinselliğin bir biyo-politik olarak nasıl kullanıldığı farklılaşmaktadır. Yukarıda 

aktarılan tartışmalar gibi, liberal teorinin özel/kamusal alan ayrımını, içerdiği iktidar 
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tanımları çerçevesinde eleştiren feminist çalışmalar da cinselliğin günümüz 

toplumları açısından bir düzenleme pratiği, bir biyo-politik olarak kullanıldığını 

göstermektedir. 

Feminstlere göre liberal teorinin savunduğunun aksine özel alan, dolayısıyla 

cinsellik ne iktidarın uzağındadır ne de iktidar tarafından düzenlenmeyen bir 

unsurdur. Cinsellik modern toplumlarda özel alana yerleştirilen evlilik kurumu 

çerçevesinde düzenlenir (Pateman,1989; Okin,1998). 

Özel alanın/cinselliğe ilişkin konuların iktidarla dolayısıyla da siyasal olanla 

ilişkisiz olduğuna yönelik olan tez, liberal teoirinin klasik metinlerinin feminist bir 

gözle okunması sonucunda çürütülmektedir. Özel alan ve bu alanla ilişkilendiren 

konular liberal teorinin kurucu metinlerinde ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Bu metinler, 

özel/kamusal alan ayrımını, tam da her iki alanı düzenleyen iktidar türlerinin, 

prensiplerin ve iktidar merkezlerinin farklı olması gerektiğine ilişkin sürdürdükleri 

tartışmalarla kurgulamışlardır.  Bu yüzden de,  her ne kadar bu teorilerde özel alanın 

siyasal olanın konusu olmadığı savunulsa da,  özel alan bu metinlerin merkezinde yer 

almaktadır. Bu metinlerde,  ev-içine dolayısıyla kadınlara ilişkin her şey ayrıntıları ile 

tartışılmıştır: Karı koca arasındaki ilişki, kocanın karısı üzerinde sahip olduğu haklar, 

kadının kocasına karşı sahip olduğu sorumluluklar… (Pateman,1989:3).  

Ancak bu tür tartışmaların söz konusu teorilerdeki varlığı unutularak bu 

teorilerde yer alan bir sav akılda tutulmuştur: Özel alanın siyasal iktidarın konusu 

olmadığı, dolayısıyla kadınlara ilişkin konuların hem siyasal iktidarın konusu 

olmadığı hem de siyasal olan tarafından düzenlenmediği (Phillips, 1994:46). 



 

 

89

Bu “yanılgının” temel sebebi, liberal teorinin kurucu metinlerinde geliştirilen 

ve özel/kamusal alan ayrımının temellerini atan iktidar tanımlarıdır. Liberal teorinin 

kurucu metinlerinde yer alan iktidarın birbirinden farklı türleri olduğuna ilişkin bu 

tartışmalar, günümüzdeki şekliyle,  özel/kamusal alan ayrımının oluşturulmasında 

kurucu bir öneme sahiptir (Pateman,1989, 1994, 2004; Phillips, 1994; Okin,1989, 

1990, 1998;). 

Klasik metinlerde, geleneksel ataerkil yapıyı düzenleyen baba iktidarının 

aynı zamanda siyasal iktidarın da kaynağı olduğu yönündeki ataerkil düşünceye savaş 

açılmış, ve toplumu düzenleyen iktidar türlerinin birbirinden farklı ve birbiriyle 

ilişkisiz iki iktidar türü olduğu savunulmuştur. Böylece, ataerkilcilerin tekçi dünya 

görüşüne yönelik eleştirilerden yola çıkan liberaller, iki farklı değerler düzeni 

oluşturlar, ve bu iki ayrı değerler düzeni de iki ayrı alana denk gelir: özel/kamusal 

(Pateman,1994,2004; Savran, 2004; Okin, 1998)  

Feministlere göre bu anlayış çerçevesinde özel alanı ve bu alandaki ilişkileri 

düzenleyen iktidar türünün kamusal alanı ve bu alandaki ilişki türlerini düzenleyen 

iktidar türünden farklı olduğu öne sürülmekte, ardından de bincisi  “iktidar” 

tartışmalarının dışında bir “özel alan sorunu” olarak işaret edilmektedir İktidar 

kavramına ilişkin geliştirilen bu bakış açısının ilk mimarının Locke’dur (Butler, 1994; 

Einstein,1987;  Lange,1994; Pateman,1994, 2004; Savran, 2004; Okin,1998).  

 John Locke bir geleneksel ataerkilci olan Filmer tarafından savunulan, baba 

iktidarının toplumu her yönüyle düzenleyen tek iktidar türü olduğu yönündeki savla 

bir tür savaşa girer: Locke’a göre, toplumun çeşitli alanlarını düzenleyen iktidar 

türleri birbirinden farklıdır. (Savran, 2004:109) 
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Ataerkilciler, kralların ve babaların toplumu tamamen aynı biçimde 

yönettiklerini iddia etmektedir: Kral babaydı ve baba da kral oldu; aile ile politika 

birbirinin benzeriydiler; oğullar, doğal olarak babaların tasarrufundaydı ve siyasal 

otorite, itaat ve eşitsizlik hiyerarşisi doğaldı. Sözleşme teorisyenleri tüm bu 

eşitsizliklere karşı çıkarak baba egemenliği ile siyasal egemenliğin ayrı olduğunu 

iddia ettiler. Bu düşünceye göre aile ve politika iki değişik ve ayrı ilişki biçimiydi 

(Einstein, 1987;  Lange,1994; Pateman, 2004). 

Bu iddialar çerçevesinde cinselliğe ilişkin düzenlemeler aile kurumu içine 

yerleştirildi, ve aile kurumunun iktidarın uzağında olduğu savunuldu. Locke da 

politik iktidarın ailenin alanı olan özel alanda babanın çocukları ve kocanın karısı 

üzerinde uyguladığı iktidarla karıştırılmaması gerektiğini söyler. Çünkü özel alanda 

erkeğin sahip olduğu bu iktidar meşruluğunu doğal bağlardan alırken, dolayısıyla da 

bu bağlardan kaynaklı bir rıza aracılığıyla tesis edilirken, siyasal iktidarın kaynağı bu 

doğal bağlar değildir (Einstein,1987;  Lange,1994; Pateman,2004). 

Pateman’a göre (1989,) böylece liberalist doktirinin özel/kamusal ayrımının 

(modern ataerkinin) teorik temeli Locke tarafından atılmış olunur. Locke, öncelikle 

baba iktidarını siyasal iktidardan ayırmıştır: “Locke’da baba yasasının politik 

iktidardan ayrılması özelin kamusaldan ayrılması olarak yorumlanabilir” 

(Pateman,1989:121). 

Okin (1998), de Locke’dan beri, politik olanın kamusal,  kişisel olanın ise 

özel olana denk geldiğini ve bu ayrımın yine Locke’dan beri liberal teorinin temeli 

olduğunu savunur: “… (özel/kamusal: kişisel/politik) ve bugünkü siyaset teorilerinin 

de kurucu öğesini oluşturur”. Feminist teoriler ise, bu ayrımın ataerkilliğin kültürel ve 

toplumsal pratiğinden kaynaklandığını göstermiştir, yani bu ayrımın ataerkillikle 
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ilişkisini ortaya koymuştur. Düşünür, siyasal iktidarla, iktidarın bir başka şekli olan 

eril iktidarı birbirinden ayırmakta birincisini kamusal alana ikincisini özel alana 

yerleştirmektedir. İktidarı iki ayrı başlık altında tanımlıyarak aynı zamanda iki ayrı 

alan (özel/kamusal) tanımı da getirir. Alanlardan birincisi kesinlikle erkeğin aile reisi 

olarak, kadın ve çocuklar üzerinde erk sahibi olduğu bir ataerkil yapılanmaya sahiptir 

(Okin, 1998:130vd). 

Ancak liberal teorinin özel/kamusal alan ayrımı ile şekillenen modern 

ataerki, sadece babalık hakkının siyasal haktan ayrılarak özel alan sorunu haline 

dönüştürülmesinin bir ürünü değildir. Bu öyküde asıl önemli olan nokta geleneksel 

ataerkil yapıda, babalık hakkı adı altında gizlenen ve onun içine çökertilen kocalık 

hakkının evlilik sözleşmesi aracılığıyla bir özel alan sorunu olarak tanımlanmasına 

ilişkin noktadır. Liberal teori, ataerkil evlilik sözleşmesini bir özel alan sorunu olarak 

tanımladı, bu sözleşme aracılığıyla kadın hazzının/doğurganlığının denetimi yetkisini 

erkeğe veren kocalık hakkı korundu. Kocalık hakkı geleneksel ataerkiden farklı 

olarak bu kez rıza çerçevesinde meşrulaştırıldı (Pateman, 2004:124-5). 

Pateman tarafından dikkat çekilen bu unsurlar iki ataerkil yapının 

düzenlenmesi açısında cinselliğin nasıl kullanıldığı sorularının yanıtını içermektedir. 

Feodal dönemde hakim olan geleneksel ataerkillik açısından  “doğanın kuralları” yani 

ataerkil yapının yaşa ve cinsiyete dayalı olan hiyerarşisi düzenleyicidir. Doğanın 

kuralları açısından rıza iktidarın tesisinde aranan bir unsur değildir. Cinsiyete ve yaşa 

dayalı bir hiyerarşi etrafında örgütlenen bu yapıda baba olan erkeğin tanrının ona 

verdiği haklar sayesinde kadınları ve kendisinden küçük olan erkeleri yönetebileceği 

savunulmaktadır (Pateman,1989:18). 
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Liberal teori ile baba olarak erkeğin sahip olduğu bu hakların temeli 

sorgulanmaya başlanmış, sonuç olarak da sınırlandırılmıştır. Ancak erkeğin koca 

olarak kadın üzerinde sahip olduğu (doğal) haklar rasyonelleştirilerek korunmuştur: 

Sözleşme teorisyenleri baba haklarını reddettiler, fakat evliliğe ilişkin ataerkil erkek 

haklarını tuttular ve aynı zamanda dönüştürdüler. Söz konusu dönüşüm iki alanı 

düzenleyen normlardaki farklılığın rasyonelleştirilmesine de hizmet etti 

(Pateman,2004:124). 

 Özel/kamusal alan ayrımı çerçevesinde toplum ikiye bölünmüştür: Kamusal 

alan özgürlük, bireycilik, akıl, sözleşme ve tarafsız yasaların evrensel alanı-erkeğin 

ya da “bireylerin” alanı olarak tanımlanmıştır, Özel alan ise, doğal itaatin, kan 

bağlarının, duygu, aşk, cinsel tutkunun özel dünyası- tabi yine erkeklerin yönettiği 

kadınların dünyası olarak kurgulanmıştır (Pateman,2004:133). 

Yaratılan bu sistemde görünürde, geleneksel ataerkillikten farklı olan tek 

şey, yapılan sözleşme ile siyasal iktidarın kökenin babalık olmaktan çıkartılarak 

kocalık hakkı şeklinde yeniden formüle edilmesidir. Geleneksel ataerkillikte de 

siyasal iktidar kaynağını aslında söylendiğinin aksine babalıktan önce gelen kocalık 

hakkından almaktaydı. Bunun kabul edilmesi durumunda modern ataerkilliği 

geleneksel ataerkillik türünden ayrına tek bir özellik kalır. Geleneksel ataerkillik 

babanın sınırsız iktidarına dayanırken, modern ataerkillik kardeşler arası yapılan bir 

sözleşme sonucunda yine kardeşler arasında paylaşılan bir iktidara dayanmaktadır. 

Ataerkillğin bu türünün en özgün tarafı ise, kadın cinselliğinin/doğurganlığının 

denetimine ilişkin olan denetleme yetkisini babadan alarak kardeşlere vermesi 

ardından da bu denetleme yetkinsi bir evlilik sözleşmesi adı altında özel alan sorunu 

şekelinde tanımlayarak kadının buna rıza gösterdiğinin söylenmesidir. Rızaya ilişkin 
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geliştirilen bu söylem ise özel alanın ve bu alanda kadınlara uygulanan her türlü baskı 

ve şiddettin her türlü tartışmanın, müdahalenin ve düzenlemenin uzağına 

yerleştirmesine neden olmaktadır (Pateman,2004:125 vd). 

 Farklı tarihsel dönemlerde ve kültürel koşullar altında ortaya çıkan 

ataerkillik türleri, ayrışan özelliklere sahip olsalar da ortak bir amaç çerçevesinde 

birleşmektedir: Kadın hazzının/doğurganlığının denetimi. Cinselliğin, toplumu 

düzenlemede nasıl ve hangi araçlar çerçevesinde kullanıldığı, ataerkil yapıların 

tarihsel ve kültürel kendi özgün koşulları çerçevesinde farklılaşmaktadır. Ataerkil 

yapıyı düzenleyen cinsellik söyleminin nihai hedefi, hazzın denetimidir. Ancak 

denetim, modern toplumlar açısından özel/kamusal alan ayrımı çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir.  

Modern toplumların temel düzenleme biçimi olan özel/kamusal alan 

arasındaki zıtlık, ataerkil cinsellik söylemi ile ilişkili bir şekilde kurulmakla 

kalmamakta, bu alanları düzenleyen normlar/iktidar türleri ve bu alanlarda hakim 

olan iktidar odakları bu zıtlık ilişkisi çerçevesinde belirlenmektedir. Özel alan, 

sevgi/sadakat gibi değerleri ile tanımlanmakta ve kadınların bu alanda maruz kaldığı 

baskı ve şiddet türlerine rıza göstedği varsayılmaktadır. Kamusal alan, adalet ve 

eşitlik ilkeleri aracılığıyla düzenlenmekte, dolayısıyla bu alandaki hak ihlalleri yasal 

düzenlemelerin konusu olmaktadır. Bu düzenlenme şekli nedeniyle, kadınların özel 

alanda maruz kaldığı şiddet ve baskı biçimlerinin kaynağı olan cinsel ideolji, bir 

adalet sorunu olarak ele alınmamaktadır. Oysa kadını erkeğin denetimi altına sokan 

ataerkil cinsellik tanımları, cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan dinamiktir. Bu 

nedenle,  toplumsal yapıyı düzenlemede iktidar tarafından kullanılan cinselliğin 

kendisi politik bir sorundur.  
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Focault tarafından adına modern cinsel ahlak denen söylemsel alanla, 

özel/kamusal alan ayrımı arasındaki zıtlık ilişkisinin aracılığıyla kurulduğu cinsellik 

söylemi arasında derin bir bağ vardır. Modern toplumların temel düzenleme biçim 

olan özel/kamusal alan ayrımı cinseyetlendirilmiş bir ayrımdır. Bu alanlara 

yerleştirilen konu başlıkları kadar onları düzenleyen normlar da cinselliğe ilişkin 

ortaya çıkan modern ahlakın bileşenler çerçevesinde belirlenir.  Özel alanı 

düzenlemede söz konusu modern cinsel ahlak söyleminine başvurulmaktadır (Sancar, 

2004:201-2). 

Özel alan, sadakat/ihanet, aşk, romantizm, cinsel zevk, duygusal destek ve 

mahremiyet gibi modern değerler aracılığıyla düzenlenmekte ve bu değerler aynı 

zamanda toplumu düzenlemede kullanılan modern cinsel ahlaka ilişkin söylemsel 

alanın bileşenlerine denk gelmektedir. Özel/kamusal alan ayrımı açısından cinsellik 

bir düzenleme pratiği, bir biyo-politiktir (Sancar, 2004:202). 

Bu çalışmada modernleşme ile birlikte tesis edilmeye çalışılan ataerkil 

yapılarda hakim olan namus olgusu, özel/kamusal alan ayrımını hedef alan feminist 

eleştiriler çerçevesinde ve biyo-iktidar yaklaşımı aracılığıyla analiz edilmektedir. 

Türkiye’de batı tipi ataerkil yapıların tesisinde büyük işlev gören aile kurumunu 

düzenlemede başvurulan modern cinsel ahlaka ilişkin söylemin temel bileşenleri, 

namus olgusuna eklenmiştir. Namus olgusu modern çağın ihtiyaçları doğrultusunda 

dönüştürülerek korunmuştur. Batı tipi ataerkillik açısından cinsellik bir düzenleme 

pratiği, biyo-politiktir (Durakbaşa,1998; Sancar,2004). 

 Bu bölüm birinci başlığı altında aktarılan kuramsal tartışmalara olgu olarak 

namusun tartışıldığı takip eden başlıkta yer yer geri dönülecektir. Böylece, olgunun 

özgün tarihi ve kültürel koşulları göz önünde bulundurulmak kaydıyla, yaygın eril 
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düzenin bir ürünü olan cinsellik söylemine eklemlendiği noktalar tartışılacaktır. Bu 

ilişkinin kurulması alan araştırmasında elde edilen verilerin analizinde kullanılacak 

kuramsal çerçevenin ve kavramsal araçların oluşturulmasına hizmet edecektir. 

 

1.3.  Namus Olgusunun “arkaplanı” Üzerine Bir Tartışma  

Bu başlık altında kadın hazzının denetimini hedef alan namus olgusu cinsiyet 

eşitsizliklerinin altında yatan bir dinamik, dolayısıyla bir adalet sorunu olarak ele 

alınmaktadır. Kadın hazzının denetimini amaçlayan ahlaki değer ve kurallar etrafında 

örgütlenen namus, her ne kadar Akdeniz ve Ortadoğu toplumlarına özgü bir olgu ise 

kadın hazzının denetimi evrensel bir sorundur. Bu nedenden dolayı kendi özgün 

tarihsel ve kültürel koşulları çerçevesinde ele alınan olgunun, atarekil cinsellik 

tanımları ile ilişkisi kurulmuştur.  

Bu başlık altında öncelikle, namus olgusunun “arka planı” nedir sorusuna 

yanıt aranmaktadır. Bu sorunun yanıtı için, olguyu doğuran özgün maddi ve ahlaki 

koşullara odaklanan çalışmalara başvurulmuştur. Namus olgusunun “arka planını” 

(Sirman, 2006: 21) iki unsur oluşturur: Kadın ve toprak üzerinde verilen iktidar 

mücadelesi. (Abu-Lughod, 2004; Sirman:2006; Tillion,2006). Kadın ve toprak 

arasındaki ilişkinin analizinde, birinci bölümde gerçekleştirilen ve babalık ilkesini 

tartışan çalışmalardan da faydalanılmıştır. Namus olgusunun arka planını,  babalık 

ilkesininkiyle benzer şekilde, kadın/toprak arasında kurulan bir zihinsel ilişki 

oluşturmaktadır.   
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Ancak kadın/toprak arasında kurulan bu ilişki, Akdeniz ve Ortadoğu coğrafi 

ve kültürel bölgesinde dünyanın geri kalanından farklı olarak, güçlü bir ortak köken 

miti ve soyluluğa ilişkin geliştirilen söylemsel alanı da doğurmaktadır. Bu topluluklar 

açısından, soyluluğun sağlanması ile kadın ve toprağın denetimindeki başarı yakından 

ilişkilidir. Soyluluk, çok kültürlü yapılanmanın hakim olduğu bu coğrafyada kendi 

maddi ve ahlaki varlığını korumada işlev görmektedir. Her iki unsurun korunmasında, 

namus olgusu etrafında örgütlenen ahlaki değer ve kurallara başvurulmaktadır (Abu-

Lughod,2004; Tillon,2006; Yuval-Davis,1994).  

Toprağın geçimlik olduğu geniş hane yapılarına dayalı örgütlenme yapısının 

çözülmesi ile namus olgusunun içeriğinde ve işlevlerinde dönüşümlerin yaşandığı 

ancak olgunun ortadan kalkmadığı başta Kandiyoti (1997) ve Sirman (2006) olmak 

üzere Sancar (2004) tarafından da kabul edilir. Bu başlık altında gerçekleştirilecek 

tartışmayı biçimlendiren ikinci soru da bu dönüşüm çerçevesinde ortaya çıkmaktadır: 

Namus olgusu modernleşme ve kentleşmenin etkisiyle nasıl biçimlenmiştir? 

Modernleşme-kentleşme sonucunda namus olgusunda yaşanan 

dönüşümlerin, birinci bölümde gerçekleştirilen ve özel/kamusal alan ayrımına ilişkin 

olan feminist eleştirilerle, Focault (1994)’a ait olan biçimiyle biyo-iktidar 

yaklaşımının sağladığı kavramsal araçlar çerçevesinde tartışılmaktadır.  

Farklı ataerkil yapılarda namus olgusunun varlığını koruyor olması bu başlık 

altında gerçekleştirilecek tartışmaları biçimlendiren üçüncü ekseni doğurmuştur. 

Kadın hazzının neden yasaklı ilan edilerek hem geleneksel hem de kentli sınıfsal yapı 

için denetlenmesi gereken bir unsur olarak imlendiği sorusu çalışma açısından 

önemlidir. Kendi özgün koşulları içinde namus olgusunun evrensel olan ve kadın 
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hazzının/doğurganlığının denetimi sorunu üzerinden yükselen ataerkil yapıyla ilişkisi 

temelde bu sorunun yanıtlanması ile kurulabilir.  

Bu sorunun yanıtı, sivil toplumun kadın hazınından duyulan korku nedeniyle 

getirilen bir ilk yasak (enseset) ve yasanın (dışevllik) ürünü olduğunu savunan 

çalışmaları takip eden Girard (2003) ve Pateman (2004)’ın ve Akdeniz/Ortadoğu 

toplumlarındaki namus olgusunu kadın hazzından duyulan korku ekseninde açıklayan 

Mernissi (2003)’nin kuramsal yaklaşımları ışığında aranacaktır. Tüm bu tartışmalarla 

hedeflenen namus olgusunu cinsiyet eşitsizlikleriyle ilişkisini kurmaktır.   

 

1.3.1. Namus olgusu, cinsellik ve cinsiyet eşitsizlikleri arasındaki ilişki  

Akdeniz ve Ortadoğu kültürel-coğrafi bölgesinin, kadın hazzının denetimine 

verilen önemin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve cinsel ahlaka ilişkin 

değerleri/kuralları içeren namus olgusu çerçevesinde dünyanın geri kalanından 

ayrıldığı birçok isim tarafından kabul edilir. Yine aynı isimler, farklı biçimlerde de 

olsa,  hazzın denetiminin, dolayısıyla namus olgusunun öznelliğin inşasında ve 

toplumu düzenlemede sahip olduğu önceliğe vurgu yaparlar (Peristiany, 1966; 

Rivers,1966; Tillon,2006). 

Kadın cinselliğinin saflığı anlamında kullanılan namus olgusu, Akdeniz ve 

Ortadoğu coğrafi/kültürel bölgesindeki toplumsal yapıyı örgütleyen temel ahlaki 

değerleri ve kuralları içermektedir. Akdeniz ve Ortadoğu toplumları toplumsal 

cinsiyete ilişkin değerler/kurallar etrafında organize olmaktadır. Bu değerlerin 

kuralların en temel belirleyicisi kadın cinselliğinin saflığı anlamında kullanılan 
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namustur. Namus, içerdiği ve cinsel ahlaka ilişkin olan iki değer ve bu değerler 

etrafında örgütlenen kurallarla, kadının ve erkeğin toplumsal cinsiyet rollerini 

hiyeraşik bir biçimde belirler: Utanç ve şeref (Peristiany,1966:9, 10).  

Namus olgusu, kadını utanç erkeği ise şeref değerleri çerçevesinde tanımlar. 

Kendi cinselliğinden duyduğu utançla kadın, erkeğin namusunu sakınmakla, erkek ise 

şerefi için kadının cinsel saflığını ve/veya kendi namusunu, şiddet ve zora da 

başvurarak denetlemekle sorumludur. Bu zıtlık ilişkisi, kadının ve erkeğin gündelik 

pratikleri başta olmak üzere, yaşamlarını her yönüyle düzenlemekte, dolayısıyla 

toplumu da düzenleyen bir ikilik olmaktadır (Peristiany,1966:9-10). 

Bu toplumları düzenleyen değer ve kurallara ilişkin bir piramit yapılması 

durumunda namus bu değer ve kurallar piramidinin hem en üstünde yer alır hem de 

hepsini keser. Namusun sahip olduğu bu önem, bireylerin kendi içlerinde değerlerini 

ve toplum karşısındaki yerini belirlemede sahip olduğu güç açısından dikkat çekici 

olan ad’la ilişkisinden kayanaklanır. Bu topluluklara üye insanlar açısından yüz yüze 

ilişkiler hakimdir ve yüz yüze ilişkiler hem bireylerin hem de toplulukların/ailelerin 

sahip oldukları ad çerçevesinde değer kazanır. Adın değerinin belirleyeni kadının 

utancı, erkeğin şerefidir (Perristiany, 1966:9-11). 

Adın değeri, topluluğa üye kadınların cinsel saflıkları, başka bir ifadeyle 

hazlarından duyduğu utançla, utancın olmadığı yerde, erkeklerin şerefleri için şiddet 

yoluyla koruduğu namus aracılığıyla belirlenmektedir (Peristiany,1966: 10). 

Julian Pitt-Rivers (1966) de Peristiany’le benzer biçimde namus olgusunun 

içerdiği şeref ve utanç değerleri aracılığıyla öznelliğin inşasında ve toplumun 
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düzenlenmesinde önemli işlevler gördüğünü söyler. Bu değerler cinseyetlerarası 

hiyerarşinin kaynağıdır: 

 “… şeref kavramı iki ayrı bakış açısını aynı anda 
barındırmaktadır: ilk olarak, kişinin kendi değer yargılarıyla 
toplumsal yapı arasında bir bağ oluşturmakta ve ikinci olarak da 
kişiye kim olduğunu söylemektedir. Bu yolla, şeref kişinin toplum 
içindeki ününü, sosyal statüsünü ve yerini de belirlemektedir. Ve 
böylece şeref/utanç zıtlığı kişilerin kendi içlerindeki değeri 
belirlediği gibi toplumsal statülerini de belirlemektedir…. Çünkü 
bu ikilik bireylerin cinsiyete dayalı rol ve değerlerinin içeriğini… 
hiyerarşik bir biçimde belirlemekte, söz konusu roller de toplumsal 
yapıyı düzenlemektedir (Rivers, 1966:22).  

Rivers (1966) ve Peristiany (1966) gibi birçok isim namus olgusunu ve 

cinayetlerini şeref, utanç ve cinsiyetlerarasındaki bu üçlü ilişkiye başvurarak 

açıklamaya çalışmaktadır (Abu-Lughod, 2004; Berktay;2000; Delaney;2001; 

Erman,2001; Ergil,1980; Gezik,2003; Tezcan,2003; Öğün, 2005). 

Ancak olgunun içerdiği ikiliği kadın cinselliğine ilişkin söylemsel alanın 

bileşenleri olarak analiz eden çalışmaların sayısı oldukça kısıtlıdır. Sayı olarak kısıtlı 

olan bu çalışmalara göre, içerdiği şeref/utanç ikiliği çerçevesinde namus, cinselliğin 

tanımlandığı söylemesel alanın önemli bir öğesi olmakla kalmamakta, bu tanımlarla 

ilişkili bir şekilde, erkeği kadın üzerinde egemen kılmaktadır. Kadın ve erkek 

arasındaki bu iktidar ilişkisi aracılığıyla aynı zamanda toplum düzenlenmektedir 

(Abu-Lughod,2004; Berktay,2000, Delaney,2001).  

Delanay (1991)’n konuya ilişkin tartışması, şeref/utanç ve cinsiyetler 

arasındaki ilişkiyi, kadın cinselliğinin/doğurganlığının tanımlandığı söylemsel alan 

aracılığıyla analiz ettiği için çalışma açısından önemlidir. Erkek nasıl ki kadınla 

kurulan zıtlık ilişkisi içinde tanımlanıyorsa, şeref de utancın zıttı olarak tanımlanır. 

Şerefin taşıyıcısı ve sahibi erkekken utancın hem sahibi hem de kaynağı kadındır. 
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Kadınlık/erkeklik tanımları şeref/utanç değerleri arasında kurulan zıtlık ilişkisi 

aracılığıyla yapılır. Kadının utançla ilişkili tanımlanması ataerkil yapıların 

cinselliğe/doğurganlığa ilişkin geliştirdiği söylemle derinden bağladır ve bu söylem 

aynı zamanda kadının toplumsal cinsiyet konumunun ve tabiliğinin altında yatan 

nedendir (Delaney,2001).   

Bu zıtlık ilişkisi içinde kadın, cinselliğine ve doğurganlığına atfedilen 

anlamlardan dolayı erkeğin aksine namusun değil utancın sahibi olarak imlenir. Bu 

nedenle kadın, içinde yaşanılan toplumla doğal olarak utançla veya 

cinselliğine/doğurganlığına ilişkin geliştirilen söylem aracılığıyla bağlaştırılır: 

“… Çünkü onların namuslu tohumları yoktur, yani yaratma ve 
üreme yetenekleri bu anlayışa ve söyleme göre yoktur. Onların 
doğurganlıkları utançsız ve ayrım yapmayan bir duruma 
bağlanarak, bunun kontrolünün tejjjjjök yolunun onların çevresine 
sınırlar koymakla gerçekleşeceği savunulur” (Delanay, 2001:140).  

Üremede kadına biçilen rol, taşıyıcı bir kap olma özelliğinden ileri 

gitmemektedir. Bu düşünce sistematiği içinde, çocuğun erkekten geldiğine inanılır. 

Kadının genetik değeri burada çok değersiz olduğu için sadece çocuğu taşıyan bir kap 

olarak tanımlanır. Tohumun, yani çocuğun nereden geldiği çok önemli olduğu için de 

kadın hazzı/doğurganlığı, yani kadının utancı erkeğin şerefi için namus olgusu adı 

altında sıkı sıkıya denetlenir. Yazar, bu tezlerini kanıtlamak için Arap diline ait olan 

sülale kelimesinin üreten meni anlamında geldiğini söyler. Mitolojide tohum ve meni 

her zaman ateş, ışık ve güneşle birlikte anılmıştır, yani yaratıcılığın gerçek kaynağı 

olarak imlenmiştir (Dalenay, 2001). 

Bu konuda esas olan erkeğin onurudur: Cinsellik tanımlarının, dolayısıyla 

olgu olarak namusun iktidarla ilişkisi. Ümmetin korunmasından ve sürdürülmesinden 
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iktidarla ilişkisi dolayısıyla temelde erkek sorumlu olduğu için namusun sahibi de 

erkektir (Berktay,2000:118). 

Yukarda aktarılan tartışmalar namus olgusunun cinsiyet eşitsizliklerinin 

altında yatan dinamiklerden biri olduğunu göstermektedir. Erkek, kadın hazzını ve 

doğurganlığını namus olgusu etrafında örgütlenen şeref/utanç ahlaki değerleri 

çerçevesinde denetleyerek toplumsal yapının yeniden üretilmesine hizmet etmektedir.  

Söz konusu değerlerin ve kuralların tesisinde şiddet iktidar tarafından kullanılan bir 

yöntemdir. Tesisinde şiddettin de kullanıldığı cinselliğe ilişkin kural ve değerler 

etrafında örgütlenen namus olgusu, kadın ve erkek arasındaki hiyeraşik ilişkinin 

kaynağıdır (Berktay,2000; Delanay,1991; Peristiany,1966; Pitt-Rivers,1966).  

Bu tartışmalar çalışmamız açısından önemlidir. Çünkü bu çalışmada, namus 

olgusunun öznelliğin inşasında ve toplumsal yapının düzenlenmesinde kullanılan bir 

düzenleme pratiği olarak düşünülüp düşünülemeyeceği sorusu, yanıtı aranan 

sorulardandır. Birinci başlık altında aktarılan tartışmalardan da hatırlanacağı gibi, 

Agamben(2001), hedefi beden olan yasakların, öznelliğin inşasında dolayısıyla da 

toplumsal yapının düzenlenmesinde bir biyo-politik olarak kullanılan söylemlerin-

cinsellik de bunlardan biridir- içeriğini belirledğini savunur. Yasaklar aracılığıyla 

bedeni düzenleyerek toplumu düzenleyen bu iktidarın adı, biyo-iktidardır. Biyo-

iktidar açısından cinsellik öznellğin inşasında kullanılan, dolayısıyla da toplumu 

düzenlemede işlev gören bir biyo-politiktir. Hedefi beden, amacı toplumu 

düzenlemek olan yasakların tesisinde, şiddet, iktidar tarafından başvurulan disiplinci 

bir yöntemdir.  

Namus olgusu, Agamben(2001) tarafından geliştirelen biyo-iktidar yaklaşımı 

çerçevesinde ele alınabilir. Çünkü olguyu şeref/utanç ve cinsiyet üçlü ilişkisi 
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çerçevesinde tartışan çalışmalar, üzerinde toplumsal yapının yükseldği toplumsal 

cinsiyet kategorilerinin, amacı cinsellği düzenlemek olan namus olgusu etrafında 

örgütlenen değerler/kurallar aracılığıyla oluşturulduğunu öne sürmekle kalmaz, 

cinseyetlerarası eşitsizliklerin kaynağı olan söz konusu değer ve kuralların tesisinde 

şiddettin iktidar tarafından kullanılan bir yöntem olduğunu savunur. Sözü edilen 

araştırmalara göre tesisinde şiddettin de kullanıldığı cinselliğe ilişkin değer ve 

kurallar etrafında örgütlenen namus olgusu aracılığıyla toplumsal yapı 

düzenlenmektedir (Delanay,1991; Peristiany,1966; Pitt-Rivers,1966). 

  Takip eden başlıkta, amacı kadın hazzının/doğurganlığının denetimi olan 

namus olgusunun öznelliğin inşasında ve toplumsal yapının düzenlenmesinde sahip 

olduğu gücün ve önceliğin maddi ve ahlaki temelleri tartışılacaktır. Bu tür bir tartışma 

başta Germian Tillion (2006) olmak üzere Abu-Lughod (2004) ve Yuval-Davis 

(1997) gibi isimlerden gelir. Bu üç isim de namus olgusunu kadın/toprak ve soyluluk 

arasında kurulan ilişki çerçevesinde açıklar. 

 1.3.2.  Namus olgusunun maddi ve ahlaki bileşenleri: 

Kadın/toprak ve soyluluk 

Nükhet Sirman (2006) Germian Tillion tarafından 1965’te kaleme alınan ve 

konusu namus olgusu olan Harem ve Kuzenler adlı çalışmanın Türkçe çevirisine 

yazdığı ön sözde olgunun “arka planının” iki unsur üzerenden yükseldiğini söyler. 

Tillion söz konusu çalışmasında kökleri “eski çağa” kadar uzanan ve tüm 

Akdeniz havzasında temel değer olarak deneyimlenen namusun, kadın/toprak 

arasında kurulan ilişki sonucu ortaya çıktığını savunmaktadır. Namus etrafında 

örgütlenen değer ve kurallar erkeklerin kadına ve toprağa el koyma biçimleri 
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arasındaki ilişkiden kaynaklanmaktadır. Toprağa toprağın, kana kanın karışmasını 

engelleme kaygısı namusun arka planı oluşturmaktadır (Sirman,2006:22-25). 

Namus olgusu Akdeniz ve Ortadoğu toplumları açısından hakim olan 

kavimler yapısının evrimini bozan, ya da yarıda kesen istilaların yol açtığı erken bir 

kentleşmenin sonucudur. Bu topluluklar, bulundukları coğrafi bölgenin konumu 

nedeniyle sürekli istilaya uğramışlardır. Kavimlere bölünmüş yapıları nedeniyle, 

istilayı göğüsleyecek kadar güçlü olmayan bu topluluklar açısından kendi varlıklarını 

korumalarının iki temel yolu vardır. Birincisi, istilacılara kaptırdıklarından artakalan 

ve maddi varlıklarının garantisi olarak gördükleri topraklarını korumak, ikincisi, 

biyolojik varlıklarını garanti altına almak için kadınları istilacı yabancıya kapatmak 

(Tillion,2006: 62). 

Bu tarihsel sürecin sonunda, Akdeniz’in güneyi ve kuzeyini kapsayan bir 

coğrafyada temel yapıları açısından örtüşen iki özellik ortaya çıkmıştır; birincisi, baba 

soyundan kuzenler arasında evliliğin tercih edilmesi ikincisi ise fetihçiliği, ırkçılığı ve 

doğurganlığı destekleyen bir politikanın varlığı. Durağan bir toplumda yabancı kana 

karşı duyulan böyle güçlü bir korunma kaygısı kendi kurbanlarını yaratmakta 

gecikmez ve bu yapı içinde “en büyük kurban Akdenizli kadınlardır” (Tillion, 2006: 

62). 

Tillion’un geliştirdiği bu tartışma namus olgusunun maddi koşullarına 

tarihsel bir açıklama getirmesi açısından zihin açıcıdır. Bu coğrafyada yaşayan 

insanlar için olgunun kadınları ve toprağı korumada ne tür bir işleve sahip olduğu 

konusunda Abu-Lughod (2004) tarafından geliştirilen tartışma da dikkat çekicidir.  
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Abu-Lughod (2004), Mısırlı çöl bedevileri üzerinde yaptığı araştırma 

sonucunda, Akdeniz ve Ortadoğu toplumlarına özgü olan şekliyle namus olgusuna 

ilişkin bir tartışma geliştirir. Bu toplumlarda yapı, soy/aşiret tipi örgütlenme biçimleri 

aracılığıyla organize olmakta ve soy, sistemi maddi/ahlaki düzeyde örgütlemektedir. 

Toplumsal yapının düzenlenmesinde temel alanın maddi/ahlaki kural ve değerleri 

belirleyen, ahlaki değer ve kurallardan oluşan “onur düzgesidir” (Abu-Lughod, 

2004:60-4). 

 Bu coğrafyada her bir soyun varlığının korunması için diğer soylar 

karşısında maddi ve ahlaki “özerkliğini” koruması gerektiğine inanılır. Özerkliğin 

sağlanması ve korunması, topluluğun/soyun maddi özerkliğinin kaynağı olarak 

görülen toprak/hayvanlar ve ahlaki özerkliğinin kaynağı olarak imlenen kadınlar 

üzerindeki denetimindeki başarısına bağlıdır. Söz konusu denetim onur düzgesi 

tarafından içerilen değerler ve kurallar bütününün sağladığı ahlaki çerçeve 

aracılığıyla gerçekleştirilir/meşrulaştırılır (Abu-Lughod,2004: 97-139).  

Kadın cinselliğinin saflığının denetimindeki başarı aynı zamanda soyun 

ortak mülkiyeti olarak görülün toprak ve hayvanlar üzerindeki hakların meşruluk 

kaynağı, dolayısıyla özerkliğin temeli olarak okunur. Kadın cinselliğinin saflığı aynı 

zamanda bir soyun temizliği olarak görülür. Soyun temizliği de topluğun özerkliğinin 

temel kaynağıdır (Abu-Lughod, 2004). 

Akrabalık ilişkileri etrafında örgütlenen bu topluluklar açısından soyun ortak 

mülkiyetini, kendi soyundan olan erkeklere bırakması hem soyun hem de soya ait 

olan toprağın mülkiyetinin altında yatan meşruluk kaynağıdır. Kadın cinselliğinin 

denetiminde yaşanacak en küçük zafiyet, soyun temizliğine şüphe düşürdüğü gibi, 

özel mülkiyetin doğru soy çizgisini takip etmediğine ilişkin bir yargının oluşmasına 
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neden olur.  Bu yargının oluşması, topluluğun özerkliğini yitirmesine dolayısıyla 

diğer klanlar karışında güçsüz kalmasına yol açar. Bu yüzden de onur düzgesi 

aracılığıyla kadınlar topluluğun hem maddi hem de ahlaki özerkliğinin korunması 

amacıyla sıkı sıkıya denetlenir. Bu denetim kadın ve erkeklerin toplumsal cinsiyet 

konumlarını belirlediği gibi toplumsal yapıyı da düzenler (Abu-Lughod,2004).  

Bu bölümün birinci başlığı altında gerçekleştirilen ve babalık ilkesine ilişkin 

olan tartışmalardan da hatırlanılacağı gibi kadın cinselliğinin saflığı ve soyun 

dolayısıyla mülkiyetin korunması arasındaki ilişki birçok çalışmanın farklı toplumsal 

yapılar açısından üzerinde durduğu bir konudur (Akal, 1998; Berktay,2000,). 

Söz konusu ilişki, bu kültürel ve coğrafi bölgede farklı olarak kendini 

soyluluğa ilişkin geliştirilen bir söylemle göstermektedir. Bu söylemle namus olgusu 

arasında derin bir bağ vardır. Bu nedenden dolayı soyluluğa ilişkin geliştirilen söylem 

ile namus olgusu arasındaki ilişkinin analiz edilmesi gerekmektedir.  

Kadın ve toprak arasında kurulan ilişki yeni değildir. Ancak bu coğrafyada 

kadın cinselliğinin saflığı ve soyluluk arasında doğrudan bir ilişki kurulmakta, 

soyluluk da toprak üzerinde sahip olunan hakların meşruluğunun temeline 

yerleştirilmektedir. Kadın cinselliğinin saflığı/soyluluk/toprak arasında kulan bu ilişki 

namus olgusunun arka planını oluşturmaktadır (Tillion,2006). 

Tillon’a göre bu coğrafyada, “bir toprak parçasının gerçek sahipleri olmak” 

(2006:153) ancak soylulukla mümkündür. Soyluluk,  kadın cinselliğinin saflığının 

korunması yoluyla, “soya yabancının karışmasını” engelleyerek mümkün olmaktadır 

(Tillon,2006:161). Başka bir ifadeyle, erkeğin kadını döllemesi ve toprağı 

tohumlaması, aynı anda ikisi üzerinde de sahip olduğu iktidarın kaynağıdır. 
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Toprak sahipliğinin meşru nedeni olan soyluluğu sağlamanın tek yolu, 

grubun yabancıları içine almamasıdır. İçine yabancı almamak soyluluk yaratmak için 

yeterlidir. Bu nedenle de soya üye kadınlar soya üye erkeklere saklanmakta, yabancı 

soylara kapatılmaktadır: “Ve bu durumda herhangi bir atanın soyundan gelmiş olmak 

gururlanmak için yeter, artar bile. Ve hemen herkes birinin soyundan gelir”. Başka bir 

ifadeyle herkes soyludur (Tillon, 2006:161). 

Akdeniz ve Ortadoğu’nun tamamını kapsayan coğrafi bölgeden soyluluk ve 

toprak sahipliği birbirine denk gelen iki unsurdur. Bir toprak parçası üzerinde hak 

iddia edebilmek için, toprağın geçmişten itibaren aynı soya üye, yani soylu insanlar 

tarafından kullanılıyor olması gerekmektedir. Bu coğrafyada, üzerine yerleşilerek el 

konulan toprak, ancak aynı soydan gelen insanlar tarafından paylaşıldığı zaman 

sahiplenilebilir (Tillon,2006: 153 - 4).  

Soyluluğun sağlanması yoluyla sahip olunan toprak, dolayısıyla iktidar, 

böylece olgu olarak namusu doğuran temel etkenlerdendir. Kadın hazzının ve 

doğurganlığının denetimi, soyun garanti altına alınmasında dolayısıyla da soya ait 

toprak üzerinde iktidarın sağlanmasında hayati öneme sahiptir. Ancak soyluluğa 

ilişkin geliştirilen bu söylemin “istilacı yabancının varlığı”nın, Yuval-Davis (1997)’in 

ifadesiyle çokkültürlüğün bir sonucu olduğu akılda tutulmalıdır. 

Tillion (2003) kadınları yabancıya kapatmanın, aynı zamanda istilacı 

yabancıyla gelen çok kültürlü yapılar içinde azınlık olarak kalan bu topluluklar 

açısından kanın ve toprağın korunmasındaki işlevine dikkat çeker. “Akdeniz’in soylu 

sakinlerinin” zaten kavimlere bölünmüş toplumsal örgütlenmesi istilacılara karşı 

verilecek bir mücadelenin önünü kapatmaktadır. Bu durumda istilayı göğüslemekten 

aciz olan Akdeniz’in soylu sakinleri kanı ve toprağı korumak için içeriye yani kendi 
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kadınlarına yönelir. Kadın üzerende kurulan iktidarın başarısı, kana kanın toprağa 

toprağın karışmasını engellemedeki, başka bir ifadeyle soyluluğu sağlama ve 

korumadaki başarıyla paralel hale gelir (Tillion,2006:.153-54). 

Soncu namus olgusu olan çatışma ve gerilim ortamını benzer bir çerçevede 

açıklayan diğer bir isim Nira-Yuval Davis (1997)’tir. Akdeniz toplumlarında farklı 

etnik kökenlerle yüz yüze ilişkilerin hakim olduğu çok kültürlü bir toplumsal yapı 

vardır. Her bir topluluk diğer etnik köken karşısında kendi maddi ve ahlaki varlığını 

yitirme tehlikesi altında olduğunu düşünür. Kadın hazzının/doğurganlığının denetimi 

üzerinden yükselen namus olgusu bu kaygının hem sonucu hem de ortadan 

kaldırılmada başvurulan bir stratejisidir (Yuval-Davis, 1997: 29). 

 Bu coğrafyada yaşayan insanlar namus olgusu etrafında örgütlenen değerler 

ve yasaklar aracılığıyla kendi soylarını/etnik kökenlerini ve soya/etnik kökene ait 

teritoryal sınırları çizen toprağı garanti altına almak için kadın hazzını/doğurganlığını 

denetim altında tutuma yoluna giderler. Maddi ve ahlaki varlığın koruması için 

seçilen yol kadınların denetiminidir. Doğurganlık özelliği, kadının bağlı bulunduğu 

topluluğun biyolojik ve kültürel yeniden üreticileri olarak kodlanmasına yol 

açmaktadır (Yuval-Davis,1997:26-30).  

Her bir topluluk kendi kimliğini aynı soydan ya da ortak bir kökenden 

geldiği varsayımı üzerinden kurar. Kadınların cinsel denetimi de o topluluğa üye 

bireylerin topluluğun gerçek üyeleri olarak dünyaya gelmelerini sağlar. Bir 

topluluğun gerçek üyesi olmaktan kaynaklı haklara-aynı toprağa sahip olma, grup 

içindeki dayanışma ve yardımlaşmadan faydalanma gibi- sahip olacak bireyin aynı 

kökeni paylaştığı da garanti altına alınmış olunur (Yuva-Davis,1997: 26-7-8). 
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Aynı soydan gelmek için o soya üye bir anadan-babadan doğulması 

gerekmektedir. Doğan çocuğun o soyun gerçek üyesi olduğu ancak kadının cinsel 

saflığının göstergesi olarak okunan namus olgusu ekseninde ortaya çıkan değer ve 

kurallar ile sağlanabilir. Bu coğrafyada her bir topluluk kendini öteki ile kurduğu ve 

soyluluğuna vurgu yapan bir farklılık ilişkisi içinde inşa eder. Farklılıkların 

kurulduğu temel nokta kadınların cinsel davranışları, yani cinsel ahlaklarıdır. Cinsel 

ahlak bir grubun soyunun korunduğuna ilişkin veri ile yüklüdür. Bu nedenle 

kadınların namuslarına ilişkin göstergeler toplulukların kendi kimlikleri ve değerleri 

açısından son derece önemlidir (Tillon,2006; Yuval-Davis,1997). 

Kadınlar bağlı bulunduğu topluluğun biyolojik ve kültürel sınırları olarak 

imlenmekle kalmaz, bu topluluğa ait değerlerin birer taşıyıcıları olarak da tanımlanır. 

Kadınların bu konumu, kolektif namus anlayışı ile denetlenmelerine yol açar. 

Kolektif namus algısı, topluluğa veya etnik gruba üye her bir kadının yine aynı 

topluluğa veya etnik kökene üye erkekler tarafından soyun veya ırkın korunması 

amacıyla denetlenmesi anlamına gelmektedir. Bu denetim farklı etnik grupların ve 

dolayısıyla çatışmanın yüksek olduğu topluluklarda daha katı ve serttir (Yuva-

Davis,1997:26-7-8).  

Başka bir ifadeyle, Akdeniz ve Ortadoğu coğrafi ve kültürel bölgesindeki 

anlamları ve işlevleri ile namus olgusu içerdiği iki özellik çerçevesinde 

tanımlanabilir. Birincisi bu bölgede namus olgusu aracılığıyla, kadın cinsel saflığı 

erkeğin şerefinin, dolayısıyla da bağlı bulunduğu soyun adının değerinin 

belirleyicisidir.  Bu durum kadını, erkek baskısına ve şiddetine açık hale getirir. İkinci 

olarak namus olgusu,  akrabalık ilişkileri üzerinden yükselen bu toplumsal yapıda 

hem akraba/yabancı arasındaki zıtlığın kurulmasında hem de bu zıtlık ilişkisinde 
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yabancıya karşı üstünlük sağlamada kullanılan değerler ve kurallar bütünü olarak 

ortaya çıkar. Olgunun bu iki işlevi birbirine derinden bağlıdır. Akrabalığın 

sağlanmasında ve korunmasında olduğu kadar, yabancı karşısında üstün gelmede de 

kadın cinselliğinin saflığı temel alınır (.Bourdieu,1974:228-30). 

Akrabalık bağının koruması ve namus arasındaki ilişki soyluluğa ilişkin 

geliştirilen söylemi yaratmaktadır. Bu söylem aynı zamanda soyluluğun sağlanması 

ve korunması için bir takım stratejilerin de geliştirilmesene neden olmuştur. Bu 

stratejilerin başında, kadınların mirastan dışlanması yoluyla toprağın korunması ve 

baba yanlı kuzen evliliği ile de soya ait kadınların soy içinde tutulması gelmektedir. 

Baba yanlı kuzen evliliği iki amaca birden hizmet etmektedir.  

 

1.3.2.1. Soyluluk, baba yanlı kuzen evliliği ve kadınların kandaşlığı  

Bu toplumlarda en yaygın ve makbul evlilik biçimi, endogaminin(içevlilik) 

bir türü olan baba yanlı kuzen evliliğidir. Endogamiyle (baba yanlı kuzenle evlilik) 

amaçlanan, kadını aile içinde tutarak soyu ve soya ait toprağı yabancıdan korumaktır. 

Endogaminin bir türü olan baba yanlı kuzenle evlilik ile miras birliği sağlanmakta ve 

soyun saflığı garanti altına alınmaktadır (Peristiany,1975;  Rivers,1965;  Zeid,1965) 

Bu tartışmalar endogaminin kabileciliğin yeniden üretimindeki işlevlerini 

görünür hale getirirken, namus olgusuyla ilişkisini açıklamada yetersiz kalmaktadır. 

Tillon (2006), konuya ilişkin geliştirdği tartışmasında endogami ve namus olgusu 

arasındaki bağa odaklanmaktadır. 

Soyluluğun sağlanmasında ve korunmasında başvurulan temel strateji 

“kardeş” olarak nitelendirilen baba yanlı kuzenlerle evlenmektir. Akdeniz’in her iki 
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yakasında da amca kızları kız kardeş olarak adlandırılır. İlginç olan kız kardeşlerin 

aynı zamanda en makbul eş olarak görülmeleridir. Kız kardeşlerle evlenmek, 

soyluluğun sağlanması ve korunması için başvurulan en temel stratejidir. Bu 

topluluklarda soylu olmak için başka soylarla karışmamak gerektiğine inanılır. Bu 

inançtan beslenen endogami aynı zamanda namus olgusunun ve cinayetlerinin altında 

yatan nedenlerden biridir (Tillon, 2006:43-47). 

Bu bölümün önceki ana başlığı altında gerçekleştirilen tartışmalardan da 

hatırlanacağı gibi Levi-Strauss (1996) egzogaminin (dışevlilik) toplumların yerleşik 

hayata geçmeleri sonucunda birbirleri ile kurmak zorunda kaldıkları ilişki sonucunda 

ortaya çıktığını öne sürer. Kadınların gruplar arasındaki değiş tokuşu topluluklar 

arasındaki iletişimi, toplumsalı mümkün kılmıştır (Levi-Strauss,1996).  

Tillon (2006) Levi-Strauss tarafından geliştirilen bu tartışmaya atıfta 

bulunarak Akdeniz ve Ortadoğu toplumlarındaki biçimiyle endogaminin 

yaygınlığının bu toplulukların diğer topluluklarla ilişkisini ve daha da önemlisi 

kadınların kadınlık durumunu nasıl etkilediğini tartışmaya açmaktadır. 

Daha önce de aktarıldığı gibi bu toplulukların yaşadığı coğrafi bölge istilaya 

açıktır.  İstilalar sonucunda hakim örgütlenme yapısı olan kavimler evrimi yarım 

kalmıştır. Bu tür bir dış etki endogaminin evrim aşamalarının yarıda kesilmesine yol 

açmış ve endogaminin bir türü olan baba yanlı kuzen evliliğinin en makbul ve yaygın 

evlilik türü olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur (Tillon,2006:103). 

Çürümüş bir değer olan namusu ortaya çıkartan koşullar,  endogaminin bu 

türüyle iki açıdan yakından ilişkilidir. Birincisi, kadınların aile içi erkeklere 

saklanması şiddet nesnesi olarak imlenmelerine neden olmuştur. İkinci olarak, yine 
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kadınların aile içi erkekler için saklanıyor olması endogami ile edinilmek istenen 

faydayı ortadan kaldırmıştır: Topluluklar kendi içlerine kapalı küçük kümeler halinde 

kalmıştır.  Öteki soylarla ya da topluluklarla girilen ilişki kadınlar ve toprak 

üzerinden sürdürülen bir çatışma ve rekabet ilişkisi haline gelmiştir. Yabancı, kadına 

ve toprağa yönelik bir tehdit olarak kodlanmıştır (Tillion, 2006:43 vd.).  

Girard (2003), gerek ensest yasağının gerekse onu takip eden dış evlilik 

yasasının bir tür şiddetten kaçınma stratejisi olduğunu söylemekle kalmaz, her 

ikisinin de kadın hazzının erkekler arasında yarattığı rekabet ve şiddeti engellemek 

için getirildiğini savunur. Ensest yasağı ve onu takip eden egzogami (dışevlilik) ile 

amaçlanan, cinselliğin ve dolayısıyla cinsellik için kız kardeşler ve analar için 

girilecek rekabet sonucunda ortaya çıkacak şiddettin dışarı yönlendirilerek kurala 

bağlanmasıdır. Bu durumda egzogaminin olmadığı toplumlarda cinselliğin dolayısıyla 

şiddettin içeriye yöneleceğini de söylemiş olur ki bu namus olgusunu açıklamak 

açısından kilit bir önermedir (Girard,2003). 

Dünyanın tümünde yasaklanan ensestin, Akdeniz’in her iki yakasında da bu 

denli meşru ve makbul görülmesi şaşırtıcıdır.  Kız kardeş olarak nitelenen amca 

kızıyla evliliğin Levi-Strauss’un dışevlilik ile sağlanmak istenen faydayla çatıştığı 

kesindir. Ensestin bir türü olan baba yanlı kuzen evliliği, hem cinselliğin dolayısıyla 

rekabet ve şiddetin içeri yönelmesinin, hem de diğer topluluklarla girilen ilişkinin 

kadın ve toprak üzerinden yürütülen bir rekabet dolayısıyla çatışma ilişkisi olmasının 

altında yatan nedenlerden biridir. Tillon’un kelimeleriyle endogaminin bozulmuş bu 

hali, kendi kurbanlarını yaratmaktadır: Akdenizli kadınlar: 
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“Endogam, yani iki erkek kardeşin çocuklarının, birinci derece kuzenlerin 

evlenmesi olarak karşımıza çıkan evlilik sistemi tehlikeli bir sosyal işleyişle iç içe 

geçer: kadınların kapatılması, öldürülmesi (Tillon,2006: 63). 

Namus olgusu ekseninde ortaya çıkan çatışmada şiddettin nesnesi/kurbanı 

kız kardeşlerdir. Girard (2003), erkek kardeşler arasındaki çatışmanın kurbanları 

çatışmayı başlatan erkekler değil, cinselliğinden dolayı rekabete ve çatışmaya yol 

açtığı için kız kardeşler olduğunu söyler. Şiddet hiçbir zaman şiddetti başlatana 

dönmez, bunun yerine şiddetle ilişkilendiren ve şiddetti başlatan gibi egemen 

olmayan bir ikame kurban tarafından doyurulur. İkame kurban, şiddettin 

doyurulmasında dolayısıyla sistemin korunmasında kullanılan öznelerdir (Girard, 

2003). 

Yukarıda aktarılan tartışmalar, amacı hazzın ve doğurganlığın denetim olan 

namus olgusunun öznelliğin inşasında olduğu kadar toplumun düzenlenmesinde de 

kullanıldığın göstermektedir. Soyun ve soya ait toprağın korunması için kadın bedeni 

namus adı altında toplanan yasaklar çerçevesinde denetlenmektedir. Baba yanlı kuzen 

evliliğinin nüfusun kontrolünde ve denetiminde bir yol olarak kullanılması iktidarın 

başından beri biyo-iktidar olduğunu gösterdiği kadar, erkek olduğunu da 

göstermektedir.  

 Baba yanlı kuzen evliliği erkeğin kendisine ait gördüğü soyu, dolayısıyla 

soy üzerinden yükselen ataerkil sosyal sistemi korumak için seçtiği bir stratejidir. 

Takip eden başlıkta soy ve dolayısıyla kandaşlık üzerinden yükselen bu topluklarda 

kadının soy içindeki yeri analiz edilecektir. Böylece soylu olmak ve kalmak için eş 

olarak seçilen “kız kardeşlerin” akrabalık konumları ile namus olgusu arasındaki 

ilişki tartışmaya açılacaktır. 
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1.3.2.1.1. Kadının yabancılığı  

Bu aşamaya kadar aktarılan tartışmalar kadınla kurulan kandaşlık ilişkisinin 

biçimini kısmen görünür kılmıştır. Ancak kandaşlığının daha ayrıntılı bir şekilde 

analizinin, baba yanıl kuzen evliliğine yönelik açık tercihin altında yatan nedenleri 

dolayısıyla da namus olgusu etrafında örgütlenen değerlerlerin ve kuralların 

nesnesinin neden kadınlar olduğunu önemli bir açıdan görünür kılacağı 

düşünülmektedir: Kadının doğurganlıkta, dolayısıyla soyun aktarımında ve akrabalık 

ilişkisinin kurulmasında erkekler tarafından sistemli bir şekilde inkar edilen payı. 

Bu coğrafyada baba yanlı kuzen evliliği endogaminin gerçek türü olarak 

görülen tek evlilik biçimidir. Namus olgusunun temel ahlaki değer olarak 

deneyimlendiği bu topluluklarda soyun bir tek erkek tarafından aktarıldığına 

inanılmakla kalmaz, ayrıca akrabalık bağının de bir tek erkek aracılığıyla 

kurulduğuna inanılır (Abu-Lughod,2004; Kandiyoti,1997; Tillon, 2006).  

Klasik ataerkilliğin hakim olduğu coğrafyada, toplumsal örgütlenme birden 

fazla kuşaktan oluşan geniş hane yapıları üzerinden yükselmektedir. Hanenin 

geçimliği hanedeki erkeklerin ortak malı olarak görülen topraktır. En yaşlı erkek, 

geniş hane yapısının ve hane içinde yaşayan tüm bireylerin sahibidir. Bu bölgede 

yaşanan ataerkillik türü diğer ataerkillik türlerinden farklı bir özelliğe sahiptir. Bu 

topluluklarda toplumsal örgütlenmenin aracılığıyla şekillendiği kan bağının, bir tek 

erkekle kurulabileceği düşünülmektedir Klasik ataerkillikte akrabalık bir tek baba 

yanlı olmaktadır. Kadının kan bağı akrabalık için yeterli sayılmamaktadır. Bu nedenle 

de kadınlar aracılığıyla akrabalık ilişkisi kurulmamaktadır (Kandiyoti,1997:120-22). 
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Baba yanlı kuzen evliliği soyun ve soya ait olan toprağın korunması 

amaçlarına hizmet ettiği kadar kadınların ataerkil yapı içinde güç kazanmalarına da 

hizmet etmekte, bu yüzden de erkekler kadar kadınlar tarafından da tercih 

edilmektedir (Abu-Lughod:2004; Kandiyoti,1997). 

Abu-Lughod (2004)’a göre, baba yanlı kuzenle evliliği kız çocukları 

tarafından, cinsiyetlerinden dolayı sahip olmadıkları “gerçek akrabalık” konumunu 

edinmelerinin bir yolu olarak görülmektedir. Soy sistemi üzerinden yükselen 

toplumsal yapıda kadınlar gerçek akraba olarak görülmemekte bu yüzden de 

kandaşlıktan edinilen bir takım haklardan ve avantajlardan (miras hakkı, çocuklarının 

gerçek akraba sayılması, kendi aileleriyle aynı sosyal ortamı paylaşma ve dayanışma 

gibi) mahrum bırakılmaktadır. Baba yanlı kuzenle evlilik yapan kadınlar söz konusu 

haklara erişim olanağına sahip olmaktadır (Abu-Lughod,2004: 72-82). 

Baba yanlı kuzen evliliğinin kadınların ataerkil yapıda güç kazanmak için 

kullandıkları bir strateji olduğu Kandiyoti (1997) tarafından da kabul edilir. Yazar 

kadınların ataerkil yapıda güç kazanmak için geliştirdikleri stratejilerin tümünü 

ataerkil pazarlık kavramı altında tartışır. Ataerkil pazarlık kavramı kadınların 

toplumsal uyum ve direniş stratejileri üzerinde odaklanan bir bakış açısının 

geliştirilmesine yaramaktadır. Bütün egemenlik sistemlerinde olduğu gibi erkek 

egemenlik sistemlerinin de hem koruyucu hem de baskıcı öğeleri vardır ve her sistem 

içinde kadınların kendi güç ve özerklik kaynakları vardır. Dolayısıyla onları 

eziyormuş gibi görünen sistemlere kadınlar da erkekler kadar bağlı olabilir 

(Kandiyoti, 1997:13). 

Kandiyoti(1997)’nin bu yaklaşımı Foucault (2003)’un iktidar anlayışı ile 

uyum içindedir. Focault’a göre iktidar, sabit, durağan bir olgu olmayıp bir ilişki 
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biçimidir. Bir ilişkiye iktidar ilişkisi diyebilmek için bu ilişkide bir direniş alanın 

olması gerekmektedir. 

Kadınların ataerkil yapıyla girdikleri ilişkinin bu çerçevede analiz edilmesi 

gerekmektedir. Kadınlar ataerkil yapıyla girdikleri pazarlık aracılığıyla hem kendi 

öznellik konumlarını hem de ataerkil yapıyı aktif olarak üretmektedir Akraba evliliği 

kadınların ataerkil yapı içinde güç kazanmak için başvurduğu güçlendirme 

stratejilerinden birisidir.  

Abu-Lughod (2004) kazanılan bu iktidarın cinsiyete dayalı hiyerarşiyi 

etkilemezken, kadınlar arasında bir hiyerarşi yarattığını savunur. Akraba evliliği 

yapan kadınlar “yabancıyla” evlenen kadınların statüsünü kendilerinden daha düşük 

görmekte ve bunu sıklıkla dillendirmektedir. Kadınlar arasındaki iktidar mücadelesi 

böylece içinde kadınlığa ilişkin kimliklerin inşa edildiği dolayısıyla ataerkil yapının 

yeniden üretildiği bir yer haline gelir (Abu-Lughod,2004: 72-82). 

Kadınların farklı kadınlık konumları ile girdiği iktidar ilişkisinin 

yorumlanmasında Aksu Bora tarafından geliştirilen tartışmalar yol göstericidir. Aksu 

Bora (2005), kadınların sınıfsal konum, etnik köken ve yaş gibi değişkenler 

çerçevesinde birbirleriyle ötekilik ilişkisi kurduklarını söyler. Bu ötekilik ilişkisi 

kadınlık kimliklerinin dolayısıyla ataerkil yapının üretilmesinde önemli işleve sahiptir 

(Bora,2005). 

Kadınlık ve erkeklik birbirine simetrik bir biçimde kurulmamakta ve 

asimetrinin gerisinde cinsiyetlerarası eşitsizlikler yeralmaktadır. Bir “insanlık normu” 

olarak erkeklik, kadınlar açısından hiçbir zaman “öteki” değildir, erkek egemenliği 

böyle bir kurguyu imkansız kılar. Erkeklik, egemen bir konum olarak kadınlıktan 
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farklılaşarak kurulurken ve erkekler asındaki hiyerarşi kadınlığa mesafeye göre (de) 

belirlenirken, kadınlık kedini erkek olmayan olarak değil, “cahil olmayan”, “iffetsiz 

olmayan”, “bedensel olmayan” gibi başka kadınlarla ayıran farklarla kurar 

(Bora,2005:47).  

Kandiyoti (1997) ve Abu-Lughod (2004) tarafından geliştirilen tartışmalar, 

kadının akrabalık konumunu görünür kıldığı kadar, kadınların kendi akrabalık 

konumlarına neden ve nasıl rıza gösterdiğini de görür kılmaktadır. Ancak diğer 

taraftan bu tartışmalar, bir başka soruyu doğurmaktadır: Kadın eğer gerçek akraba 

olarak görülmüyorsa ve bu yüzden de soyun aktarımında/ akrabalık bağının 

kurulmasında hiçbir etkisi olmadığı düşünülüyorsa, neden soylu olmak ve kalmak 

için kız kardeş olarak nitelenen baba yanlı kuzenler eş olarak seçilmektedir? Bu 

sorunun yanıtı birinci bölümün ilk ana başlığında aktarılan ve ataerkil sistem öncesi 

dönemi tartışan çalışmaların yardımıyla verilebilir. 

Nedenini bilmedikleri dönemlerde, erkekler kadın doğurganlığına korku ve 

kıskançlıkla yaklaşmaktaydı. Doğurganlıktaki payını keşfeden erkek, kadın 

doğurganlığını küçümseme yoluna gitmiştir. Ancak erkek kadının doğurganlıktaki 

payını küçümseyemeyeceğini anlayınca sahip olamadığı bu özelliğe yarattığı ataerkil 

sistemle onu denetim altına alarak sahiplenmeye çalışmıştır. Bu sistem içinde kadın 

erkeğin dölünün taşıyıcısı, erkek ise dölüyle soyut olanın, yani soyun yaratıcısı olarak 

imlenmiştir. Soyun yaratıcısı olarak imlenmesi aynı zamanda soyut olan sistemin 

yaratıcısı ve sahibi olarak imlenmesine de neden olmuştur (Akal,2005; 

Berktay,2000;Türcke,1997).  

Kadınlar üzerinde kurulan bu hakimiyet, karşı cinsi bir yandan potansiyel bir 

tehlike, diğer yandan da aşağı bir sosyal katman olarak sunan erkek söyleminin 
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meşrulaştırır. Ancak bu küçültücü söylemi ve meşrulaştırdığı erkek üstünlüğünü 

sarsan gerçek, dışlanan varlığın doğurganlığı nedeniyle bir yaratıcı olmasıdır; 

yönetenlerin ve yönetilenlerin yaratıcısı… Beslemeyen ve doğurmayan kesimin 

besleyen ve doğuran kesime karşı giriştiği saldırı ve kurduğu hakimiyette erkek 

söyleminin başlıca hedefi söz konusu yaratıcılık olacaktır (Akal,1994: 28-9).  

Erkek bu yüzden kadını denetim altında tutabileceği ara bir konuma 

yerleştirmiştir: Kadın sahibi olamadığı çocukları doğurmakta, erkek ise kadını 

yarattığı ataerkil sistem aracılığıyla denetleyerek, onun doğurduğu çocuklara, 

dolayısıyla soya sahip olmaktadır (Akal,1994: 25).  

Akal (1994) gibi Pateman (1989) da, bu paradoksal konumun kadının tüm 

iktidar araçlarından dışlanmasına yaradığını söyler. Kadının elinden doğurganlık 

özelliğinin alınması onun iktidardan dışlanmasının bir yoludur (Georgoudi, 2005: 

446).  

Yukarıda aktarılan tartışmaların tümü namus olgusunun ortaya çıktığı 

topluluklar açısından iktidarın iki kaynağının olduğunu söylemeyi mümkün 

kılmaktadır: Soy ve toprak. Her ikisinden de kadının katı kurallar aracılığıyla 

dışlandığı görülmektedir. Kadının, soyun aktarımında olduğu gibi, akrabalığın 

kurulmasında da etkisiz olduğu düşünülmekte ve soyun ortak malı olan topraktan bu 

nedenle kadın hiçbir hak talep edememektedir. 

Kadın, aslında soyun ve toprağın sahibi olmayan içerdeki yabancıdır. Soy 

içindeki yabancının denetlenmesinde, namus olgusu etrafında örgütlenen değer ve 

kurallara başvurulmaktadır. Soylu olmak ve kalmak için amca kızlarının eş olarak 

seçilmesi, erkek tarafından sistemli bir şekilde inkâr edilen kadının doğurganlıktaki 
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payını görünür hale getirmektedir. Soyluluk için veya soyun saflığı için 

doğurganlığına ihtiyaç duyulan soy içindeki yabancı, yani “gerçek akraba olmayan” 

kadınlardır. 

 Namus olgusunun arka planına ve Kandiyoti (1997)’nin kelimeleriyle klasik 

ataerkil yapı içinde deneyimlenen biçimine ilişkin olan bu tartışmalar, olgu etrafında 

toplanan kural ve değerlerin toplumu düzenlemede bir biyo-politik olarak 

kullanıldığını söylemeyi mümkün kılmaktadır.  

Namus olgusu etrafında toplanan cinsel ahlaka ilişkin kural ve değerler, 

toplumsal cinsiyet kagorilerinin oluşturulmasında işlevseldir.  Toplumsal yapı, 

eşitsizlikler içeren cinseyet/toplumsal cinseyet kategorileri çerçevesinde 

örgütlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında, namus olgusu cinsiyet eşitsizliklerinin 

altında yatan dinamiklerden biridir. 

 Bu başlık altında gerçekleştirilen ve namus olgusunu tarihsel koşulları 

içinde tartışan kuramsal çalışmalar temelde kendini “köylü” olarak tanımlayan ve 

öznellik konumunu bağlı bulunduğu aşiretin kimliği ile ilişkili kuran kadın ve erkek 

öznelerin görüşmelerinin yorumlanmasında kullanılacaktır. Namus olgusu sadece 

geleneksel yapıları düzenlememktedir. Olgu tarihsel devamlılığı içinde günümüz 

“modern” toplumları açısından da varlığını korumaktadır  

Kadın cinselliğinin/doğurganlığının denetimi sorunu deneyimlendiği 

toplumunun içinde bulunduğu tarihsel döneme, maddi ve kültürel koşullarına göre 

farklılaşsa da dönüşerek varlığını korumaktadır (Pateman, 2004:122).  

Namus olgusunun Akdeniz ve Ortadoğu toplumları açısından kadın 

hazzını/doğurganlığını denetlemede kullanılan değer ve kurallardan oluştuğu göz 
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önüne alındığında, olgunun tarihsel bir devamlılık göstererek kendini koruduğu 

görülecektir. Ancak sorun bu devamlılığın hangi farklılıklar barındırdığıdır. 

Takip eden başlıkta söz konusu devamlılığı tartışan çalışmalar aktarılacaktır. 

Çalışmanın sınırlıkları göz önüne alınarak namus olgusuna ilişkin geliştirilen 

tartışmalar Türkiye’yi konu alan çalışmalarla sınırlı tutulmuştur. Ancak bu 

çalışmaların tartışılmasında birinci başlıkta yer alan kuramsal çalışmalara da 

dönülecektir.  

 

1.3.3. “Klasik Ataerkillikten” “Modern Ataerkiye”:  Namus Olgusunda 

Yaşanan Dönüşümler 

Bir önceki başlık altında klasik ataerkilliğin temel örgütlenme biçimi olduğu 

toplumsal yapılarda, olgunun içerdiği anlamlar ve üstlendği işlevler aktarıldı. Bu 

başlık altında Türkiye’de Cumhuriyet rejimine eşlik eden ve Durakbaşa (1998)’nın 

adına “Batı tipi ataerkillik” dediği yapılarda olgu olarak namusun nasıl tanımlandığı, 

dolayısıyla öznelliğin inşasında ve toplumsal yapının düzenlenmesinde nasıl 

kullanıldığı sorusunun yanıtı aranmaktadır. Bu sorunun yanıtının aranması, aynı 

zamanda alan araştırmasında elde edilen ve kentli/eğitimli sınıfa ait olan verilerin 

yorumlanmasında kullanılacak kuramsal çerçevenin de geliştirilmesine hizmet 

edecektir. 
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1.3.3.1. Dönüşen İçeriği, İşlevleri İle Namus Olgusu  

Akrabalık bağları etrafında örgütlenen geniş hane tipine dayalı toplumsal 

yapıda kadınların cinsel denetimindeki başarı, bir soyun başka soylardan hem maddi 

hem de ahlaki koşulları çerçevesinde ayrılmasında kilit öneme sahiptir 

(Sirman,2006:49). Kadınlar, doğurganlık özellikleri nedeniyle milliyetçi söylem 

içinde de topluluğun/etnik kökenin biyolojik ve kültürel yeniden üreticileri olarak 

imlenir ve denetlenir (Yuval Davis,1997). 

Birçok feminist, milliyetçiliğin kadın cinselliğinin/doğurganlığının denetimi 

sorunu ile ilişkisine dikkat çeker. Milliyetçiliğin kendisi ortak bir köken miti ile bu 

kökeni paylaşan insanların üzerinde yaşadığı ve kadına benzetilen vatan toprağı 

etrafında örgütlenen bir söylemdir. Kadınların doğurganlık özelliği onların vatan 

toprağına benzetilmelerine yol açmakla kalmaz, tıpkı vatan toprağı gibi öteki etnik 

kökenlerden korunması gereken sınırlar olarak imlenmelerine neden olur (Antihias ve 

Yuval-Davi,1992; Blom, 2000; Çağlayan, 2007; Hagemann,2000; Mcclintoct, 1995; 

Mosse, 1985, Nagel, 2000; Najmbadi, 2000;  Sirman:2000, 2006,, Yuval-Davis, 

2003, 1998; Walby, 2000). 

Sirman (2006) da bu çalışmalarla uyumlu olarak milliyetçi modernleştirici 

Kemalist projeyle birlikte Türkiye’de namus olgusunun öncelikle vatan toprağına ve 

ulusa bağlılığı-sevgiyi içeren bir anlama kavuştuğunu söyler. İkinci olarak namus 

olgusu “Batı tipi” ataerkilliğin tesisinde büyük işlev gören “yeni aile” ile birlikte yeni 

anlamlar ve işlevler kazanmıştır (Sirman, 2006). Bu çalışmada, namus olgusu ikinci 

çerçeve içinden analiz edilecektir. 
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Namus olgusu cumhuriyet öncesi hakim olan ataerkil yapıda olduğu gibi,  

cumhuriyet rejimine eşlik eden ataerkil yapıda da cinselliği, dolayısıyla aile 

kurumunu ve toplumu düzenlemeye devam etmektedir. Ancak milliyetçi-

modernleştirici projeyle ortaya çıkan yeni ataerkil yapıda, olgunun içeriği ve işlevleri 

kadar, olgu etrafında örgütlenen değerlerin ve kuralların tesisinde izlenen yöntemler 

de dönüşmüştür (Berktay,1998). 

Osmanlı dönemindeki ataerkil yapı ile Cumhuriyet dönemimin ataerkil 

örgütlenme yapısı birbirinden farklıdır. Birinci yapılanamada kadın, geniş hane 

örgütlenmesine denk gelen ev-içi alana kapatılmakta,  namusu bu alana üye olan 

erkekler tarafından korunmaktadır. İkinci yapılanma açısından kadın, öncelikle aile 

sınırı içinde tanımlanmakta ardından da artık çıkması mümkün olan kamusal alanda 

daha soyut bir namus algısı aracılığıyla denetlenmektedir (Berktay,1998:3,4,5). 

Kadının kamusal alana çıkışı ve onun yabancı erkeklerle bir arada olması 

geleneksel namus tanımları açısından sorunludur. Bu sorunun aşılmasında ise yine 

namus olgusuna başvurulur. Namus olgusu bu çerçevede kamusal alana çıkan kadının 

cinsel saflığını koruduğuna ilişkin bir anlamla yeniden inşa edilir. Kadın, kamusal 

alanda özel alanda sahip olduğu değerlere bağılı kalarak, iffetiyle var olmaktadır 

(Berktay, 1998: 3-4-5). 

Türkiye Cumhuriyet’i kadınların yaşamlarında önemli değişimlere yol 

açacak reformlar yapmışsa da cinsel denetimi resmi olmayan bir yolla yine kolektif 

bir denetim olarak sürdürülmesine katkıda bulunmuştur. Türkiye’deki değişimler 

toplumsal cinsiyet ilişkilerinin en can alıcı kısımlarına, örneğin cinselliğe ilişkin çifte 

standarda ve kadınların rolünün tanımlanması gibi konulara neredeyse hiç 
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dokunmamıştır. Kadınlar cumhuriyet rejimi ile birlikte “kurtulmuş” ama 

“özgürleşememiştir” ((Kandiyoti:1997:70 vd.). 

Kadınların cinsel saflığının aile şerefini doğrudan etkilemesi yine kadın 

cinselliği üzerindeki baskıyı ortaya çıkartmaktadır. Kadınlar bu nedenle eve 

kapatılmakta, ya da kamusal alana çıkışları belli kurallara ve standartlara 

bağlanmaktadır. Kadınların kamusal alandaki varlıklarının sınırlarını belirleyen de 

onların bu konumudur. Kamusal alanda ilişkiye girilen kadınların ya cinsel açıdan 

erişilmeyen kadın statüsüne konmakta (abla, teyze gibi adlarla seslenmek bunun 

göstergesidir), ya da cinsiyetsizleştirilmektedir. Türkiye’de kadının kamusal alana 

çıkışı, ancak cinsiyetsiz birer analar bacılar olarak tanımlanmaları ile mümkün 

olmuştur. Cinsellğinin görünmezliği kadının kamusal alandaki varlığının koşuludur 

(Kandiyoti, 1997:75 vd).  

Yeşim Arat ve Ayşe Kadıoğlu, Cumhuriyet dönemiyle birlikte kadınlardan 

kendi cinselliklerini inkar etmelerinin beklediğini öne sürmektedir (Arat,1998, 1989; 

Kadığolu,1998). Kadıoğlu’na göre cinselliğin inkarı kadınların kamusal alana 

çıkışlarının bedeli gibidir, ve kadınların öznellik konumları ile cinselliklerinin inkarı 

arasında doğrudan ve yakın bir ilişki vardır. Bu nedenle de namus, Batı tipi ataerkil 

yapının hakim denetleyici değerleri arasında görülebilir (Kadıoğlu, 1998:100). 

Cumhuriyet rejimi açısından, modernleşmenin sınırı kadın cinselliğiyle ilgili 

özgürlüklerdir. Bu rejim çerçevesinde de kadına birincil olarak anne ve eş olma 

görevini yüklenmiştir. Türkiye’de modernleşmenin sınırları böylece cinsellik konu 

başlığı altında çizilir. Kadın cinselliği ve kadın konusu yeni aile idealinin bir parçası 

olarak görülmekte ve ulusun kadınlarının Batılı kadınlardan cinsel ahlaka ilişkin sahip 
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olduğu değerler aracılığıyla ayrılması gerektiği düşünülmektedir. Bu sınırlar içinde 

Türk kadınından sadık, iffetli ve namuslu olması beklenmektedir (Bora,2005). 

Yukarıda tartışmaları aktarılan isimler, yeni ataerkil yapının tesisinde 

olgunun kullanıldığını söylemekle kalmaz, Cumhuriyet sonrası tesis edilmeye 

çalışılan ataerkilik türüyle birlikte namusun da yeni anlamlar ve işlevler kazındığının 

altını çizer. Takip eden başlıkta olgu çerçevesinde ortaya çıkan dönüşümler analiz 

edilecektir. 

 

1.3.3.1.1. Namus Olgusunun Bir Biyo-Politik Olarak Düşünülebilirliği  

Türkiye’de Cumhuriyet rejimi ile birlikte ortaya çıkan  “Batı tipi” ataerkil 

yapı,  özel alana yerleştirilen “yeni aile” kurumu üzerinden yükselmektedir. Gerek 

yeni ailenin, gerekse tesisinde yeni ailenin büyük işlev gördüğü bati tipi ataerkilliğin 

yapılandırılmasında modern ahlakın bileşenlerine eklemlenen namus olgusuna 

başvurulmuştur (Durakbaşıa, 1998; Kadıoğlu,1998; Sancar;2004; Sirman,2006).  

Sirman (2006) Cumhuriyet rejimine eşlik eden ataerkil yapının tesisinde de-

tıpkı eskisi gibi- toplumun düzenlenmesinde olgu olarak namusa başvurulduğunu 

söyler. Ancak cinsellik, geniş hane yapılarının hakim olduğu toplumsal örgütlenme 

biçiminden farklı olarak, bu yapıda “yeni aile” kurumu ve modern ahlakın temel 

bileşenlerinden biri olan sevgi temelinde düzenlemekte, namus olgusu bu bağlamda 

dönüşmektedir (Sirman,2006:58-9). 

Anne/baba ve çocuklardan oluşan yeni aile açısından, geniş hane 

yapılarından farklı olarak, aile içi ilişkilerin tanımlayanı karşılıklı sorumluluk, 

işbirliği, sadakat gibi modern ahlaka ilişkin kavramları da içeren sevgidir. Yeni ailede 
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ilişkilerin belirleyeni karşılıklı sevgi ve sorumluluk olduğu için, cinsellik dolayısıyla 

namus olgusu da bu kavramlar etrafında yeni anlamına ve işlevlerine kavuşmuştur. 

Bu çerçevede kadın, cinsel saflığını kocasına/babasına duyduğu, sevgiden ve bu sevgi 

sonucu ortaya çıkan sadakatten/sorumluluktan dolayı kendi korumaktadır (Sirman, 

2006:58-9, 60). 

Cumhuriyet rejimiyle birlikte ortaya çıkan yeni ailede cinselliğin 

düzenleyeni sevgi duygusu olduğu için, namusun tanımlandığı zemin “baskı”dan 

“duygu”ya kaydırılarak bireyselleştirilmiştir. Olgunun baskı zemininden duygu 

zeminine kayması,  beraberinde, korunmasında başvurulan stratejileri, korumakla 

yükümlü olan aktörlerin kimliklerini değiştirmiştir. Olgunun aile içi bir sorun olarak 

tanımlanması,  namustan sorumlu aktörlerin özel alana dahil olan bireylerle 

sınırlandırılmasına yol açmıştır. Hepsinden önemlisi, olgunun korunmasında baskı 

yerine kadının sahip olduğu ve modern cinsel ahlakın bileşenlerini içeren sevgi 

duygusu temel alınmaktadır (Sirman, 2006: 41-52).  

Yeni aileyi düzenleyen temel duygu olarak işaret edilen sevgi ve etrafında 

toplanan sadakat, fedakarlık değerleri, feministlerce özel alanı düzenleyen normlar 

arasında sıralanmaktadır (Pateman,1989, 1994, 2004; Sancar,2004; Okin,1998 

Young:1997) Bu normlar toplumu düzenlemede bir biyo-politik olarak kullanılan 

modern cinsel ahlaka ilişkin söylemsel alanın bileşenleri ile kesişmektedir. Günümüz 

toplumlarının temel düzenlenme biçimi olan özel/kamusal alan ayrımı kadın 

hazzının/doğurganlığının denetimi sorunu çevresinde örgütlenen ataerkil cinsellik 

söylemine derinden bağlıdır. Bu söylem, temelde özel/kamusal alan arasındaki zıtlık 

ilişkisinin kurulmasında büyük işlevler görmektedir. Özel alan kamusal alandan farklı 

olarak adalet/eşitlik ilkeleri aracılığıyla değil, kadın hazzının/ doğurganlığının 
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denetimini amaçlayan ve modern cinsel ahlaka ilişkin olan ataerkil normlar 

çerçevesinde düzenlenir. Kadınların bu normlara kocalarına duyduğu sevgi ve sadakat 

nedeniyle rıza gösterdiği varsayılır (Butler,1994; Eisenstein,1986; Lange,1994; 

MacKinon,2003; Pateman,1989, 1994, 2004; Okin,1989, 1998; Young,1997).   

Özel alan, sadakat/ihanet, aşk, romantizm, cinsel zevk, duygusal destek ve 

mahremiyet gibi modern değerler aracılığıyla düzenlenmekte ve bu değerler aynı 

zamanda toplumu düzenlemede kullanılan modern cinsel ahlaka ilişkin söylemsel 

alanın bileşenlerine denk gelmektedir. Temel düzenlenme biçiminin özel/kamusal 

alan ayrımı olduğu modern toplumlar açısından cinsellik bir düzenleme pratiği, bir 

biyo-politiktir (Sancar, 2004, s:202). 

Modern cinsel ahlak iktidar tarafından öznellğin inşasında ve toplumsal 

yapının düzenlenmesinde kullanılan bir biyo-politiktir. Namus olgusu bu bileşenlere 

eklemlenerek yeni anlamalar ve işlevler kazanmıştır. Cumhuriyet’le birlikte 

benimsenen Batı tipi ataerkillik kadınları namus olgusu ekseninde tanımlamaya 

devam etmektedir. Ancak bu ataerkillik tipi Cumhuriyet öncesinde hakim olan 

ataerkillik tipinden farklı olarak burjuvazinin püriten ahlak anlayışını benimsemiştir 

(Durakbaşa, 1998:28 vd). 

Söz konusu anlayış içinde erkekler kadınları ve kadınlar kendilerini “dişi” 

olarak değil “insan” olarak tanımlamaktadır. Bu çerçeve kadınların kendi sahip 

oldukları ahlak anlayışıyla kendi namuslarını korumaları gerektiğine ilişkin güçlü bir 

vurguyu içermektedir. Bu ahlak anlayışının edinilmesinde aile, eğitimi kurumları 

önemli işlevler görmektedir. Batı tipi ataerkillik anlayışı çerçevesinde ortaya çıkan 

namus algısı Focault’un biyo-iktidar kavramı aracılığıyla analiz edilebilir. Çünkü bu 

anlayış bireyin sahip olduğu ahlak anlayışı çerçevesinde kendi cinselliğini düzenleme 
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ilkesinden yola çıkmaktadır. Batı tipi ataerkilliğin hakim olduğu bu yapılanmada 

kamusal alana çıkan ancak “ailenin şerefi ve namusu” olarak okunmaya devam eden 

kadınların denetlenmesi söz konusu ahlak anlayışının sağladığı araçlarla mümkün 

kılınmaktadır. Bu ahlak anlayışı kadınları cinsiyetsiz birer varlıklar olarak imleyerek 

zararsız hale getirmektedir. Zararsızlık kadınların kendileri tarafından da sahip 

oldukları ahlak anlayışıyla kanıtlanmak zorundadır (Durakbaşa, 1998: :29 vd). 

Sevgi ve sadakat gibi değerler Türkiye’de Cumhuriyet rejimine eşlik eden 

“Batı tipi” ataerkil yapının tesisinde önemli işlevler gören “yeni aile”nin, veya özel 

alanın temel düzenleyici değerleridir. Bu değerler aynı zamanda toplumu 

düzenlemede kullanılan modern cinsel ahlakın temel bileşenleridir. Namus olgusu 

modern ahlakın bu bileşenlerine eklemlenerek yeni anlam ve işlevlerine kavuşmuştur. 

Batı tipi ataerkilliğin tesisinde namus olgusuna başvurulmuştur, olgu olarak namus 

ataerkilliğin bu türü çerçevesinde dönüşmüştür (Durakbaşa:1998; Sancar,200; 

Sirman,2006). Durakbaşa (1998)’nın da belirttiği gibi namus olgusu, Focault’un 

tanımladığı biçimiyle bir düzenleme pratiği ve bir biyo-politiktir.  

Bu başlık altınta aktarılan kuramsal tartışmalar namus olgusunda esas olanın 

erkeğin ve eril düzenin kadın üzerindeki kontrolü olduğu, bu nedenle de eril yaygın 

düzenin bir parçası olan namus olgusunun modernleşme ve kentleşme ile ortadan 

kalkmadığı göstermektedir.  

Namus olgusunun gelenekselden moderne varlığını koruyor olması çalışma 

açısından önemli bir soruyu doğurmuştur: Kadın hazzının/doğurganlığının denetimi 

sorunu “modernleşmeyle” veya “klasik ataerkinin” çözülmesiyle neden ortadan 

kalmamaktadır?  
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1.3.4. Kadın Hazzı: Yasakların Yükseldiği Yer ve Namus Olgusu  

Sosyal sistem, hedefi kadın hazzı olan bir ilk yasak (ensest) ve yasa (dıştan 

evlenme) üzerinden yükselmektedir. Özgür kadın hazzı, erkekler arası yarattığı 

rekabet ve çatışma nedeniyle yasaklarla düzenlenen ilk unsur olmuştur. Kadın 

hazzının yasaklı ilan edilmesinin nedeni erkeklerarası rekabeti sonlandırarak 

toplumsal düzeni sağlamak olduğu için bu yasak ve yasayla sağlanmak istenen 

aslında erkek hazzının düzene sokulmasıdır (Girard, 2003; Pateman, 2004). Kadın 

hazzının erkek arzusunu düzene sokmak, dolayısıyla da erkeklerarası rekabeti 

sonlandırmak için yasaklandığına ilişkin sav Fatima Mernissi (2003, 2004) tarafından 

farklı bir bakış açısı içinden savunulur. Girard (2003)’ın ifadesiyle “başkasının 

kadınına el uzatılmaması gerektiğine ilişkin yasa” Mernissi (2003) tarafından namus 

olgusunu açıklamak için kullanılır. 

Ancak Mernissi (2003)’nin namus olgusu üzerine geliştirdiği tartışmada, 

Girard (2003)’ın yaklaşımının tersine, merkeze konan erkek hazzı değil kadın 

hazzıdır. Girard (2003) erkek arzusunun, canın istediği nesnede karar kılmasının 

toplumsal düzen açısından yaratacağı kargaşa ve kaostan söz ederken Mernissi 

(2003), kadın arzusunun canın isteğin nesnede karar kılmada sahip olacağı 

özgürlüğün sonuçlarına odaklanır. Yazar tarafından geliştirilen bu bakış açısı, 

olgunun özgün yönlerini görünür hale getirmektedir. 

Mersnissi (2003) bu yaklaşımı kendi içinde anlaşılırdır. Freud’u takip eden 

çalışmaların temel bir ön kabulü vardır: Kadın hazzı erkek hazzına göre güçsüzdür, 

ve bu yüzden de erkek hazzını takip eder. Bu bakış açısı Batı’nın kadın cinselliğine 

ilişkin sahip olduğu bakış açısı ile örtüşür (Mernissi, 2003: 38-9). 
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Batı’nın tersine İslam toplumlarında kadın hazzının erkek hazzından güçlü 

olduğuna dair örtük ama güçlü olan bir inanç vardır. Bu inanç namus olgusu 

ekseninde kadına gösterilen baskı ve şiddetle açığı çıkartmaktadır. İslam’i söylemde 

kadın hazzına ilişkin iki hakim söylemin varlığı söz konusudur. Bu söylemlerden 

birincisi, çıkış noktası temelde Freud olan kadın hazzının erkek hazzını takip ettiğine 

ilişkin söylemsel alanla benzerlik gösterir ki bu açık söylemdir. Örtük söylem ise 

kadın hazzının erkek hazzından güçlü olduğudur. Bu söylem, namus olgusunun 

üzerinde yükseldiği bakış açısıdır. Başka bir ifadeyle namus açısından sorun erkeğin 

canın isteği nesnede karar kılmasını değil, kadının canın istediği nesnede karar 

kılmasını engellemektir (Mernissi, 2003: 39-40). 

Girard (2003) ve Pateman (2004)’ın erkeklerarası rekabet dediği aşamaya 

yazara göre ancak kadın hazzının, onun bağlı olan erkek tarafından doyurulmaması 

durumunda gelinir ki kadın hazzının doyurulması mümkün değildir. Erkekler 

doyurulması mümkün olmayan kadın hazzını ancak namus çerçevesinde bastırarak 

denetim altında tutabilirler. Özgür kadın hazzı, kadının başka erkelere yönelmesine, 

dolayısıyla da toplumsal düzen açısından tehlikeye yol açacaktır. Müslüman 

toplumlarda kadın cinselliği aktif olarak görülür, veya Gazali’nin kelimeleriyle erkek 

av, kadın avcıdır. Bu durum toplumsal düzen için tehdit olarak algılanmaktadır. 

Toplumsal düzenin korunması kadının iffetine, dolayısıyla ihtiyaçlarının 

karşılanmasına bağlıdır (Mernissi,2003:47-51). 

Merssini’nin ifadesiyle “Kadın fitnedir; kontrol edilmeyenin şahikası, 

cinselliğin tehlikesinin ve sınır tanımlayan yıkıcı potansiyelinin canlı temsilcisidir”  

ve Müslüman sosyal yapısı bütünüyle kadın cinselliğinin yıkıcı gücüne bir saldırı ve 

buna karşı bir savunma olarak görülebilir (İlkaraca, 2003:25). 
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Bu kuralların varlığının nedeni,  sadece kadın hazzının erkek hazzından 

güçlü olduğuna duyulan inanç değildir. Aynı zamanda kadının sahip olduğu hazzı 

düzene sokmaya yetkin olmadığına ilişkin bir inanç da vardır. İslam ve Akdeniz 

toplumlarında kadınların erkelerden farklı olarak kendi kendilerini denetleyecek 

rasyonel akıldan yoksun olduklarına inanılır. Aynı bakış açısı içinde erkeğin kadın 

hazzı karşısında savunmasız olduğuna ilişkin bir inanç da vardır: Erkek özgür kadın 

hazzı karşısında kontrolünü yitirir. Bu yüzden de her bir kadın bağlı bulunduğu erkek 

tarafından namus olgusu ekseninde denetlenmelidir. Bu denetim önemlidir çünkü 

toplumsal yapının varlığı yine bu denetime bağlıdır (Mernissi,2003).  

Girard (2003), Pateman (2004) ve Mernissi (2003) kadın hazzının 

yasaklanmasının erkek hazının düzenlenmesine hizmet ettiği, ve erkek hazzının 

düzenlenmesinin de toplumu düzenleyen temel etken olduğu noktasında hem fikirdir. 

Mernissi (2003) bu bağlamda ironik olarak,  kadın cinselliğine ilişkin olan birbirinin 

zıttı niteliğindeki İslam ve Avrupa kaynaklı teorilerin aynı sonuca vardığını söyler: 

Kadınlar sosyal düzene zarar verir (Mernissi,2003:51). 

Kadınların, sosyal düzen açısından bir tehtid olarak algılanması, erkekler 

tarafından denetlenmeleri sonucunu doğurmaktadır. Erkeğe, kadını denetleme hakkını 

veren namus olgusu, kadın cinsellğinin ve doğurganlığının tanımlandığı söylemsel 

alanın bir öğesidir.  Namus olgusu etrafında toplanan yasak ve değerler kadın ve 

erkek arasındaki hiyeraşik ilişkinin altında yatan dinamiktir. Dolayısıyla olgu cinsiyet 

eşitsizliklerinin nedenlerinden biridir.  

Bu başlık altında gerçekleştirilen kuramsal tartışmalar kadın cinselliğinin 

denetiminin, atarekil yapıları birleştiren bir sorun olduğunu göstermektedir. Hazzın 
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ve doğurganlığın denetimi sorunu cinsiyet/toplumsal cinsiyeti belirleyen bir 

ideoljidir.  Cinse ideolji, cinsiyet eşitsizliklerinin kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır.  

Hazzın denetimi evrensel bir sorun olmasına rağmen, denetimin biçimi 

yapısal farklılar çerçevesinde şekillenmektedir. Akdeniz ve Ortadoğu toplumlarında 

bu denetimin adı namustur. Namus olgusunun farklı ataerkil yapılara direnerek 

varlığını koruyor olması içerdiği denetim sorunundan kaynaklanmaktadır.  

Takip eden ikinci bölümde Şanlıurfa’da gerçekleştirilen alan araştırmasından 

elde edilen veriler, bu bölüm altında oluşturulan kuramsal bakış açısı içinden 

yorumlanacaktır. İkinci bölüm altında gerçekleştirilen tartışmalarla yanıtı aranan 

temel sorular şunlardır: Namus olgusu, kadın cinselliğinin tanımlandığı söylemsel 

alanın temel bileşenlerinden biri olarak düşünülebilir mi? Namus olgusu, kadınların 

maruz kaldığı ayrımcılık kadar şiddetin de meşrulaştırıcı bir nedeni olarak 

düşünülebilir mi?  Namus olgusunun tanımlandığı zemin ve korunmasında 

başvurulan yöntemler ataerkil yapılarda oraya çıkan dönüşümlerle ilişkili bir şekilde 

farklılaşmakta mıdır?  Bu dönüşümlerin namus olgusu ve namus cinayetleri açısından 

yarattığı sonuçlar nelerdir?  
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İKİNCİ BÖLÜM: KADIN CİNSELLİĞİNİN SÖYLEMSEL İNŞASI VE 

NAMUS CİNAYETLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: Şanlıurfa’da namus 

üzerine… 

Kadın hazzının ve doğurganlığının denetiminin ataerkil yapıları birleştirdiği 

ve toplumda kurucu bir işlevi olduğu söylenebilir. Ancak bu sorun yapısal 

farklılıklarla uyumlu olarak biçimlenmektedir. Kadın hazzının denetimi sorunu 

Akdeniz ve Ortadoğu toplumlarında, kendi özgün coğrafi ve kültürel koşulları içinde, 

namus olgusu adı altında ortaya çıkmaktadır. Namus olgusu etrafında örgütlenen 

değerler/kurallar aracılığıyla kadın hazzı erkek denetimi altına sokulmakta, bu yolla 

toplum düzenlenmektedir.  

Bu başlık altında, kadın hazzının denetimini hedefleyen değerlerden ve 

kurallardan oluşan namus olgusuna ve namus cinayetlerine ilişkin araştırma verileri 

yorumlanacaktır. Bu çalışmada, Şanlıurfa’da otuz yedi kişiyle derinlemesine görüşme 

yapılmıştır.  

Takip eden başlıkta araştırmanın gerçekleştirildiği kentin sosyo-ekonomik ve 

etnik yapısı, tez çalışmasının konusu olan namus olgusu ve namus cinayetleri 

çerçevesinde tartışılacaktır. Araştırma sahasının, tekniğinin ve örnekleminin hangi 

çerçevede belirlendiğine ilişkin bilgilerin de aktarılacağı bu tartışmanın ardından 

verilerin yorumlandığı ikinci ana başlığa geçilecektir. 
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2.1.  Şanlıurfa’nın Sosyo-Ekonomik ve Etnik Yapısının Namus Olgusu 

ve Namus Cinayetleri Özelinde Analizi: 

Namus cinayetleri Türkiye’de son dönemde en çok konuşulan konulardan 

biridir (Sirman,2006:28).  Konunun gündemi bu denli meşgul etmesinin nedeni 

namus cinayetlerinin Türkiye’nin tüm bölgelerinde işleniyor olmasıdır. Emniyet 

Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan “Töre ve Namus 

Cinayetleri Raporu”na göre 2000-2005 yılları arasında 322 kişi namus cinayetine 

kurban gitmiştir. Raporda da belirtildiği üzere bu sayı sadece polis güçlerinin 

sorumluluk alanında gerçekleşen olayları yansıtmakta, jandarmanın sorumluluk 

alanında gerçekleştirilen cinayetlere ilişkin sayısal verileri içermemektedir (Emniyet 

Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Töre ve Namus Cinayetleri 

Raporu,2009).  

Namus cinayetlerine ve alan araştırmasının yapıldığı Şanlıurfa’nın bu 

cinayetlerle ilişkisine yönelik tartışmaya geçmeden önce namus/töre cinayetleri 

arasındaki farkın aktarılması gerekmektedir. Konuya ilişkin yasal düzenlemeler de2 

                                                 
2  Avukat ve kadın hakları savunucusu olan Şenal Sarıhan’ın da dikkat çektiği gibi ahlak 

yapısını korumak amacıyla Türkiye’de namus cinayetleri açısından bir düzenlemeye 
gidilmesinden uzun süre kaçınılmıştır. (Şenal Sarıhan,2003;Ankara). Çünkü Türkiye'nin 
ceza sistemini düzenleyen Türk Ceza Kanununda (TCK) "namus cinayetleri" ile ilgili 
herhangi bir açık düzenleme bulunmamaktadır. Namus cinayetlerine yönelik tartışma, 
TCK'daki "haksız tahrik" başlıklı, suçun bir tahrik altında işlenmesi halinde cezada 
indirim öngören düzenlemeden kaynaklanmaktadır. Türkiye'nin 1926'dan 12 Ekim 2004 
tarihine kadar kullandığı 765 sayılı TCK’da adam öldürme suçlarının "nitelikli" halleri 
cezayı ağırlaştıran ve indirime tabi olmayan eylemler olarak sıralanmıştır. "Kan gütme 
saikiyle adam öldürme" suçu da bu nitelikli hallerden birisidir. Namus cinayetlerinin 
nitelikli hallerden birisi olarak sayılmaması, bu suçların cezalarında indirim yapılmasına 
neden olmuştur. Yerel mahkemeler ve Yargıtay, "namus cinayetlerinin" toplumsal tahrik 
nedeniyle işlendiğini belirterek, sanıkların cezalarında "haksız tahrik" indirimi 
yapmışlardır. Böylece sanıklar, olağan adam öldürme suçlarından bile çok düşük 
cezalara mahkum edilmişler, birkaç yıl içinde cezaevinden çıkabilmişlerdir. Söz konusu 
"haksız tahrik" düzenlemesi, cezaların "dörtte birinden dörtte üçüne kadar" indirilmesini 
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dahil olmak üzere son dönemde Türkiye’de hedefi kadın hazzının denetimi olan 

namus ve töre cinayetlerinin birbirinden farklı olduğu savunulmakta, bunun yanı sıra, 

töre cinayetleri başlığının altında gösterilen namus cinayetlerinin Türkiye’nin sadece 

                                                                                                                                          
sağlamıştır. (TCK Kadın Çalışma Grubu, 2003:15)  Çok sayıda kadın örgütünün bir 
araya gelmesiyle oluşturulan TCK Kadın Çalışma Grubu, 765 sayılı TCK'daki ceza 
indirimine neden olan bu düzenlemenin değiştirilmesi için girişimde bulundu. 2001'de 
dönemin Adalet Bakanı Aysel Çelikel'le görüşen TCK Kadın Çalışma Grubu, "namus 
saikiyle adam öldürme" suçunun, adam öldürme eyleminin nitelikli hallerinden birisi 
haline getirilmesi için öneride bulundu. Böylece, namus cinayetlerinde haksız tahrik 
indirimi yapılmasının önüne geçilmeye, namus cinayetlerini işleyenlerin "müebbet 
hapisle" cezalandırılması sağlanmaya çalışıldı. Çelikel tarafından yeni TCK Tasarısı'na 
konulan bu öneri, 2002'de dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek tarafından tasarıdan 
çıkartıldı (Milliyet:2002)  
TBMM'ye gönderilen tasarıya "namus saikiyle adam öldürme" yerine "töre" ve "namus" 
ayrımı yapılarak "töre saikiyle adam öldürme" düzenlemesi konuldu. Böylece töre 
cinayetlerini işleyenlerin indirimden yararlanmasının önlendiği, namus kavramının çok 
daha geniş bir kavram olduğu belirtildi. TBMM de tasarıyı bu biçimiyle görüştü. Tasarı 
TBMM'de görüşülürken, kadın örgütlerinin kaygıları tasarının "gerekçe" bölümüne 
konulan bir ifadeyle giderilmeye çalışıldı. Gerekçe bölümünde "töre cinayetlerinde 
bundan sonra haksız tahrik yapılmayacağı, aynı uygulamanın namus cinayetlerinde de 
geçerli olduğu" belirtildi. Tasarı, "namus cinayeti" kavramının yasaya açıkça konulması 
yönündeki taleplere rağmen bu biçimiyle yasalaştı. Avukat Şenal Sarıhan, bu durumdan 
duyulan rahatsızlığı, "TCK değişikliği tartışmalarında en önemli sorun alanlarından 
birini oluşturan bu istem, yasamıza 'töre cinayetleri' adlandırmasıyla girebildi" sözleriyle 
dile getirdi (Av.  Şenal Sarıhan: 2006, Ankara) Kadın örgütlerinin, namus cinayeti 
kavramına yasada açıkça yer verilmemesinden duydukları kaygının doğruluğu, 
uygulamada kendini gösterdi. Yerel mahkemeler ve Yargıtay, 5237 sayılı yeni TCK'nın 
nasıl uygulanacağını gösteren "gerekçe" kısmını göz ardı ederek içtihat oluşturdu. Yerel 
mahkemeler ve Yargıtay, aile meclisi kararıyla işlenen cinayetlerin "töre cinayeti" 
olduğunu ve yeni TCK'ya göre bu cinayetleri işleyenlerin cezalarında indirim 
yapılamayacağını karar altına aldı. Yargıtay, son dönemde bazı namus cinayeti 
davalarında da indirim yapmayı reddetse de Türkiye genelindeki mahkemelerde töre-
namus cinayeti ayrımı yapılmaya devam edildi. Böylece, aile meclisi kararıyla 
işlenmeyen "namus cinayetleri"nin sanıkları, eskiden olduğu gibi "haksız tahrik" 
indiriminden yararlanma hakkını elde etti. Bu durum, hem sanıkların işledikleri 
cinayetlerin aile meclisi kararıyla işlenmediği savunmasını yaparak indirimden 
yararlanmaya çalışmasına, hem de onlarca değişik türü olan namus cinayetlerinin 
tamamında cezada indirim uygulamasına devam edilmesine neden oldu. Avukat Şenal 
Sarıhan da bu tür davalarda aile meclisi kararını kanıtlamanın neredeyse imkansız 
olduğunu belirterek, yasadaki töre - namus cinayeti tanımlamasının pratikte ciddi 
sorunlara yol açtığını belirtiyor. (Cumhuriyet Kadınları Derneği;2005:35-36).  Sonuç 
olarak, kadınların yıllardır ısrarla savundukları namus cinayetlerine indirim sağlayan 
düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması ve nitelikli adam öldürme fiili olarak 
tanımlanıp, cezalandırılması istemi, kısmi bir kabulle TCK'da yer almış bulunuyor. TCK 
değişikliği tartışmalarında en önemli sorun alanlarından birini oluşturan bu istem, 
yasamıza töre cinayeti nitelemesi ile girdi. Bu niteleme hem pratikte sorunlara yol 
açmakta hem de sorunun ötekileştirilmesinde bir araç olarak kullanılmaktadır.  
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Doğu ve Güneydoğu’sunda işlendiği iddia edilmektedir. Görüşün savunucuları, 

bölgenin sosyo-ekonomik ve etnik yapısını dikkate almadan, töre cinayeti başlığı 

altında gösterdikleri namus cinayetinin sadece Kürtler’e has bir cinayet türü olduğunu 

iddia etmektedir. (Özkök: Hürriyet:14 Mayıs 2009; Uluengin: Hürriyet: 6 

Mayıs:2009).  

Bu çalışmada, amacı kadın hazzını ve doğurganlığını erkek denetimi altına 

sokmak olan namus olgusunun ve namus cinayetlerinin Türkiye’de her sınıftan 

kadının yaşamını düzenlediği (Sirman,2006, Sancar,2004) tezi takip edilmekte ve 

namus/töre kavramları arasında yapılan bu türden bir ayrımın hem cinsiyetçi hem de 

milliyetçi bir ideolojinin uzantısı olduğu düşünülmektedir.  

Söz konusu ayrımın cinsiyetçi ve milliyetçi yönlerini görünür kılması 

açısından Leyla Pervizat’ın tartışması yol göstericidir. Türkiye’de namus cinayetleri, 

genellikle kadına yönelik işlenen, yaygın erkek egemen sisteminin bir kontrol 

mekanizması olarak ortaya çıkan bir yargısız infaz türüdür. Dolayısıyla namus 

cinayetlerine, içinde yaşadıkları toplumun adetlerine, törelerine ve kültürel 

yaptırımlarına/uygulamalarına, değerlere ve standartlara ters düştüğü inanılan kişiler 

maruz kalır. Önemli nokta maruz kalan kişilerin büyük oranda kadın ve kız çocukları 

olmalarıdır. Genç bir kadının kendi tercih ettiği biriyle evlenmesi bile namus uğruna 

infaz edilmesi için yeterlidir. Töre cinayetleri ise ülkemiz özelinde feodal sistemle ve 

bu sistemde yaşananlarla ilişkilidir. Aşiret içi ve aşiretler arası cinayetler (toprak 

anlaşmazlığında kaynaklanan vb.) ve kan davaları bu terimin altında yer alır. Namus 

cinayetleri de töre cinayeti tiplerinden birisini oluşturmaktadır (Pervizat,2005).  

Öte yandan Pervizat’ın (2005) belirttiği gibi, genellikle kadına yönelik 

işlenen, yaygın erkek egemen sisteminin kontrol mekanizması şeklinde ortaya çıkan 
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bir yargısız infaz türü olan namus cinayetlerinin, namus gerekçe gösterilerek töre 

saikiyle işlenmiş cinayetleri kapsayıcı bir yönü vardır. Bu bakış açısına göre de 

namus gerekçe gösterilerek işlenen töre cinayetleri, namus cinayetlerinin tiplerinden 

birisini oluşturmaktadır. Bu tip bir namus cinayetinde, kadınların bedenleri ve 

hayatları ile ilgili özerkliklerini ifade etmeleri ve kadınların bireyselleşmesi ile ilgili 

içinde bulunduğu topluma karşı ortaya çıkışları kastedilmez. Burada önemli olan o 

aşiret yapısının ve feodal sistemin içerisindeki düzenin sürdürülmesidir 

(Pervizat,2005;80). 

Namus cinayetleri ise kadın bedeni ve hayatı üzerindeki kendi özerkliğini 

denetlemek için oluşturulmuştur bir yoldur. Buna karşılık, töre cinayetleri feodal 

sistemin sürdürülmesi için vardır. Yani feodal sistemden çıkılıp daha değişik toplum 

biçimlerine geçildiğinde töre cinayetleri ortadan kalkar. Ama eril yaygın düzenin bir 

parçası olan namus cinayetleri her türlü toplum düzeninde sürebilir/sürmektedir. 

Çünkü namusta esas olan erkeğin ve eril düzenin kadın üzerindeki kontrolüdür. 

Namus/töre cinayeti ayrımı Türkiye’nin batısından doğusunu ayıran bir sınır olarak 

kullanılmaktadır. Oysa her ikisinde de kadın bedenini denetlemeyi amaçlayan eril 

iktidar vardır. İkisinin de amacı kadın bedenini erkek denetim altına sokmaktır. 

Pervizat, özellikle son dönemde açık bir ifadeyle “bu cinayetlerin Türkiye geneline ait 

bir şey” olmadığı “Ülkemizin sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunduğu” 

gibi saptamalarda bulunulduğuna dikkat çekmektedir. Yazara göre burada siyasi 

açıdan söylenmek istenen şudur:  

Bu bir Kürt meselesidir. Namus cinayetleri sadece Kürtler arasında işlenir. 

Ülkenin geri kalanında namus kavramından kaynaklı bir sorun yoktur (Pervizat, 

2005:80-1) 
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Pervizat’ın (2005) yaptığı bu tespitten yaklaşık bir yıl sonra 6 Mayıs 2006 

tarihinde Ertuğrul Özkök, namus olgusunun da cinayetlerinin de bir Kürt sorunu 

olduğunu kaleme aldı. Bu söylem, basına Mardin katliamı3 olarak yansıyan, kırk dört 

kişinin öldürüldüğü aile içi şiddet olayından sonra dile daha güçlü biçimde 

getirilmeye başlandı. Bu söyleme göre, Türkler’den farklı olarak şiddet kültürüne 

sahip olan Kürtler, Türkiye’nin karanlık yüzüydü (Ertuğrul Özkök: 13 Mayıs, 14 

Mayıs 2009, Hadi Uluengin:6, 14-15-16 Mayıs 2009). 

Bu yaklaşım, milliyetçilik ve cinsiyetçiliğin nasıl el ele gittiğini gösterir 

niteliktedir. Sirman ve Sancar’ın da altını çizdiği gibi bu tür söylemler, namusun, 

aşiretçi yapıların hakim olduğu ve yoğunlukla Kürtlerin yaşadığı Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgesinin ötekileştirilmesine ve her sınıftan kadının yaşamında var olan 

etkisinin görünmez kılınmasına hizmet etmektedir. Söylem, namusun kadınların 

yaşamındaki etkisini tartışma dışı bırakmaktadır (Sirman,2006; Sancar,2004). 

                                                 
3  Türkiye’nin doğusunda, Mardin’de 4 Mayıs 2009’da yaşanan ve Avrupa basınında 

“katliam” olarak nitelendirilen olay sadece Türkiye’nin değil, tüm Avrupa’nın 
dikkatinin bu kente odaklanmasına yol açtı.  Avrupa basınında olayla ilgili yanıt 
aranan öncelikli soru, kullanılan silahların devlete ait olup olmadığı şeklindeyken, 
Türkiye basını olayı “Kürt kavmine ait ilkel törelerin” sonucu gibi gösterdi. 
Mardin’e bağlı Bilge köyünde gerçekleşen olayda, Çelebi soyadını taşıyan aile 
düğün için bir evde toplanan kendileri gibi Çelebi soyadını taşıyan akrabalarına, 
devletin verdiği silahlarla saldırdı. Saldırıda üçü hamile kadın, kırk dört kişi 
yaşamını yitirdi. Türkiye basını ilk andan itibaren olayı kamuoyuna  -aksi yöndeki 
verilere rağmen- töre cinayeti olarak sundu: Türkiye’nin en çok okunan ve en 
saygın gazetelerinin yazarları, katliamın, “devletin modernleşmeci politikalarına 
direnen Kürtlerin geri kalmış törelerinin bir sonucu” olduğunu öne sürdü. Bu iddia 
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök (Hürriyet: 13 Mayıs) 
tarafından açıkça dillendirildi. İddianın ardından basında konuya ilişkin bir tartışma 
başladı.  
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Sorunun Türk veya Kürt sorunu olduğuna ilişkin bir tartışma yerine, kadın 

bedeni üzerinde sürdürülen eril iktidarın yarattığı terör (Ergil,1985) olarak görülmesi 

gerekmektedir.  

 

2.1.1. Araştırma İçin Şanlıurfa’nın Seçilmesi  

Eril iktidarın yarattığı terör, Türkiye’nin dört bir yanında görülmekte, aşiret 

yapısının hakim olduğu doğu illerinde ise daha fazla yoğunluk göstermektedir. Bu 

durum, namus cinayetlerinin Türkiye genelini ilgilendiren bir sorun olmadığını 

göstermez. Ancak namus cinayetlerinin doğu illerinde daha fazla yoğunluk 

göstermesine yol açan aşiret yapısını tartışmak ve eril iktidarın yarattığı terörün 

biçimlerinden birisini yaratan bu yapının etkilerini açığa çıkartmak, namus 

cinayetlerinin nedenleri ve sonuçlarını anlamayı kolaylaştıracaktır.  

Konuya ilişkin araştırmalar sonucunda elde edilen nicel ve nitel veriler, 

namus olgusunun ve namus cinayetlerinin Türkiye genelinde yaygın olduğunu 

göstermektedir. TBMM Töre ve Namus Cinayetleri Kadın ve Çocuklara Yönelik 

Şiddeti Araştırma Komisyonu tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuç raporu 

(2006) cinayetlerin tüm Türkiye’de yaygın bir şekilde işlendiğini gösteren araştırma 

örneklerinden birisidir. Bu verilere göre aşiretçiliğin hakim örgütlenme biçimi olduğu 

Doğu ve Güneydoğu bölgesi namus cinayetlerinin en fazla işlendiği bölgedir. Yapılan 

araştırma sonucunda 2000-2005 tarihleri arasında işlenen namus cinayetlerinin sayısı 

1091 olarak tespit edilmiştir. 
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Bu cinayetlerden %19'u Marmara, % 19'u  Ege, % 13’ü Akdeniz, % 18’i İç 

Anadolu, % 8’i Karadeniz, % 9’u Doğu Anadolu %9, %14’ü Güneydoğu Anadolu 

bölgesinde işlenmiştir.  

Cinayetleri işleyen faillerin doğum yerlerine bakıldığında ise faillerin %24 

'ünün Güneydoğu Anadolu, %21'inin Doğu Anadolu,  %8'i Marmara,  %11'i Ege,  

%11'i Akdeniz,  %15'i İç Anadolu, %10'u Karadeniz bölgesinde doğduğu 

anlaşılmaktadır. Yine, 2000-2005 yılları arasında ülke genelinde meydana gelen 

namus cinayetleri şüphelilerinin nüfusa kayıtlı olduğu yerlerin sayısal verilerine göre, 

namus cinayeti işleyen şahısların %24’ü Güneydoğu, %21’i Doğu Anadolu, %10’u 

Karadeniz, %15’i İç Anadolu, %11’i Akdeniz, %11’i Ege ve %8’i Marmara 

bölgesindeki kentlerin nüfusuna kayıtlıdır (TBMM Töre ve Namus Cinayetleri Kadın 

ve Çocuklara Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Sonuç Raporu, 2006:). 

Ortaya çıkan bu tablo doğrultusunda, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nden, 

Bilgi Edinme Kanunu doğrultusunda, 2000-2005 tarihleri arasında işlenen namus 

cinayetlerinin sayısı istenmiştir. 15.05.2006 tarihli başvurumuz sonucu, söz konusu 

tarihler arasında, Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne yansıyan toplam 24 namus 

cinayeti vakası olduğu bildirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 

raporda ise ülke genelindeki namus cinayetlerinin sayısı 322 olarak açıklanmıştır. 

Buna göre, işlenen 322 cinayetin 24’ünün tez kapsamında gerçekleştirilen saha 

araştırmasının yapıldığı Şanlıurfa’da gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

BM Nüfus Fonu ve Nüfus Bilim Derneği tarafından gerçekleştirilen 

Türkiye'de Namus Cinayetleri'nin Dinamikleri (2005) isimli nitel çalışma 

kapsamında, İstanbul, Şanlıurfa, Adana ve Batman’da 195 görüşme yapılarak 
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toplumumuzdaki namus anlayışı ve namus cinayetlerinin dinamikleri konusunda 

ipuçları elde edilmeye çalışılmıştır.  

Bu çalışmaya göre namus yaygın olarak kadın cinselliğinin saflığının 

kontrolü anlamında kullanılmaktadır. Kadın bedeninin denetimi namus olgusunun 

içini doldurmaktadır. Bu anlamıyla namus, kadınların gündelik pratiklerini her 

yönüyle düzenleyen bir olgudur. Eğitim haklarından çalışmaya, evlilik biçimlerine 

kadar her şey namus adı altında toplumun değer ve kuralları çerçevesinde 

sınırlandırılmakta veya denetlenmektedir. Araştırma sonuçlarına göre olgu olarak 

namusun uğruna ölecek ve öldürülecek bir değer olarak tanımlandığı kesimler, daha 

çok kırsal kökenli, aşiret ve akrabalık ilişkileri güçlü, kente göç etse bile geldiği 

yöreyle bağlantısını koruyan ve kentte de benzer bir çevrede yaşamını sürdüren, ait 

olduğu aile ve toplumu kendi kimlikleri olarak tanımayan kişilerdir. (2005, BM 

Nüfus Fonu ve Nüfus Bilim Derneği: Türkiye'de Namus Cinayetleri'nin Dinamikleri).  

Bu saptama, sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için değil, 

namus cinayetlerinin işlendiği her bölge için yapılmıştır. 

TBMM Töre ve Namus Cinayetleri Komisyonu raporunda da geleneksel 

yapılanmaların namus cinayetleri ile olan ilişkisine dikkat çekilmektedir. Rapora göre 

namus cinayetleri büyük oranda ataerkil yapı ve değerlerin hakim ve dolayısıyla 

hiyerarşiyi ve itaati öngören geleneğin ve kültürün yaygın olduğu yapılanmalar içinde 

sayısal olarak artmaktadır. Bu bağlamda, aynı yapı içinde kadın ve erkeğin fiziki 

mekanı paylaşmamasını öneren dinsel ve kültürel inançlar hakimdir ve bu inançlar 

aile, aşiret, hemşehrilik, cemaat ilişkilerinin yaygınlığına bağlı olarak birey üzerinde 

toplumsal baskının yüksek oluşunun nedenlerine işaret etmektedir.  
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Rapor tarafından dikkat çekilen bir diğer nokta ise söz konusu yapılanmaya 

devlet eliyle verilen destektir. Rapora göre bu yapılanmaların resmi düzeyde kabul 

görmesi siyasal yaşama ve hukukun uygulanmasına yön vermektedir (TBMM Töre ve 

Namus Cinayetleri Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Sonuç 

Raporu, 2006:139-140). 

Bu saptamalar ışığında, birçok isim, Türkiye genelinde görülen namus 

cinayetlerinin Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha yoğun olarak görülmesinde, 

aşiretçi yapının etkisi olduğu üzerinde birleşmektedir. Feodal yapıdan kaynaklanan 

ekonomik ve toplumsal koşullar nedeniyle, töreler ve gelenekler yöre halkının yaşam 

pratiklerini şekillendiren en önemli etkenler arasında yer almaktadır. (Aslıhan, 2005; 

Kardam, 1999; Soyaslan,1999;  Yirmibeşoğlu, 2003; Yıldız,2003).  

Akademik çalışmalarda da bölgede işlenen namus cinayatleriyle hakim olan 

feodal yapı arasında doğrudan bir bağ kurulmaktadır. Ancak bu noktada, feodal 

yapının günümüze kadar varlığını neden koruduğuna ve günümüzde aldığı biçimlere 

bakmak büyük önem taşımaktadır.  

Yoğunluklu olarak Kürt halkının yaşadığı ve hakim örgütlenme biçimimin 

aşiretçilik olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 1984 yılında başlayıp günümüze 

kadar süren bir iç savaşın da deneyimlendiği coğrafi ve kültürel bölgedir. Güneydoğu 

Anadolu bölgesinde hakim örgütlenme biçimi olan aşiretçilik devletle girdiği işbirliği 

aracılığıyla yeniden üretilmektedir. Bölgede yaşanan çatışmalar, devletin aşiretlerle 

girdiği iş birliğinin altında yatan temel neden olmakla beraber, bölgenin geri 

bırakılmışlığının da nedenlerinden biridir (Heckmann, 1995, 2006; Düzgören,1996;  

İlkaracan,2003; Van Bruinessen,1996). 
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Bölgenin özellikle cumhuriyetin ilk yılları boyunca aşiret reislerinin ve 

toprak ağalarının eline bırakılması devletin izlediği Kürt politikasının bir sonucudur. 

Kürt bölgesindeki merkezi hükümet yetkilileri işlerin yürümesini sağlamak için aşiret 

reisi ile uzlaşmak zorundadır. Bu işbirliği hem aşiretlerin güç kazanmasında hem de 

devletin bölgeyi yönetmesinde işlev görmektedir(Düzgören1996: 854-5; Van 

Bruinessen, 1996: 865-66). 

Aşiretler ve devet arasındaki bu işbirliği kapitalistleşme ve modernleşmenin 

etkisi ile yeni boyutlar kazanmıştır. Son 20-30 yılda piyasa mekanizmalarının artan 

egemenliğinin ve Türkiye’nin Güneydoğusu’ndaki büyük baraj ve sulama projeleri 

dahil devletin modernizasyon projelerinin bölgede yoğun bir etkisi olmuştur. Bu 

etkilerin sonucu olarak geleneksel, sosyal ve ekonomik ilişkilerin de çözülme 

sürecine girmiştir. Bu süreç öncesinde olduğu gibi, bu süreçte de devlet yerel 

teşkilatlar ve yerel aşiretlerle iş birliği içinde hareket etmeye devam etmiştir. Bu 

yapılanmaların hepsi erkek egemen iktidar odaklarıdır.  Daha da önemlisi silahlı 

çatışmalar, devlet ile yerel toprak sahipleri, şeyhler ve ağalar arasında militarist bir 

işbirliğini doğurmuş, bu işbirliği de artan toplumun erkek egemen, ataerkil yapısını 

daha da güçlendirmiştir (İlkkaracan2003:135-6-7). 

1983’te hayata geçirilen GAP’la birlikte içinde Şanlıurfa’nın da içinde 

bulunduğu bölge hızlı bir kentleşme ve köyleşme sürecine girmiştir. (Özer, 1998: 31-

32) Ancak kalkınma projeleri cinsiyet ve sınıf açısından tarafsız değildir. Bu tür 

projeler var olan sınıfa ve cinsiyete dayalı ayrımları güçlendirmektedir. Ekonomik 

yetersizlikler ve eşitsizlikler her sosyal grubu da aynı derecede etkilememektedir 

(Ertürk,1996:594). 
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GAP projesi ile başlayan dönüşümle, Şanlıurfa’da bugün hakim olan iki yapı 

karşı karşıya gelmiştir. Bunlardan ilki İslamiyet’le birleşmiş Türk, Arap ve 

Kürt’lerden oluşan göçebe ve yarı göçebe aşiret yapıları ve bunların yarı feodal 

uzantılarının oluşturduğu tarihsel mirastır. İkincisi ise laik, kentsel, bürokratik ve 

kapitalist örgütlenmelerin oluşturduğu yapılar, güçler ve bilgiler ile bunların uzantısı 

olarak bölgede gerçekleştirilen kalkınma ve sulama projeleridir. Bunlardan birincisi 

geleneksel yapıyı temsil ederken, ikincisi modernleşme süreç ve işlevlerini temsil 

etmektedir (Özer, 1998: 33-34). 

Söz konusu iki yapının bir arada olması ve kentin farklı etnik grupları 

barındırması çalışma açısından Şanlıurfa’yı uygun kılmaktadır. Bu noktada 

Şanlıurfa’nın çalışma alanı olarak seçilmesinin üç nedeni vardır. Birincisi gerek 

Sirman (2006) gerekse Tillon (2006)’un altını çizdiği gibi geleneksel yapılanmayı 

temsil eden köylülerle,  modern yapılanmayı temsil eden kentlilerin bir arada var 

olması kadınlık konumunu kötüleştirmekte ve dolayısıyla namus cinayetlerinin 

sayısal olarak artmasına neden olmaktadır.  

Modernleşme/kentleşme ve göç unsurlarının etkisiyle her biri “soylu bir 

aşiretin” üyesi olan köylülerle, “entelektüel kentlilerin” bir arada yaşadığı kentler 

ortaya çıkmaktadır. Bu zorunlu birliktelik sonucunda köyünde kapanmayan, 

örtünmeyen kadın artık kentte veya göçtüğü kasabalarda örtünmektedir. Çünkü 

eskiden kendi klanı içinde, yabancının olmadığı bir yerde, akrabalarının onun 

namusunu tehdit etmediği, kocası, kardeşi veya babası tarafından her an göz altında 

tutulduğu bir ortamda yaşamaktadır. Yani kontrol, kadına belli bir alanda açık 

gezmesini sağlayacak kadar gevşektir. Oysa kasabalara gelen bu köylüler, artık 

kadınlarını yabancıların olduğu, erkek ve kadın mekanlarının birbirinden ayrışmadığı, 
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kendilerinin yaptıkları işler nedeniyle onları her an kontrol edemedikleri yeni bir 

evrene girmişlerdir. Bu evrende kontrol sağlamanın en önemli aracı ise örtünme,  

kadının eve kapatılması ve aynı zamanda hala namuslu olduğunu kanıtlamak için 

kadın üzerindeki baskının arttırılması olmuştur (Tillon,2006:198). 

Bunun yanı sıra, kent koşulları, gururlu göçebelerin, onurlarına düşkün 

toprak sahiplerinin  “berduşlaşmasına” yol açmaktadır.  (Tillon,2006:197). Kırsal 

kitleler arasında hayat seviyesi trajik bir biçimde düşmektedir. Yoksulluktan, oraya 

buraya serpilmiş okulların yetersizliğinden çok kötü etkilenen bu kitleler aşiretten 

hızla kopmakta ama ne birey olabilme bilincine ulaşabilmekte ne de bireye saygı 

göstermektedir. Bu durumda en büyük kurban da artık “kuzen olmaktan çıkmış ancak 

henüz kişi olmamış” kadınlardır (Tillon, 2006:201). 

Sirman da çeşitli nedenlerle çözülmeye başlayan akrabalık bağlarının namus 

cinayetlerine yol açan etkenlerden biri olduğunu savunarak Tillon’u takip eder. Kadın 

bedeni üzerine çöken bu şiddetin kökenleri hakkında birçok şey söylenmesine rağmen 

insanlara yaşamı nasıl sürdürecekleri konusunda yol gösteren ve bu yolu mümkün 

kılacak toplumsal düzenlemeleri sağlayan akrabalık dünyasının kimi zaman zorla 

kimi zaman da isteyerek yok sayılmasının bu artan şiddetteki rolüne hiç 

değinilmemektedir. Sirman akrabalığın salt bir üreme mekanizmasından ziyade, 

ekonomik, siyasi ve ahlaki bir düzen olduğunun göz önünde tutulması gerektiğini 

söyler ve bu düzende namusun sadece kadın bedeninin değil, tüm bireylerin 

toplumdaki yerlerini, davranışlarını ve arzularını kontrol altına alan bir toplumsal 

olgu olduğunu hatırlatır. (Sirman2006:28). 

Araştırma sahası olarak Şanlıurfa’nın seçilmesinin ikinci nedeni kentin 

araştırmacıya hem köylü hem kentli kadın ve erkek öznelere erişim olanağı tanıyan 
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bir sosyolojiye sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Namus olgusunun farklı ataerkil 

yapılarda aldığı farklı biçimlere ilişkin bir tartışma geliştirilmesine olanak 

tanımaktadır. 

Bu tartışma önemlidir çünkü bu çalışmada “namusun bir toplumun 

kültürünün değişmez özü değil aksine siyasi olarak kurgulanan kültürel bir kategori” 

(Sirman:2007,s:14) olduğu düşünülmektedir Olgunun siyasi olarak kurgulanan 

kültürel bir kategori olarak tartışılması ancak farklı ataerkil yapılar içinde geçirdiği 

dönüşümün görünür kılınması ile mümkün olabilir.  

Şanlıurfa’nın araştırma sahası olarak seçilmesinin üçüncü nedeni kentin 

etnik yapısıdır. Yukarıda aktarılan tartışmalarda da belirtildiği gibi son dönemde 

namus olgusunun ve cinayetlerinin Kürt halkına özgü bir sorun olduğuna ilişkin 

yaygın bir söylemin olduğu görülmektedir. Şanlıurfa’nın birbirinden farklı etnik 

kökenlerden oluştuğu başta Özer olmak üzere Suavi Aydın tarafından da kabul edilir. 

Suavi Aydın’ın çalışması 1965’te yapılan nüfus sayımını baz alması açısından 

önemlidir. Aydın’ın çalışmasına göre Şanlıurfa, nüfusu Sünni/Alevi Türk, Sünni 

/Alevi/Yezidi Kürt ve Sünni Arap’lardan oluşmaktadır. (Aydın,1985:511). 

Şanlıurfa’nın bu yapısının farklı etnik kökene üye kadınlar ve erkekler ile 

görüşülmesine, dolayısıyla yukarda aktarılan yaygın söylemin tartışılmasına olanak 

tanıyacağı düşünülmektedir.  
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2.1.2. Araştırma Yöntemi ve Örneklemin Belirlenmesi  

Bu çalışmada amacı kadın hazzının ve doğurganlığının denetimi olan namus 

olgusu, cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan dinamik olarak ele alınmaktadır. Bu 

nedenden dolayı, namus olgusunun sıradan insanların yaşamlarını nasıl düzenlediğine 

bakılmıştır. Bu tür bir çerçeve, cinsiyet eşitsizlikleri ve namus olgusu arasındaki 

ilişkiyi tartışmaya olanak tanıyacaktır. Tezin amaçlarından biri namus olgusunun 

sıradan insanların yaşamlarındaki anlamlarını, dolayısıyla gündelik yaşamı 

düzenlemede sahip olduğu işlevlerini görünür kılmaktır.   

Namus olgusunun öznelliğin inşasında ve toplumsal yapının 

düzenlenmesindeki öncelikli önemi ve gücü günlük yaşamı ayrıntıları ile 

düzenlemede sahip olduğu öncelikten ve güçten kaynaklıdır. Akrabalık ilişkilerini, 

evlilik biçimlerini, ritüellerini, evlerin düzenini ve kadın/erkek arasındaki cinsiyete 

dayalı işbölümünü, değerleri ve hatta kadınların eğitim/çalışma ve yaşama hakkının 

sınırlarını biçimlendiren özetle toplumu en küçük ayrıntısına kadar düzenleyen bu 

olgunun analizinde “sözlü tarih söyleşisi tekniğine” (Öztürkmen:2002, s:3) 

başvurulmuştur.  

Sözlü tarih, birçok ismin de belirttiği gibi gündelik pratiklerin öznelliğin 

inşasında ve yapının düzenlenmesindeki etkisini görünür kılmayı sağlayacak bir 

araştırma yöntemidir (Çağlayan,2006; Dancıoğlu, 2001;  İlyasoğlu,1996; Öztürkmen, 

2002; Thompson,1997: Tosh,1997) 

Sözlü tarih söyleşi tekniği, sıradan insanların günlük yaşamlarına ilişkin 

bilgilere ulaşmanın bir yoludur(Çağlayan, 2005:57). Sözlü tarih söyleşi tekniğine 
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başvurularak yazılı kaynaklarda yer almayan bilgilere ulaşılmaktadır. Uzun ve derin 

söyleşilerle bilgi derleme yöntemlerine başvurulan bu araştırma tekniğiyle anlatanla 

anlatılan kişi arasında birebir bir ilişki kurulmakta, bilginin toplanması ve 

değerlendirilmesinde araştırmacı, kaynak kişiyle aynı düzleme çekilmektedir 

(Öztürkmen,2002:2). Günlük yaşamın tarihini yazmaya olanak tanıyan sözlü tarih 

iktidar ötesindeki bilgilere ulaşmayı mümkün kıldığı için feminist çalışmalar içinde 

de kabul görmektedir (Çakır,1995, 2002).  

 

2.1.2.1. Örneklem ve Sahada Karşılaşılan Sorunlar 

Tez kapsamında Şanlıurfa’da Eylül-Ekim 2009 aylarında gerçekleştirilen 

saha araştırmasında “sözlü tarih söyleşisi tekniğine (Öztürkmen:2002, s:3) 

başvurularak on yedisi erkek yirmisi kadın; on biri Türk, on sekizi Kürt, sekizi Arap 

olmak üzere otuz yedi kişiye görüşülmüştür. Kentin varoşlarında ikame eden eğitim 

ve gelir seviyesi düşük kendini bir aşiretin/soyun adıyla tanımlayan görüşmecilerin 

sayısı on altıdır. Bu görüşmecilerden beşi Türk (biri erkek dördü kadın),  beşi Kürt 

(üçü erkek, ikisi kadın),  altısı Arap (üçü erkek, üçü kadın) etnik kökenine mensuptur. 

Merkeze ve ilçelere bağlı köylerde, hakim örgütlenme biçiminin aşiretçilik 

olduğu yapılar içinde yaşamını süren görüşmecilerin sayısı üçtür. Söz konusu gruba 

üye görüşmecilerden cinsiyeti kadın olan bir görüşmeci, kendini Arap, yine kadın 

olan ikinci görüşmeci Kürt ve aynı grupta yer alan erkek görüşmeci ise Türk olarak 

tanımlamıştır. Çalışma kapsamında görüşülen son grup ise kentin merkezinde 

yaşayan, gelir ve eğitim seviyesi orta ve üstü olan ve aşiretçi yapıları “geri kalmış 

feodal yapılar” olarak niteleyen kadın ve erkeklerden oluşup sayıları on yedidir. Bu 

grupta yer alan Kürt görüşmecilerden altısı kadın, beşi erkektir. Yine aynı grupta yer 
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alan Türk görüşmecilerden ikisi kadın dördü erkektir. Bu grubu oluşturan Arap 

görüşmecilerin biri kadın diğeri erkektir.  

Derinlemesine görüşme yapmak üzere yola çıkan araştırmacı derlediği 

bilgilerle uzun soluklu bir araştırmaya kaynak toplamaktadır (Öztürkmen, 2002: 16).  

Bu bağlamda elli üç sorudan oluşan yönerge ile tez çalışması kapsamında 

kullanılacak bilgelere ulaşılması planlanmıştır. Sırasıyla soruların hazırlanmasında ve 

örneklemin seçilmesinde izlenen yol kısaca özetlenecektir. 

Bu çalışmada, yapısal dönüşümlerin eril iktidarın bir aracı olan namus 

olgusunu nasıl biçimlendirdiği sorusunun yanıtı aranmıştır.  Bu bağlamda yönergede 

yer alan sorular iki ana başlık altında toplanmıştır. Birinci başlıkta yer alan sorular 

aracılığıyla ataerkil yapı ve bu yapı etrafında örgütlenen maddi/ahlaki değerlerin 

analizi amaçlanmıştır. Bu analizin aynı zamanda ataerkil yapılar içinde namus 

olgusunun kazandığı anlamlar ve işlevler kadar, korunmasında başvurulan 

stratejilerdeki farklıları da görünür kılacağı düşünülmüştür.  

Söz konusu başlık altında yer alan sorular kadın/erkek görüşmecilerin 

kimliklerini hangi bileşenlere başvurarak inşa ettikleri (soy/aile/eğitim/gelir gibi), 

dolayısıyla içinde yaşadıkları yapının maddi ve ahlaki örgütlenme biçimlerinin genel 

karakteristiğinin ne olduğu (akrabalık ilişkileri, evlilik türleri, yerleşim yerleri, 

meslek kolları, hakim töreler ve sonucu ortaya çıkan cinayetler/berdel/başlık parası-

imam nikahı/kan davası/namus davası) ve hakim ahlaki değerlerinin ifade bulduğu 

kavramların ne olduğu (namus/utanç/şeref/soyluluk/temizlik) gibi bilgilere ulaşmak 

üzere tasarlanmıştır. Böylece bu konu başlıkları aracılığıyla olgu olarak namusun 

birbirinden farklı ataerkil yapılanmalar içinde nasıl deneyimlendiği ve/veya başka bir 
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ifadeyle öznelliğin inşasında ve yapının düzenlenmesinde nasıl ve hangi araçlarla 

kullanıldığı sorusunun yanıtı aranmıştır.  

İkinci olarak, kadın cinselliğinin saflığı anlamını içeren namus olgusunun 

geleneksel ve modern yapılanma açısından benzeştiği ve ayrıştığı noktaları tartışmaya 

olanak tanıyacak sorular geliştirilmiştir.  Bu başlık altında temelde kadın ve erkek 

görüşmecilerin kendi cinselliklerini ve birbirlerinin cinselliklerini nasıl tanımladıkları, 

kadın ve erkek öznelerin cins olarak tanımlanmasında cinselliğe ilişkin söylemsel 

alana hangi çerçevelerde başvurulduğu sorularının yanıtı aranmıştır. Cinselliğe ilişkin 

söylemsel alanın oluşturulmasında namus olgusuna başvurulup vurulmadığına ilişkin 

bilgilere ulaşılmasını mümkün kılan sorular tasarlanmıştır. Böylece olgunun sınıf ve 

cinsiyet değişkenlerinin yarattığı farklılar da göz önünde bulundurulmak kaydıyla her 

iki sınıf ve cinsiyet için, içinde kadın cinselliğinin tanımlandığı söylemsel alan olup 

olmadığına bakılmıştır. Bu sorular, namus olgusu ve farklı sınıfsal yapılar içinde 

ortaya çıkan cinsiyet eşitsizlikleri arasındaki ilişkiyi tartışmaya olanak tanıyan 

verilere ulaşmak üzere tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında formüle edilen bu 

soruların belirlenmesinde temel alınan kriterlere, örneklemin belirlendiği aşamada da 

başvurulmuştur.  

Örneklem seçilirken aşiretçi yapılara üye olan gruplarla modern kentli sınıfı 

temsil eden gruplara eşit derecede ulaşılmaya çalışılmıştır. Aşiretçi yapılara üye 

görüşmeciler kendi içinde iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grup(GI) kentin 

varoşlarında, ikinci grup(GII) kentin merkezinde yaşan görüşmecilerden 

oluşmaktadır. Bu iki gruptan birincisi aşiterçi yapıların kentleşme ile birlikte çözülme 

evresine girdiği sınıfı temsil edeken ikinci grup aşiret ilişkileri güçlü öznelerden 

oluşmaktadır. Üçüncü grup ise diğer ilk iki gruptan farklı olarak kentin eğitimli ve 
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gelir düzeyi yüksek üyeleri arasından seçilmiştir.  Üç grubun genel özellikleri aşağıda 

kısaca özetlenmektedir. 

GrupI (GI) kentin varoşlarında ikame eden, eğitim ve gelir seviyesi düşük 

Türk/Kürt/Arap kadın/erkek görüşmecilerden oluşmaktadır. Bu gruba üye 

görüşmecilerin ikamet ettiği yerler genelde akrabalarının bulunduğu mahallelerdir. 

GI’de akraba evliliği, başlık parası, berdel gibi gelenekler son derece yaygındır. 

Bu grupta yer alan görüşmecilere ulaşılmasında, bir takım sıkıntılar 

yaşanmıştır. Görüşme sırasında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri yaş aralığı 14-

19 olan ve genç kız olarak nitlenen kadın öznelere ulaşmak olmuştur. Aileler “genç 

kızları” ile konuşulmasına sıcak bakmamış, bu yüzden de görüşmeyi engellemek için 

çeşitli bahaneler üretmiştir. GI’de yer alan Fatoş’un annesi de görüşme isteğine sıcak 

bakmayanlardandır.4  Bu nedenlerden dolayı, sadece üç “genç kız”la 

görüşülebilmiştir. Benzer bir sıkıntı genç kadınlarla yapılan görüşmelerde de 

yaşanmıştır. Yaş aralığı 20 ve 35 olan genç kadınlarla yalnız görüşmek mümkün 

olmamıştır. Bu kadınlarla yapılan görüşmelere, görümceler veya kaynanalar eşlik 

etmiştir. Bu tablo genç kızlar ve kadınlar üzerindeki baskıyı yansıtması açısından 

dikkat çekicidir. 

                                                 
4 Annesi kızıyla görüşmek isteğimi söylediğimde öncelikle “o ne bilir konuşmayı 

zaten Türkçesi de yok Arapça bili mesen?” diye yanıt verdi. Bunun üzerine Fatoş 
annesine itiraz ederek “ben ortaya kadar okudum senden iye Türkçem var” dedi. 
Görüşmeyi bu diyalogların gerçekleştirildği gün yapamadım. Ancak Fatoş’un 
komşularıyla görüşmeye gittiğim ertesi gün Fatoş annesinin yarın doktora 
gideceğini söyledi. Ben de Fatoş’un verdiği tarihte tekrar komşusu olan insanların 
evine gittim. Görüşme tam olarak bir gerilim altında gerçekleşti. Çünkü Fatoş 
annesinin gelişini haber almak üzere kapıya yeğenini dikti. Ben de bunun üzerine 
görüşmeyi yapmamızın şart olmadığını söyledim. Ama Fatoş ısrarlıydı çünkü 
anlatacağı çok şey vardı ve anlattıkları da çalışma açısından son derece değerli 
veriler oldu. 
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GII’de köyde ikame eden Türk/Kürt/Arap kadın/erkek görüşmeciler yer 

almaktadır. Bu gruptan çok az sayıda bireye ulaşılabilmiştir. Ancak köyde ikame 

eden bireyler açısından da eğitim ve gelir düzeyinin düşüklüğü dikkat çekicidir. Bu 

grupta yer alan kadın ve erkek öznelerin tümü mevsimlik işçi olarak ülkenin batısına 

gitmektedir, çünkü toprak artık geçimlik olmaktan çıkmıştır. Ancak hakim 

yapılanmanın hala aşiretçilik olduğu gözlemlenmiştir. Bu grup içinde başlık parası, 

berdel, akraba evliliği, kuma gibi uygulamalar yaygındır.  

Köylerde ikame eden görüşmecilerin sayısal azlığı dikkat çekicidir. Bu 

azlığın nedeni köylerde yaşayan kadınların ve erkeklerin görüşme taleplerini 

reddetmesidir. Alan araştırması kapsamında, nüfusu Türk, Arap ve Kürt kökenli 

vatandaşlardan oluşan üç köye gidilmiştir. Ancak her bir köyden sadece birer 

görüşmeciyle mülakat yapılabilimiştir. Görüşmeci sayısının az olmasının 

nedenlerinden biri, bu köylerden ikisinde yakın zamanda namus cinayeti işlenmiş 

olmasıdır. Namus cinayetlerine intihar süsü verilmiştir. Köye bir yabancının gitmesi 

köylüleri tedirgin etmiştir.  Tüm bu nedenlerden dolayı köyde ikma eden görüşmeci 

sayısı sadece üçtür. Bu sayı, bir temsil niteliği taşımamaktadır. Ancak köylerde 

yaşayan insanların namus algısı hakkında fikir vermesi açısından önemlidir.  

Alan araştırmasında elde edilen veriler sonucunda oluşturulan son grubun 

adı GrupIII’ (GIII)tür. GIII’ün oluşturulmasında tıpkı GI ve GII’de olduğu gibi 

görüşmecilerin ikame ettikleri yerlere, eğitim/gelir düzeylerine ve aşiretçi 

yapılanmayla ilişkilerine bakılmıştır. GIII’te yer alan Türk/Kürt/Arap kadın/erkek 

görüşmecilerin tamamı kentin merkezinde yer alan semtlerde oturmaktadır. Eğitim 

seviyesinin en az lise olduğu bu görüşmecilerin neredeyse tamamı ya üniversite 

mezunudur ya da üniversite eğitimine devam etmektedir. Bu grupta birinci gruptan 
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farklı olarak kız çocukların eğitimi hem meşru görülmekte hem de desteklenmektedir. 

Kız çocuklarının üniversite eğitimi amaçlı şehir dışına gönderilmesi oldukça 

yaygındır. Bunun yanı sıra yine birinci gruptan farklı olarak kadınlar çalışmakta, 

sokağa çıkmaktadır. 

Kentin merkezinde yaşayan görüşmecilerle yapılan mülakatlarda yaşanan en 

büyük sorun, görüşmecilerin kendilerine yöneltilen sorulara çok kısa yanıtlar vermesi 

olmuştur. GIII’e üye kadın ve erkek görüşmeciler konusu namus cinayetleri olan bir 

araştırmayla “ilgilerinin olmadığını” söylemiştir. Bu nedenlerden dolayı kadın ve 

erkek görüşmeciler kendilerine yöneltilen soruların çoğuna “bilgim yok”, “bizde 

namus yok” gibi yanıtlar vermiştir. Görüşmenin ilerliyebilmesi için yönergede yer 

alan bir takım soruların farklı biçimlerde sorulması gerekmiştir. Örneğin GI ve GII’ye 

üye görüşmecilere sorulan “buralarda nasıl tanınırsınız” sorusu,  GIII’te yer alan 

görüşmecilere “Urfa’da bir aşiret veya ailenin saygın olması için hangi koşullara 

sahip olması gerekir” biçiminde yöneltilmiştir.  

Bu başlık altında gerçekleştirilen tartışmalarla araştırma sahası, yöntemi, 

soruları ve örneklemi hakkında bilgi verilmiştir. Takip eden başlıkta alan araştırması 

kapsamında elde edilen veriler yorumlanmaktadır. 
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2.2.  AŞİRETİN, AKRABALARIN, AİLENİN NAMUSU (KADIN) 

OLMAK: DÖNÜŞEN ŞANLIURFA’DA AYNI KALAN NAMUS  

 “Namus nedir, eskiden sen bütün bir aşiretin namusuydun, şimdi 
şehirdeki köylülerde kadın, şehirdeki tüm akrabaların namusu… 
Biz de ise…yani biz derken eğitimli zengin şehirlilerde, ailenin, 
kocanın babanın namususun. Hepsinin derdi aynı aslında sen 
kadınsın onların emri altında kalacaksın, namuslarına zarar 
getirmeyeceksin, yani iki bacak arana sahip 
çıkacaksın…”(GIII:Sevgi 30y, Kürt).  

Araştırma sahasının, yöntemin ve örneklemin belirlenmesinde olduğu gibi 

araştırma verilerinin yorumlanmasında da görüşmecilerin sosyo-ekonomik konumu 

(eğitim/gelir/yaşanılan yer; kent merkezi/varoş ve köy) ve cinsiyeti temel eksen 

alınmıştır. Görüşmecilerin üyesi olduğu etnik topluluğun, namus algısında bir farklılk 

yaratmadığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle veriler sınıfa ve cinsiyete göre 

yorumlanırken etnik kökene ilişkin bir tartışmaya gerek duyulmamış, ancak yapılan 

alıntılarda her bir görüşmecinin etnik kökeni belirtilmiştir. 

Çalışmanın bu bölümü, üç ana başlıktan oluşmaktadır. Birinci başlık altında, 

kendini köylü olarak tanımlayan ve kentin varoşlarında ikame eden (GI)  ve köylerde 

yaşayan Arap/Türk/Kürt kadın/erkek görüşmecilerin (GII) namus algısına ilişkin 

veriler yorumlanmıştır. İkinci başlıkta kentin merkezinde yaşayan ve köylüler 

tarafından şehirli olarak tanımlanan kadın ve erkek görüşmecilerin (GIII) namus 

algısı aktarılmıştır. Son başlıkta ise her üç grubun namus algısı kadın hazzının 

denetimi sorunu çerçevesinde karşılıklı olarak tartışılmıştır. 

Alan araştırmasının gerçekleştirildiği Şanlıurfa’da yapılan görüşmelerde 

görüşmecilerin “farklı” olarak adlandırdıkları “öteki” kadınları ve erkekleri tartışırken 

kendi sınıfsal konumlarından yola çıkarak iki kelimeye başvurdukları 
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gözlemlenmiştir. Kentin varoşlarında yaşayan kadın ve erkek görüşmecilerin, kentin 

merkezinde yaşayan ve kentin gerçek sahibi olarak görülen kadın ve erkek 

görüşmecileri “şehirli” kendilerini “köylü” olarak tanımlamışlardır. Kentin 

merkezinde yaşayan ve eğitim/gelir düzeyi orta ve üstü olan kadınlar ve erkekler ise 

varoşlarda yaşayanları “köylü” kendilerini “şehirli” olarak adlandırmışlardır. 

Görüşmecilerin sosyo-ekonomik koşullarının temel alındığı birinci ve ikinci 

ana başlıkta yer alan verilerde cevabı aranan ilk soru şudur: Namus olgusunun 

tanımlandığı zemin ve korunmasında başvurulan yöntemler ataerkil yapılarda oraya 

çıkan dönüşümlerle ilişkili bir şekilde farklılaşmakta mıdır?  Bu dönüşümlerin namus 

olgusu ve namus cinayetleri açısından yarattığı sonuçlar nelerdir?  

Alan araştırmasında elde edilen verilere göre namusun kadın cinselliğinin 

saflığını düzenlemedeki rolü her iki sınıfsal yapı (köylü: GI ve GII, kentli: GIII) için 

sabit kalsa da, nasıl düzenlediği ve namusun/namussuzluğun neler olduğuna ilişkin 

liste yine her iki sınıfsal yapı açısından farklılaşmaktadır. GI ve GII açısından 

kadınların eğitimi, çalışması, sosyalleşmesi, evliliklerinde fikir beyan etmesi, namus 

olgusu açısından sorun teşkil etmektedir. GIII açısından bu başlıklar, kadınların “en 

doğal hakkıdır”. Ancak köylü ve kentli, kadını namus olarak görmeye devam 

etmektedir. Her iki sınıfsal yapı açısından da kadının kocasını aldatması, bir kızın 

evlilik öncesi cinsel ilişki yaşaması “namusa zarar veren” temel eylem biçimleridir. 

Bu durum, namus algısının sınıfsal yapı açısından farklılaşan yönlerinin neler olduğu 

sorusunu doğurmaktadır. 

Bu sorunun yanıtlanması için araştırma verileri, iki (köylü/kentli) yapı içinde 

ayrı ayrı ama birbiriye ilişkili bir şekilde analiz edilmiştir. GI (kentin varoşlarında 

yaşayan görüşmeciler) ve GII (köyde yaşayan görüşmeciler) görüşmeciler açısından 
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namusun neliği ve namusu korumada kullanılan stratejilerle namusun korunmasından 

sorumlu olan aktörler GIII’te yer alan ve kentli olan görüşmecilerden farklaşmaktadır. 

Namus olgusu, kadın ve erkek görüşmecilerin ait olduğu toplumsal 

yapılanmanın maddi ve ahlaki örgütlenmesine göre biçimlenmektedir. Bu nedenle, 

çalışmanın ilk ana başlığı altında aktarılan GI (Varoşlarda yaşayan köylüler)’e ve GII 

(köyde yaşayan köylüler)’e üye Arap/Kürt/Türk görüşmecilerin namus algısı, “geniş 

hane yapıları”  üzerine sürdürülen akademik tartışmaların sağladığı öngörüyle analiz 

edilmiştir. 

Buradaki geniş hane yapıları tanımlaması Kandiyoti (1997) ve Sirman 

(2006)’dan ödünç alınmıştır. Her iki yazara göre, toprağın geçimlik olduğu bu 

yapılanmalarda başında erkeğin olduğu ve birden fazla kuşağın bir arada yaşadığı kan 

esasına dayalı örgütlenme tipi hakimdir. Daha da önemlisi, toplumsal örgütlenmenin 

kan esasına veya akrabalık ilişkilerine dayalı olduğu bu yapılanma biçiminde 

akrabalık bağı, yani soy ilişkisi bir tek erkek aracılığıyla kurulur. 

 Alan araştırmasında edinilen ve GI ve GII’de yer alan görüşmecilere ait olan 

verilerin yorumlanmasında cevabı aranan temel sorulardan biri, namusun maddi ve 

ahlaki temellerinin neler olduğu ve namus olgusunun toplumu, maddi ve ahlaki 

düzlemde nasıl düzenlediğidir. Köylü sınıftan oluşan bu iki grup açısından namus 

olgusu, kadın/toprak ve soyluluk arasında kurulan ilişkinin bir sonucudur.  

Bu gruplarda yer alan görüşmecilerin çoğu için toprak geçimlik olmaktan 

çıkmıştır. Ancak geniş hane tipi örgütlenmenin hakim olduğu bu grup açısından 

soy/soyluluk bireyin kendini tanımlamasında sahip olduğu önemi hala korumaktadır. 

Soyun ve soyluluğun korunması için soya ait kadınlara ve toprağa “sahip çıkmak” 
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gerekmektedir. Kadının ve toprağın “yabancıdan” korunması ilkesi ise beraberinde 

namusa ilişkin değerleri doğurmaktadır. Çeşitli nedenlerden dolayı toprağını 

kaybeden ve kentin varoşlarına yerleşen birinci gruba üye görüşmeciler açısından, 

soyluluğa ilişkin söylemin tek unsuru varlığını korumaktadır: Kadınların yabancıdan 

korunması ve soyluluğun sürdürülmesi. 

Böylece kan esasına dayanan örgütlenme üzerinden yükselen bu yapıyı 

korumak için kadın namusu, üyesi olduğu grubun tüm erkelerinin temel sorunu haline 

gelmektedir. Bu sorunun aşılmasında her türlü şiddet meşru görülmektedir. Bu grupta 

yaşanan dönüşüm sancılarının namus olgusu ekseninde yorumlanmasında,  başta 

Tillion (2006) olmak üzere, Abu-Lughod (2004) ve Yuval Davis (1997) gibi isimlerin 

çalışmalarına başvurulmuştur. 

Yukarda aktarılan isimlerle beraber Sirman (2006) ve Kandiyoti (1997) GI 

ve GII açısından hakim olan kan esası üzerenden yükselen bir örgütleme tipine denk 

gelen ataerkil yapıyı ve bu yapı içinden çıkan namus olgusunu analiz ederken 

başvurulan isimlerdir. Ancak bu isimlerin yaklaşımları veriler yorumlanırkan ortaya 

çıkan bir sorunun yanıtlanması açısından yetersiz kalmıştır. 

Bu soru şudur: Soyun aktarılmasında hiç bir etkisi olmadığı savunulan 

kadına yine soyu korumak açısından verilen bu “önemin” nedeni nedir? Soyun 

korunmasında kadına verilen “önem”in nedenleri birçok açıdan farklılaşmaktadır. 

Ancak veriler tek bir temel nedene işaret etmektedir: Kadının soy çizgisinin 

aktarılmasında sahip olduğuna inanılan ama ifade edilmeyen payı.  Bu nokta çalışma 

açısından önemli olan bir diğer soruyu doğurmuştur: Namus olgusu ekseninde ortaya 

çıkan açık söylemin aksine, acaba kadının doğurganlıktaki payının erkeğinkinden 
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daha fazla olduğuna, yani soyun erkekten değil kadından geçtiğine ilişkin bir inancın 

varlığı mı söz konusudur? 

Daha önce de aktarıldığı gibi baba yanlı akrabalığın esas alındığı klasik 

ataerkil örgütlenme biçiminde, kadının “yabancı” olduğu düşünülmektedir. Ancak 

veriler, kadının açık söylemde “yabancı” olarak tanımlanmasına rağmen,  “namustan 

taraf akraba” şeklinde de konumlandırıldığını göstermiştir. Yine aynı 

veriler,“namusunun” “kandan” yani erkekten ve soydan geçtiği üzerinden inşa edilen 

söylemin altında yatan bir başka söyleme işaret etmektedir: Açık söylemin aksine 

örtük söylem, namusun belirleyenin “süt” yani kadın olarak görüldüğünü 

göstermektedir.  

İlk aşamada kafa karıştırıcı gibi görülen bu sorunun yorumlanmasında 

birinci bölümde yer alan ve ataerkil yapıları doğuran süreci hazırlayan babalık 

ilkesinin çıktığı döneme ilişkin feminist çalışmalara dönülmüştür. Kadın, 

“doğurduğu” için “namus sayıl”dığı ancak “kadın olduğu için” de “akraba” olarak 

görülmediği paradoksal bir akrabalık konumuna sahiptir.  

Bu tartışmalar GI ve GII’ye üye görüşmecilerin namus algısınının ahlaki 

temellerini görünür kılmaktadır. Ancak alan araştırmasında elde edilen veriler, kadın 

cinselliğinin saflığına işaret eden namus olgusunun “şehirli”lerden oluşan GIII 

açısından da varlığını koruduğunu göstermiştir. Her ne kadar kadın cinselliğinin 

saflığı anlamına gelen namus olgusu kentli olarak tanımlanan orta ve üstü sınıf olan 

GIII’e üye görüşmeciler açısından varlığını ve önemini korusa bile, aslında bu gruba 

üye kadın ve erkek görüşmecilerin namus algısı GI ve II açısından farklılaşmaktadır. 

Bu farklılaşma, ikinci ana başlık altında tartışılan GIII’e üye görüşmecilerin namus 

aglısının, GI ve GII’ye üye görüşmecilere ait olan verileri yorumlamada başvurulan 
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kuramsal çerçeveden farklı bir kuramsal çerçeve ile yorumlanmasını zorunlu 

kılmaktadır.   

GIII’e üye kadın ve erkeklerin eğitim seviyesi lise, üniversite ve doktora 

olmak üzere kendi içinde farklılaşmaktadır. Görüşülen kadınlar ve erkeklerler memur, 

öğretmen, avukat, doktor ve akademisyenlerden oluşmaktadır. Özetle bu gruba üye 

bireylerin kentin elitleri olduğu söylenebilir. Kadın ve erkek görüşmecilerin GI ve 

GII’ye üye bireylerden farklı olarak eğitim ve gelir düzeylerinin orta ve üstü olması 

onların namusa ilişkin algılarını, namusu korumada kullandıkları stratejileri ve 

korumakla yükümlü aktörlerin kimliklerini de dönüştürmektedir. Bu verilerin 

yorumlanması sırasında, ortaya çıkan ilk soru yine bu verilerin nasıl bir iktidar 

kavramı aracılığıyla yorumlanabileceği olmuştur.  

Grup I ve II’ye üye görüşmeciler açısından sorun çok açıktır: Kandiyoti 

(1997)’nin ifadesiyle klasik bir ataerkil yapının hakim olduğu bu toplumsal düzen 

içinde yaşa ve cinsiyete dayalı hiyerarşik bir düzenleme vardır. Namusa ilişkin değer 

ve kuralların yeniden üretilmesinde bu hiyerarşik yapı çerçevesinde ortaya çıkan 

iktidar ilişkilerine/odaklarına başvurulmaktadır. Kadınlar ise yaşlarına göre iktidara 

ortak olmakta, yani namusun korunmasında sorumluluk almaktadır. Bu sorumluluk 

beraberinde ataerkil yapıyla girilen uzlaşma ve direniş ilişkilerini de getirmektedir. 

Söz konusu ilişkinin aynı zamanda hem kadınların öznellik konumlarının inşasında 

hem de ataerkil yapının, dolayısıyla değer olarak namusun yeniden üretilmesinde 

büyük öneme sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu ilişki tam da Kandiyoti (1997)’nin 

“ataerkil pazarlık” adını verdiği bir pazarlık ilişkisine denk gelmektedir.  

Ancak, kentleşmiş grup için namusa ilişkin kuralların konulması ve namusun 

korunması daha karmaşıktır. Veriler, öncelikle namusun bu grup içinde çok rahat 
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kullanılan bir kelime olmadığını göstermiştir. Bu gruba üye görüşmeciler, “namusun 

kendileri için geçerli” bir değer olmadığını söylemektedir: Namus, geri kalmış ve 

aşiretçi yapıların hakim olduğu eğitimsiz “köylüler için geçerlidir. Diğer taraftan, 

namusun varlığı “temiz aile”  ve/veya “temiz ahlak” kavramları etrafında oluşturulan 

dilde görünürlük kazanmaktadır. Temiz “aile” etrafında geliştirilen söylemin temel 

bileşenlerini meslek ve eğitim gibi sınıfsal göstergeler oluşturmaktadır. 

İlk bakışta namusun bu grup açısından karşılığını ve önemini yitirdiği 

izlenimi doğmaktadır. Çünkü GI ve GII açısından namusun tanımlandığı söylemsel 

alan olan soyluluğa ilişkin söyleme bu gruptaki görüşmeciler tarafından hiçbir şekilde 

vurgu yapılmamaktadır. Görüşmeciler, namusa ilişkin sahip olduğu değerlerin neler 

olduğuna yönelik soruları “bizde namus yok” şeklinde cevaplamakta ve namus 

cinayatlerini açık bir dille kınamaktadır. Ancak namusa ilişkin değerlerin kendi 

yaşamlarında karşılığı olmadığını savunan aynı görüşmeciler tarafından kullanılan 

temiz aile ve temiz ahlak tamlamaları, namus olgusuna ilişkin bir vurguyu 

içermektedir. Çalışma açısından önemli olan, bu kavramların diğer iki gruptaki 

karşılığının bulunmasıdır.  Karşılıklarının bulunması, üç grup açısından namus olgusu 

çerçevesinde var olan benzerliklerin ve farklılıkların açığa çıkartılması açısından 

işlevseldir. 

Bu gruba üye görüşmeciler tarafından,  GI ve GII’ üye görüşmeciler arasında 

rahatlıkla kullanılan namus olgusu yerine, yine namusa ilişkin değerleri içeren cinsel 

ahlaka gönderme yapan “temiz ahlak” kullanılmaktadır. Yine bu gruba üye 

görüşmeciler, GI ve GII’den farklı olarak, akrabalıkla namus arasındaki ilişkiye 

gönderme yapan “temiz soy” yerine “temiz aile”yi kullanmayı tercih etmektedir.  
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Temiz aile, Sirman (2006)’ın Kemalist milliyetçi-modernleştirmeci proje ile 

ideolojik olarak inşa edildiğini savunduğu “yeni aile” kavramına denk gelmektedir. 

Çünkü temiz aile, görüşmeciler tarafından sık sık çekirdek aile kavramı yerine de 

kullanılmaktadır. Çekirdek aile, baba/anne/kardeşlerden ve/veya, karı/koca ve 

çocuklardan oluşmaktadır. Gelenekselin temsilcisi olduğu düşünülen aşiret yapısıyla 

zıtlık ilişkisi içinde tanımlanan “çekirdek aile”, “modernliğin” göstergesi olarak 

imlenmektedir. GIII’te yer alan görüşmeciler için, “modern çekirdek ailelerde 

namusun yeri yoktur”. 

Bu durumda “temiz aile” ve “temiz ahlak” kavramları etrafında oluşturulan 

söylemsel alanın namus olgusunun varlığına işaret ettiği söylenebilir mi? 

 GIII’e üye görüşmeciler namusun zorla, baskıyla, şiddet ve hatta ölüm ile 

korunan bir değer olduğunu söylemektedir. Zorun, şiddettin yokluğunun namusun 

yokluğu olarak okunması gerektiğini savunan kadın ve erkek görüşmecilere göre 

kendileri kadınların okuduğu, rahatça sokağa çıktığı ve çalıştığı aile yapılarına 

sahiptir. Bu durumda namus “şehirli ve modern” olan GIII açısından varlığını 

koruyan, ya da karşılığı olan bir değer midir? 

 Bu gruba üye görüşmecilerin namus olgusunu yorumlamada yaşanan ve 

yukarıda aktarılan zorluğun aşılmasında Foucault (2003)’un biyo-iktidar kavramına 

başvuruldu. Bu verilerin yorumlanmasında Foucault iktidar kavramsallaştırması iki 

yönüyle kullanılmıştır. Birincisi, GI, ve GII’den farklı olarak GIII’e üye görüşmeciler 

tarafından namus olgusu,  şiddet ve baskı ile değil sevgi/sadakat/ kavramları 

aracılığıyla açıklanmakta ve namusun korunmasında kadınlara dışarıdan gelen 

baskıların “küçültücü” olduğunu savunulmaktadır. Bu gruba üye kadınlar ve erkekler 
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açısından namus “kişinin sahip olduğu ahlak” aracılığıyla ve “kişinin kendisi 

tarafından korunan” değerdir.  

İkinci olarak, namus olgusunu korumada başvurulan ahlakın sağlanmasında 

aile ve eğitim kurumlarının önemi ve işlevi büyüktür. Bu grup için, birinci gruptan 

farklı olarak, namus, akrabalar tarafından korunan değer olmaktan ziyade aile ve 

eğitim kurumları aracılığıyla edinilen bir ahlak aracılığıyla korunan bir değerdir. 

Başka bir ifadeyle, bu gruba üye kadınlar, edindikleri ahlak anlayışıyla “kendi 

namuslarını kendileri korumaktadır”. 

Bu ahlak anlayışının edinileceği temel kurum, “özel alan” olarak tanımlanan 

ailedir. Bu aşamada sorulması gereken soru, namusun özel alan sorunu olarak 

tanımlanmasının korunmasında başvurulan stratejileri ve korumakla yükümlü 

aktörlerin kimliklerini nasıl etkilediğidir? Bu, GIII’e ait veriler yorumlarken ortaya 

çıkan ikinci soru olmuştur. 

Namus bu grup açısından artık bir özel alan sorudur ve özel alan sorunu 

olduğu için özel alana ilişkin normlar etrafında tanımlanmakta ve özel alana özgü 

olan iktidar türleri/odakları aracılığıyla korunmaktadır. Bu normların isim bulduğu 

kavram, “güzel ahlak”tır. “Güzel ahlak”, kadının kendine duyduğu “saygı”  ve 

“baba/koca”ya karşı duyduğu “sorumluluk” çerçevesinde koruduğu bir şeydir. Özetle 

namus, tüm bir soyun sorunu olmaktan çıkmıştır. 

Namusun özel alan sorunu olarak tanımlandığı verilerin söz konusu soru 

çerçevesinde analiz edilmesinde yine Foucault’un biyo-iktidar kavramı ile feministler 

tarafından geliştirilen ve hedefi özel/kamusal alan ayrımı olan eleştirilerden 

faydalanılmıştır. İki bakış açısı arasındaki ilişkiyi kurması açısından Sancar (2004) 
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tarafından geliştirilen kuramsal yaklaşımın çalışma açısından büyük önemi olmuştur. 

Sancar(2004), “özel alanı düzenlemede kullanılan ve içinde rıza olan 

sevgi/şefkat/sadakat/işbirliği gibi kavramların cinselliği dolayısıyla da toplumu 

düzenlemedeki rolünün Foucault’un biyo-iktidar kavramı aracılığıyla tartışılabilir 

olduğunu savunmaktadır. 

 Bu çerçevede GIII’e üye görüşmelerin yorumlandığı aşamada ortaya çıkan 

üçüncü bir soru daha olmuştur: Özel alanı düzenleyen normlarla ilişkili bir şekilde 

ortaya çıkan ve namusun korunmasında başvurulan “güzel ahlakın” bileşenleri,  tesis 

edilmesinde kullanılan yöntemler ve kazanılmasında/korunmasında işlev gören 

kurumlar nelerdir?  

Bu sorunun birbiriyle ilişkili iki cevabı bulunmaktadır. Birincisi, alan 

araştırmasında elde edilen veriler “güzel ahlak”’ın “bileşenlerinin 

sevgi/vicdan/bağlılık/sadakat/akıl ve borç değerleri olduğunu göstermiştir.  Bu 

bileşenlerden bazıları aynı zamanda feministlerin özel alanı düzenleyen normlar 

olarak sıraladığı başlıklarla uyum içindedir. Yukarıda aktarılan üçüncü sorunun ikinci 

yanıtı ise bu ahlakın edinilmesinde hangi yöntemlerin kullanıldığı ve hangi kurumlara 

başvurulduğu çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. 

GIII’e üye kadınlar ve erkekler, “güzel ahlakın” başta eğitim olmak üzere 

aile içi ilişkilerle kazanılacak bir “ahlak” olduğunu öne sürmüştür. Birinci grup 

açısından “süt” ve “kan” ile “doğal” bir şekilde kazanılan cinsel ahlak, ikinci grup 

açısından rasyonelleştirilerek “eğitim” ve “akıl”  yoluyla kazanılacak bir şeye 

dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm aynı zamanda namusa ilişkin kuralların çerçevesini, 

içeriğini ve namusa ilişkin değerlerin çiğnenmesi durumunda verilecek cezaların 

biçimini de belirlemektedir. 
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Kentli açısından, köylüden farklı olarak “öldürmek” değil “yaşatmak”, 

“korumak” değil “kendi namusunu koruyan kızlar” yaratmak,  namusu “şiddetle ve 

zorla” değil “kendi içinden gelen ahlak” ve “rızayla” tesis esastır.  “Güzel ahlak” ve 

“temiz aile” etrafında örgütlenen söylemin analizi GIII açısından da namus olgusunun 

ortadan kalkmadığını göstermektedir. GI ve GII açısından geniş akrabalık bağları 

içinde ve kadınların eve kapatılması aracılığıyla korunan namus, GIII açısından bir 

özel alan sorunu olmuştur.  

 Bu veriler, farklılıklara rağmen, bu gruplarda yer alan görüşmecilerin hepsi 

için kadın cinselliğinin denetiminin sorun olmaya devam ettiğini göstermektedir. 

Denetim sorunun devam etmesi ise dönüşen içreriğine rağmen kadın hazının her iki 

yapıda, yasaklı kategoriseinde yer aldığını göstermektedir. Agamben (2001) ve 

Girard (2003)’ın da altını çizdiği gibi her yasak şiddet içerir. Bu şiddet, geleneksel 

toplumda devlet tekeline alınmadığı için çok daha gözle görülür bir biçimdeyken, 

modern toplumda devlet tekeline alınarak görünmez kılınmıştır. Başka bir ifadeyle; 

özel alanda erkekler tarafından kadınlara uygulanan ve amacı hazzın/doğurganlığın 

denetimi olan şiddet türleri hem görünmez hem de tartışma dışı bırakılmıştır (Young, 

1997). 

Sınıf öğretmeni evli ve bir çocuk annesi olan kadın hakları savunucusu 

Sevgi, özel alanın ve bu alanda yer alan ataerkil aile kurumunu şiddetle ilişkisi 

çerçevesinde tartışmıştır: 

“Namus diyorlar şimdi bizde yok… Yani kim diyorsa alnını 
karışlarım. Dünyanın neresinde bir kadın birlikte olduğu erkek 
tarafından denetlenmez. Yani bu ülkenin Doğusu da Batısı da bir. 
Urfa da öyle… Eğitimli, üniversite mezunu bir erkek için de 
namus önemli köyde şalvarı ile yaşayan köylü için de. Hangi erkek 
bakire olmayan bir kız ister, ya da hangisi karısı, kızı dikkat çekici 
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giyinsin şuh olsun ister. Yani kısacası hepsi ister ki kadın onun 
denetimi altında olsun. Benim ailem babam da dahil dayılarım 
amcalarım hepsi üniversite mezunu. Aralarında profesör olan da 
var. Ama biliyorum ki hepsi için namus, onlar adına namus 
demese de önemli. Hangisinin karısı aldatsa çıldırır, yani hepsinin 
vurma potansiyeli de var (GIII:Sevgi:30y,  Kürt)”    

Araştırma kapsamında elde edilen veriler, GIII’e üye erkekler, GI, ve GII’ye 

üye erkeklerden farklı olarak namusu sevgi/sadakat zemininde tanımladıklarını 

göstermektedir. Ancak bu gruba üye olan erkekler açısından da sevgi/sadakat, erkeğin 

kadına müdahelesini meşru hale getirmektedir. Müdahelenin sınırları ve biçimleri, GI 

ve GII’den farklılaşsa da istisna durumları olmak kaydıyla şiddet bu grup erekleri için 

de başvurulması muhtemel bir yoldur. İnşaat mühendisi olan Engin, istisna durumuna 

vurgu yapan erkeklerden biri olmuştur: 

“Ben karım dışında kimseye karışma hakkını kendimde bulmam… 
Niye çünkü ben onu seviyorum, bana sadakat göstermek zorunda 
ben de ona… Ama karım giyimine kuşamına, erkeklerle 
arkadaşlığına ve konuşma tarzına dikkat etmeli. Yani kadın olarak 
değil insan olarak varolmalı toplumda ve iş hayatında, cinselliğini 
ön plana çıkartmamalı…. Yani sınırlar önemli…. Yok namus değil 
bunun adı, ahlak benim için…. Yani ben namus cinayetlerine de 
karşıyım, bizim gibi insanlarda değil ancak geri kalmış feodal 
yapılarda olur öyle şeyler… Ama karım beni aldatsa… o zaman bu 
bir istisnadır… yani sıradan bir durum gibi bakamam… Yani 
boşarım her halde… Fakat yine de belli olmaz, yani her şey 
olabilir, ona her şeyi yapabilirim… Bir kadın kendini o raddeye 
getirmemeli bence o zaman… En basiti artık bu çevrede 
yaşayamam, eğer duyulursa artık yaşayamam…” (GIII, E:29,evli, 
erkek, Türk). 

Aynı görüşmeci, şu anda evli olduğu eşiyle üniversitede tanıştıklarını ve beş 

yıllık bir ilişkinin ardından evlendiklerini belirtmiştir. Engin, şu anda eşi olan eski kız 

arkadaşının evlilik öncesi kendisiyle cinsel bir temas yaşamadığını gururlanarak 

söylemiştir. Engin, “eğer evlenmeden önce cinsel bir birliktelik yaşasaydık onla asla 

evlenmezdim” dedi. Sebebi sorulanca ise şu yanıtı verdi: 
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“Bir kız, kadın eğer yasak bir şey yapıyorsa… Yani yasak 
derken kendine hâkim olamayıp evlenmeden ilişki yaşıyorsa o zaman 
belli ki iradesi zayıftır. Ve iradesi zayıf olan bir kadın ahlaken de 
zayıftır… evlendikten sonra da benzer şeyler yapabilir ki ben ona 
güvenenemem, yani bana sadık olacağına kimse garanti veremez” 
(GIII:E:29, evli, Türk) 

 

Yaşanılan toplumun maddi ve ahlaki koşullarına göre içerği ve biçimi 

değişen şiddetin nesnesi cinselliği nedeniyle yine kadınlardır. Leyla Pervizat 

(2005)’ın belirttiği gibi namus eğer kadın bedeni üzerinde kurulmak istenen eril 

iktidarın bir aracı ise GIII’e üye erkelerin adına namus demekten çekindği müdahele 

türleri de namus olgusu adı altında tartışılabilir,  ki bu çalışmada da böyle yapılmıştır. 

 Namus olgusu açısından görünür olan bu devamlılık ise takip eden başlıkta 

özetlenecek verilerin yorumlanmasında kullanılacak olan üçüncü başlığı zorunlu 

kılmıştır. Bu başlık altında alan araştırmasında elde edilen veriler sonucunda ortaya 

çıkan şu soruların yanıtı aranmıştır: Namus olgusu, kadın cinselliğinin tanımlandığı 

söylemsel alanın temel bileşenlerinden biri olarak düşünülebilir mi? Namus olgusu, 

kadınların maruz kaldığı ayrımcılık kadar şiddetin de meşrulaştırıcı bir nedeni olarak 

düşünülebilir mi?  

Bu soruların yanıtlanması, aynı zamanda kadın hazzının denetiminin sınıf 

değişkeninden bağımsız olarak neden “sorun” olmaya devam ettiği sorusunu 

cevaplamak açısından önemlidir. Sorunun cevabı, verilerin yorumlandığı üçüncü 

başlıkta aranmaktadır. Bu başlık altında gerçekleştirilecek tartışmalarda sınıf kadar 

cinsiyet değişkenine de başvurulmuştur. Kadın ve erkek hazzına ilişkin verilerin 

cinsiyete göre farklılaşan ve cinsiyete rağmen aynı kalan yönleri olduğu görülmüştür. 
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Kadın hazzı, her iki sınıf açısından da sorun olmaya devam etmekte ve kadın 

hazzından duyulan korku namus olgusu ekseninde ortaya çıkan tartışmalarda kendini 

göstermektedir. Namus olgusunun, kadın hazzından duyulan korku sonucunda ortaya 

çıkan değer ve yasaklarla ilişkili bir olgu olup olmadığı sorusunun yanıtı için bir 

takım soruların cevaplanması gerekmektedir. 

Bu sorunun ilki, kadın cinselliği ve şiddet arasında kurulan ilişkinin namus 

olgusunun içerğini belirleyen bir etken olarak okunup okunamayacağına ilişkindir. 

Alan araştırmasında elde edilen veriler, hem kadın hazzının şiddetle ilişkili bir şekilde 

tanımlandığını hem de hazzın tanımlandığı alanın her iki grup açısından da namus 

olgusu çerçevesinde ifade edildiğini göstermiştir. Söz konusu verilerin 

yorumlanmasında Girard (2003), Pateman (2004) ve Mernissi (2003) tarafından 

geliştirilen kuramsal yaklaşımlara başvurulmuştur.  

Şiddet ve kadın hazzı arasında kurulan ilişkiyi yansıtan verilerin 

yorumlanması aşamasında orta çıkan sonuçlar bu başlık altında cevaplanması gereken 

ikinci soruyu doğuruştur. Veriler, kadın hazzı ve şiddet arasında kurulan bağ ile 

kadınların toplumsal cinsiyet konumları arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Bu çerçevede ortaya çıkan soru şudur: Kadın hazzının yasaklı ilan edilmesi onların 

toplumsal cinsiyet konumlarını dolayısıyla makro düzlemde toplumu nasıl 

etkilemektedir? 

Bu sorunun yanıtlanmasında, cinsiyet gibi sınıfsal farklılıklar da esas 

alınmıştır. Çünkü şiddet ve kadın hazzı arasında kurulan ilişki, kadının sadece arzu 

nesnesi olarak görüldüğü GI ve kısmen GII açısından GII’e oranla çok daha güçlüdür. 

GI ve GII’de kadının hazzı, utanç kelimesiyle ifade edilmektedir: Kadın 
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kadınlığından, yani hazzından utanarak kendini ve bağlı bulunduğu erkekleri 

şiddetten korumalıdır. 

Bu verilerin yorumlanmasında, Peristiany (1965) tarafından kaleme alınan 

ve namus olgusuna ilişkin olan kuramsal yaklaşım kullanılmaktadır. Yazar, namus 

etrafında ortaya çıkan utanç/şeref ikiliğinin toplumsal cinsiyet konumlarını ve bu 

konumların da makro düzlemde toplumu düzenlemedeki etkisine dikkat çekmektedir 

(Peristiany:1965, s:10-11).  

Alan araştırmasında elde edilen veriler, GI’e ve GII’ye üye kadınların 

“kadınlıklarından”, yani hazlarından “utanarak” onu “saklamakla” erkeklerin ise 

kadınların hazlarını şerefleri için kontrol etmekle görevli olduklarını göstermiştir. 

Kendi bedeninden “utanan” ve “korkan” kadınların okuması, çalışması, erkeklere 

iletişime girmesi ve hatta sokağa çıkması bile söz konusu olmamaktadır. Bu durum, 

kadınların toplumsal cinsiyet konumları kadar makro düzlemde toplumu da 

etkilemektedir. 

Utanç/şeref ikilisinin eğitimli kadınlar (GIII) için GI’e üye olan kadınlar gibi 

işlev görmediği gözlemlenmiştir. Bu gruba üye kadınlar, bedenlerinin “sadece 

cinselliğe” hazza işaret etmediği, bu yüzden de “utanılacak” birer nesne olmadıklarını 

savunmaktadır. Ancak bu kadınlar açısından da arzuları sorundur.  

GIII’e üye kadınlar, hazlarını kendilerinin sahip olduğu “güzel ahlak” 

çerçevesinde terbiye etmektedir. Bu gruba üye kadınlar kamusal alana cinselliklerini 

saklayarak, ya da Kandiyoti (1997)’nin ifadesiyle cinsiyetsizleşerek çıkmak 

zorundadır.  Bu çerçeve, onların ataerkil yapıyla girdikleri pazarlık sonucunda 

kamusal alana çıkma karşılığında verdikleri ödünlere işaret etmektedir. Bu aşamada 
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bu başlık altında cevabı aranan üçüncü soru ortaya çıkmaktadır: Her iki gruba üye 

kadınlar, hazlarının malzeme olduğu “ataerkil pazarlıkta” neler kazanmaktadır ve 

kadın hazzına ilişkin söylemi ne şekilde kabul etmektedir? 

Bu soru, kadınların kendi bedenlerini nasıl tanımladığı, hazlarını nasıl 

bastırdığı ve neyin karşılığında yok saydığına ilişkin sorunun cevabını vermeye 

yaramaktadır. Kadın hazzının hangi bedeller karşılığında yok sayıldığına ilişkin 

sorunun yanıtlanmasında, kadınların kendi hazlarına ilişkin olan verilere 

başvurulmuştur. Bu verilerin yorumlanmasında Kandiyoti (1997)’nin ataerkil pazarlık 

kavramı ile Aksu Bora (2005)’nın ötekilik üzerine geliştirdiği tartışmadan 

faydalanılmaktadır. 

Alan araştırmasında elde edilen veriler kadınların namusa ilişkin değerleri 

kendilerini değerli hissetmek ve kılmak için kabul ettiklerini göstermektedir.  

Kadınlar bu değerin tesisinde kendileriyle zıt özelliklere ve konumlara sahip 

olduklarını düşündükleri öteki kadınlık konumlarıyla ilişkiye girmektedir.   

Takip eden başlıkta birinci gruba ait veriler yukarda aktarılan sorular 

çerçevesinde ve birinci bölümde yer alan kurmasal çalışmalar ışığında analiz 

yorumlanmaktadır.  
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2.2.1. Şanlıurfa’da Hakim Maddi/Ahlaki Örgütlenme Yapısı ve Namus 

Olgusu: Kadın Tenine, Toprak Kokusuna… 

“Kadın ve toprak namustur, uğuruna ölünür, kadın ve toprak beladır ikisi de 

kandır…” (GI: Hayriye, 48, Türk) 

 “Yabancı düşmandır, seniy nomus’nun ve malının düşmeni” (GI: Sofu: 50, 

Kürt) 

“Kadın yabancıdır, ondan akraba olmaz, ama namustur da tam yabancı da 

olmaz” (GI:Erhan:32, Kürt) 

Bu çalışmada farklı ataerkil yapılar içinde dönüşen anlamlarına ve 

işlevlerine rağmen varlığını koruyan namus olgusunun ve namus cinayetlerinin, 

cinsiyet/toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan dinamiklerden biri olduğu 

savunulmaktadır. Bu varsayım, namus olgusunun farklı sosyo-kültürel koşullar içinde 

aldığı biçimlere ve bu biçimlerin cinsiyet/toplumsal cinsiyetle ilişkisine 

yoğunlaşılmasına yol açmıştır.  

Bu başlık altında aktarılan araştırma verileri, farklı sosyo-ekonomik 

koşullara sahip görüşmecilerin namus algısını yansıtmaktadır. Alan araştırmasının 

gerçekleştirildiği Şanlıurfa’da, namus olgusuna ilişkin geliştirilen söylemsel alanın 

içeriğinin kişilerin sosyo-ekonomik konumu ile ilişkili bir şekilde farklılaştığı 

gözlemlenmiştir. Bu çerçevede,  daha önce de aktarıldığı gibi çalışma kapsamında 

elde edilen veriler görüşmecilerin sosyo-ekonomik konumları referans alınarak üç 

ayrı gruba ayrılmıştır. GI’de yer alan görüşmeciler kentin varoşlarında, GII’deki 

görüşmeciler köyde yaşamaktadır. Her iki gruba üye görüşmeciler, aşiret bağları olan 

gelir ve genel olarak eğitim seviyesi düşük kadın ve erkek öznelerden oluşmaktadır. 
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GIII’te yer alan görüşmeciler ise kentin merkezinde yaşayan, eğitim ve gelir düzeyi 

orta ve üstü olan bireylerden oluşmaktadır. Birinci başlıkta GI’e ve GII’ye, ikinci 

başlıkta GIII’e üye görüşmecilere ilişkin veriler aktarılacaktır. Böylece olgunun farklı 

ataerkil yapılar içinde aldığı biçim ve içerik cinsiyet eşitsizlikleri ile ilişkisi 

çerçevesinde tartışmaya açılacaktır. Bu tartışmalarda yanıtı aranan temel sorular 

şunlardır: Namus olgusunun tanımlandığı zemin ve korunmasında başvurulan 

yöntemler ataerkil yapılarda oraya çıkan dönüşümlerle ilişkili bir şekilde 

farklılaşmakta mıdır?  Bu dönüşümlerin namus olgusu ve namus cinayetleri açısından 

yarattığı sonuçlar nelerdir?  

Çalışmanın bu başlığında GI ve GII’ye üye görüşmecilere ait veriler iki ana 

başlık altında aktarılmıştır. Bu başlıklar altında sırasıyla namus olgusunun maddi ve 

ahlaki arkaplanına işaret ettiği düşünülen veriler aktarılmış ve bu veriler şu eksenler 

içinde yorumlanmıştır: Toprak/kadın ve soyluluk arasındaki ilişkinin namus olgusunu 

tanımlamada ve yeniden üretmedeki etkisi,  toprak ve kadın üzerinde kuralan denetim 

ve  “yabancı”dan duyulan korku arasındak ilişki; kadınların kandaşlığı ve namus 

olgusu arasındaki ilişki.  

 

 

2.2.1.1. Akrabalık Dünyası ve Namus Olgusu 

“Ne kadının kendisinden ne de onun doğurduğundan akraba olunur” 

Gerçekleştirilen görüşmelerde köyde ve kentin varoşlarında hakim 

örgütlenme yapısının Kandiyoti (1994)’nin tanımladığı şekliyle klasik ataerkil yapı 

olduğu gözlemlenmiştir. Bu gruplar açısından baba soylu bir toplumsal yapının 
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egemen olduğu görülmektedir. Baba soylu toplumsal örgütlenme biçimi aynı 

zamanda baba yanlı bir yerleşim düzenine ve örgütlenme biçimine de işaret 

etmektedir.  

Kentte gözlemlenen ataerkil yapının gerek soy dizimi gerek yerleşim yeri 

gerekse de ekonomik örgütlenme açısından toprakla ilişkisi süren bireylerde toprakla 

ilişkisi olmayan bireylere göre çok daha katı olduğu ifade edilebilir. Toprakla 

dolayısıyla da bir aşiretle ilişkisini maddi koşullar içinde veya ahlaki değerler 

düzeyinde koruyan bireylerin kendilerini baba yanlı ve baba soylu bir toplumsal yapı 

içinde tanımladıkları ve bu ilişkiyi kendilerini toplum içinde var etmenin bir yolu 

olarak gördükleri söylenebilir. Bu bireylerin akrabalık ilişkilerine çok önem verdiği 

görülmüştür. Bu bağlamda GI ve GII’ye üye kadınlar ve erkekler çalışma, 

sosyalleşme gibi birçok gündelik pratiği baba yanlı ve soylu akrabalarla beraber 

gerçekleştirmektedir.  

GI’e üye olan Sofu (E:50, Arap)’nun da günlük yaşamı akrabalık ilişkileri 

aracılığıyla düzenlenmektedir. Sofu kentin varoşu olarak nitelenebilecek bir semtte 

ikame etmektedir. Yaşadığı sokağın büyük bir bölümü kendi aşiretine mensup 

bireylerden oluşmaktadır. Hayvan alım satımıyla uğraşan Sofu yaşadığı mahellede 

kanaat önderi olarak görülmektedir. Çünkü hem “dinine bağlıdır” hem de bölgede 

“saygı gören bir aşiretin ileri gelenlerinden”dir.  

Ancak Sofu’nun kendi ifadesiyle “heç toprağı yoktur”, dolayısıyla da aşiret 

ilişkileri maddi temellerini yitirmiştir. Toprağının “yok”luğu beraberinde yoksulluğu 

da getirmektedir. Aynı zamanda ahır olarak kullanılan ve toplam yirmi kişinin 

yaşadığı ev gecekondu niteliğindedir. Hayvanlarla aynı odayı paylaştığını söyleyen 

gelinlerinden biri çamaşır makinelerinin olmadığından, bu yüzden de iki yaşındaki 
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oğlunun sık sık yara döküğünden şikeyet etmiştir.  Sofu gelir düzeyinin ne olduğu 

sorusuna “Allaha çok şükür aç değilez” diye cevap vermiştir. Sofu “gururlu bir 

göçebe” olarak maddi olanaksızlıklarına değil soylu ve namuslu bir aşiretin üyesi 

olduğuna vurgu yapmayı tercih etmektedir. Çünkü Sofu için soy ve akrabalık her 

şeydir: 

“Bizim için iş de, evlilik de, arkadaşlık da ahbaplık da komşuluk 
da hepsi akrabayla olur. Yabıncıyı içimize sokmazığ… Yani 
benim akrabam benim her şeyimdir, ondan başkasıyla ne kız alıp 
verirem ne de iş yaparam… Soyum, köküm kümletim temizdir. 
Zaten gerisi de boştur buralarda” (GI:M:50y. Erkek:Arap). 

Akrabılığa yapılan bu vurgu çok önemlidir. Çünkü GI ve GII’ye üye kadın 

erkek, Arap/Türk ve Kürt her görüşmeci kendini üyesi olduğu soy veya aşiret 

aracılığıyla tanımlamış ve değerli kılmıştır. Gündelik yaşamın aracılığıyla 

düzenlendiği “akrabalık dünyası”5 ve namus olgusu arasındaki ilişki çalışma 

açısından önemlidir.  

Eğitim seviyesi düşük, toprakla ilişkisi süren ve kendini bir aşiret adıyla 

açıklayan GI ve GII’de yer alan bireylerin kimliklerini namus olgusuna ilişkin 

değerler/kurllar ve sorumluluklar temel alınarak oluşturulan içeri-dışarı, akraba-

yabancı kategorilerine başvurarak inşa ettikleri söylenebilir. Bu gruplara üye kadınlar 

ve erkekler açısından, içeri gerek ev içi gerekse de ev içine girme hakkına sahip olan 

                                                 
5  Akrabalık dünyası Sirman taraından kullanılan bir tamlamadır. Sirman, akrabalık 

dünyasının salt bir üreme mekanizmasından ziyade, ekonomik, siyasi ve ahlaki bir 
düzen olduğunun göz önünde tutulması gerektiğini söyler ve bu düzende namusun 
sadece kadın bedeninin değil, tüm bireylerin toplumdaki yerlerini, davranışlarını 
ve arzularını kontrol altına alan bir toplumsal olgu olduğunu hatırlatır. 
(Sirman:2006, s:28). Sirman’ın bu yaklaşımı akrabalığı günlük yaşamı düzenleyen 
bir örgütlenme biçimi olarak tartışmayı olanaklı kıldığı için çalışma açısından 
önemlidir. 
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akrabaları ifade etmek için kullanılmaktadır. Akrabalar aynı soydan gelen tüm 

bireyleri kapsamakla beraber yine kendi arasında kategorize edilmektedir. Söz konusu 

bireylerin en yakından en uzağa kurdukları “içeri”yi, kan bağı ve evlilik bağı 

ekseninde oluşturdukları yakınlıkla sınıfladıkları gözlemlenmiştir. 

GI ve GII’ye üye görüşmecilerin tümü içeri/dışarı, evin içi/evin dışı 

arasındaki sınırı kanbağını esas alarak oluşturmaktadır. Ancak köylerde ikame eden 

GII’ye üye görüşmeciler farklı olarak kentin varoşlarında yaşayan GI’e üye 

görüşmeciler için içeriyi oluşturan akrabalar, “gerçek” akraba olarak görülmelerine 

rağmen, köyde yaşayan tüm aşiret üyelerini değil sadece birinci dereceden akraba 

olarak gördükleri baba yanlı kuzenleri kapsamaktadır. GI’e üye tüm görüşmeciler gibi 

kamyon şoförlüğü yapan 27 yaşındaki İmdat da evin içi/evin dışı veya içeri/dışarı 

arasındaki sınırı kanbağı aracılığıyla çizen isimlerdendir: 

“Evin içi kimdir, akrabalardır, akrabalar…önce ana baba, 
kardeşler, amcalar, halalar amca çocukları hep evin içidir… Yani 
dışı zati bizi ilgilendirmez hepisi yabıncıdır… Şimdi onun için 
evin içi önemlidir, içeriye her kes giremez. Bir tek akrubalar 
girer… Yani seniy kanından canından olanlar… Evin içinden olan 
dışarıdaki gibi olamaz. Yani….evin içiyle yemek de yenir, 
oturulur da, kavga da edilir barışılır da…” (GI:İmdat, 27, erkek, 
Arap).  

Daha önce de belirtildiği gibi Kandiyoti (1997) klasik ataerkilliğin en ayırt 

edici özelliğinin,  kandaşlık ilişkisinin yalnızca erkek aracılığıyla kuruluyor olması 

olarak işaret eder. GI ve II’ye üye kadın/erkek ve Arap, Türk, Kürt görüşmeciler 

açısından da “akrabalık bir tek babadan geçer”. Çünkü bu gruplara üye kadınlar ve 

erkekler açısından evin içi olarak işaret edilen akrabalar sadece baba yanlı 

akrabalardır. 
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Yukarıda görüşleri aktarılan İmdat gibi Muhsin de (46) akrabalığın sadece 

“baba tarafından olanlar” için kurulabilir bir ilişki olduğunu söylemektedir. Evli ve 

ilkokul mezunu olan Muhsin’in mesleği kendi ifadesiyle “mahele muhtarlığıdır”. 

Muhtarlık yaptığı ofiste görüştüğümüz Muhsin evinin olduğu mahellenin tamamının 

akrabası olduğunu söylemiş ve bununla gurur duyduğunu açıkça ifade etmiştir. 

Muhsin’e göre “bir aşiret ne kadar arasına yabancı sokmazsa o kadar güçlü olur”. 

Ancak kandaşlık ilişkisi sadece “baba tarafıyla” kurulduğu için yine sadece baba 

yanlı kuzenler “gerçek akraba” olarak görülmektedir:  

“Baba önemli, yani senin soyun oradan gelir, kanın birdir, kan 
kadından geçmez ki, o yüzden de bizde kadından değil erkekten 
akraba olunur. Niye diyacaksan çünkü Allah ele yaratmış, yani kan 
da soy da erkeğindir. Çünkü döl erekğindir. Evinin içini sen ancak 
senin belinden (dölünden) olana emanet edersen. O yüzden 
akraban sadece senin belinden olandır” (GI: M,46y. Evli, Arap) 

Evin içi olarak işaret edilen akrabalar aynı zamanda “evin malı” olarak 

imlenen kadın ve toprağın da sahibi ve sorumlusu olarak görülürler. Bu tür bir 

akrabalık ilişkisi beraberinde söz konusu iki unsurun denetiminde sorumluluk 

paylaşımını da getirir. Kendini geniş ve soylu bir Kürt aşiretinin üyesi olarak 

tanımlayan evli ve bir çocuk babası Mustafa (55) akrabalığın her şeyden önce “malda 

ve namusta” bir olmak olduğunu söyleyerek sorumluluk paylaşımını içeren iki konu 

başlığına aynı anda vurgu yapmıştır. Bir sağlık ocağında hizmetli olarak çalışan 

Mustafa kentin varoşunda yer alan bir sokakta tamamı kendisi ile aynı aşerite üye 

olan kadınlarla ve erkeklerle yaşamaktadır. Mustafa yaptığı iş nedeniyle kendisinin de 

“artık yarı şehirli” olduğunu ancak hiçbir zaman “tam şehirli olmayacağını” 

söylemiştir. Yarı şehirlidir çünkü Türkçeyi konuşabilmekte, eğitimli insanlarla 

“oturup kalkmaktadır”. Ancak tam şehirli değildir çünkü namus veya zaman zaman 
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namusla eş anlamlı kullandığı “evin içi”  şehirlerden farklı olarak Mustafa için hala 

akrabalık ilişkileri aracılığıyla korunan en değerli şeydir:  

“Evin içine giren yabancı olmayacak ki evin içini korusun. 
Yani evin içine hiyanetlik yapmasın. … gelip evinin içine girip 
namusuna göz dikmesin bir ikincisi de malına göz dikmesin. O yüzden 
evin içine ancak evin içinden olanlar (baba yanlı kuzenler, akrabalar) 
girip çıkar, diğerleri misafirdir… Anlaycağın abla biz şeherli değiliğ, 
aşiriğ (aşir, aşiret üyesi olmak anlamında kullanılan bir kelimedir)… 
evin içi yani namus bizim için her şeyden önemlidir… Bu yüzden bu 
hususta evimizin içini bir tek akrabaya emanet ediriz”  

Alıntıdan da anlaşılacağı gibi evin içinin yabancıya kapatılması evin içinde 

korunan iki unsurun yabancıdan korunması işlevini görmektedir. Kadın/toprak ancak 

onlara ortak olduğu düşünülen kişilere açılmaktadır. Bu ise baba yanlı kuzenle girilen 

temel iki işbirliği alanına işaret etmektedir. Takip eden başlıkta akrabalık ilişkileri 

baba yanlı kuzenle girilen bu dayanışma alanları çerçevesinde analiz edilecektir. 

 

2.2.1.1.1. Toprak ve Kadın Üzerin(de)n Sürdürülen Mücadele 

“Bu gün altından toprağını çekip alan yarın namusunu da alır” 

Soyun ve kanın babadan geçtiğine duyulan inanç maddi ve ahlaki 

örgütlenmenin de baba soylu olan akrabalık ilişkileri etrafında oluşturulmasına yol 

açmaktadır. Bu nedenle toprak ve kadın üzerinde kurulan sahiplik ilişkisinin de 

denetim ilişkisinin de belirleyeni söz konusu akrabalık bağıdır.  Tillon (2006)’un da 

belirttiği gibi Akdeniz’in insanları bir tek kendi kanından olan baba-yanlı kuzenlere 

güvenir. Bu yüzden de en tercih edilen evlilik türü baba yanlı kuzen evliliğidir. 

Toprağa ilişkin bu bakış açısı alan araştırmasında elde edilen verilerle de 

doğrulanmıştır. Ortaokul mezunu Murat kasaplık yapmakta ve kentin varoşunda 
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kendi ifadesiyle “lüks” sayılan bir evde yaşamaktadır. Murat’ın ailesiyle yaşadığı ev 

iki katlıdır ve kasap dükkanı bu evin hemen altında yer almaktadır. Murat ayrıca GI’e 

üye olup 30 yaşına gelmesine rağmen bekar olan tek öznedir. Bunun nedeni 

“amcasının kızını beklemesidir” Bölgede amca kızı amca çocuklarının “hakkı” olarak 

görülmektedir. Ancak Murat’ın amca kızının yaşı küçük (14) olduğu için kendi 

ifadesiyle “büyümesini beklemektedir. Murat için de amca oğulları ile girilen 

işbirlğinin temel nedenlerinden biri toprağı yabancılardan korumaktır:  

“Toprak bizim için önemlidir, niye toprağın olmazsa aç kalırsın bir 
ikincisi senin şerefindir toprak, yani eğer sen elini başkasına 
açarsan, evini geçindiremezsen şerefin mi kalır. Bu yüzden bizde 
akrabalarımız (amca çocukları) ne kadar çok olursa ve onlara ne 
kadar yakın olursak o kadar toprağımızı yabancıdan koruruk”. 
(GII. Murat:30, bekar, Türk). 

Bu bağlamda baba yanlı kuzenle evlilik hem akraba sayısının 

çoğaltılmasında hem de görüşmecinin ifadesiyle akrabayla “yakın olmada” 

başvurulan temel stratejidir: 

“Yani ben kendim o yüzden yabancıyla evlenmek istemem zaten 
bacılarımızı da yabıncıya vermediğ. Niye eğer yabancıya verisen 
burası şeher yeridir gelir senden miras ister, ikincisi sen yabancıyla 
evlenirsen çocuklarının bir başı yabancı olur…İki başlı bizim 
olsun ki bize yarasın…””. (GII. Murat:30, bekar, Türk). 

Baba yanlı kuzen evliğinden doğacak çocukların, görüşmecinin ifadesiyle 

“iki başlı akraba” olacağına duyulan inanç aynı zamanda “iki başlı akraba” çocukların 

ailenin malını ve namusu “en iyi şekilde” koruyacağına duyulan inançla 

eklemlenmektedir. Sonuç olarak bu grup açısından en makbul evlilik türü baba yanlı 

kuzen evliliği olmaktadır. 

Gerek Tillion (2003) gerekse Abu-Lughod (2004)’a göre, baba yanlı kuzen 

evliliği ile toprak dışında kızlar da yabancıya kapatılır. Kız çocuğu, kardeş olarak 
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görülen baba yanlı kuzenle evlendirilerek aile içinde tutulur, baba yanlı kuzenle 

toprakta da ortak olunduğu için miras paylaşımı sorunu da aşılmış olunur. Böylece 

hem soy, hem de o soya ait olan mülkiyet aynı anda koruma altına alınır. GI’e üye 

Erhan (32) baba yanlı kuzen evliliğinin malın ve soyun korunmasına hizmet ettğini 

açıkça dillendiren isimlerden biridir. Evli ve dört çocuk babası olan Erhan’ın mesleği 

kuaförlüktür. Erhan’ı çalışma açısından ilginç kılan kendisinin teyze kızıyla evli 

olmasına rağmen ısrarla “yabancı” ile evli olduğunu söylemesi olmuştur: 

“Bizim burada derler amcamın kızı, bacım, karım…namusum. 
Derler ya doğru söylerler. Malın da namusun da birdir onlarla… 
İkisi de senindir ikisi de sana kalır… İnsana elin kızı yanmaz, ama 
amcamın kızı kan bir yanar. O yüzden namusuna da güven olur, 
doğurduğu çocuklara da… Mesela ben yabancıyla evlendim…yani 
pişmanım… Çünkü en basiti çocuklarım yarı dayalarına benzer, 
sonra zaten kadın (karsını kastediyor) benim aileme olmaz... Eğer 
teyzemin kızıyla değil amcam kızıyla evlenseydim şu anda 
yaşadığım bir çok sorunu yaşamazdım” (GII:Erhan:32, evli, Kürt). 

Erhan’a teyzesinin kızının akraba olup olmadığı sorulduğunda “bizde 

kadından akraba olmaz… yani onun doğurduğundan da.. Teyzemin kızı yabancıdır” 

cevabını vermiştir. Erhan gibi 24 yaşındaki Semih de akraba evliliğini benzer şekilde 

tanımlamış ve avantajlarını yine benzer şekilde sıralamıştır. Lise terk olduğunu 

söyleyen, amca kızıyla evli ve iki çocuk sahibi GII’ye üye Semih merkeze bağlı bir 

köyde ikame etmekte, ve yaşadığı köyün bakkal dükkanını işletmektedir:  
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“Bizim için kızlarımız amca oğluyla evlendirmek en makbulüdür, 
niye çünkü hem namusunu dışarı atmazsan, hem onun kocası 
çocukları yarın gelip senden mal istemez. Zaten mal da bir namus 
da bir. Bir de en önemlisi ondan doğacak çocuklar senin belinden 
olur, yani senin kanından, canından soyundan. İçine yabancı 
koymazsan, soyun temiz kalır. Mesela bizim köy hepsi 
akrabadır… Bir tane bile yabancı yoktur. O yüzden kafamız da 
gönlümüz de rahattır. Niye çünkü akraban olan belindendir 
belinden olan malına da namusuna da hiyanetlik yapmaz” 
(GII:Semih:24 evli, Türk) 

Yukarıda aktarılan görüşmelerde erkekler açısından baba yanlı kuzen 

evliliğinin avantajları ve dolayısıyla nedenleri sıralanmaktadır. Kadınlar ise baba 

yanlı kuzen evliliğini ataerkil yapı içinde kendi konumlarını avantajlı hale getirmenin 

bir yolu olarak görmektedirler. Kandiyoti (1997)’nin ifadesiyle ataerkil yapıyla 

girilen pazarlık baba yanlı kuzen evliliğinde kendini göstermektedir. 

Alan araştırmasında elde edilen veriler, baba yanlı kuzen evliliğinin 

erkeklerden farklı olarak kadınlar açısından ataerkil yapıyla girilen pazarlığın bir 

malzemesi olarak kullanıldığını göstermektedir. 21 yaşındaki evli ve üç cocuk annesi 

Zelal yabancı ile evlendiği için pişman olan kadınlardandır. Zelal “dayı oğluyla” 

evlidir:  

“Eğer amcanın oğluyla evlenirsen bizim burada derler hiç say ki 
evlenmedin. Yani elin kapısına gitmedin, doğduğun bildiğin yerde 
kaldın. Yani kadınlık zordur buralarda, eğer yabancıyı alırsan artık 
ailende yabancı olursun, koca evinde zaten hep yabancısın, ama 
amcan oğlu senin kardaşın, anası anan babası zaten baban, amcan” 
(GII:Zelal, 21,evli, Kürt).  

Amca oğluyla evlenen Hayriye de Zelal gibi baba yanlı kuzen evliliğinin 

avantajlarını sıralamaktadır. Hayriye yaşadığı köyde aşık olduğu amcasının oğluyla 

evlenmiştir. Ancak yaklaşık beş yıl önce maddi sıkıntılardan dolayı kente göçmek 

zorunda kalmıştır. Hayriye’nin ifadesiyle “şehir de köy gibi değildir”, çünkü her taraf 
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yabancıdır ve “kızların kadınların namusunu korumak zordur”. Hayriye’nin oturduğu 

mahalle sadece onun aşiretinden oluşmaktadır:  

“Ben amcamın oğluyla evlendim… bacım yabıncıyla evlendi 
rezildir. Yani kocası yabancı diye ayda bir kez koyar gelsin 
babamın evine, bize zaten hiç bırakmaz… Bir de çocukları her biri 
yabancı oldu bize. Ama benim durumum farklı, yani canım ne 
zaman isterse gelirem, giderem, e çocuklarım da bizden, babaları 
amcamın oğludur. Yani benim değerim hem babam gilde hem de 
kocamda çok daha yüksektir” (GI, Hayriye:48, evli, Türk). 

Kadınlar “yabancıyla” evliliği hem aileye hem de “koca evine yabancı 

olmak” olarak algılamakta ve bu algı ciddi bir gerilime yol açmaktadır. Oysa bir kızın 

amca oğluyla evlenmesi bekarken bile sahip olamadığı akrabalık konumunu ona 

sağlayacaktır.  Hem koca hem baba evinde soy için doğurduğu çocuklar nedeniyle 

gerçek bir aile üyesi olacaktır. Baba yanlı kuzen evliliğine ilişkin bu tartışmaya daha 

sonra geri dönüleceği için burada sonlandırılmaktadır. Baba yanlı kuzen evliliği 

çalışma boyunca bir takım ilişki türlerini açıklamak ve yorumlamak açısından sıklıkla 

başvurulacak bir olgudur. 

Baba yanlı kuzenlerle “kadını yabancıdan korumak” için girilen işbirliği kent 

yaşamında hem köylere oranla daha katılaşmakta hem de iş yaşamı ile iç içe geçerek 

yeni boyutlar kazanmaktadır.  Takip eden başlıkta söz konusu işbirlğinin kent 

koşullarında aldığı özgün biçimler arktarılacaktır. 

 

2.2.1.1.2.  Baba Yanlı Kuzenlerle Girilen İşbirliğinin Kentte Aldığı 

Özgün Biçimler ve Kadınlar Açısından Sonuçları: Amcamın 

Oğlu, Kardeşim, Bacımın Kocası, Arkadaşım, İş Ortağım… 
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Daha önce da aktarıldığı gibi baba yanlı kuzen evliliği bir işbirliği olarak 

görülmektedir. Bu işbirliğiyle amaçlanan Tillon (2003)’un ifadesiyle kanın ve 

toprağın yabancıdan korunmasıdır. Tillon toprak, soyluluk ve kadın cinsellğinin 

saflığı arasında kurulan bu ilişkinin namus olgusunun arkaplanını oluşturan unsurları 

içerdğini söylemektedir.   

Bu ilişki her biri topraksız soylular olan GI’e üye görüşmeciler açısından da 

namus olgusunun arka planına işaret etmektedir. Varoşta ikamet eden köy kökenli 

kadın ve erkek öznelerin neredeyse tamamı topraklarını yitirmiş, yitirmeyenler 

açısından da toprak geçimlik olmaktan çıkmıştır. Bu durumda da “soyluluk” için 

korunacak tek şey kalmıştır: Kadınlar. 

Toprak üzerinde sahip olunun iktidar bir görüşmecinin kelimeleriyle artık bir 

“masaldır”. Ancak kendi soyundan insanlarla paylaşılan toprak parçasına ilişkin 

anılar zihinlerde hala çok canlıdır. Bu yüzdendir ki birçok görüşmeci, sanki toprak 

sahibiymiş gibi konuşmakta, ardından da “gerçi bizim kendi toprağımız kalmadı” 

diye eklemektedir. Namusu imleyen toprak artık bir “masaldır” ama kadın hala erkek 

denetimi altında olan bir namustur. “Soylu ve güçlü” bir Türk aşiretine üye olduğunu 

söyleyen evli ve dokuz çocuk annesi olan Halime (67) için de kadın/toprak bir soyun 

namusudur. Halime, yaklaşık on yıl önce “içinden elini yıkayarak çıktığı” yani hiçbir 

şey alamadan terk etmek zorunda kaldığı köyünü ve bu köyde yaşayan aşiret 

üyelerine ait toprağı kendi toprağı gibi görmektedir:   
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“Toprak da kadın da namustur bizde. O yüzden ikisini de biz aşiret 
içinde tutarız, aşiretin ortak malıdır. Şimdi kimsenin toprağı 
kalmadı ama yine de herkesin bir aşireti var, köklerinin olduğu bir 
köy var. Onlarla ilişkilerimiz de var. O yüzden erkeklerimiz erkek 
gibi namuslarını korur.” (GII.Halime:67,evli, Türk)  

Topraksız kalan bu insanlar hayvan alım satımı, şöförlük gibi mesleklerin 

yanı sıra kurumlarda hizmetli olarak çalışmaktadır. Bu tür işler içerdiği maddi 

olanaksızlıklarla birlikte, erkeklerin kadınları “gözünün önünden eksik etmesine”de 

neden olamktadır. Kamyon şöförü olan İhsan mesleği nedeniyle “günlerce evden 

uzak kaldığı”ndan yakınmaktadır, evinden uzak kalması “evde kalan namusunu 

yabancıların” tehidine açık ve korumasız hale getirmektedir.  

Maddi yapılarda ortaya çıkan bu dönüşümlerle birlikte soyluluğun tek 

göstergesi olarak kalan kadınların cinsel saflığının denetiminde yine amca oğullarına 

başvurulmaktadır. Ancak köyden farklı olarak kentte baba yanlı kuzenlerin sayısı 

azılmıştır. Muhsin (46) amca oğlularının kentte daha değer kazandığını 

savunanlardandır. Muhsin’e göre köyden farklı olarak şehirde “her taraf yabancıdır ve 

yabancının gözü hem malında hem karında, kızındadır”. O yüzden “akrabalar senin 

malının da namusunun da bekçisidir”: 

“Biz köydeykene rehehettik… Yani bilirdik yabancı yok. İçimize 
bir yabancı girse, köye biri gelse hemen derdik ne işi var eğer 
misafirse başım gözüm üstüne… Ama öbür türlüyse derdik ya 
malımaza ya namusmuza gelmiş. Yani kadınlarımız da rehetti… 
Çünkü zaten amca oğullaları vardı her taraf… Yarın bir gün 
evlenacakları belli olan adamlar… Ama şimdi durum farklı… O 
yüzden burada sen mecbursan amcanın oğullarıyla, akrabalırınla 
aynı yerde yaşayacaksan, gerekirse aynı evde… Aynı işi 
yapacaksan, şirketin ortak olacak… Olacak ki yabancının gözü 
kesmesin sana… Olacaksın ki namusun demesin şehre geldim 
serbest kaldım. Bilsin başında erkekler var… Bu yüzden ablam, 
amcamın oğluna gözüm kapalı her şeyimi emanet ederem. Mesela 
benim akrabalarımın kamyonu var giderler aylarca gelmezler… 
Ben burada namuslarına bekçiyem… Ya da ben hasat zamanı köye 
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gidemem her zaman ama amcalarımın oğlu hasattan payımı getirir, 
evime parayı bırakırlar” (GI:Muhsin,46, evli, Arap).  

Kamyon şöförü olan İhsan (27) akrabalara olan güvenini ve onlarla girdiği 

işbirliğini Muhsin ile benzer şekilde açıklamıştır: 

“Ben uzun yola giderem gelmem aylarca… Yani ama gözüm 
arkamda kalmaz, ama eğer amcamın oğulları burada olmasaydı 
kalırdı. Yani her yer yabancıdır, düşmündır… Namus da zordur…  
Karına kızlarıma onlar (amca oğullarını kastediyor) sehep çıkar. 
Ben yokken gelir karımın yanında yatarlar (kalırlar demek 
istemektedir)” (GI, İhsan:27, evli, Arap) 

Bu bağlamda GI’e üye her erkek ve kadın özne kentte soyla, akrabalarla 

girilen işbirliğine atfedilen önemin arttığını söymekte ve bu önemin aslında bölgenin 

aşiretçi yapısından kaynaklı olduğuna vurgu yapmaktadır. Çünkü görüşmecilere göre 

“buralarda herkes” üyesi olduğu “aşiretin adıyla” tanınır. Ancak ifadelerin tersine 

verilerin tümünden edinilen izlenim aşiret bağlarının yerini geniş ailelere bırakmaya 

başladığıdır. Köylerde ve hatta kentte akraba olunan aşiret üyeleri her ne kadar akraba 

olarak görülüyorsa da aslında akrabalık ilişkileri amca ve amca çocuklarını 

kapsayacak şekilde daraltılmıştır. Akrabalarla girilen dayanışmanın içeriği ve 

biçimleri de kent koşullarıyla birlikte dönüşmüştür. GI’e üye tek lise mezunu olan ve 

kendini “çok güçlü ve büyük” bir Kürt aşiretinin üyesi olarak tanıtan Samet (20) 

tarafından aktarılan bilgiler kentleşme ile birlikte dönüşen koşulları görünür 

kılmaktadır: 
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“Şimdi bu sokak hepsi bizim akrabadır. Yani amca çocuklarımız, 
onlardan olanlar… Ama sokağın öteki tarafından yabancılar da 
vardır. Yani içinde gerçek yabancılar da var, bizim aşiretten olan 
ama çok uzaktan kalan akrabalar da var. Onlarla işimiz olmaz. 
Misal bu evde biz (ailesini kastadiyor), amcamın iki oğlu yaşarız. 
Onlarla işimiz de ortaktır. Yani ortak dükkan vardır, ortak hevyan 
vardır… Zati benim iki bacım da amcamın oğlularının yanıdadır” 
(GI:Samet 20,bekar  Kürt). 

Samet’in yaşadığı ev bir avlu içinde küçük küçük beş ya da altı odadan 

oluşmaktaydı. Banyo, tuvalet ve mutfak avlunun ortasında ve aile bireylerinin ortak 

kullanımına açıktı. Daha sonra avlunun içinden başka bir yere bir geçit olduğu 

farkedildi. Bu geçit Samet’in bahsettiği diğer amca çocuklarının evine gidiş ve gelişi 

sağlayan bir yol olarak kullanılmaktaydı. Amca çocukları kentte maddi ve ahlaki 

özerkliğin korunmasında dayanışma içinde olunan tek akraba grubuydu. Aşiret 

ilişkileri aşağıda aktarılacak olan Samet’in ifadelerinden de anlaşılacağı üzere maddi 

temellerini hızla yitirmekte ancak aşiretin adı her bir üyesinin kimliğinin temel 

bileşeni olarak varlığını korumaya devam etmektedir. 

Kendini üyesi olduğu aşiretin adı ve sahip olduğu ahlaki değerlerin 

üstünlüğü aracılığıyla değerli kılan Samet’e ailesine ait bir toprak parçasının olup 

olmadığı ve aşiret üyeleriyle hangi sıklıkla görüştüğü soruldu. Samet’in yanıtları 

kentleşme ile birlikte ortaya çıkan akrabalık bağlarındaki çözülmelerin bu insanların 

zihinlerindeki karşılığını görünür hale getirdi: 

 “Bizim (toprağımız) yok ama aşiretimizin var… Yani ben 
aslında çok küçüktüm, ilkokula giderdim biz geldik buralara. 
Geldik dedik amcamızın oğlu burada oturur onun mehlisine 
yerleştik. Ondan sonra da hiç gitmedim. Ama ben toprağımın 
kokusunu, akrabalarımı hala bilirem. Yani şehir beni de babam 
gilleri anamı bacılarımı da değiştirmedi. Oraya gitmesek de 
ordan biri geldiğinde hemen gider yanına otururuz. Yani ağamız 
geldiğinde deriz biz sizin akrabınızığ, bir kavga döğüş olsa 
köpeğiniziğ. Çünkü bizim soyumuz bir aşiretimiz bir…” 
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Köyde gerçekleştirilen üç görüşmede de görüşmeciler ağanın yerini köyün 

ileri gelenlerinden oluşan “belli başlı büyüklerin” aldığını belirmiştir. Köyün ve 

köyde yaşayan insanların sahibi olarak imlenen ağa artık yoktur. Köyün ileri gelenleri 

ise her biri yine köyde yaşayan akraba ailelerin zaman zaman en yaşlı zaman zaman 

da en eğitimli ve girişken ereklerinden oluşmaktadır. Ancak Samet gibi kentin 

varoşlarında yaşayan her bir görüşmeci, köydeki ağanın varlığını hem savunumakta 

hem de varlığından gurur duymaktadır. Çünkü ağanın varlığı aşiretin birlik ve 

beraberliğinin dolayısıyla soyluluğun göstergesidir. Yukarıda görüşleri aktarılan 

Samet de ağanın varlığına inanmak isteyen görüşmecilerdendir: 

“Ağamız var tabi ki… Ağasız aşiret olur mu… Yani sorsan hec 
gördün mü yok görmedim… Babam da onu görmemiş ama onun 
babasını görmüş… Ama derler zaten ağa ancak ele bir kavga 
olsa namus meselesi olsa gelir… Çok şükün bizim ele 
meselelerimiz de yoktur” 

 

Samet’e bağlı bunulduğunu söylediği aşiretin ağasının ismi sorulduğunda ise 

yanıtta ağalığın hayalleri süsleyen bir birlğin kırıtılarına işaret ettiği açıkça 

görülmüştür: 

“Adını bilmem… Yani bilirim de yani birkaç tane var ağa her 
hal… Yani köyün aşiretin ileri gelenleri… Onlar da artık böyük 
şeherde yaşar. Ne bilem Ankara falan. Çoğu da mileltvekilidir” 
(GII:Samet, 20, Kürt). 

Kentleşme ile birlikte yaşanan bu çözülme “hikaye olarak kalan” aşiret 

bağlarının bu insanların diline pelesenk olmuş gibi sürekli vurgulanmasına yol 

açmaktadır. Ancak Samet’in de aktardığı bilgilerden anlaşılacağı üzere kent koşulları 

akrabalık ilişkilerini dönüştürmüştür. “Her bir kök” kendi akrabaları, yani amca 

çocukları ile birlikte aynı sokağı ve hatta aynı evi paylaşmaktadır. İş, evlilik akrabalık 
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ilişkileri aracılığıyla sürdürülmektedir. Ancak GI’de yer alan görüşmeciler GII’de yer 

alan görüşmecilerden farklı olarak soylu bir ataya, büyük ve güçlü bir aşirete ve ona 

duyulan bağlılığa çok daha güçlü ve sık bir şekilde vurgu yapmaktadır. Toprağın 

yokluğu ve aşiret bağlarının zayıflığı, bu grupta yer alan kadınlar ve erkekler için bir 

soyluluk miti yaratmak ve bu mite sıkı sıkıya bağlanmak aracılığıyla görünür 

kılınmaktadır. Soyluluk miti, aynı zamanda kadın üzerindeki baskıyı da 

arttırmaktadır. Çünkü topraksız soylulular açısından soyluluğun tek göstergesi kadın 

cinsel saflığına işaret eden namustur. Namusa bağlılık, bir anlatıya dönüşen aşiret ve 

aşiret toprağıyla özdeşleşmenin tek yolu olarak kalmıştır. 

Toprağı olmayan ve aşiretiyle bağını ancak “köyden ara sıra gelen 

akrabalarla” görüşmekle sınırlı olan Mustafa’da soylu bir aşiretin üyesini olarak 

yaşadığını ve toprağını, namusunu korumak için de aşiretin varlığına ihtiyacı 

olduğuna inanan isimlerdendir: 

 “Soy birse mal da toprak da namus da birdir. O yüzden hıyanetlik 
yapmaz. İnsan kendi malına hıyanetlik yapar mı yapmaz… Benim 
bu yüzden güvenim sonsuzdur akrabalarıma ama yabancıya 
güvenmem, çünkü ben düşsem maldan ya da namustan, ona bir 
zarar gelmez, ucu ona dokunmaz. Ama akrabalar beni kaldırır, 
çünkü derler onlara sizin akrabanıza böyle olmuş şöyle olmuş, 
bana gelen leke onlara da gelir anlayacağın” (GI.Mustafa:55, evli, 
Kürt) 

Mustafa’ya “senin toprağın var mı ki yabancıdan koruyasın” sorusu 

yöneltildiğinde şu yanıt alınmıştır: 

“Doğru yoktur toprağım ama vardır da… Yani benim köküm 
kümletimin geldiği bir toprak vardır. Yerden bitmedim ya. Ordaki 
akrabalırım da ben dünyanın ta öbür tarafında gitsem bilir benim 
nasıl yaşadığımı… Yani namusumla mı yaşadım yoksa godoş mu 
oldum. O yüzden ben kendi akrabalarımla bir otururam, namusumu 
da toprağımı da yabancıdan koruram”  (GI.Mustafa:55, evli, Kürt) 
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Mustafa soruyu kendine bir hakaret olarak almıştır. Bu gruba üye tüm 

erkekler ve kadınlar gibi Mustafa da artık aşiretçiliğin maddi temellerini yitirdiğinin 

bilincindedir. Ancak anlatıya dönüşen aşiret ilişkileri ve toprak sahipliği kentleşme ile 

birlikte çözülen akrabalık ilişkilerinin yarattığı yersizlik yurtsuzluk duygusuyla baş 

etmenin bir yoludur.  Bu yüzden kentin varoşlarında yaşayan kadın ve erkek, Türk, 

Kürt ve Arap her bir görüşmeci aşir (bir aşeret üyesi) olduğuna, yani “şehirleler gibi” 

olmadığına vurgu yapmaktadır. Onları şehirlilerden ayıran dolayısıyla köklerinin 

geldiği toprağa bağlayan namuslu olma özelliğidir. Namuslu olma kaygısı arttıkça 

kadın üzerindeki baskı da artmaktadır. Köylünün yaşadığı ve kentten ayrıksı duran 

varoşlar bir görüşmecinin cümleleriyle “kadınların hapishanesidir…buralarda ne tam 

aşirliğin adetleri ne de tam şeherlilerin adetleri vardır” (GI:Zelal 20, Kürt) 

Bu aşamada sorulması gereken sorulardan biri kente entegre olamayan bu 

kişilerin kendi günlük pratiklerini deneyimlerken hangi ‘adetlere” başvurduğudur. 

Takip eden başlıkta bu sorunun yanıtı aranacaktır. Sorunun yanıtı aynı zamanda 

varoşların örgütlenme yapısına nüfus eden iktidar odaklarının görünür kılınmasına da 

yardımcı olacaktır.  

 

2.2.1.2.   Aşiret - “Hücre” İşbirliği: Hücreler ve Odalar Adı Altında 

Ortaya Çıkan Dini Örgütlenmelerin Gündelik Yaşamı 

Düzenlemedeki Etkisi 

Evli ve üç çocuk annesi olan Zelal’in ifadesiyle “şehir bizim (kadınlar) için 

mapusluktur” ve “şehrin mahkumları da kadınlardır”. Köyden farklı olarak varoşta 
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yaşayan kadınlar eve kapatılmaktadır: “Biz şehre geldik ben kapının önüne çıkamam, 

on beş yıldır buradayız hala Balıklı Göl nedir bilmem” (GII: Zelal: 20, evli, Kürt) 

Şehir ortamının kadınlar üzerinde namus temelli baskıyı arttırdığı birçok 

görüşmeci tarafından sıklıkla dile getirilmiştir. Köyden kentte göçen kadınların ve 

erkeklerin yaşam alanları kendi soylarının yaşadığı mahalleyle sınırlıdır. Ancak 

kadınlar “yabancı” tehdidi nedeniyle söz konusu mahallenin sınırları içinde dahi rahat 

hareket edememektedir. Çünkü erkek özneler şehir yerinin köy yeri gibi güvenli 

olmadığına yürekten inanmaktadır. Aşiret bağlarının ve akrabalık ilişkilerinin 

korunaklı ortamından yabancının da bulunduğu şehir ortamına gelmek kadınların 

yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Bir görüşmecinin ifadesiyle varoşlarda “ne tam 

aşiret kuralları işlemektedir” ne de kendileri “şehirli gibi olmaktadır”. Bu aşamada 

sorulması gereken soru, bu insanların şehri okumada başvurdukları referans 

noktalarının nereler olduğudur? 

GI’e üye erkek öznelerin “kadın meselesi”ne ilişkin konu başlıklarını 

danıştıkları, bu konu başlıklarıyla ilişkili bir şekilde ortaya çıkan sorunları çözmekte 

yardım istedikleri ya da ortaya çıkması muhtemel sorunları önlemek için fikir 

aldıkları “aşiret” dışında bir diğer kaynak “hücre” ve “oda” gibi isimlerle 

adlandırdıkları ve çeşitli tarikat ve cemaatlere ait olan mekanlarda görüştükleri dini 

liderlerdir. Bu liderler ve bu liderlere bağlı gruplar gündelik hayata dair birçok şeyin 

nasıl yapılıp nasıl yapılmamasına ilişkin bilgilerle bölge halkını şekillendirmekte ve 

yönlendirmektedir. Eğitim seviyesi düşük, aşiret bağları süren ve köyden göçmüş 

bireylerin kentte yaşadıkları uyum problemini çözmede hücre ve odaların önemli bir 

işleve sahip olduğu gözlemlenmiştir. GI’e üye hemen hemen her erkeğin bir hücre ya 

da odaya gittiğine ilişkin edinilen bilgi, bu kurumların göç travması yaşayan 
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bireylerin yaşamında nasıl bir yere sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Bu bireyler 

kent yaşamında karşılaştıkları sorunları tanımlamada öncelikle köyden ve aşiret 

ilişkilerinden kaynaklı bilgilere başvurmakta, ancak özellikle köy yaşamında karşılığı 

olmayan bir takım sorunları çözmek için hücre ve oda gibi dini örgütlenme 

mekanlarındaki liderlere başvurmaktadır 

Erkeklerin söz konusu yerlere en çok yabancıyla yaşamak zorunda oldukları 

kent yaşamında karşılaştıkları kimlik bunalımı sorununu çözmek için başvurdukları 

gözlemlenmiştir.  Görüşmecilerin kent yaşamıyla ilgili en çok şikayet ettikleri ve 

rahatsız olduklarını söyledikleri konu yabancıyla aynı ortamda yaşamak olmuştur. 

Bireyler yabancının “namus yönlü eksik olduğunu” düşünmektedir. Namus yönlü 

eksik olan yabancı, ya da şehirli kendilerinin sahip olduğu değerlere sahip olmadığı 

için yine kendileri, özellikle de gençleri için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. 

Yabancının namus yönlü eksik olması ise kendi kadınları ve kızlarının yine 

yabancıları örnek alarak bozulmaları tehlikesini taşımaktadır.  

Yabancıdan duyulan korku yine onu tanımlayamamaktan ve 

anlayamamaktan kaynaklanmaktadır. Hücreler ve odalar ise bu bireylere yabancıyı 

adlandırmalarını sağlayacak kavramsal araçlar sunmaktadır: “dini yönden noksan”, 

“haramı helali bilmeyen” ve “namusu eksik”. Bu bireyler yabancıya ilişkin 

edindikleri kavramsal araçlar sayesinde kendilerini ve kendi konumlarını “normal ve 

doğru” olarak kurmakta ve yeniden üretmekte ve kentte olmanın yarattığı tramvayla 

böyle baş etmektedir. Ancak yine bu kavramsal araçlarla kendilerini ve kendilerine ait 

olan değerler düzgesini yeniden üreterek yabancıya bir ahlaki üstünlük söylemi içinde 

yaklaşan bu bireylerin kent yaşamına entegre olmalarının da önü kapanmış 

olmaktadır. İkinci grupta yer alan eğitim ve gelir seviyesi düşük bireyler kent 
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yaşamına entegre olmak yerine kenti kendilerine göre dönüştürmekte ve kent 

yaşamının temsilcisi olarak gördükleri bireyleri ahlaki olarak aşağıda görerek 

küçümsemektedir.  

Bu grupta yer alan görüşmecilerin yaşamlarının sonuç olarak aşiret-tarikat 

kuralları etrafında şekillendiği gözlemlenmiş, şehirli diye tanımladıkları ve 

“namuslarının tam olmadığına” inandıkları grupların (“şehirli” adı altında ifade 

ettikleri, öğretmen/avukat/hakim/doktor/özel sektör vb. çalışanları bu grupları 

oluşturmaktadır) ahlaki değerlerine tepkiyle yaklaştıkları ve aşiret ve tarikat 

değerlerine bağlı bir yaşam sürdürdükleri gözlemlenmiştir. GI’e üye olan sekiz çocuk 

babası Sofu (50) “şehirler”le girdiği ötekilik ilişkisini namus olgusu çerçevesinde 

şöyle ifade etmiştir: 

“Şehirliler bizden farklıdır, bizim yolumuzla onlarınki bir değil. 
Yani bakarsan adam avukattır, doktordur, hakimdir, savcıdır, 
müdürdür… Ama namusu tam değildir, niye karısı kızı yabancı 
erkeklerin içinde çalışır, okur, sokaklardadır, ele serbest giyinir, 
erkeklerle konuşur, kızları der baba ben bunu isterem bunu istemem, 
gönlünün isteğiyle evlenir. He bir de gönderirler kızlarını başka başka 
memlekete okumağa tek bir başına… Yani artık o orda ne yapar...Yani 
meshepleri geniştir, mideleri kabul eder. Ama bizim için tüm bunlar 
olmaz, haramdır, nomus yönlü eksiktir. Yani sen git hücreye o da der 
haramdır, git aşerite o da der haramdır” (GI, Sofu:50, evli, Arap) 

 

Sofu’nun son cümlesi, bu gruba üye kadınların ve erkeklerin kenti okumada 

referans olarak aldıkları iktidar odaklarını açıklar niteliktedir. Ancak genç neslin 

gerek aşiret gerekse tarikat değerlerine direnç geliştirdiği ve bunun da genç nesil 

üzerinde zaten var olan baskıyı daha da arttırdığı gözlemlenmiştir. Görüşmeye çok 

istekli olmasına rağmen ailesinden kortuğu için konuşurken tedirginlik yaşayan Fatoş 
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(18)’un yaşamı bu baskının boyutlarını görünür kılmaktadır. Fatoş’un aktardıkları, 

genç kızların neden sıklıkla namus cinayatlerinin nesnesi olduğunu açıklamaktadır:  

“Benin ağabeyim hücreye gider, hoca ona orda ne derse gelir o 
gün aynisi, yandık… Beni o yüzden çıkarttı okuldan. Hücrede 
hoca haram demiş… Kız kısmı tek başına o kadar erkeğin arasında 
haram demiş… Zaten onların da işine gelirdi niye o da namus 
mamus der… Şimdi benim kıyafetime karışırlar köylü gey, bunlar 
her bi şeyini dışarı çıkartır diye… Ama giymem, abla aramızda 
kalsın benim sevgilim de var, gizli gizli televizyon da seyrederim. 
Yani televizyon da yasak, hücrede hoca karılarınıza kızlarınıza 
seyrettirmeyin yoksa yoldan çıkarlar, günaha girmeyin demiş… 
aman onlar gitti mi tamam açaram en çok da Seda’yı severem… 
Bir de sevgileme derem gel kapının önüne” (GI:Fatoş,18, bekar, 
Arap) 

Fatoş’a ailesinin ona bir şey yapmasından korkup korkmadığı sorusu 

yöneltilmiştir. Yanıtı son derece çarpıcıdır: 

“Korkmaz olurmuyan abla… Ödüm kopar. Bilirem eğer duyarlarsa 
o an ölüm var. Ama sorsan ben de insanam. Eşek gibi davnırlar 
bize… Hiçbir şans vermezler. Okul yok bi şey yok. Ne yapsak adı 
namus olur. Onun orası gerçek onların namus dediği şey bizi eve 
kapatmak. Yani isterler ki yarın bir gün bir akrabaya versinler, 
sonra başlarından atsınlar bitti… Ben onlardan bir sevgi görmem. 
Ama bilerem eğer duyarlarsa vurular… Gene de canımın istediğini 
yaparam” ” (GI:Fatoş,18, bekar, Arap) 

Fatoş okulda “çok iyi koştuğu için bayan atlet takımına” alındığını söyledi. 

En büyük hayali Sürreya Ayhan gibi olmakmış… Ama okumak, arkadaşları ile 

görüşmek ve çalışmak gibi koşmak da hem haram hem de namussuzluk sayıldığı için 

engellenmiş. Okumanın hem nasusuzluk hem de haram sayıldığı varoşlarda kızların 

eğitimi ilköğretimle sınırlı. Sofu da eğitimi bu çerçevede değerlendiren isimlerdendir: 
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“Yani kızımı okuturum okutmam…yani bize olmaz… Biz aşiriğ… 
şehirle değiliğ… şehre geldik hama şehirli olduk, köklerimizi 
unutamazığ, kız yani en fazla beşe kadar… sonrası olmaz.O kadar 
erkeğin içinde…Hem hoca da haram der…” (GI, Sofu:50, Arap). 

Görüşmeciye hoca kim diye sorduğumuzda yanındaki genç çocuk hücre 

dedi. Ben hücrenin anlamını, kimlerin bu hücrenin sahibi olduğunu sorduğumda ise 

50 yaşında olan Musa komşusu olan ve 20 yaşında olan Ahmet’i azarlayarak 

susturdu; 

“Ne hücresi, hücre nedir ki Allahın bir yeri. Oranın sahibi de biziğ. 
Yani tüm mehle… hepimiz ortak yaptık, Kabe gibi ha… Sonra her 
kes mehlede birez para verir elektirik, su… Gidir namaz kılarığ, 
yani şimdi şeher kötü gençlerimiz içkiye, kumara, kadınlara mı 
getsin… Kahveye mi getsin… Gelir namaz kılar sohpet dinlerler” 
(GI: Sofu:50, evli Arap). 

Aynı görüşmeciye peki ne konuşursunuz dendiğinde; 

“Ne konuşacağız, günlük her şey… neyse sen geç artık başka soriy yok mu” 

İlginç olan eğitime ilişkin ifadelerin köyde yaşan erkekler ve kadınlar 

açısından farklılaşmasıdır. GII’ye üye görüşmeciler, köylerinde okul olmadığından 

şikayet etmişlerdir. Ancak son dönemde taşımalı eğitimin yaygınlaşması köydeki her 

çocuğun okula gitmesine olanak tanımıştır. Amca oğluna “aşık olarak evlendiğini” 

söyleyen Şirvan (15)’a köyde insanların kızlarını okula gönderip göndermediği 

soruldu. Şirvan’ın yanıtı GI ve GII arasındaki farklılıkları ortaya koyması açısından 

ilginçtir: 
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“Ben kendim ilkokulu bitirdim. Yani ben Urfa’dan gelin geldim 
buraya. Orada ortayı okutmadılar, dediler her yer yabıncıdır… 
Okullar yabancı erkek doludur. Ama köydeki amca kızlarım 
burada okudular. Niye içlerinde yabancı yoktur. Buradaki kaç köy 
hep akrabadır. Yani o yüzden bu köyde her kes kızını en az ortaya 
kadar gönderir. Ama sonrası zor. Zati lise bir tek şeherde var… 
Zor yani” (GI.Şirvan:15, Kürt). 

Şirvan’ın yaşadığı köyde de kızlar namus olarak görülmektedir. Ancak 

namus içinde yabancının olmadığı köy ortamında güvendedir. Bu yüzden Şirvan’ın 

aktardığı üzere köyde kızların “hepsinin bir sevdiği” vardır,  “bir mani çıkmazsa da 

hepsi sevdiğiyle evlenir”. Kadınların köy içinde serbest bir şekilde dolaşması da 

sorun değildir. Aşiret kuralları çok açıktır; “yabancı yoksa bi şey olmaz”. Kent ve köy 

ekseninide ortaya çıkan bu farklılıklar elbetteki en çok kadınların yaşamını olumsuz 

etkilemektedir.  

Maddi yapılarda yaşanan dönüşümler Tillion (2006)’un ifade etiği gibi arada 

kalmış bu grubu, yani kentin berduşlarını yaratmaktadır. Bu grup hem kendini 

köyünde baba yanlı kuzenler içinde güvende hisseden kadın ve erkeklerden hem de 

kentin elitlerinden farklı bir konuma sahiptir. Bu farklılık onların namusa ilişkin 

algılarını katılaştırmaktadır.  

Namus olgusunun maddi temellerde yaşanan dönüşüme rağmen varlığını 

korumasının nedeni GI, GII ve GIII açısından farklılaşmaktadır. Takip eden başlıkta 

GI ve GII’ye üye görüşmecilerin namus algısı, ahlaki temelleri açısından analiz 

edilecektir. 
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2.2.1.3.  Hakim Ahlaki Örgütlenme Yapısı ve Namus: Ortak Köken 

Miti ve Soyluluğa İlişkin Söylem  

 “Amcam kızı benim hakkımdır, çünkü amcamın kızıdır” 

Başta Tillon (2006) olmak üzere Abu-Lughod (2004) ve Yuval-Davis (1997) 

Ortadoğu ve Akdeniz toplumlarının kendilerini değerli kılmada başvurdukları 

söylemin soyluluğa ilişkin bir söylem olduğunu öne sürer. Tillon (2007) Akdeniz’in 

iki yakası boyunca her topluluğun kendini soylu olarak tanımladığını savunur. Alan 

araştırmasında elde edilen veriler soyluluk ve namus olgusu arasında doğrudan bir 

ilişki olduğunu göstermekle kalmamış, GI ve GII’ye üye bireylerin kendilerini ve 

öteki’ni tanımlamada başvurdukları ahlaki çerçevenin,  soyluluğa ilişkin söylemsel 

alan içinden kurulduğunu da göstermiştir. Farklı bağlamlarda görüşleri aktarılan 

Samet (20) de kendini soyluluk aracılığıyla ifada eden isimlerdendir:  

“Buralarda her milletten her aşiretten çok insan var. Yani Kürt, 
Arap, Türk, bilemem şu aşiret bilemem bu aşiret, bir de şehirliler. 
Her birinin adeti farklıdır, her biri bir türlü yaşar. O yüzden bize 
yabancı olmaz. Yani yabancıdan kız alan da yabancıya kız veren 
de kendi soyunu unutur, kaybeder. Eğer onların adetlerini yaparsak 
bizim onlardan ne farkımız kalır… Yani biz başkayız, bizim 
soyumuz temiz…soylu, asaletliyiz…O yüzdendir ki kendimizi 
korumak lazımıdır başkalarından” (GI, Samet:20,Bekar, Kürt).  

Kamyon şöförü olan İhsan (27) da Samet gibi bölgenin çok kültürlüğüne 

vurgu yaparak soyluluğu korumanın “kendini korumak” olduğunu savunmuştur:  

“Yani bak abla Urfa karışıktır. Ama hangi milletten ararsan o 
kadar adam bulursan. Hepsi yabancıdır, yabancıdan da dost olmaz 
siye. Yani dost olmaz derken uymazlar bize. Senin sofran başka 
kurulur onun ki başka, sen sağa gidersen o sola. Eğer kendini 
onlara kaptırırsan, yani kendini korumazsan her şeyini 
kaybedersen… Malını da soyunu da e tabi namusunu da… O 
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yüzden biz akrabayla evleniriz, namusumuza sehep çıkarız.” (GII, 
İhsan, 27. evli, Arap). 

Daha önce de belirtildiği gibi yabancıya duyulan bu korku ve ona karşı 

hissedilen güvensizlik her bir soyun kendini öteki soy karşısında üstün olarak 

tanımlamasıyla sonuçlanmaktadır. Soyun üstünlüğüne ilişkin bu söylem ise, 

yabancıyla girilecek her türlü ilişkinin kendi soylarına zarar vereceği inancıyla 

pekişmektedir. Yabancının varlığı soyluluğa verilen önemi arttırmaktadır: 

“Ben kimseye soysuz demem, herkesin kökü vardır kümleti de 
yani kimse muhacir değildir. Ama her kesin soyu aynı da değildir. 
Temizi kirlisi vardır. Ama bizim soyumuz başka, bizim 
aşiretimizin adı …, biz pegamber soyundanığ… O yüzden soy da 
namus da bizim için başkalarından daha mühimdir, titiziğ çok… 
Bakarsan bir soya, millette geniştir meshepleri. Kadın, erkek iç 
içedirler, ne bilem kızları kadınları serbesttir. Namuslarına güven 
olmaz yani pistir. Yani bir soyun kadınlarının namusuna güven 
olmazsa bil ki o soy zati temiz değildir… Onun için biz bir tek 
kendi soyumuzdan, kanımızdan olana güveniriğ, onlarla iş 
yaparığı, kız alıp veririğ, yemek yeriğ... Yani içine sokarsan 
başkasını senin namusuna da malına da hiyanet edebilir” 
(GII,Sofu,50, evli, Arap) 

 Soyluluğa ilişkin geliştirilen bu söylemin kadın cinselliğine ilişkin 

geliştirilen ve temiz/pis ikilemi etrafında kurulan söylemsel alan aracılığıyla analiz 

edilebilir olduğu düşünülmektedir. Çünkü bu söylemde, soylu olmak namuslu olmak, 

namuslu olmak temiz olmak anlamında kullanılmakta ve içeri olarak tanımlanan 

akrabaların soylu, dolayısıyla temiz ve namuslu olduğu varsayılmaktadır. Tersi bir 

şekilde de; soyunda şüphe olması namussuz olmak, namussuz olmak ise pis olmak, 

dolayısıyla da dışarı olarak tanımlanan yabancı olmak anlamına gelmektedir.  

Şimdi söz konusu söylemin nasıl inşa edildiğini görünür kılan veriler 

aktarılacaktır. Soyluluğa ilişkin söylemsel alan aynı zamanda namuslu olmada ve 

kalmada kadın/erkek rolünün de görünür hale geldiği bir mücadele alanıdır. Bu 



 

 

194

mücadele alanın analizi namus temelli olan şiddettin en uç örneği olan namus 

cinayetlerinin hedefinin neden kadınlar olduğu sorusunun yanıtlanmasında da 

açıklayıcı olacaktır. 

 

2.2.1.3.1.   “Akraba İçerdendir, İçeri Temizdir, Temiz Olan 

Namusludur…  

Eğitim seviyesi ve gelir düzeyi düşük, bir aşiret adıyla kendini tanımlayan 

bireylerin yer aldığı GI ve GII’de kadın, ilişkili olduğu erkeğin adıyla tanımlanmakta 

ve bu adın taşıyıcısı olduğu için denetlenmektedir. Kadının içeride tutulması onun 

üzerinde kurulan iktidarla yakından ilişkilidir ve toplumsal yapıyla tek ilişkisi yine 

onun cinsel saflığını yani iffetini koruyarak adını taşıdığı erkekleri “taşıması”, yani 

soyun “temizliğine şüphe getirmemesi”dir.  

Kadın ancak bu kurala bağlı kalarak saygı görür ve hatta bu kurala bağlı 

kaldıkça hayatta kalır. Erkeğin iktidarının göstergesi olarak görülen kadın, bu 

iktidarın yokluğuna işaret edecek en küçük bir davranışta bile bulunsa bu davranış 

mutlaka cezalandırılır. Erkeğin ev içi iktidarının göstergesi olarak kodlanan kadının 

namusunun temizliğine ilişkin söylem ise temelde “temiz” kelimesi etrafında 

örgütlenmektedir.  

Görüşmecilerin temiz/pis ikiliğini kurarken hangi eksenleri temel aldığına 

bakıldığında  “temiz-pis” zıtlığının akraba-yabancı zıtlığı ekseninde kurduğu 

görülmüştür.  “Göz”, “el”, “laf” değmemiş kadınlara temiz denmektedir ve bir 

kadının temiz olması o ailenin, soyun da temiz yani soylu olması anlamında 

kullanılmaktadır. Evli, iki çocuk babası olan ve kuaförlük yapan Erhan (32) konuya 

ilişkin kurulan çerçeveyi şu şekide ifade etmektedir. 
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“Bir ev temizse yani kadınları kızları temizse, soyluysa eğer o evin 
kızları kadınları ele sokağa çıkmaz, yabancıyla konuşmaz, eline 
yabancı eli değmez yani icabında bir erkekle konuşurken bile onun 
gözüne bile bakmaz” (GII, Erhan, 32, Kürt). 

Bir evin temizliğinin dolaylı değil direk olarak o evde yaşayan veya o evle 

ilişkisi olan kadınların cinsel saflığına işaret etmesi, kadının cinsel saflığının da o 

evin ya da o evle ilgilisi olan tüm bir ailenin ya da soyun temizliğine işaret etmesine 

yol açmakta, tersi bir durum ise soyun “pisliği” olarak okunmaktadır. Bir sağlık 

ocağında hizmetli olarak çalışan bir çocuk babası Mustafa (55) için de bir “evin pis” 

olması kadınlarının, dolayısıyla soyunun “pis” olması anlamına gelemektedir:  

“O ev pis…yani pis derken onların soyu kökü pis…Nasıl 
pis…yani kadınları temiz değil…E kadınlarının temiz olması da 
erkeklerin elinde…Sahip çıkmazlar namuslarına, zaten bunu da 
her kes bilir…o yüzden de o ev pis” (GII:Mustafa :55, evli, Kürt). 

Görüldüğü gibi kadınların “kirlenmiş” olduğuna duyulan inanç, evin pis 

olması şeklinde ifade edilmekte bu da yine tüm soyun pisliği olarak nitelenmektedir; 

“Şimdi bir aileden pis de çıkar temizi de… Yani bir pisle tüm 
sülale kirlenmez… Ama eğer erkekler bunun cezasını vermezse 
ancak tüm sülale kirlenir. Ama o zamanda eğer erkekler ceza 
vermezse o erkekler hangi soydansa, aşirettense o soy, aşiret 
onlara siz artık bizden değilsiniz diyacağ ki kendi adlarını 
kurtarsın. O zaman onlara sürgün veracağ yoksa bütün soyun adı 
batar bir pis yüzünden. Ama bizden pis çıkmaz… Biz zaten o 
aşamaya getirmazığ biz kızlarımızı kadınlarımızı kapının önüne 
bile bırakmazığ tek başına yani ele felaketler çıkmasın diye” (GI: 
Sofu:50,evli Arap). 

Bu bağlamda dışarısı ve dışarıda olanlar bir felaketin kaynağı olarak 

görülmekte ve evin eve ait olanların temiz kalması için de kadınlar dışarıdan izole 

edilmektedir. Bu düşünce aynı zamanda dışarıda olan kadınların, onların “sahipleri” 

olan erkekler tarafından denetlenemedikleri için pis olarak nitelenmesine yol 

açmaktadır.  
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Kırk beş yaşındaki Lughod da kadınların denetlenmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Okuma yazma bilmeyen Lughod kocasının üçüncü karısıdır. Kendi 

ifadesiyle kocası “üzerine iki kez daha evlenmiş”tir. Lughod’un Türkçesinin son 

derece kısıtlı olması görüşmeyi zorlu kılan nedenlerden biridir. Lughod’la yapılan 

görüşme kocasınıdan ve oğullarından duyduğu korku nedeniyle de kısa sürmüştür. 

Çünkü görüşmeci olan kadın “şimdi kocam oğullarım gelse beni boğar” diyerek 

sıklıkla korkusunu ifade etmiştir. Erkeklerden duyduğu koru Lughod’un evdeki 

kadınları sıkı sıkıya denetlemesine de neden olmaktadır. Lughod tüm ısrarlı taleplere 

rağmen kızları ve gelinleri ile görüşülmesine izin vermemiştir. Lughod, her “kadının 

bir erkeğin korkusunu” duyması gerktiğine inanmaktadır: (GI;Lughod:45,evli, Arap) 

“Şimdi el alemin karılarına kızlarına bakaram… şeherliler… 
Kürtler Türkler…hepisi  dışarılarda… namusları küçede (sokakta). 
Biz öyle olmayız, bizim için namus her şeydir. Yani bir kız 
dışarıda oldu mu ya da kadın yabancı erkeklerin içinde onun 
namusu getmiş demektir. Bizim her kadınımız bir erkeğin korkusu 
(iktidarı) altındadır. Yani nefesi burasındadır (ensesine vuruyor)… 
Yani biz Arap milettinin aşiretleri temizdir, soyludur… yani 
kadınları temizdir ha…” (GII:Lughod, 45, evli, Arap). 

Kadınların yabancı erkeklerle bir arada kalması onların temizliklerinin şüphe 

altına girmesi için yeterli bir sebep olarak görülmektedir, bu durum erkekler 

tarafından kadınların namus açısından zayıf olmalarından ziyade onların “sahipleri” 

olarak görülen erkeklerin zayıflığının işareti olarak kabul edilmektedir. Kadınlar ise 

bu durumu hem erkeklerin zayıflığı hem de kadınların namus açısından şüpheli 

olmaları olarak yorumlamaktadırlar. Kentin varoşunda yer alan bir mahellede yaşana 

42 yaşındaki ev hanımı, beş çocuk annesi Hüsniye namussuzluktan kadını da sorumlu 

tutanlar arasındıdır: 



 

 

197

“Farazi ben mesela kendim yabancı bir erkek gördüm mü 
konuşmam, gözünün içine bakmam, önüne bile çıkmam… Ama 
bakıyem dışarıda bu şeherlilerin karıları kızları dolmuşta bile 
erkeklerin yanına oturiler. Bizim kadınlarımız namuslarına 
düşkün, oturmazlar. Zati erkeklerimiz de çok titiz kadın otursa 
öldürürler. Onların erkeklerinin de meshebi geniş” (GII: 
Hüsniye,evli, 42, Türk). 

Dışarının pis olması dışarıya ait olan her şeyin namus açısından bir tehlike 

içermesi, dışarıda olan kadın ve erkeklerin de namus açısından zayıf yani pis olduğu 

anlamını içerecek şekilde kullanılmasına yol açmaktadır. Kentte yaşayan köy kökenli  

ve kimliklerini öncelikli olarak üyesi oldukları aşiret aracılığıyla inşa eden GI’e üye 

kadınlar ve erkekler için, dışarı, içeri yani akraba olarak gördükleri amca çocukları 

dışında kalan herkese ve her şeye işaret ederken, köyde yaşayan GII’ye üye kadınlar 

ve erkekler açısından bu durum köyleri dışında kalan ve aynı soyu paylaşmadıkları 

her şeye ve her kese işaret etmektedir. Kentte yaşayan erkeklerin ve kadınların 

akrabalığı baba yanlı akrabaları içerecek şekilde tanımlamaları aşiret ilişkilerinde 

kent yaşamı ile birlikte yaşanan dönüşümleri görünür kılmaktadır.  

Ancak hem GI hem de GII’ye üye insanlar açısından, kimliğin ötekinin 

“pisliği” ile girdikleri bir zıtlık ilişkisi içinde kurduğu söylenebilir. Lise terk evli ve 

yaşadığı köyün bakkal dükkanını sahibi olan 22 yaşındaki Semih “köyünde namus 

yönlü sorun yaşanmayacağına” inanmaktadır:  
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“Şimdi bizim bu köyde namus yönlü bir sorun yaşanmaz, 
yaşanamaz da çünkü aramızda yabancı yoktur. Bu soydan 
gelenlerin de namusları tamdır. O yüzden biz çok şükür namus 
yönlü bir sorun olsa ne yapacağımızı bilmeziğ, yani yaşamadık ki 
bilağ. Ama bizim komşu köyde olur ele şeyler. Niye olur bilmem, 
her hal onların namus yönlü zayıflıkları vardı. Geçen bir kız 
getirmişler gelin başka köyün içinden, diyiler kız kız çıkmamış 
öldürmüşler, yani nasıl olmuş bilmem. Allah kimseye vermesin 
namus felakettir ha başına gelir gelir…Yani erkek sahip 
çıkmazsa…Ama kadında bozukluk varsa yani namusuna düşkün 
değilse de olur ” (GI:Semih, 22, Türk). 

Görüşmecinin işaret ettiği köye gidilip oradaki bireylerle görüşüldüğünde de 

aynı söylemsel çerçeveyle karşılaşılmıştır. Bu köyde, köye aracıyla gidilen taksi 

şoförünün ifadesiyle “olay çok sıcaktır”. Olayın sıcaklığının da etkisiyle 

görüşmecilere ulaşmada büyük zorluk yaşanmıştır. Köyde, köye “dışarıdan gelin 

gelen” Hatice dışında hiç kimse görüşme yapmayı kabul etmemiştir. Hatice (22) 

köyün yabancısıdır. Köye dayısı oğluyla yaptığı evlilik nedeniyle gelmiştir. Bu 

yüzden de ne köylü onu ne de kendisi kendini bu köye ait görmektedir:   

“Bizim buralarda bele şeyler olmaz, olma şansı yoktur. Çünkü 
bilirler ki kadınlar bele bir şey yaparlarsa sonu yoktur, cezası 
ölümdür. Bizde bele şeyler olmaz ama mesela …. köyünde 
(Semih’in köyününün adını veriyor) geçen zamanlarda bir kadın 
kocasının üstüne eve erkek almış öldürdüler. Bizde olmaz… Gerçi 
onlar da öldürdü ama… o karı onu yaparken sen neredeydin, nasıl 
erkektin… yani günahı boyunlarına diyiler ki kadın kaç adamla 
yapmış artık duyulunca mecbur kalıp öldürmüşler” (GII:Hatice,22, 
Arap). 

Hatice’nin ifadelerine karşın bu köyde yakın zamanda cinayet işlendiği, 

ancak cinayetin kayıtlara intihar olarak geçtiği, komşu köydeki sağlık ocağı 

çalışanları tarafından ısrarla savunuldu. Aynı çalışanlar Hatice’nin işaret ettği köyde 

(Semih’in köyünde) de yakın zamanda bir cinayet işlendiğini ancak bu cinayetin de 

kayıtlara intihar olarak geçtiğini öne sürdürler. Sağlık memurları ve hemşirelere göre 

her iki olay da cinayetti. Birinin nedeni köy dışından getirilen kızın bakire çıkmaması, 



 

 

199

diğerininkinin de evli olan kadının “birçok kişiyle cinsel ilişki yaşaması” ve bunun 

duyulmasıydı. 

Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi görüşmeciler sürekli kendilerinin namus 

açısından “temiz-tam” yabancıların ise “pis-eksik” olduğunu varsaymaktadır. 

Görüşmeciler tarafından namusu temiz olanlar soylu, pis olanlar soysuz olarak 

imlenmektedir. Namusun temizliği ise temelde soyun temizliği veya bir görüşmecinin 

ifadesiyle “kökün temiz”liği olarak görülmekte, ve “kökün” temiz olması/kalması, bir 

soyu diğer soydan üstün kılmaktadır. Bu yüzden de kendi soyları içinde işlenen 

namus cinayetleri kadar namussuzluğa işaret edecek konu başlıkları konuşulmayan 

konular arasındadır. Bu bağlamda kırk sekiz yaşındaki Hayriye için “mesele eşeğini 

sağlam kazığa bağlamakla çözülür”. Bunun tek yolu vardır, “soylu yerden kız 

alamak”: 

“Vurmuşlar öldürmüşler… Yani temizlenir mi o ad… Yani bir 
yerde yok, niye derler tamam öldürdüler namuslarını temizlediler 
ama sonuçta aralarından bir namussuz çıktı… Yani kanları, sütleri 
boktur bir yerde… Temiz yerden kız alacaksan ki, yani temiz 
derken kökü kümleti temiz… Senin, senden doğacak çocukların 
soyu da temiz kalsın. Yani biz diğer aşiretler gibi değiliz, titiz bir 
milletiz, bir de namus her şeydir. Eğer sen bizi sorsan buralarda, 
yani derler temiz, kökü kümleti temiz, asil bir aşirettir. 
Kadınlarında kızlarında tek bir leke yoktur, namusları eksik değil 
tamdır. Bu bizim için en büyük şereftir. Biz kadınlarımıza 
kızlarımıza sahip çıkarız” (GI: Hayriye, 48, Türk). 

Bu başlık altında gerçekleştirilen tartışmalar soyluluk ve namus olgusu 

arasında derin bir bağ olduğunu göstermekle kalmamış, aynı zamanda soyluluk için 

“gerçek akraba” olarak görülmeyen kadınlara da “ihtiyaç duyulduğunu”“ 

göstermiştir. Takip eden başlıkta öncelikle soyun aktarılmasında “hiçbir payı” 

olmadığı savunulan kadınların cinsel saflığının soyun korunması açısından neden bu 

denli önemsendiği ve ardından da “gerçek akraba” olarak görülmeyen kadınların 
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soylu olmak ve kalmak için neden aile içi erkeklere saklandığı sorularının yanıtı 

aranacaktır. Bu soruların yanıtının kadınların akrabalık konumuna ilişkin elde edilen 

veriler doğrultusunda verilebileceği düşünülmektedir.  

 

2.2.1.3.2.  Kadınların Kandaşlığı ve Namus Olgusu Arasındaki İlişki: 

Ne İçeride Ne Dışarıda, Ne Akraba Ne Yabancı, Arafta 

Kalan Kadınlar:  

 “Kadından akraba olmaz, ama namustur yabancı da olmaz” 
(GI:Sofu,50,evli Arap)  

“Çocuğu doğuran, besleyen biziz, ama yeri gelir elimizi yüzümüze 
vurur çıkarız. Çünkü biz ne evlat olabiliriz ne gerçek akraba, ne de 
kız oğlan sahibi…” (GI:Münevver,45, Arap)   

“Kadın namustur çünkü ondan (erkeğin) çocukları doğar, ama 
kadın köpektir icabında çünkü kadındır” (GI:Zelal, 20,evli, Kürt). 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen görüşmelerde GI 

ve GII’de yer alan kadın ve erkek görüşmecilerin yabancı “saymadıkları” ama akraba 

da “saymadıkları” insanları tanımladıkları bir kategorinin varlığı dikkat çekmektedir. 

Bu kategori “yabancı olmayan kadınları”, “kadından taraf/kadından doğan” bireyleri 

tanımlamak için kullanılmaktadır.  

Görüşmeciler “kadından taraf akraba olunamayacağı için” kız kardeş-evlat,  

hala, dayı, teyze çocuklarını ve bu gruptan gelen bireyleri “tam akraba” saymamakta, 

ancak “yabancı” kategorisine de koymamaktadır. “Yabancı olmayan” ancak “akraba 

da olmayan” bu gruba yönelik geliştirilen söylem kadınların söz konusu topluluktaki 

sınırda olma konumunu anlamak için son derece önemlidir. 
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Kadının hiçbir zaman ailenin asıl fertlerinden sayılmadığı ancak cinsel 

saflığına ilişkin denetimin her zaman ailenin sorunu olarak görüldüğü bu tür bir 

ataerkil toplumsal yapıda, kadın ne tam olarak içeriye ait görülmekte, ne de tam 

dışarıdan biri olarak tanımlanmaktadır. Kadın bedensel olarak içeriye ait görülmekte 

ancak, ailenin tam bir üyesi olarak görülemediği için de ailenin sınırında yer 

almaktadır. Kadın baba eviyle olan bu ilişkisini ölene kadar sürdürür; 

“Kızlar erkek evlat gibi değil tabi… Yani erkek evin, soyun adın 
sahibidir. Kızlarsa bir misafir… Evlendiler mi her şeyleri biter 
ilişkileri kalmaz baba evinden hiçbir hakları kalmaz… Yani 
elalemin malı olurlar… işleri biter” (GI,Sofu,50, evli, Arap) 

Aynı görüşmeciye “Bu durumda evlendikten sonra kızların namusları da 

sizden sorulmaz değil mi?” diye bir soru yöneltildiğinde ise aldığımız yanıt şöyle 

olmuştur; 

“Olur mu heç öyle… Yani onların namusu bizim namusumuz. 
Eğer bir hataları olursa ilk bizden sorulur. İcabında koca da getirir 
bizim kapımıza atar onun işi biter. Ama bu bizim lekemizdir. 
Çünkü bizim adımızdır… Cezasını biz verir” (GI,Sofu,50, 
evli,Arap) 

Kadın hiçbir zaman bir ailenin gerçek üyesi olarak görülmemektedir. Kadına 

ilk doğduğu günden itibaren dışarıda olacak, “dışarıya gidecek” bir başkasının “malı 

olacak” gözüyle bakılmaktadır. Ancak kadın, bedenin denetimi aracılığıyla “namus 

belasına” ilişki sürdürülen, gerektiğinde “korunan” yani “sokağa atılmayan” bir özne 

konumundadır. Bu söylemin kadınlar tarafından da dolaşıma sokulduğu 

görülmektedir. İlkokul mezunu, evli beş çocuk annesi ve ev hanımı olan Münnever 

(45) yaşadığı sosyolojide kadının gerçek evlat olarak görülmediğini kendi 

penceresinden dillendirmiştir: 
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“Şimdi bizde erkek çocuğu değerlidir. Niye çünkü el olmaz, ama 
kız ele mi… Bir gün mutlaka ele gider el olur. Ama sokağa da 
atamazsan, niye çünkü namusundur. Ona bir şey geldi mi sen 
mahfolursan, bitersin. Bizim buralarda namustan zor bi şey 
yoktur” (GII, Münevver, 45 evli, Arap) 

Münnever gibi merkeze bağlı bir köyde yaşayan Hatice de kendi 

“yabancılık” konumunu onaylayan kadınlardandır: 

“Yani benim anam, benim babam ölünce çekip getmiş. Oğlu 
yokmuş oturtmamışlar zati. Demişler seniy iki kızıy var yarın bir 
gün onlar da büyür evlenir. Yani kız seniy değil, oğlan olmayanıca 
siye bir parça ekmek veren de çıkmaz… O da bırakmış getmiş 
başka herifle evlenmiş… Yani buralar bele kadın doğurur ama kız 
da oğlan da adamındır, mal da mülkte onundur. Kadının heç bir 
hakkı olmaz olamaz da. Yani eğer amcalarım beni anama verseydi 
derdim siz adam değilsiniz beni el alemin (dayılarını kastediyor) 
kapısına attınız. Zati dayılarım da kabul etmezdi, derdi elalemin 
çocuklarına bakamzığ. Analayacğın anam elini yüzüne vurmuş 
getmiş…” (GI:Hatice, 22 evli,Arap). 

Kadınla kurulan ilişki, kan bağından dolayı bedeni ve cinselliği üzerinde 

kurulan bir denetim ilişkisidir. Sürekli kadının dışlanarak içlenmesiyle sonuçlanır. 

Kadının bu şekilde dışlanması üzerinde bir iktidar olmadığı anlamına gelmemekte, 

aksine bu dışlanma nedeniyle söz konusu iktidar daha da güçlenmektedir. İlkokul 

mezunu ve evli olan Muhsin (46) de kız çocuklarının “gerçek evlat” olmadığına 

yürekten inanmaktadır: 

“Şimdi kız çocuğu tamam erkek çocuğu gibi değildir. Yani evlattır 
ama tam değildir… Yani misafirdir… Yani bir yerde yabancıdır. 
Ama erkek çocuğundan daha çok titizlenmek gerekir çünkü seniy 
namusiydir. Yarın bir gün elin kapısına gidacağ seni utandırmasın. 
Yani seniy eviyiy aynasıdır bir yerde. O yüzden serbest 
bırakmamak lazım, sıkı tutmak gerek bence” (GII:Muhtar,45, 
Arap). 

Kız çocuğunun bu konumu, evlendiğinde kocasının ailesinde de benzer 

şekilde sürmektedir. Kadın bedeni bu kez koca evinde sınırda yer almakta ve aynı 
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zamanda sınırları imlemektedir. Kadın bedeni, hem toplumu düzenlemede temel 

alanın kuralların nesnesidir hem de kuralların varlığını topluma sürekli hatırlatan bir 

konuma sahiptir; 

“Şimdi gelin dediğin ne kadar da olsa el kızıdır. Seniy ailenden 
değildir, olmaz da… Yani ama kızından daha önemlidir, üstündür. 
Çünkü seniy çocuklarını doğurur, kızıy gider başkasının malı olur, 
onun çocuklarını doğurur ama gelin gelir seniy evinin içine girer… 
Ama gelin niye önemlidir en başta seniy namusiydir. Emin 
olacaksan namusundan çünkü seniy ondan çocuklariy olacak. 
Baktiy ama bir arza var, götürür babasının kapısına bırakırsan, 
sonunda sehepleri onlardır sen değilsin” (GI.Lughod,45, 
evli,Arap). 

Kadın koca evinde ve onun ailesinde de yabancı olmayan ancak akraba da 

olmayan konumunu sürdürmektedir. Gerek koca gerekse de baba evi, kadınla 

ilişkisini cinselliğinin saflığının denetimi kaygısı aracılığıyla sürdürmektedir. Oysa 

erkek ve erkek yanlı olan akrabalar içeride ve akraba olarak tanımlanmaktadır. Erkek 

soyun varlığının, soya ait adın, ve malın sürdürülmesinde/ korunmasında aktif rol 

almaktadır. Kadın ise soyun yeniden üretiminde, adın taşınmasında görev almakta ve 

soyun temizliğinin göstergesi olarak kodlanmaktadır. Erkeğin değeri sahip olmaktan 

gelmektedir, kadın ise erkeğin sahip olduklarını taşımak, yeniden üretmek edimleri 

aracılığıyla tanımlanmaktadır; 

“Erkek her şeydir… Yani mal onundur, ad onundur, kadın da 
onundur. Kadın neyin önündedir ki… Doğurur oğlan da erkeğin 
kız da… Diyağ kocam öldü… çocuklar benim değildir valla 
kocamın tarafınındır… E mal gene ele… bir kuruş vermezler 
biye…Yalnız kocam tarafı değil ha babam tarafı da vermez… 
Oturur bir köşede oğullarımın hatırına bir parça ekmek yerem 
yoksa hade baba evine… Onlarda bir başka köpege verir…”(GI, 
Hüsniye, 42, evli, Kürt). 

Bu veriler kadınların da erkek egemen yapı sonucu ortaya çıkan kadınlık 

tanımları kadar bu tanımlarla ilişkili bir şekilde oluşturulan akrabalık konumlarını 
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kabul ettiğini göstermektedir. Takip eden başlıkta kadınların kendi akrabalık 

konumlarını ataerkil yapı içinde güç kazanmak için nasıl kullandıkları, dolayısıyla 

kadınların ataerkil yapının yeniden üretiminde üstlendiği rol tartışılacaktır.   

 

2.2.1.3.2.1.  Kadın Gözünden Kadın Akrabalığı: Ataerkil Pazarlık ve 

Baba Evi 

Alan araştırmasında elde edilen veriler “gerçek akraba” olmadıklarının 

farkında olan kadınların kendilerini “baba eviyle” ve bu evin sahip olduğu adla 

tanıttıklarını göstermiştir. Baba soyunun esas alınması bölgedeki ataerkil yapının bir 

sonucudur, ama diğer taraftan bu yapı kadınların güç kazanmak için kullandığı bir 

takım stratejiler aracılığıyla da yeniden üretilmektedir. Çünkü GI ve GII’de yer alan 

tüm kadınlar gibi Münevver de baba eviyle “arasının bozulması” durumunda, “koca 

evindeki” konumunun “daha da kötü” gideceğine inanmaktadır: 

“Bizde kadının hiç değeri yok… Yani baba evindeyken de 
öyleydik, bize evlet gözüyle bakmazlardı. İşte bir gün bir köpeğe 
vereceğiz biticek, yabancı olacaksın derlerdi. Yani hiçbir hakkımız 
yoktu. Şimdi babam öldü mirası kardeşlerim aldı, bize yok. Ama 
sorarsan koca evinde durum farklı mı yok, burada hep köpeksen, 
yani el kızısan, güvenmezler siye. Ama ben baba eviyle ilişkimi 
bozmam, kendimi belimden etmem. Çünkü derler buralarda bir 
kardaşın olsun dağda deli olsun ama olsun çünkü kocan korkar 
ondan” (GII:Münevver, 45, Evli, Arap). 

Hüsniye de yukarıda ifadeleri aktarılan Münevver gibi “baba eviyle” maddi 

ve manevi ilişki içinde olmadığını, “baba evinden değer görmediğini” söylemekte 

ancak kocaya karşı baba evini, özellikle erkek kardeşleri, konumunu güçlendirmek 

için kullanmaktadır: 



 

 

205

“Baba evi bizi attı, dedi kapımızdan çıkın da aç kalırsız tok 
kalırsız… Ama sorsan kardaşlarım benim belimdir. Niye? çünkü 
koca insana hakaret etti mi dersen ben kardaşlarıma söylerem o 
durur” (GII, Hüsniye, 42,evli, Kürt). 

Kadınlar, baba eviyle ilişkilerini karşılıklı verilen sözler üzerinden 

sürdürmektedir: Kadın miras almayarak, namusa ilişkin sorunlara yol açmayarak baba 

evinden kocaya karşı korunma talep etmektedir. Bu bağ kadının kendini değerli 

hissetmesi ve yabancılık çektiği koca evinde güçlü kılması açısından önemlidir:  

“Ben şimdi önce babamın, kardaşımın adını düşünürüm, onların 
şerefi için yaşarım. Yani koca eloğludur, icabında bir şey oldu mu 
atar beni kapısından… Ama baba evi atabilir mi… O yüzden gerek 
korkudan gerek ardan ben ne miras isterem ne de namusuma leke 
getirirem… babamgil için, kocam için değil” (GI, Hayriye,48, evli, 
Türk). 

Hayriye’nin ailesinden aldığı destek, tıpkı GI’e üye olan diğer kadınlar gibi,   

son derece sınırlıdır: 

“Yani bizden beklenen namusumuza leke getirmeyin diyiler, miras 
istemeyin diyiler… Kocayızla sesiyiz çıkmasın, kocanızın 
sözünden, kaynanazın sözünden çıkmayın diyiler. Yani bu evden 
ayakta çıktın ancak yatarak girersen (ölümü kastediyor) diyiler. 
Ama yine de nefesleri yeter… Geçen kocam biye çok vurdu 
bıraktım gittim, kardaşlarım onu köşeye çekti, birez kızdı e şimdi 
kaç gündür en azından dayağı kesildi” (GI, Hayriye,48, evli, 
Türk). 

Baba eviyle girilen ilişki Kandiyoti (1997)’inin de altını çizdiği gibi, 

kadınların ağır ataerkil koşullar altında sürdürmek zorunda olduğu yaşantılarını 

kolaylaştırmak için başvurduğu stratejiler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu aynı 

zamanda Foucault (2002)’un ifade ettiği gibi iktidarın aynı anda direniş ve işbirliği 

ilişkisini içerdiğini de göstermektedir. Bir ilişkinin iktidar ilişkisi olabilmesi için bu 

ilişkide bir direniş ve işbirliği alanın olması gerekmektedir.  
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Tüm bu tartışmalar GI ve GII’ye üye görüşmeciler tarafından kadının 

“akraba olmayan ama tam da yabancı sayılmayan” özne olarak tanımlandığını 

göstermektedir: Kadın, akrabalık ilişkilerinin sınırında yer almakta ve bu sınırları 

imlemektedir. Agamben (2001)’in de belirttiği gibi sınırda yer alanlar ise toplumsal 

düzenin üzerinde yükseldiği nomos’un hem göstergeleri hem de yeniden 

üretilmesinde kullanılan araçlar, yani egemen tarafından toplumsal sistemin yeniden 

üretilmesinde kullanılan bedenlerdir. Sınırda olanlar egemen olmayan, dolayısıyla da 

egemenin şiddetine açık olan kişilerdir (Agamben:2001). Takip eden başlıkta 

kadınların akrabalık konumları ile namus, dolayısıyla namus temelli şiddettin nesnesi 

olarak imlenmeleri arasındaki ilişki tartışılacaktır. 

 

2.2.1.3.2.2.  Namus/soy ve Kadın Doğurganlığı: Soyun Aktarılmasında 

İnkar Edilen Kadın Payı 

Alan araştırmasında elde edilen verilerden “kan”/“süt” çerçevesinde 

geliştirilen ve namus/namussuzlukta kadın/erkek payına ilişkin olan söylemin, 

kadınların akrabalık konumları kadar namus olarak imlenemlerinin altında yatan 

nedenleri görünür kıldığı düşünülmektedir. 

Daha önce de aktarıldığı gibi kadın “kadın” olduğu için “tam akraba”, soyun 

çocuklarını doğurduğu için de “tam yabancı” olarak görülmemektedir. Akraba olarak 

görülmemesinin altında soyun aktarımında kadının “hiçbir payının” olmadığına 

ilişkin duyulan inanç yatmakta, en azından görüşmeciler bunu böyle açıklamaktadır.  

Bu söylem içinde namusun ve namussuzluğun kaynağı olarak “kan” işaret 

edilmektedir. Çünkü soy/kan erkekten gelmekte dolayısıyla da bir soyun 
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temizliğinin/kirliliğinin göstergesi olarak okunan namus/namussuzluk da erkek 

tarafından aktarılmaktadır. Bu bağlamda soyun aktarılmasında namusun temizliğinin 

önemine vurgu yapılmakta, ve kadının cinsel saflığı, soyun dolayısıyla namusun 

temizliğinin kanıtı olarak görülmektedir. Özetle soy ve namus zaman zaman 

birbirinin yerine kullanılmakta ve ikisinin temizliği için de kadının sıkı sıkıya 

denetlenmesi gerektiği savunulmaktadır. Bu, soy/kan ve namus arasında kurulan ilişki 

çerçevesinde ortaya çıkan açık söylemdir: 

“Bizim için soy da kan da önemlidir, eğer kan temizse namus da 
temizdir, pisse namus da pistir. O yüzden bir kız alacakken kanına, 
soyuna bakarız çünkü kadın namustur, çocuklarını doğuracaktır. 
Yani mümkünse mutlaka akraba alırız, çünkü soyu da kanı da 
bizdendir, temizdir” (GI:Erhan, 32, evli, Kürt). 

Ancak bu söylemin geçerliğinin temel bir nedenden dolayı sorgulanabilir 

olduğu düşünülmektedir. Soy/kan dolayısıyla da soyla ve kanla taşındığı savunulan 

namus/soyluluk erkekten geliyorsa neden namuslu olmak ve kalmak için amca kızları 

ile evlenilmektedir?  Bu sorunun yanıtı kendini namusun kaynağına ilişkin geliştirilen 

örtük olan ikinci söylemde görünür hale gelmektedir. 

Mesleği kasaplık olan Murat daha önce de aktarıldığı “aynı kanı taşıdığı için 

namusuna güvendiği” amca kızıyla evlilik planları yapmaktadır. Murat’ın 

namussuzluğun kaynağına ilişkin tartışması şöyledir:  
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“Yani tamam bir kandan, soydan bir pis de çıkabilir, önemli olan o 
pisi temizlemek, yani bir pis tüm soyu kirletmez… Yani zaten 
bence pislik bence kadınlardan gelir, yani bir kadının kanında 
pislik varsa pis olur. Ama kanın bir suçu yoktur, esas olan süttür. 
Çünkü bir kadının sütünde, yedi nenesinden öncesine kadar pislik 
varsa o zaman bil ki o ailenin hepsinde vardır” ” (GI, Murat,30, 
bekar Türk). 

Bu aşamada sorulması gereken soru şudur: Namusun belirleyeni süt mü kan 

mı? Takip eden başlıkta bu sorunun yanıtı aranacaktır. 

 

2.2.1.3.2.2.1. Namusun belirleyeni: Süt mü, kan mı, kadın mı erkek mi?  

Kadın hazzı/arzusu nedeniyle toplum için bir tehdit oluşturmakta ancak 

tehdit oluşturan cinselliğinin sahibi olarak da görülmemektedir. Bu durum,  kadından 

kaynaklı ancak kadının olmayan hazzının topluluk için yıkıcı bir tehdit oluşturduğuna 

ilişkin söylemsel alanın yine bir söylemsel mücadele alanı olarak kurulmasına yol 

açmaktadır:  

Tehtitin kaynağı, kadınla ve/veya erkekle ilişkilendirilme/ilişkilendirmeme 

arasında gidip gelmekte ve sonuç olarak ikisinin de önemine dikkat çekilmekle 

beraber örtük olarak “sütün temizliğiyle” ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda  soyun 

temizliğinin yine o soya ait kadınlardan kaynaklı olacağına inanılmaktadır. Sütün 

temizliğine yapılan bu vurgu soyun aktarılmasında inkar edilen kadın payını görünür 

hale getirir.  

Daha önce de aktarıldığı gibi ataerkil yapı öncesi hakim olan sosyal 

düzenlemede soyun anne-kız çizgisini takip ettiği düşünülmektedir. Anne-kız 

çizgisini takip eden bu dönemde kadın ve erkek arasındaki ilişki, eşitlikçi bir yapıya 

sahiptir. Erkeğin doğurganlıkta kendi payını keşfetmesi, kadına ait olan soy çizgisinin 
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erkek tarafından çalınması sonucunu doğurmuştur (Akal:1998, Berktay:2000). Akal 

(1998)’ın ifadesiyle, kadının hem korkulan hem de kıskanılan doğurganlık özelliği 

erkeğe mal edilmeye çalışılmıştır. Bu sürecin ardından, soyun baba-oğul çizgisini 

takip ettiği ataerkil yapılanma ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu yapılanma içinde 

kadının doğurganlıktaki payı erkeğin dölünün taşıyıcısı olmaya indirgenmiştir. 

Böylece kadın sadece erkeğin soyunu taşıyan bir hazne, kap olarak tanımlanmıştır 

(Akal: 1998;Berktay:2000). 

Aşağıda aktarılan görüşmelerde yukarda aktarılan, söylemsel mücadelenin 

izleri görülmektedir. Soyun erkekten geçtiğine inanılmakta, bu yüzden de kadının 

soyla ilişkisi kurulmamaktadır. Ancak diğer taraftan da soyun temizliği anlamında 

kullanılan namusun kaynağı olarak kadın imlenmektedir. Çünkü kadın sütü ve 

kanıyla namusun/ namussuzluğun taşıyıcısıdır: 

“Yani bir kadının sütü pisse hareketleri de pistir güvenilmez, o 
yüzden yedi nesil öncesi nenesine bakacaksan.  Sütü temizse 
tamam, zati içlerinde bir sakatlık da çıkmamıştır” (GI, Erhan:32, 
evli Kürt). 

Bu bağlamda” içerinin temizliği”ne ilişkin söylem,  o soya bağlı olan 

kadınların “sütlerinin helal” yani “temiz” olması anlamını da içermektedir; 

“Bir kız alacakken bizim oralarda yedi atasına değil yedi göbek 
öncesi nenesine bakılır, sütü temiz mi diye. Çünkü sütünde bir leke 
varsa o kızda illa çıkar onda çıkmazsa onun kızında çıkar. E bir 
ailede bir bozuk çıktı mı o ailenin hepsinin adını lekeler, soyunu 
lekeler” (Hayriye, 48y. Evli, Türk). 

Görüşmecilerin süt ekseninde geliştirdikleri temizlik söyleminin namusun 

temizliği anlamını içerdiği oldukça net bir şekilde görülmektedir. Ancak kadının 

namusunun temizliğine ilişkin söylemsel alanda kan-süt arasında gidip gelen bir 

mücadele olduğu da gözlemlenmiştir. Sütün kadınla, kanın erkekle ilişkilendirilmesi, 
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namusta bu iki öğeden hangisinin temelde belirleyici olduğu üzerinde bir tartışmaya 

yol açmaktadır; 

 “Biz kız ararken önce akrabalarımızdan ararığ ki biz yabancı 
sokmazığ içimize… Yani temiz mi kirli mi bir onlar bilir bir de 
Allah… Ama akrabanın her şeyini biliriğ… Soyunu sopunun 
temizliğinden kanından eminiğ. Ama iş sadece soy sop, kan 
değildir tabi, emdiği süt çok önemlidir. Yani o yüzden anasından 
yedi nenesine kadar sorulur bizde” (GI: Halime 67 evli, Türk). 

Bu nedenle “gelin alınacak” kızın baba yanlı akrabaları kadar ana yanlı 

akrabaları da önemlidir: 

“Dayı çok önemli bizde, yani buralarda bir çocuğun amcaları 
kadar hatta bence amcalarından çok dayıların önce sorarlar. Çünkü 
analarının namusu dayılarının titizliğinden onlarınki de analarının 
sütünden bellidir. Yani icabında buralarda bir kadının namusu 
temiz çıkmazsa çocuğun amcaları hatta babası değil dayıları keser 
cezayı. Ama o ceza sadece kıza değil anasına da kesilir. Niye 
çünkü kız onun sütüyle namusuyla, terbiyesiyle büyümüştür” 
(GI.Muhtar:46,evli, Arap). 

Aktarılan görüşmelerden de anlaşılacağı üzere açık söylem içinde kadın 

cinselliğinin temizliği, her ne kadar “kan” ve  “kandan” yani “soydan” kaynaklı 

“terbiye” ile ilişkilendirse de, bu konuya ilişkin örtük söylemin “süt” ekseninde 

örgütlendiği söylenebilir: Kadının namusunun temizliği/kirliliğinin, dolayısıyla da 

soyun soyluluğunun/soysuzluğunun kaynağı süttür. Bu yüzden de amca kızları en 

makbul eş olarak görülmektedir. Çünkü amca kızlarından doğacak çocukları “soyun 

sütünü” emerek büyüyecek, böylece soya yabancının “sütü” bulaşmayacak, yani soy 

soylu olacak ve kalacaktır. 

 

2.2.1.4. Kadın Olmak, Arafta Kalmak ve Namus Olmak   
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Yukarıda aktırılan tartışmalar çerçevesinde, çalışma açısından ortaya çıkan 

birbiriyle ilişkili beş temel sonucun olduğu söylenebilir. Bu sonuçların ne olduğuna 

geçmeden önce bir noktaya açıklık getirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu başlık 

altında yorumlanan veriler ışığında namus olgusunun öznelerin üyesi olduğu etnik 

kökene göre biçimlendiğini gösteren herhangi bir veriye ulaşılmamıştır. Bu nedenle 

aşağıda sıralanacak olan sonuçlarda görüşmecilerin etnik kökenine ilişkin bir 

değerlendirme yer almayacaktır. 

Söz konusu tartışmalar birinci olarak, Kandiyoti’nin kelimeleriyle klasik 

ataerkil yapının hakim olduğu bu toplumsal örgütlenme biçiminde, namus olgusunun, 

etnik kökenden bağımsız olarak, topluluğun iki özerklik alanını birden korumada kilit 

öneme sahip olduğu söylenebilir. Kadın hazzının ve doğurganlığının denetimi hem 

toprağa işaret eden maddi özerklik alanını hem de soya işaret eden ahlaki özerklik 

alanını korumada kilit öneme sahiptir. 

Her iki özerklik alanı kendini bu gruba üye tüm halklar tarafından soyluluğa 

ilişkin söylem çerçevesinden yeniden üretmektedir. Namus olgusunun bileşenlerinin 

görünür kılındığı söylemsel alan soyluluğa ilişkin söylemsel alandır. Bu nokta ise 

çalışma açısından önemli olan ikinci sonuca işaret etmektedir.  

Bu bağlamda araştırma verileri doğrultusunda soyluluğa ilişkin söylemsel 

alanın bireylerin ve bağlı bulundukları toplulukların kendisini diğer topluluklardan 

ayırmada başvurduğu temel referans noktası olduğu söylenebilir. Soyluluğun sahip 

olduğu bu önem ve yine soyluluğa ilişkin söylemin temelde namusa ilişkin söylemle 

kesişmesi kadınların cinsel saflığını o soya ait tüm erkeklerin sorunu haline 

getirmektedir. Kadın cinsel saflığında yaşanacak en küçük sorun, bireylerin 

kendilerini öteki bireylerden üstün kılmada kullandıkları soyluluğa ilişkin söylemin 
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çözülmesine, zarar görmesine ve hatta ortadan kalkmasına neden olmaktadır. 

Soyluluk ve namus arasında kurulan bu ilişki ise Yuval Davis (1997)’in adına kolektif 

namus dediği algıyı doğurmaktadır. Kolektif namus algısı, namus cinayetlerinin 

altında yatan dinamiklere işaret etmektedir. Kolektif namus, grup olma bilincinin yara 

aldığı kentlerde kadın üzerindeki baskının köylere oranla daha da artmasına neden 

olmaktadır ki bu başlık altında gerçekleştirilen tartışmalar sonucu ortaya çıkan 

üçüncü sonuca işaret etmektedir. 

Bu bağlamda veriler doğrultusunda ve üçüncü olarak toprağın geçimlik 

olmaktan çıktığı veya tamamen yitirildiği göçerler açısından soyluluğa işaret eden tek 

bir unsur kaldığı söylenebilir: Kadın cinsellğinin saflığına işaret eden anlamıyla 

namus. Namus, varoşları dolduran topraksız göçerlerin kendinlerini tanımlamada ve 

değerli kılmada başvurduğu temel referans noktasıdır. Bir görüşmecinin ifadesiyle 

“soyluluktan ellerinde kalan tek şey namustur”. Bu bağlamda göçerler için namuslu 

olmak, bir soylu aşirete üye olduğunu kanıtlamanın tek yoludur. Bu durum namus 

olgusuna ilişkin kuralları katılaştırmakta, dolayısıyla kadınların kadınlık konumunu 

daha da kötüleştirmektedir. 

Yukarıda aktarılan verilerin ortaya çıkarttığı dördüncü sonuç ise çalışma 

açısından oldukça önemli olmakla kalmamakta ilk üç sonucu da doğrulamaktadır. 

Kadın hazzından duyulan korku ve bir görüşmecinin ifadesiyle “kadınların 

doğurmasının erkekleri onlara mahkum etmesi” arasındaki gerilim alan 

araştırmasında elde edilen verilerle görünür hale gelmiştir. Bu gerilim namus 

olgusunun yol açtığı şiddettin açıklanmasında temel alınabilecek bir referans 

noktasıdır. Araştırma verileri kadınların hiçbir zaman bir akraba olarak 

görülmediğini, ki bunun nedeni kesinlikle cinsiyetleridir, ancak doğurganlık 
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özelliklerinden dolayı da tamamen dışlanamadıklarını görünür kılmaktadır: Kadınlar 

ne tam akrabadır, ne de yabancı, veya bir görüşmecinin cümleleriyle; “kadınlar bir 

yerde yabancıdır ama çocuk doğurdukları için namustur. Bu yüzden de tam da 

yabancı gibi değildir”  

“Yabancı”nın hem Tillion (2006) hem de Yuval-Davis (1997)’in ifade ettiği 

gibi bu topluluklar açısından anlamı düşünüldüğünde kadınların konumunun yarattığı 

gerilim daha iyi anlaşılacaktır: Yabancı bir soyun biyolojik, kültürel geleceğini, ve o 

soya ait maddi özerklik kaynağı olarak görülen toprağı tehdit etmektedir. Kadın ise 

yabancı tarafından tehdit edilen en önemli unsur olmakla kalmaz, kendisi soy içindeki 

güvenilmez yabancıyı temsil eder.  

Kadın doğurganlığının erkeklerde yarattığı bu gerilim aynı zamanda 

kadınların bu özelliklerinin yok sayılmasına, küçümsenmesine yol açmaktadır. 

Namusun kandan geldiğine ilişkin açık söylemle, sütten geldiğine ilişkin örtük 

söylem söz konusu kıskançlığı ve gerilimi açığa çıkartmaktadır. Böylece olgu olarak 

namus, aynı zamanda kadın hazzından duyulan korku kadar kadın doğurganlığından 

duyulan kıskançlıkla da ilişkili bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Kadınların denetimi 

erkeğin kendi öznellik konumu açısından hayati bir öneme sahip olmaktadır: Hem 

soyun, hem toprağın korunmasından erkek sorumludur. Kadınların bu ara konumları 

ise onların Yuval-Davis (1997)’in ifadesiyle bağlı bulunduğu topluluğun biyolojik ve 

kültürel sınırları olarak imlenmesine yol açmaktadır. 

Yine bu başlık altında ortaya çıkan bir diğer ve dolayısıyla son sonuç da 

endogami ile şiddet arasındaki ilişki çerçevesindedir. Görüşmecilerin tamamı amca 

kızlarını hem kız kardeş hem de ideal eş olarak tanımlamışlardır. Bu yaklaşım, hem 

her bir grubun kendi içine kapanmasına ve dışarı ile ilişkisini rekabet üzerinden 



 

 

214

sürdürmesine neden olmakta hem de aile içi kadınları rekabette girilecek bir nesne 

haline getirmektedir. Rekabete girilecek nesnenin dışarıdaki değil içerideki kadın 

olması ise Girard (2003)’ın ifadesiyle şiddettin içeriye yönelmesine yol açmaktadır. 

Şiddettin nesnesi egemen olmayan konumlarından dolayı kesinlikle kız kardeşler 

olmaktadır. Cinsellik ve şiddet arasında kurulan bu ilişki ise namus cinayetlerinin 

temel nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddet yabancının çok 

akrabanın az olduğu kent koşullarında daha da yükselmektedir. 

Ortaya çıkan beş sonuç doğrultusunda şu söylenebilir: Kadınlar 

cinselliklerinden ve doğurganlık özellikleriden dolayı Yuval-Davis (1994)’in de 

belirttiği gibi, bir soyun/etnik kökenin hem biyolojik hem de kültürel sınırları olarak 

imlenmektedir. Bu sınırın köyde ve kentin varoşlarında yaşayan bireyler açısından 

nasıl tanımlandığı ve kısmen da nasıl korunduğu yukarıda aktarılan çalışmalar ve 

veriler doğrultusunda cevaplanmaya çalışıldı. Kendini kentli olarak tanımlayan, 

eğitim/gelir seviyesi yüksek orta ve üstü sınıfa üye bireyler bu sınırı nasıl 

tanımladıkları ve ne şekilde korudukları takip eden başlıkta tartışılacaktır. Başka bir 

ifadeyle bu gruba üye görüşmecilerin gündelik yaşamını düzenleyen maddi ve ahlaki 

değerlerle namus olgusu arasındaki ilişki takip eden başlıkta analiz edilecektir. Takip 

eden başlık aynı zamanda iki grup arasında namus olgusu ekseninde ortaya çıkan 

çatışmaların ve varılan uzlaşımların da tartışılacağı bir başlık olacaktır. 

 

2.2.2.  Geniş Hane Yapılarından Çekirdek Aileye: Dönüşen ve Aynı 

Kalan Namus   

“Namus bir özel alan sorunudur, karı/koca, baba/kız arasındaki 
sorun, namusun korunması ise evliyken kocasına, bekarken 
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kadının babasına, kocasına, ailesine duyduğu sevgiyle mümkün 
olur, yani onun vicdani sorunudur” (GIII: Namık, 35, Kürt)  

Birinci başlık altında yer alan tartışmalar çerçevesinde, eğitim seviyesi ve 

gelir düzeyi düşük, GI ve GII’ye üye öznelerin namus algısı, bu algının oluştuğu 

maddi ve ahlaki koşulları çerçevesinde analiz edildi. Bu başlık altında, kentin orta ve 

üstü sınıfsal yapısını temsil eden GIII’e üye görüşmecilerin namus algısına, bu algının 

söz konusu sınıfsal yapının maddi/ahlaki örgütlenme biçimi çerçevesinde kazandığı 

anlamlara ve işlevlere ilişkin veriler yorumlanmaktadır.  

GI ve GII’de aile kelimesi yerine de kullanılan akraba kelimesinin GIII’e 

üye kadınlar ve erkekler tarafından aile-çekirdek aile kavramından ayırılarak 

kullanıldığı görülmektedir. Bu gruba üye olan tüm görüşmeciler gibi 28 yaşındaki 

(bekar) Ayşegül de aile ve akraba kelimelerini birbirinden ayırarak kullanmıştır. 

Avukat olan Ayşegül, Şanlıurfa merkezde yer alan, kendi ifadesiyle “seviyeli” 

insanların ikame ettği bir semtte ailesi ile birlikte yaşamaktadır:  

“Şimdi biz kendimiz yani çekirdek aile olarak akrabalardan 
farklıyız. Yani eğitimliyiz, şehirliyiz… Akrabalarımız daha köyde 
yaşıyor çoğu, yani kırsalda” (GIII:Ayşegül, bekar, Kürt). 

Aynı görüşmeciye çekirdek aile derken kimleri, akraba derken kimleri 

kastettiği sorulduğunda ise şöyle bir yanıt alınmıştır; 

“Çekirdek aile, anne, baba, kardeşlerden oluşan grup bizim için, 
akraba ise dayı, hala, teyze, amca ve onun çocukları” 
(GIII:Ayşegül 28 y, Kürt). 

GIII’te GI ve GII’den farklı olarak anne yanlı akrabaların akraba statüsüne 

konulduğu görülmektedir. Bu tür bir dönüşüm akrabalığın sadece baba yanlı olduğu 

klasik ataerkilliğin bu yönüyle çözülmeye başladığının göstergesidir. Akrabalık 

tanımlarında yaşanan bu dönüşüm, beraberinde kişinin namus algısını da 
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değiştirmektedir. Birinci grup açısından “hem malda hem namusta ortak olunan 

akrabalar”, artık ikinci grup için “sadece arada bir görüşülen” kişiler haline gelmiştir. 

Akrabalarla ilişki maddi ve manevi dayanışmaya ve işbirliğine ilişkin olan içeriğini 

yitirmiştir. Dolayısıyla kadınlar ve onların namusu da artık akrabaların ortak 

sorumluluk alanı olmaktan çıkmıştır. Kırk beş yaşındaki evli ve iki çocuk babası olan 

Kemal için akrabalar “artık kırk yılda görüşülen” insanlardır. Kentin gelir ve eğitim 

seviyesi yüksek olan bireylerinin yaşadığı bir semtte ikame eden Kemal’in eşi 

öğretmenlik yapmaktadır. Üniversite mezunu olup gazetecilik yapan Kemal de 

Ayşegül gibi aile ve akraba kavramlarını birbirinden ayırarak kullanmaktadır: 

“Akrabalarla kırk yılda bir görüşürüz… artık eskisi gibi sen kızını 
verdin kız aldın sor, yok senin bir akraban kavga etti gelip senden 
hesap sorsunlar, ya da borcu var aşiretin bir üyesiysen senin başın 
belaya girdi… bitti onlar. Artık kimse kimsenin evinin içine 
karışamaz… herkesin evi herkesin özel alanı. Anlayacağınız aile 
ayrı akraba ayrı. Herkes için önemli olan kendi çekirdek ailesi: 
karısı, kızı, kız kardeşi ilerisi değil” (GIII: Kemal,45y, Kürt) 

Bu alıntılar GIII’e üye görüşmeciler açasından “aile”ye işeret eden bir özel 

alanın varlığını görürün kılmaktadır. Özel alan ailenin sorunu ve sorumluluk alanı 

çerçevesinde tanımlanan iki unsur aracılığıyla tanımlanmaktadır: Kadınlar ve özel 

mülkiyetin denetimi üzerindeki iktidar. Söz konusu dönüşüm namusun içeriğini, 

denetiminden sorumlu aktörleri ve denetiminde kullanılan stratejileri de 

değiştirmiştir.  

Bu sınıfsal yapıda namusa ilişkin meydana gelen söz konusu dönüşümün, 

köyde (GII) ve kentin varoşlarında (GII) yaşayan bireylerin namus tanımıyla ilişkili 

verilerin de yardımıyla tartışılması gerektiği düşünülmektedir. Bu çerçeve namus 

olgusunda gelenekselden moderne yaşanan farklılaşmalarla ortak kalan yönlerin de 

tartışılmasına olanak tanıyacaktır. 
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2.2.2.1.  Soyluluk Yerine Temizlik: Namus Olgusunda Yaşanan 

Dönüşümler  

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde eğitim ve gelir seviyesi 

düşük, bir aşiret adıyla kendini tanımlayan bireylerin kullandığı anlamda namus 

kavramının ortak köken miti ve soyluluk etrafında geliştirilen söylemsel alanla 

yakından ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Akrabanın soyluluğuna yapılan vurgu ve bu 

soyluluğun kadın cinselliğinin saflığı anlamına gelen “temiz” kelimesiyle ifade 

edilmesi ve yabancının soysuzluğuna yapılan vurgu ve bu soysuzluğun kadın 

cinselliğinin saflığının kirletilmiş olduğu anlamına gelen “pis” kelimesiyle ifade 

edilmesi soyluluk etrafında geliştirilen söylemsel alan ve namus kavramı arasındaki 

ilişkiyi görünür kılmaktadır. 

Temizliğin “namuslu” olma ve “pis” olmanın da “namussuz” olma ya da 

“namusuna leke gelmiş” olma anlamında kullanıldığı göz önüne alındığı zaman 

soyluluk ve namus arasında kurulan ilişki daha iyi anlaşılacaktır. Bu söylem içinde 

soyluluk ağırlıklı olarak namuslu olmak anlamında kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen 

alan araştırmasından elde edilen bulgular aynı zamanda, namuslu olma anlamını 

içeren soyluluk söyleminin özellikle eğitimsiz, aşiret bağları güçlü ve köy kökenli 

bireylerin kendilerini tanımlamasında ve değerli, dolayısıyla da ötekiyle girdiği 

rekabet ilişkisinde üstün kılmasında önemli bir yere sahip olduğunu göstermiştir. 

Soyluluk söyleminin hem bireyin kendini tanımlamasında hem de bağlı bulunduğu 

topluluğu tanımlamasında en sık,  büyük oranda da ilk başvurduğu anlamsal çerçeve 

olduğu söylenebilir.  
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Namusa ilişkin geliştirilen bu çerçeve ise Yuval-Davis’ (1997)in ifadesiyle 

soya üye tüm kadınların namusunun yine soya üye tüm kadınlar tarafından kolektif 

bir şekilde denetlenmesine olanak tanımaktadır. Bu açıdan bakıldığında söz konusu 

yapı içinde namus çekirdek aileye ilişkin bir özel alan sorunu olarak 

tanımlanmamaktadır. 

Eğitimli olup da aşiret bağları gevşemiş ya da kopmuş olan bireyler (GIII) 

ise kendilerini tanımlamada namuslu olma anlamını içeren bir soyluluk söylemi 

yerine eğitim, meslek gibi başlıklara başvurmaktadır. Ancak bu bireylerin de 

kendilerini tanımlarken kadın cinselliğinin saflığına işaret eden namus kavramına 

soyluluk söylemiyle olmasa da “temiz aile” söylemi çerçevesinde başvurdukları 

gözlemlenmiştir. 

Bu aşamada cevaplanması gereken soru “temiz aile” adlandırmasının 

“soyluluk” söylemi ile ilişkili bir şekilde analiz edilip edilmeyeceğidir? Veya temiz 

aile adlandırmasının soyluluğa ilişkin söylem gibi kadın cinselliğinin saflığına ilişkin 

vurgular barındırıp barındırmadığıdır?  

Bu sorunun yanıtını vermek için görüşmecilerin “temiz aile” ile neyi 

kastettiklerinin açılması gerekmektedir. Çünkü bu gruba üye kadınlar ve erkekler, 

“temiz aile” adlandırmasının içini aile üyelerinin eğitimi, kariyeri, gelir düzeyi 

çerçevesinde doldurmuşlardır. GIII’e üye tüm görüşmeciler gibi mesleği avukatlık 

olan evli ve iki çocuk babası Namık (35) da kendisini “temiz bir ailenin üyesi” olarak 

tanıtmıştır. Namık için de aile anne/baba ve kardeşlerden oluşmaktadır: 

“Ben kendimi işimle mesleğimle, bir de ailemle tanımlarım. 
Yani ailemin toplumsal konumu da önemledir. Aile üyelerinin yani 
eşimin, kız ve erkek kardeşlerimin… işi, mesleği, kariyeri, eğitimi… 
Özetle kendim şahsen temiz bir ailem olduğunu düşünürüm. Çünkü ben 
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ve kardeşlerim hepimiz üniversite okuduk, iş güç sahibiyiz” 
(GIII:Namık, 35,evli,  Kürt) 

 

Aynı görüşmeciden “temiz aile” olmanın koşullarını açması istendi, çünkü 

buradaki “temiz” sıfatının ahlaki bir takım değerlere işaret ettiği düşünülmektedir:  

“Söylediğim gibi eğitim, meslek… Ailede hırsız olmayacak 
mesela, veya katil… Bir de Urfa’da yaşıyoruz… Yani kadınların 
davranışları da önemli. Mesela karım beni aldatmış ben onunla 
evliliğimi sürdürmüşüm, veya kız kardeşim el ele Urfa 
sokaklarında günde bir erekle dolaşmış, yani çok rahat 
davranmış… Bunlar ailenin temizliğine şüphe düşürecek en temel 
unsurdur” (GIII:Namık, 35y, Kürt) 

Görüşmecinin “ailenin temizliği” açısından “en temel unsur” olarak işaret 

ettiği başlıklar “temiz aile” adlandırmasının tıpkı soyluluğa ilişkin söylemde olduğu 

gibi namusla bağını görünür kılmaktadır. Ancak bu grup açısından namus olgusunun 

varlığı, GI ve GII’den farklı olarak, açıkça kabul edilmemektedir. Çünkü GIII’e üye 

kadın ve erkek görüşmeciler açısından namus “geri kalmış aşiretçi yapılara özgü bir 

değerdi”. Namusa ilişkin olan bu açık söylem ise olgunun varlığını ve kadınların 

yaşamlarını düzenlemedeki etkisini görünmez hale getirmektedir. 

Çekirdek aile ekseninde ortaya çıkan namusun bu yeni tanımı olguyu 

görünmez kılmaktadır. Çünkü görünürde namus, klasik ataerkinin hakim olduğu 

yapılardan farklı olarak modern aterkinin hakim olduğu bu sınıfta kişinin kendini ve 

bağlı bulunduğu aileyi değerli kılmada başvurduğu temel referans noktası değildir. 

Orta ve üstü sınıfa üye görüşmeciler gibi kendini “temiz bir ailenin” üyesi olarak 

tanıtan avukat Alparslan (29) da “namus değerinin” kendileri gibi “eğitimli insanların 

hayatında yerinin olmadığı”nı savunmuştur. Kendini bir soyla değil sahip olduğu 
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eğitimle, kariyerle tanımlamayı tercih eden Alparslan bu düşüncesini soyluluğa ilişkin 

geliştirdiği tartışmada sıklıkla değinmiştir:  

“Ben kendimi bir soyun adıyla onun temizliğiyle falan 
tanımlamam. Benim için önemli olan kendi kişiliğim, işim 
eğitimimdir. Bir de çekirdek ailemdir, buna üye bireylerdir ve 
onların işi, eğitimi, yani toplum içindeki saygınlığıdır. Yani benim 
amcamın kızı kaçmış, bilmem aşiretten bir kadın kocasını aldatmış 
soyumun adı kirlenmiş bunlar beni bağlamaz. Beni bağlayan 
benim özelim, yani evimin içidir o da ailemdir. Aileme üye 
kadınların toplumsal değerlere uygun yaşaması tabi ki önemlidir. 
Ama öncelikle bunun adı namus değildir, ikinci olarak namus 
olmadığı için de bu bir tek benim sorunumdur, dolayısıyla da 
sorumluluk benimdir, kapalı kapılar ardında benim alanımdır” 
(GIII:Alparslan,29, Türk) 

Yukarıda aktarılan görüşmelerden de anlaşılacağı gibi namus olgusu kentli 

ve eğitimli bireyler açısından da önemini korumaktadır. Ancak modern çağın 

ihtiyaçlarına göre tanımı, içeriği ve işlevleri dönüşmüştür. Çünkü GI ve GII’den farklı 

olarak GIII açısından artık geniş hane yapılarının yerini çekirdek aile almıştır ve 

kadın cinselliğinin denetimi sorunu bir özel alan sorunu olarak yeniden 

tanımlanmıştır: Namustan sorumlu olan artık tüm aşiret değil, sadece ailenin “reisi” 

olarak tanımlanan koca/baba statüsündeki erkektir. Koca/baba olan erkek açısından 

kendisine bağlı kadınların cinsel saflığı yine sorundur. Ailenin temizliği tıpkı soyun 

temizliğinde olduğu gibi kadınların namuslarıyla yakından ilişkilidir.  

Bu düşünce orta ve üstü sınıfa üye görüşmeciler tarafından paylaşılmaktadır. 

Babası avukat olan Nehir’in ablası da kendi gibi şehir dışında üniversite okumaktadır. 

Nehir aynı zamanda hala ve teyzelerinin de üniversite mezunu olduğunu belirtme 

ihtiyacı duymuştur. Nehir’e göre ailesinde kadınların okutulmuş olması, onların 

“aşiretçiler gibi cahil” olmadıklarının, dolayısıyla da namusun onlar için “bir değer 

olmadığının kanıtıdır. Ancak her ne kadar kabul etmese de, Nehir’in de hayatında 
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namusun yeri vardır. Çünkü üniversite öğrencisi ve bekar olan Nehir, kendi 

“nasumundan” bir tek babasının sorumlu olduğunu savunan kadınlar arasındadır: 

“Bizde aşiretçilik yok, çekirdek aileyiz... Yani namus nedir ne 
değildir onu ben bilmem, çünkü bizde herkes eğitimli… kentli 
temiz bir aileyiz… Yani öyle soyumuzun namusu falan demez 
kimse… Yani benim namusumdan tüm aşiret sorumlu değil, 
babam karıştırmaz kimseyi, kız benim kızım, namus benim 
namusum der keser atar. Yani ben de gelip bana sen benim 
amcamın kızısın şöyle yapma böyle yapma diyen adamın alnını 
karışlarım. Ona sen benim babam mısın kocam mısın diye 
sorarım…” (GIII:Nehir, 23,Kürt). 

Yukarıda aktarılan görüşmelerden de anlaşılacağı gibi GI ve GII’de yer alan 

“temiz soy”, ya da “soyluluğa” ilişkin söylemsel alanın yerini GIII’te “temiz aile” 

etrafında geliştirilen söylemsel alan almıştır. Her iki grup açısından da temiz kelimesi 

kadın cinselliğinin saflığına ilişkin bir anlam yüklüdür. Başka bir ifadeyle namus her 

iki gruptan görüşmeciler açısından da anlam ve önem taşımaktadır. Ancak kadın 

cinselliğinin denetimi sorunu GI ve GII’den farklı olarak GIII’te “özel alan sorunu” 

şeklinde tanımlanmıştır. 

Diğer iki gruptan farklı olarak bu gurup açısından namus bir soyun değil 

ailenin temizliğinin göstergesidir. Ailenin temizliği de sadece aileyi 

ilgilendirmektedir. Bu aşamada sorulması gereken soru namusun hangi çerçevelerde 

bir özel alan sorunu olarak tanımlandığıdır? Takip eden başlıkta bu sorunun yanıtı 

aranacaktır. 

 

2.2.2.2. Namusun Özeli ve Kamusalı: 
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 “Neyin namussuzluk sayılıp sayılmayacağı, kimin namustan 
sorumlu olup olmadığı, namusun nasıl korunacağı değişti 
buralarda…” (GIII: Zuhal, 45, Kürt) 

Yukarıda aktarılan ve akrabalık ilişkilerinde yaşanan bu dönüşüm 

beraberinde namus olgusunun bir özel alan sorunu şeklinde tanımlanması sonucunu 

doğurmuştur. Özel alan sorunu olarak çerçevelendirilmesi ise olguyu görünmez 

kıldığı gibi, olguya ilişkin aktörleri ve stratejileri de dönüştürmüştür. 

Daha önce de belirtildiği gibi, kentli/eğitimli olarak tanımlayabileceğimiz 

grupta, diğer iki gruptan farklı olarak,  temiz soy, aşiret söyleminin yerini temiz aile 

söyleminin aldığı görülmektedir. GIII açısından, içeri çekirdek ailenin alanı, 

dolayısıyla da özel alandır. Özel alanın çekirdek ailenin alanı olduğunu söyleyen bu 

grup için özel alan “ev alanı” olarak tanımlanmakta kamusal alan ise, “toplum-

toplumun alanı” ifadeleriyle ve çalışma alanı, devletin alanı, arkadaşlık alanı gibi 

başlıkları içerecek şekilde kullanılmaktadır. Bu grupta yer alan erkek görüşmeciler, 

ev alanı dedikleri ve özel alan olarak tanımladıkları alanın içine çekirdek aileyi 

koymakta ve bu alana dışarıdan müdahalenin aile içi düzeni alt üst edeceğini 

savunmaktadır.  

Bu alan ancak karı-koca ve çocuklar arasında sürdürülen sevgi ve saygıya 

dayalı bir ilişkiyle var olabilir. Aşiretçilik ve aşiretin-ağanın müdahalesi bu alanın 

özgürlüğünü bozacaktır. Artık “evin erkeği” bu alanın tek başına yöneticisidir ve 

kadın erkeğin bu konumunu ona duyduğu sevgi/saygı ve sadakatten dolayı 

onaylamaktadır. Hem kadın görüşmeciler hem de erkek görüşmeciler erkeğin bu 

konumunu onaylayan ifadeler kullanmışlardır. Görüşmeciler, bu alana müdahalenin 

ailenin birliğine, özel yaşama zarar vereceğini ifade etmiştir. GIII’e üye tüm erkekler 
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gibi evli iki çocuk babası olan ve karısı gibi sınıf öğretmenliği yapan Hakan (36) da 

özel alanı benzer çerçevede tanımlamıştır: 

“Özel alanım benim alanımdır, yani benim eşimle çocuklarımla 
ilgili alandır. Ne alıp satacağıma ilişkindir bir de. Bu alana ve bu 
alandaki insanlarla ilişkilerime hiç kimsenin müdahale etmesine 
izin veremem. Çünkü bu alan benim eşimle aramızdaki sevgiyle, 
sadakatle kurulan bir alandır. Yani mesela eşimle kavga etmem ya 
da ne bileyim ona müdahalem sadece benim sorunumdur” (GIII: 
Hakan, 36, Kürt). 

Sevgi/saygı/vicdan ve özel alan arasında kurulan bu ilişki birinci bölümde 

gerçekleştirilen özel/kamusal alan ayrımına ilişkin kuramsal tartışmalardan 

hatırlanacaktır. Yukarıda aktarılan görüşmeden de anlaşılacağı gibi, kentli kesim 

modern bir ataerkilliği özel/kamusal alan ayrımı ekseninde kabul etmiştir. Bu 

ataerkilliğin temeli yine kadın cinselliğinin/doğurganlığının denetimi sorunu 

üzerinden yükselmektedir. Bu grupta GI ve GII’den farklı olarak erkek, koca olarak 

karısı üzerinde sahip olduğu denetim sorununu hem sevgi/saygı ve vicdan sınırları 

içinde hem de kapalı kapılar ardında kullanmaktadır. Her üç grup açısından da namus 

önemli bir kavram olmaya devam etmektedir. Takip eden başlıkta namus olgusunun 

özel/kamusal alan ayrımı aracılığıyla nasıl yeniden üretildiği tartışılacaktır.  

 

2.2.2.2.1. Cinsel Ahlak ve Rıza: 

Çekirdek aile olgusuyla birlikte dönüşen namusun tanımı, aynı zamanda 

namustan sorumlu bireylerin ve namusu denetlemede başvurulan stratejilerin de 

dönüşmesine yol açmıştır. Bu grup açısından namusun sorumluluğu kocaya/babaya 

aittir ve koca/baba olan erkek namusu kaba kuvvetle değil içinde rızanın olduğu 

cinsel ahlaka ilişkin çerçeveyle korur.  
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GIII’e üye tüm kadın ve erkek görüşmeciler gibi evli, inşaat mühendisi olan 

Engin de görüşmenin ilk başlarında “namusun” geri kalmış aşiretçi yapılara ait bir 

değer olduğunu, kendi “hayatında yerinin olmadığı”nı savunmuştur. Engin’e göre bir 

kadına namus gözüyle bakmak onu “insan olarak görmemek” anlamına gelmektedir. 

Ancak görüşme ilerledikçe Engin de ifadelerinin satır aralarında namusa sıklıkla 

başvurmuştur. Fakat Engin’in namusa ilişkin geliştirdği söylem GI ve GII’ye üye 

erkek görüşmecilerden büyük oranda farklıydı. Engin de GIII’e üye tüm görüşmeciler 

gibi, namusu önce bir özel alan sorunu olarak tanımlamış, ardından da cinsel ahlaka 

ilişkin söylemsel alanın bileşenlerine başvurdarak meşrulaştırmıştır: Namus 

kadın/erkek arasındaki sevgi ve sadakat ilişkisi aracılığıyla tanımlanmaktadır:  

 “Benim namusum benden sorulur. Yani çünkü bu benim 
kendi sorumluluk alanımdadır. Kimse gelip bana senin karın ya da 
kız kardeşin şöyle, ya da böyle davrandı diyemez. Yani benim 
kardeşim bile söylese bu bana ters gelir, çünkü bu benim özelim, 
evimin içi, ev meselem… kimseyi ilgilendirmez. Ben karıma 
güvenirim. Çünkü ahlakı düzgün… ne bana ne de başkasına 
ihtiyacı vardır. Ve o bana sadık olduğu sürece ve ahlakını korduğu 
sürece bana laf düşmez… Yani biz evlenirken bir sözleşme 
imzaladık bir yerde, sadakat sözü verdik… Ancak sorun sadece fiili 
olarak bir başkasıyla ilişki yaşaması da değil, yani giyim tarzı, 
erkeklerle arkadaşları… O benimle evlenerek benim ahlaki 
değerlerime uyacağına söz vermiş sayılır… Yani öyle olmazsa 
zaten ben onu eş olarak seçmezdim… Yani bana uyması ahlaki 
açıdan çok önemli” (GIII: Engin,29, Türk) 

 

Görüşmecilere göre namus bir özel alan sorunudur çünkü evlilik sözleşmesi 

özel alanı düzenleyen bir sözleşmedir. Evlilik sözleşmesi kocaya karısını, babaya da 

kızlarını cinsel olarak denetleme hakkı/yetkisi verir. Bu hak ve yetki aynı zamanda 

kadın tarafından da onaylanır. Kadın sözleşmeye imza atarak kendi özgür iradesiyle 

erkeğin denetimini kabul etmiştir. Bu bakış açısına, sadece erkekler değil kadınlar da 

sahiptir: Kadın da bu ahlaka sahip olduğu sürece namusunun sahibidir. Bu grupta yer 
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alan bütün kadınlar gibi evli ve iki çocuk annesi olan Delal (50), evlilikle erkeğin bir 

takım yetkiler edindiğini, bu yetkilerin aynı zamanda babada da olduğunu 

savunmaktadır. Ancak Delal’e göre “iş kadının kendi ahlakında biter…” ve “namus 

dediğin de zaten zorla değil rızayla korunduğu zaman gerçek namustur”:  

“Gider evlenirsin, sen artık bir ailesin. Yani bu karı koca arasında 
imzalanan bir anlaşma, hem de yasal… Yani bu aşamadan sonra 
eşin namusu erkeğin sorunudur, kimsenin değil. Kimse karışamaz, 
çünkü biz birbirimize sadakat üzerine söz vermişizdir. Nasıl ki ben 
ondan sadakat bekliyorum o da benden bekler. Ama bu bizim 
sorunumuzdur akrabalarımın ya da aşiretin ve hatta devletin değil. 
Yani bir erkeğin karısının kızlarının ahlakı onunla ilgilidir. Ancak 
ahlak dediğin yani cahiller namus der buna ki bence namus 
dediğin anda zaten zorla korunduğu için ahlak mahlak kalmaz… 
kadının kendi içinde olacak. Kimse zorla veremez. Adına namus 
diyelim… ben mesela tek başıma üniversite okudum, benim sahip 
olduğum ahlak ya da namus beni korudu. Ve kimse beni gelip orda 
denetlemedi… Yani zor, dayak korku yoktu. Ama ben babama 
olan sevgimeden zaten korudum onu” (GIII:Delal, 50, Kürt). 

Delal gibi evli ve bir kızı olan sınıf öretmeni Sevgi (30), adına namus 

demediği cinsel ahlaka ilişkin değer ve kuralların “özel alanı ilgilindiren” kurallar ve 

değerler olduğunu söylemiştir:   

“Biz de her şey eşitlikçi… Kocam da ben de üniversite mezunu 
insanlarız… ama… Ne kadar her şey eşitlikçi desek de bazı şeyer 
tabi ki değil. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin bir koca 
karısının sadakatini önemser, ama erkeğin ki karısı tarafından aynı 
ölçüde önemsenmez… Çünkü kadın her şeyden önce annedir… 
Ben de kocamın benim sadakatimi, hadi adına namus diyelim 
namusumu önemsesin isterim. O yüzden benim üzerimde söz 
hakkı sahibidir. Yani bana gelip akrabalarım bir şey diyemez, 
şöyle davranma, böyle giyinme… Ama kocam diyebilir, çünkü biz 
evliyiz ve evlilik karşılıklı sevgi ve sadakat gerektirir. Her ne 
kadar erkekler sadakate ihtiyaç duymasalar bile kadın farklı o öyle 
olmak zorundadır” (GIII:Sevgi,30, Kürt). 

Görüşmecinin de belirttiği gibi dünyanın her yerinde, evlilik sözleşmesi ile 

erkeğe ait olan kocalık hakkı korunmaktadır ve bu hak sevgi/sadakat duyguları 
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aracılığıyla meşrulaştırılmaktadır. Pateman (2004)’ın ifadesiyle sivil toplum bir 

sözleşme toplumudur ve sözleşmenin olduğu yerde özgür iradenin de olması gerekir. 

Bu yüzden kadının evlilik sözleşmesine attığı imza aynı zamanda erkeğe karşı 

göstereceği bağlılığı kendi özgür iradesiyle kabul ettiğinin göstergesi olarak 

okunmaktadır. Modern toplumlar açısından özgür irade iktidarın konumunu 

meşrulaştırması açısından kilit öneme sahiptir. 

Burada sorulması gereken soru kadının bu iktidara neden ve nasıl rıza 

gösterdiğidir ya da erkeğin iktidar konumuna gösterilen rızanın nasıl tesis edildiğidir. 

Bu sorunun yanıtlanması için sevgi/sadakat söylemleri üzerinden yükselen ve aynı 

zamanda özel alanın da düzenleyicisi de olan cinsel ahlaka ilişkin söylemsel alanın 

analiz edilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda aktarılan alıntılar sevgi ve sadakat üzerine kurulan bir söylemsel 

alanın varlığını göstermektedir. Bu söylemsel alan aynı zamanda namusun 

korunmasında başvurulan stratejilerin üretildiği alan olarak da okunabilir. GIII’te yer 

alan özneler GI ve GII’de yer alan öznelerden farklı olarak namusun baskı ve şiddetle 

değil karı/koca arasındaki sevgi ve sadakatle, baba/kız arasındaki sevgi ilişkisiyle 

korunacağını,  namusun korunmasında öncelikli sorumluluğun kadının kendi ahlaki 

yapısı olduğunu savunmuştur. Takip eden başlıkta namus olgusunun korunmasında 

başvurulan stratejiler analiz edilecektir. Bu aynı zamanda GI ve GII ile GIII arasında, 

namus/namussuzluk tanımlarında yaşanan çatışma ve uzlaşma noktaları da görünür 

hale getirilecektir. 

 

2.2.2.2.1.1.Namusun Yeni Bekçisi: Temiz Ahlak  
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Yukarıda aktarıldığı gibi birçok feminist, özel alanın kamusal alandan farklı 

olarak adalet ve eşitlik ilkeleri yerine sevgi/sadakat/vericilik gibi kavramlar 

tarafından düzenlendiğini savunur (Pateman:2004, Young:1997, MacKinon:2003, 

Okin:1998). Bu değerlere Sirman (2006) tarafından, yeni ailenin temel düzenleyici 

değerleri, Sancar (2004) tarafından da modern cinsel ahlakın dolayısıyla da özel alanı 

düzenleyen normlara ilişkin söylemsel alanın temel bileşenleri olarak işaret edilir. Bu 

bağlamda Sancar (2004) modern cinsel ahlakın toplumu düzenlemede başvurulan bir 

biyo-politik olduğunu Foucault’tan yola çıkarak savunur. Modern toplumlar açısından 

temel düzenleme biçimi olan özel/kamusal alan ayrımının söz konusu modern ahlakın 

bileşenleri aracılığıyla yeniden üretildiğini öne sürer (Sancar, 2004:202). 

Alan araştırması kapsamında elde edilen veriler, GIII açısından bir özel alan 

sorunu olarak tanımlanan namus olgusunun, modern cinsel ahlaka ilişkin söylemsel 

alana işaret eden “temiz ahlak” söylemine başvurularak oluşturulan değer ve 

kurallarla “korunduğunu” göstermiştir.  

GIII’de GI ve GII’den farklı olarak namus, zorla değil “rızayla-sevgiyle ve 

sadakatle korunan” bir “değer”dir. Bu söyleme göre kadının sahip olduğu 

sevgi/sadakat gibi değerler aynı zamanda onun cinsel ahlakının da bileşenleridir. Bu 

cinsel ahlak namusun korunmasında temel alınan değerleri içermektedir. GI ve 

GII’den farklı olarak GIII’te “kadın kendi namusunu sahip olduğu bu değerler” 

aracılığıyla korumaktadır. Bu yüzden de GIII’e üye görüşmeciler açısından her 

şeyden önce namus artık “pamuk ipliğine bağlı” veya  “namus hemen yalanıp bitecek 

bir parmak bal” değildir. GIII için namus “başında bir erkeğin durarak koruyacağı” 

bir şey olmaktan çıkmıştır. Bunun yerine namus, kadının kendi benliğinin bir parçası 

olan ve “kendisiyle her yere taşıdığı ahlakıyla” korunacak bir şeydir. GIII’e üye her 
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özne gibi üniversite öğrencisi Ahmet (23) de namus olgusunu sevgi zeminde 

tanımlayan isimlerdendir: 

 “Namus kadının içindedir, kimse ona zorla baskıyla ölümle 
veremez. Ben inanırım buna bu yüzden de kızların iyi eğitilip bir 
ordunun içine bırakılabileceğine inanırım. Yani eğer akıllı ve 
ahlaklı ise, babasına, kocasına karşı sadıksa, sevgi duyuyorsa onun 
namusa mamusa da ihtiyacı kalmaz… Çünkü namus demek bir 
yerde zor demek, baskı demek… Yani bir yerde kadının içinde 
olmayan ahlakı kadına zorla dayatmak demek… Ama eğer sen 
kadını eğitirsen, aklını kullanmayı öğretirsen, yani cahil 
bırakmazsan…. O da erkek gibi insandır ve cinselliğiyle değil 
insan olma vasfıyla her ortama girer… Okur da, çalışır da, 
erkeklerle arkadaşlık da yapar…” (GIII:Ahmet, 23, Arap). 

Ahmet tarafından geliştirilen bu tartışma GIII’e üye her birey tarafından 

paylaşılan bir söylemi yansıtmaktadır: Kadının dişiliğinin ahlak ve akıl yoluyla 

görünmez kılınması. GIII’e üye bireyler tarafından kadının dişi değil insan olarak 

tanımlanması gerektiği savunulmakta, kadın “namus için” eve kapatılmamaktadır. Bu 

gruba üye bireyler eğitim ve akıl aracılığıyla edinelecek ahlak anlayışını kadınların 

kamusal alana çıkışlarının “vizesi” olarak görmektedir. Namus artık kadınların 

okulda, işte, çarşıda pazarda, ancak “namuslarıyla ve vicdanlarıyla”, “erkek gibi” var 

olarak kendi kendilerine koruyacakları bir şey olarak görülmeye başlanmıştır. 

Ancak yukarıda da belirttildiği gibi, söz konusu cinsel ahlakın 

kazanılması/kazınması için bir takım koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir ve 

bu koşullar aynı zamanda namusun korunmasında başvurulan modern stratejilere de 

denk gelmektedir. Kadının kamusal alandaki varlığı namusa ilişkin cinsel ahlaka 

sahip olduğunu her davranışıyla kanıtlaması koşuluyla meşru görülmektedir. GIII’e 

üye üniversite öğrencisi Hasan (21) “belli kurallara uyması” koşuluyla, kadının 

kamusal alandaki varlığını onaylayan isimlerdendir: 
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“Kızları eğiteceksin, birey olacaklar… Bir de kendilerine dikkat 
edecekler… Giyimdir, kuşamıdır… Yani çok serbest 
davranmayacaklar, giyinmeyecekler… Dişiliklerini ön plana 
çıkartmayacaklar… O da nasıl olur eğitimle… Cahil kadınlar 
kabul etmek lazım ki sadece kadındır (dişi anlamında kullanıyor). 
Ama eğitimli kadınlar bir yerde erkek (insan anlamında 
kullanıyor) gibidir” (GIII:Hasan,21, Türk). 

GI ve GII açısından yabancı erkeklerle aynı ortamda bulunulmasını 

gerektirdiği için namussuzluğun göstergesi olarak yorumlanan kadının 

okuması/severek evlenmesi/boşanması, GIII açısından namusun korunmasında 

başvurulan birer stratejiye dönüşmüştür. Konulara yaklaşım farklılığı namus 

açısından GI ve GII ile GIII açısından hem ayrışan hem de eklemlenen algıları 

görünür kılmaktadır. Şimdi söz konusu uzlaşmalar ve çatışmalar okumak/severek 

evlenmek/boşanmak konu başlıkları altında analiz edilecektir. Bu konu başlıklarının 

analizi aynı zamanda “namusun korunmasında” dolayısıyla da yeniden üretilmesinde 

başvurulan stratejiler ve aktörler açısından yaşanan dönüşümün de analizini mümkün 

kılacaktır.  

 

2.2.2.2.1.1.1. Temiz Ahlak ve Eğitim  

Daha önce de belirttildiği gibi olgunun tanımında yaşanan bu dönüşümler 

aynı zamanda yeniden üretilmesinde kullanılan stratejilerin ve görev alan aktörlerin 

de farklılaşmasına yol açmıştır. Namus her şeyden önce artık tüm soyun sorunu 

olmaktan çıkmıştır. Namusa ilişkin sorumluluk önce kadının “kendine”, sonra 

çekirdek aile içinde kandaş olduğu veya evlilik bağıyla bağlı olduğu erkeklere 

verilmiştir. Namus artık kaba kuvvetle erkekler tarafından korunacak bir şey 

olmaktan çıkmış bunun yerine eğitim aracılığıyla oluşturulacak ahlak anlayışının 



 

 

230

güvenli kollarına teslim edilmiştir. Bu ahlak anlayışı kıza ailesi tarafından 

kazandırılan bir anlayıştır. İşletme muzunu (32) İdris eğitim, akıl ve ahlak arasındaki 

ilişkiyi şu şekilde ifade etmiştir: 

“Kadını kızı sen dört duvara kapat… okutma, çalıştırma, cahil 
bırak niye… Namus için… Ama o kız cahil çabuk kandırılır… 
Benim kız kadeşim erkek gibi başka şehirde okudu, çalıştı sonra 
da evlendi… Yani eğitim bir yerde temiz ahlakın ve dolayısıyla 
namusun garantisidir. Çünkü eğitimli kız akıllı olur, akıl da 
vicdanı getirir… Yani ne yapıp yapmayacağını, sorumluluklarını 
bilir… Çünkü kendine de ailesine de değer verir… Ama sen eğer 
bunu baskı, dayak şiddet yoluyla yapmaya çılışırsan olmaz… Bak 
cahil insanlar hep işliyor namus cinayetini…” (GIII:İdris, 32, 
Türk). 

Bu grup açıdan GI ve GII’den farklı olarak kadınların eğitim alması ve 

çalışması hem namussuzluğun bir göstergesi olarak algılanmamakta, hem de namuslu 

kalmanın bir yolu olarak görülmektedir. Çünkü okuyan ve çalışan kadın aynı 

zamanda cahil kadınlardan farklı olarak kendini kötülüklerden koruyacaktır. Bu 

düşünce erkekler kadar kadınlar tarafından da paylaşılmaktadır. Araştırma görevlisi 

olan Zeynep (25) eğitim ve bu grupta namus olgusu yerine kullanılan “temiz ahlak” 

arasındaki ilişkiyi şöyle ifade etmiştir:  

“Şimdi düşünün ki bir kızı sen okutmamışsın, dışarı 
yollamamışsın… Kişiliği gelişmemiş, dolayısıyla da ahlakı da 
gelişmemiş. O çabuk kandırılır, yani karşısına çıkacak olan ilk 
erkek onu kandırabilir. Ama eğitim almış kız kişiliklidir, iyi ile 
kötüyü ayırt edebilir. Ahlakı da gelişir, temiz bir ahlaka sahiptir… 
bilinçlidir, o nedenle o kıza sen güven, yani onun kimsenin 
korumasına ihtiyacı yoktur kendini korur… Bu yüzden bizim 
ailede namus yoktur, çünkü eğitimli olduğumuz için bizim ahlaki 
değerlerimiz tamdır…” (GIII:Zeynep, 25y, Türk). 

Eşinden “yakın zamanda” boşandığını söyleyen edebiyat öğretmeni iki 

çocuk annesi Zehra (42) da “temiz ahlak” ve eğitim/akıl arasında doğrudan bir ilişki 

olduğunu savunan kadın görüşmecilerdendir: 
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“Her şeyin başı cehalet ve baskı. Şimdi bakıyorsun kızları 
okutmuyorlar namusları gidecek diye. Biz okutuyoruz diye de bize 
kötü gözle bakıyorlar. Ama ben yapmam o yapar, benim kızım 
yapmaz onun kızı yapar. Niye çünkü çabuk kandırılır. Bu yüzden 
onun namusunun korunması için başına yüz adam dikerler ama 
benim namusumu benden başkası koruyamaz, çünkü benim çok 
temiz bir ahlak anlayışım vardır ondan farklı olarak… Ve bu 
anlayış benim edindiğim bir şeydir, yani kimse bana 
dayatmamıştır” (GIII:Zehra, 42, Kürt). 

Kızların okutulması ve namuslu olması arasında kurulan bu ilişki aslında 

kentte okumakta olan kızlara yönelik hakim bakış açısından kaynaklanmaktadır. 

Okutulan kızların namuslarının şüpheli hale geldiğine duyulan inancın karşılığı bu 

grupta kızların okumasının namus değerleri çerçevesinde meşrulaştırılması 

olmaktadır. Söz konusu şüphe aynı zamanda babaların ve annelerin okuyan kızlarını 

tanımladığı söylemsel alanı da etkilemektedir. Evli ve iki çocuk babası gazeteci 

Kemal (43) “eski” değerlerden duyduğu rahatsızlığı dolaylı olarak ifade 

edenlerdendir: 

 “Kızlar okutulmalı tabi, benim en büyük hedefim kızımı 
okutup meslek sahibi yapmak. Ama Urfa gerici bir yer. Kızını 
okutan adama kötü gözle bakarlar. Dahası her kes senin kızını 
gözetler, bir açığını arar. O yüzden kızım erkek gibi davranmalı, 
yani sadece öğrenci olmalı. Yani davranışlarına çok dikkat etmeli, 
eğer etmezse millet gelir der bak sen kızını okuttun kızın oğlanlarla 
geziyor diye” (GIII:Kemal,43, Kürt). 

 

Dört çocuk annesi ev hanımı Muhlise (45) “liseden sonra” babası tarafından 

“okutulmadığından şikayet etmektedir. Muhlise, “o zamanlar kimse kızını liseye de 

göndermezdi babam gönderdi sağolsun” dese de “bir meslek sahibi olmasına engel 

olan” babasına kızgınlığını gizleyememektedir. Muhlise kızlarının kendisi gibi 

olmadığını, “erkek gibi olduklarını” gurur duyarak ifade etmiştir. “Erkek gibi” 

olmanın yolu “erkek gibi okumaktan” geçmektedir Muhlise’ye göre:  
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“Kızlarım okudu, ama namusuyla… Yani çok laf ettiler okutma 
etme kızdır başına bir iş açar altından kalkamazsın diye. Ama ben 
dedim ki benim kızlarım erkek gibi, namuslarına düşkün… Ben 
onlara güveniyorum, siz eve kapatıp başına da bekçi diktiğiniz 
kızlarınıza bakın. Kim bilir onlar neler yapıyor. Sen açıktan değil 
kapalıdan korkacaksın. Her biri bir şehirde okudu… çalıştı… Çok 
şükür biri bizi utandırmadı…” (GIII:Muhlise,45, Arap). 

Kızların okutulmasının “namus eksenli bir sorun” teşkil etmediğine ilişkin 

bu söylem de geleneksel namus tanımları içinden kurulmaktadır: Namusunu korumak 

için namusuyla okumak. Bu bağlamda, okumak/eğitim kızların kendi kendilerini 

koruyacakları ahlak anlayışını edinmelerinin bir yolu olarak görülmektedir. Eğitim 

alan kızların sahip olduğu ahlak yüceltilmektedir. Avukat Baran (31) da eğitimli 

kızların ahlak anlayışını yücelten görüşmecilerdendir. Baran, kentin merkezinde gelir 

ve eğitim düzeyi yüksek olan kişilerin oturduğu bir semtte ailesiyle yaşamaktadır. 

Ancak Baran “yakın zamanda evleneceği” için kendine yeni bir ev aramaktadır. 

“üniversiteden beri çıktığı kız ardaşıyla” evlenecek olan Baran, sevgilisinin sahip 

olduğu “temiz ahlaka” sıklıkla vurgu yapmıştır: 

“Yani bir defa eve kapatılmadığı için iyi ve kötü arasındaki farkı 
bilmektedir. İkincisi zaten kendisi kendi namusuna sahiptir. Yani 
kendisi için korur namusunu, sonra ailesine duyduğu sevgi, 
sadakat… Bunlar onunun silahlarıdır. Bir de şöyle bakar ki ben 
öyle bakıyorum, Urfa gibi bir ortamda benim ailem beni okuttu, 
çalışmama izin verdi, benim onlara borcum var… Bunu 
düşündüğü için de duracağı yeri bilir ki benim onu eş olarak 
seçmemde bunların büyük etkisi olmuştur” (GIII:Baran,31, Kürt). 

“Borç” kelimesi eğitimli bütün kadınlar ve erkekler tarafından benzer 

çerçevede kullanılmıştır. Eğitimli kadınlar ailelerinin kendilerini “okuttukları” için 

onlara duydukları “vefayı”, “sevgiyi” ve “sorumluluğu” borç kelimesi aracılığıyla 

açıklamaktadır. Üniversite öğrencisi yirmi iki yaşındaki Emel de namus ve borç 

kelimelerini bir arada kullanan isimlerdendir: 



 

 

233

“Benim ailem beni üniversiteye yolladı herkes eleştirdi onları. 
Annem beni karşısına aldı dedi ki, bak biz senin ahlakına 
namusuna güveniyoruz. O yüzden gözümüz arkada kalmaz. Ama 
ortam pis… Sen köklerini asla unutma, unutursan bizim yüzümüzü 
yere düşürürsün. Çünkü biz tüm toplumu karşımıza alıp seni 
yolluyoruz. Okuman için başka bir şey için değil” (GIII: Emel,22, 
Türk). 

Aynı görüşmeci ailesinin kendisini üniversiteye bu koşullar altında 

gönderdiği için kendisinin onlara karşı borçlu olduğunu bu yüzden de kendi 

namusuna sahip çıktığını söylemektedir: 

“Bu aşamadan sonra ben onlara borçluyum. Laf getirmem, onlar 
benim için bu denli mücadele etmişken benim vicdanım gidip 
oralarda erkeklerle yatıp kalkmayı kabul etmez…. borcuma 
sadığım” (GIII:Emel,22, Türk). 

Borç/vicdan/sevgi/sadakat, tüm bu kavramlar, kadınların “kendi namusunu, 

kendi rızasıyla ailesi ve kendisi için” neden ve nasıl koruduğunu açıklarken 

başvurdukları söylemsel alanın temel bileşenleridir. Aynı bileşenler, aynı zamanda 

modern cinsel ahlaka ilişkin söylemsel alan dolayımıyla özel alanı düzenleyen 

normların da içeriğini oluşturmaktadır. Namus etrafında örgütlenen cinsel ahlaka 

ilişkin söylemin bir diğer bileşeni ise severek evlenmekle ilgilidir.  

 

2.2.2.2.1.1.2. Temiz Ahlak ve Aşk  

GI ve GII ile GIII arasında namus olgusu açısından çatışmalara yol açan bir 

diğer başlık ise flörttür. GI ve GII açısından “ölüm nedeni” olarak algılanan flört 

ikinci grup açısından belli sınırlar içinde kabul görmektedir. Ancak flört sadece 

eğitimli “kızların hakkı” olarak görülmektedir. Eğitim alan kızın sahip olduğu ahlaki 

değerlerin denetleyiciliğine inanılmaktadır. GIII’te yer alan bütün görüşmeciler gibi 

avukatlık yapan ve “avukat bir kız arkadaşının” olduğunu söyleyen Alparslan (29) da 
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eğitimli kızların tersine eğitimsiz kızların, “nerede duracaklarını bilmeyeceklerini” 

savunmaktadır:   

“Okuyan kızın en doğal hakkıdır… Tabi ki tanışacak, anlaşacak 
öyle evlenecek. Yani zaten o kız bir erkekle ilişkisinde duracağı 
yeri bilir.  Çünkü ahlakı düzgündür. Kendi namusunu önce 
kendine olan saygısından, sonra da babasına-annesine olan 
sevgisinden korur. Ama eğitimsiz, cahil kızın normal olması 
beklenemez. Şu açıdan bir erkekle yalnız bıraksan kız cahil erkek 
onu kullanır. Bu yüzden ben eğitimsiz kızların aileleri tarafından 
bu konuda kontrol edilmesi gerektiğine inanıyorum, gerekli” 
(GIII:Alparslan, 29, Türk). 

Flörtün meşrulaştırılması yukarıda aktarılan alıntıda da görüldüğü üzere yine 

namus olgusuna yapılan vurgu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Flörtün 

meşrulaştırılmasında eğitim yoluyla kazanılan cinsel ahlaka vurgu, kadın 

görüşmeciler arasında da sıkça kullanılan bir yoldur. Üniversite öğrencisi Nehir (21) 

de flörtü “temiz ahlak” aracılığıyla meşrulaştırmaktadır: 

“Ben üniversite okuyorum. Birincisi bu yüzden nerede durup 
nerede durmayacağımı bilirim. Yani benim aileme karşı 
sorumluluklarım var…onları sevdiğimden, korkudan değil yani.. 
Ama bir de şu var ki zaten ben de kendimi kullandırmam. Bir 
erkek çok ileri gidiyorsa beni kullanmak istiyordur. Bu yüzden 
kendimi korurum. Ama eğitimli olmayan kızlara, baskı altında 
büyüyenlere bakıyorum neler oluyor. Zaten namus cinayetleri de 
hep oralarda oluyor. Biz sahip olduğumuz ahlakla ve ailemize 
duyduğumuz saygıyla asla durumu o raddeye getirmeyiz. Yani 
insan sevecek sevdiğiyle evlenecek ki aklı başka yerlerde 
kalmayacak ama bunun da sınırlarını bilecek” (GIII, Nehir 21, 
Kürt). 

Aynı görüşmeci kendi namusunu sahip olduğu vicdanla koruduğunu 

söylemiştir. Aileye duyulan sevgi namusu korumada sık kullanılan cinsel ahlakın 

temel bileşenidir. Bu anlamda aileye duyulan sevgi doğrultusunda belli sınırların 

içinde kurulan karşı cinsle ilişki namusu korumanın bir yolu olarak 

meşrulaştırılmaktadır. Flörtün namusa ilişkin değerler çerçevesinde meşrulaştırıldığı 
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bir diğer söylem de namus cinayetlerine neden olan olaylar üzerinden kurulmaktadır. 

Bu söylemin temel bileşeni yine sevgi ve saygı çerçevesinde korunan namustur. Söz 

konusu söylem çerçevesinde sevginin olmadığı yerde namusun korunamayacağı 

savunulmaktadır. Sevgi bağının oluşması için flörttün tek yol olduğu öne 

sürülmektedir. Ama eğitimsiz kesim için taktir edilen flört hakkının sınırları evlilik 

öncesi tanıştırılma ve fikir sormayla sınırlıdır. Bu gruba üye kadınların “cahil olduğu 

için duracakları yeri bilemeyecekleri” düşünülmektedir. Bu düşünce ise flörttü aile 

bireylerinin gözetimi altındaki bir tanışmaya indirgemektedir. Bu düşünceyi savunan 

isimlerden biri edebiyat öğretmeni olan kırk iki yaşındaki Zehra’dır: 

“Şimdi köylüler ne yapıyor, kıza oğlana sormadan küçük 
yaşta evlendiriyor. Ne oluyor, mesela kız küçük büyüyor başkasına 
aşık oluyor al sana namus cinayeti, ya da kız zaten başkasına aşık, 
sevdiğine vermiyorlar kız evlendikten sonra onla işi pişiriyor, yine 
namus cinayeti. En kötüsü de şu, on beşinde kızı alıyorlar seksen 
yaşındaki dedeye veriyorlar dede kızı hiçbir açıdan tatmin etmiyor. 
Dedenin genç oğlu var, ikisi işi pişiriyor al sana yine namus 
cinayeti. Bunlara mahal vermemek için kızın ve oğlanın fikri 
sorulacak, birbiriyle görüşmelerine izin verilecek, anlayacağın zorla 
evlendirilmeyecekler. Çünkü severek evlenen adam zaten bu işlere 
bulaşmaz” (GIII:Zehra,42,Kürt). 

 

Severek evlenmek namuslu kalmak için ne kadar önemliyse “sevmediğin 

adamdan boşanabilmek” de o kadar önemlidir. Her iki çerçevede de sevgi ve sevgiyle 

gelen sadakat ilişkisi çerçevesinde tanımlanan cinsel ahlak namusun korunmasında 

başvurulan temel stratejidir. Her iki stratejinin uygulandığı alan özel alan, yani aile 

kurumudur. Takip eden başlıkta namuslu kalmak ve boşanabilmek arasındaki bağlantı 

tartışılacaktır. 

 

 



 

 

236

 

 

2.2.2.2.1.1.3. Temiz Ahlak ve Boşanma 

“Sevgi yoksa sadakat yok, sadakat yoksa namus da olmaz” (GIII, 
Zehra, 42, Kürt). 

GI ve GII’nin GIII’ten namus algısı açısından ayrıştığı bir diğer nokta 

boşanmaya ilişkindir. GI ve GII açısından “baba evinden ayakta çıkan kız baba evine 

ancak yatarak (ölmesi durumunda) dönebilir”.  Çünkü boşanan kadın ya kocasını 

aldatmıştır ya da kocasının sözünü dinlemeyerek itaatsizlik yapmıştır. GI’e üye olan 

tüm görüşmeciler gibi Halime (67) de boşanmayı namus eksenli bir sorun olarak 

tanımlamaktadır: 

“Bizde boşanan kadına iyi gözle bakmayız. Derler ya bir iş 
karıştırdı, ya da ahlaksızdır söz dinlemedi. Bizim için ikisi de 
zaten namussuzluktur. İkisini yapan kadın da zaten bizim için 
aynıdır, kötüdür. Bu yüzden bir kız baba evinden ayakta çıkar, 
baba evine ancak yatarak döner. Biz kızlarımıza deriz evlenmeden 
önce sakın ha sesiniz çıkmasın, baba evine dönmeyin. Siz artık 
oranın malısız, bizden çıktınız” (GI:Halime,67, Türk). 

GI’e ve GII’ye üye kadın ve erkek bireyler boşanmayı namus eksenli bir 

sorun olarak tanımlarken, GIII’e üye erkek ve kadın özneler “boşanamamanın bu tür 

sorunlara yol açacağı”na inanmaktadır. Eşinden yakın zamanda boşandığını söyleyen 

Zehra (42) da boşanmamanın namus eksenli sorunlar yaratacağına inanan 

isimlerdendir: 

“Boşanma bizim sınıfsal yapı içinde çok yaygın… Ama köylüler 
için hala namussuzluk. Çünkü onlara göre bir kadın boşanmışsa ya 
kocasını aldatmıştır ya da söz dinlememiştir. Bir de işin şu yönü 
var, kadının boşanması kocasına bir hakarettir. Çünkü onun 
koynundan çıkan kadın gidip bir başka erkeğin koynuna girecektir 
ki hele bir de arada çocuklar varsa bu bir felaket olarak görülür. 
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Ama bence zaten bu kadınlar zorla evlendirildikleri için ve zorla 
evlendirildikleri adamlarından da boşanamadıkları için her türlü 
şeyi yapabilirler. Yani bence boşanma namus eksenli sorunları 
azaltacaktır” (GIII:Zehra, 42, Kürt). 

Tıp doktoru Delal (50) de boşanmaya benzer bir bakış açısı içinden 

yaklaşmıştır: 

“Benim yaşım elli… Ben üniversiteye gittiğimde, İstanbul’a 
kıyamet koparttılar… Bir kız tek başına gidecek başka bir şehirde 
kalacak, namus gitti… Ama benim sahip olduğumu namus onlarda 
da onların kızında da yok… Ben gittim, orda erkek arkadaşım da 
oldu, onunla evlendim… Yani açıkçası boşanma kararı aldık yakın 
zamanda… Ama hiçbir zaman kendi ahlaki değerlerimi aşacak bir 
davranışım olmadı. Yani okurken de, çalışırken de… kimse değil 
ben korudum namusumu. Boşanma kararım çok kınandı. Sen 
şimdi bir erkeğin malısın ya onu bırakınca o erkeğin şerefi 
gidiyor… Ama asıl onu sevmeden onunla birlikte olunca onun 
şerefi gidiyor. Niye çünkü sevmediği için sadık da olmuyor, sadık 
olmayınca da işi başkalarıyla pişiriyor…” (GIII:Delal, 50, Kürt). 

 

2.2.2.3. Eğitim/akıl/ahlak ve Namus Arasında Kurulan İlişki 

Bu başlık altında aktarılan veriler namus olgusunun, GI ve GII’de olduğu 

gibi, GIII’te kadın cinselliğinin saflığı anlamını koruduğunu göstermektedir. Ancak, 

olgu olarak namus GI’ ve GII’den farklı olarak GIII’te zor ve şiddet aracılığıyla 

tanımlanan ve korunan bir şey olmaktan çıkmıştır. GIII’te olgu modern cinsel ahlakın 

temel bileşenleri ve aynı zamanda özel alanı düzenleyen normlar olarak da ortaya 

çıkan sevgi/sadakat/borç gibi değerler etrafında örgütlenen “temiz ahlak” söylemi 

içinde tanımlanmakta ve korunmaktadır. Bu nedenle GIII’teki biçimiyle namus 

olgusunun Foucault (2003)’un tanımladığı biçimiyle öznelliğin inşasında ve 

toplumsal yapının düzenlenmesinde bir biyo-politik, bir düzenleme pratiği olarak 

kullanıldığı gözlemlenmektedir. 
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Daha önce aktarıldığı gibi sevgi,  GI ve GII’ye üye bireyler açısında namus 

olgusu çerçevesinde hiçbir şekilde ve her hangi bir bağlamda kullanılmamıştır.  

Çünkü birinci grup açısından namus sevgiyle değil “zorla” yani rızayla değil 

“korkuyla” korunacak bir değerdir. Zorun, korkunun kaynağı erkektir. Bu yüzden 

kadının namusu korumada sahip olduğu görev sorumluluk sadece “korkmak” ve 

korku nedeniyle de namusuna “sahip çıkmaktır”  

Oysa GIII’e üye kadınlar ve erkekler tamamı “namusun aileye karşı 

duyulan” sevgi/saygı/sadakat/borç çerçevesinde kazanılan ve içselleştirilen cinsel 

ahlakla korunacağını savunmuştur. Namus “zorla, baskıyla, dayakla, şiddetle 

korunacak” bir değer değildir. Aksine sevgi ilişkisi aracılığıyla kurulan bağlılıkla 

korunacak bir değerdir. Sevgi ilişkisi aynı zamanda cinsel ahlaka ilişkin olan 

değerleri kadına öğretmenin bir yoludur. 

Durakbaşa(1998)’nın da belirttiği gibi “batı tipi “ ataerkillğin hakim olduğu 

toplumsal yapılarda kadın cinselliğinin, sevgi/sadakat gibi bileşenlere sahip cinsel 

ahlaka ilişkin bir söylemsel alan aracılığıyla hem tanımlandığı, hem de yine bu 

söylemsel alanın bileşenleri çerçevesinde belirlenen stratejelirle korunduğu 

söylenebilmektedir. Bu biçimiyle namusun tanımlanmasında ve korunmasında işlev 

gören modern ahlaka ilişkin söylemsel alanın bileşenleri aynı zamanda aile/eğitim 

kuramları aracılığıyla üretilmektedir. Bu kurumlar aracılığıyla oluşturulan modern 

cinsel ahlak önce kadın/erkek öznelerin yaratmakta ardından da bu öznelerin içinde 

hareket edeceği toplumsal çerçeveyi oluşturmaktadır. 

Yukarıda aktarılan görüşmelerde ön plana çıkan bir diğer önemli unsur olan 

eğitim/akıl ve ahlak arasında kurulan ilişki de GIII’ün sahip olduğu biçimiyle namus 

olgusunun öznelliğin inşasında ve toplumsal yapının düzenlenmesinde bir biyo-
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politik, düzenleme pratiği olarak kullanıldığını söylmeyi mümkün kılmaktadır. Eğitim 

almanın kadınları akıllı kılacağı, akıllı kadının da ahlaklı olacağına duyulan inanç 

namus ve eğitimin aynı söylemler dolayımıyla meşrulaştırılmasına yol açmaktadır.  

Akıl ve namus arasında kurulan bu ilişki aslında normal/normal olmayan arasında 

namus eksenli kurulan ilişkiyle alakalıdır. Görüşmeciler, akıllı olanı normal, normal 

olanı da namuslu olarak tanımlamaktadır. Kentli orta sınıfa göre, 

akıllı/normal/namuslu olmak için eğitim şarttır. Böylece namus kaba kuvvetle ve 

somut bir baskı/şiddetle korunan bir değerden, eğitim aracılığıyla korunan bir değere 

dönüşmüştür. Bu bağlamda namus artık daha modern bir tanıma kavuşmuştur; 

okuyan çalışan kadının kendine ve ailesine duyduğu saygı nedeniyle bekaretini 

ve/veya sadakatini koruması.  

Ancak sosyo-ekomonik koşullarda yaşanan dönüşümler sonucu olgu 

açısından ortaya çıkan farklılıklara rağmen,  her üç gruba üye kadın ve erkek 

görüşmeciler açısından da kadın hazzının denetimi sorununun varlığını koruduğu 

görülmektedir. Bu devamlılık takip eden başlığın konusudur. Bu çerçevede yanıtı 

aranacak iki soru şudur: Namus olgusu, kadın cinselliğinin tanımlandığı söylemsel 

alanın temel bileşenlerinden biri olarak düşünülebilir mi? Namus olgusu, kadınların 

maruz kaldığı ayrımcılık kadar şiddetin de meşrulaştırıcı bir nedeni olarak 

düşünülebilir mi?  

 

2.2.3.  Kadın Hazzının Varlığı/Yokluğu ve Namus Olgusu Üzerine Bir 

Tartışma 
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Bu başlık altında daha önce de belirtildiği gibi kadın hazzına bakışı yansıtan 

bilgileri içeren veriler namus olgusu çerçevesinde tartışmaya açılmaktadır. Bu 

verilerin analizi üç ana başlık altında gerçekleştirilmektedir. 

 Birinci başlıkta şiddet ve kadın hazzı arasında kurulan ilişkiye yönelik 

veriler yorumlanmaktadır. İkinci başlıkta namus olgusu ekseninde tanımlanan kadın 

hazzının kadınların toplumsal cinsiyet konumlarını belirlemedeki rolüne ilişkin 

verilerin analiz edilmektedir. En son başlıkta kadınların kendi cinselliklerine bakış 

açıları ve haz terbiyeleriyle ilişkili verilere yer verilmektedir. Bu tartışmalarla 

hedeflenen namus olgusunun kadın hazzından duyulan korkuyla ilişkili bir olgu olup 

olmadığına ilişkin temel soruyu yanıtlamaktır.  

 

2.2.3.1. Şiddet ve Cinsellik Arasında Kurulan Zihinsel İlişki Üzerine 

Bir Tartışma:  

 “Kadının ayağının altı kandır” 

Eğitim/gelir düzeyi düşük olan kadın ve erkek görüşmecilerden oluşan GI ve 

GII’nin kadın cinselliğini şiddet kavramı ile ilişkili bir şekilde yorumladığı 

görülmüştür. Bu görüşmecilerin tamamı için kadın, cinselliği nedeniyle, erkekler arası 

rekabetin, dolayısıyla da “kavganın” başlatıcısı konumundadır. Bu yüzden de her bir 

erkek, kendine bağlı olan kadınları, namus etrafında tanımlanan değerler ve yasaklar 

aracılığıyla denetim altında tutmalıdır. 
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GI’e üye elli yaşındaki Sofu kadın hazzını, erkekler arasında yaratacağı 

rekabet, dolayısıyla da çatışma nedeniyle tehlikeli bulan isimlerdendir. Sofu’ya göre 

bu çatışma ancak kadınların namus çerçevesinde denetlenmesi ile önlenebilir: 

 “Sen erkeğe sahip çıkmazsın, niye çünkü erkektir. Ona bir şey 
olmaz, yatar kalkar senin adın olur iki paralık. Yani erkekler 
eledir, Allah onları ele yaratmış, pistirler kendilerine hakim 
olamazlar, namussuzdurlar. Ama sen kendi kızına karına sahip 
çıkacaksın, erkeleri bilisen, sen serbest bırakırsan hemen atlarlar 
karına kızına. Yani ben kendi kızıma güvenmediğimden değil, ben 
onlara (erkeklere) güvenmediğimden… Yani kendimden biliyem 
ha seni tutucak hiçbir şey yoktur, buradan bir kadın geçse sehepsiz 
sen dersen o sehepsiz o zaman belki… Bu yüzden dirlik için düzen 
için herkes kendi kızına karısına sehep çıkacak. Çıkmazsa 
erkekleri kim tutar, sonra gelsin kavga çıksın kan” (GI:Sofu, 50, 
Arap). 

GI’e üye Mustafa (55) da hazza işaret edecek şekilde kullandığı kadın 

kelimesini sıklıkla “kavga” “kan” kelimeleriyle birlikte kullanmaktadır. Mustafa 

kadını “erkekleri birbirine düşüren” bir neden olarak görmekte, kadının varlığının 

“erklerin nefsini kabartacağını” düşünmektedir. Bu yüzden erkekler arası çıkması 

muhtemel çatışmanın “önünü kesmek için” kadınların erkelerin “emri altında” olması 

gerektiğine sıklıkla vurgu yapmaktadır. Mustafa’ya göre bir kadın ancak namusu 

korunduğunda “yaşama hakkına sahiptir”. “Öteki türlüsü herkese zarardır”. Çünkü 

“namusu korunmayan kadın herkesin başını yakar”: 
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“Bir kadın varlığı yeter kadındır yani… Yani gördüğün anda zaten 
nefsin kabarabilir… Yani çünkü kadın başka nedir ki… O yüzden 
herkes kendi kadınına, namusuna sehep çıkacak… Yoksa ne dirlik 
kalır ne düzen… Erkekler hepisi birbirine düşer bir kadın için… 
Değmez kadınlara ama düşerler biribirlerine çünkü kadın nefsi 
kabartır… Bu yüden namusu yoksa bir kadın yaşamayacak… 
Çünkü yaşarsa herkesin başına türlü felaketler açar” (GI:Mustafa, 
55, Kürt). 

Mustafa gibi GI’e üye olan Hüsniye (42) için de kadın, varlığıyla erkek 

arzusuna işaret eden bir nesenedir: 

“Şimdi kadınlar öyle bi şeydirler ki valla erkekleri birbirine 
düşürürler. Ben kendim bir kadın olarak bilyem. Yani çık şu 
küçeye yürü hemen arkana üç beş tene takılır. Sonra sen onları 
birbirine düşürüsen, ayni içlerinde kardaş, ammi çocuğu olsa bile 
öldürürler kadın için birbirilerini. Burada bir kavga çıktı mı zaten 
biz biliriğ ya kadın kız meselesidir ya da toprak, başka neden 
olacak” (GI:Hüsniye,42, Kürt). 

Gerek Pateman (2004) gerekse Girard (2003)’a göre kardeş kavgasının 

sonlandırılması dolayısıyla toplumsal düzenin sağlanması ancak hazzın ilk yasakla 

(ensest) ve onu takip eden ilk yasayla (dışevlilik) düzene sokulması yoluyla olmuştur. 

GI’e üye Muhsin (46) namus olgusunun işlevlerini benzer bir çerçevede açıklamıştır:  

“Namus nedir, karına kızına sehep çıkmaktır. Nasıl sehep çıkarsan 
evde tutuarsan, ele başı küçeye çıkmaz,… Neden sehep çıkarsan, 
çünkü dışarı çıkan kadının ayağı tavuk gibi bokludur. Bela getirir, 
yani arkasına bir herifi takar, ya da takmasa da kadın beyaz tülbent 
gibidir leke taşır adını çıkartırlar… Sonra evin erkekleri onu 
temizlemek için ayağı kalkar, gider başka erkeklerle kavga 
ederler… Yani kadın utanacak kendini koruyacak ki onun 
yüzenden kan, kavga çıkmasın, erkek de üstüne düşüneni yapacak 
yani kadını koruyacak ki kimse cesaret edip yanaşmasın. Yani 
herkes bir kadının sehebi kimdir bilecek, kimse kimsenin 
namusuna dil uzatmayacak, yan gözle bakmayacak…” 
(GI:Muhsin, 46, Arap) 

Kadının hazzından duyulan korku bu gruba üye olan Murat (30) tarafından 

da şiddet ve cinsellik arasında kurulan ilişki ile açıklanmış, ve şiddet/cinsellik 
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arasında kurulan ilişki namus olgusu etrafında örgütlenen değerler/kurallar 

çerçevesinde dillendirilmiştir: 

“Şimdi bizim buralarda kavga her an patlayabilir. Niye çünkü 
aşiretçilik var. O yüzden herkes tetiktedir. Kavgaların nedeni nedir 
yüzde doksan, ekseriyetle kadındır. Geri kalanı ise topraktır. 
Kadından çok bela çıkar. Senin karına biri baksa, kızına baksa, 
kızınla konuşsa, kızının adını bilse kavgadır… Kavga da ele küçük 
olmaz ha…Sen misel birine bir tokat attın kız mevzusundan, o 
tokat orda kalmaz…Onun kesin bir aşireti vardır, o tokatı sen 
aşirete atmış olursan…Yarın gelir erkeklerini toplar onlar da gelir 
kahvenin içinde sana bir tokat atar…Öl daha iyi. Sonu kandır. Bu 
yüzden zaten sen önce kendi kızına karına, namusuna sahip 
çıkacaksın…” (GI:Mustafa, 30, Türk) 

Bu bağlamda GI ve GII’de kadın üzerinde kurulan sahiplik ilişkisinin 

korunması için çok katı kurallar etrafında örgütlenen bir takım yasaklar konduğu 

görülmektedir. Bu yasakların çiğnenmesi ise toplumda kaçınılmaz olarak yıkıcı bir 

şiddete yol açacaktır. Bu nedenle kadın denetimini içeren yasaklar toplumun tüm 

üyeleri tarafından ayrıntılarıyla bilinmektedir. Söz konusu yasaklara ilişkin söylemin 

içinden konuşan bireyler, daha çok eğitim seviyesi düşük, toprakla ilişkisi süren ve 

kendini bir soyla açıklayan GI ve II’ye üye bireylerdir.   

Bu bireyler sürekli “kavga” tehlikesinden söz etmekte, “kan çıkmasından” 

veya “bela çıkmasından” korktuklarını, ancak “beladan da kaçmayacaklarını, cesur 

olduklarını, “çıtırık olmadıklarını” söylemektedirler. Beladan korunmak için seçilen 

yol ise namusun korunması, ya da başka bir ifadeyle kadın hazzının namus olgusu 

ekseninde ortaya çıkan değer ve kurallar çerçevesinde denetlenmesidir.  

Bu söylemin içinden konuşmayan bireyler ise ki bunlar eğitim seviyesi 

yüksek, aşiret bağları ya kopmuş ya da gevşemiş, kentte yaşayan GIII’e üye 

bireylerdir. Bu söylemden haberdar olduklarını, şiddette ilişkin korkuyu bir önceki 
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grup kadar taşımasalar bile kendilerinin de söz konusu şiddetin tehdidi altında 

olduklarını ve şiddetin tırmanmasının an meselesi olduğunu ifade etmişlerdir. Avukat 

Namık (35)’ın konuya ilişkin ifadeleri şöyledir: 

“Şimdi burada her an kavga patlak verebilir…Neden nedir...ya 
toprak, borç, yani para pul meselesi, ya da kadın meselesidir. Biz 
bu dünyanın dışındayız aslında ama ne kadar dışında kalsak da 
yine de içindeyiz… Yani öyle ya da böyle bir anda kendinizi bir 
kavganın içinde bulabilirsiniz. O nedenle kendinize ve çekirdek 
ailenize sahip çıkmak zorundasınız” (GIII:Namık, 35, Kürt). 

Aynı görüşmeci “bu tür bir kavgaya nasıl bulaşabilirsiniz” sorusuna şu yanıtı 

vermiştir:  

“Kurallar çok açık burada, kimsenin karısına kızına yani 
namusuna bakmayacaksın. İcabında iş arkadaşlarım olur yolda 
karşılaşırız selam vermem bayan diye…Bir de kimsenin malına 
göz koymayacaksın. …kendi çekirdek aileni koruyacaksın. Yani 
gelip de sana senin karın kızın şöyle böyle diyecekleri bir ortam 
yaratmayacaksın, yaratırsan kontrol senden çıkabilir.” 
(GIII:Namık, 35, Kürt). 

Girard (2003)’ın ifade ettiği gibi şiddetten kaçınmanın kuralı çok açıktır ve 

herkes tarafından da bilinmektedir: Hiç kimse başkasının olana rekabete ve şiddette 

yol açmamak için el uzatmayacaktır. Çünkü uzatması durumunda sonu gelmeyen 

karşılıklı şiddettin patlak vereceğini bilmektedir. Buraya kadar olan tartışmalarda,  

kadın cinselliği ve şiddet arasında kurulan bağlantıya ilişkin veriler aktarılmıştır. Bu 

veriler aynı zamanda topluluğu yok etme potansiyeline sahip bir şiddet türüyle 

ilişkilendirilen kadın bedenin, yine söz konusu şiddeti doyurmak ve bu yolla 

topluluğun devamını sağlamak için nasıl kurban verildiğiyle de ilgilidir. 

Takip eden başılıkta kadın arzusunun göstergesi olarak nelerin imlendiğine 

ilişkin veriler özetlenmeye çalışılacaktır. Böylece hem kadın cinselliğinin neler 

aracılığıyla nasıl tanımlandığı sorusu yanıtlanmaya çalışılacak, hem de namusun 
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korunmasında erkek ve kadın arasındaki işbölümü tartışmaya açılacaktır. Lila Abu-

Lughod (2004) ve J. G Peristiany (1965)’in belirttiği gibi söz konusu işbölümü 

toplumsal cinsiyet tanımlarının belirleyenidir. Bu tanımlar,  toplumu makro düzlemde 

örgütlemektedir. Bu yüzden işbölümünün analizi aynı zamanda namusun makro 

düzlemde toplumu nasıl düzenlediği sorusunun da yanıtı olacaktır. 

 

2.2.3.2. Namus Olgusu ve Toplumsal Cinsiyet/Cinsiyet Arasındaki 

İlişki  

Alan araştırmasında elde edilen veriler kadın ve erkeğin namusun 

korunmasında sorumluluklarını ortaya çıkartmıştır. Söz konusu sorumluklar aynı 

zamanda erkek arzusuna işaret eden beden olarak görülen kadın ve şiddet arasında 

kurulan zihinsel ilişkiyi de görünür kılmaktadır. GI ve GII’ye üye görüşmeciler 

açısından arzuya işaret eden beden olarak okunan kadın, kendi arzsundan veya 

görüşmecilerin ifadesiyle “kadınlığından utanarak kendi namusunu korumakla” 

yükümlüdür. Erkek ise “kendi şerefi için” kadını denetlemek ve “yeri geldiğinde 

cezalandırmakla” sorumludur.  

Bu çerçeve Peristiany (1965) tarafından namus olgusu etrafında ortaya çıkan 

kadın ve erkek sorumluluklarına ilişkin geliştirilen kuramsal tartışma ile uyumludur. 

Daha önce de aktarıldığı gibi yazara göre utanç/şeref ve cinsiyetler arasındaki üçlü 

ilişki toplumsal cinsiyet konumlarını belirmekle kalmaz, aynı zamanda toplumu da 

düzenler. GI’e üye olan yirmi yaşındaki Samet, utanç/şeref zıtlığına başvurarak 

namusun korunmasında kadın/erkek arasındaki iş bölümünü tartışan isimler 

arasındadır:   
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“Şimdi erkek namusuna sahip çıkacak, nasıl, çıkacak? Mesela 
karısını kızını getirip bilmediği eve bırakmayacak, sokağa tek 
başına koymayacak… Anlayacağın her türlü önlemi alacak… kadın 
dediğin de kendinden utanacak ar edecek. Diyelim yabancı erkek 
var önüne çıkmayacak, onunla konuşmayacak, yani kadın olduğunu 
unutmayacak… Unutursa ne olur, erkek girer devreye gerekeni 
yapar. Gerekirse vurur, döver öldürür.” (GI:Samet,20, Kürt). 

 

Şeref/utanç ve cinsiyetler arasındaki üçlü ilişki GII’ye üye olan evli ve 

köyde ikame eden yirmi bir yaşındaki Hatice tarafından da erkek/kadın arasındaki 

işbölümünü açıklama için kullanılmıştır: 

 “Kadın utanacak, utanmazsa tüm sülalenin başını belaya sokar… 
Kadın ar edecek, biraz kadınlığından korkacak…erkek onu elinde 
tutacak…” (GII:Hatice,20, Arap). 

Alıntılardan anlaşılacağı gibi, namusun korunmasında erkeğe ve kadına 

düşen görevler hem kadının hem de erkeğin öznellik konumlarını ve dolayısıyla da 

toplumsal yapıyı belirlemektedir. Çünkü kadının utanç değerine bağlı yaşaması evli 

ve kırk beş yaşındaki GI’e üye olan Lughod’un ifadelerinden de anlaşılacağı üzere 

onun gündelik yaşanının bu kodlar etrafında düzenlenmesi anlamına da gelmektedir: 

“Bak şimdi eğer kadın kendinden kadınlığından ar etmezse tek 
başına dışarı çıkar, küçeye, dama uzatır başını. Yabancı adamlarla 
konuşur, yabancının evine gider gelir, yav mesela kızlarını okula 
gönderirler… kendi payıma utanıram…kadın hep ar 
edecak…erkeğin ar edacağı bir şey yoktur ama kadın 
kadındır…kadınlığından ar edecak” (GII:Lughod,45,evli Arap). 

Yukarıda aktarılan alıntılar namusun korunmasında temel alınan toplumsal 

cinsiyete ilişkin işbölümünün alt metnini okunur kılmakla kalmamakta,  aynı 

zamanda kadınların kendi hazlarından duydukları utancın, toplumda çıkması 

muhtemel şiddetten kaçınmada başvurulan başlıca strateji olarak kullanıldığını da 

göstermektedir. 
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Bu aşamada sorulması gereken soru nelerin kadın hazzının, dolayısıyla 

utancın ve şiddetin göstergesi olarak okunduğudur. Bu sorunun yanıtlanması aynı 

zamanda kadın hazzının tanımlandığı söylemsel alanın bileşenlerinin neler olduğu 

sorusunun da yanıtlanmasına yarayacaktır. Takip eden başlıkta nelerin utancın, yani 

kadın hazzının göstergesi olarak kodlandığı tartışılacaktır.  

 

2.2.3.2.1. Namus Olgusunun Bileşenleri: Ahlak-namus ve toplumsal 

cinsiyet/cinsiyet arasındaki ilişki 

Araştırmada elde edilen veriler daha önce de belirtildiği gibi görüşmecilerin 

cinsellik ve şiddet arasında doğrudan bir ilişki kurduğunu göstermektedir. Bu 

bağlamda denetlenmeyen ve düzene sokulmayan kadın hazzı erkekler arası rekabetin 

ve dolayısıyla da şiddettin sebebi olarak imlenmektedir. Bu nedenle de kadın 

cinselliğine ilişkin her türlü gösterge yasaklı ilan edilmekte, toplumu düzenleyen 

kurallar da bu yasaklar üzerinden yükselmektedir. 

Ancak kadın cinselliğine işaret eden göstergeler öznelerin sınıfsal konumuna 

göre çeşitlenmekte, ve aynı zamanda kendi içinde yaratacağı kargaşa ve şiddet 

ölçüsünde de farklılaşmaktadır: Ahlak ve namus. Ahlakın yokluğuna işaret eden 

kadın davranışları itaatsizlik olarak okunmakta ve cezalandırılmakta, ancak asıl sorun 

utancın yokluğuna dolayısıyla da kadın arzsunun varlığına işaret eden kadın 

davranışlarında ortaya çıkmaktadır.  

Gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen veriler erkeğin kadına uyguladığı 

denetim ve baskı ile iktidarı arasında önemli ve güçlü bir ilişkinin olduğunu 

göstermiştir. Ancak, erkeğin iktidarı sadece kadın cinselliğinin denetiminde 
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gösterdiği başarıyla ilişkili değildir Bu iktidar, erkeğin kadın üzerindeki her türlü 

denetimini içermektedir. Kadının gündelik pratiklerdeki başarısı ya da başarısızlığı, 

“bağlı bulunduğu” erkeğe itaatiyle ilişkilendirilmekte,  bu ilişki iki kelimeyle ifade 

edilmektedir: ahlak ve namus. Bu kelimler etrafında örgütlenen söylemsel alan aynı 

zamanda kadının toplumsal cinsiyet konumunun da altında yatan dinamiklerdir. 

 Erkeğin toplumsal cinsiyet konumu, onun kadına uyguladığı baskı 

çerçevesinde kurulurken, kadınınki bu baskıya gösterdiği rıza ile oluşturulmaktadır. 

Kadının rızasının ifade bulduğu kelime ise utançtır. Utanç aynı zamanda hazzın 

yokluğunun kanıtı olarak da okunmaktadır. 

Bu bağlamda “ahlaksızlık yapan kadının utanmaz olduğu” düşünülmekte ve 

“utanmaz kadının da “ erkeğin başına bir gün bela açabileceğine”  inanılmaktadır. Bu 

düşünceler ahlaksızlığa ilişkin biri açık diğeri örtük olan iki söylem içinde 

tartışılmakta ve kadın üzerindeki eril iktidarın nihai hedefini görünür kılmaktadır. 

Ahlaksızlığa ilişkin açık söylem kadının söz dinlemediği, kocasıyla kavga ettiği, 

kocasının ailesine saygısızlık yaptığı, komşularıyla kavga ettiği, yemek, temizlik 

çocuk bakımı gibi işleri aksattığı, eve gelen misafiri iyi ağırlamadığı, çocuk yapma 

konusunda isteksiz davrandığı, çok gezdiği ve dışarı çıktığı, inatçı olduğu, erkeklerle 

serbestçe konuştuğu, giyimine kuşamına çok dikkat etmediği zamanlarda 

“utanmadığı”,  dolayısıyla da ahlaksız olduğudur.  

Kadın, bekarken bile birine aşık olduğu, biriyle “adı çıktığı”, severek ya da 

aşık olarak evlendiği, baba evinde evlilik dışı bir cinsel temas yaşadığı, hamile 

kaldığı, kocasından başka erkeğe baktığı veya bir başka erkekle ilişkiye girdiği zaman 

ise artık utanç duymayan kadın olarak imlenmektedir. Söz konusu söylemsel alan 
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içinde kadının utanç duymaması hazzının olduğu anlamına gelmektedir ve hazzı 

görünür hale gelen kadın da erkek denetiminden çıkarak namussuz olmuştur. 

Kadının ahlaksızlığına ve namussuzluğuna ilişkin eylemlerin tanımlandığı 

örtük söylem ahlaksızlık yapan kadının her zaman namussuzluk yapma potansiyeline 

sahip olduğudur. Çünkü ahlaksızlık yapan kadının “serbest olduğu”, “dediğim dedik 

olduğu”, “cesur olduğu” için, yani bir şeyi isteyip istemediğini ifade ettiği için namus 

eksenli potansiyel bir tehlikeye sahip olduğu varsayılır. Bu tür özelliklere sahip 

kadının ise, bir gün bir erkeği isteyeceği, arzulayacağı düşünülür. Bu yüzden ahlaksız 

kadınların bir gün namusa ilişkin kuralları ihlal edebileceği varsayılmaktadır. Bu 

kadınlar “erkeklerin söz geçiremediği”, “erkekten korkmayan” kadınlardır. GI’e üye 

evli ve bir çocuk babası ilkokul mezunu Mustafa (55) için de ahlaksızlık ve 

namusuzluk farklı şeyler olmakla birlikte son kertede ikisi de “aynı kapıya 

çıkamaktadır”: 

“Şimdi ahlaksız kadın inattır bi kere… Onla bunla kavga eder, 
kocasının lafını dinlemez… Kafası serttir… Yani kadınlığından ne 
utanır ne çekinir. Namussuzluk ayrı, kadın gider kocasının üstüne 
adam alır namussuzdur… Ama bana sorarsan yani aynıdır…Yani 
şu açıdan bu gün kocasını bir konuda dinlemeyen kadın, yani 
utanmayan kadın, ar etmeyen kadın yarın bir gün başka şeyler de 
yapar” (GI:Mustafa,55, Kürt). 

Kadınların denetiminde bir zafiyetin oluşması, hem ilerde ortaya çıkacak 

daha önemli zafiyetlerin işareti olarak görülmekte, hem de erkeğin kamusal alandaki 

varlığını tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle kadınların “ahlak” ve “namus” kuralları 

aracılığıyla GI, GII ve GIII’ü kapasıyacak şekilde nasıl denetlendiğini, ifadeleriyle 

görünür kılan üniversite öğrencisi Ulaş (19)’a göre, erkeklerin saygınlığı açısından  

“buralarda her şey eviçinde biter”: 
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“Şimdi aslında bizim buralarda her şey ev içinden geçer, yani 
buralarda bir erkeğin toplum içindeki saygınlığı açısından her şey 
ev içinde biter. Yani her şey ev içindeki iktidarla ilişkilidir. Eğer bir 
erkek ev içinde tam bir otorite ve iktidar sahibi değilse toplumsal 
alanda da saygın olamaz. Bu iktidarın en önemli göstergesi ise ev 
içinde tam bir otoriteye sahip olmasıdır, yani kadınlar ve kızlar 
üstünde. Kadından da bu otoriteyi dışarıya karşı sarsacak hiçbir 
eylemde bulunmaması beklenir. Kavga etmeyecek, kocası aldatsa 
bile konuşmayacak, kocasının ailesine saygıda kusur etmeyecek… 
Yani kadın ahlaksız olmayacak, erkeğe itaat edecek ve erkek de 
böylece erkek olduğunu kanıtlayarak saygı görecek…” (GIII:Ulaş 
19, Kürt). 

Kadının bu konumu, kadın üzerinde kurulan egemenliğin bir özel alan 

sorunu olmadığının da göstergesidir. Öyle ki bu aynı zamanda özel/kamusal alan 

arasındaki ilişkiyi de görünür kılmaktadır. Çünkü kadına uygulanan her türlü denetim 

ve baskı, aslında daha geniş anlamda toplumsal yapının yeniden üretilmesi ile 

ilişkilidir. Kadın ahlaksızlığı, her ne kadar namus için tehlike içeriyorsa da, asıl 

tehlike kadın hazzının görünürlüğü çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Takip eden 

başlıkta nelerin doğrudan kadın hazzının göstergesi olarak okunduğu tartışılacaktır. 

 

2.2.3.3. Eril iktidarın Bir Denetim Aracı: Namus 

Daha önce de aktarıldığı gibi Mernissi (2003), namus olgusu çerçevesinde 

tanımlanan kadın cinselliğinin iki söylem arasında salındığını söyler. Yazara göre 

kadın cinselliğine ilişkin açık söylem, kadınların hazlarının erkeklerden zayıf olduğu 

bu yüzden de talep edenin erkekler olduğudur. İkincisi ise kadın hazzının erkek 

hazzından güçlü olduğudur. Yazara göre namus olgusunun belirleyeni örtük olan 

ikinci söylemdir. 

Bu başlık altında gerçekleştirilecek tartışmada alan araştırmasında elde 

edilen ve hazza ilişkin olan veriler bu iki söylemsel alan çerçevesinde analiz 
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edilmektedir. Kadınların ve erkeklerin gerek kendi hazlarına gerek de karşı cinsin 

hazzına bakış açısı ayrı ayrı tartışılmaktadır. Çünkü bu bakış açısına ilişkin söylemsel 

alanın kadınlar ve erkekler açısından nasıl kurulduğu, ve bileşenlerinin ne olduğu 

çalışma açısından önemlidir. Bu bileşenler aynı zamanda kadın ve erkekler açısından 

namusun ve namussuzluğun nasıl tanımlandığına ilişkin bilgileri içermektedir.  

 

2.2.3.3.1. Erkek Gözünden Erkek/Kadın Hazzı ve Namus Olgusu  

“Kadının nefsi erkek kadar güçlü değildir, o yüzden kendini 
erkekten koruyacak, yani utanacak” (GI: Sofu, 50, Arap). 

“Kadın dediğin aslında şeytandır. Her şey onun başının altından 
çıkar. Yani her kadın değil ama serbest kadınlar erkekleri baştan 
çıkartır, kan çıkartır, erkek kadın karşısında çaresizdir.” (GI: Sofu, 
50, Arap). 

Eğitim seviyesi düşük, aşiret bağları güçlü görüşmeci grubunda kadına 

ilişkin her şey arzuya işaret etmektedir. Bu nedenle bu grupta, kadın bedeninin 

görünürlüğü başlı başına bir utanç kaynağı dolayısıyla da önemli bir sorun olarak 

tanımlanmaktadır. Kamyon şöförlüğü yapan yirmi yedi yaşındaki İhsan için de kadın, 

varlığıyla arzuyu imleyen bir nesenedir: 

“Yani benim bir arkadaşım evime gelse misafir ben istemem 
benim karım, bacım gelsin onun önüne çıksın. İcabında çay 
yaparlar, kahve yaparlar kapıya bırakırlar biz alır arkadaşlarımıza 
veririğ. Yani sokakta bir kadın akrabamı görsem çok rahatsız 
oluram…” (GI:İhsan,27, Arap). 

İhsan gibi GI ve GII’ye üye olan tüm erkek görüşmeciler kadın bedinini 

arzuyu imleyen bir nesne olarak tanımlamaktadır. Bu ifadeler kadın bedenin 

varlığından duyulan rahatsızlığı görünür kılmaktadır. Kadın bedenin utanç kaynağı 

olarak imlenmesinin nedenleri görüşmeciler tarafından iki çerçevede açıklanmıştır. 
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Birinci çerçeve Mernissi (2003)’nin namusa ilişkin, dolayısıyla da kadın hazzına 

ilişkin olduğunu savunduğu açık söyleme denk gelmektedir. Yukarıda konuya ilişkin 

ifadeleri aktarılan İhsan kadın bedenini utanç kaynağı olarak görmesinin nedenini şu 

şekilde açıklamıştır: 

“Ben niye utanıram, bilirem ki erkekler pistir, ben de erkeğem. Bir 
kadın gördüm mü aklımdan neler geçer. Yani istemem arkadaşım 
da olsa benim bacımı görsün, aklından pis pis şeyler geçsin. Yani 
ben bacıma değil erkeklere güvenmem” (GI:İhsan,27, Arap). 

Yabancıya, ya da erkeklere duyulan güvensizliğin bedeli kadınlar açısından 

ağır olmaktadır. Yabancının “pis gözü” değmesin diye kızlar okutulmamakta, 

çalışmalarına ya da sosyalleşmelerine izin verilmemektedir. Yaptığı iş muhtarlık olan 

GI’e üye Muhsin (46) de kadın bedeninin utancı temsil ettiğini söylemiş ve bunun 

nedenlerini yine İhsan’la benzer bir şekilde açıklamıştır:  

“Şimdi kız bir kere ergen oldu mu, ne bilem artık orası burası 
ortaya çıktı mı kapıya bile bırakmazlar. Derler bizim burada orası 
burası çıktı, dikkat çeker…artık utanmak lazım ele bakan olur…  
Yani açıkçası ben pis pis oğlanların içine koysam kızımı, yani 
kızların aklı pis değil ama erkelerinki pistir. Niye? Nefisleri 
kabarıktır” (GI:Muhsin, 46, Arap). 

Kadın bedenin bir utanç kaynağı olarak işaret edilmesi aynı zamanda kadına 

ilişkin her şeyin hazzının göstergesi olarak okunduğunu göstermektedir. Erkek söz 

konusu utanç kaynağını denetlemekle sorumludur, kadın ise kendi bedeninden 

utanarak kendi hazzını bastırmakla. Ama sorun bununla da çözülmez, çünkü hazzın 

kaynağı olarak işaret edilen kadının arzusunun varlığı inkar edilmektedir. Bu ise 

kadının bir hazza sahip olup olmadığına ilişkin tartışmalarda kendini göstermektedir: 

Kadın bir taraftan her şeyiyle arzuya işaret etmekte, ama diğer taraftan da kadının 

hazzına işaret eden her şey yok sayılmakta ve/veya cezalandırılmaktadır. 
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Eğitim ve gelir düzeyi orta ve üstü sınıfa üye (GIII) erkek görüşmeciler 

açısından da durum farklı değildir. Ancak GIII’e üye erkekler karılarının/kız 

kardeşlerinin ve kızlarının hazlarının yokluğunu/varlığını “utanç” kelimesiyle değil 

“temiz ahlak” adlandırmasıyla açıklamaktadır. Bu bağlamda “temiz ahlakın” varlığı 

arzunun yokluğu olarak okunmaktadır. Erkek görüşmecilere göre ancak erkeklerin 

“cinsellik konusundaki tavırları” ailelerine üye kadınların kendileri tarafından  

“korunmasını” zorunlu kılmaktadır. Sınf öğertmeni evli ve iki çocuk babası Hakan 

(36) kadınların erkekler tarafından yine erkeklerden korunması gerektiğini savunan 

isimler arasındır: 

“Ben kendi ailemden kızlara ve kadınlara sonsuz güvenirim. 
Çünkü bilirim ki onların temiz bir ahlakı var. Kendilerine saygıları 
var. Ama erkeklere güvenmem. Hele Urfa’nın erkeklerine hiç… O 
yüzden eşimin iş yerinde de olsa erkeklerle arkadaşlık yapmasını 
tasvip edemem, onu korumak zorunda hissederim kendimi…” 
(GIII:Hakan, 36, Kürt). 

Bu bakış açısı beraberinde GIII’e üye erkekler tarafından eğitimli dolayısıyla 

“temiz bir ahlakı” olan kadınların ve kızların “erkek gibi” olduğuna ilişkin bir 

söylemi de doğurmaktadır. Ancak burada kullanılan erkek gibi ifadesi, aslında 

kadının erkelere karşı cins olarak değil de, tıpkı bir erkek gibi yaklaşması gerektiği 

vurgusunu içermektedir. Başka bir ifadeyle kadınlar arzuları olmadığı için erekleri 

tıpkı “erkelerin yaptığı gibi karşı cins olarak görmemelidir”. Bu bağlamda GIII’e üye 

tüm erkek görüşmeciler gibi yukarıda görüşleri aktarılan Hakan da temiz ahlakın 

varlığını hazzın yokluğu olarak yorumlamıştır: 

“Temiz ahlak derken, yani erkek gibi… Kız kardeşlerim okuyor 
erkek gibiler… Karım da öyle… Erkek gibi derken yani tam erkek 
gibi de değil, çünkü erkekler kendilerini denetlemezler ama 
kadınlar denetlemek ve kontrol etmek zorundadır… Nasıl desem 
erkeklere erkek gibi yaklaşan kadınlar, yani kadınlığını 
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kullanmayan ve her zaman kontrollü olan kadınlar…  Yani mesela 
ben karımla üniversitede tanıştım onca sene çıktım. Eğer o 
kendini, dolayısıyla da beni kontrol etmeseydi ben kendimi doğal 
olarak kontrol edemezdim. O zaman ne olurdu ben onunla 
evlenmezdim, çünkü şöyle bakardım: Bu gün bana karşı kendini 
tutamayan bu kız yarın bir başka erkeğe karşı da tutamaz” 
(GIII:Hakan, 36, Kürt). 

Yukarıda aktarılan alıntılardan da anlaşılacağı gibi GI, GII ve GIII’ye üye 

olan erkekler açısından açık söylem, kadınların erkeklerden korunduğudur. GI ve GII 

açısından kadın varlığıyla erkek arzusunu uyandırdığı için erkelere kapatılmaldır. 

GIII ise tersine, kadının sahip olduğu temiz ahlak nedeniyle erkek gibi olduğunu 

savunmaktadır. Ancak sonuç olarak her üç grupta da kadın, erkekler tarafından 

erkeklerden korunmaktadır. Bu bağlamda açık söylem kadının arzusunun kontrollü 

olduğu, hatta bir arzusunun olmadığıdır. Erkekler açısından namusu tehlikeye sokan 

kadının erkeğe duyduğu arzu değil, erkeğin kadına karşı besledği doyumsuz ve güçlü 

olan arzudur. Ancak örtük söylemin, namusun tanımındaki yeri Mernissi’yi doğrular 

niteliktedir. Söylendiğinin aksine eve kapatılarak veya “temiz ahlak” kazandırılarak 

erkeklerden korunmak istenen kadınlar değil, erkeklerin kendisidir. Kadın hazzının 

erkek hazzından daha doyumsuz olduğuna ilişkin güçlü inanç namusun altında yatan 

inançtır. 

Kadın hazzından duyulan korku onun bir arzusunun olmadığının 

söylenmesine yol açmaktadır. Erkeğin kendi cinselliğini kontrol edemediğine ilişkin 

olan açık söylem, beraberinde, erkeklerin birbirlerini korumak veya bir görüşmecinin 

kelimeleriyle “birbirilerinden korunmak” dolayısıyla da toplumu korumak için 

kadınları kontrol altında tutmaları gerektiğine ilişkin bir söyleme de yol açmaktadır. 

Bu çerçevede ortaya çıkan açık söylem, her ne kadar kadınların arzusunun olmadığı 

veya erkeklerden daha az olduğu yönündeyse de örtük söylem bunun tersidir.  
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Açıkça savunulduğunun aksine kadınların kapatılmasının altında yatan 

neden, erkek hazzının kadın hazzından daha güçlü olması değil, denetlenemez olduğu 

düşünülen kadın arzusu karşısında erkeğin duyduğu korkudur.  Bu korku GI, GII ile 

GIII’e üye erkekler tarafından benzer çerçevelerde, ancak farklı söylemler 

dolayımıyla dile getirilmiştir. GI’e üye, okuma yazma bilen ve hayvancılıkla uğraşan 

Sofu (50) söz konusu korkuyu şöyle dillendirmiştir: 

“Şimdi biri öldü, kimin adıyla gömülür;anasının..yaaa. Yani niye, 
çünkü kadının o çocuğu kimden yaptığını ancak Allah bilir bir de 
kadın. Kadınla, kadının kendi vicdanı. O yüzden kadınları boş 
bırakmamak lazım. Valla yani başkasının çocuğunu sana senin 
diye yutturur, sen de ölene kadar öyle sanırsan, adını da malını da 
şerefini de ona emanet edersen… yani kadına güven olmaz çünkü 
heyven gibidir… helalı heramı bilmez, yani kim gitse onun yanına 
yok demez… yani eğer erkek kadına sehep çıkmazsa bele olur, 
ama çıkarsa olmaz… yani Peygamber efendinimiz bile demiş o 
yüzden baş edebilecağınız kadar kadın alın… yani bu sadece para 
değildir…başka işler de girer işin işine. Bir erkek eğer bir kadınla 
başedemezse felakettir. Felaket çıkmasın istersen utanan kadın 
alacaksın korkan, içinde korku olan kadın alacaksan. Yani eğer bir 
kadının içinde erkek korkusu yoksa onunla Allah bile baş edemez, 
orospu olur çıkar, öldürsey de boştur” (GI:Sofu, 50, Arap). 

İlkokul mezunu ve bir sağlık ocağında hizmetli olarak çalışan Mustafa (55) 

kadınlara güvenilmeyeceğine dair inancı tekrarlamıştır: 

“Kadınlara kim güvenirse boku yer (gülüyor). Yani biri bana dese 
ben kadından korkmam, gülerem… kadından korkmayan Allahtan 
da korkmaz… Valla kadınlar bence şeytandır, seni aldatır senin 
ruhun duymaz. Yani ne olacak kadındır canı kimi istese o erkek 
ona gelir, erkekler gibi değil durumları. Yani bir canı istemesin 
kötü olur. O yüzden sen kadının sırtından sopayı karnından sıpayı 
eksik etme, etme ki gözü açılmasın” (GI:Mustafa,55, Kürt). 

GII’e üye olan yaşadığı köyün bakkal dükkanını işleten evli, iki çocuk babası 

Semih (24) de Mustafa ile benzer bir çerçeve kurmuştur: 
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“Biz kızlarımızı on beşine gelmeden eveririğ ki kulakları 
oynamasın. Yani gözü açılmadan bir erkeğin kontrolüne girsin, 
terbiyesini alsın. Çünkü bir kızın gözü açıldı mı onu kimse zapt 
edemez… nasıl zaptedemez… yani bir kere yoldan çıkarsa sonu 
kötüdür… e kadın değdin zati müsaittir yoldan çıkmağa… çünkü 
erkek gibi değildir… yani istese her şey onundur… önemli olan 
istememesi… o da siye bağlıdır…yani babasına kardaşına 
amcasının oğullarına…” (GII:Semih,24, Türk) 

Bu gruba üye erkeklerin tamamı kız çocukları üzerindeki baskıyı ve kız 

çocuklarına verilen eğitimi benzer çerçevede açıklamışlardır. Mesleği kuaförlük olan 

otuz iki yaşındaki Erhan için de “kız çocuğu erkek çocukdan farklı yetiştirilmelidir”. 

Kız çocukları “serbest olursa düzen bozulur” demiştir. Görüşmecinin işaret ettği 

farklılık kesinlikle cinsel ahlaka ilişkindir: 

“Kız çocuğu zordur. Gözü açıldı mı tutamazsan. O yüzden 
küçkkenden bilecak kız olduğunu, serbest yetiştimeyecaksan, ele 
her hakkı vermeyacaksan ki yarın bir gün başına iş açmasın… eğer 
o hatayı yaparsan (serbest yetiştirisen) bil ki önce senin ailenin, 
sonra soyunun sonra da toplumun düzeni bozulur.. nasıl bozulur 
yani her şeyden önce senin kızın orospu olur… e bakarlar ki 
orospu oldu ona bir şey olmadı karılar kızlar cesaret alır hepsi bir 
olur… o zaman kim tutabilir kadınları… ben ne bilem mesela 
canın isteğiyle yatar kalkar, nesep de karışır her şey de… 
anlayacağın eğer sen namusuna sehep çıkmazsan düzen kökten 
yıkılır” (GI:Engin32, Kürt). 

Kızların eğitiminin erkek çocuklardan farklı olması gerektiğine ilişkin sav 

GIII’e üye erkekler tarafından da paylaşılmaktadır. Bir kız bir oğlan çocuğu babası 

olan avukat Namık (35)için de “kız ve erkek çocuğu bazı konularda eşit olamaz”:  

“Kız erkek bizde ikisi de evlattır ve eşit haklara sahiptir… Ama 
ahlaki açıdan ayrı yetiştirilmesi gerek yönleri de vardır. Kız çocuk 
erkek gibi serbest yetiştirilmez. Yani erkek doğal olarak cinsellik 
konusunda rahattır. Ama kız çocuğun öyle yetiştirilmesi ileride 
soruna yol açar. Yani küçükkenden oturmasına kalkmasına, 
giyimine dikkat edilmeli ki ileride baş edilmez bir hal almasın. 
Özetle kızların temiz bir ahlaka ereklerden daha çok ihtiyacı vardır. 
Çünkü toplumsal yapımız bunu gerektirir, önce aile içi düzen sonra 
da toplumsal düzen açısından bu zorunludur” (GIII:Namık 35, 
Kürt). 
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Bu bağlamda düzenin bozulmaması için iyi kızlar yetiştirmek kadar düzeni 

bozmayacak kadınlarla evlenmek de önemlidir. GI ve GII’ye üye tüm erkekler gibi 

Muhsin (46) için de eş seçilecek kadında aranacak ilk özellik “utanç sehebi” 

olmasıdır: 

“Eğer bir kadın utanç sehebi değilse bir erkek onunula baş 
edemez… İcabında o işte de baş edemez, yani doyuramaz ha 
(gülüyor). E bir kadın doymazsa her işi yapar… Yani işin gerçeği 
zati bir kadın utanç sehebi değilse onu doyurmak da zordur… O 
yüzden evlencağın kadının yedi nenesine kadar bakacaksan, eğer 
utanç sehebiyse sorun yok, değilse o zaman bırak kaç… Yani nasıl 
anlarsan… kolaydır anlaması… giyimine kuşamına, bakışlarına 
hatta yolda yürüyüşüne bak anlarsan… gözlerinin içine bakarsa bir 
erkeğin, bil ki o kız zati utanmak yoktur her şey yapabilir…e 
utanmaz erkekle konuşur, başını çok küçüye uzatır, söz dinlemez 
ahlaksız olur…yani bu yüzden utanan, ar eden korkan kadın 
alacaksan… tek çözüm budur ” (GI:Muhsin:46, evli, Arap). 

 GIII’e üye erkekler ise GI ve GII’ye üye erkeklerden farklı olarak “uygun 

eşi” tanımlamak için utanç kelimesine değil “temiz ahlak’a başvurmuşlardır. İşletme 

mezunu ve bekar olan İdris için de eş olarak seçilecek kadında ilk aranacak özellik 

“temiz bir ahlaka” sahip olmasıdır: 

“Eş seçerken… Ama hepsinden önemlisi temiz bir ahlakı olacak. 
Kendini ve beni taşıyacak. Yani serbest olmayacak, erkeklerle çok 
rahat ilişkileri ve arkadaşlıkları geçmişte de olmayacak benimle 
çıktığı dönemde de ve giyimine kuşamına dikkat edecek. Yani 
cinselliğini ön plana çıkartmayacak çünkü çıkartırsa bu erkekleler 
tarafından mesaj olarak algılanır. Benim sınırlarım var… Bence bir 
kız eğer evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamışsa, yani bakire değilse 
ona güvenilmez. Bu kendini kontrol edemediğinin göstergesidir ve 
ben kendini kontrol edemeyen kadından korkarım… niye 
korkarım… yani açıkçası bu tür kadınların doyumsuz olduğunu 
düşünürüm… iradesiz… yani irade yoksa o kadınla baş etmek çok 
zor olur… yani yeri gelir kocası olarak siz bile ona 
yetmeyebilirsiniz…O zaman ne olur, kadın bu, erkek gibi değil ki 
kayar başka alemler (gülüyor)” (GIII: İdris, 32, Türk). 
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Örtük olan ikinci söylemi görünür kıldığı düşünülen bu veriler aynı zamanda 

namus olgusunun temellerine de işaret etmektedir. GIII’e üye olan avukat Baran (31) 

“erkeğin kadın karşısındaki çaresizliğine” vurgu yaparak kadın hazzının denetim 

altında olması gerektiğini savunan isimlerdendir:  

“Erkek kadın karşısında çaresizdir. Hangi erkek doyumsuz bir 
kadın karşısında çaresiz ve kontrolsüz kalmaz ki… Yani kadın 
eğer isterse erkeği kandırır, yani kocasını da uyutur, işini halleder. 
Kadınların bahtı yoktur, eğer vicdanı yoksa sen ne yapsan boştur. 
Yani öldür gene boştur…Bu Urfa’da her gün o kadar kadını kızı 
öldürürler sonuç hani… Kadınlar da kızlar da bildiklerini yaparlar. 
Yani kendilerini denetleyemezler. Sonra ne olur… namus 
cinayatleri…” (GIII:Baran,31, Kürt). 

Yukarda aktarılan alıntılar erkeklerin cinselliğe ilişkin olan örtük söylemi 

nasıl kurguladıklarını görünür hale getirmektedir. Takip eden başlıkta kadınların 

kendi hazlarına bakışı tartışmaya açılacaktır.  

 

2.2.3.3.2. Kadınların Kadın/Erkek Hazzına Bakışı: Namusu kabul eden 

ve ona direnen namus tanımları  

GI ve GII’ye üye kadın görüşmeciler GIII’e üye kadın görüşmecilerden 

kadın hazzının görünürlüğüne işaret eden unsurlar noktasında ayrılsa da, hazzın 

görünürlüğünün yaratacağı tehlikeye yapılan vurgu çerçevesinde birleşmektedir. 

Yukarıda aktarılan tartışmada her üç gruba üye erkeklerin kadın/erkek arzusuna 

ilişkin sahip oldukları bakış açıları özetlendi, şimdi ise kadınların üyesi olduğu grup 

çerçevesinde erkek ve kadın hazzına bakış açıları ayrı ayrı aktarılacaktır. 
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2.2.3.3.2.1.  Geleneksel Tanımlar İçinde “Arlı Kadın” Olmanın 

Koşulları ve Kazançları 

GI ve GII’ye üye erkekler tarafından üretilen cinselliğe ilişkin açık söylem; 

erkek hazzının kadın hazzından daha güçlü olduğu ise de, örtük söylem: kadın 

hazzının doyurulması zor bir haz olduğudur. Bu bakış açısı aynı gruplara üye kadınlar 

tarafından paylaşılmaktadır. GI’e üye evli ve üç çocuk annesi Zelal (20) için de “pis” 

olan kadın değil erkek “nefsidir” 

“Erkekler pistir, yani nefsleri öyledir. O yüzden kadın kendini 
koruyacak onlardan, yani ar edecek utanacak, korkacak… yabancı 
erkeklerle konuşmayacak, yani icabında sesini bile duyurmayacak 
yoksa erkeğin nefsi kabarır” (GI:Zelal, 20, Kürt). 

Aynı görüşmeciye erkeğin nefsi kabarırsa kadın kendini kontrol edemez mi 

diye sorulduğunda alınan yanıt ilginçtir ve kadın hazzına ilişkin örtük söylemi 

görünür kılmaktadır: 

“Kadın güçsüzdür, yani kadındır, ha erkek üstüne geldi mi yok 
diyemez. Yani aslında her kadın öyle değildir, yok der, ama ne 
bilem kadın erkek istedi mi… Yani bakarsan onunkisi de nefstir. O 
yüzden kadın kaçacak erkekten” (GI:Zelal, 20, Kürt). 

Bu ifadeler, kadının kendi cinselliğini kontrol edemediğine ilişkin bir 

söyleme işaret etmektedir. Kadınların arzuları erkeklerden daha fazla ve 

kontrolsüzdür. Kadınlar rasyonel akıldan yoksundur. Bu yüzden de erkekler 

tarafından sıkı sıkıya denetlenmelidir. Okuma yazma bilmeyen Lughod (45) da kadını 

ve arzusunu benzer bir çerçevede tanımlamıştır:  
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“Kadın hayvan gibidir, yani ne ayıbı bilir ne bir şeyi. Yani bir 
erkekle yalnız kalsa onu kim tutabilir. Bil ki bir kadın erkekle 
yalnızsa o iş bitmiştir. Niye, aklı yoktur, tutamaz kendini. O 
yüzden sen onu tutacaksan” (GI:Lughod 45, Arap). 

Aynı gruba üye altmış yedi yaşındaki Halime de benzer ifadelerde 

bulunmuştur:  

“Biz kadınlar akılsızığ, çabuk kandırır erkek bizi. İki gülse okşasa 
bitti. Yani genç kızlara o yüzden sahip çıkmak lazım, onlar hemen 
giderler sonra sonunu düşünmezler. Kadının aklı eksiktir, erkek 
gibi değildir” (GI:Halime 67, Türk). 

Kadının akıl yönünden yetersiz olması onun kendi cinsel arzusunu 

dizginleyememesinin temel nedeni olarak görülmektedir. Cinsel arzusunu 

dizginleyemeyen kadın toplumsal sistem açısından son derece tehlikelidir. O yüzden 

kadınlar arzularından ve kadın olduklarına ilişkin olan tüm göstergelerden utanç 

duyarak onu gizlemelidir. Erkek ise bir kadının kendi arzusundan utanç duymasını 

sağlamakla görevlidir. Köyde yaşayan yirmi iki yaşındaki evli ve iki çocuk annesi 

Hatice için de durum böyledir: 

“Baktığında kadınlar aslında yani onların da nefsi vardır ya… 
Ama o nefis onların düşmanıdır. Çünkü eğer kadın nefsine sehep 
çıkmazsa onu vururlar. Kadın bir kere akılsızdır, nefsine sehep 
çıkamayan kadın yani, baktığında ben de kadınam ama hiçbir 
kadına da güvenmem, çünkü akılları tam değildir… Bir erkek 
gelse hemen onları kandırır. O yüzden sen kadına sehep 
çıkacaksan ki erkek ona gelmesin” (GII:Hatice, 22, Arap). 

 

Aynı görüşmeciye kadın kendini koruyamaz mı diye sorulduğunda şu yanıt 

alınmıştır: 

“Namuslu kadın, kendinden ar eden kadın kendini korur… Ama 
kadının namuslusu zordur. Niye çünkü kadın hemen kanar, biri 
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onu kandırır. Yani nefislerine hakim olmaz değil ama akılsızdır… 
o zaman erkeklerin şerefi iki paralık olur” GII:Hatice, 22, Arap). 

Kadınların nefslerine hakim olmayacağı bu görüşmecinin yaptığı gibi erkek 

görüşmeciler arasında açık açık ifade edilen bir şey değildir. Açık söylem “namuslu 

kadının” zaten bir nefsinin, yani arzusunun olmadığıdır. Yukarda görüşleri aktarılan 

Halime (67) normal tanımını bu çerçevede yapmıştır: 

“Kadın ne bili istemeyi, yani onu beğen bunu beğenme bizim 
kadınlarımız namusludur onlar istemezler. Zaten isteyen kadın bil 
ki normal değildir. Ama çok şükür bizimkiler normaldır” 
(GI:Halime 67, Türk). 

Görüşmecinin de ifade ettiği gibi normal olan kadının arzusunun 

olmamasıdır ama GI ve GII’de yer alan diğer kadınlar gibi evli olan Hüsniye de, her 

kadının denetlenmesi gereken güçlü bir arzusunun olduğunu dolaylı olarak ifade 

etmiştir: 

“Kadının nefsi var mı, bu nasıl bir soru… Yani bizim 
kadınlarımızın yok tabi ki… Ama sorarsan kadınların vardır, hem 
de insanın başını belaya sokar. Niye sokar çünkü kadındır… 
Tövbe tövbe… Yani bak televizyonlardaki karılara, hepsi ortaya 
düşmüşler, her şeyleri ortada. Yani olmaz, o yüzden bizim 
yaptığımız en doğrusudur (nefsinin olmamasını kastediyor). Ama 
bu nasıl olacak dersen kadınları bükecaksan, boş 
bırakmayacaksın” (GI:Hüsniye,42, Türk). 

Kadının nefsi erkeğin denetimi sonucunda olmayan bir şey haline 

gelmektedir. Ama “olmayan nefis” yine de başlı başına bir sorundur. Çünkü her an 

olabilir. Nefsin kontrol altında tutulması erkekler kadar yaşlı kadınların da 

sorumluluğundadır. Halime (67) söz konusu kontrolün gerekliliğini kendi 

sorumluluğu çerçevesinde açıklamıştır: 

“Sen eğer iyi bakmazsan, kontrol etmezsen kadındır yoldan çıkar. 
Bizim işimiz bu yani biz böyle yaparığ. Ama yine de güven olmaz 
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kadına, en iyisi de bir gün seni utandırabilir. Hangi derler ya 
ölürken bir adama babasının değil anasının adı sorulur… Yani bir 
kadının ne yaptığını ancak Allah bilir. Ama çok şükür bizim 
kadınlarımız yapmaz, en azından biz ona müsaade etmeziğ. Ama 
yine de onlara da güven olmaz… Benim evde kaç kızım gelinim 
var gözümü onların üstünden ayırmam. Niye onlara 
güvenmediğimden değil, haşa… Ben onlara değil erkeklere 
güvenmem, gelir kandırırlar kadınlar akılsızdır hemen namuslarını 
verir. Hele ben eve gidim bakım bizimkilerin namusu yerindedir 
(gülüyor)” (GI:Halime 67, Türk). 

Görüşmecinin espri olarak dillendirdiği son cümle aslında kadın hazzından 

duyulan korkuyu görünür hale getirmektedir. Yukarıda aktarılan alıntılar GI ve 

GII’ye üye kadınların kendi hazlarına bakış açısını yansıtmakla kalmamakta, 

kadınların aynı gruba üye ereklerlerle benzer bakış açısını paylaştığını da 

göstermektedir. 

Kadınlar da erkekler gibi arzularının varlığını utanç kelimesi ile 

tanımlamakta ve kadının kendinden duyması gereken utanca sıklıkla vurgu 

yapmaktadır. İkinci olarak, kadınlar da erkekler gibi önce kadın hazzının olmadığını 

ve erkek hazzının kadın hazzından güçlü olduğunu savunmakta, fakat ardından da 

kadın arzusunun denetlenemezliğine vurgu yapmaktadır. Kadın hazzının 

denetlenemezliğinin yarattığı korku erkekler kadar kadınlar tarafından da 

paylaşılmaktadır. 

 Bu aşamada sorulması gereken soru, kadınların bu bakış açısını neden kabul 

ettiğidir. Bu sorunun yanıtının tartışılacağı başlığa geçmeden önce GIII’e üye 

kadınların, kadın ve erkek hazzına bakışı aktarılacaktır. 
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2.2.3.3.2.2. Ne Utanç Ne Şeref, “Temiz/Güzel Ahlak” 

Kadın cinselliğine ilişkin “şehirlinin” söylemi; kadının erkekler tarafından 

kapatılarak denetlenmesinden, kadının kendi “vicdanıyla” baş başa bırakılarak 

denetlenmesine kaymıştır. Eve kapatılmadığı, ve kısmen özgür olduğu bu ataerkil 

yapıda kadın artık bedeniyle sadece cinselliği imleyen bir özne olmaktan çıkmaya 

başlamıştır. Kadının sadece bedeniyle cinselliği temsil ettiği düşünülen bir söylemsel 

alandan bu kez bedenin cinsiyetsizleştirildiği bir söylemsel alana kaydığı 

gözlemlenmektedir. Bedenin cinsiyetsizleştirilmesi aynı zamanda hazzın yokluğu 

olarak okunmaktadır. Cinsiyetsizleştirilen kadın kendi “vicdanıyla” baş başadır. 

Vicdan kesinlikle “temiz ahlak” ile ilişkilidir.  

Bu bağlamda GIII’te varlığıyla sadece erkek arzusunun nesenesi olan 

kadınlık tanımlarından cinsiyetsizleştirilmiş bir beden olarak kurgulanan kadınlık 

tanımlarına doğru bir evrilme vardır. Algılardaki bu dönüşüm beraberinde, kadınların 

kamusal alanda görünürlüğünün önünü açtığı gibi, aynı zamanda kadınların 

“namuslarını” kendilerinin korumasına dair bir inancın da kapılarını açmaktadır. 

Artık evde kapalı tutularak kontrol edilemeyen bir kadın neslinin varlığından söz 

edilebilir. Bu kadınların kendi cinsellikleri ile ilgili algıları ise çalışma açısından 

büyük öneme sahiptir. 

Ancak ikinci gruba üye kadınlar da kadın hazzının erkek hazzından daha 

güçlü olduğuna ilişkin açık söylemi paylaşmaktadır. Evli ve bir kız çocğu annesi 

öğretmen Sevgi de bu savı paylaşan kadınlar arasındadır: 

“Kadınlar erkekler gibi değil… Yani bir kız evlenene kadar cinsel 
ilişkiye girme ihtiyacı duymaz, ya da kadın kocası istemediği 
sürece aylarca yatmayabilir. Ama erkek öyle değil, o durmaz. Yani 
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bu yüzden kadınlar daha kontrollüdür, öyle de olması 
gerekmektedir” (GIII, Sevgi, 31, Kürt). 

Sevgi ile aynı fikirlere sahip olan GIII’teki tüm kadınlara göre; kadın 

hazzının “erkeğinkinden az olması” onun doğasından gelmektedir. Ancak bu 

durumda şu sorunun cevaplanması gerekmektedir: “doğal olarak” “erkeğinkinden az 

olan” kadın hazzı niye “temiz bir ahlakla” denetlenmektedir? Devlet memuru Zuhal 

(45) bu sorunun cevabını şöyle vermiştir. Bu cevap kadın hazzına ilişkin örtük 

söylemi açığa çıkartmaktadır: 

“Yani kadınların kontrollü olması öncelikle kendini korumaları 
için gerekli… Çünkü kontrolsüz kadın karşısında erkek kendini 
kontrol edemez. Kontrolsüz kadın çok tehlikelidir. Bir kadında 
eğer ahlak yoksa düzeni yıkar. Yani ben bakarım eğer bir kadın 
çok serbestse, kendimi de kocamı da ondan korurum. Var öyle 
arkadaşlar, bakarsın ağzından yatak odasını düşürmez, giyimi bir 
garip, erkeklerle çok serbest konuşur. Yani o tür kadınlarla benim 
arkadaşlık etmeme kocam da müsaade etmez” (GIII:Zuhal, 45, 
Türk). 

Sınıf öğretmeni Sevgi de Zuhal’le benzer fikirlere sahiptir. Sevgi (31)’ye 

göre “bir kadın kocasına bile kontrollü yaklaşmalıdır”: 

“Ben de kocam da üniversite mezunuyuz. Yani şahsen ben eğer 
kocamdan fazla talepkar olursam, ya da ne bileyim, seksi iç 
çamaşırları giyip garip hareketler yaparsam… Yani bakımlı olmak 
değil kastım şuh olmak… Kocam bunları nereden öğrendin diye 
hesap sorar ki sordu da (gülüyor)… O yüzden kadın her zaman 
sınırını bilecek” (GIII:Sevgi, 31y. Kürt). 

“Sınırını bilen kadınlar” namus olgusuna ilişkin örtük söylemin bir bileşeni 

olarak karşımıza çıkmaktadır. GIII’te yer alan kadın görüşmecilerin tamamı sınırını 

bilmeyen kadınların, hem kendi ahlakları hem de kocaları için bir tehlike olduğunu 

söylemiştir. Kadınlara göre hemcinsleri “aslında erkeklerden çok daha tehlikelidir”, 
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çünkü bir kadın “doyumsuz olduğunda her şeyi yapabilir”. Yukarıda görüşleri 

aktarılan Sevgi de bu şekilde düşünen kadınlardandır: 

“…yani derler erkekler tehlikelidir… Allah aşkına eğer bir kadın 
erkeğe mesajı vermezse erkek onun yanına yanaşmaya cesaret 
edebilir mi… kadınız açık konuşalım, eğer bir kadın doyumsuz ve 
müsaitse her şeyi yapar ve erkeğe de her şey yaptırır. Erkek elinde 
oyuncak olur çıkar… çünkü güçsüzdür erkek kadın karşısında… 
bu yüzden ben derim ki Allah erkekleri doyumsuz, tatminsiz 
kadınlardan korusun. Bir kadın bir erkeği bitirebilir. Yani benim 
okulda bayan meslektaşlarım var öyle son derece doyumsuz tipler. 
Ben onlardan uzak dururum ve kocamla da aynı ortamda 
bulundurmam. Korkarım, yani bir kadın olarak ben kadınlardan 
çok korkarım. O yüzdendir bir kadına temiz ahlak erkekten çok 
daha lazım. Temiz ahlakı olmayan kadın herkesi silebilir… bir tek 
kendi keyfinin peşine düşer sonu kötü olur” (GIII:Sevgi,31, evli, 
Kürt).  

Bu grupta üye tüm kadınlar “kontrolsüz kadın”ın “toplumsal düzen” 

açısından “tehlikeli” olduğuna inanmakta ve bu yüzen de kadınların “temiz ahlak” 

çerçevesinde denetlenmesi/kendilerini denetlemeleri gerektiğine vurgu yapmaktadır. 

Temiz ahlak, “erkekten az olduğu” veya “ olmadığı” savunulan kadın arzusunun 

denetiminde işlev görmektedir. Bu grup açısından hazzın kontrolünün karşılığı 

okumak/çalışmak/sosyalleşmektir. Kontrolsüz kadınların kamusal alandaki varlıkları, 

meşruluk temelini yitirmektedir. Başka bir ifadeyle hazdan vazgeçmek, kadınların 

kamusal alandaki varlığının bedelidir. Ancak haz, her koşulda varlığını korumaktadır. 

Avukat Ayşegül (28) kadınların kamusal alana çıkışlarının bir bedeli olarak gördüğü 

“cinsiyetsizleştirmeyi”şu şekilde tartışmıştır: 

“Bizden beklenen nedir, okutuluruz, çalışmamıza izin verilir, 
arkadaşlarımız olur… Ama hep bir sınır vardır: İleri 
gitmeyeceksin. Yani okurken erkeklerle çok samimi olmayacaksın, 
giyimine dikkat edeceksin, üniversiteye gittin, erkek arkadaşın 
olabilir ama sınırını bileceksin, yani cinsel temas hele ilişki 
olmayacak, çalıştın yine aynı çerçeve… Erkek gibi olacaksın, ama 
erkek gibi rahat ve özgür değil, karşı cinse erkek gibi 
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yaklaşacaksın, ona kadın olduğunu hissettirmeyecek, bir mesaj 
vermeyeceksin. İşte bizim okumamız, çalışmamız anacak bu 
kurallara uymak durumunda mümkün” (GIII:Ayşegül 28, Kürt). 

Bu kabuller kadınların kendi arzularını yok saymaları, ya da yok sayıyor gibi 

davranmalarına yol açmaktadır. Arzunun yokluğunun namusun varlığı olarak 

okunduğu bu sosyolojide, kadınlar bu koşullara uyarak kamusal alana çıkma hakkını 

elde etmektedir. Bu aşamada sorulması gereken soru her iki gruba üye kadınların 

kendi arzularını nasıl bastırdıkları, ya da arzuyla dolayısıyla hazla nasıl bir mücadele 

içine girdikleridir. Bu sorunun yanıtı takip eden başlıkta aranacaktır. Bunun yanıtı, 

aynı zamanda kadınların ataerkil yapıyla girdikleri pazarlığa malzeme olan hazlarına 

ve bu hazzın bastırılmasında diğer kadınlarla girilen ötekilik ilişkisine yönelik bir 

tartışmayı da içermektedir. 

 

2.2.3.3.3.  Namus ya da değil: Hazzın Denetimine İlişkin Verilen 

Eğitimin Kadınlar Açısından Yorumlanması  

Aksu Bora (2005) kadınların öteki’si olarak erkekleri tanımlamanın yanlış 

bir tespit olduğunu söyler. Çünkü, içinde bulundukları tabiyet konumu nedeniyle 

kadınlar, öznellik konumlarını kurarken kendileriyle benzer konumda olan diğer 

kadınlara başvurmaktadır. Erkeğin egemen konumu kadının onu ötekisi olarak 

almasının önünde engeldir. Savunulduğunun aksine kadın özneler öznellik 

konumlarını yine diğer kadın öznelerle girdiği ilişki çerçevesinde yeniden inşa 

ederler. Bu ilişkinin şekli kadınların üyesi olduğu sınıfsal konuma göre çeşitlenir 

(Bora, 2005). 
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Araştırma kapsamında elde edilen veriler bu tezi iki yönlü doğrulamıştır. 

Birincisi, kadınlar ataerkil yapıyla girdikleri pazarlıkta kendi konumlarını 

güçlendirmek için öteki olarak gördükleri kadınları kullanmışlardır. Kentli ve eğitimli 

kadınlar kamusal alana çıkışlarının meşruluk zeminini, eğitimsiz ve köylü kadınların 

sahip olduğu namus değerinin güçsüzlüğü ile kurmuşlardır. Bu kadınlara göre köylü 

kadınlar, eğitimsiz oldukları için ahlaki değerlerden yoksundurlar. Bu yüzden de 

namus temelli baskıların hedefi kendileri değil onlardır. 

Eğitim seviyesi düşük ve kentin varoşlarında yaşayan ikinci grupta yer alan 

kadın görüşmeciler ise kendilerinin gördüğü namus temelli baskıyı namuslarının 

göstergesi olarak açıklamışlardır. Kendi namuslarının aile için değerli olduğunu, bu 

yüzden de “şehirli kadınlardan” farklı olarak erkekler tarafından önemsendiklerini 

savunmuşlardır. Bu grupta yer alan kadınların namuslarının göstergesi olan kamusal 

alana çıkmama, aynı zamanda ikinci gruptaki kadınların namussuzluğun göstergesi 

olarak okunan kamusal alana çıkmanın karşıtıdır. 

Her iki guruba üye kadınlar açısından da namus temelli gördükleri baskının 

meşrulaştırılmasında öteki kadınlık konumu, başvurulan temel referans noktasıdır. Bu 

başlık altında yapılan tartışma açısından da durum böyledir. Kadınlar, ev-içinde 

aldıkları bedenin denetimine ilişkin olan eğitimi, kendilerini üstün kılan bir unsur 

olarak tanımlamaktadır. Bu eğitimi, öteki kadınlarda olmayan ahlaki değerlerin 

kaynağı olarak imleyerek meşrulaştırmaktadır. Daha da önemlisi, bu eğitimi verenin 

erkekler değil kadınlar olmasıdır. 

Kadınlar, verdikleri eğitimle erkek toplumunda saygın bir yer edinme 

şansına sahip olmaktadır. Bu nedenle de bu başlık altında analiz edilecek veriler, hem 
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ataerkil pazarlık kavramı hem de kadınların öteki olarak kimi kurduğu sorusu 

çerçevesinde analiz edilecektir. 

 

2.2.3.3.3.1.  “Köylünün” Haz Terbiyesi ve Anneler  

Eğitim ve gelir seviyesi düşük ve bir aşiret bağı olan ailelere üye kadınların 

temelde kendi cinselliklerinden utanmaları ve hazlarının yaratacağı kargaşadan 

korkmaları üzerinden verilen bir eğitimle yetiştirildiği anlaşılmaktadır. Bu 

kadınlardan küçük yaştan itibaren, aileleri zarar görmesin diye kendi bedenlerinden  

“utanmaları”, bu bedeni “sakınmaları” ve kendi bedenlerinden “korkmaları” 

istenmektedir. Bu korkunun görünür olduğu kavram namustur. Hüsniye(42)’nin 

ifadesiyle, “namus korkusunu bir kızın içine koyan da annedir”;  

“Ben şöyle 15’ime geldim anam aldı beni karşısına dedi ki bak sen 
güzelsin, sarışınsın, buralarda senin talibin çok olur, sana bakan da 
çok olur. Bizim dostumuz düşmanımız çok. Bir kız çabuk orospu 
olur, yani aklından ne geçse orospu olabilirsen. Ya da bir erkeğin 
gözünün içine baksan, ya da onu aklından geçirsen… E sen orospu 
oldun mu, bizim adımızı kirlettin mi seni ben kendi elimle 
öldürürüm dedi. Sonra ben korktum kafamı kaldıram, yabancı bir 
erkek bırak babamla kardaşımla konuşsam sandım orospu 
olacağım. Hele unutmam bir gün bize biri gelmişti ben konuşurken 
kendime hakim olamadım adamın gözlerinin ta içine baktım. 
Dedim bak hele orospu oldum. Anamın yüzüne bakamadım aylarca 
dedim namusum gitti” (GI:Hüsniye, 42, Türk). 

 

Bu kadınlar için namusa ilişkin değerlere bağlı yaşamak ve bu değerlere 

bağlı kızlar yetiştirmek ataerkil toplumsal yapıda saygın olmalarının tek yoludur. Bu 

yol dördü kız olmak üzere yedi çocuk annesi olan Lughod (45) için de kesinlikle 

arzunun bastırılmasından, dolayısıyla hazzın yok sayılmasından geçmektedir: 
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“…Yani bizde eğer kadın orasına edemezse bil ki onun bir köpek 
kadar ne değeri olur ne de yaşamaya hakkı olur. Bu yüzden biz 
kendimiz de öyleyiz, kızlarımızı da öyle yetiştirdik çok şükür” 
(GI:Lughod, 45, Kürt) 

Namusun kadını değerli kıldığına ilişkin söylem beraberinde “iffetsiz” 

kadınların değersiz olduğuna ilişkin bir söylemi de doğurmaktadır. Birinci grupta yer 

alan kadın görüşmeciler, eğitimli ve çalışan kadınların namus yönünden zayıf 

olduklarını söylenmekte, böylece kendi konumlarını güçlendirmektedir. Bu tür bir 

söylem ise namus olgusunun kadınlar tarafından nasıl yeniden üretildiğini görünür 

kılmaktadır. Bu bağlamda en sık tekraralanan ifade, kadının eğitim alsa da kariyer 

yapsa da “sonuçta kadın” olduğudur. Kızı henüz üç yaşında olan Zelal (20) de bu 

çerçeve içinden konuşmaktadır: 

“Yani kadın kadındır erkek erkek. Şehirliler kızlarını okutur, o 
kadar masraf yapar, sonu ne… Gidip başkasının malı olacak, kız 
çocuğu oğlan çocuğu gibi evlet mı yok, o gider bir erkeğin avradı 
olur o kadar. Yani bir kadın ancak kendine, namusna sehep çıkarsa 
kadındır. Gerisi boştur ister kaymakam olsun ister hakim. Benim 
gözümde boştur. O yüzden ben kızlarımı öyle yetiştirirem yani 
kaymakam olup orasına edemeyacağına evde namusuyla otursun” 
(GI: Zelal, 20, Kürt) 

 

Annelerin kızlarına verdiği bu eğitim kocayla iletişimden, mirasa kadar 

genişlemektedir. Bu eğitimin görünür olduğu temel kelime istemek fiilidir. İstemek 

fiili kadınlara verilen haz terbiyesinde kilit öneme sahiptir. Yukarıda görüşleri 

aktarılan Zelal (20), bir kadının bir şeyi “istemesi veya istememesini”, o kadında 

hazzın olduğuna dair bir gösterge olarak yorumlamış ve şöyle demiştir; 

“Yani bir kız kadın ne bilir ben bunu isterem istemem diye. Bir 
kadın burasına edemezse (ağzına), orasına da edemez (cinsel 
organına). Şimdi bu gün canım bunu isti diyen kadın yarın bu 
kocayı isti, bunu istemi de der… O yüzden benim kızım daha 
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küçükken bir yemeğe biz bunu beğenmedik dedi mi, onu vururum” 
(GI:Zelal, 20, Kürt). 

Aynı görüşmeciye peki oğlunuz yemek seçtiğinde döver misiniz dendiğinde 

şu yanıt alındı; 

“Oğlan ister kızım… yani bu gün ister ki yarın da istesin… 
Beğenir, beğenmez… erkektir o” (GI:Zelal, 20, Kürt). 

GIII’e üye olan Sevgi (30) çocukluğunda başından geçen bir olayı şu şekilde 

anlatmıştır; 

“Ben çok küçüktüm. Annem bulgur pilavı yapmıştı. Ben 
sevmiyorum bu yemeği yemem dedim. Beni bir dövdü, iki gün 
kemiklerim sızladı, ağlaya ağlaya oturdum yedim. Aradan yıllar 
geçti, anne dedim, niye bulgur yemedim diye beni dövdün? Bana 
dedi ki, bir kız istemeyi istememeyi öğrenirse yarın bir gün 
ailesinin başına iş açar” (GIII: Sevgi, 31, Kürt). 

Bu görüşmeci annesinin ne demek istediğini ancak “cinsellikle tanışınca”, 

yani üniversite yıllarındaki sevgilisi ile şimdi kocası olan “adamı” karşılaştırınca 

anladığını söylüyor;  

“Bir erkekten hoşlandım… yani aklıma direk annemin beni 
dövdüğü gün geldi… Onu istiyordum… Yani sevdiğim bir yemeği 
istemek gibi… ama yiyememek, yani korku, alacağın hazzın 
bedelinin çok olmasından duyduğun korku… Sonra okul bitti, 
uygun görüldü tanıştık evlendik… Yıllardır sevmediğim bir yemeği 
yer gibi hissediyorum… yani kocamla beraberken… ve sevdiğim 
yemek aklıma geliyor… Ama yediğim dayağı hiç unutmadım” ” 
(GIII: Sevgi, 31, Kürt). 

 

İstemek fiilinin kapsadığı alan, içerdiği anlam açısından hem çok geniş, hem 

de kadınların yaşamı üzerindeki etkisi nedeniyle belirleyicidir. Bir kızın evleneceği 

adamı isteyip istemediğini belirtmesi, ailesinden miras istemesi, kocasından “o işi” 

istemesi şeklinde uzayan bu liste, kadınların toplumsal cinsiyet konumlarının, yine 
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onlara ilişkin olan cinsellik tanımları ile ilişkisini ortaya koymaktadır. Kadınların 

öznellik konumlarının bir görüşmecinin ifadesiyle nasıl “yok”luk üzerinden 

yükseldiğini görünür hale getirmektedir. 

Bu bağlamda bir kızın, evleneceği erkeği isteyip istememesi ile ilgili fikir 

bildirmesi en büyük yasaklardan birini oluşturmaktadır. Bir kızın eş seçiminde fikrini 

açıklaması, yine bir kızın arzusunun olduğu anlamına gelmekte ve yasaklanmaktadır; 

“Şimdi bizim buralarda eğer bir kız bir erkeğe aşık olsa, evlense de 
o kız için iyi konuşmazlar. Yüz yıl geçse de derler o kadın 
kötüydü, yangındı, gitti bir erkeğe kendini yapıştırdı… Yani ben 
kendim yaşadım bunu. Kocama aşık oldum evlendim. Hala 
konuşurlar bilirim” (GII:Hatice, 22, Arap). 

Evlilik sırasında gençlere fikir sorulup sorulmadığına ilişkin sorunun yanıtı 

aynı görüşmeci tarafından şu şekilde verilmiştir; 

“Şimdi sorulur tabi, eskisi gibi kalmadı…Oğlanlar gider zaten 
seçer kızı gelir analarına söyler uygunsa olur… Kızlar… yapamaz 
ele şey. Yani bir kız birini sevise bile saklar. Yoksa ailesi inada 
biner der sen bizim şerefimizle oynadın aşık oldun nasıl yaptın… 
Yani olacağı varsa da olmaz biter o iş. Yani bizde çok büyük bir 
ayıptır o ele kız çıksın babasına ben bunu isterem istemem desin. 
Yani bu demektir ki ben bu adamı koynuma almak isterem, 
beğendim bunu istemem beğenmedim.” (GII:Hatice 22y Arap). 

Kadınların baba/kardeş tarafından seçilen eşle cinsel ilişkisi de ayıplar 

arasındadır. Çünkü kadının kendi seçmediği eşini “istemesi onun yangın olduğunu” 

gösterir. GI’e üye olan evli ve iki çocuk annesi Hayriye de “kocadan isteme”yi ayıp 

bulanlar arasındadır: 
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 “…olmaz bizde ele işler, kadın ne bili istiye. (gülüyor) Bu gün 
kocasını isteyen yarın gider başka erkeği. Zaten bizim kocalarımız 
da biz ele bir şey yapsak bunu nerden öğrendiz diye vururlar. Yani 
biz kocaya gidip bu gece istiyem desek derler ne yangın karıdır” 
(GI:Hayriye 48, Türk). 

Kadınların cinselliği yaşamalarına izin verilen tek erkek olan kocalarıyla 

olan ilişkilerine yönelik geliştirilen söylem, kendi cinselliğine ve hazzına ilişkin 

duydukları korkunun ayıplar ve yasaklar kategorisinde nasıl açığa çıktığına ilişkin 

göstergeler olarak kabul edilebilir. GI ve GII açısından baba ve erkek kardeşlerin 

yanında “kocayla konuşmak bile ayıptır”. Kocayla konuşmayı ayıp bulan isimlerden 

biri de GI’e üye bekar ve İmam Hatip lisesi öğrencisi Aliye (16)’dir. Aliye GI’de yer 

alıp lise eğitimi gören tek kadındır. Kendi ifadesiyle “İmam Hatip diğer liselerden 

(karma eğitim veren liseleri kastediyor) daha mutasıp olduğu için onlara (ailesini 

kastediyor) uygundur”: 

“Benim ablalarım bu gün var içlerinde on senelik evli bir gün bile 
babam ve kardeşlerimin yanında eniştelerimin adını söylemediler. 
… yani kocaları ile konuşmazlar da onların yanında… yani bizde 
ayıp karşılanır… Anam der hep onlara (ablalarını kastediyor) yani 
demezler mi bu kadın ne arsız, kocasına ne kadar düşkün… yani 
ne kadar yangın kadınlarsınız ki babanızın kardeşlerinizin yanında 
böyle konuşursunuz (kocalarınızla). O işe ne kadar düşkün…. 
Ama bakiyem şehirli kadınlara babalarının kardaşlarının yanında 
kocalarıyla konuşurlar, onların koluna girerler, yani çocuklarını 
bile severler. Yani bizim kadınlarımızda yoktur…” (GI: Aliye 16, 
Kürt).  

Aynı gruba üye Lughod (45) bir kadının kocasıyla baba evinde diyaloğa 

girmesini yanlış bulduğunu söylemiştir. Kadın için diyalog, kadının “o şeye o kadar 

düşkün”  olduğunu göstermektedir. “Şehirli kadınlar” kocalarıryla “babaları 

kardeşleri yanında konuştuğu” hatta “canını canına değdirdiği (el ele tutuşmak gibi 

fiziksel temasları kastediyor)” için “yangın” ve “ahlaksizdir” (GI:Lughod, 45,Arap). 
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Birinci gruba üye kadınlar, gündelik pratiklerinde sistemli bir şekilde 

kendilerinin cinsellikten hoşlanmadıklarını, haz almadıklarını kanıtlamak zorunda 

hissetmektedir. Bunu kanıtlamak için en sık başvurulan yöntem ise kocayla iletişimde 

belli bir mesafenin korunmasıdır. Bu nedenle karı koca ilişkileri mesafelidir. Karı ve 

kocanın beraber geçirdiği zaman azdır ve karısıyla çok zaman geçiren erkek zayıflıkla 

suçlandığı gibi kocasıyla zaman geçirmeyi talep eden “şehirli”, “okumuş”, “yabancı” 

kadın da “koca yangını ve erkek düşkünü” olmakla suçlanır. Evli olan Hüsniye (42) 

de bu düşünceyi paylaşmaktadır: 

“Şehirlilere bakaram anam nedir onlar, yangındır hepsi… Yani 
kocalarını bir saniye yalnız bırakmazlar derler hele kaçacak ne 
olacak. Erkektir ne olacak gider sana geri gelir. Hem ben gelsin de 
istemem. Yani gece üstüme geldiğinde derem hele Azrail çöktü 
üstüme. Ama onlar (şehirli kadınlar) eledir, edebilirler bir koca 
için öleler” (GI:Hüsniye, 42, Türk). 

Hüsniye hamileliği de “o işin” göstergesi olarak tanımlamakta, bu yüzden de 

hamilileğin kadın tarafından gizlenmesi gereken bir ayıp olduğunu savunmaktadır:  

“Şimdi ben hamile olunca saklaram bunu kardaşım, babam 
bilmez… çok ayıptır bizde. Anam… dedi ki senin karnın şiş, belli 
o işi yapmışsan sakın ha baban kardaşın bilmesin, anlamasın. 
Bizim terbiyemiz... Yani o işi yaptın karnını şişirdin. Şimdi 
bakiyem şeherliler ele karınları şiş dolaşiler babalarının yanında, 
yani ha o işi açık açık yapmışsan babanın önünde ha ele 
gezmişsen. Yani kadın dediğin bazı şeylere dikkat edecağ… 
Mesela ne bilem kendinden ar edecağ, o yüzden kocasını koluna 
takıp gezmağa hakkı yoktur, derler sen o adama çok şey yapisen… 
yani onun için yanisen(yanıyorsun)” (GI:Hüsniye 42, Türk). 

Kadının kocasıyla girdiği ilişkinin bu çerçevede yorumlanması dikkat 

çekicidir. Görüşmeci öteki olarak konumlandırdığı kadın aracılığıyla kendi 

konumunu güçlendirmektedir. GI ve GII’ye üye kadınların  “cinselliğe önem 

vermediklerini” ya da kocalarıyla yaşadıkları cinsel ilişkiden haz almadıklarını 
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kanıtlamak için geliştirdikleri söylemsel alan, miras ve boşanmaya ilişkin konuları 

kapsayacak genişliktedir. Miras da, boşanma talebi, kadının bir şeyi/erkeği isteyip 

istememesinin göstergeleri olarak okunmaktadır. GI ve II’ye üye tüm kadınlar gibi 

evli ve beş çocuk annesi Münevver (45) de “baba evinden miras almayı ayıp” olarak 

tanımaktadır: 

“Şimdi ben gidem babamdan mal istiyem kocama verem ha, 
olmaz… Demezler ki koca yangınıdır bu karı. Koca kim, eloğlu… 
yüz kocayı bir kardaşa kurban ederem. Yani ben kocanın peşine 
düşüp elin oğlu için kardaşlarımı yere vurmam. Ama yeni adet 
valla alırlar tarlayı götürürler kocalarına verirler, yani hem 
kendilerini hem mallarını kocalarının altına sererler. Sıçam 
kocanın ağzına onun ağzı malımı yemeğe layık mı (gülüyor)”. 
(GII:Münevver, 45, Arap).  

Aynı yaklaşım kadının boşanmasına ilişkin görüşlere de sinmiştir. GI’e üye 

Fatoş (18)’a göre boşanma: “kuma gelse bile yanlıştır”: 

“Şimdi bizim yan komşu avradının üstüne kuma getirdi. Avradı da 
bıraktı getti. Yani biz komşuya dedik bu avrat şeherlidir siye 
olmaz. Yani yalan mı doğrumu derler kadın zati çok yangınmış 
adam baş edememiş bıkmış ondan yenisini getirmiş ki getsin. 
Demiş ben kocamı kimseyle paylaşamam. Ne kadar ayip. Kadın ne 
bili bele demağ. Erkek alır, sen de otur bir köşede çocuklarını 
büyüt. Yani ne kadar yangın karıymış… ne kadar şeye 
düşkünmüş…” (GI:Fatoş, 18, Arap).  

Şehirli kadınla namus olgusu üzerinden kurulan ötekilik ilişkisi, GI ve 

GII’ye üye kadınların değer kazanmak için en çok kullandığı yollardan biridir. Namus 

olusunun kendini değerli kılmada sahip olduğu önem yine bu grup açısından hazzın 

yokluğuna yapılan vurgunun sıklığı ile görünürlük kazanır. Aile içi eğitimde hazzın 

varlığına işaret eden en küçük göstergenin cezalandırılmasında, kadınların aldığı 

sorumluluk namus olgusunun yeniden üretilmesinde üstlendikleri rolü açığa 

çıkartmaktadır. Söz konusu eğitim açısından, kızın talepkar olmasını önlemeye 
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yönelik geliştirilen stratejilerin büyük önemi olduğu gözlemlenmiştir. Annenin 

kızlarını namuslu şekilde yetiştirmesi ise onun toplumsal yapı içinde saygı 

görmesinin en temel ve en önemli koşuludur.  

Yukarıda aktarılan tartışmada görünürlük kazanan bir diğer nokta kadınların 

erkeklerle kendi hazlarına ilişkin geliştirdikleri söylemsel alanda vardıkları 

uzlaşmadır. Bu uzlaşım aracılığıyla kadınlar, kendi hazlarını yok sayarak, kendi 

hazlarını yok sayan kızlar yetiştirerek, öncelikle yaşama hakkını kazanmakta, 

ardından da toplumsal yapı içinde saygın bir konum elde etmektedir. Bu ataerkil 

pazarlığın karşılığında kadınlar yaşamlarını almakta, karşılığında ise bedenlerinden 

vazgeçmektedir. 

Namus olgusu eğitim seviyesi düşük kadınların cinsiyet/toplumsal 

cinsiyetinin altında yatan dinamik, bir adelet sorunudur. Olgunun temelde kadın 

cinselliğine ilişkin geliştirilen söylemsel alan içinde tanımlandığı gözlemlenmiştir. Bu 

söylemsel alanın temel bileşeni kadın hazzının yokluğu veya yok sayılması üzerine 

geliştirilen yasaklar ve kurallardır. Bu kuralların tesisinde anne olan kadınlar da görev 

almaktadır. Kentli nüfus açısından kadınların toplumsal cinsiyet tanımları açısından 

namus olgusunun belirleyici olduğu söylenebilir. Takip eden başlıkta kentli kadınların 

kendi hazlarını nasıl “terbiye ettikleri” tartışılacaktır. 

 

2.2.3.3.3.2. “Şehirli” Annelerin Kızlarına Verdiği Haz Terbiyesi  

Daha önce de aktarıldığı gibi kentli kadınlar kendilerini, kendi sahip 

oldukları cinsel ahlak aracılığıyla koruduklarını savunmuştur. Bu kadınlar, sahibi 
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oldukları cinsel ahlakın eğitimsiz kadınların sahip olamadıkları cinsel ahlaktan üstün 

olduğuna inanmaktadır.  

Kentli kadınların kendileri için çizdiği çerçevenin doğruluğu tartışmaya 

açıktır. Bu kadınlar hazlarının eğitim aracılığıyla nasıl bastırıldığını gösteren ifadeler 

kullanarak aslında kendi istekleriyle sahip olduklarını savundukları “cinsel ahlakın” 

oluşturulmasında kendi rızalarını sorgulanır hale getirmiştir. Kadın görüşmeciler her 

ne kadar kendi istekleriyle kendilerini denetlediklerini söyleseler bile bu isteğin ne 

kadarının onlara ait olup olmadığı sorusu yanıtsız kalmaktadır. Ancak bu başlık 

açısından, önemli bir soru daha vardır. O da, bu sınıfa üye kadınların “kendilerine ait 

olduğunu” savundukları cinsel ahlakı, hangi ötekilik konumlarıyla girdikleri ilişki 

aracılığıyla kurdukları ve kabul ettikleridir. Bu sorunun yanıtını, tıp doktoru olan elli 

yaşındaki Delal’in namus cinayetlerine ilişkin ifadelerinde bulmak mümkündür:  

“Biz eğitimli ve gelir düzeyi yüksek kentliyiz, yani gerçek Urfalı 
biziz. Bizde kadın erkek ilişkileri medenidir, namus cinayeti 
işlenmez, kızlarımın tamamı üniversitede okur ve çalışır. Urfa’yı 
köyden göçen, ilçeden göçen, yani eğitim alsa da köylü kalan 
insanlar bozdu. Yani ben kendim üniversite okudum. Kimse gelip 
benim tepeme namus namus demedi. Kimse benim namusumu da 
korumadı. Namus dedikleri ne ki, aslında olmadığını gösteriyor 
onlarda ki bu kadar çok üstüne düşüyorlar. Benim ahlakım benim 
en büyük koruyucum ve ben bu ahlakı kendim için korudum, 
kızlarımı da öyle yetiştirdim. Bir günden bir güne babaları bana 
aman kızlarımızın namusu ne oldu demedi. Çünkü benim ahlakımı 
bilir, kızlarımınkini de” (GIII:Delal, 50, evli, Kürt). 

 

Kentli görüşmeci açısından namus yerini alan cinsel ahlak söylemi, namusa 

ilişkin değerlerin öğretiliş şeklini de değiştirmiştir. Ancak bu sınıf açısından da 

kadının ve erkeğin cinsel saflığı farklı anlamlara sahiptir, bu farklılığı öğretecek kişi 

kesinlikle annedir: 
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“Bize annem öğretti… Yani oturup kalkmamızı, konuşmamızı, 
davranışlarımızı… Hiçbir zaman aman namusunuz demedi. 
Okulumuzu iş hayatımızı destekledi. Ama ahlaklı olun dedi. Yani 
şöyle önünüze gelen adamla çıkmayın, evlenmeden önce cinsel 
ilişki yaşamayın gibi konuşmalar olmadı aramızda. Ama biz hep 
bildik annemin sınırlarını ve ona göre davrandık.” (GIII:Emel 22, 
Türk) 

Şanlıurfa dışında bir üniversite son sınıf öğnecisi olan Emel’in sınır dediği 

şeyler aslında namus değerlerinin korumayı amaçladığı unsurlardır: 

“Sınır dediğim, ben evlenmeden bir (cinsel) ilişki yaşamam. 
Çıkıyorum ama annemle evlilik aşamasına gelene kadar 
tanıştırmam… yani erkek arkadaşımla aynı okulda okuyoruz… 
sabah akşam birlikteyiz… bunu annem de biliyor ama şunu da 
biliyor ki benim ahlaki değerlerim… namus değil bu benim 
sınırlarımı belirler.” (GIII:Esra 22, Türk). 

GIII’e üye her kadın, kendi sahip olduğu ahlak anlayışını “köylü kadınların” 

sahip olduğu “namustan” “üstün” gördüğünü açıkça dile getirmiştir. GIII’ün anneleri 

ahlaklı olmak, ahlaklı kızlar yetiştirmekle övünmekte ve “kocalarından” “toplumdan 

gördükleri saygının” temel nedeni olarak bunları işaret etmektedir.  

Bu grup açısından namus artık dillendirilen bir olgu değildir. Acak namusa 

ilişkin sınırlar tüm aile bireylerinin üzerinde vardığı bir uzlaşmadır. GIII’e üye tüm 

kadınlar gibi lise mezunu ve ikisi kız olmak üzere dört çocuk annesi Muhlise (44) için 

de “bir annenin ahlaklı kızlar yetiştirmesi” saygınlığının kaynağıdır: 

“Çok şükür ben ahlaklı kızlar yetiştirdim. Bir gün biri gelip de bana 
senin kızın şurada şunu yaptı demedi, onlar dedirtmediler. 
Okuttum, çalıştılar ama yüzümü yere indirmediler. Telli duvaklı 
evlendiler, hepsi severek evlendi, ama ahlaklını korudular. Ben 
cahil kadınlar gibi yirmi dört saat kızlarımın başına ötmedim namus 
namus diye. Onlar öyle yaparlar da ne olur her türlü pislik onlardan 
çıkar” (GIII:Muhlise,44, Arap) 
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Muhlise gibi doktor Delal (50) iki kızını da iyi yetiştirdiği için “bir pisliğe 

karşılaşmadıklarını” söylemiştir. Delal’e  “pislik derken neyi kastettiği” sorulduğunda 

“pislik”in namussuzluğa gönderme yapan bir kelime olduğu ortaya çıkmıştır:  

“Yani kızları kaçar, evlerinin içinde yatar kalkar hamile kalır… 
Ama ben kızlara kızmam onların ailelerine kızarım. Çünkü kızları 
hayvan gibi yetiştiriyorlar, ne okul ne bir sosyal çevre. Ben 
doktorum, bana bir kız getirdiler kız beş aylık hamile. Ama hamile 
bile olduğunu bilmiyor. Farkında değil. Karnım ağrıyor demiş, 
getirdiler. Kim bilir kıza kim ne yapmış. O kızları o kadar çok 
baskılıyorlar ki bir erkek gelip tecavüz etse hayır diyemezler, 
kimseye şikâyet edemezler. Çünkü ayıbın kaynağı onlar, öyle 
görürler, suçlu bulurlar… Yani o kızı da kesin vururlar” 
(GIII:Delal, 50, Kürt). 

Görüşmecilerin ifadesi, eğitimli ve çalışan kadının kendi öznellik konumunu, 

eğitimsiz kadının cahilliği ve doyısıyla ahlaklısızlığına gönderme yaparak 

oluşturduğunu göstermektedir. Bu gruba üye tüm kadınlar gibi araştırma görevlisi 

Zeynep (25) de öğretmen olan annesinin “cahil kadınlardan” farklı olarak ahlaki 

değerlere sahip olduğunu, bu yüzden de “namusa”, yani erkek baskısına gerek 

kalmadığını savunmuştur:  

“Yani biz eğitimsiz de değiliz cahil de… Annem de değil… O 
yüzden ahlakımız var, birinin bizim namusumuzu korumasına 
ihtiyaç yok. Benim annem kızlarına hep bunu söyler: Siz bir 
bireysiniz. Ve ahlakın bizim en büyük yardımcımız olduğunu da 
söyler. Başımıza cahil kadınlar gibi adam dikmez, namus demez… 
zorla korumaz namusu… ben kendim hele hiç bizim ailede böyle 
bir şeyle karşılaşmadım” 

Tüm kadın görüşmeciler gibi yukarıda görüşleri aktarılan tıp doktoru Delal 

için de “köylü kadın”la girilen ötekilik ilişkisinde yeniden üretilen “namus”, ataerkil 

yapıyla girilen pazarlığın bir malzemesiydi: 

“…Tabi önemli yani benim saygın olmam için kızlarımın ahlakı 
önemli. Bir kızı anadan sorarlar. Yani kızın ahlaki problemleri 
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varsa annesinde suç ararlar. Yani icabında babası da der sen ne 
biçim kız yetiştirdin. Ben neler gördüm, kadın cahil kızı 
yönetmemiş, kız genç, gitmiş oğlanlarla yatmış, sonra 
öldürmüşler. Yani önemli olan eğitimli annelerle eğitimli ve 
dolayısıyla da ahlaklı kızlar yetiştirebilmek. O zaman namus da 
ortadan kalkar” GIII:Delal, 50, Kürt). 

Namus gerçekten ortadan kalkar mı? Araştırma kapsamında elde edilen 

veriler namusun eğitim ve kentleşmeyle ilişkili bir şekilde dönüştüğünü göstermiştir. 

Ama görüşmecinin iddiasının tersine, namus ortadan kalkmamaktadır. Namus, nihai 

hedefi kadın hazzının ve doğurganlığının denetimi olan ataerkil cinsellik söyleminin, 

özgün coğrafi ve kültürel koşullar içinde aldığı biçimidir. Young (1997)’ın da 

belirttiği gibi, kadınların yaşadığı tüm adaletsizliklerin temeli, söz konusu söylemsel 

alandır.  

GIII’te yer alan tüm görüşmeciler “namus değerinin” olduğu kadar, “namus 

cinayetlerinin” de kendi sınıfsal yapılarında “yeri olmadığını” sıklıkla 

dillendirmişlerdir. Namusun yerini GIII için sevgi temelinde tanımlanan cinsel ahlak 

almaktadır. Ancak aynı görüşmecilerin ifadeleri, denetimin olduğu yerde şiddettin de 

ortaya çıkabileceğini görünür kılmaktadır. Bir görüşmecinin ifadesiyle; “istisna 

durumlarında, her şeyin olma ihtimali” vardır.  

Sorun istisna durumlarının ne olduğu ve hangi şartlarda ortaya çıkacağıdır. 

İstisna durumlarını, sınıf öğretmeni ve bir kız çocuğu annesi Sevgi (30y) şu şekilde 

ifade etmiştir: 

“Bak şimdi namus bizim sınıfsal yapımızda yok gibi 
gözükmekte… Gerçekten de namus cinayeti çok nadirdir… 
istisnadır…. Bana sorsan sana ancak bir örnek verebilirim… O da 
öyle kız okudu, evden kaçtı gibi değil harbi, kadın kocasını 
aldatmıştır… Ama bu bir istisnadır… yani bir koca ayrıca 
dünyanın neresinde karısı, onu aldatsa öldürülmez ki… Ama diğer 
taraftan bizim sınıfta da kadın şiddete uğrar… Üstelik cahil kadın 
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şiddete uğrayınca bağırır, dışarı atar kendini… Bizim sınıftaki 
kadınlar konumlarından utanarak susar… Yani benim kocam 
giyim tarzıma, erkek meslektaşlarımla iletişim biçimime, 
arkadaşlarıma ve eve giriş çıkış saatlerime müdahele eder… Ama 
ben onunkileri bilmem bile… Ama fark nedir ? Bizim sınıftan 
eğitimli kentli kadınların zaten bu tür müdahelelere yer 
bırakmaz… Çünkü severek evlenmiştir, sadıktır yani ahlaki yapısı 
oturmuştur, bir bireydir… İşte sorun o ahlaki yapının olmadığı 
zaman ortaya çıkar… O zaman da erkek ne kadar eğitimli olrusa, 
ne kadar zengin olursa olsun, hiç fark etmez her şey olabilir…” 
(GIII:Sevgi,30, Kürt). 

Sevgi’nin yukarıda aktarılan ifadeleri çalışma için önemli olan bir noktaya 

işaret etmektedir: Eğitim ve gelir düzeyi namus olgusunun adını, tanımlandığı zemini 

ve tesisinde kullanılan yöntemileri dönüştürse de, amacı kadın hazzının denetimi olan 

namus, şiddet içeriğini, “istisna” durumları için olsa da korumaktadır. 

Sorun burada, erkeklerin kadınları denetlenecek birer nesne olarak 

görmeleridir. Bu bakış açısı sürdüğü sürece Leya Pervizat’ın (2005) da belirttiği gibi, 

namus cinayetleri, her türlü sosoyo-ekonomik yapıda işlenebilir, görüşmecinin 

verdiği örnekten de anlaşılacağı üzere işlenmektedir de. Buradaki sorun eril iktidarın 

kadın bedeni üzerindeki denetim hakkı ve bu hakkın meşruluk kaynağının sürüyor 

olmasıdır. Mackinon (2003)’un kelimeleriyle; kadın bedeni sömürünün nedeni değil, 

kökenidir. 

 

2.2.3.4.   Namusun varlığı, hazzın yokluğu üzerine bir tartışma: 

Şiddettin varlığı yokluğu… 

Kadın hazzı Girard (2003), Pateman (2004) ve Mernisi (2003)’nin de 

belirttiği gibi erkekler arası yaratacağı muhtemel kargaşa ve şiddet nedeniyle 

yasaklanmakta, yasaklanan hazzın denetlenmesi görevi erkeklere verilmektedir. Bu 
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bağlamda araştırma verilerine dayanarak; namus olgusu etrafında örgütlenen cinsel 

ahlaka ilişkin değer ve kuralların amacanının, “tehlikeli” olarak nitelenen kadın 

hazzını erkek denetimi altına sokmak olduğu söylenebilir. 

Denetim sorunu kendi özgün coğrafi ve kültürel koşulları içinde 

biçimlenmektedir. İlk olarak, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen araştırma sonucunda elde 

edilen veriler namus olgusunun kadın hazzından duyulan korkunun sonucu olduğunu 

göstermiştir.   

Bu sosyolojide açık söylem, her ne kadar erkek hazzının denetlenemez ve 

güçlü olduğuna ilişkinse de, örtük söylem, kadın hazzının denetlenemezliği üzerinden 

kurulmaktadır. Namusun temelde nefis ve utanç kelimeleri aracılığıyla açıklanması 

bunun göstergesidir. Kadının kendi nefsini yine kendi cinselliğinden, kadınlığından 

duyduğu utançla bastırması, namuslu olmanın ilk ve tek koşuludur. Bu koşulun 

kadınlar tarafından yerine getirilmesi, erkekler ve erkeklerin egemen olduğu sosyal 

yapı için, bir görüşmecinin ifadesiyle, “hayati öneme sahiptir”. Bu başlık altında 

gerçekleştirilen tartışmaların işaret ettiği ikinci sonuç da bu bağlamda ortaya 

çıkmaktadır. 

Bu koşul, farklı sınıflara üye kadınların toplumsal cinsiyet konumlarını farklı 

şekillerde de olsa belirlemektedir. GI ve GII’de yer alan kadınlar, “kendilerinden, 

kadınlıklarından duydukları utanç” nedeniyle, çalışma, okuma, sosyalleşme 

haklarından feragat etmektedir. GIII’e üye kadınlar ise, kamusal alana, ancak adına 

namus demeseler de, namusa ilişkin cinsel ahlak kurallarına bağlı kalmak koşuluyla 

çıkabilmektedir. 
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Üçüncü sonuç ise öznelliğin inşasında, toplumsal cinsiyet konumlarının 

belirlenmesinde ve ataerekil yapının düzenlenmesinde işlev gören bu değer ve 

yasaklara, kadınların neden ve nasıl rıza gösterdiğine ilişkin tartışmalar sonucunda 

ortaya çıkamaktadır. Veriler her üç gruba üye kadın öznelerin, kendi konumlarını ve 

statülerini güçlendirmek için namusa ilişkin değer ve kurallara bağlılık gösterdiğini 

söylemeyi mümkün kılmaktadır.  

Kandiyoti (1997)’nin ifadesiyle namus, kadınlar açısından ataerkil yapıyla 

girilen pazarlıkta kullanılan bir malzemedir. Bu pazarlığın şekli, koşulları ve pazarlık 

sonucunda kazanılan faydalar her üç gruba üye kadınlar açısından farklılaşmaktadır. 

GI ve GII’ye üye kadınlar, namusa ilişkin değerlere uyarak, “değer”, “önem”, “söz 

hakkı” ve “yaşama hakkı” kazanmaktadır. GIII’e üye kadınlar ise “okuma”, 

“çalışma”, “sosyalleşme” hakkına ulaşmaktadır. Ancak her üç gruba üye kadınlar, 

namus olgusu çerçevesinde ortaya çıkan ve cinsel ahlaka ilişkin olan kural ve 

değerlere bağlılık göstererek toplum içinde saygın bir konum edinmektedir. GI ve 

GII’ye üye kadın görüşmeciler açısından saygınlığın tek ve temel koşulu, bu değer ve 

kurallara uymak, GIII’e üye kadınlar açısından tek olmamakla beraber temel 

koşuludur. 

Tüm bu veriler, kadınların namusa ilişkin değerlere neden rıza gösterdiğini 

açıklarken, aynı çerçevede ortaya çıkan bir diğer grup veri de nasıl rıza gösterdiğini 

cevaplamaktadır. Kadınlar, namus temelli değer ve kuralları “öteki” kadınlarla 

girdikleri ilişki çerçevesinde özümsemekte ve yeniden üretmektedir. 

“Köylü” kadın “şehirli” kadınla girdiği ötekilik ilişkisi ile kendi konumunu 

meşrulaştırmakta ve güçlendirmekte; “şehirli” kadın ise “köylü” kadınla girdiği ilişki 

çerçevesinde, sahip olduğu konumu meşrulaştırmaktadır. Böylece kadınlar kendi 



 

 

283

sınıfsal yapıları içinde ortaya çıkan namus temelli baskıları,  namusun sınırları içinde 

oluşan özgürlükleri açıklamada ve meşrulaştırmada öteki kadınlık konumlarına 

başvurmaktadır. 

Söz konusu üç sonuç ise araştırma çerçevesinde ortaya çıkan iki temel 

sorunun yanıtını içermektedir. Tüm bu veriler ve tartışmalar, nihai hedefi hazzın 

denetimi olan namus olgusunun, kadın cinselliğinin tanımlandığı söylemsel alanın 

önemli bir öğesi olduğunu gösterdi.  

İkinci olarak da GI, GII ve GIII açısından içeriğinde ve tesisinde farklı 

yöntemler kullanılmasına rağmen namus olgusu, cinsiyet/toplumsal cinsiyetin, 

dolayısıyla cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan dinamiktir.  

Kadınların kendi hazlarına işaret eden her türlü göstergenin utanç 

kelimesiyle ifade edildiği GI ve GII açısından, yine kadın cinselliğine ilişkin bu 

söylemsel alanın kadınların toplumsal cinsiyet konumlarının altında yatan dinamik 

olduğu görülmektedir. Söz konusu toplumsal cinsiyet konumları ise toplumsal yapıyı- 

gündelik yaşam başta olmak üzere mikro ve makro düzlemde örgütlemektedir. 

Kadınların kendi cinselliklerinden duyması beklenen utanç, onların 

çalışmasının/okumasının/sosyalleşmesinin/aşık olmasının/konuşmasının önünde 

engeldir. Dahası, kadınların kendi öznellik konumlarını yok saymalarına neden 

olmaktadır. Bu durum mirastan, kamusal alanın düzenine, evi içi düzene kadar her 

şeyi en küçük ayrıntılarına kadar etkilemektedir.  

GIII açısından da namusa ilişkin değerler, kadınların kendi öznellik 

konumlarını kurarken başvurdukları temel bir değer olma özelliğini korumakla 

kalmamakta, yine onların kamusal alana ve bu alandaki haklara erişiminin şeklini ve 

sınırlarını belirlemektedir.  
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Sonuç olarak, kadınların toplumsal cinsiyet konumları ile namus olgusu 

arasında derin bir bağ vardır: Namus olgusu cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan 

dinamik, dolayısıyla bir adalet sorunudur.  
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SONUÇ 

19. yüzyılda ve yirminci yüzyılın başlarındaki feminist teori ve politika 

içinde cinsiyet eşitsizlikleri, eğitim, oy hakkı gibi konu başlıkları çerçevesinde 

tartışılmıştır. 1960’lara gelindiğinde kadınların önündeki engelin özel hayatı, aile 

içindeki sorumlulukları olduğu söylenmeye başlanmıştır. “Kişisel olan politiktir” 

cümlesi bu dönüşümün ifade bulduğu bir slogan olarak ortaya çıkmıştır. Bu slogan 

liberalizmin kamusal/özel ayrımını hedef almaktadır. 

Feminist teori ve politika içinde, özel alanda kadınların maruz kaldığı şiddet 

ve baskı türleri politik bir sorun olarak ele alınmaktadır. Feministlere göre kadınların 

ikincil konumlarının nedeni, cinsiyetlerin tanımlanma biçimidir. Cinsiyetler, eril 

iktidar tarafından üretilen cinsellik söylemi aracılığıyla tanımlanmaktadır. Feminstler, 

nihai hedefi kadın hazzının ve doğurganlığının denetimi olan cinsel ideolojiyi, adalet 

dağılımındaki eşitsizliğin tartışılacağı temel alan olarak işaret etemektedir.  Adalet 

kavramının bu alanı kapsayacak şekilde yeniden tanımlanması, tecavüz, porno, kadın 

cinayetleri gibi konu başlıklarının bir hak ihlali olarak tartışılmasının yolunu açmıştır 

(MacKinon,2003; Young,1997).  

Feminist teoride ve politikada ortaya çıkan tüm bu dönüşümlere rağmen 

cinsel ideoloji Türkiyeli feministlerin üzerine yeterince eğildikleri bir konu 

olmamıştır. Feminizm bir iktidar analizi, bir kimlik siyaseti ve bir toplumsal hareket 

olarak Türkiye’nin son yirmi yılına damgasını vurmuştur. Ancak Türkiye’de yakın ve 

uzak kadın tarihi yazılırken, cinsellik, üzerinde nispeten az durulan bir konu olmuştur 

(Altınday,2002).  
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1960’larda Batılı kadınların kullandığı özel olan politiktir sloganı Türkiye’ye 

ancak 1980’lerde taşınmıştır. 1980’lerin başında Türkiyeli kadınlar, evlerde 

toplanmakta ve “özel sorunlarının” “politik olduğunu” söylemekteydi. Aile içi 

şiddetin türleri, Türkiyeli kadınlar açısından da politik bir sorun olarak tartışılmaya 

başlanmıştır. 1987’de başlatılan “Dayağa hayır” kampanyası bunlardan biridir. Bu 

kampanya ile kadınlar seslerini kamuoyuna duyurmuştur. Kadınlar, 1990’larda 

1980’lerde kendi gündemlerine aldıkları ve ülkenin gündemine soktukları aile içi 

şiddetti gündemden düşürmemek için mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Bu süreklilik 

1990’lardaki kurumsallaşmayı da doğurmuştur. 1990’lara gelindiğinde kadın hareketi 

tarafından aile içi şiddete karşı verilen mücadele çeşitli kurumlar aracılığıyla 

yürütülmüştür.  Ankara’daki Kadın Dayanışma Vakfı, Ege Kadın Dayanışma Vakfı, 

Ka-Mer (Kadın Merkezi), Türkiye Barolar Birliği içinde gerçekleşen Kadın Hukuk 

Komisyonları bu kurumsallaşmanın bir parçası ve sonucudur (Altınday,2002; Gevrek, 

2002; Timisi,2002; Savran,2004; Işık,2002). 

Türkiye’de her sınıftan kadının yaşamını düzenleyen cinsellik ideolojisi 

feminist politikanın gündemine ancak 1990’larda girmiştir. “Cinsel tacize hayır” (mor 

iğne), “Bedenimiz bizimdir” kampanyaları 1980’lerin sonlarında, feminist politika 

içindeki yerini almıştır.  Dayak, tecavüz, taciz kadına yönelik şiddetin en görünür 

türleridir. Bekaret ve cinsellik konusunda yapılan tartışmalar bu dönemin feminist 

hareketine damgasını vurmaktadır. Ancak cinsellik ideolojisini kuramsallaşmış bir 

feminist yapı içinde tartışmak mümkün olmamıştır. Kadınların bu konuya ilgisi 

bekaretin ve cinselliğin feminizmin, genel anlamıyla siyasetin merkezine taşınması 

için yeterli olmamıştır. Kadınlar, cinsellik tartışmalarını kurumsallaştırmak 

noktasında yetersiz kalmıştır (Altınay,2002: 341-49). 
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Günümüz Türkiye’sinde aile içi şiddet artık konuşulan bir konudur. Ancak 

Türkiye’deki feminist mücadelenin aile içi şiddetin altında yatan dinamik olan 

cinsellik ideolojisini kapsayacak şekilde genişletildiği söylenemez. Oysa Türkiye’de 

kadınların maruz kaldığı şiddet ve baskı türlerinin büyük bir bölümü erkeğe kadını 

denetleme hakkı veren ataerkil cinsellik ideolojisinin sonucudur. Bekaret kontrolleri, 

namus cinayetleri gibi uç örneklerin yanı sıra kadınlığa ve erkekliğe atfedilen 

orantısız değerde de görünür hale gelen bu ideoloji, Türkiye’de her sınıftan kadının 

yaşamını düzenlemektedir. Ülkemizde kadınların cinsel denetimi bir hak olarak üyesi 

olduğu ailenin erkeklerine verilmekte, kadınlar, ailenin şerefi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu denetimin adı namustur.  

Hedefi kadın bedenini eril iktidarının denetimi altına sokmak olan cinsellik 

ideolojisinin özgün bir örneği olan namus olgusu ve namus cinayetleri sınıfsal 

farklılıklar çerçevesinde biçim dolayısıyla isim olarak değişmektedir. Ancak eril 

iktidarın kadın bedeni üzerinde uyguladığı bu şiddet türü her türlü toplumsal 

yapılanma biçiminde varlığını korumaktadır. Araştırmanın çıkış noktası da namus 

olgusunda esas olanın erkeğin ve eril düzenin kadın üzerindeki kontrolü olduğu bu 

nedenle de eril yaygın düzenin bir parçası olan namus cinayetlerinin Türkiye 

açısından her türlü toplum düzeninde farklı yoğunluklarla da olsa ortaya çıkabileceği 

saptaması olmuştur.  

Bu çalışmada, farklı ataerkil yapılar içinde dönüşen anlamlarına ve 

işlevlerine rağmen varlığını koruyan namus olgusu ve namus cinayetleri, 

cinsiyet/toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan dinamiklerinden biri olarak 

ele alınmaktadır. Araştırmanın konusu, namus olgusunun farklı sosyo-kültürel 

koşullar içinde aldığı biçimlerine ve bu biçimlerin cinsiyet/toplumsal cinsiyetle 
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ilişkisine yoğunlaşılmasına yol açmıştır. Bu doğrultuda şu sorular sorulmuştur: 

Namus olgusu kadın cinselliğinin tanımlandığı söylemsel alanın temel bileşenlerinden 

biri olarak düşünülebilir mi? Namus olgusu kadınların maruz kaldığı ayrımcılık 

türleri kadar şiddetin de meşrulaştırıcı bir nedeni olarak düşünülebilir mi? Namus 

olgusunun tanımlandığı zemin ve korunmasında başvurulan yöntemler ataerkil 

yapılarda oraya çıkan dönüşümlerle ilişkili bir şekilde farklılaşmakta mıdır? Bu 

dönüşümlerin namus olgusu ve namus cinayetleri açısından yarattığı sonuçlar 

nelerdir?  

Tez çalışmasının birinci bölümünde cinsellik ve şiddet arasındaki ilişkiyi 

cinsiyet eşitsizlikleri özelinde tartışmaya olanak tanıyan kuramsal bakış açıları 

aktarılmıştır. Ancak cinselliğin, kadınların maruz kaldığı şiddet ve baskı türlerinin 

kaynağı olarak tartışmak için bileşenlerinin görünür hale getirilmesi gerekmektedir.  

Birinci bölümün konusu olan kuramsal tartışmalar ataerkil yapıların kadın 

cinselliğinin denetimi sorunu üzerinden yükseldiğini göstermektedir. Hazzın 

denetimini amaçlayan yasaklar ataerkil toplumsal yapıyı mümkün kılmıştır. Bu 

nedenle de hazzın düzene sokulması aynı zamanda toplumsal yapının düzene 

sokulması olarak okunmalıdır (Girard, 2003; Pateman). Kadın hazzının denetiminin 

evrensel olduğu savı yine evrensel olan hazzın denetiminin ataerkil yapı ve pratikler 

içinde ortaya çıkan maddi ve ahlaki koşullardaki farklılıklar nedeniyle biçim ve içerik 

olarak dönüştüğünü de göstermektedir.  

Tarih içinde farklılaşan denetim stratejilerine rağmen ataerkil yapılar kadın 

cinselliğini benzer bir çerçevede tanımamaktadır. Bu nedenle kadın hazzının nasıl 

tanımlandığı kadar ataerkil yapılarda nasıl ve hangi araçlarla denetlediğinin de 

tartışılması gerekmektedir. Bu bakış açısı denetimin farklı biçimlerinin izlerinin 
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sürülmesini zorunlu hale getirmiştir. Özel/kamusal alan ayrımı ataerkil yapıların 

kadın cinselliğinin denetimi sorunuyla baş etme biçimlerinin özgün yönleri kadar aynı 

kalan taraflarına da görünür kılması açısından faydalı bir kavramsal araçtır. Kökleri 

antik Yunan’a kadar uzanan özel/kamusal alan ayrımı cinsiyetlendirilmiş bir 

ayrımdır. Kadın, cinsiyetinden dolayı özel alana yerleştirilmiştir. Kadının özel alana 

yerleştirilmesi aynı zamanda onun üzerinde kurulan erkek egemenliğinin bir 

sonucudur, ve bu egemenliğin sürdürülmesinin bir aracıdır. Ancak farklı ataerkil 

yapılar içinde farklı biçimler alan özel/kamusal alan ayrımının kadın cinselliğinin 

denetiminde üstlendiği işlevler biçim ve içerik olarak değişmektedir. Bu dönüşüm 

aynı zamanda ataerkil yapıların maddi ve ahlaki örgütlenme biçiminin de bir 

sonucudur ( Savran, 20005; Pateman, 1989, 1994, 20004; Okin, 1998; Young, 1997).  

Çalışmanın birinci bölümünde gerçekleştirilen kuramsal tartışmalar ataerkil 

yapıların kadın hazzının denetimi sorunu etrafında örgütlendiğini göstermektedir. 

Yapısal dönüşümler sonucunda ortaya çıkan farklılıklara rağmen kadın hazzının 

tanımlandığı cinsellik söylemi kadınların yaşamını düzenleyen temel etkendir. Ancak 

bu evrensellik farklılıkların gözden kaçırılmasına neden olmamalıdır. Her ataerkil 

yapı kendi özgün tarihi, maddi ve ahlaki koşulları içinde biçimlenmektedir. Yapısal 

farklılıklar kadın cinselliğinin hangi araçlarla ve nasıl denetlendiğinin görünür 

kılınacağı noktadır. 

Bu nedenle tezin birinci bölümünün üçüncü ana başlığı altında tez 

çalışmasının konusu olan namus olgusu kendi özgün tarihi ve kültürel koşulları içinde 

tartışılmıştır. Bu tartışmalar aynı zamanda tez çalışması kapsamında gerçekleştirilen 

niteliksel araştırmanının verilerinin yorumlanmasında kullanılacak kavramsal araçları 

da içermektedir.  
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Hazzın denetimi her ne kadar evrensel bir sorunsa da Akdeniz ve Ortadoğu 

toplumlarında bu sorun namus olgusu adı altında ortaya çıkmaktadır. Namus 

olgusunun özgünlüğü ona atfedilen önem ve öncelikten kaynaklamaktadır. Akdeniz 

ve Ortadoğu toplumlarında namus olgusunun özenlliğin inşasında ve toplumsal 

yapının düzenlemesinde öncelikli bir gücü ve önemi vardır. Bu önceliğin nedeni 

çalışma kapsamında geliştirilen kuramsal tartışmaların temel bir savını doğrular 

niteliktedir: Kadın cinselliğinin denetimi sorunu kadınların uğradığı baskı ve şiddettin 

temel nedenidir. Namus olgusu öznelliğin inşasında ve toplumsal yapının 

düzenlenmesinde sahip olduğu önceliği ve önemi toplumsal cinsiyet/cinsiyete dayalı 

işbölümünü ve değerleri belirlemedeki gücünden almaktadır. Namus olgusu etrafında 

toplanan cinsel ahlaka ilişkin değer ve kurallar kadın ve erkek özneler arasında 

hiyerarşik bir sınıflama yapılmasına neden olmaktadır. Olgu etrafında örgütlenen 

şeref ve utanç değerleri ile cinsiyetler arasında üçlü bir ilişki vardır. Bu ilişki içinde 

kadın cinselliğinden ve doğurganlık özelliğinden dolayı utanç değeri ile 

özdeşleştirilirken, erkek doğurganlıktaki payı nedeniyle şeref değeri ile 

özdeşleştirilmektedir (Berktay,2000; Delanay,1991; Peristiany,1974; Pitt-

Rivers,1965). 

Bu açıdan bakıldığında olgunun öznelliğin inşasında ve toplumsal yapının 

düzenlenmesinde başvurulan bir biyo-politik olduğu görülmektedir. Ancak olgunun 

öznelliği ve toplumsal yapıyı nasıl düzenlediğinin anlaşılması için hangi maddi ve 

ahlaki koşulların ürünü olduğu sorusunun da sorulması gerekmektedir. Bu sorunun 

yanıtının verilmesi beraberinde kadın cinselliğinin saflığı sorununun bu coğrafyada 

neden namus adı altında ortaya çıktığını da görünür hale getirecektik. Tez 
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çalışmasının birici bölümünde yer alan bu başlık altında olgunun maddi ve ahlaki 

koşulları tartışılmıştır.  

Olgu etrafında toplanan değer ve kurallar hazzın denetimi yoluyla toplumsal 

cinsiyet kategorilerini biçimlendirmektedir. Toplumsal cinsiyet etrafında örgütlenen 

akrabalık dünyası ise Akdeniz ve Ortadoğu toplumunun temel örgütlenme biçimidir.  

Ancak namus olgusu aracılığıyla düzenlenen akrabalık dünyası maddi yapılarda 

ortaya çıkan dönüşümler nedeniyle çözülmeye başlamıştır.  

Günümüz toplumlarında namus hala kadın cinselliğinin saflığı anlamını 

korunmaktadır. Ailenin kadınları ailenin şerefi için denetlenmekteydi, başka bir 

ifadeyle kadınlar hala erkeklerin namusudur. Ancak akrabalık dünyasında çeşitli 

etkenlerden dolayı meydana gelen dönüşümler namus olgusunu doğuran yabancı 

tehdidini güçlendirmektedir. Modern çağda ortaya çıkan kentleşme/modernleşme ve 

göç olgusu namus olgusunu doğuran yabancı tehdidi tekrar canlandırmakta, 

dolayısıyla namus cinayetlerinde sayısal bir artışa neden olmaktadır (Sirman,2006; 

Tillion,2006). 

Toprağın geçimlik olmaktan çıkması ataerkil yapılarda bir takım 

çözülmelere neden olmaktadır. Kandiyoti (1997)’nin adına klasik ataerkillik dediği 

sistemde yaşanan dönüşümlerin en büyük kurbanları akraba kadınlardır. Toprağın 

geçimlik olmaktan çıkması nedeniyle köyden kentte göç eden topraksız soyluların 

soyluluk için ellerinde kalan tek unsur kadın cinselliğinin saflığıdır. Kentin 

varoşlarını dolduran ve tehdit olarak gördükleri yabancılarla yaşamak zorunda kalan 

soylu göçerler namuslu kaldıklarını kanıtlamak için kadın üzerindeki baskıyı 

arttırmaktadır. 
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Kuramsal tartışmalar maddi yapılarda ortaya çıkan dönüşümlere rağmen 

kadın cinselliğinin denetimi sorunun varlığını koruduğunu göstermektedir. Cinsellik 

ideolojisi kadınlara uygulanan baskı ve şiddetin kaynağı olmaya devam etmektedir. 

Hazzın denetimi toplumsal yapıyı düzenleyen bir araç olarak modern toplumlarda da 

kullanılmaktadır. Ataerkil yapılarda meydana gelen dönüşümler bu denetimin 

biçimini, araçlarını değiştirmekte ancak denetim sürmektedir. Kentleşme ve 

modernleşme koşullarına eklemlenemeyen geleneksel toplumlara üye kadınların 

cinsel saflığı, üyesi olduğu sınıfın erkekleri tarafından katı bir şekilde 

denetlenmektedir. 

Bu tablo sadece köylü sınıfının namus algısını yansıttığı için olgunun 

modernleşme sonucu geçirdiği dönüşümün açıklanmasında yetersiz kalmaktadır. 

Namus kentlere eklemlenemeyen alt sınıfa üye kadın ve erkek özneler gibi orta ve 

üstü gelir ve eğitim düzeyine sahip kentli sınıfın da hayatını düzenleyen bir olgudur.  

Osmanlı döneminin geleneksel ataerkil yapısından miras kalan namus olgusu 

Türkiye’deki milliyetçi modernleştirici Kemalist projeye iki anlamda içkindir.  

Birincisi namus olgusu vatan toprağına duyulan sevgiye ve bağlılığa vurgu yapan 

milliyetçi bir değer olarak yeni anlamlar ve işlevler kazanmıştır. İkincisi namus batı 

tipi ataerkilliğin tesisinde önemli işlevler gören yeni aile açısından düzenleyici bir 

olgu olarak kullanılmıştır. Modern cinsel ahlaka eklemlenerek yeni aileyi dolayısıyla 

yeni ataerkil yapıyı düzenlemede kullanılan namus olgusunun kendisi de içerik olarak 

dönüşmüştür. Modern cinsel ahlak geleneksel ataerkil yapılarda hakim olan cinsel 

ahlaktan farklı olarak sevgi/sadakat/rıza değerleri ile düzenlenmiş, dolayısıyla 

toplumu düzenlemiştir. Yeni ailenin düzenleyicisi de bu ahlak anlayışı olduğu için 

namus olgusu da yeni bir içerik kazanmıştır. Ancak namus olgusu kadın cinselliğinin 
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saflığı anlamını korumuştur: Eski ve yeni ataerkil yapılarda kadınlar ailenin şerefi 

olmaya devam etmektedir (Berktay, 1998; Durakbaşa, 1998; Sancar, 2004; Sirman, 

2006; Kandiyoti, 1998). Bu süreklilik iki ataerkil yapı arasındaki bağı kadın 

cinselliğinin denetimi sorunu açısından görünür kılmaktadır. 

 Denetim ilişkisinin devam etmesi kentli ve eğitimli sınıf açısından da 

kadınların namus olarak görülmesinin altında yatan nedendir. Namus, her ne kadar 

artık şiddet zeminde tanımlanmıyorsa da nihai hedefi denetim olduğu için şiddet 

potansiyelini korumaktadır. Eril iktidarın kadın bedeni üzerinde kurduğu denetimin 

bir aracı olan namus olgusu bu nedenle hazzın denetimi sorunu ekseninde analiz 

edilmeldir. Namus olgusunun gelenekselden moderne varlığını koruyor olması 

çalışma açısından önemli bir soruyu doğurmuştur: Hazzının/doğurganlığının denetimi 

sorunu “modernleşmeyle” veya “klasik ataerkinin” çözülmesiyle neden ortadan 

kalkmamaktadır? Bu bakış açısı olgunun tartışıldığı bölümde yer alan üçüncü başlığı 

zorunlu hale getirmiştir.  

Sorunun yanıtı için Pateman (2004) gerekse Girard (2003) tarafından 

geliştirilen ve konusu ilk yasak/yasa olan tartışmalara başvurulmuştur. Yazarlara göre 

sosyal sistem hedefi kadın hazzı olan bir ilk yasak (ensest) ve yasa (dıştan evlenme) 

üzerinden yükselmektedir. Özgür kadın hazzı, erkekler arası yarattığı rekabet ve 

çatışma nedeniyle yasaklarla düzenlenen ilk unsur olmuştur. Kadın hazzının yasaklı 

ilan edilmesinin nedeni erkekler arası rekabeti sonlandırarak toplumsal düzeni 

sağlamak olduğu için yasak ve yasayla sağlanmak istenen aslında erkek hazzının 

düzene sokulmasıdır.  

Mernissi (2003)’nin çalışması, evrensel olan bu yasağın ve yasanın Akdeniz 

ve Ortadoğu toplumlarında namus olgusu ile görünür hale geldiğini göstermektedir. 
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Kadın hazzının erkek arzusunu düzene sokmak, dolayısıyla da erkekler arası rekabeti 

sonlandırmak için yasaklandığına ilişkin sav farklı bir bakış açısı içinden Fatima 

Mernissi (2003, 2004) tarafından da ortaya atılmaktayır. Girard (2003)’ın ifadesiyle 

“başkasının kadına el uzatılmaması gerektiğine ilişkin yasa” Mernissi (2003) 

tarafından namus olgusunu açıklamak için kullanılır. Ancak Mernissi (2003) namus 

olgusu üzerine geliştirdiği tartışmada Girard (2003)’ın yaklaşımının tersine, merkeze 

konan erkek hazzı değil kadın hazzıdır. Girard (2003) erkek arzusunun canının 

istediği nesnede karar kılmasının toplumsal düzen açısından yaratacağı kargaşa ve 

kaostan söz ederken Mernissi (2003) kadın arzusunun canın isteğin nesnede karar 

kılmada sahip olacağı özgürlüğün sonuçlarına odaklanır. Namus olgusu güçlü kadın 

hazzından duyulan korkunun bir sonucudur. Akdeniz ve Ortadoğu toplumlarında 

kadın hazzının erkek hazzından çok daha güçlü olduğuna ve erkek hazzının kadın 

hazzını takip ettiğine ilişkin örtük bir söylem vardır. Örtük olan bu söylem namus 

olgusu etrafında toplanan ve amacı kadın hazzının denetimi olan kurallarda ortaya 

çıkmaktadır. Hem Girard (2003), hem Pateman (2004) hem de Mernissi (2003) kadın 

hazzının yasaklanmasının erkek hazının düzenlenmesine hizmet ettiği, ve erkek 

hazzının düzenlenmesinin de toplumu düzenleyen temel etken olduğu noktasında hem 

fikirdir. Mernissi (2003) bu bağlamda ironik olarak,  kadın cinselliğine ilişkin olan 

birbirinin zıttı niteliğindeki İslam ve Avrupa kaynaklı teorilerin aynı sonuca vardığını 

söyler: Kadınlar sosyal düzene zarar verir (Mernissi,2003:51).  

Kadınların sosyal düzene zarara vereceğine duyulan inanç, beraberinde 

evrensel olarak kadınların erkekler tarafından denetlenmesine neden olur. Bu inancın 

tarihi, coğrafi ve kültürel koşulları içinde aldığı özgün biçimler vardır. Namus olgusu 

da bu özgün biçemlerden biridir. Namus olgusu üzerinde sürdürülen bu tartışmalar 
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cinsiyet eşitsizliği ile cinsellik arasındaki ilişkiyi tartışmaya olanak tandığı için 

önemlidir. 

Araştırmayı yönlendiren kuramsal çerçeve ve tartışmalar bu şekilde 

belirlendikten sonra namus olgusunun farklı ataerkil yapılar içinde aldığı farklı 

biçimleri görünür kılmayı amaçlayan niteliksel araştırma yöntemi seçilmiş ve 

derinlemesine görüşme tekniğine başvurulmuştur. 

Çalışmanın kuramsal çerçevesinin oluşturulmasında temel alıaın bakış açısı 

araştırma sorularını, sahasını ve örneklemini de biçimlendirmiştir. Bu çalışmada 

ataerkil yapıların özgün maddi ve ahlaki koşulları çerçevesinde biçimlenen cinsellik 

ideolojisinin cinsiyet/toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan dinamik olduğu 

savunulmaktadır. Cinsellik ideolojisinin cinsiyet/toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin 

altında yatan dinamik olarak ele alınmasının nedeni içerdiği denetim sorunudur. Bu 

ideolojinin nihai hedefi kadın hazzını ve doğurganlığını erkek denetimi altına 

sokmaktadır. Ancak denetim sorunu ataerkil yapıların maddi ve ahlaki koşulları 

içinde biçimlenmekte, dolayısıyla denetimde izlenecek yollar ve kullanılan araçlar 

çeşitlenmektedir. Yapısal nedenlerden dolayı ortaya çıkan bu farklılıkların takibi 

araştırmanın konusu olan namus olgusu açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü 

bu farklılıklar denetim sorunun evrensel içeriğiyle yerel biçimlerinden biri olan 

namus olgusu arasındaki ilişkinin ve yapısal farklılıklar nedeniyle olgunun kendi 

içinde geçirdiği dönüşümlerin tartışılmasına olanak tanımaktadır. 

Bu bağlamda tez kapsamında 2008 Eylül-Kasım ayları arasında Şanlıurfa’da 

toplam otuz yedi kişiyle görüşüldü. Şanlıurfa, denetim sorunun evrenselliğini ve 

yerelliğini tartışmaya olanak tanıdığı için seçilmiştir. Kent, namus olgusunu 

biçimlendirmede önemli etkisi olan iki ayrı yapıyı bir arada barındırmaktadır: Namus 
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olgusunun şiddet zemininde tanımlandığı geleneksel ataerkil yapıları temsil eden 

aşiretçi örgütlenme biçimleri ve olgunun sevgi zeminde tanımlandığı modern ataerkil 

yapının hakim olduğu kentli sınıf. İki sınıfsal yapının bir arada bulunması aynı 

zamanda kent koşullarına eklemlenemeyen geleneksel sınıfın namus olgusunda ortaya 

çıkan dönüşümlerin tartışılmasına da olanak tanımaktadır.  

Bu bağlamda araştırma verileri üç başlık altında yorumlanmıştır. 

Görüşmecilerin sosyo-ekonomik konumlarının temel değişken alındığı birinci ve 

ikinci başlık altında yapısal farklılıklarla namus algısı arasındaki ilişki tartışılmıştır. 

Namus olgusu ataerkil yapının maddi ve ahlaki koşulları çerçevesinde biçim ve hatta 

isim olarak farklılaşmakta,  ancak kadın cinselliğinin saflığı anlamını korumaktadır. 

Tüm yapısal farklılıklara rağmen olgu denetim sorunu etrafında örgütlenmektedir. 

Dolayısıyla olgu etrafında örgütlenen değerler ve kurallar kadınların yaşamlarını 

denetim sorunu çerçevesinde biçimlendirmeye devam etmektedir.  Ancak sabit kalan 

anlamına rağmen kadın cinselliğinin saflığının “tehlikede” olduğu dururumlar, 

denetimin nasıl yapıldığı ve denetiminden sorumlu olan aktörlerin kimliği yapısal 

farklılıklar sonucu içerik ve biçim olarak değişmektedir. Verilerin yorumlandığı ilk 

iki başlıkta söz konusu dönüşüme odaklanılmıştır. 

Verilerin aktarıldığı ilk başlık altında eğitim ve gelir seviyesi düşük kendini 

bir aşirete bağlılıkla tanımlayan ve değerli kılan kadın/erkek görüşmecilerin namus 

algısı yorumlanmıştır. Alan araştırmasından elde edilen veriler eğitim ve gelir düzeyi 

düşük, kentin varoşlarında (GI) ve köylerde (GII) ikame eden kadınların ve erkeklerin 

namus algısını ve namus algısında modernleşme/kentleşme ile birlikte ortaya çıkan 

dönüşümleri görünür kılmaktadır. Namus olgusu, akrabalık bağları etrafında 

örgütlenen aşiret tipi örgütlenme yapılarının düzenlenmesinde büyük işlevler 
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görmektedir.  Ancak savunulduğunun aksine bölgedeki namus cinayetlerindeki 

sayısal yüksekliğin nedeni bu bağların güçlülüğü değil çözülme sürecine girmiş 

olmasıdır.  

Kentin varoşlarında (GI) ve köylerde yaşayan (GII) kadın ve erkek 

görüşmecilerin her biri kendini bağlı bulunduğu aşiretin adıyla tanımamaktadır. Bu 

gruplarda yer alan kadınların ve erkeklerin tümü önce bağlı bulundukları aşiretin 

adını, sonra bu aşiretin hangi etnik kökene ait olduğunu ardından da diğer aşiretlerden 

farklı olarak soylu olduğunu söylemektedir. Bu üçlü önemlidir, çünkü bireylerin 

kimliği bu üç değişkenle ilişkili bir şekilde inşa edilmektedir. Bu üç vurgunun içinde 

hepsini belirleyen kavram soyluluktur. Soyluluk ise namus olgusuna derinden 

bağlıdır.  

Bölge insanı için herkes bir aşiretin üyesidir, ama herkes soylu bir aşirete 

üye değildir. Aşiretler hatta halklar arasındaki sınırı belirlemesi açısından soyun 

soyluluğu temel eksendir. Soyun soyluluğu namus olgusu aracılığıyla ifade 

edilmektedir. Bir aşiretin soylu olması için kadınlarının temiz, yani namuslu olması 

gerekmektedir. Kadın cinselliğinin saflığı kadınların bağlı bulunduğu soyun tüm 

erkeklerinin sorumluluğundadır. Soyun adı gibi soya üye öznelerin toplum içindeki 

değeri de namus aracılığıyla belirlenmektedir. 

Kandiyoti(1997)’nin kelimeleriyle klasik ataerkil yapının hakim olduğu bu 

toplumsal örgütlenme biçiminde, namus olgusunun, topluluğun iki özerklik alanını 

birden korumada kilit öneme sahip olduğu açıkça görülmektedir. Kadın hazzının ve 

doğurganlığının denetimi aynı zamanda toprağa işaret eden maddi özerklik alanını ve 

soya işaret eden ahlaki özerklik alanını korumada kilit öneme sahiptir. 
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Her iki özerklik alanı kendini bu gruba üye tüm halklar tarafından soyluluğa 

ilişkin söylem çerçevesinden yeniden üretmektedir. Namus olgusunun bileşenlerinin 

görünür kılındığı söylemsel alan soyluluğa ilişkin söylemsel alandır. Bu nokta ise 

namus cinayetlerinin altında yatan dinamiklerden birine işaret etmesi açısından 

önemlidir. Araştırma verileri soyluluğa ilişkin söylemsel alanın bireylerin ve bağlı 

bulundukları toplulukların kendisini diğer topluluklardan ayırmada başvurduğu temel 

referans noktası olduğunu göstermektedir. Soyluluğun sahip olduğu bu önem ve yine 

soyluluğa ilişkin söylemin temelde namusa ilişkin söylemle kesişmesi kadınların 

cinsel saflığını o soya ait tüm erkeklerin sorunu haline getirmektedir. Kadın cinsel 

saflığında yaşanacak en küçük sorun, bireylerin kendilerini öteki bireylerden üstün 

kılmada kullandıkları soyluluğa ilişkin söylemin çözülmesine, zarar görmesine ve 

hatta ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Soyluluk ve namus arasında kurulan bu 

ilişki ise Yuval Davis (1997)’in adına kolektif namus dediği algıyı doğurmaktadır. 

Kolektif namus algısı namus cinayetlerinin altında yatan dinamiklere işaret 

etmektedir. Kolektif namus, grup olma bilincinin yara aldığı kentlerde kadın 

üzerindeki baskının köylere oranla daha da artmasına neden olmaktadır.  

Bu bağlamda veriler doğrultusunda toprağın geçimlik olmaktan çıktığı veya 

tamamen yitirildiği göçerler açısından soyluluğa işaret eden tek bir unsur kaldığı 

söylenebilir: Kadın cinselliğinin saflığına işaret eden anlamıyla namus. Namus, 

varoşları dolduran topraksız göçerlerin kendilerini tanımlamada ve değerli kılmada 

başvurduğu temel referans noktasıdır. Çünkü bir görüşmecinin ifadesiyle 

“soyluluktan ellerinde kalan tek şey namustur”. Göçerler için namuslu olmak bir 

soylu aşirete üye olduğunu kanıtlamanın tek yoludur. Topraksız göçerlerin soyluluğa 

yükledikleri anlam ve namus olgusu arasındaki ilişki namus cinayetlerinin altında 
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yatan bir diğer nedendir. Bu durum namus olgusuna ilişkin kuralları katılaştırmakta, 

dolayısıyla kadınların kadınlık konumunu daha da kötüleştirmektedir. 

GI ve GII’ye üye kadın ve erkek görüşmeciler, namusu “korunacak en 

değerli şey” olarak tanımlamaktadır. Cinsel saflığın korunması aynı zamanda cinsel 

saflığın korunduğu bir tehdidin de varlığını göstermektedir. İlk bakışta tehdit 

“yabancı” olan erkeklerdir. Diğer soylara üye erkeler namus açısından tehlikelidir. Bu 

nedenle kadınlar yabancı erkelere kapatılmaktadır. Kapatma, kadınların toplumsal 

cinsiyet tanımlarını belirleyen bir durumdur. Kadınlar namus oldukları ve tehdide 

açık oldukları için okutulmamakta, çalıştırılmamaktadır, sokağa çıkmalarına bile izin 

verilmemektedir. Her tarafın yabancı olduğu kentlerde kadınların konumu daha da 

kötüye gitmektedir. 

Namusu tehdit eden düşman her ne kadar yabancı erkek olarak işaret edilse 

de asıl tehdit daha içerdedir. Namus olan kadınların kendisi birer yabancı dolayısıyla 

namus açısından tehdidir. Kadının yabancılık konumu kandaşlık ilişkisinde ortaya 

çıkmaktadır. Kadının kandaşlık konumu ve namus olgusu arasındaki ilişkiyi 

görünürlük kazandıran bu veriler, namus cinayetlerinin nesnesinin neden kadınlar 

olduğunu açıklar niteliktedir.  

Araştırma verileri kadınların hiçbir zaman bir akraba olarak görülmediğini, 

ki bunun nedeni kesinlikle cinsiyetleridir, ancak doğurganlık özelliklerinden dolayı da 

tamamen dışlanamadıklarını göstermektedir: Kadınlar ne tam akrabadır, ne de 

yabancı, veya bir görüşmecinin cümleleriyle; “kadınlar bir yerde yabancıdır ama 

çocuk doğurdukları için namustur. Bu yüzden de tam da yabancı gibi değildir”. 
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“Yabancı”nın bu topluluklar açısından içerdiği anlamlar düşünüldüğünde 

kadınların konumunun yarattığı gerilim daha iyi anlaşılacaktır: Yabancı bir soyun 

biyolojik, kültürel geleceğini ve o soya ait maddi özerklik kaynağı olarak görülen 

toprağı tehdit etmektedir (Tillion, 2006; Yuval-Davis,1997). Kadın yabancı 

tarafından tehdit edilen en önemli unsur olmakla kalmaz, kendisi soy içindeki 

güvenilmez yabancıyı temsil eder.  

Kadının yabancılık konumunu altında yatan nedenler namus olgusunu 

açıklamak açısından önemli olan bir öğeye işaret etmektedir: Kadın doğurganlığı 

üzerinde kurulmak istenen erkek hakimiyetinin yarattığı gerilim. Bu gerilim cinsellik 

ideolojisinin evrensel bir belirleyenidir.   

Kadın doğurganlığının erkeklerde yarattığı gerilim aynı zamanda kadınların 

doğurganlık özelliklerinin yok sayılmasına, küçümsenmesine yol açmaktadır. 

Namusun kandan geldiğine ilişkin açık söylemle, sütten geldiğine ilişkin örtük 

söylem söz konusu kıskançlığı ve gerilimi açığa çıkartmaktadır. Olgu olarak namus 

kadın hazzından duyulan korku kadar kadın doğurganlığından duyulan kıskançlıkla 

da ilişkili bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Kadınların denetimi bu bağlamda erkeğin 

kendi öznellik konumu açısından hayati bir öneme sahip olmaktadır: Hem soyun, hem 

toprağın korunmasından erkek sorumludur. Kadınların bu ara konumları ise onların 

Yuval-Davis (1997)’in ifadesiyle bağlı bulunduğu topluluğun biyolojik ve kültürel 

sınırları olarak imlenmesine yol açmaktadır. 

Bu başlık altında aktarılan verilerin bir bölümü de endogami ile şiddet 

arasındaki ilişkiyi görünür hale getirmektedir. GI ve GII’ye üye görüşmecilerin 

tamamı amcakızlarını hem kız kardeş hem de ideal eş olarak tanımlamaktadır. Bu 

yaklaşım, hem her bir grubun kendi içine kapanmasına ve dışarı ile ilişkisini rekabet 
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üzerinden sürdürmesine neden olmakta hem de aile içi kadınları rekabette girilecek 

bir nesne haline getirmektedir. Rekabete girilecek nesnenin dışarıdaki değil içerideki 

kadın olması ise Girard (2003)’ın ifadesiyle şiddetin içeriye yönelmesine yol 

açmaktadır. Şiddetin nesnesi egemen olmayan konumlarından dolayı kesinlikle kız 

kardeşler olmaktadır. Cinsellik ve şiddet arasında kurulan bu ilişki namus 

cinayetlerinin temel nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddet 

yabancının çok, akrabanın az olduğu kent koşullarında daha da yükselmektedir. 

GI ve GII’nin namus algısının analiz edildiği birinci başlıkta yer alan tüm bu 

veriler ışığında kadın bedeninin bir soyun/etnik kökenin hem biyolojik hem de 

kültürel sınırları olarak imlendiği söylenebilir. Bu sınırın köyde ve kentin 

varoşlarında yaşayan bireyler açısından nasıl tanımlandığı ve kısmen da nasıl 

korunduğu yukarıda aktarılan veriler doğrultusunda tartışılmıştır. Kendini kentli 

olarak tanımlayan, eğitim/gelir seviyesi orta ve üstü sınıfa üye bireyler bu sınırı nasıl 

tanımladıkları ve ne şekilde korudukları GI ve GII’ye üye bireylerden 

farklılaşmaktadır. 

Namus olgusu GI ve GII’de olduğu gibi GIII’te de kadın cinselliğinin saflığı 

anlamını korumaktadır. Ancak daha da önemlisi, olgu olarak namus GI’ ve GII’den 

farklı olarak GIII’te zor ve şiddet aracılığıyla tanımlanan ve korunan bir şey olmaktan 

çıkmıştır. GIII’te olgu modern cinsel ahlakın temel bileşenleri ve aynı zamanda özel 

alanı düzenleyen normlar olarak da ortaya çıkan sevgi/sadakat/borç gibi değerler 

aracılığıyla oluşturulan “temiz ahlak” söylemi içinde tanımlanmakta ve 

korunmaktadır. GIII’teki biçimiyle namus olgusuna Foucault(2003)’un tanımladığı 

biçimiyle öznelliğin inşasında ve toplumsal yapının düzenlenmesinde bir biyo-politik, 

düzenleme pratiği olarak başvurulmaktadır. 



 

 

302

Kentli nüfus açısından namus olgusu akrabalık dünyasını örgütleyen bir 

değer olmaktan çıkmıştır. Bu sınıf için artık akrabalık dünyasının yerini çekirdek aile 

almıştır. Geniş hane yapıları etrafında örgütlenen aşiretçi yapının aksine “şehirliler” 

için akrabalar “sadece arada sırada görüşülen” insanlardır. Bu dönüşüm beraberinde 

namus olgusunun tanımlandığı zemini, olgunun korunmasında izlenen yollar ve 

korumaktan sorumlu aktörlerin kimliğini de değiştirmiştir. Namus olgusu bu gruba 

üye ğörüşmeciler için kullanılmak istenmeyen bir kelimedir. Olgunun yerini “temiz 

ahlak” almıştır. Ancak temiz ahlak namus gibi kadın cinselliğinin saflığına derinden 

bağlıdır. “Şehirliler” açısından kadınlar aşiretin veya akrabaların namusu değildi ama 

ailenin namusu olmaya devam etmektedir. 

Temiz ahlakın tesisinde kullanılan stratejiler namusun tesisinde kullanılan 

stratejilerden farklıdır. Sevgi,  GI ve GII’ye üye bireyler açısında namus olgusu 

çerçevesinde hiçbir şekilde ve her hangi bir bağlamda kullanılmamaktadır.  Birinci 

grup açısından namus sevgiyle değil “zorla” yani rızayla değil “korkuyla” korunacak 

bir değerdir. Zorun, korkunun kaynağı erkektir. Bu yüzden kadının namusu korumada 

sahip olduğu görev sorumluluk sadece “korkmak” ve korku nedeniyle de namusuna 

“sahip çıkmaktır”. Oysa GIII’e üye kadın ve erkek görüşmecilerin tamamı “namusun 

aileye karşı duyulan” sevgi/saygı/sadakat/borç çerçevesinde kazanılan ve 

içselleştirilen “temiz ahlakla’ korunacağını savunmuştur. Namus “zorla, baskıyla, 

dayakla, şiddetle korunacak” bir değer değildir. Aksine sevgi ilişkisi aracılığıyla 

kurulan bağlılıkla korunacak bir değerdir. Söz konusu sevgi ilişkisi aynı zamanda 

cinsel ahlaka ilişkin olan değerleri kadına öğretmenin bir yoludur. 

Batı tipi ataerkilliğin hakim olduğu bu toplumsal yapılarda kadın 

cinselliğinin, sevgi/sadakat gibi bileşenlere sahip cinsel ahlaka ilişkin bir söylemsel 
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alan aracılığıyla hem tanımlandığı, hem de yine bu söylemsel alanın bileşenleri 

çerçevesinde belirlenen stratejilerle korunduğu görülmektedir. Bu biçimiyle namusun 

tanımlanmasında ve korunmasında işlev gören modern ahlaka ilişkin söylemsel alanın 

bileşenleri aynı zamanda aile/eğitim kuramları aracılığıyla üretilmektedir. Bu 

kurumlar aracılığıyla oluşturulan modern cinsel ahlak önce kadın/erkek özneleri 

yaratmakta ardından da bu öznelerin içinde hareket edeceği toplumsal çerçeveyi 

oluşturmaktadır. 

GIII’e üye görüşmecilerin ifadelerinde ön plana çıkan bir diğer önemli unsur 

eğitim/akıl ve ahlak arasında kurulan ilişkidir.  Bu vurgu namus olgusunun öznelliğin 

inşasında ve toplumsal yapının düzenlenmesinde bir biyo-politik, düzenleme pratiği 

olarak kullanıldığını göstermesi açısından önemlidir. Eğitim almanın kadınları akıllı 

kılacağı, akıllı kadının da ahlaklı olacağına duyulan inanç namus ve eğitimin aynı 

söylemsel alan içinde meşrulaştırılmasını olanak tanımaktadır. Akıl ve namus 

arasında kurulan bu ilişki aslında normal/normal olmayan arasında namus eksenli 

kurulan ilişkiye yakından alakalıdır. Görüşmeciler, akıllı olanı normal, normal olanı 

da namuslu olarak tanımlamaktadır. Kentli sınıf için akıllı/normal/namuslu olmak için 

eğitim şarttır.  

Bu gruba üye kadın ve erkek görüşmeciler için namus, kaba kuvvetle 

tanımlanan baskı/şiddet ile korunan bir değerden, eğitim aracılığıyla korunan bir 

değere dönüşmüştür. Olgu daha modern bir tanıma kavuşmuştur; okuyan çalışan 

kadının kendine ve ailesine duyduğu saygı nedeniyle bekaretini ve/veya sadakatini 

koruması. Kadınlar artık sahip oldukları iffetle kamusal alanda görünür olmaktadır. 

Kadınların kamusal alandaki mevcudiyeti iffet değeri aracılığıyla 

meşrulaştırılmaktadır. Geleneksel ve modern ataerki arasındaki devamlılığa işaret 
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eden bu unsur nedeniyle namus olgusu iki yapıyı birbirine bağlayan bir değer olarak 

ortaya çıkmaktadır. 

Sosyo-ekomonik koşullarda yaşanan dönüşümler sonucu olgu açısından 

ortaya çıkan farklılıklara rağmen,  her üç gruba üye kadın ve erkek görüşmeciler 

açısından da kadın hazzının denetimi sorununun varlığını koruduğu görülmektedir. 

Bu devamlılık verilerin yorumlandığı son başlığın konusudur. Bu başlık altında, daha 

önce de belirtildiği gibi kadın hazzına bakışı yansıtan bilgileri içiren veriler namus 

olgusu çerçevesinde tartışılmıştır. Hazza ilişkin verilerin analizi, üç ana başlık altında 

gerçekleştirilmiştir. 

 Birinci başlıkta şiddet ve kadın hazzı arasında kurulan ilişkiye yönelik 

veriler, ikinci başlıkta namus olgusu ekseninde tanımlanan kadın hazzının kadınların 

toplumsal cinsiyet konumlarını belirlemedeki rolüne ilişkin veriler yorumlanmıştır. 

En son başlıkta kadınların kendi cinselliklerine bakış açıları ve haz terbiyeleriyle 

ilişkili verilere yer verilmiştir. Bu tartışmalarla hedeflenen namus olgusunun kadın 

hazzından duyulan korkuyla ilişkili bir olgu olup olmadığına ilişkin temel soruyu 

yanıtlamaktır.  

Bu başlık altında gerçekleştirilen tartışma sonucunda çalışma açısından 

ortaya çıkan üç önemli sonuç vardır. Birinci olarak kadın hazzının denetimini hedef 

alan namus olgusunun, yine nihai hedefi hazzın denetimi olan cinselliğe ilişkin 

söylemsel alanın özgün bir örneği olduğu söylenebilir. Kadın hazzı Girard (2003), 

Pateman (2004) ve Mernisi (2003)’nin de belirttiği gibi erkeklerarası yaratacağı 

muhtemel kargaşa ve şiddet nedeniyle yasaklanmaktadır, yasaklanan hazzın 

denetlenmesi görevi erkeklere verilmektedir. Bu bağlamda araştırma verilerine 

dayanarak; namus olgusu etrafında örgütlenen cinsel ahlaka ilişkin değer ve kuralların 
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amacının sosyal düzen için “tehlikeli” olarak nitelenen kadın hazzını erkek denetimi 

altına sokmak olduğu söylenebilmektedir. 

Başlık altında gerçekleştirilen tartışmalar sonucunda söz konusu denetim 

sorununun kendi özgün coğrafi ve kültürel koşulları içinde biçimlendiği 

görülmektedir. Şanlıurfa’da gerçekleştirilen araştırma sonucunda elde edilen veriler, 

namus olgusu içinde tanımlanan kadın hazzına ilişkin söylemsel alanın bileşenlerinin 

Mernissi (2003)’nin de altını çizdiği üzere kadın hazzından duyulan korku 

çerçevesinde oluşturulduğunu göstermektedir. Bu sosyolojide açık söylem her ne 

kadar erkek hazzının denetlenemez ve güçlü olduğuna ilişkinse de örtük söylem kadın 

hazzının denetlenemezliği üzerinden kurulmaktadır. Namusun temelde nefs ve utanç 

kelimeleri aracılığıyla açıklanması bunun göstergesidir. Kadının kendi nefsni 

cinselliğinden, kadınlığından duyduğu utançla bastırması namuslu olmanın ilk ve tek 

koşuludur. Bu koşulun kadınlar tarafından yerine getirilmesi erkekler ve erkeklerin 

egemen olduğu sosyal yapı için bir görüşmecinin ifadesiyle “hayati öneme sahiptir”. 

Bu başlık altında gerçekleştirilen tartışmaların işaret ettiği ikinci sonuç da bu 

bağlamda ortaya çıkmaktadır. 

Bu koşul, aynı zamanda farklı sınıflara üye kadınların toplumsal cinsiyet 

konumlarını farklı şekillerde de olsa belirlemektedir. GI ve GII’de yer alan kadınlar, 

“kendilerinden, kadınlıklarından duydukları utanç” nedeniyle erkekten farklı olarak 

çalışma, okuma, sosyalleşme haklarından feragat etmektedir. GIII’e üye kadınlar ise 

kamusal alana ancak adına namus demeseler de namusa ilişkin olan cinsel ahlaka 

ilişkin kurallara bağlı kalma koşuluyla çıkabilmektedir. 

Üçüncü sonuç öznelliğin inşasında/toplumsal cinsiyet konumlarının 

belirlenmesinde ve ataerkil yapının düzenlenmesinde işlev gören bu değer ve 
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yasaklara kadınların neden ve nasıl rıza gösterdiğine ilişkin tartışmalar sonucunda 

ortaya çıkmaktadır. Her üç gruba üye kadınlar, kendi konumlarını ve statülerine 

güçlendirmek için namusa ilişkin değer ve kurallara bağlılık göstermektedir.  

Kandiyoti (1997)’nin ifadesiyle namus, kadınlar açısından ataerkil yapıyla 

girilen pazarlıkta kullanılan bir malzemedir. Pazarlığın şekli ve koşulları ve pazarlık 

sonucunda kazanılan faydalar her üç gruba üye kadınlar açısından farklılaşmaktadır. 

GI ve GII’ye üye kadınlar namusa ilişkin değerlere uyarak “değer” “önem”, “söz 

hakkı” ve “yaşama hakkı” kazanmaktadır. GIII’e üye kadınlar ise “okuma”, 

“çalışma”, “sosyalleşme” hakkına ulaşmaktadır. Ancak her üç gruba üye kadınlar da 

namus olgusu çerçevesinde ortaya çıkan ve cinsel ahlaka ilişkin kural ve değerlere 

bağlılık göstererek toplum içinde saygın bir konum edinmektedir. GI ve GII’ye üye 

kadınlar açısından saygınlığın tek ve temel koşulu bu değer ve kurallara uymakken, 

GIII’e üye kadınlar açısından tek olmamakla beraber temel koşuludur. 

Tüm bu veriler kadınların namusa ilişkin değerlere neden rıza gösterdiğini 

açıklarken, aynı çerçevede ortaya çıkan bir diğer grup veride nasıl rıza gösterdiği 

sorusunu cevaplamaktadır. Kadınlar, namus temelli değer ve kuralları “öteki” 

kadınlarla girdikleri ilişkisi çerçevesinde özümsemekte ve yeniden üretmektedir. 

“Köylü” kadın “şehirli” kadınla girdiği ötekilik ilişkisi ile kendi konumunu 

meşrulaştırmakta ve güçlendirmekte, “Şehirli” kadın ise “Köylü” kadınla girdiği ilişki 

çerçevesinde sahip olduğu konumu meşrulaştırmaktadır. Kadınlar kendi sınıfsal 

yapıları çerçevesinde ortaya çıkan namus temelli baskıları ve namusun sınırları içinde 

oluşan özgürlükleri açıklamada ve meşrulaştırmada öteki kadınlık konumlarına 

başvurmaktadır. 
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Söz konusu üç sonuç araştırma çerçevesinde ortaya çıkan soruların yanıtını 

içermektedir. Şanlıurfa’da nihai hedefi hazzın denetimi olan namus olgusuna ilişkin 

söylemsel alan kadın cinselliğinin tanımlandığı söylemsel alandır.  GI, GII ve GIII 

açısından, tesisinde farklı yöntemler kullanılmasına rağmen, namus olgusu 

cinsiyet/toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan dinamiktir. Eril iktidar 

namus olgusu etrafında örgütlenen cinsel ahlaka ilişkin değer ve kurallara başvurarak 

kadın bedenini denetlemektedir. Kadınların üyesi olduğu sınıfa göre bu denetimin 

biçimi ve içeriği değişmekte, dolayısıyla maruz kaldıkları baskı içerik ve biçim olarak 

çeşitlenmektedir. Ancak tüm yapısal farklıklara rağmen eril iktidar kadınların 

yaşamını sonlandırma yetkisini bu değerler ve kuralar çerçevesinde elinde 

tutmaktadır. Kadınların cinsiyet/toplumsal cinsiyet tanımları denetim ilişkisi içinde 

belirlenmekte dolayısıyla bu tanımlar sonucu ortaya çıkan adaletsizlikler yine namus 

olgusu aracılığıyla meşrulaştırılmaktadır. Eğitim ve miras gibi konu başlıklarında 

ortaya çıkan eşitsizlikler gibi kadın yaşamı ve bedeni üzerindeki erkek baskısına 

işaret eden tüm göstergeler namus olgusu aracılığıyla meşru kılınmaktadır.  

Namus olarak tanımlanan kadına işaret eden her türlü göstergenin utanç 

kelimesiyle ifade edildiği GI ve GII açısından adalet dağılımındaki eşitsizlik 

şiddettini arttırmaktadır. Toplumsal cinsiyet/cinsiyet tanımları namus olgusu 

aracılığıyla yapıldığı için cinsiyet eşitsizliği yaşama hakkını kapsayacak kadar 

genişlemektedir. Kadınların kendi cinselliklerinden duyması beklenen utanç, onların 

çalışmasının/okumasının/sosyalleşmesinin/aşık olmasının/konuşmasının önünde 

engeldir. Dahası kadınların kendi öznellik konumlarını yok saymalarına neden 

olmaktadır. Bu durum mirastan, kamusal alanın düzenine, evi içi düzene kadar her 

şeyi en küçük ayrıntılarına kadar etkilemektedir.  
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GIII açısından da namusa ilişkin değerler kadınların kendi öznellik 

konumlarını kurarken başvurdukları temel bir değer olma özelliğini korumakla 

kalmamakta, yine onların kamusal alana ve bu alandaki haklara erişim şeklini ve 

sınırlarını belirlemektedir. Kadınlar kamusal alana ancak iffet değerine bağlı kalarak 

çıkabilemketedir. Temiz ahlak, iffet değerinin moder bir biçimidir.  

Her ne kadar GIII’e üye görüşmeceler namus cinayetlerinin kendi sınıfsal 

yapıları içinde karşılığı olmadığını savunsalar da namus olgusunun varlığı muhtemel 

cinayetlerin kaynağı olarak okunmalıdır. Namus olgusuna ilişkin temel değerlerin 

ihlali veya ihlalinden duyulan şüphe hangi sınıftan olursa olsun namus olarak 

tanımlanan kadınların yaşamlarının sonlandırılmasında yol açmaktadır. Kadının 

kocasını aldatması hem GI ve GII’de yer alan hem de GIII’te yer alan görüşmeciler 

için “karşılığı ölüm olan bir suçtu”.  

Kadının açık veya örtük bir şekilde namus olarak işaret edilmesi, üzerindeki 

baskı ve denetimin nedenidir. Cinsellik ideolojisi bu baskı ve denetimin üretildiği ve 

meşrulaştırıldığı yerken namus olgusu bu ideolojinin tesisinde kullanılan değer ve 

kuralları içermektedir. Erkeğe kadını denetleme hakkı veren olgu, aynı zamanda bu 

denetim ilişkisi içinde ortaya çıkan şiddet türlerinin de kaynağıdır. Şiddetin biçimi ve 

boyutları kadınların bağlı bulunduğu sınıfsal yapı çerçevesinde biçimlenmektedir.  

Ancak tüm bu farklıklar rağmen kadın hazzının denetiminde yaşanacak 

sorunlarda şiddet ortaya çıkabilmektedir. Bir görüşmecinin ifadesiyle “istisna 

durumları her türlü toplumda vardır”. İstisna durumları her türlü toplumsal 

yapılanmada erkeğin kendi namus tanımlarının ulaştığı sınır noktalara işaret 

etmektedir. Eğitim ve gelir düzeyi düşük erekler için namus değerlerini zorlayan 

sınırlar kızların eğitimi, sokağa çıkması, evlilikte fikir beyan etmesine kadar uzarken 
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eğitimli ve gelir düzeyi yüksek erkek açısından kızının “önüne gelenle yatması” 

karısının “aldatması” gibi direk cinsel temas gerektiren durumları içermektedir.  

İki yapı arasındaki farklar, neyin denetleneceği noktasında değil nasıl ve 

kimler tarafından denetleneceği noktasında ortaya çıkmaktadır. Kimin neden 

denetleneceği sorusunun yanıtı ise iki sınıfsal yapı açsından da aynıdır: Kadınlar 

erkeğin şerefi için denetlenmek zorundadır. Kadınlar, her türlü yapılanmada eril 

iktidarın denetimine ve kullanımına verilmiş bedenlerdir. Erkek, kullanımında ve 

denetiminde olan bedenlerden toplumsal yapı adına sorumludur. Kadının 

denetlenmediği bir toplumda toplumsal düzenin sağlamayacağı veya ataerkil 

düzeninin yeniden üretilmeyeceğinin farkındadır. 

Modernleşme,  kadın cinsellğinin denetimi sorununu ortadan kaldırmamakta, 

ancak biçimsel olarak dönüştürmektedir. Cumhuriyetin modernleştirici ideolojisinin 

nüfus ettiği kentli sınıf açısından da kadın cinselliği, erkekler tarafından denetlenmesi 

gereken bir unsurdur. Bu denetim ilişkisi içinde şiddet, “istisna durumlarında” 

başvurulabilecek bir yöntem olarak korunmaktadır. 

Bu çalışmada, namus olgusu cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan 

dinamiklerden biri olarak ele alnmıştır,  olgunun cinsiyet/toplumsal cinsiyet 

kategorilerini biçimlendiren cinsel ideoljinin kurucu bir öğesi olduğu ileri 

sürülmüştür. Namus olgusu, etnisite/sınıf ve cinsiyet değişkenleri çerçevesinde analiz 

edilmiştir. Olgunun yapısal farklılara ve dönüşümlere bağlı olarak aldığı biçimlere 

odaklanılmıştır. Bu tür bir bakış açısı, farklı ataerkil yapılarda namus olgusunun 

aldığı özgün biçimleri kadar aynı kalan yönlerini ortaya çıkartmıştır. Bu tür bir 

yaklaşımın, Şanlıurfa gibi, farklı ataerkil yapıları aynı anda barındaran çeşitli kültürel 

ve coğrafi bölgelerde namus olgusunun nasıl tanımlandığına ve pratiklendiğine ilişkin 
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bir tartışmanın geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu tez 

çalışmasının, namus olgusunu ve namus cinayetlerini etnisite ve/veya yöresel 

özellikler temelinde açıklayan milliyetçi ve cinsiyetçi bakış açılarına altarnatif 

olabilecek bir yaklaşımın geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Ancak namus olgusunun farklı bölgelerde nasıl tanımlandığına ve 

pratiklendiğine ilişkin bir tartışmanın geliştirilmesi için daha kapsamlı bir 

araştırmanın yapılması gerekmektedir. Bu tür bir araştırma medyada kadın 

cinselliğine ilişkin geliştirilen dilin analizi ile mümkün olabilir. Medyanın kadın 

cinselliğine ilişkin oluşturduğu dili konu alacak çalışmalar açısından bu tezde 

geliştirilen yaklaşımın kullanılabilir olduğunu düşünülmektedir. Doktora sonrası 

gerçekleştiriceğim akademik çalışmalarda, medyanın kadın cinselliğine ilişkin 

geliştirdiği söylemi, namus olgusu ile ilişkili bir şekilde incelemeyi planlamaktayım. 
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EK 1. Görüşmecilere İlişkin Bilgiler 

1. Samet 

Yirmi yaşında. Lise mezunu. Sekiz kardeşi var. Annesi ev hanımı, babası, 

işsiz. Bir avukatlık bürosunda sekreter olarak çalışmakta. Kentin varoşlarında yer alan 

bir mahallede geckonduda ikame etmekte. Yaşadığı evin bazı odaları aynı zamanda 

ahır olarak kullanılmakta. Ailenin tek eğitimli insanı olan Samet, kendini soylu bir 

Kürt aşiretinin üyesi olarak tanıtmakta. Samet AKP’yi desteklemektedir.   

2. İhsan 

Evli ve üç çocuk babası İhsan yirmi yedi yaşında olup kentin varoşlarında 

yaşamakta. İhsan’ın yaşadığı evde, yaklaşık otuz kişi ikame etmekte. Tek geçim 

kaynakları sahip oldukları kamyondur. İhsan, soylu bir Arap aşiretinin üyesi 

olduğunu söylemiştir. İhsan için, AKP “en uygun” partidir. Çünkü hepsi “Müslüman 

ve namusludur”. 

3. Erhan 

İlkokul mezunu olan Erhan, kuafördür. Erhan, evli ve dört çocuk babasıdır. 

Otuz iki yaşındaki Erhan da kentin varoşlarında yer alan bir mahallede, gece kondu 

tarzı bir evde ikame etmektedir. Babası işsiz olan Erhan, kendi ifadesiyle “eve ekmek 

götüren tek kişi”dir. Erhan, kendi eşi ve çocukları dahil toplam yirmi nüfusa 

bakmaktadır. Erhan da kendini bağlı bulunduğu Kürt aşiretinin adıyla tanımlamıştır. 

Erhan, son seçimlerde AKP’ye oy vermiştir. Çünkü “AKP, hem Türk/Kürt ayrımı 

yapmamaktadır hem de kendileri gibidir”. 
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4. Mustafa 

Elli beş yaşındadır. Evli, bir çocuk babası olan Mustafa, ilkokul mezunu 

olup, bir sağlık ocağında hizmetli olarak çalışmaktadır. Karısı, tek çocuğu ve onun 

karısı, çocukları ile aynı evi paylaşmaktadır. “ortaya kadar okumuş” olan oğlu, 

hayvan pazarında çalışmaktadır. Bir Kürt aşiretine üye olan Mustafa’nın hiç toprağı 

yoktur. Ancak “kökleri hala toprağındadır”. Mustafa için de AKP “en münasip 

partidir”. Kendi ifadesiyle “Tayyip de kendileri gibi örfüne adetine bağlıdır” 

5. Sofu 

Elli yaşında olan Sofu, okuma yazma bilmektedir. Hayvan alım satımıyla 

uğraşmaktadır. Beş oğlu da kendi gibi hayvancılık yapmaktadır. Oğulları, gelinleri ve 

torunlarından oluşan ailesiyle, aynı zamanda ahır olarak da kullanılan bir evde 

yaşamaktadır. Sofu için her şeyden önemlisi bağlı bulunduğu Arap aşiretin adının 

“temizliğidir”. Sofu, kendisini “dini bütün bir adam” olarak tanımlamıştır. Bu yüzden 

“müslüman olan tek partiye” yani AKP’ye oy vermiştir.  

6.Muhsin 

Kırk altı yaşında olan Muhsin, mahalle muhtarıdır. Muhsin’in sekiz çocuğu 

vardır. “Kendine göre hali vakti iyi” olan Muhsin, gece konduda oturmaktadır. 

Yaşadığı evde, evli olan üç oğlu, oğulları, oğullarının eşleri ve torunları ile ikame 

etmektedir. Muhsin’in en değer verdiği şey bağlı bulunduğu Arap aşiretinin soyunun 

temizliğidir. Muhsin için önemli olan “Kürtlerin terör yapmamasıdır”. “AKP terörü 

bitirdiği için” son seçimlerde oyunu “Tayyip’e atmış” tır. 

7. Murat 



 

 

313

Kasaplık yapan Murat, otuz yaşındadır. Murat’ın yaşadığı ev ikame ettiği 

mahalledeki “en lüks” evdir. Ortaokul mezunu olan Murat, ailesiyle birlikte ikame 

etmektedir. Kendi ifadesiyle evlenmek için “amcakızının büyümesini “beklemektedir. 

Murat “için paradan puldan da önemlisi namustur”. Murat, bağlı bulunduğu Türk 

aşiretin “adı için her şeyi yapacağını” söylemiştir. Murat, AKP’nin “belediyeciliğini” 

beğenmektedir. Bu yüzden son seçimlerde oyunu AKP’ye “atmış” tır. 

8. Zelal 

Zelal, yirmi yaşında olup üç çocuk annesidir. Okuma yazma bilmeyen Zelal, 

içinde hayvanların kaldığı bir odada kocası ve üç çocuğuyla yaşamaktadır. Kocasının 

işsiz olmasından yakınan Zelal için kent yokluk ve “zulümden başka bir şey” değildir. 

Zelal açısından namus, her şeydir. Kentte, yabancılar yüzenden kocasından ve 

kayınbabasından sıklıkla dayak yiyen Zelal, dört yıl önce geldiği köyünü 

özlemektedir. Zelal, kendini bağlı bulunduğu (Kürt) aşiretin adıyla 

tanımlayanlardandır.  

9. Lugoh  

Evli, yedi çocuk annesi ve kırk beş yaşındaki Lughod’un “üzerine dört 

kuma” gelmiştir. Okuma yazma bilmeyen ve Türkçeyi zorlukla konuşan Lughod, 

kocasının karılarına eşit davranmamasından şikayet etmektedir. Lughod, kendini 

bağlı bulunduğu Arap aşiretin adıyla tanımlamış, ve kocasının “zülümüne soyunun 

adını” korumak için katlandığını söylemiştir. Lughod, kentin varoşlarında yer alan bir 

mahallede, gece kondu niteliğinde bir evde yedi çocuğuyla yaşamaktadır. Lughod’un 

oğullarından ikisi para kazanmak için  “büyük şehre” gitmiş, diğer ikisi de “kadınlara 
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kızlara sehep olmak için” Urfa’da kalmıştır. Lughod da hangi partiye oy verdiğini 

bilmemektedir.  

10. Halime 

Evli, dokuz çocuk annesi olan Halime(67y), okuma yazmayı ancak son beş 

senede kurslara giderek öğrenmiştir.  Halime için toprak ve kadın önemlidir. İkisi de 

bir aşiretin şerefidir. Bu yüzden ikisine de “sahip çıkmak lazımıdır”. Kentin 

varoşlarında yaşayan Halime, kendini bağlı bulunduğu Türk aşiretin adıyla 

tanıtmıştır. Kadın görüşmeci, üç oğlu, gelinleri ve torunları ile aynı evde 

yaşamaktadır. Halime’nin evin yönetiminde ve gelinlerin üzerinde ciddi bir söz hakkı 

vardır. Ancak Halime de oy kullanırken “oğullarının anlaştığı partiye mühür 

basanlardandır”. 

11. Hüsniye 

Kırk iki yaşındadır. Evli ve beş çocuk annesi olan kadın görüşmeci, okuma 

yazma bilmektedir. Hüsniye, şehrin varoşlarında bir gecekonduda yaşamaktadır. 

“Kadınların insan olması için çalışmaları” gerektiğine inanan Hüsniye de oy verdiği 

partinin “kocasının partisi” olduğunu söylemiştir. 

12. Hülya 

Yirmi sekiz yaşında ve bekar olan Hülya, varoşta yaşayıp çalışan tek 

kadındır. Manikürcülük yapan Hülya,“ işi sadece kadınlarla olduğu için” çalışmasına 

izin verildiğini söylemiştir. Ancak kazandığı parayı babasına veren Hülya, çalışıyor 

musun sorusuna “ evet ama para kazanmıyorum” yanıtını vermiştir. Çalıştığı için 

hakkında çok dedikodu çıktığını söyleyen Hülya, babasının ve erkek kardeşlerinin 

baskısından şikayet etmiştir. Hülya, babası, annesi, üç erkek kardeşi, onların eşleri ve 
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çocukları, beş kız kardeşi ile üç odalı bir evde yaşamaktadır. Hülya, son seçimlerde 

oy kullanmamıştır. Kadın görüşmeciyi, Babası ve ağabeyleri “dincilerin(AKP) 

partisine oy atması” için zorlamıştır. Ancak Hülya “Kürt(DTP) partisini 

sevmek”tedir. Direniş gösteren Hülya, çözümü seçimlerin yapıldığı gün “hasta 

olmak”ta bulmuştur. Hülya, için bağlı bulunduğu aşiretin adının bir önemi yoktur. 

Kadın görüşmeciye göre; “aşiretler sadece baskı demektir”. 

13. Fatoş 

Fatoş, on sekiz yaşında, bekar ve lise terktir. Ailesine ait bakkal dükkanında 

çalışmaktadır. Kadın görüşmeci, amca oğlu ile nişanlıdır. Ancak “başkasına aşıktır”. 

Fatoş’un en çok şikayet ettiği şey, annesinin onu zorla “köylüler gibi giydirmeye” 

çalışmasıdır. En büyük hayali, Sürreya Ayhan gibi olmak olan Fatoş, “zorla” 

evlendirileceği amca oğlunun liseyi bitirmesini beklemektedir. Fatoş, kendini bağlı 

olduğu Arap aşiretin adıyla tanıtmıştır. 

14. Münevver 

Evli ve beş çocuk annesi olan Münevver, kırk beş yaşındadır. Münevver de 

varoşlarda ve bir gecekonduda yaşamaktadır. En büyük korkusu “kocasının üstüne 

kuma getirmesidir”. Çünkü geçen yıl geçirdiği bir ameliyattan sonra artık çocuk 

doğuramamaktadır. Çocuk doğuramadığı için “artık kadın” olmadığını söyleyen 

Münevver’in kocası “kendine yeni bir kız” bakmaktadır. Ortaokul terk olan 

Münevver de en son seçimlerde hangi partiye oy verdiğini bilmemektedir. 

 

 

15. Hayriye  
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İki çocuğu olan Hayriye amca oğluyla evlidir. Akraba evliliğinden dolayı 

çocukları özürlü doğmaktadır. Dünyaya gelen çocuklarından “ancak ikisi sağlam 

kalmış… diğerleri ölmüştür” Toplam on doğum yapan Hayriye’nin yaşayan iki 

çocuğundan biri zihinsel özürlüdür. Kocası, amca oğlu olduğu için “üstüne kuma 

getirmemiştir” Amca oğluyla evlendiği için şanslı olduğunu düşünen Hayriye de 

kentin varoşlarında bir gecekonduda yaşamaktadır. Kocası ve çocukları ile mevsimlik 

işçi olarak çalışan Hayriye “heç para kazanmadığnı” söylemiştir. Son seçimlerde oy 

verdiği partiyi bilmeyen Hayriye için “dünyadaki en önemli şey” üyesi olduğu Türk 

aşiretin “adının temizliğidir”. 

16. Aliye 

Aliye, kentin varoşlarında da yaşayıp, lise eğitimine devam edebilen tek 

kadın görüşmecidir. İmam hatip lisesi öğrencisi olan Aliye, on altı yaşındadır. 

Okuduğu lise “dini ve namusu tam insanların okuludur”. Babası işsiz olan Aliye, 

toplam yirmi kişiden oluşan ailesiyle üç odalı bir evde yaşamaktadır. Aile üyelerinin 

tümü “Batıya” mevsimlik tarım işçisi olarak gitmektedir. Aliye, ailesinin AKP’li 

olduğunu söylemiştir. 

GrupII 

17. Samet  

Yirmi dört yaşında evli ve iki çocuk babasıdır. Lise terk olduğunu söyleyen 

Samet, kendini bağlı bulunduğu Türk aşiretinin adıyla tanıtmıştır. Yaşadığı köyün 

bakkal dükkanın sahibi olan babası ile aynı evde yaşayan Samet için “her şeyden 

önce namus gelmektedir”. Samet, son seçimlerde hangi partiye oy verdiğine ilişkin 

soruyu yanıtsız bırakmıştır. 
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18.Hatice  

Yirmi iki yaşında evli ve iki kız çocuğu annesidir. Üçüncü çocuğuna hamile 

olan Hatice, doktorların çocuğun cinsiyetini söylememesinden şikayet etmiştir. 

Hatice’nin bu çocuğu da kız olursa kocası “kesinkes kuma getirecek”tir. Köyde 

kocası, çocukları ve kocasının ailesiyle birlikte oturan Hatice için bağlı bulunduğu 

Arap aşiretinin adı her şeyden önce gelmektedir. İlkokul mezunu olan Hatice, son 

seçimlerde bütün aşiretin AKP’ye oy verdiğini söylemiştir. Köyde kadınlar oy 

kullanmaya gitmediği için kendisinin hangi partiye oy verdiğini bilemektedir. 

 19. Şirvan 

On beş yaşında olan Şirvan, henüz üç aylık evlidir. Köyde ikame eden 

Şirvan, “Amca oğluyla aşk evliliği” yaptığını söylemiştir. İlkokul mezunu olan kadın 

görüşmecinin en büyük sorunu, kocasının bir hafta sonra iş bulmak için “şehre” 

gidecek olmasıdır. Şirvan için de bağlı bulunduğu Kürt aşiretin adının temizliği çok 

önemlidir. 

Grup III 

20. Nehir 

Hukuk fakültesi öğrencisi olan Nehir, yirmi bir yaşındadır. Babası avukat 

annesi ev hanımı olan Nehir’in ablası ve erkek kardeşi de üniversitede okumaktadır. 

Nehir’in ailesi  “villa tipi “ bir evde oturmaktadır. Nehir için eğitim, kariyer çok 

önemlidir. Kadın görüşmeciye göre namus, cahil kalmış insanların değeridir. Ancak 

“temiz bir aile” için “temiz ahlaklı çocuklar yetiştirmek de gerekmektedir”. Kürt 

olduğunu söyleyen Nehir, DTP’yi desteklediğini belirtmiştir.  

21. Zehra 
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Kocasından yeni boşandığını söyleyen kırk iki yaşındaki Zehra, iki çocuk 

annesidir. Öğretmen olan Zehra’nın kızı İstanbul’da özel bir üniversitede 

okumaktadır. Oğlu lise öğrencidir. Kürt olduğunu belirten Zehra için Namus 

“aşiretçilerin bir sorunudur”,  “ancak temiz ahlak herkese lazımdır”. Kentin 

merkezinde yaşayan Zehra, son seçimlerde Doğru Yol partisine oy vermiştir. Zehra, 

aynı zamanda bu partide aktif görev almaktadır.   

22. Zeynep  

Araştırma görevlisi olan yirmi beş yaşındaki Zeynep, doktora eğitimini 

sürdürmektedir. Üç yıllık bir ilişkinin ardından nişanlandığı erkek arkadaşı ile “bu 

yaz” evlenecektir. Zeynep’in annesi ev hanımı babası fabrikatördür. Kız ve erkek 

kardeşleri üniversite öğrencisi olan Zeynep için namus, “ancak cehaletin olduğu 

yerde olur”. Namus ve temiz ahlakı, aşiretle temiz aileyi birbiriden ayıran Zeynep 

için, bir kadının ahlaklı olması son derece önemlidir. Şehirli bir Türk olduğunu 

söyleyen Zeynep, son seçimlerde hangi partiye oy verdiğini söylememiştir. 

23. Sevgi 

Evli ve bir kız çocuk annesi Sevgi, otuz yaşındadır. Öğretmenlik yapan 

Sevgi’nin kocası Mühendistir. Kentin merkezinde iyi bir semte ikame eden Sevgi, 

kadın hakları savunucusudur. Kadın görüşmeci açısısından namus “ancak cahil 

insanların sarılacağı bir değerdir”. Ancak namus cinayetleri “tüm erkeklerin elinde bir 

silahtır”. Babası doktor. annesi öğretmen olan Sevgi’nin tüm kardeşleri üniversite 

mezunudur. Kendi ifadesiyle, “temiz bir ailenin üyesi” olan Sevgi için erkeklerden 

farklı olarak kadınlar “kontrollü” olmalıdır. Kürt olduğunu söyleyen Sevgi, son 

seçimlerde DTP’ye oy vermiştir. 
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24.Emel 

Kendini Kürt olarak tanıtan üniversite öğrencisi yirmi iki yaşındaki Emel’in, 

babası ve annesi öğretmendir. Ailesiyle en çok siyasi konularda çatışma 

yaşamaktadır. Anne ve babası “Kürt hareketine destek verdiği için” onu “terörist” 

olmakla suçlamaktadır. Esra için namus olgusu ve namus cinayetleri ancak “bu 

insanlar(köylüler) siyasal bir duruş kazanırsa” ortadan kalkabilir. Aşiretçiliği, geri 

kalmışlık olarak değerlendiren Esra açısından, bir kadının cinsel konularda erkekten 

daha dikkatli olması gerekmektedir. Esra DTP’yi desteklemektedir. 

25. Zuhal 

Kırk beş yaşındaki Zuhal, dört çocuk annesi olup bir devlet kurumunda 

memur olarak çalışmaktadır. Dört oğlundan ikisi üniversite öğrencisi, diğer ikisi de 

lise öğrencisi olan Zuhal’in kocası çiftçidir. Kürt olduğunu ancak “bölücü” 

olmadığını belirten Zuhal açısından namus ve namus cinayetleri “kendileri gibi 

eğitimli insanların hayatında yoktur”. Kadınları tehlikeli ve tehlikesiz olarak iki sınıfa 

ayıran Zuhal, temiz ahlak ve namus kavramlarını birbirinden ayırarak kullanmıştır. 

Zuhal için oğullarının evleneceği kızın ailesinin temiz olması gerekmektedir. Son 

seçimlerde CHP’ye oy vermiştir. 

26. Ayşegül 

Yirmi sekiz yaşında ve bekar olan Ayşegül’ün mesleği avukatlıktır. Kendini 

Kürt ve kadın hakları savunucu olar tanıtan Ayşegül, bir kadın örgütünün üyesidir. 

Ayşegül açısından da “aşiretçilik geri kalmış yapılardır”. Kürt insanının gelişmesi ve 

modernleşmesi için aşiretçiliğin bitmesi gerekmektedir. Namus olgusu ve namus 

cinayetleri ancak aşiretçi yapıların ortadan kalkması ile son bulabilir. Ayşegül’ün en 
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çok şikayet ettiği şey, kentin muhafazakar yapısıdır. Sosyalleşmenin son derece sınırlı 

olduğu Urfa’da çok sıkılmaktadır. Ayşegül, son seçimlerde DTP’ye oy vermiştir. 

27. Delal 

Tıp doktoru olan Delal,elli yaşında olup iki çocuk annesidir. Delal, kentin 

merkezinde üç katlı bir evde oturmaktadır. “Türkiye vatandaşı bir Kürt” olduğunu 

söyleyen Delal için de namus cinayetleri geri kalmış aşiretçiler tarafından 

işlenmektedir. Modernleşmenin ve eğitimin namus cinayetlerini ortadan kaldıracağına 

inan Delal, son seçimlerde CHP’ye oy vermiştir.   

28. Muhlise 

Lise mezunu, evli ve dört çocuk annesi olan Muhlise’nin kocası avukattır. 

Kentin merkezinde bir semte ikame eden kadın görüşmecinin iki kızı üniversite 

muzunudur. Oğlan olan diğer iki çocuğu, lise eğitimlerine devam etmektedir. 

Kızlarının namuslarıyla okumuş olmasından gurur duyan Muhlise için temiz ahlak 

çok önemlidir.  Arap olduğunu söyleyen Muhlise hangi partiye oy verdiği bilgisini 

aktarmamıştır. 

28. Hakan 

Evli ve iki çocuk babası olan Hakan’ın da eşi kendisi gibi öğretmendir. Otuz 

altı yaşındaki Hakan için bir kadının ahlaklı olması çok önemlidir. Namus 

cinayetlerinin “kendileri gibi eğitimli insanların sorunu” olmadığını savunan Hakan, 

“istisnalara” vurgu yapmıştır. Erkek görüşmeciye göre “hiçbir erkek aldatılmayı 

hazmedemez”. Bu yüzden eğitimi seviyesi ne olursa olsun “her erkeğin namus 

cinayeti işleme olasılığı vardır”. Hakan son seçimlerde DTP’ye oy vermiştir. 

29 Hasan 
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Yirmi bir yaşında olan Hasan, üniversite öğrencisidir. Hasan’ın annesi 

hemşire babası öğretmendir. İki erkek kardeşi de kendisi gibi üniversitede 

okumaktadır. Kentin merkezinde bir semtte ikame eden Hasan’ın ailesi “temiz bir 

ailedir” Namus cinayetleriyle ilgili bir fikri olmadığını söyleyen Hasan için, 

evleneceği kızın bekareti önemlidir. Namus cinayetlerini Kürtlerin ve Arapların 

sorunu olarak gören Hasan, MHP’yi desteklemektedir. Hasan’a göre bu ülkede 

yaşayan herkes Türk’tür. 

30 Kemal 

Kırk beş yaşında evli ve iki çocuk sahibi olan Kemal’in mesleği 

gazeteciliktir. Kemal’in eşi öğretmendir. Erkek görüşmeci, kentin merkezinde bir 

semtte ikame etmektedir. “En büyük amacı” biri kız diğeri erkek olan çocuklarının 

üniversite okuması olduğunu belirten Kemal için, “namus değil ama temiz ahlak 

önemlidir”. Kızlarını ve karılarını “olur olmaz şeyler için öldüren” aşiretleri eleştiren 

Kemal açısından aldatılma “bir cinayete yol açabilir. Kürt olduğunu söyleyen Kemal, 

son seçimlerde DTP’ye oy vermiştir.  

31 Baran 

Otuz bir yaşındadır. Avukatlık yapan Baran, bekardır. Ailesiyle kentin 

merkezinde yaşayan Baran için de “namus cinayetleri aşiretlerin işidir”. Erkek 

görüşmeciye göre, “namus geri kalmış bir değerken temiz ahlak her kadına 

lazımındır”. Yaklaşık altı yıldır beraber olduğu kız arkadaşıyla evlilik planları yapan 

Baran’ın annesi, ev hanımı babası doktordur. Kürt olan Baran, son seçimlerde 

DTP’ye oy vermiştir.  

32. Ahmet 
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Yirmi üç yaşında olan Ahmet, bekardır. Üniversite öğrencisi olan Ahmet’in 

babası “önde gelen” bir Arap aşiretin hem reisi hem de milletvekilidir. Ahmet 

açısından namus cinayetleri çağ dışı bir gelenektir. Evleneceği kızın bekaretinin 

kendisi için önemli olduğu söyleyen Ahmet, MHP’yi desteklemektedir.  

33. Egemen   

İnşaat mühendisi olan Egemen, yirmi dokuz yaşında olup evlidir. Kentin 

merkezinde yer alan bir semtte yaşayan Egemen’in karısı avukattır. Egemen için 

namus cinayetleri “geri kalmışlığın göstergesidir”. Türk olduğunu söyleyen Egemen 

son seçimlerde CHP’ye oy vermiştir. 

34. İdris 

Otuz iki yaşında olan İdris, bekardır. Üniversite mezunu olan İdris özel bir 

şirkette çalışmaktadır. İdris’in annesi ev hanımı babası çiftçidir. Erkek görüşmeci, 

“Urfa’nın temiz ailelerinden birinin üyesi” olduğunu söylemiştir. İdris için namus 

cinayetlerinin “elle tutulur tarafı” yoktur. Erkek görüşmeci, evleneceği kızın temiz bir 

ahlakının olması gerektiğini söylemiştir. Türk olan İdris, son seçimlerde AKP’ye oy 

vermiştir 

35. Namık 

Otuz beş yaşında olan Namık, evli ve iki çocuk babasıdır. Avukatlık yapan 

Namık’ın karısı öğretmendir. Şimdiki eşi olan kız arkadaşıyla Üniversitede tanışan 

Namık için “kız kardeşlerinin severek evlenmesi en doğal hakkıdır”. Namus 

cinayetlerinin her şeyden önce bir suç olduğunu söyleyen Namık, kadının erketen 

farklı olarak “kontrollü” olması gerektiğini söylemiştir. Kürt olduğunu söyleyen 

Namık, son seçimlerde DTP’ye oy vermiştir. 
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36. Ulaş 

Üniversite öğrencisi on dokuz yaşındaki Ulaş, bekarete önem vermediğini 

söyleyen tek görüşmecidir. Ulaş’a göre kadınlar, Türkiye’nin her yerinde namus 

olarak görülmektedir. Babası avukat annesi ev hanımı olan Ulaş’ın üç kardeşi vardır. 

Kürt olduğunu söyleyen Ulaş, son seçimlerde oy kullanamadığı, “zaten Türkiye’de de 

oy verilecek bir partinin olmadığını” söylemiştir. 

37. Alparslan 

Mesleği avukatlık olan yirmi dokuz yaşındaki Alparslan, bekar olup ailesiyle 

kentin merkezinde bir semtte yaşamaktadır. Alparslan’a göre “namus değerini de 

namus cinayetleri’ni de Urfaya sokan kırsaldan gelen Kürt ve Arap aşiretleri”dir. 

Köylülerin aksine, “şehrin gerçek sahibi olan Türk ailelerinde” namus değerinin 

olmadığını savunan Alparslan’a göre bekaret önemlidir. Evleneceği kızın ahlakının ve 

ailesinin temiz olması gerektiğini söyleyen Alparslan, evlilik hazırlıkları içindedir. 

Alparsla, son seçimlerde MHP’ye oy vermiştir.  
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EK 2. Araştırma Soruları: 

A. Bölgedeki Ataerkil Toplumsal Örgütlenme Yapısı: 

1.Öznelerin kendini hangi bileşenler çerçevesenide tanımladığı: Kimlerdensin, 

sizin aile çevrede nasıl bilinir? 

Akrabalık tanımı/içeri tanım-yabancı tanımı/dışarı tanımı:  

2. Sizin eve misafir çok gelir mi, gelirse kimler gelir, peki senin evine gelen 

misafirlerin giyimine kuşamına, davranışlarına karışır mısın? 

3. Karının arkadaşları sizin eve gelip gider mi, peki sen karının ya da kızının kimlerle 

arkadaşlık yapacağına karışır mısın? 

4. Bir yerden bir yere taşınırken bu taşınmaya kim karar verir, evini taşıyacağın yeri 

seçerken taşınacağın yerin yakınında akrabalarının olmasına dikkat eder misin, kendi 

akrabalarının bulunduğu bir yere mi taşınırsın yoksa eşinin akrabalarının bulunduğu 

bir yere mi, niye? 

5. Bayramlarda ilk kimin evine gidilir?  

6. Senin çocukların eşinin ailesine mi daha yakın yoksa senin ailene mi, mesela hangi 

tarafla daha çok zaman geçiriyorlar? 

7. Sizde kadınlar ve erkekler beraber mi yemek yer, peki misafir gelince nasıl yenir? 

8. Ailenle ilgili hangi sorunların duyulmamasını istersin,  ailenle ilgili kimsenin 

bilmesini istemediğin bir sorun olduğunda kimlerden yardım ister, kimlere 

anlatırsın?Bu sorunun nasıl çözüleceğine kim karar verir? 
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Evlilik türleri, ritüelleri, kuralları:  

9. Evlilik yapılırken kime danışılır, evlilklere kim karar verir, niye nasıl?  Çevrende 

hiç sevdiğine kaçan bir kız var mı? Ne düşünüyorsun, sence bir kıza evlilikte fikri 

sorulmalı mı, bir kız sevdiği ile mi evlenmeli, peki bir erkeğe evlilikte fikri sorulmalı 

mı, sevdiği biri varsa bununla mı evlenmeli, bir kızın birini istemesi sence doğru mu, 

çevrende hiç aşık olduğu kişiyle evlenen bir kadın var mı, varsa ne düşünüyorsun, 

peki çevrende hiç aşık olduğu erkekle evlenen biri var mı, varsa ne düşünüyorsun?  

10. Çevrende kuma almış ya da gitmiş birini tanıyor musun, nasıl karşılıyorsun, 

çevrende tanıdığın berdel var mı, nasıl bakıyorsun, başlık parasına nasıl bakıyorsun, 

ne düşünüyorsun,  evlenecek kişilerin arasında yaş farkı ne kadar olmalıdır?  

11. Bir ağa köyden bir kız alır mı, çevrende böyle evlenen biri var mı,veya çevrende 

ağa kızı olup da köyden bir delikanlıyla evlenen var mı?  

12.Buralarda evlenince ilk hangi nikah yapılır, mesela buralarda resmi nikah var 

mıdır? 

13. Senin çevrende hiç boşanan biri var mı? 

14. Düğünde kızına çeyiz verir misin, düğünde takılan takılar kimde kalır, kimindir?  

15. Yeni evlilere ev eşyası alınıyor mu, alınıyorsa hangileri, yeni evlilere ev açılıyor 

mu?  

16. Sen kızının/oğlunun ya da kardeşinin nasıl biriyle evlenmesini istersin, iyi bir 

gelin veya damat sence nasıl olur, çocuğunun evleneceği kişi de ilk olarak neye 

bakarsın?  
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17. Sen kız aldın, dul aldın önemli midir sence? Dul bir kadınla evlenir misin? Peki 

sence dul bir kadın tekrar evlenmeli mi? 

Kadın emeği:  

18. Buralarda kadının çalışmasına izin verilir mi?Peki sen karının/kızının/kız 

kardeşinin nasıl bir yerde çalışmasını istersin? 

Miras:  

19. Kadına toprak vermek sence doğru mu, kadına toprak verince ailenin veya aşiretin 

adına bir zarar gelir mi, ailen ya da aşiretin diğer ailer ve aşiretler karşısında güçsüz 

düşer mi neden? Sizin ailede kadınlar mal mülk sahibi oluyor mu, oluyorsa nasıl, 

olmuyorsa neden? Sen toprağını kime bırakacaksın, erkek çocuk senin için kız 

çocuktan daha mı değerli niye? Sadece kızın olduğunda ailenin adını sürdürebilecek 

mi, ya da toprağına sahip çıkacak mı, mesela kızının kocasının ve çocuklarının senin 

toprağını işletmesini ister misin? Peki diyelim kızın ya da kız kardeşin miras istedi ne 

yaparsın, miras konusunda bir anlaşmazlık çıktı bu anlaşmazlığı çözmek için nasıl 

davanır, kimlere danışırsın? Mesela senin evlendiğin kadının kendi toprağı olsa sen o 

toprağı üzerine almak ister misin? 

B.Bölgedeki ahlak anlayışı:  

20. Oğlunun nasıl bir adam olmasını istersin? Sizin buralarda bir erkekte hangi 

özelliklerin olması gerekir? 

22. Buralarda bir kadında aranan özellikler nelerdir, bir kadının hangi huylara sahip 

olması gerekiyor sence?  

23. Kimlerin davranışları seni yakından ilgilendirir, kimlerin davranışlarından kendini 

sorumlu hissedersin, ya da kimlerin yaptığı hatalar seni toplum içinde utandırır?Peki 
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en çok kimlerin senin ve ailen hakkında ne düşündüğünü önemsersin?(Bu soruyla 

erkeğin kamusal alanda kadının temsilcisi olması sorununun analizi planlanmaktadır) 

24. Sana biri gelip bu adam ahlaksız dese sen o adam hakkında ne düşünürsün, ya da 

sana biri gelip bu kadın ahlaksız dese o kadın hakkında ne düşünürsün?Peki birinin 

yaptığı ahlaksızlık cezalandırılır mı? Peki böyle bir ahlaksızlığın cezası sence ne?Peki 

sence bu cezayı kim vermeli?Peki diyelim bir namus davası oldu sen bu davayı 

çözmek için kimlerden yardım istersin, ya da kimlere danışırsın? 

Sadece Kadınlara sorulacak sorular:Kadının hazzı: 

25. Evinde kaç oda var, kaç çocuğun var? Daha fazla çocuk istiyor musunuz, mesela 

korunuyor musunuz? Geceleri kocanla yalnız başınıza kalabiliyor musunuz? Kocan 

seninle yatmayı istediğinde ne yapıyorsun, peki sen hiç onunla yatmayı istedin mi? 

İstemediysen niye,nasıl? Sen kocanla yatmayı istediğinde sana nasıl davranıyor? 

Ayıplıyor mu?  

25. Senin hiç kocası dışında bir erkeğe yakışıklı diyen bir arkadaşın veya tanıdığın 

var mı? Beğendiğin bir sanatçı var mı? 

26.  Televizyonda en çok hangi programları izliyorsun? İzlediğin diziler içinde en çok 

sevdiğin hangisi, peki bu dizilerde oynayan kadınlardan hangisini seviyorsun niye, 

peki bu dizilerde oynayan kadınlardan hangisini sevmiyorsun niye? Hangisinin 

yerinde olmak isterdin, niye? Televizyonda yatak sahnesi çıktığında ne yapıyorsun? 

27. Kimler senin hareketlerine, giyimine, dışarı çıkmana karışabilir, niye, nasıl? 

Mesela komşun, ya da uzaktan tanıdığın biri senin giyimine karışsa ne yaparsın? 

Kocan/kardeşin/kuzenin ve baban sen onların istemediği gibi giyinsen ya da 

davransan sana ne yaparlar, hakları var mı, buna niye rıza gösteriyorsun? 
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28. Siz kadınlar bir araya gelince kendi aranızda en çok ne hakkında konuşursun? 

Mesela ülke meselelerinden konuşur musunuz, peki haberleri izliyor musun..... 

29. Erkekler en çok nerede bir araya gelir kendi aralarında ne konuşur, kocan ya da 

oğlun kahveye gidiyor mu? 

30. Cemaat denince aklına ne geliyor? Bir erkek cemaatte nasıl iyi bir yere  sahip 

olur? Sence bir kadın cemaatte yer almalı mı, hangi durumlarda cemaatte çıkmalı ve 

çıktığında nasıl davranmalı? Bir kadın cemaate iyi bir yere sahip olabilir mi, nasıl?  

31. Sence erkeklerin çoğunlukta olduğu yerlerden,  mesela kahvenin önünden 

geçerken nelere dikkat edilmeli? 

32. Tanıdığın bir kızı veya kadını bir erkekle konuşurken görürsen ne düşünürsün, 

ailesine söyler misin? 

33. En son seçimlerde oy verdin mi? Hangi partiye oy vereceğine kim karar verir? 

Sadece erkeklere sorulacak sorular:Erkekler arası dayanışma: 

34. Siz erkekler en çok nerede bir araya gelirsiniz? Buralarda kadınların olması seni 

rahatsız eder mi? ve kendi aranızda ne konuşursunuz,  sizce kadınlar en çok nerede 

bir araya gelir ve kendi aralarında ne konuşur? 

35. Başkasının kızı ya da karısı hakkında kahvede konuşulur mu,  hangi durumlarda 

konuşulur? 

36. Tanıdığın bir kızı bilmediğin bir erkekle konuşurken görürsen ne yaparsın? 

37. Cemaat denince aklına ne geliyor? Sence bir kadın cemaate yer almalı mı? Sence 

bir kadın cemaatte nasıl davramalı, peki bir kadın cemaatte iyi bir yere sahip olabılır 
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mı, olursa nasıl, peki bir erkek nasıl davranmalı, peki bir erkek cemaatte iyi bir yere 

nasıl sahip olur? 

C.Kadınların hangi yollarla ve argümanlarla özel alanda konumlandırıldıkları 

ve kamusal alandan, bu alandaki iktidar araçlarından nasıl dışlandıkları  

38. Karın/kızın/kız kardeşin hangi sebeplerden dışarı çıkarlar ve nerelere giderler ve 

kimlerle giderler, sizin buralarda bir kadın tek başına dışarı çıkabilir mi?(Kadınların 

kamusal alanda bulunma nedenleri, sıklıkları). 

39. Çocuklarının okumasını ister misin?(Kız çocuğunun okutulmasında-

okutulmamasında namus kavramına gönderme yapılıp yapılmadığı). 

40. Okulda kızlı erkekli oturulması ve okunması sence yalnış mı?(Kamusal/özel alan 

normları, iktidar merkezleri ve çatışma). 

41. Eğer karın/kızın/kız kardeşin ya da annen çalışıyorsa onlar işe gidip gelirken 

onlara bir erkeğin eşlik etmesi gerektiğini düşünür müsün, ya da kızın ya da kız 

kardeşin okuyorsa okula giderken gelirken yanlız gitmelerine gelmelerine müsade 

eder misin, okuldan bir erkek arkadaşıyla konuştuğunda ya da okuldan bir erkek 

arkadaşı onu aradığında ne yaparsın?(Kamusal/özel alan normları,iktidar merkezleri 

ve çatışma) 

42. Çocuğunu terbiye etmek için ne yaparsın? Kızına ve oğluna farklı yaklaşır 

mısın?(Kız ve erkek çocuğun yetiştirilmesi) 

43. Karını terbiye etmek için ne yaparsın?(Kadının eş ve anne olarak 

konumlandırılması, kadının cinselliğiyle tanımlanması) 

D. Kadınlara özel alanda uygulanan baskı ve namus olgusu arasındaki ilişki 
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44.  Birisi karısını, kızını veya kız kardeşini dövse bu adam hakkında ne düşünürsün, 

dayak yiyen kadın hakkında ne düşünürsün, sence bir koca karısını ne zaman 

dövmeli, ya da bir baba kızını, bir erkek kız kardeşini?(Yakınlık derecesi ve 

uygulanan şiddet arasındaki ilişki). 

45. Sence devletin insanların evliliğine, miras davalarına, kızlarını okutup 

okutmamalırına karışmaya hakkı var mı, sence bu davalar kimi/kimleri 

ilgilendirir?(Kamusal/özel alanı düzenleyen normların ve bu alanlardaki iktidar 

merkezlerinin çatışması). 

46. Buralarda namussuz kadına ne yapılır? Karısını/kızını/kız kardeşini namussuzluk 

yaptığı için öldüren insanlar var mı çevrende, sence haklılar mı, hangi durumda 

haklılar veya devlet bunları cezalandırıyor mu?(Kamusal/özel alanı düzenleyen 

normların ve bu alanlardaki iktidar merkezlerinin çatışması). 

47. Devlet sence namussuzluk yapan bir kadını cezalandırmalı mıdır, nasıl? Bu cezayı 

vermek kimin görevidir? Namussuzluk yapan bir kadını öldüren erkekler 

cezalandırılmalı mıdır? 

Sadace kadınlara sorulacak sorular 

48. Hiç yapmayı istediğin bir şeyi babam, kocam kızar diye korkup yapmadığın oldu 

mu? Yapsan sence ne olurdu?(Özel alandaki iktidar merkezi, bu alanı düzenleyen 

normlar ve kadınların iktidar merkeziyle ve normlarla ne yaptığı). 

49. Kızına hiç nasihat eder misin, mesela kızının giyimine, arkadaşlarına karışır 

mısın? Kızınla her türlü konuyu konuşur musun?(Kız çocuğunun eğitimi) 

50. Babanla ya da kocanla ya da erkek kardeşinle hiç kavga eder misin, hangi 

konularda? Ailenden bir erkek seni dövse gidip onu polise şikayet eder 
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misin?(Kadının kendisine özel alanda uygulanan baskı ve saldırıya rıza gösterip 

göstermediği, bu baskıyı ve saldırıyı açıklama şekli). 

51. Buralarda kızlar okutuluyor mu, kızlara miras veriliyor mu, kızlara evlilikte 

fikirleri soruluyor mu? Sen bu konuda ne düşünüyorsun?(Kadınların, miras, eğitim 

gibi haklardan mahrum bırakılmasının namus kavramıyla açıklanıp açıklanmadığı). 

52. Sen hangi sebepten dışarı çıkarsın, peki nerelere gidersin, peki bu yerlere 

giderken nasıl giyinir ve davranırsın? Buralara yanlız başına gider misin? 
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ÖZET 

Bu tez çalışmasında namus olgusu ve namus cinayetleri, nihai hedefi kadın 

hazzının denetimi olan cinsellik ideolojisinin bir uzantısı,  özgün bir örneği olarak 

incelenmektedir. Tezde farklı ataerkil yapılar içinde dönüşen anlamlarına ve 

işlevlerine rağmen varlığını koruyan namus olgusunun ve namus cinayetlerinin 

Türkiye’de cinsiyet/toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin altında yatan dinamiklerinden 

biri olduğu savunulmaktadır. Namus olgusunun farklı sosyo-ekonomik koşullar 

çerçevesinde içerik ve biçim olarak değiştiği ancak ortadan kakmadığı öne 

sürülmektedir. Yapısal farklılara rağmen olgunun kadın cinselliğinin saflığı anlamını 

koruması aynı zamanda içerdiği denetim ilişkisini de koruduğunu göstermektedir. 

Kadın kategorisinin tanımlanmasında bu denetim ilişkisinin belirleyici bir rolü olduğu 

öne sürülmektedir.   

Bu nedenlerden dolayı namus olgusu, ataerkil yapı ve pratikler, cinsellik, 

cinsiyet/toplumsal cinsiyet ilişkilerini içeren bir feminist yaklaşım içinden 

tartışılmaktadır. Kadın hazzının ve doğurganlığının denetiminde başvurulan değer ve 

kuralları içeren namus olgusu her ne kadar Akdeniz ve Ortadoğu bölgesine özgü bir 

sorun olsa da kadın hazzının denetimi ataerkil yapıları birbirine bağlayan evrensel bir 

sorundur. Bu nedenle namus olgusunu anlayabilmek için hazzın denetiminin 

öznelliğin inşasında ve toplumsal yapının düzenlenmesinde sahip olduğu işlevleri 

görünür kılacak kuramsal yaklaşımlar ve olguyu kendi özgün koşulları içinde tartışan 

akademik çalışmalar ilişkili bir şekilde yorumlanmıştır. 

Namus olgusunu biçimlendiren kadın cinselliğinin denetimi sorunun ortadan 

kakmadığı ancak yapısal farklılıkların çerçevesinde biçim ve içerek olarak dönüştüğü 
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savunulmaktadır. Bu iddialar ilgili literatürün taranmasına, namus olgusunun 

incelenmesine ve Şanlıurfa’da farklı sosyo-ekonomik konumlara sahip otuz sekiz 

özneyle yapılan sözlü tarih görüşmelerine dayanmaktadır. 

 
. 
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SUMMARY 

In this thesis study, the phenomenon of honor and honor killing is analyzed 

as a distinctive model and an extension of sexuality ideology of the supervision 

which aimed finaly on woman pleasure. In this study it’s argued, the phenomenon of 

honor and honor killings that protects it’s existance in spite of the converted meaning 

and functions in different patriarchal structure, are the one of underlying dynamics of 

sex/gender inequality in Turkey. It’s put forward that the content and the form of 

phenomenon of honor changes according to different socioeconomic conditions 

however it doesn’t disappear. Protecting a meaning of the phenomenon as a purity of 

woman sexuality although the structural differences, indicates that it also protects the 

supervision affair which it contains. It’s put forward that this supervision affair have 

a determinative role in defining the category of the woman. 

Therefore, to understanding this phenomenon; theoretical approaches that 

provides it’s functions to be observable in forming the social structure and 

construction of subjectivity of the supervision and the academic works which argues 

the phenomenon in it’s original conditions are commented pertinently. It’s put 

forward that the problem of the supervision of woman sexuality which shapes honor 

phenomenon doesn’t disappear but it’s form and content transform according to 

structural differences.  

These arguments are based on searchs of related litarature, investigations 

about honor phenomenon and oral history interviews that made with thirtyeight 

objects who have different socioeconomic status in Şanlıurfa. 
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