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SUNUŞ 

Elinizdeki yapıt, Eğitim Fakültesi, Eğitim Sosyolojisi Kürsüsü 
Asistanlarından Sayın M a h m u t T e z e a n ı n aynı fakültenin 
1969-1970 öğrenim yılı Lisans-Üstü Programındaki "Köy  Sosyolojisi 
Açısından  Halk  Eğitimi  ve Toplum  Kalkınması"  konulu dersimiz 
için hazırladığı seminer ödevidir.' Kan dâvası olayı özellikle köyle-
rimizdeki toplumsal, ekonomik ve eğitsel sorunların kör düğüm 
olduğu bir noktadır. Konuyla ilgili araştırmalar yok denecek kadar 
azdır. Daha doğrusu, öteki araştırmalarda yan konu olarak ele 
alınabildiği ölçüde incelenmektedir. Bu arada konu, edebî bazı 
yapıtlarda da işlenmiştir. Toplumsal değişme, özellikle, kentleşme 
süreci içinde kan dâvâsı olayı yeni eğitsel, ekonomik ve toplumsal 
boyutlar kazanmaktadır. 

Yazar, konuyla ilgili kaynakları derinlemesine taramış, mülâ-
kat tekniklerinden de yararlanarak konuyla ilgili örnek olayları 
derlemiştir. Bir Lisans-Üstü seminerinin genişlik ve akademik dü-
zeyini aşan ciddî bir emek ürünü olan bu yapıt, kuşkusuz, ileride 
girişilmesi gerekli alan araştırmalarıyla tamamlanmak zorundadır. 
Yapıt, bu tür alan araştırmaları için ön hazırlık niteliğindedir. Alan 
araştırmaları, olayın nedenlerinden hangisinin ağır bastığım orta-
ya çıkarabilir, böylece köy sorunlarımıza bazı çözüm yolları getire-
bilir. Bu nedenle, yazardan alan araştırmaları da bekleyerek bun-
dan sonraki çalışmalarında da başarılar dilerim. 

30.11.1971 

Doç. Dr. Cevat Geray 

Eğitim Sosyolojisi Kürsüsü 
öğretim Üyesi 
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ÖNSÖZ 

Kan gütme olayları, Ülkemizde şimdiye değiiı sosyolojik ve 
kriminolojik yönleriyle ele alınmış bir konu değildir. Konu, esas 
olarak hukukçular tarafından  ele alınmış olmakla birlikte yine 
de hukuksal yönden bir kaç makale konusu olmaktan öteye gide-
memiştir. Olayın toplumsal yönleri ile ilgili olarak bir iki makale 
yayınlanmıştır. Ayrıca çeşitli toplumsaSİ araştırmalarda konuya çok 
kısa olarak değinilmiştir. Biz kendi araştırmamızın verileri dışında. 
bu kaynaklardan da yararlandık. 

Olayın ülkemizde toplumsal bir sorun olarak varlığı gün geç-
tikçe önemini arttırmaktadır. Bu bakımdan her yönden bilinmesin-
de yarar vardır. Özellikle olayların temel nedenlerinin bilinmesi 
önlemler alınmasında kolaylıklar sağlayacaktır. Olay, tüm halkı-
mızı ilgilendirdiği gibi, özellikle yönetimsel ve hukuksal sorumlu-
luk taşıyan kimseleri de yakından ilgilendirmektedir. 

Araştırmamız, konunun toplumsal yönden bütün boyutlarıyla 
ele alınmasında bir.başlangıç niteliğindedir. Bu bakımdan, ilerde bu 
konu ile ilgili olarak yurt ölçüsünde yapılacak geniş çaptaki top-
lumsal araştırmalara bir ışık tutabilirsek kendimizi mutlu sayaca-
ğız. Esasen bu monografinin  amacı da budur. 

Araştırmanın tümünü gözden geçiren, bütün aşamalarında ge-
rek yakın ilgi, gerekse kaynak bakımından yardımlarını esirgemeyen 
Fakültemiz Eğitim Sosyolojisi Kürsüsü öğretim üyelerinden ho-
cam Doç. Rr. Cevat GERAY'a çok teşekkür ederim. Araştırmanın 
bu duruma gelmesinden kendisinin teşvik ve emeği çoktur. 

Yine, Fakültemiz "Çocuk Suçluluğu" dersi asistanı arkadaşım 
Dr. Esin Konanç'tan da olayın özellikle hukuksal yönleriyle ilgili 
bölümünde gerek görüş ve gerekse kaynakların sağlanması bakımın-
dan oldukça yararlandım. Kendisine de ayrıca teşekkür ederim. 

10.11.1971 
Ankara 
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İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 

Araştırmanın birinci baskısı 1972 yılında yapılmıştı. Aradan 
on yıl geçti, konu hâlâ ülkemizde önemini korumaktadır. Bu ko-
nuda şimdiye değin ülke çapında bir araştırma yapılmadı. Bu 
nedenle konu ile ilgili bilgilerimiz artmış değildir. Fakat, gözlem-
lerimize dayanarak, kan gütme bölgelerinde tüm toplumsal, eko-
nomik değişmelere rağmen yine de olayların belirli ölçüde sürdü-
ğünü belirtebiliriz. Özellikle geniş akrabalık gruplarının, aşiret tipi 
toplumsal yaşantının kan davalarında etkin rolü sürmektedir. Ge-
çen on yıl içinde alalede kan dâvâları, siyasî kan davalarma dönü-
şerek bir değişime uğradı. Çok yoğun ve ciddî sorunlar ortaya çık-
tı. İdeolojik olaylar kan davası biçiminde kendini gösterdi. Bin-
lerce insan öldürüldü. "Siyasî kan davası" kavramı geliştirildi. Ya-
bancıların Türk toplumsal karakteri olarak ileri sürdükleri "inti-
kamcı" kalıp yargısı adeta doğrulandı. Zaman geçtikçe azalma bek-
leniılken, siyasî kan davası biçimindeki olaylar giderek arttı. 12 Ey-
lül döneminden sonra birçok reformların  yapıldığı şu günlerde kan 
davalarını azaltıcı nitelikteki hukuksal, toplumsal ve ekonomik 
önlemlerin etkilerini kısa zamanda göstereceği kuşkusuzdur. Bu 
nedenle gelecek açısından olumlu gelişmeler söz konusudur. 

Kitabı yeniden gözden geçirerek gerekli yerlerde yeni ekle-
meler yaptım. İlerde konunun değişik yönleri ile ilgili daha spe-
sifik  alan araştırları ve içerik çözümlemeleri yapmak arzusunda-
yım. 

5.V.1981 Mahmut TEZCAN 
Ankara 
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Giriş 
t 

îlkel bir geleneğin ürünü olan kan ıgütme, bugün ülkemizin 
bazı bölgelerinde hâlâ görülmektedir. Günlük gazetelerde ayda bir, 
haftada  bir, bazı zaman ise daha sık olarak şu başlıklara rastlama-
mız olanaklıdır. "Kan Dâvâsından iki Aile Çatıştı: 2 ölü, 8 yaraıı 
var.", "Kan Dâvâsı Yüzünden Çıkan Kavgada İki Kişi Öldü." Bu 
başlıklarla olay, çok kısa olarak haber biçiminde verilmekte, örne-
ğin olayın nasıl oluştuğu, nedenleri, özellikleri belirtilmemektedir. 
Bu yüzden, olayı bütün ayrıntıları ile ortaya koymakta büyük 
yararlar olduğu kanısındayız. 

Olay, kısaca, "Kan  Gütme"  terimi ile ifade  edildiği gllbi, halk 
arasında daha çok "Kan  Dâvâsı" olarak adlandırılmaktadır. Bugün 
dünyanın bazı bölgelerinde de hâlâ görülen bu olaylar, henüz uy-
garlık düzeyine erişememiş, gerek toplumsal, gerekse ekonomik ba-
kımdan geri kalmışlığın bir belirtisi olarak ıkarşımıza çıkmaktadır-
lar. Ancak uygarlık düzeyinin gelişmesiyle kitleler, insanlık değe-
rinin sonul bir değer olduğunu kavrayacak ve bu gibi olaylar ken-
diliğinden ortadan kalkacaktır. 

Kökeninde "öç almak"  arzusu bulunan kan gütme olayları, 
eskiden uygulanan "kısas"  geleneğinin günümüze değin intikal et-
miş bir biçimidir. Olayın yerli filmlerimize  ve edebî metinlere çok-
sayıda konu olması da ülkemizde ciddî bir sorun olarak önemini 
göstermesi bakımından ilginçtir. Bu yüzden pek çok aile ocakları 
sönmekte, kadınlar dul, çocuklar öksüz kalmakta, çarpışanlar mut-
laka ölmekte ya da yararlanmaktadırlar. İşte olayları yaratan bu 
kimseler ve bölgeler belirli bir uygarlılk ve kültür düzeyine erişe-
memişlerdir. Bu yüzden de insana insan olarak değer verememek-
te, sınırlı ve dar bir dünya görüşüne sahiptirler. 
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A. YÖNTEM 

Konuyu ele alınken yöntem olarak "Örnekolay"  (case study) 
ve "açık  mütâkat"tan  yararlandık. Bilindiği gibi örnekolay yöntemi, 
belirli ve karmaşık bir konunun enine boyuna, derinlemesine göz-
den geçirilmesi, konunun çeşitli belirtilerini, hâl ve durumlarını 
belirli zaman ve mekân çerçeveleri içinde etraflı  olarak doğrudan 
doğruya betimlenmesini g e r e k t i r i r H a t t a bu yöntem, bazı 'konu-
larda istatistik ve anket yöntemlerinden daha da geçerlidir. Örne-
ğin kan gütme gibi bir konuda olayın iilk çıkış nedenleri, örnekolay-
larla daha açık olarak ortaya çıkmaktadır. Sonra, olay, bu yön-
temle ayrıntılarıyla birlikte anlatıldığından kapalı ve belirsiz nok-
talar azalmaktadır. 

1. Örnekolaylar 

Biz, örne'kolayların bir kısmını Ankara Yarı-açık Cezaevi, An-
kara Kalaba Çoculk Islahevi ve Keskin Ceza Evinde kan gütme 
suçundan yargılanmış hükümlülerden derledik. Hükümlülerden al 
dığımız bilginin doğruluğunu denetlemek için resmî dosyaları (ka-
rar kartonlarını) da gözden geçirip kendi anlattıkları ile karşılaş-
tırdık. 

Örnekolayların diğer bir kısmını ise Eğitim Fakültesi öğrenci-
lerinden derledik. Yalnız, öğrencileri seçerken, kendilerinin kan 
gütmenin görüldüğü bölgelerden olmalarına ve gerek kendi ailele-
ri, gerekse akrabaları ya da komşuları dolayısiyle uzaktan ya da 
yakından olayların içine girmiş olmalarına dikkat ettik. 

Toplumsal olayların, genel ve geniş kapsamlı istatistik incele-
melerle, survey biçimi araştırmalarla açıklanmayacak kadar kar-
maşık koşullar akımda oluşması, bu tür araştırmaların yanında 
açık ve derin görüşmelere, gözlemlere dayanan daha derinleşmesine 
araştırmalar yapılmasını gerekli kılar. Belli bir toplumsal olayın 
hangi koşullar altında geliştiğini, olaya karışan kişi ya da grupla-
rın hangi etkenlerle hareket ettiklerini, olayın oluşmasına olumlu, 
olumsuz yönlerden etkide bulunan etkenlerin neler olduklarını, 
olayın ne gibi sonuçlar doğurduğunu, toplumsal yapıda, kurumlar-
da, kişi ve grup ilişkilerinde ne gibi değişmeler doğurduğunu, de-

1 Yasa, İb rah im: Örnekolay Araştırmalarında Gözlem ve Miilâkat Metod-
lannın Önemi, S.B.F. Derg., Cilt 15, Sayı 2, Ankara 1959, s. 3. 
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ğer yargı ve davranışlarında nasıl bir değişme olduğunu ortaya 
çıkarmaya, göstermeye yarayan araştırmalara olan gereksinim or-
tadadır2 . Survey'ler, anketler, istatistikler ıtek başına bu amaca 
elverişli bilgiler sağlayamamaktadırlar. îşte örnekolaylar, diğer 
yöntemlerin sağlayamadığı bu hususları belirtmekte geçerli bir 
yöntemdir. 

Örnekolaylardan ne dereceye kadar genellemeye gidilebileceği 
hususu, henüz tartışmalı bir konudur. Fakat olaylar kütlesini 
temsile elverişli bir örnek alma yolu tutulduğunda, genellemeye 
elverişli bilgiler toplanabilir3. Telk tek olaylardaki benzeyen ve bir-
birinin aynı olan noktalar saptanır, böylece genellemeye gidilebilir. 

Sonra, örnekolay yöntemi, kanaatimizce, konumuz gibi belirli 
bir konuda çok az yazılı materyal bulunduğu durumlarda da baş vu-
rulabilecek bir yöntemdir. 

Anglo-saksıonlarda çok kullanılan bu yöntem, ülkemizde de 
yerleşmektedir. Örneğin Prof.  Y a s a, Köy Sosyolojisi ile ilgili 
araştırmalarının bir kısmında bu yöntemi kullanmıştır4. 

Prof.  G e r a y da toplum kalkınması alanındaki araştır-
malarında bu yöntemden geniş ölçüde yararlanmaktadır5. 

Örnekolaylarm bir kısmını da çeşitli araştırıcıların bu konu 
ile ilgili ya da ilgili olmayan araştırmalarından çıkardık. 

Burada sunduğumuz örnekolaylar, saptadığımız örnek olayla-
rın hepsi değildir. Buraya aldıklarımız nisbaten değişik ve daha 
ilginç dördüklerimizdir. Okuyucuyu sıkmamak ve yersiz kabarıklı-
ğa meydan vermemek için 25 örnek olayı sunmakla yetindik. 

2. Açık Görüşmeler 

Görüşmelerin bir kısmını olayın görüldüğü yerlerdeki çeşitli 
kimselerle yaptık. Gittiğimiz yerler, Diyarbakır Merkez, Silvan ka-

2 Geray, Cevat: Toplum Kalkınması Örnekolay Araştırmaları Konusunda 
bir Deneme, S.B.F. Derg., Cilt 23, No. 4, Ankara 1968, s. 187. 

3 Geray, a.g.m., s. 188. 
4. Örneğin b a k : Yasa, î.: Türkiye'de Kız Kaçırma Gelenekleri ve Bununla 

İlgili Bazı İdarî Meseleler, Ankara 1962. 
5 Bak. Geray, a.g. makale, ayrıca: Aynı makalenin devamı, S.B.F. Derg., 

cilt 24 No. 1., Yine bak : Toplum Kalkınması Deneme Çalışmaları, Bün-
yan Örneği, Ankara 1967. Ayrıca Bak: Toplum Kalkınması, Kooperatifçi-
lik ve Birkaç Örnek olay, Amme İdaresi Derg., Cilıt 4, S. 3, Eylül/1971. 
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zası ve Silvan yolu üzerinde Kasım Köyü, Ankara'nın Keskin Kaza-
sı ve Kırıkkale ve Akçakoca'dır. Buralarda olaylara tanık olmuş 
kimselerle görüştük. 

Görüşmelerin >bdr kısmmı ise yine Ankara'da olaylara çeşitli 
vesilelerle karışmış ya da tanık olmuş öğrenci, öğretim üyesi, avu-
kat ve öğretmenlerle yaptık. Böylece olayların daha ayrmtüı yön-
lerine inebilmek olanaklı olmuştur. 

3. Literatür Taranması 

Yöntemimizin tamamlayıcı ve son kısmı ise konu ile ilgili ba-
sılı kaynakların taranması, gözden geçirilmesi suretiyle onlardan 
yararlanmak biçiminde olmuştur. Yalnız şu hususu belirtmek ge-
rekir ki, kan gütme sorunu, ülkemizde sosyoloji ve sosyal antro-
poloji literatüründe hemen hemen hiç ele alınmamıştır denebilir. 
Yapılan birkaç monografide  çok kısa olarak yer almıştır. Konunun 
özellikle hukuksal yönü üzerinde durulmuş ve bu alanda birkaç 
makale ve etüt yayınlanmıştır. Sırf  bu konuyu ele alan, alan araş-
tırmaları yapılmamıştır. 

Ayrıca, Milliyet, Hürriyet ve Cumhuriyet Gazetelerinde olayla 
ilgili haberler gözden geçirilmiştir. 

B. ARAŞTIRMANIN TEMEL VARSAYIMI 

Araştırmamızın temel varsayımım şöyle formüle  edebiliriz : 
Kan gütmenin varlığı, bu olayların sık olarak görüldüğü bölgeler-
deki köy topluluklarını, içinde bulundukları geniş toplumla bütün-
leştirememenin bir sonucudur, işte bu bütünleştirameme süreci 
içerisinde karşılaştığımız iki temel neden, olayların sürekliliğini sağ-
lamaktadır. Bu iki temel nedeni ekonomik  (toprak yetersizliği) ve 
toplumsal  (kız, kadın sorunları) olarak iki grupta toplayabiliriz. 
Burada, "Toprak yetersizliği'ni geniş anlamda ele aldık. Aynı ara-
zi üzerinde çeşitli kimselerin hak iddia etmeleri ve sınır anlaşmaz-
lıkları bu terimle ifade  edilmiştir. Yine, başlık vermemek için kız 
kaçırmalardan doğan kan gütmeler ve aile bütçesine eikonomik kat-
kısı olan kız ve kadınların kaçırılmalarından ekonomik kayba uğ-
rayan tarafın  karşı tarafla  çatışarak kan gütmeye yol açması da 
diğer temel ekonomik nedenlerdir. 



Toplumsal nedenler arasında ise, özellikle ekonomik yönü ol-
mayan namus sorunu ve çeşitli gelenekler yüzünden kız ve kadın-
ların ortaya çıkardığı kan gütmeler, ikinci temel nedeni oluştur-
maktadır. 

Bu ufak  çaptaki araştırmamızda saptayabildiğimiz olaylar 
arasında her iki nedenin de aynı önem ve derecede rol oynadığım 
gördük. 

Ekonomik nedenle başlayan bir olaya sonradan toplumsal ne-
denler karışıyor ya da bunun aksi de olabiliyor, örnek olayları göz-
den geçirdiğimizde çoğunun bu iki temel neden etrafında  dolaştı-
ğını kolayca görebiliriz. Esasen ilerde göreceğimiz gibi bu olaylar 
çok yönlüdürler. Olayların içersine çok çeşitli etmenler girmekte-
dir. 

C. KAPSAM 

Burada, olayın tanım ve özelliklerini, çeşitli ülkelerdeki duru-
munu, olaym ortaya çıkışım sağlayan ekonomik ve toplumsal ne-
denleri, hukuksal yönlerini, ülkemizdeki dağılımını ve sonra da 
önlenmesi konularını ele alacağız. 

5 



1. 

Bölüm 
Tanım, özellikler ve diğer 

toplumlarda kan gütme 
Bu bölümde olayın tanımını yaptıktan sonra çeşitli özellikle 

rine değineceğiz. Daha sonra, olayın ülkemizden başka diğer top-
lumlardaki görünümüne kısaca değineceğiz. 

A. TANIM 

Bir kimsenin ailesinden ya da akrabalarından birini öldüren 
bir kişiyi ya da onun akrabalarından birinin, öldürülenin kanına 
karşılık olmak üzere öldürülmesi geleneğidir. Başka bir deyimle 
"kan  gütme olayı, bir aile, ikabile  ya da  aşiretin üyelerine karşı  baş-
ka bir aile, kabile  ya da  aşiret üyelerinin çeşitli  nedenlerle  duyduk-
ları kin dolayısiyle  birbirlerinin  yaşamlarına son vermeleridir" 

L a s s w e 1 1 de "Cemaat  tipindeki  samimî  ilişkilerin  bulun-
duğu  gruplar  arasında  her iki  tarafın  da  şiddete  baş vurulacağını 
beklediği  karşılıklı  düşmanlık  ilişkileri"  olarak tanımlıyor2. 

Yukarıdakilere benzer bir tanımı da Etnoloji Sözlüğünde görü-
yoruz. "Aile  üyelerinden,  akrabalardan  ve cemaat üyelerinden  biri-
ni öldüren  kimseyi ya da  onun ailesinden,  akrabalarından,  cemaa-
tından  birini öldürmek  suretiyle  öç alma"3. 

1 Yasa, İb rah im: Ankara'da Gecekondu Aileleri, Ank. 1966, S. 27. 
2 Pospisil, Leopold: International Encyclopedia of  the Social Sciences, 

Volume 5, 1968. "Feud" maddesi. 
3 Örnek, Sedat Veyis: Etnoloji Sözlüğü, Ank. 1971, S. 130. 
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Bizde, "kan  dâvâsı",  "kan  gütme",  "kan  intikamı"  gibi terim-
lerle ifade  edilen olay, yabancı literatürde "Blood  Vengeance", 
"blood  feud",  "blood  vengeance feud",  "Vendetta  (vindict)"  olarak 
geçiyor. 

İtalyanca'da Lâtinceden gelen "vindicta", "revenge", "vindi-
care", bir kimsenin kendim savunması anlamına gelen bu terim, 
kan gütme geleneği için kullanılmaktadır4. Yâni öldürülen kişinin 
en yakın akrabasının öç almaya zorunlu olmasını ifade  eder. Bu 
durumda öç ailmak bir görev sayılmaktadır. Böylece taraflar  ara-
sında karşılıklı öldürmeler serisi süregelmektedir5. 

Başka bir tanımda : "Devletin  işe karışmadığı  durumda,  düş-
man ailelerin  karşılıklı  olarak  birbirlerini  cezalandırmaları  biçi-
midir"  deniyor6. Gerçi bugün devlet vardır ve duruma müdahale 
etmektedir. Bu tanım, olayın ilk çıikışmı göz önünde bulundura-
rak yapılmış bir tanımdır. Fakat bugün ve geçmişte devletin var-
lığına rağmen olayların yine devam etmesi, mevcut hukuk kuru-
munun etkin bir rolü olmadığını göstermektedir. Tabii ki etkin 
rol oynayamaması da ilerde göreceğimiz gibi, hukuk düzeni ve top-
lumsal payı ilişkilerindeki bazı düzensizlik ve sorunsal nokta-
lara bağlı kalmaktadır. 

Dr. G ö z ü b ü y ü k de yukarıdakilere benzer bir tanım yapı-
yor7 . 

Tanımların hepsini gözden geçirdiğimiz zaman hepsinde ortak 
olan tarafları  görmemiz olanaklıdır. Bunlar aynı zamanda olayla-
rın özellikleridir. Bu özelliklerden birisli, öldürülen bir kişinin öcü-
nün mutlaka alınmasıdır. Öç alırnak bir görev sayılır. Diğer özellik, 
intikamın, ölen kişinin en yakınları tarafından  alınmasıdır. En ya-
kın olanlar yoksa ya da bu işi yapamayacak kadar küçük yaşıta 
işe ondan sonra gelen yakınları öç alır ya da küçük çocuk 

4 Eneyclopaedia Britannica: "Vendetta" maddesi, Cilt 22, S. 944-945. 
5 ajg. ansiklopedi, "Blood Feud" maddesi. 
6 Ülken, H.Z: Sosyoloji Sözlüğü, İst. 1969, Vendetta Maddesi, S. 317. Ay-

rıca Bak : "Kan Gütme" maddesi. 
7 Gözübüyük, A.P.: Kan Gütme Cürümleri, Ank. 1952, S. 1. "Herhangibir 

nedenle öldürülmüş olan kimsenin kan hısımlarından olan erkekler kan 
gütme yâni öç alma sâiki ile (öldürülenin kanını almak için) öldürenin 
veya kan hısımlarından herhangibir erkek kimseyi öldürmek kaydiyle 
cürümlerin işlenmesi ve böylece karşılıklı adam öldürmelerin devam et-
mesidir". 
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büyüyünce kendisi öcünü alır. Bir başka özellik de, ya öldü-
ren kimsenin ya da onun en yakınının öldürülmesidir. 

P o s p i s i l , olayın diğer bir özelliği olarak, uzun bir devreyi 
kapsayan süre içersinde şiddet hareketinin en azından üç tane ol-
duğunu belirtiyor (ilk öldürme, ilk öldürülenin öcünün alın-
ması ve karşı tarafın  intikamı- injury, revenge and counterreven-
ge)8 . 

Bir başka özellik de karşılıklı öldürmelerin aileler arasında 
olduğu gibi kabileler ve aşiretler arasında da cereyan etmesidir. 

Nihayet olayın son bir özelliği de uzun bir devre sürmesi ve 
bu uzun devrede olayların zaman zaman cereyan etmesidir9. Ta-
raflar  arasında çeşitli kuşaklar gelip geçmektedir. Öldürme olay-
ları ise belıki 5, belki 10, belki 15, belki 20 yıl içersinde bir kez, ba-
zan 2, bazan üç kez vulkubulmaktadır. Örneğin bir çocuğun öç 
alması için eli silâh tutunoaya değin beklenir. Bu bekleme süresi 
15-20 yıl alabilmektedir. Bu yüzden kan gütmelerin uzatılmış bir 
olay olduğu kabul edilmektedir. Devrenin bu kadar uzun olması 
bazan tarafların  ne için, hangi nedenle birbirlerini öldürdüklerini 
unutmalarına yol açmaktadır10. 

îlerki bölümlerde olayların özelliklerini yeri geldikçe daha ay-
rıntılı olarak ele alacağız. 

B. KAN GÜTMENİN SOSYAL ANTROPOLOJİK 
YÖNÜ VE ÖZELLİKLERİ 

Bilindiği üzere toplumsal antropoloji, genellikle ilkel toplum-
ların kültürünü ele alan bir daldır. Kan gütme olayları da daha 
çok ilkel toplumlarda görülen bir gelenektir. Bu, başlangıçta top-
lu öç alma biçiminde idi. Bir cinayeti işleyenle cinayete kurban gi-
den aynı aileden, aynı klandan ise, suçluyu toplumdan dışarı atan, 
kabilenin başkanıdır. Fakat suç işleyen ile bunun kurbanı ayrı ayrı 
toplumlardan iseler, ilkel çağda bu işe el koyacak üstün bir otori-

8 Pospisil, a.g. madde. 
9 Pospisil, a.g. madde, S. 390. 

10 Aradan çok yıl geçtiği için iki düşman ailenin karşılıklı o la ra i hangi ne-
denle birbirlerini öldürdüklerini bilememeleri, unutmaları konusunda Sa-
mim Kocagöz, "Gümüş ile Zeliha" isimli öyküsünde dile getiriyor. 
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te yoktur. Kuralların çiğnenmesi, bunu çiğneyenin bütün ailesine 
de bulaşan bir leke olduğundan, bütün aile suça ortak sayılırdı. 
Böylece toplu öç alma olayları meydana ge l i r d iÖrneğ in bir klân 
üyesi tarafından,  diğer bir Mân üyesine yapılan sakatlama eylemi, 
zarar gören tarafın  mensup olduğu klânın bütün üyelerince dar-
gınlık göstermek suretiyle yanıtlandırılır. Zarar görmüş kimsenin 
klânı da ya tazminat ister ya da suçluyu intihar cezasına çarptı-
rır. Buna "klân  intikamı"  denir. Bazılarında ise bu usul kan dâ-
vâsı biçiminde görülür. Klân tarafından  öç alındıktan sonra sona 
erer a . 

Daha sonraları kamu adaletline geçilmiş, devlet "kısas"ı yasa-
laştırmış, suçlu tarafın,  zarara uğrayan tarafa  tazminat ödemesini 
önce teşvik etmiş, sonra da zorunlu kılınıştır13. 

Germen ve Frank hukuk tarihleri, para vererek uzlaşma yolu-
nun önce kolaylaştırılıp, sonra da zorunlu kılınarak, merkezî ikti-
dar tarafından  kan gütmenin nasıl önlendiğini göstermektedir14. 

Germen hukukunda, bir suç işleme durumunda gelenek ve gö-
reneğe, suçlunun ödeyeceği diyet tarifesi  konulmuştur. Suç kurba-
nının kendisi ya da mirasçıları adalet yoluna baş vurarak bu tari-
fe  gereğince suçlunun kendilerine diyet ödemesini isterlerdi. Bu-
nunla beraber, bu devirde, devlet diyet istemeğe zorlamadığı için 
saldırıya uğrayan taraf,  kan gütme yoluna gidebilirdi. Daha sonra-
ları, Frank monarşisi sırasında gelişme tamamlandı. Artıık ne za-
rar görenin kendisi, ne de temsilcileri diyet almayı red edemiye-
ceklerdir15. Barbar yasaları, adam öldürmede "Wergeld" adını 
alan bir barem kurmuşlardır ki, diyetin tutarının suçun işlendiği 
koşullara ve suç kurbanının kişiliğine göre değişmesi öngörülüyor-
du. Cinayet kurbanlarının kişiliğine göre ödenecek paranın derece-
lendirilmesine bütün ilkel adalet kurallarında ve hatta Roma'hla-
rm XII Levha Kanunu'nda da rastlanmaktadır16. 

11 Rousselet, Marcel: Adalet Tarihi, (çev. Adnan Cemgil), istanbul 1963, S. 6. 
12 Erdentuğ, Nermin: ilkel Topluluklarda Hukuk, A.Ü.D.T.C.F. Derg., Cilt 

24, Sayı 1-2. 
13 Rousselet, a.g.e., s. 7. 
14 Rousselet, a.g.e., s. 7. 
15 Rousselet, a.g.e., s. 7. 
16 Rousselet, a.g.e., s. 8. 
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Kamu iktidarının parayla uzlaşmayı zorunlu kılması, bir an-
lamda ilkel hulkukun bir derece daha gelişmesi anlamına gelmek-
tedir. Son bir aşamada devlet, bazı suçların, toplumu zedeleyen, 
kamusal suçlar olduğunu ilân etmiştir. Bu dununda parayla uzlaş-
mayı ortadan kaldırmış oluyor17. 

Şimdi, ilkellerde kan gütmenin bu gelişim aşamalarını Prof. 
Hilmi Ziya Ü l k e n'in bir etüdünden de yararlanarak daha ay-
rıntılı olarak görelim. 

Ortaklaşa sorumlulukta özel öç alma, aileye bağlı ve ortaklaşa 
bir karakter taşırdı. Suçlunun yakınları da onunla birlik sayılır ve 
uzlaşma parasını onunla birlikte öderlerdi. Aile çevresinde öç al-
ma kalktıktan uzun zaman sonra bile, sorumluluğun bu ortaklaşa 
biçimi sürüp gitmiştir18. İlkel adalette (kişisel sorumluluk olmadığı 
gibi, bazı Ikerelerde, eski çağlarda suçlunun kılına bile dokunma-
dan, yakınlarından birini cezalandırarak vurmak istenirdi. Esiki 
Hammurabi Yasasındaki bir hükme göre : "Şayet ev yıkılarak, 
sahibinin çocuğunu öldürürse, evi yapanın çocuğu ölüm cezasma 
çarptırılır". Yine, "Bir adam köle olmayan bir kadına vurup ço-
cuğunu düşürtürse 10 gümüş siki öder. Şayet ıkadın ölürse vuranın 
kızı öldürülür". Adalet, böylece bir ölünün yerine bir kimsenin öl-
dürülmesiyle yerine getirilmiş oluyor19. Yâni esas suçlunun yerine 
başkası geçiyor. 

ilkellerde öç duygusunun şiddetti, uygar insanlar içlin anlaşıla-
mayacak derecede iköklü ve esaslıdır. Adairs'e göre kızılderililer 
kana karşı kan dökmek için büyük bir öç duygusuyla tutuşurlar. 
Öç alamadıkları zaman kendilerini öldürürler20. 

Bir Afgan  atasözüne göre "yüz yıllık öoün henüz süt dişleri 
vardır"21 . 

Sâmi Tanrısı, babaların öcünü çocuklardan ve çocuiklarm ço-
cuklarımdan bekler22 . 

17 Rousselet, a.g.e., s. 8. 
18 Rousselet, a.g.e., s. 9. 
19 Rousselet, a.g.e., s. 10. 
20 Ülken, H. Ziya: İçtimaî Üst Yapı Olarak Hukuk tetkiklerine Giriş, Sos-

yoloji Derg, Sayı 2, İst. 1943, s. 33. 
21 Ülken, a.g.m., s. 33. 
22 Ülken, a.g.m., s. 33. 
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tikellerde şiddetle hüiküm süren öç alma duygusu, onların 
içinde yaşadıkları doğal ve toplumsal çevre .koşullarından ileri 
gelmektedir. Etrafındaki  hayvanlar ve insan zümreleriyle sürekli 
savaş durumunda ve sürekli tehlikeler içinde bulunan vahşî, tek 
başına yaşayamamaktadır. Kitleler halinde toplanmak zorunlulu-
ğunda kalırlar. Kendi klânı dışında onun ayrı varlığı ydktur. Onu 
klanından çıkarmak bir tür ölüme mahkûm etmek demektir23 

Birlikte öfkelenir  ve hareketi birlikte kabul ederler. Bir ilkele 
yapılan kabahati bütün ıklân sanlki topuna birden yapılmış gibi be-
nimser, bir vahşinin kanını akıtmak Iklânın kanını akıtmak demek-
tir. Bütün klân elemanlarının görevi onun öcünü almaktır. Öç de 
evlenme ve mülk gibi ortaklaşadır24. 

Sir. G. G r e ylin söylediğine göre Avustralya kabilelerinde bir 
cinayet olduğu, hele suçlu kaçtığı zaman genel bir karamsarlık 
hüküm sürer. Zira akrabaları kendilerini suçlu sayarlar ve yalnız 
aile ile hiçbir ilişkisi olmayanlar kendilerini güvenlik içinde his-
sederler. Bu cinayet, iki aile, iki Iklân arasında savaş ilânı demek-
tir. Bu savaşlar iki taraf  birbirini tüketinceye değin aralıksız sü-
rüp gider. Zira bir cinayet öç almak için bir ölüm ister, o da buna 
karşılılk yine ölüm istediği için, bu durum o kadar sürer ki bazan 
iki klan da bitkin düşerler. 

Kadınlar ve çocuklardan da öç alınır. İskandinavyalılar beşik-
teki yeni doğmuş çocukları bile ayırmıyorlardı. Zira Eddaslara gö-
re "Mini  mini çocukta  bile kurt  pusudadır".  Yunanlılar, 8 yaşından 
büyük erkek çocuklardan öç alıyorlardı. Yalnız kadınlar ve genç 
kızlar öç alınmaktan hariç tutulmaktaydı25. 

Talion-Kısas, "Cana  can, göze göz, dişe  diş,  ele el, ayağa ayak, 
paraya para, yanığa yanık,  ölüme ölümdür",  ilkel toplumların eşitlik 
duygusuna tam karşılık olan "adalet" düşüncesi bu Talion yasası-
dır2 5 . 

Vendetta'ların tehlikesinden korunmak için ortaya çıkmış 
ve ilkellerin öç alma duygusunu karşıladığı için onların yaşantısın-
da geniş bir yer almış olan Talion, töre durumunu alarak kaide ve 

23 Üken, a.g.m., s. 34. 
24 Ülken, a.g.m., s. 34. 
25 Ülken, a.g.m., s. 35. 
26 Ülken, a.g.m., s. 36. 
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zene konmuştur. Bütün klânda, önce, toptan öç alma hakkı vardı. 
Böyle bir düzenleme ile öcü alabilecek ve kendisinden öç alınacak 
kişilerin sayısı sınırlanmaya başladı. 

Bedevilerin ve hemen hemen bütün Arapların öç alma yasası 
olan Ahzısar, beş akrabalık derecesinde bulunan her bireye bu beş 
derece dahil kaatilin herhangibir akrabasını öldürmek hakkım ve-
riyor. Prof.  Ü l k e n , ıbu geleneğin genel olduğunu ileri sürüyor. 
Zira Germenlerde ve Skandinavlarda da bu âdetin varlığını kanıt 
olarak gösteriyor. 

Bu gelenek suç alanını sınırlamakla birlikte, yine kurbanların 
seçilmesi hususunda geniş bir özgürlük veriyordu. Nitekim İbra-
nilerde bunu da sınırlamak ve öcü yalnız suçlu ile sınırlamak için 
pek çok girişimler görülür Jehovh, şöyle bir emir veriyor: "Çocuk-
lar için babalarını ve babalar için çocuklarını öldürmemek gerek-
tir. Herkes kendi günahı için öldürülecektir" 71. Fakat öç alma hak-
kına sahip görülen insanların sayısını sınırlamak daha güç olmuş-
tur. Öç duygusu, ancalk kurbanın en yakın akrabası bunu uygular-
sa tatmin edilebiliyor. Talion, vendettayı kurala bağlayarak ve sı-
nırlayarak ilkel insanı işlkenceye sokan ve körleştiren duygunun 
teskin edildiğini gösterdi. însan, artılk bu suretle bütün klan 
ya da aile üzerinde körü körüne öç almaya kalkmıyor, yalnız suçlu-
dan öç almakla kanmaya alışıyordu ve öç, bu suretle, darbeye karşı 
darbe, ölüme karşı ölüm olarak kalıyordu28. 

Atina gibi bir ticaret kentinde, toplumsal düzeni kurmak ge-
reği Verudettaları kurala bağlamak ve suçluları cezalandırmak için 
sürekli bir mahkeme kurmaya olanak verdi. İngiltere'de 10. yüzyıl-
da kral Alfred  zamanında gelenek ve yasalar ailelerin henüz ci-
nayet yüzünden özel savaşlar ilân etmelerine müsaade etmiyordu29. 

Öç duygusu, kısasla hakem meclisleriyle ne kadar sınırlandırıl-
mış olursa olsun, yine temelli ve yenilmez bir biçimde duruyordu. 
Onun kaldırılması için toplumun daha derin bir değişiklik geçir-
mesi gerekirdi. Bu da, sınıflı  toplumun ve mülkiyetin doğması idi. 
Özel öçlerin düzensizliğini ortadan kaldırmaya yarayan mülkiyet, 
ilk kez çarpışmalar ve suçlarla çevrili aileler içersinde ortaya 

27 Ülken, a.gjm., s. 28. 
28 Ülken, a.g.m., s. 39. 
29 Ülken, a.gjm., s. 40. 
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çııkmaya başladı30. Mülkiyet, ilkel toplumlardaki düzeni bozmak 
ve yeni duygular ve tutkular uyandırmak üzere ortaya çıktı. Kabi-
leden aşiret ve siteye geçildiği, feodal  üretimin başladığı ve sınıflı 
toplumun doğduğu sırada özel mülkiyet bu suretle kurulunca, ar-
tık kanı kanla ödemek biçimindeki adalet kaybolarak onun yerine 
kanı mülkle ödemek biçimi doğmaya başladı. Böylece kısas, deği-
şime uğradı31. Kısasın değişmesi kölelik ve köle ticareti ile kolay-
laştı. Köle ticareti, düzenli bir surette kurulan dik uluslararası ti-
carettir. Canlı insanların öküzler, ısilâhlar ve diğer eşya ile değiş-
tirilmesi kan yerine kanın başka bir bedelini ödemeye insanları 
alıştırdı32. O zaman cana can, dişe diş yerine, cana dişe ve diğer 
yaralara karşı hayvan, demir ya da altın istenir. Kâfîrîler  öküz is-
terler, Îskandinavlar, Cermenler bu riş için parayı kullanmaya baş-
lamışlardır 

ilkel toplumların değişmelere açılması ve zümreler arasındaki 
sürekli ekonomik ilişkiler, onların daha karmaşıîk toplumlar mey-
dana getirmelerine neden olmuş; bu toplumlarda ortaklaşa ve sı-
nırsız öç alma biçimi, cana can biçiminde sınırlı öç alma, yâni kı-
sas biçimini doğurmuştur. Fakat toplumun sınıflaşması,  ortaklaşa 
mülkiyet yerine kişisel mülkiyetin doğuşu, servetin ve paranın 
ortaya çıkması, ceza biçiminde, zararın maddî bir ölçüyle taz 
min edilmesini ve yalnız bu taziminde kan ilgililerinin tam bir sı-
nırlama ile nihayet suçlunun şahsına kadar indirilmesini doğur-
muştur ki, kişisel mülkiyet kurumunun gelişmesiyle denk olan bu 
toplumsal kuruma "mesulliyet duygusunun kişiselleşmesi" diye-
biliriz M . 

Olayların bir başka antropolojik yönü, akrabalık sisteminin 
önemini gösterir. Bu yörelerde akrabalar arası dayanışma ve bağ-
lılık oldukça güçlüdür. İki ayrı hısımlık grupları arasında sürüp 
giden olaylarda her akraba grubu kendi akrabasının öcünü alır. 
Akrabalar birbirlerine yakın, içtenlikle bağlıdır. 

C- KAN GÜTMENİN SOSYOLOJİK 
YÖN VE ÖZELLİKLERİ 

Olayın sosyolojik yönlerinden birisi, çevrenin bireye öç alma-
sını teşvik etmesidir. Çünkü çevredeki kimselerin genel görüşü, öç 

30 Ülken, a.g.m., s. 41. 
31 32, 33, Ülken, a.g.m„ s. 41, 42. 
34 Ülken, a.gjn., s. 44. 
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almanın bir "şeref"  olduğu hususu etrafında  toplanmaktadır. Bu-
rada birey, kendi iradesi yanında bulunduğu çevirenin ortaklaşa 
tasavvurlarının etkisinde kalmaktadır. Bilindiği üzere ortaklaşa 
tasavvurlar, Durkheim'e göre bir toplumda kuşaklar boyunca sü-
rüp giden, bireylere ve kuşaklara göre pek değişmeyen ortaklaşa 
duygular ve inançlardır35. 

Böylece toplumsal yaşantımızda gelenek, görenek ve inançlar 
bazan da suçu etkileyen, anıtisosyal davranışlara yol açan en önem-
li güçler olarak karşımıza çıkmaktadır. Anababa ya da akrabaların-
dan öldürülen kimselerin öcünü almayan kişiler, şerefi  ve haysi-
yetli kimseler olarak çevrelerinde yaşayamazlar. 

Olayın başka sosyolojik bir yönü ise bir "toplumsal  sorun" 
oluşturmasıdır. Toplumsal sorun, niteliği bakımından düzeltilme-
ye gereksinim gösteren ve ibu hususta toplumsal güçlerin ya da top-
lumsal araçların uygulanmasını gerdktiren bir durumdur36 . Adî 
adam öldürme her toplumda görülen doğal bir durumdur. Fakat 
adam öldürmelerin sayısı geniş ölçüde arıttığı ve normal sınırı aşıp 
kan gütme durumunu aldığı zaman, toplumsal düzensizliğe yol 
açan, ortada bir toplumsal sorun ile karşı Ikarşıyayız demektir. 

Ç- PSİKOLOJİK YÖN VE ÖZELLÎKLERÎ 

Kan gütmede "ihtiras"  ve "kin"  biçimlıerindelki .ruh durumla-
rını görmek olanaklıdır. Düşünce alanında "sabit fikir"den  ne an 
lıyorsak psikolojik alanda "tutku'dan da onu anlamaktayız37. 

Tutku, dış âlemin yalnız belirli bir noktasını aydınlatan ve 
başka alanlarını karanlıkta bırakan, ruhsal melekelerin belirli bir 
doğrultudan ayrılmasına engel olaıı bir durumdur38 . Bu tanımı ikan 
gütmeye uygulayacak olursak, düşmanını öldürmeyi kafasına  koy-
muş bir kimse, er ya da geç onu öldürecektir. Bu ruh durumu, on-
da, artık sabitleşmiş bir durumdadır. Tutku, muhakemeyi etkile-
mekte, aklî eylemle birlikte bulunup akla üstün gelerek onu yöne-
tir, istediği yöne yürütür3 9 . Tutkuda süreklilik egemendir. Geçici 
değildir. Bütün psikolojik yaşantıyı kapsar. 

35 Topçuoğlu, Hâ'mide: Hukutk Sosyolojisi Ders Notlan, Cilt 2, Ankara 
1966, s. 10. 

36 Topçuoğlu, Hâmide: Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ank. 1963, s. 227. 
37 Erem, Fa ruk : Adalet Psikolojisi, Ank. 1959, s. 74. 
38 Erem, a.g.e„ s. 74. 
39 Erem, a.g.e., s. 75. 
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Kan gütmedeki başka bir ruh durumu "kin'dir. Kin, nefretin 
sürekli ve daha sert bir biçimidir. Kan gütmeden kinin amacı öç 
almaktır. Kişi, düşmanından öç alarak kinini giderir. 

Olayın başka bir psikolojik yönü ise, çocuğun çok ufak  yaşlar-
dan itibaren öç alması için sürekli olarak telkine tabi tutulması-
dır. Telkin biçimlerini başka bir bölümde ele alacağız. Böylece ço-
cuk, ailede psikolojik olarak bir öğrenim sürecine (katılmakla iler-
de öç almaya hazırlanmış olmaktadır, ilerde olgunlaştığı zaman 
öç almak istemese bile birgün bilinçsiz olarak silâha sarılıp gidip 
öç almaktadır. Böylece, çift  kişilikli bir insan yaratılmış olmakta-
dır. 

Dl KAN GÜTMEDE GÖZETİLEN 
YAKINLIK DERECELERİ 

Burada, dereceden, akrabalık dereoeleri anlaşılmaktadır40. 

a) Öldürülen kimse ana, baba, kardeş gibi pelk yakınlardan 
ise öç alma işi de o derece şiddetli ve çabuk yapılır ve dâvadan 
kolayca vazgeçilmez. Kan güden kimse, öç alırken, bir eşitlik göz-
ler. Örneğin, öldürülen babası ise öldürenin babasını, kardeşi ise 
öldürenin kardeşini öldürür. Eğer bunlar hayatta değillerse ölümü 
aynı derecede ıstırap verebilecek yakınlıkta birisi öldürülerek bu 
eşitlik korunmaya çalışılır. 

Bu eşitlik örneğin Nuba'lar arasında o kadar spesifiktir  ki sa-
dece erkek öldürülmüşse karşı taraftan  da bir erkeğin öldürülme-
si, kadın öldürülmüşse, bir kadının öldürülmesi gerektiği gibi 
öldürülecek olan bu kimselerin yaşları bakımından da ölenin yaşı 
ile denk ya da ona çok yakın olması gerekir41. 

Yine, Kuzey Afrika'da  Berber kavimlerinde bu eşitlik kesin 
bir biçimde uygulanır. Eğer bir grupta bir erkek karşı taraftan 
bir kadın öldürmüşse, karşı taraf  öldüren ericeği öldünmeyip mut-
lalka bir kadın öldürürler42. 

40 Özıtürk, î s a : Kan gütme, Köy Enstitüleri Derg., Cilt 1, Sayı, 4, Ekim 1945, 
s. 528. 

41 Pospisil, a.g.m., 
42 Beattie, John : Other Cultures, s. 175. 
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b) Bazan eşitlik gözetilmez, öç alma çok şiddetli olur. Bir 
kişi yerine iki üç kişi öldürülür. Bunun nedeni ise, geride öç ala-
cak kimsenin kalmaması, o ailenin kökünü kurutmak arzusudur. 
Bu yüzden bu bölgelerde hal'k mümkün olduğu kadar çok çocuk 
sahibi olmayı ister. Rizede bir kan dâvâsmı incelemeye giden bir 
gazeteci ile o bölgeden olan şöför  arasında şöyle bir konuşma ge-
çer43 . "Kaç kardeşsiniz Arif?"  "Dokuz", "Maaşallah amma çoksu-
nuz". "Burada ne kadar çok olursan eyidur bey... Çüınki vuırmay-
nan bitmeyeceksun..." 

c) Bazan da kan güdülenin kendisine hiçbir zarar vermeden 
onun çok sevdiği bir kimse ya da birşey yok edilmek suretiyle öç 
alınır. Örmeğin, bir babanın kardeşine kan güdülüyorsa ve kendi-
sinin bir tek oğlu varsa, amcasının yerine bu çoculk öldürülerek öç 
almır. Böylece amcaya büyük bir ıstırap verilmiş olur. Güdülenin 
herzaman şahıs olması şart değildir. Onun çok sevdiği herhangibir 
hayvan (at, köpek, buzağı) öldürülerek de hınç alınır. 

ç) Bazan güdülene hiçbirşey yapmak olanağı bulunmadığı 
zaman ona maddî zarar verme yolu tutulur, örneğin hayvanlar 
için depo edilen ot ve saman yığınlarının gizlice ateşlenmesi, hay-
vanlarının gizlice öldürülmesi gibi. 

E- DÎĞER ÜLKELERDE KAN GÜTME 

Kan gütme, daha önce sözettiğimiz gibi ilkel toplumlarda 
görülmüş, toplu öç almadan kişisel öç almaya dönüşmüştür. Bir 
çok ülkelerde görülür. 

Gronland'da yaşayanlar arasında bir adam öldürülmesi, kaati-
lin yahut çocuklarının ya da yakın akrabalarından birinin öldürül-
mesini gerektirir. Eğer akrabasından kimse yoksa, komşusu öldü-
rülür 44. 

Balkanlarda Karadağ, Arnavutluk ve Arap topluluklarında gö-
rülür. Arap ülkelerinin bir kısmında suçlu yerine cezaya çarpılan 
kimseler yalnız erkek kardeşler, erkek çocuklardır45. 

Arnavutlukta, îşkodra'da bir adam öldürülünce bütün ailesi 
kan dâvâsmı takip ederler. Orta zamandan beri devam eden Dukain 

43 Hürriyet Gazetesi, 11. Temmuz. 1971. 
44 Erem, a.g.e., s. 78. 
45 Erem, a.g.e., s. 78. 
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Yasasına göre akıtılan kan kaybolmamalıdır. îki yara bir kan de-
mektir46, Bir adama silâh çeken, isabet ettirmemiş olsa bile şerefi-
ni almış demektir, ilk fırsatta  öldürülmelidir. Öç babadan, 
oğula, hatta toruna kadar intikal eder. 

A.B.D. de 19. yüzyılda kan gütmeler Apalaj Dağları'nm güney 
taraflarındaki  federe  devletlerde yayılmıştır. Yine bu olaylara, 
Chuk chi, Papago, Tallensi, Tlingit, Jivaro ve Marshall Adalıları ara-
sında da sık sık rastlanır47. Kaliforniya  civarındaki yerlilerin bazı-
larında bir kaatilden en iyi öç almanın onun sevdiklerinden birini 
öldürmek olduğu yolunda bir gelenek yerleşmiştir48. 

Avustralya yerlileri arasında da kan gütmenin yerini tutan çar-
pışmalara sık sık rastlanır. Melanesia'da Trobriand Adalarında Af-
rika Sudan'ında da görülür. Şeref  anlayışı, öç almayı gerektirir. 
Güçlü merkezî siyasal otoritelerinin kurulması, genellikle bu 
olayların bastırılmasında önemli bir rol oynar49. Özellikle hukuksal 
şekil ve prosedürün yok olduğu yerlerde görülmektedir. 

İtalyan topluluklarında da görülmektedir. Örneğin Sicilya ve 
Sardinya adalarında bu olaylara sık sık rastlanır50. 

Kan gütmenin en çok görüldüğü yerlerden birisi de Korsika'dır. 
Nedenleri ise Korsikalıların denizden gelen akınlara karşı kendile 
rini korumak zarureti ve Cenevizlilerin hüküm sürmek için bölmek 
politikası idi. Olayın başlıca ilkeleri: 

a) Tecavüz edenin ailesi, bir törenle karşı tarafa  haberdar 
edilir. 

b) öldürülenin en yakın akrabası karşı taraftan  öç alır51 . 

Olaylar, Korsika'da 17. ve 18. yüzyıllarda önemli sonuçlar do-
ğurmuştur. Bugün, gelenek ve göreneklerin zayıflaması  ve hükü-
met eylemleri ile azalmıştır. 

46 Ojier, Y.P. Mark'dan çeviri: Arnavutlukta Hâlâ Kan Gütmenin Kalkma-
dığı Yerler Var. Kurum Gazetesi, 27 Mart 1935, s. 7-8. 

47 Encyclopaedia Britannica, cilt 22, s. 944-945, Vendetta Maddesi. 
48 Erem, a.g.e., s. 78. 
49 a.g. Ansiklopedi, "Bood Feud" maddesi. 
50 a.g. Ansiklopedi, "Vendetta" maddesi. 
51 Grand Larousse, Encyolopedique, Cilt 10, s. 717, Vendetta Maddesi. 
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Prof.  Jacques Lambert, Korsika köylerinde, eski Yunan site-
lerinde ve Caucase Kabilelerinde öldürülenin evinin kapatıldığını, 
siyaha boyandığını, kadın ve ihtiyarların dışarıya çıkmadıklarını, 
intikam arzusu beslemesi gereken çocuk ve gençler önünde akşanı 
vakitleri hazin âyinler yapıldığını, kadınların ortaya konan ve ölene 
ait kanlı gömleğin başında ağladıklarını, öldürülenin mezarı başın-
da, intikam alınacağı haberinin bağırılarak ilân edildiğini yapıtında 
belirtmektedir52. Aileden birisinin öldürülmüş olması, bütün aile 
üyelerine karşı yapılmış bir hakaret olarak karşılanır. Öç almamak, 
aile birliğinin zayıflığına,  savunmasızlığa, şeref  duygusuna değer 
vermemeğe, kendinden olanların kanlarına karşı saygısızlığı gös-
terir 53. 

Kan gütme, Korsika'da iyi örgütlenmiş bir hukuksal siste-
min yokluğunda toplumsal denetimde önemli bir rol oynamıştır. 
Eğer kaatil bulunamazsa aile üyelerinden birisi kurban düşer. Ara-
cılar, bazan kan gütmenin sona ermesi için zorla taraflara  yemin 
ettirip olayın sona ermesinde başarılı olurlar54. 

Siyasal otoritenin yokluğu yüzünden burada kan dâvâları uzun 
süre görülmüştür. Olaylar yasalarla ortadan kaldırılmamakla be-
raber, güçlü bir siyasal otorite, bunların kaldırılma ve azaltılmasın-
da etkin olmaktadır55. Fransız hükümeti, Korsika'da Vendettaları 
çok yakın zamanlarda kaldırmayı başardı56 . 

Korsika'daki kan dâvâları edebiyata da konu olmuştur. Bu ko-
nuda Fransız yazar P r o s p e r M e r i m e e ' n i n gerçek ola-
rak cereyan etmiş "Colomba"  adındaki romanı çok okunmuş ve 
dünyaca tanınmıştır. Romanın konusu özetle şöyledir57. İrlandalı 
bir albay, kızıyla birlikte Korsika'ya turist olarak gider. Yelkenli 
ile gideılken, yanlarına bir rastlantı sonucu olarak ülkesine dönmek-
te olan Korsikalı, yarım aylıkla açığa çıkarılmış bir üstteğmeni 
(Orso) de alırlar. Dost olurlar. Napolyon ordusunda teğmen olan 
Orso, Korsika'da uzun yıllar ayrı kalmıştı. Waterloo Savaşından 

52 Pekiner, Visalettin: Kan gütme Cürümleri ve 3236 sayılı Kanun. Ankara 
Barosu Dergs., 1960, yıl 17, Sayı 3, s. 87. 

53 Pekiner, a.gjn., s. 87. 
54 Encyclopaedia Britannica, s. 944-945. 
55 Encyclopadia of  the Social Sciences, Vol I-II, 8. Cilt, "Blood Vengeance 

Feud" Maddesi. 
56 Ülken, a.g.m., s. 41. 
57 Merimee, Prosper : Colomba, İst. 1958, Varlık Yay. 
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sonra doğduğu yer olan Korsika'ya dönmektedir. Albay olan baba-
sı Korsika'da öldürülmüştü. îlk olay, 16. yüzyılda iki komşu aile-
den birisinin bir kızının karşı tarafça  baştan çıkarılmasından or-
taya çıkar. Bu olaydan sonra öldürme olmamıştır. Çünkü Cenova 
Hükümeti iki tarafa  da eşit baskı yapmış, gençler yurt dışı edil-
miş, her iki aile de birçok kuşaklar boyunca güçlü temsilcilerden 
yoksun kalmıştı. Sonra bu iki aileden birer üye Avrupa'da tesadüfen 
karşılaşırlar, dost olurlar, fakat  Korsika'da köye dönünce eski 
dostlukları aynen kalmaz. Fakat ikisi de normal olarak ölürler. 
Sonra bunların oğulları biri avulkat, biri asıker olur. Görüşmele-
rine fırsat  olmaz. Fakat avukat, Korsika'da oturdukları bucakta 
belediye balkanı olduktan sonra Albay da yarım aylıkla açığa 
çıkarılmıştır. O da Korsika'da aynı bucağa yerleşir (Orso'nun 
babası). Bundan sonra aralarında çeşitli vesilelerle çatışmalar olur 
ve düşmanlıkları iyice su yüzüne çıkar. Bkıgün Albay, esrarengiz 
bir biçimde öldürülür. Orso, Korsika'ya gelince kızkardeşi Colom-
ba'yı görür. Colomba, daha önce babasının ölüsü önünde ağıt (bal-
lata-Vocero) söyler. Kardeşi Orso'ya, Fransa'ya, (kaatilin kim oldu-
ğunu söyleyen mektuplar gönderir. Orso, Korsika'ya öç almak için 
değil, kız kardeşi Colom'bayı evlendirmek ve arsalarını satıp Fran-
sa'ya yerleşmek için gider. Orso'nun Kara Avrupasmda geçirdiği 
yıllar ve aldığı eğitim, içindeki "kan dâvâsı" eğilimini zayıflatmış 
tır. Öyle ki olay üstüne Barricini (düşman taraf)  ailesini temize çı-
karan resmî makamların yorumuna aklı yatmaya başlar. Fakat 
yakınlarının ve kızkardeşi Colomba'nm sözleri, yorumları, üstele-
meleri adamın içindeki öç alma duygusunu yeniden alevlendirir. 
Colomba, öç almanın aile reisine düştüğüne, bunun aile reisinin 
şerefi  olduğuna gelenek icabı inandığı için kendisi öç almıyordu. 
Birgüıı Colomba ile Orso köye giderler. Colomiba, babasının öl-
düğü yeri gösterir. Eve gelince de balbasının kanlı göm-
leğini- ve kurşunları gösterir. Kardeşine öç alması için 
sürekli terkinlerde bulunur. Sonra düşmanları atlarım öldü-
rürler. Colomba, at öldürmenin öç almayı ifade  ettiğini kar-
deşine anlatır. Bu cinayeti kurşunla ödemesini, eğer ses çıkarmaz-
sa bu hareketinin erkeklik olmadığını kendisine sürekli olarak söy-
ler. Orso, önceden tanıştığı iki turisti köye getirmeye gider. Gider-
ken atı öldürenleri uzaktan görür. Fakat oradan uzaklaşır. Sonra 
yine birisini görünce ateş eder. Düşmanını öldürür. Kendisi de ya-
ralanmıştır. Sonra iki arkadaşıyla birlikte dağa çıkar. Yaraları sa-
rılır ve gider. Turist dostları eve gelmiştir. Vurduğu düşmanının 
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oğullarının cenazesi evin önünden geçer. Sonra Lydia (turist kız) 
ve Colomba Orso'yu görmeye giderler. Orso iyileştir. Colomba, öç 
alındığının sevinci içersindedir, iki kız Orso'yu at sırtında eve 
getirirler. Jandarmlar iki genç kızı' tutuklarlar. Fakat vali onları 
salıverir. Orso ateşlere yalnız karşılık verdiği için mahkemede be-
raat eder. 

Lydia ile evlenir ve hep beraber Paris'e dönerler. 

M o r g a n , Amerikan yerlileri arasındalki kan gütmeden de 
söz ediyor. Irokua'lardaki ve özellikle senakalar tribüsündeki gens'i 
ele alıyor ve her gens içindelki geleneklerden sözederken kan güt-
me ile ilgili olarak şu noktalara değiniyor58: Gens üyeleri yaban-
cılar tarafından  yapılan bir sataşmanın öcünü birlikte almak zo-
runluluğunda idiler. "Eğer gens'e yabancı biri onun üyelerinden 
birini öldürürse, ölenin bütün gens'i bu cinayetin öcünü almakla 
yükümlüydü..." Önce bir uzlaşma kapısı aranırdı; kaatilin gens'i 
toplanır ve öldürülenin gens Konseyine, çoğunlukla üzüntülerini 
bildirip değerli armağanlar sunarak, işi düzeltme önerilerinde bu-
lunurdu. Eğer bunlar kabul olunursa, sorun kalmazdı. Aksi du-
rumda, saldırıya uğrayan gens, kaatili izleyip öldürmekle yükümlü 
bir ya da birlkaç öç-alıcı tayin ediyordu. Bunlar, görevlerini yap-
tığı takdirde, öldürülen adamın (kaatilin) gens'inin yakmmaya 
hiçbir hakkı yoktu; sorun bitiyordu". Bir gens üyesinin öldürül-
mesi dölayısiyle, kefaret  bağışı (wergeld, kan helâli) ya da kan 
dâvâsını konsey kararlaştırır. 

58 Angels, E : Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Ank. 1971, s. 122. 
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2. 
Bölüm 

Kan gütmeyi doğuran ve sürekliliğini 
sağlayan çeşitli nedenler 

Ülkemizin bazı bölgelerinde görülen bu olayların çeşitli neden-
leri vardır. Fakat biz varsayımımızda da belirttiğimiz gibi olayla-
rın iki temel nedeni olduğunu, bunların başlıca, ekonomik ve top-
lumsal olaralk iki grupta toplanabileceğini belirtmiştik. Şunu belirt-
mek gerekir ki bu iki neden üzerine ağırlık vermekle hem de bir 
varsayım olarak kabul etntekle diğer nedenleri ihmal ediyoruz an-
lamı çıkarılmamalıdır. Olayların çoğu, bu iki temel neden yüzün-
den çıkmaktadır. Nitekim örnek olaylar ve literatür incelemesin-
de olayların bu iki nedenle çıktığını gördük. Böylece, varsayımı-
mız da doğrulanmış oldu. Önce bu temel nedenleri gördükten son-
ra diğer nedenleri de de alacağız. 

A- EKONOMİK NEDENLER 

Bunları da çeşitli gruplar altında toplayarak ele almak istiyo-
ruz. Bu gruptaki olaylar çeşitli biçimler göstermekle beraber hep 
sinin kökeni ekonomik bir karakter taşımaktadır. 

1. Toprak Anlaşmazlıkları 

Toprak dâvâları mülkiyet konusundan ortaya çıkmaktadır. 
Tarımsal karakterin egemen olduğu köylerimizde toprak kıtlığı, 
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çeşitli çatışmalara yal açmaktadır. Belirli bir arazi üzerinde çeşitli 
kimseler hak iddia etmekte, tapularının kendilerinde olduklarım 
ileri sürmekte, bu yüzden iki tarafta  kuşaklar boyunca süren cina-
yetler zinciri görülmektedir. Bundan toprak hukukumuzun karma-
şıklığı da rol oynamaktadır. Osmanlı imparatorluğundan kalan 
yasalarımız vardır. Osmanlı İmparatorluğundan kalan yasalarımız 
vardır. Medenî kanunun getirdiği yenilikler tam anlamıyla uygu-
lanamamaktadır. Yıllardan beri tapulu ya da tapusuz olarak belirli 
bir arazide tasarrufta  bulunmuş olan bir çiftçinin  karşısına aynı 
topralk üzerinde hak iddia eden kişiler ortaya çıkmaktadır. Top-
rak üzerinde tasarrufta  bulunan kişi, tasarruf  yetkisini aşağıdaki 
kaynaklardan birinden almaktadır. 

a) Mülkiyet halkkından 
b) Özel kişilerden kiralanmasından 
c) Hazine arazisinin kiralanmasından 
ç) Hiçbir mülkiyet hakkı ve kira anlaşmasına dayanmaksızın 

arazide sadece zilyedliğe sahip olmak. 

Kan gütmeye kadar giden arazi anlaşmazlıklarının çoğu, özel-
likle bu son öğeden ortaya çıkmaktadır. 

Köylerimizde mülkiyet hakkına tecavüzler de oldukça çoktur. 
Bu çatışmaların çoğu 5917 sayılı yasa ile giderilmeye çalışılmak-
tadır. Fakat yine de çatışmaların, kavgaların önüne geçilememek-
tedir. 

Miras yüzünden çıkan mal, konut ve toprak dâvâları da akra-
balar arasında kan gütmeye gidecek olaylara yol açmaktadır. Top-
rağın azlığı ve önemi, onun korunmasında hoş görüyü önlemekte, 
ona yapılan bir saldırı kolayca bağışlanamamakta, ağır tepkilerle 
karşılanıp silâh kullanmaya varmaktdır. 

2. Sınır Anlaşmazlıkları 

Ekonomik nedenlerin yukarda incelediğimiz birinci nedene 
bağlı olan ikinci bir görünüşü de, sınır anlaşmazlıklarıdır. Bir 
karış toprak için çeşitli sınır anlaşmazlıklarından kan gütmeler 
doğmaktadır. Tabii ki, bunun da nedeni topralk kıtlığıdır. Toprak 
kıtlığı, birinin diğerinden alacağı birkaç metrelik toprak parçası 
için çatışmalara yol açmaktadır. Bunda da arazi mülklerinin, smır-
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larınm, tapu kadastro işlerinin düzenlenmemiş olması geniş ölçü-
de ırol oynamaktadır. 

Derlediğimiz 25 Örnekolaydan 7 tanesi sınır anlaşmazlığı yü-
zünden çıkmıştır. Ayrıca diğer örnekolaylarda, olayın devamı sü-
resince toprak anlaşmazlıkları da araya girmiştir. (Bakınız: Ör-
nekolay, 1, 4, 7, 9, 19, 23, 24). 

3. İşsizlik, Yoksulluk 

Kan güdülen bölgelerdeki ekonomik durgunluk, iş alanının ol-
maması yüzünden halkın çoğu işsiz ve yaşamdan bezgin bir du-
rumdadır. Bu durum bireylerin mizaç ve sinirlerinde bir gerginlik 
yaratmakta, en ufak  bir ağız kavgası kısa zamanda kanlı döğüş du-
rumunu almaktadır1. 

Ekonomik bakımdan oldukça geri kalmış bölgelerimizde özel 
likle Doğuda yoksulluk egemendir. Bu yüzden, bir karış topraktan 
elde edilecek ürün için sınır çatışmaları, bir ağaç yüzünden kav-
galar ve bir ot lodunun (yığın) yanması yüzünden hayvanlarının 
kışın yiyeceksiz kalmasıyla iki taıraf,  kanlı çatışmalara girer. Bir-
birlerinin tarladaiki ekinini ateşe verip, yakarlar, kavaklarını, meşe 
ağaçlarını, bağını bahçesini keserler2. 

Sonra, yoksulluk, öç almayı da teşvik etmektedir. Kan gü-
den, yoksul olunca "Adam sende ben ölürsem yahut mahkûm olur-
sam geride neyim kalacak," diye muhakeme yürütür. Böylece öç 
almaktan çekinmez. 

4. Zenginlik ve Para İle Adam Tutma 

Bazı varlıklı kimseler, genellikle servetleri ve yaşamak arzu-
ları yüzünden yaşamlarını tehlikeye koymak istemezler. Fakaıt 
şerefsizlik  damgasını taşımamak için aracı kullanarak arzularını 
yerine getirirler. Parayla adam tuıtup düşmanlarından öçlerini alır-
lar3 . 

Kan güdülen bölgelerde para ile adam tutma usulü çok yay-
gındır. Özellikle başıboş dolaşan ya da serserilik yapan, hırsız, pa-

1 Bozarslan, M. Emin : Doğunun Sorunları, Anık. 1966, s. 93 vd. 
2 Bozarslan, M. Emin : a.g.e., s. 95. 
3 Öztürk, a.g.m., s. 528. 
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raya gereksinimi olan ya da kan güdülene herhangibir nedenle bir 
düşmanlığı, hıncı olan kimseler para ile kandırılarak kan güdülen 
kimse öldürtülür4. 

Para önerenler, önerdikleri kimseye yakalandıkları takdirde 
hapiste bekleyeceklerini ve iyi avukat tutacaklarını vadederler. 
Bu kimseler aynı köyden tutulduğu gibi başka köylerden de sağ-
lanmaktadırlar. Verilen paranın miktarı ise çeşitli yerlere göre de-
ğişiklik gösteriyor. Taraflar,  fiyatı,  pazarlık yeteneklerine göre çe-
şitli miktarlardan saptıyorlar. Bu miktar, H. Aytekin'in gözlemleri-
ne göre Karadeniz bölgesinde Akçakocanın Karatavuk köyünde 
2000-10.000 arasında değişiyor5. Karatavuk köyünde cinayetler en 
çok güz aylarında işleniyor. Çünkü fındık  paraları köylülerin eli-
ne bu aylarda geçiyor. Bazan iki taraf  da aynı adamı kiralamak is-
ter. O zaman hangi taraf  önce davranıp daha fazla  para verirse, o, 
düşmamnı daha önceden öldürtür. Böylece adam öldürme, açık ar-
tırmaya çıkarılarak kiralık kaatil sağlanmaktadır6. 

Samsun'un Havza İlçesinde, gazeteye de geçmiş bir olayda, 
kardeşi öldürülen bir kişi, öldüren kişiyi öldürtmek için beş bin 
liraya iki sabıkalı kimseyi kiraladığı belirtiliyojr7. 

Örnelkolay 1 de düşmanın öldürülmesi için 17.000 liraya iki 
kişi tutulmuştur, örnekolay 3 de 25.000 liraya kiralanan adam, has-
mı öldürmüştür, örnekolay 6 da ise kaatil 24.000 liraya kiralan-
mıştır. Bu kiralık kaatiller bazan anlaştığı tarafla  da yetinmeyip 
öldürülmek istenen karşı tarafa  gidip kendilerinin daha fazla  pa-
ra verdikleri takdirde onların düşmanlarını öldüreceklerini söylü-
yorlar. 6. Örnekolayda kiralık kaatil gidip karşı tarafa  haber ver-
miştir. Çünkü öldüreceği adamın kızını alacaktır, örnekolay 5 te 
ve 7 de de kiralık kaatil sorunu görülmektedir. 

Fikret K a r a d e n i z , 1964 yılında yayınlanan bir makale-
sinde son on yılda Tonya çevresinde profesyonel  vurucuların adam 
öldürmeyi geçim kaynağı durumuna getirdiklerinden, bunun için 
bir borsa oluştuğundan ve adam öldürmenin fiyatının  en aşağı 

4 öztürk, a.g.m., s. 529. 
5 Harmandalıoğlu,: Kangütme V : Konuşmayan Köy: Karatavuk, Forum 

Derg., Sayı 170. 
6 Harmandalıoğlu: Kangütme IV, Forum Derg., Sayı, 168. 
7 Milliyet Gazetesi, 5. XII. 1961. 

24 



5.000.-TL. dan başladığını kaydediyor8. Bunlar hatır için de adam 
öldürmekte ve tabii ki öldürme işlemini yaparlarken görünmemek 
kuralına uyarak dağda, kırda, mısır tarlalarında pusuya yatmak-
tadırlar. Yazar, Tonyalılarm bu konudaki şu sözünü durumu ay-
dınlatmak bakımından önemli buluyor: "Tarla zamanı saat 6 daıı 
sonra sokağa çıkılmaz". Bunun anlamı, bir evden bir eve (Dağı-
nık yerleşme yüzünden), bir köyden bir köye gidilmez demektir. 
Yine yazar, profesyonel  vurucunun öldürdüğü kimsenin öldürüldü-
ğünü ispat için herhangibir kanlı eşyasını, kimin hesabına çalış-
mışsa ona teslim ettiğini, bazan da bu delilin öldürülenin bir uz-
vu da olabildiğini kaydediyor. 

5. Kadının Ekonomik Değeri 

Kadın ya da kız kaçırmalar da onların ekonomik değerleri ba-
kımından kan gütmelere neden olmaktadır. Kadın ya da kız çeşitli 
ekonomik görevleri olan bir kimsedir. Adeta çok yönlü bir işçidir. 
Hayvanlara bakar, tarlada çalışır, ot biçer, ormana oduna gider, 
ailesel görevleri yerine getirir. Sadece yöneticilik görevlerini üze-
rine almış erkeğe oranla kadın daha fazla  çalışır, üretimde daha 
geniş rol oynar. F. K a r a d e n i z , adı geçen makalesinde bir 
Tonyalı'nın evindeki kızlarının sayısının ahırdaki ineklerine ekle-
yereik gelirini hesapladığını belirtiyor9. Yine aynı yörede, ülkemi-
zin birçok yerlerinde olduğu gibi, kızı seven kimseden çok, fazla 
başlık veren alır. Kızı seven fakat  başlık veremeyen kimseler onu 
kaçırmaktadırlar. İşte bu yüzden iki taraf  da kan gütmelere ka-
dar giden kanlı çatışmalara girmektedirler. 

Ekonomik nedenlerle kan gütmeler, diğer toplumlarda da gö-
rülmektedir. Thurmvald, başkasının tarlalarına, otlak ya da çayır-
larına ya da av alanlarına tecavüzden kan gütmelerin doğduğunu 
belirtiyor10. 

Afrika'da  Nuer kabilelerinde de Nuerlerin kavgaya ve savaş-
çılığa çok eğilimli oldukları, sık sık birbirlerini öldürdükleri be-
lirtiliyor. Bu öldürmelerin nedenlerini de bir Nuer, yazara şöyle 

8 Karadeniz, Fikret : Toııya'da Kan öcü Problemi, Türk Folklor Araştır-
maları Derg., Ekim 1964, Sayı 183. 

9 Karadeniz, Fikret : a.g.m. 
10 Thurnwald, R.: Blood Vengeance Feud, Encyclopaedia of  the Social Sci-

ences, Vol. MI , 8. Cild. 
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sıralıyor11 : Bir inek yüzünden, (bir inek ya da keçinin bir kimsenin 
darısını yemesinden, kuru mevsimde sulardan yararlanma hakkı 
yüzünden, meradan yararlanma yüzünden. 

6. Sulardan Yararlanma 

Karadeniz Bölgesinde özellikle batı taraflarında,  tarlaların su-
lanması için mevcut sulardan yararlanmada taraflar  birbirleriyle 
çatışmakta ve kan gütmeye kadar gitmektedirler. Örnekolay 8, tar-
la sulanması yüzünden, örnekolay 25 ise, değirmende su yüzünden 
bir anlaşmazlık nedeniyle ortaya çıkmıştır. 

7. Otlaklardan Yararlanma 

Özellikle Doğu Anadoluda köylüler birbirlerinin otlaklarına 
tecavüz ederler. Köylüler kazaen ya. da kasten komşunun tarla ya 
da otlağına hayvanlarını bırakarak zarar verir ve bu suretle kan 
gütmelere yol açan çatışmalar başlar. 

Güney Amerikadaki Jilbarolarda da ekonomik nedenlerden çı-
kan kan gütmeler çoktur. Örneğin ekonomik yaşantılarında önemli 
bir yer tutan domuz, ormanda serbest olarak dolaşmaya bırakılır. 
Fakat komşu ailenin ekili arazisine girdiği ve ürüne zarar verdiği 
zaman, ikomşu, verilen zararın tazminini ister. îşte bu biçimde or-
taya çıkan kavgalar kanîı döğüşler durumuna gelir U a . 

B- TOPLUMSAL NEDENLER 

Toplumsal nedenler de çok çeşitli biçimlerde karşımıza çık-
maktadır. 

1. Kız Kaçırma, Kadınla İlgili Nedenler ve Kadınların Kan 
Gütmedeki Rolleri 

Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki kan dâva-
larının çoğunluğu kız kaçırma yüzündendir. 

Güneydoğuda evlenmede başlık miktarının, düğün giderleri-
nin ve çeşitli hediye isteklerinin fazla  oluşu kız kaçırmalara neden 

11 Pritchard, E.E. Evans : The Nuer, A Description of  The Modes of  Liveli-
hood and Political Institutions of  A Nilotic People, 1967, s. 151. 

İ la Karsten, Rafael:  Blood Revenge, War And Victory Feasts Among The 
Jibaro Indians of  Eastern Ecuador, s. 8. 
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oluyor. Kaçından kız geri alınmak için, ailesi ve akrabalarınca pe-
şine düşülüyor. Böylece kaçıran tarafla  silâhlı çatışmalara girişili-
yor. Kaçıran kimse ve kız, genellikle vuruluyor. Hatta Güneydoğu-
da Antep çevrelerinde kızı kaçıran taraf  mutlaka vurulduğu gibi 
kaçan kız da "öldürülür", yaşatılmaz (Bakınız, Örnekolay 21, 22). 
Çünkü kaçmakla ailenin namusunu lekelemiştir. Başlık parası yü-
zünden kız kaçırma olayı Urfa'da  çok az cereyan etmektedir. Çün-
kü bu gibi durumlarda cezalandırma, yasaya bırakılmayıp bizzat kız 
ailesi tarafından  yapılmaktadır. Hatta bu gibi olayların tehlikeli 
kan dâvalarına neden olacağını bilen arkeğin ailesi bile oğlunu ce-
zalandırabilir n . Bazan kaçan kız, ailesince, yine evine kaçırılır. Bu 
kez karşı taraf  yine kızı almak için girişimde bulunur ve çatışma-
lar başlar (Örnekolay : 5). Bazan kaçan kız eve geldikten sonra 
yine aynı kişiye kaçmaktadır (Örnekolay: 7). Örnekolay 11 deki 
çeşitli aşamalar kız kaçırmalarla gelişmiştir. Örnekolay 15 de ise 
amcasının kızını seven çocuk, araları açık olduğu için kızı isteye 
memiş, fakat  kızın başkasına verildiğini duyduğu zaman amcasını 
vurmuştur. 
. f 

Irza geçmetk de kan gütmeye yol açmıştır (Örnekolay 12). 
Türkiye'den Almanya'ya çalışmaya giden işçiler arasında da 

kan gütme olaylarına rastlamaktayız. Son olaylardan birisi, ırza 
geçmek yüzünden çıkmıştır. Mehmet Yıldırım ile Trabzonlu Ah-
met Doğan, çok samimî iki arkadaştır. A. Doğan'ın 5 yaşında bir 
kızı vardır. Mehmet Yıldırım'ın 17 yaşındaki oğlu Hasan Yıldırım 
da bir süre sonra Almanya'ya gelir. Geldiğinin ikinci günü A. Do-
ğan'ın kızını kirletir ve korkarak kaçar. A. Doğan, Mehmede, tes-
lim olmuş oğlunu gidip öldürmesini söyler, Mehmet'de, "Oğlumu 
nasıl vurayım" der. Bunun üzerine Ahmet, namus için kaatil olur 
ve en sevdiği arkadaşını dört kurşunla yere serer1 2 a 

Kadın kaçırmalardan doğan kan gütmeler de vardır (Örnek-
olay 18). Başkası tarafından  sevilen ve göz koyulan kadın, elden 
kaçırılınca, kocası tarafından  kıslkanıldığı için kan gütmelere ne-
den olur. Kadın bir şereftir.  Ona çevrilen bir kem gözün ve uza-
tılan elin sahibi ölümü halk etmiştir. F. Karadeniz'in adıgeçen ma-
kalesinde de belirtildiği gibi, çevrede, bir yandan karısı için adam 

12 Güzeloglu, A. Kadir : Urfa'da  Köyün Gerçekleri, Urf-a  1969, s. 17, Urfa 
Maiyet Memurluğu Kaymakamlık Tezi, (Çoğaltma). 

12a Milliyet Gazetesi, 24 Ocak 1972, s. 3. 
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öldüren övülür, diğer yandan da öldürülenin öcünün alınması ge-
rektiğine inanılır. 

N. N i r u n da bir yazısında, bu konudaki gözleminden 
şöyle sözediyor13: "Güneydoğu illerimizde, kanaatımızca, kan 
dâvasına meydan vermemek amacı ile, bir başkası ile gizli ilişkide 
bulunan evli bir kadın ya da bekâr bir kızın bu zina ve fuhuş  hali 
hissedildiğinde, ailenin yaşı uygun bir oğlan çocuğuna bu kadın 
ya da kız öldürtülmektedir". 

Aşik yüzünden sevdiği kızı alamayan kimselerin kan gütmeye 
gittikleri, olayın diğer yönlerinden biridir. Bu konuda bir örnek 
olarak, sadece aşk yüzünden çıkmış bir olay, bir ga-
zeteye ayjrıntılı olarak geçmiştir. Dağa kaçan taraflardan  birisi 
(Mevlüıt) gazete aracılığı ile barış istemektedir. Olay, Rize'nin Kam-
boz Köyünde geçer. Hasımlardan biri olan Şevket, okul sıraların-
dan beri sevdiği kızla evlenmek ister. Kız, Şevket'in şimdiki hasmı 
Mevlüt'ün akrabasıdır. Mevlüt kızm Şevketle evlenmesine karşı çı-
kar, kız başkasına verilir. Şevket, başkasıyla evlendirilen bu genç 
kadını dağa kaçırır. Sonra, Jandarmanın takibi sonucu kaçırdığı 
kadını getirip teslim eder. Birgün kadının kaldığı eve pusu kurar 
ve ateş ederek kadını öldürür. Şevket yakalanıp hapse girer, son-
ra duruşma sonuçlanmadan kaçar. Kaçtıktan sonra ilk kayıp onun 
ailesinden olmuştur. 

Olay yerine giden gazeteciye tarafların  yakınları, bundan son-
raki kayıp listesini şöyle açıklıyorlar: 

"-Şevket, cezaevinden kaçtıktan bir süre sonra kardeşi kesildi. 
Bunun üzerine Mevlüt'ün babası vuruldu. Sonra barışa gidildi. 
Ama anlaşma olmadı. Sonra Mevlüt'ün kardeşi vuruldu. Bunun üze-
rine Mevlüt, hasmının akrabasının evine paket içinde bir bomba 
yolladı. Genç karı-koca, yakınlarından geldiği bildirilen bu paketi 
sevinçle açtılar. Kapağı kaldırdıkları sırada evleriyle birlikte hava-
ya uçtular". 

Gazeteci, "Anlattıklarına göre, parçaları bile bulunamamıştı... 
Havaya uçan karı-kocanm dört çocuğu vardı ve şimdi çocuklar ana-
sız-babasız kalmıştı. İki taraftan  da üçer kişi ölmüş, iki ev havaya 
uçmuştu" diyor14, 

13 Nirun, Nihat : Suç Hâdisesinin Sosyal Sebepleri, Araştırma Derg, Sayı 
6, Ankara 1968, s. 169. 

14 Hürriyet Gazetesi, 12 Temmuz 1971; Dağdan Gelen Mektubun Hikâyesi: 
Gel Barışalım. (2), s. 3. 
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Güney Amerika'daki Jibaro kalbilelerinde de kadın yüzünden 
çıkan pek çok kan gütme olaylarına rastlanmaktadır. Jibarolarda 
poligami egemendir ve kadınlar yüksek bir itibara sahiptirler. 
Kendilerine çok iyi muamele edilir. Erkekler çok kıskançtırlar. Zi-
na. muhakkak surette cezalandırılır. Koca, sadık olmayan karısı-
na mızrak ya da bıçakla, fena  muamele yapar. Bazan da kadını 
öldürür. Bu durumda kadınm akrabaları araya girer ve onun ma 
sum olduğunu söylerler. Eğer akrabalarının kanaatma göre ka-
dın yanlış bir şekilde ya da gereğinden fazla  bir şiddetle cezalan 
dırılmışsa kocasından onun öcünü almaya çalışırlar. Bu koşullar 
altında kayın birader ya da kayın baba tarafından  birden fazla 
Jibarolu öldürülmüş olur. 

Jibarolar arasında alelâde kadın kaçırmalara da silk sık rast 
lanmaktadır. Kuşlkusuz bu olaylar kan gütmeye yol açmaktadır. 
Bir Jibaro, başka bir yerlinin karısını rızası olmadan ya da rızası 
olarak kaçırır. Bunun üzerine kadmm kocası, arkadaşlarını çağı-
rır ve adamı eziyet ederek öldürürler. 

Kısas düşüncesi, Jibaro yerlisinee tamamen benimsenmiştir. 
Onun öç almak arzusu, adalet duygusunun bir ifadesidir.  Bu ilke, 
göze göz, dişe diş, hayata hayattır1 4 a 

Kadınların  Kan  Gütmede  Rolleri 

Kadınlardan, genellikle erkekten aşağı statüde oldukları için 
öç alınmıyor. Örnekolay 6 da görüştüğümüz A, olayın başlıca so-
rumlusu olan kadını öldürmediğini, çünkü kendi bölgelerinde 
(Gaziantep)lkadından öç alınanın ayıp olduğunu söyledi. Yine, top-
lumda öteden beri az önemsendiklerinden ve fizik  yapılarının da 
erkekten az elverişli olduklarından onlardan öç almak beklenmi-
yor. 

Kadınlar, genellikle olayların oluşumuna yardım etmekte, ara-
cı olarak kullanılmaktadırlar. Örneğin, pusu kurmak, çocuğa tel-
kinde bulunmak, kocalarını kışkırtmak gibi. Harmandalıoğlu, Ka-
ratavuk Köyünde kadının pusu kurmaya yardımı konusunda şöy-
le bir olay anlatıldığını belirtiyor15. 

15 Harmandalıoğlu,: Kangütme V, Konuşmayan Köy: Karatavuk, Forum 
Derg., Sayı, 170. 

14aKarsten, a.g.e., s. 10. 
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"Yıllardır düşmanlarını pusuya düşüremiyen bir aileden kadı-
nın biri, tanıklık için mahkemeye götürülürken saptığı bir dere-
den şişle, tornavida ile vücudunu delik deşik ediyor, sorara da "ye-
tişin" diyerek feryadı  basıyor. Amacı, o gün kendisi ile birlikte 
mahkemeye sevkedilen düşman tarafm  erkeklerini başına toplayıp 
pusuda bekleyen adamları ile bunların birer birer işlerini bitir-
mek". 

Yine aynı köyde, yazar, kadınların, iş başa düştüğü zaman bir 
erkek kadar binicilik ve atıcılık yaparak eşlerine yardım ettikle-
rinden söz ediyor. 

Diyarbakır Köylerinde ise kadınlar pusu kurmada yardımcı 
oluyorlar. Kadın pusudayken düşmanı görünce kocasına işaret 
ediyor. Kocası da işareti görünce silâh atıyor. (Diyarbakır'da köy 
öğretmenliği yapan M. Alp ile yapılan görüşmeden) 

Mardin köylerinde ise kadınlar olaylar sırasında öç alındık-
tan sonra evin damına çıkıp bir çeşit sevinç çığlıkları atarak er-
kekleri heyecana getirmektedirler. (Mardin'li bir öğrenci M.Ç. ile 
yapılan görüşmeden). 

Muş köylerinde ise, kadınların barışmak bakımından rolü olu-
yor. Suçlu taraf,  karşı tarafa  barışmak için karışım gönderdiği za-
man artık karşı taraf  barışıyor. Çünkü suçlu taraf,  karısını gön-
dermekle, namusunu göndermiş, namusunu onlara teslim etmiş sa-
yılıyor. Karısını göndermek, namusunu teslim etmenin büyük 
kanıtı sayılıyor16. 

Nâdir durumlarda kadınlar da düşmanlarını öldürmektedir-
ler. Örneğin Sivas kadınlar hapishanesinde yapılan bir röportajda 
6 aylık gebe bir kadının, kan dâvâsı yüzünden kocasını öldürecek 
olan adamı çarşı içinde tabanca ile öldürüşünün öyküsü kendi ağ-
zından anlatılmaktadır 

Yine 1935 yılında Bitlis'de bir kadın, Gülizar adındaki düş-
manının kardeşini ve babasını öldürmüş, Güliızar'da İstanbul'a gi-
den, kardeşini ve babasını vuran kadını İstanbul'da öldürmüş-
tür 18. 

16 Malazgirt'ti F. Erdem ile yapılan mülâkattan. 
17 Çapın, Hal i t : Kadınlar Hapishanesi, Milliyet Gazetesi, 11 Mayıs 1964, s. 5. 
18 Cumhuriyet Gazetesi, 5 Haziran 1935. 
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Bazan kadınlardan da öç alındığı görülüyor. Örneğin, Samsun' 
un Göller Köyü'nde çeşmeden su alırken bir kadın öldürülmüş-
tür 19. 

Bir Jibaro, muhakkak surette, herşeyden önce suçu işleyen 
kimseden öç almak ister. Fakat onu yakalamak mümkün olmaz-
sa, onun yerine akrabalarından birinden öc alır. Öldürülecek akra-
balar, bir kardeş, baba, hatta anne ya da kız kardeş olabilir19a. 

Kadın bir başka biçimde de kan gütmelere neden oluyor. Ör-
neğin Trabzon'un Vardallı Köyü'nde şöyle bir olay cereyan etmiş-
tir: - Kumarda herşeyini kayderek yenilen bi|r kişi, son olarak ka 
rısını ortaya (koyuyor ve onun üstüne oyuna devam ediyor. Bu 
durumu hazmedemeyen orada bulunan kadının akrabaları, enişte-
lerini vurmuşlar ve buradan kan gütme başlamıştır20. 

Prof.  V e l i d e d e o ğ l u , kadın konusundaki bitr yazısın-
da, Rize'ye gittiğinde oranın savcısının kendisine naklettiği şu ola-
yı anlatıyor2 1 : 

'"Kırk yıl kadar önce bir erkek öldürülmüş. Kaatil 15 yıl 
hapis yatıp çıktıktan sonra intikama uğramaktan korkarak kent-
ten gizlice kaçmış. Kocası öldürüldüğü sırada gebe olan karısı, 
sonradan dünyaya gelen çocuğunu öç ninnileri ve "babanın acısı 
nı alacaksın" telkini ile büyütmüş, küçük yaştan itibaren, babası-
nın öcünü almayı ona aşılamış ve bunun sonucunda, kaatilden öç 
almak, çocuk için doğal bir gereksinim durumuna gelmiş. Esasen 
bölge kan dâvası bölgesi. Aradan bir on yıl daha geçmiş, kaatil, 
memleketini özlemiş ve tanınmamak için sakal bırakarak Rize'ye 
dönmek üzere vapura binmiş. Kadın gurbetteki hemşehrilerinin 
mektuplarından onun hangi vapurla geleceğini öğrenince delikanh 
oğlunu çağırmış, "Oğlum işte görevini yapma zamanı geldi; al şvı 
tabancayı; bugün vapurdan iskeleye çıkacak adamlar içersinde şu 
isimde ve şu görünüşte birisi olacak. 0, babanı öldürmüştür. Ge-
risini sen bilirsin", demiş. Delikanlı gitmiş, beklemiş, araştırmış, 
adamı bulmuş, daha kente çıkmadan onu iskelede öldürmüş ve 
kadın mahkemede bütün bunları adeta iftiharîa  anlatmış". 

19 Milliyet Gazetesi, 16 Haziran 1969. 
19aKarsten, a.g.e., s. 11 
20 Eğitim Fakültesi Öğrencisi, B. Ulutan ile yapılan mülâkattan. 
21 Velidedeoğlu, H. Veldet: Türk Kadınının Hukukî ve Gerçek Sosyal Du 

rumu, Kadınların Kurtuluşu, s. 21. ve Yücel, Dr. Mustafa:  Kadın Suçlu-
luğu, Adalet Dergisi, Yıl, 60, Kasım 1969, Sayı 11, s. 700. 
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Bdkir Y ı l d ı z da bir öyküsünü bu konuya ayırmıştır. Ko-
cası vurulan kadın, küçük oğlunu yetiştirir. Çocuk 17 yaşma gel-
miştir. Kadın, oğluna, köylerine yeni gelen bir adamın babasının 
kaatili olduğunu söylejr. Çocuk da alnı açıik yaşayabilmek için 
(çünikü öç almazsa kendisine aş verilmeyecek, kız verilmeyecek, 
başı dara düşse, derdini düze çekeceklerine yokuşa sürecekler) 
derhal atına atlar ve yaşlı adamı bulur ve bıçaklayarak öldürür. 
O sırada orada bulunan köylüler olayı seyrederler. Ayırmaya kal-
kışmazlar çünikü çocuğun o adamdan kan alacağı vardır21®. 

Oğlunu bu iş için yetiştiren bir annenin, düşmanının yüzüne 
karşı açıkça, "Bu oğlanı senin için güdüyorum" biçiminde tehdit-
ler savurması da görülen durumlardandır22. 

Kadınların ölaylaırdaki en büyük rolleri, kuşkusuz, çocukları-
nı öç almalk için telkin etmelerinde görülür. Telkin biçimleri iler-
de ayrı bir başlık altında incelenecektir. 

2. Silâh Taşıma Geleneği 

Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerimizin köy-
lerinde çocuiklara küçük yaştan itibaren silâh kullanma öğretilir. 
Bu, bir bakıma da köylünün güvenlik gereksinmesinden doğmuş-
tur. Devlet güçlerinin gerektiği biçimde ulaştırılamadığı yerlerde 
köylü kendisini bizzat korumak için silâha sarılmaktadır. 

Bitlis'in Mutki kazasına bağlı bir köy öğretmeni ile yaptığımız 
görüşmede23 öğretmen, çocuklara çeşitli silâhlarla, tahtadan ya-
pılmış araçlarla, kırma tüfeklerle  köy ortasında ödüllü nişan al-
ma yarışlarının ve talimlerinin yapıldığını söyledi. Yarışmada kay-
bedenin silâhı elinden almıyor. Silâhı elinden alman kimse ise bu-
na çok içerliyor. Çünkü silâhı onun namusudur. Elinden alınınca 
namusu da elden gitmiş sayılır. Bu durumlara düşmemek için ço-
cuk, nişan talimlerine çOk önem vermektedir, ödül olarak at, ko-
yun, para da verilmektedir24. Yine, aynı Öğretmen, herlkesin yiye-
ceği ya da giyeceği bile olmasa silâhının muhaikkalk mevcut oldu-
ğunu, hayvanını satıp mutlaka bir silâh temin ettiğini belirtiyor. 

21aYıldız, Bekir : Obaların Yasası, Sahipsizler İstanbul 1971, s. 61-73. 
22 Nirun, a.g. etüt, s. 169. 
23 Uran Köyü ilkokulu öğretmeni Zeki Kurban ile yapılan mülakat. 
24 a.g. şahısla yapılan mülakat. 
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Esaseaı sürekli olarak savaşmış bir toplum olarak ötedenberi 
silâhlanma geleneğimiz var. "At,  avrat, silâh",  Türklerin en fazla 
değer verdikleri üç şeydir. Ötedenberi halkımız eşkiyalardan ken-
dini korumak için silâhlanmak gereğini duymuştur. Prof.  Dönme-
zer, bu gerekliliğin silâh taşıma geleneğinin yerleşmesinde, önemli 
bir öge olduğunu belirtiyor25. Geleneğin bugün de sürmesini ise, 
önceleri belirli bir nedene dayanaraik rasyonel olarak teşekkül 
edip, sonradan nedenin kaybolup, şeklin devam ettiği biçiminde 
açıklıyor. 

Silâh kullanmak, aynı zamanda yiğitlik sembolüdür. "Ağalık 
vermekle  yiğitlik  vurmakla"  atasözü bu gerçeği ifade  etmektedir. 
Silâhlar, genellikle, köylere kadar giden kaçakçılardan sağlanmak-
tadır. Silâhlar içinde büyüyen, her an onlarla beraber olan çocuk, 
en ufak  çatışmalarda derhal silâh kullanıyor ve kan gütme olay-
larına neden oluyor. 

Dinçer B a y k u 1 , Kaymakam vekili olarak bulunduğu Ar-
deşen'de bir yıl içinde yapılan genel silâh aramasında ruhsatsız 
silâh taşıyan 11 kişiden 9 kişinin bu silâhı, hasım sahibi oldukları 
bir aile ile kan dâvâsından ötürü aralarının bozuk olduğundan do-
layı taşıdıklarını beyan ettiklerini söylüyor26. 

Çocuklar, küçük yaştan itibaren eşkiyalık yapmış kişileri bir 
kahraman gibi görmektedirler ve onun silâhlarını, hal ve hareke-
tini küçük yaştan itibaren masal gibi dinlemektedirler. Bunun so-
nucu çocuklar, küçük yaştan itibaren zehirlenmekte, eşkıyalığa 
özenip içlerinde silâh sevgisi ile büyümektedirler27. 

Bu yüzden kaçak silâh yapımı teşvik edilmiş oluyor. Böylece 
kaçak silâh yapımı, silâh sayısının artması, gayrimeşru ve kolay 
para kazanmak hırsını arttırması ve devlet otoritesinin sarsılma-
sı gibi olumsuz yönde sonuçlar doğurmaktadır. 

Sinop çevresinde en çok işlenen bir suç da köy düğünlerinde 
âdet üzere tâbanca ile havaya ateş edilmesi sonucu tedbirsizlik ve 

25 Türk Toplumu Silâhlanıyor mu? Milliyet Gazetesi, Düşünenlerin forumu, 
Yöneten Ali Gevgilili, 19 Nisan 1970, Oturuma Ord. Prof.  Dr. Sulhi Dön-
mezer, Prof.  Dr. Cahit Tanyol ve Prof.  Dr. Öztekin Tosun katılmışlardır. 

26 Baykul, Dinçer: Rize Vilâyetinde Ruhsatsız Silâh Taşıma Sebepleri Üze-
rinde İnceleme, Sinop 1964, s. 34. (Sinop Maiyet Memurluğu Kaymakam-
lık tezi). 

27 Baykul, Dinçer: a.g. etüt, s. 4 v.d. 
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dikkatsizlik yüzünden meydana gelen olaylardır. Hemen her köy 
düğününde içki etkisiyle havaya atılan kurşunlardan bir kişi ya 
yaralanmakta ya da ölmektedir28. 

Silâh, bu çevrelerde hallkm günlük yaşantısında önemli bir 
rol oynamaktadır. Her çeşit âyin, tören ve şenliklerde kullanılan 
bir icra aracıdır. Düğünlerde, doğumda, hacca giden ya da dönen 
leri karşılamada ve yayla şenliklerinde silâh patlatma uğur sayı-
lır2 9 . İçki içme ve eğlence silâhsız olmaz. Hatta ülkemizin bazı böl 
gelerinde uzun süre köyünden ayrı kalmış kimseler silâh kullana-
rak köylerine dönmektedirler30. 

3. Adaletin Yerine Getirilmediği İnancı ve Devlet Otoritesi-
nin Zayıflığı 

Bu neden ise, olay bir kez başladıktan sonra, onun sürekliliği-
ni sağlayan, pekiştiren bir nedendir. Genellikle denilebilir ki, kan 
dâvâları, kamu otoritesinin ya da devlet gücünü suçluyu yakalayıp 
cezalandırmak olanağını bulamadığı zamanlarda ve devirlerde âde-
ta kamu otoritesinin özürünü gidermek için meydana gelir. Böy-
lece bir kez gelenek halini aldıktan sonra, kamu otoritesinin güç-
lenmesine rağmen yerleşmiş bir gelenek halinde varlığmı sürdü-
rür 3 1 . Böylece bölge halikı, devlet otoritesinin kendini koruyama-
yacağı sanısına kapılarak silâh taşımak zorunluluğunda kalmak-
tadır. Çünkü devlet otoritesinin yokluğu ya da zayıf  oluşu, suçlu-
yu takip edememesine yol açmaktadır. Bu yüzden halk, sorunları-
nı kendi eliyle çözümlemek yoluna gidiyor. Yâni suç işlediği hal-
de devlet tarafından  tutuklanmayan kişiyi karşı taraf  silâh kulla-
narak cezasını kendisi veriyor. Kendi güvenliğini koırumak silâh 
taşımayı gerekli kılıyor. Böylece bir taraf  karşı tarafın  kendisini 
öldürmesine meydan vermemek için karşı taraftan  önce davrana-
rak onu öldürür. 

Özellikle Doğu Bölgelerimizde kaatiller hemen cezaya çarptı-
nlamamaktadırlar. Suçlular, güvenlik kuvvetlerinin yetersizliğin-
den dolayı yakalanamamakta, ya da yargılanmaları yıllarca sür-

28 Taşan, Ber in : Sinop Çevresinde Kriminolojik bir Araştırma, Adalet Derg., 
Yıl 57, Sayı 8-9, Ağustos-Eylül 1966, s. 683. 

29 Türkdoğan, Orhan: Beşikdüzü ve Dursunbey Bölge Monografileri,  Erzu-
rum 1966, s. 45 (çoğaltma). 

30 Dönmezer,: a.g. forum. 
31 Dönmezer, Sulhi: Kriminoloji, İst. 1962, s. 194. 
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inektedir. Bu durum, karşı tarafın  hıncını ve öç alma duygusunu 
tahrik etmektedir. Hatta silk sık çıkarılan af  yasalam da bu duygu-
nun tahrik ve körüklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çün-
kü kısa bir zaman sonra kaatiîin elini kolunu sallayarak köyde do-
laşmasına karşı taraf  tahammül edememektedir. Örneğin bir mai-
yet memurunun 1968 yılında Urfa'da  yaptığı bir araştırmaya göre, 
olayların geniş bir biçimde cereyan ettiği il köylerinde asayiş kuv-
vetlerinin kadrosu ve olanaklarının çok yetersiz olduğu görülmüş-
tür. 2026 yerleşme merkezinden ancak 42 tanesinde karakol ve tele-
fon  bulunduğu ve bunun 21 tanesinin bucak merkezlerine ait oldu-
ğu saptanmıştır32. Her karakolda ortalama 6 jandarmanın bulundu-
ğu kabul edilirse, bütün il köylerindeki asayiş kuvvetlerinin 252 
kadar olduğu görülür. Buna göre her 1100 köylüye ortalama 1 
Jandarma düşmektedir33. 

Tonya'da da adalet ve güvenlik mekanizmasının yetersizliği, 
olayların ayrı bir nedeni olmaktadır. Böylece hemen herkesin si-
lâhlı dolaşmak zorunluluğunu duymaktadır34. 

Köylerdeki ulaşım durumu ve Jandarmanın motorize gücü 
göz önüne alınırsa, özellikle kış aylarında asayiş kuvvetlerinin da-
ha dar bir bölgede etkin oldukları görülür. Böylece, devlet güçsüz 
durumda olduğu zaman o bölgelerdeki insanlarda çok fazla  silâh 
taşımak eğilimi göstermektedirler. 

Amerikalı kriminologlar, özellikle Kentuoky ve Kuzey Caro-
lina'nm dağlık arazisinde devlet gücünün ve örgütünün kendini 
yeter derecede gösterememiş olmasını da buralarda bu geleneklerin 
sürüp gitmesinin başlıca nedenlerinden biri olarak saymaktadır-
lar3 5 . 

Şimdi, burada, bu konu ile ilgili olarak, yâni siyasal otoritenin 
zayıf  ya da güçlülüğü ile kan gütme arasındaki ilişkileri ilkel 
toplumlarda kültürlerarası bir araştırmadan söz etmek istiyoruz. 
Burada birtakım varsayımlar ele alınmış ve bunların geçerliği de-

32 Güzeloğlu, a.g. etüt, s. 10. 
33 Güzeloğlu, a.g. etüt, s. 11. 
34 Karadeniz, a.g. makale. 
35 Kunter,Nurullah: Kan gütme Geleneği ve Alınması Lâzım Tedbirler, 

Cumhuriyet Gazetesi, 1 Şubat 1953, Sayı 10.240. 
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ııerimiştir ^ Buradaki varsayımlar ve sonuçların ülkemizde konu 
ile ilgili olarak, yapılacak başka araştırmalara ışık tutacağını sanı-
yoruz. 

Antropolojik kuramda evrimseloilerin (evölutionists) varsayı-
mına göre bir toplumda siyasal organizasyon düzeyi ne kadar yük-
seikse kan gütme olayları o kadar az olur. Daha yakın zamanlarda 
ise antropologlar (örneğin Hoebel) işlevsel bir yaklaşımı temel al-
dılar. Bunlar hangi etmenlerin kan gütmeyi doğurduğunu (neden-
ler) ve hangi durumun öç sistemini düzenlediği üzerinde durdu-
lar. Van Velzen ve Van Wetering gibi iki Hollandalı antropolog, 
aşiret tipi yüzyüze ve içten ilişkilerin güçlü olduğu topluluklar-
da (fraternal  interest groups) bu nitelikte olmayan toplumlara 
oranla daha fazla  kan gütmenin bulunduğu hakkındaki varsayım-
larının doğrulandığım gördüler. 

Kan gütmelerin varlığını ya da yokluğunu açıklamada kullanı-
labilecek başka bir varsayım da topluluğa ait iç ilişkilerin (inter 
societal relations) toplumun iç yapısını etkileyeceği yaklaşımından 
hareket eden varsayımdır. 

Bir başka yaklaşım, özellikle sık sık savaş durumunda olan top-
lumlar, dış ilişkilerinde barış içinde olanlara oranla daha fazla  bir 
iç dayanışma (internal cohesion) içerisinde olurlar ve kan gütme 
gibi olayların sayısı azalır. 

Araştırma, kan gütme konusunu 50 toplumu içine alan bir ör-
neklem ile bu üç varsayımı deneyen kültiirlerarası bir inceleme-
dir. 

Eğer ölenin akrabaları, öç alıyorlarsa kan gütme, buralarda 
sık olarak göciilür sanılmıştır. Eğer ölenin akrabaları tazminatı 
kabul ediyorlarsa kan gütme çok sık görülmüyor sanılmış, eğer 
suç işleyeni ayrı bir kazaî organ cezalandırıyorsa orada kan güt-
me yok sayılmıştır37. 

Araştırmada üç bağımsız değişken kullanılmıştır. Bunlar: 
a) Aşiret tipi ilişkilerin güçlü olduğu grupların varlığı (fra-

ternal interest groups) 

36 Otterbein F. Keith-Otterbein S. Charlotte: An Eye for  an Eye, A Tooth 
for  a Tooth: A Cross Gultural Study of  Feuding, American Anthropolo-
gist, Vol 67, Number 6, No. 1, December 1965, s. 1470-1482. 

37 Otterbein- Otterbein: a.g. etüt, s. 1470. 
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b) Topluluğun üstünde bir kazaî otoritenin varlığı, 

c) Savaşın var oluşu 

Siyasal değişkenler- Cherry, Hoebel ve Service gibi yazarların 
bulunduğu gruba göre eğer bir toplum siyasal bakımdan daha kar-
maşık bir yapıda ise yargıçlar ve mahkemeler topluluk içindeki 
çatışmalara müdahale ederler. Cinayet sırasında siyasal otoriteler 
karşı tarafın  öç almasını önler. Buna göre siyasal bakımdan yük-
sek derecede karmaşık olan toplumlarda kan gütme azdır. Bu tar-
tışma oldukça makul görülmüş, birçok kereler yinelenmiş ve ant-
ropolojik kuramın tartışma kabul etmez bir kısmım oluşturmuş-
tur. Verilerde, siyasal bakımdan karmaşıklık düzeyinin yüksek ol-
duğu zaman kan gütmenin az olduğu biçiminde bir ilişki görülme-
miştir 58. 

Sumner'dan Coser'a kadar birçok sosyolog ve sosyal psikolog-
lar (Muzaffer  Şerif  gibi) grup içi çatışmanın grup dayanışmasını 
sağlamaktaki etkisini tartışmışlardır. Kan gütme, bir toplumda 
iç huzursuzluktur. Böylece, araştırmada, yukardaki kurama daya-
narak toplum içi çatışmanın en şiddetli biçimi olan savaşın varlı-
ğının ilkel toplumda kan gütmeyi azaltacağı varsayım olarak ifa-
de edilmiştir. 

Özet olarak, ilkel toplumlarda aşiret tipi ilişkilerin güçlü ola-
rak bulunduğu grupların varlığının (fraternal  interest groups) 
kan gütmeleri doğurduğu vaırsayımlanmıştır. Fakat bu grupların 
varlığı, siyasal otorite ve savaş durumu ile denetlenmiştir.39. 

Araştırmada bu varsayımlar kültürlerarası yöntemin kullanıl-
masıyla denenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre siyasal bütünleş-
menin en yüksek düzeyinde bulunan toplumların-eğer sürekli ola-
rak savaş durumunda iseler- kan gütmeyi önledikleri bulunmuş-
tur. Aşağı siyasal düzeyde olan toplumların kan gütmeyi önleye-
medikleri ve bu toplumlarda hem savaş ve hem de kan gütmelerin 
varlığı görülmüştür. Örneklemde 50 toplumun 37 sinde kan gütme-
nin varlığı ya da yokluğu doğru olarak tahmin edilmiştir. Eğer 
bir toplumun, önce, siyasal bütünleşmesinin düzeyi göz önüne alı-
nacaksa: 

38 Otterbein-Otterbein; a.g. etüt, s. 1476. 
39 Otterbein-Otterbein; a.g. etüt, s. 1479. 
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Yüksek düzeydeki bir toplumda, o toplumun, sürekli olarak 
savaş durumunda bulunmadığı ve aşiret tipi ilişkilerin bulunduğu 
grupların var olduğu durumlarda kan gütmenin var olduğu tah 
min edilmiştir. Aşağı düzeydeki toplumlarda da aşiret tipi ilişkile-
rin güçlü olduğu grupların varlığı durumunda kan gütmenin var 
olduğu tahmin edilmiştir. 

4. Telkin ve Teşvik Geleneği 

Daha önceden kan gütme olayına karışmış bir ailede erkek 
çocuk varsa, annesi tarafından  sürekli olarak babasının, ağabeyi-
nin, amcasının, dedesinin, dayısının öcünü alması için telkin edi-
lir. Telikin, genellikle kadınlar tarafından  yapılmaktadır. Çocuğun 
annesi "Öcünü almazsan sütümü sana helâl etmem" der. Telkin, 
çeşitli biçimlerde yapılmaktadır. 

a) Sözlü  telkin 

Evde çocuğa çeşitli zamanlarda ve konuşma aralarında sözle 
öç alması söylenir. Sözlü telkin evdeki aile üyelerince yapılır. Ak-
rabalar tarafından  da yapılır. 

Burada, Turan O f  1 a z o ğ 1 unun "Kezban"  ismindeki bir 
oyununa değinmeden geçemeyeceğiz''0. Oyunda bir nine, torununa 
dedesinin ve babasının öcünü almak için sürelkli olarak telkinler-
de bulunur. Çocuk önce öç almaya istekli görülmez. Fakat ninesi-
nin telkinleri içine o kadar işlemiştir ki nihayet düşman taraftan 
bir evli kadını kaçırır. Dağda düşmanlarıyla çarpışırken onlardan 
bir kişiyi de vurur, sonunda kendisi de vurulur. Fakat ninesi, to-
rununun kaçırdığı kadının, torunundan gebe olduğunu duyunca 
sevinir ve çocuğun doğmasını bekler. Çünkü doğacak çoculk yine 
öç alacaktır. 

Oyundan sözle telkin biçimine ilginç gördüğümüz birkaç örnek 
vermek istiyoruz. Bu örnekte bir ninenin torununa telkinlerini gör-
mekteyiz. 

— Niye  kahveye gitmez oldun?  Yoksa  korkuyor  musun? 

— Ödlek 

40 Oflazoğlu,  Turan : Kezban, İst. 1967. 
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— Erkek  dediğin  öcünü kendi  alır. Gücü yetmezse mahkeme-
ye başvurur. 

— Ölüler  dirilerle  sevinirler  Ali. 

— Sen onlardan  hiç değilse  birini gebertip  yollasaydın  cehen-
nemine, gerisi umurumda  olmazdı. 

— Babanla emminin ruhları  yatışmak  isterler. 

— Yeşermiş  ekinine hayvan sürdüler,  bostanının suyunu kes-
tiler,  ölüne dirine  sövdüler,  sevdiğin  kızı  yasak ettiler,  ses 
yok. 

— Sen tavuk  bile kesemezsin Ali, anladım.  Yediğin  ekmeğe 
lâyık  olamadın. 

Telkinler, erkekler tarafından  da yapılmaktadır. Örneğin bir 
hükümlü, babasının telkinini şöyle anlatıyor41 : "Küçükken babam 
beni kucağına alır :" "Oğlum bir büyürse sağ tarafına  tam 250 kay-
melik bir tabanca, sol tarafına  da bir bıçalk takacağım, ayaklarına 
bir çizme, altına da bir doru at alacağım. Oğlum da dedesinin öcü-
nü alacak, değil mi oğlum?" gibi telkinlerle büyüdüm. 

"Babam, düşmanımızın çocuklarını dövmemi ienbih ederdi. 
Bunu yaptığım zaman da beni okşar, sever, hatta ödüllendiriır-
di"42 . 

"Bak, Fazlı Ağa'nın oğlu, amcasının öcünü nasıl almış, Şim-
di de alnı açık olarak hapishanede yatıyormuş" "Bunları söyleyen 
babamdı. Bu söziler hergün birkaç kez yineleniyordu"43. 

Bitlis'de de kadınlar, yetişmiş çocuklarına biran önce öç alma-
ları için öyle söylüyorlar: "Sen erkek değilsin, erkek dediğin bı-
yığını burar da gezer"44. 

Telkin ve teşvik geleneğini başka ülkelerde de görmekteyiz. Ör-
neğin Güney Amerika'daki yerli kabilelerden Jibarolarda erkek ço-
cuğun eğitimi, cesur ve maharetli bir cengâver yetiştirmeye daya-
nır. Eğer kan gütmeye karışmışlarsa çocuk hergün düşmanına kar-

41 Ağagiller, Hicabi: Mahkumlar Konuşuyor, Ank. 1957, s. 63. 
42 Ağagiller, Hicabi: a.g.e., s. 63. 
43 Ağagiller, Hicabi : a.g.e., s. 64. 
44 Uran Köyü Öğretmeni Z. Kurban ile yapılan mülâkattan. 
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şı uyanık olmaya, kinini sürekli olarak korumaya sistematik bir bi-
çimde çaba sarfedilir. 

Babası ya da dedesi, kardeşi öldürülen ya da annesi, kızkar-
deşi kaçırılan, ekleri yakılan bir çocuk öç almaya teşvik edilir. Çün-
kü kan suçu henüz temizlenmemiştir. Öç almanın onun görevi ol-
duğu, eğer öç alırsa hayır dualarına tabi olacağı, her tuttuğu işde 
iyi şansın daima onunla beraber olacağı, uzun ömürlü olacağı ve 
bütün başka düşmanlarını öldürmeye muktedir olacağı, ağaçlarının 
bol meyvah, domuz, piliç gibi evcil hayvanlarının bdl ve çok mik 
tarda olacağı, evinde hiçbir zaman yiyecek sıkıntısı çekmeyeceği 
sürekli olarak telkin edilir. Bu sözler, çocuğun babası tarafından 
her sabah uyandığı zaman kelimesi kelimesine aynen yinelenir. 
Tabii bu suretle bu sözlerin çocuğun kafasından  çıkmaya olanak 
yoktur44a . 

b) Kanlı  Gömlekler 

Bizde ve başka ülkelerde de en çok kullanılan, klâsik olmuş bir 
telkin biçimi de ölenin kanlı gömleklerinin sandıklarda saklanıp 
zaman zaman çıkarılıp çocuğa gösterilmesidir. Böyle bir yol ile öç 
alma tutkusunun kökleşmesi sağlanmaktadır. 

Örneğin, Urfa  köylerinde çocuğun annesi bu gömleği sandıktan 
çıkarır, yüzüne sürer, sonra oğluna dönüp "al" oğlum şu zavallı kar-
deşinin kanını, rahat uyusun mezarında" der4 5 . Hatta erkek çocuk 
dünyada yoksa bile gömlekler sandıkta saklanır. Sonra erkek ço-
cuk dünyaya gelip büyüyüp eli silâh tutacak, öç alacak bir yaşa gel-
diği zaman sandıklar açılır. Bundan sonra artlk sürekli telkinlerde 
bulunulur. Malatya'nın Pötürge'de de aynı teilkin biçimi uygula-
nır4 6 . Annesi sandığı açar "al" bu babanın tabancası, bu da kanlı 
gömleği. Ben seni bugün için büyüttüm. Babanın düşmanlarım öl-
dürmezsen ak sütümü sana helâl etmem. Kana kan isterim der. 

Urfa'da  Bucak Ailesi ile ilgili kan dâvâsmda (Örnekolay 9) köy-
lüler, kadınların çocuklarını sürekli dlaırak telkin ettiklerini, ve 

44aKarsten, R.: a.g.e., s. 2. 
45 Nimetoğlu, î. Halil : Kan Dâvâlan, Urfa  1969, s. 9. (Urfa  Maiyet Memur-

luğu, Kaymakamlık Tezi), (çoğaltma) 
Yine Bak : Kavalalı, Mümin : Kangütme, Adalet Derg., Yıl 54, Sayı 3-4 
M.N./63 s. 273. 

46 Harmandalıoğlu, Kangütme I., Forum Derg., Sayı 164. 
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ölenlerin kanlı gömleklerini ve kanlı eşyalarını saklayarak çocukla-
rına gösterdiklerini söylemişlerdir. 

Tonya'da da kanlı gömlekler sandıklarda saklanıp, büyüyen 
erkek çocuklara anneleri tarafından  7 yaşından sonra gösterilmek-
tedir47 . Burada kadınlar, çocuklarından başka, kocaları varsa bu 
dâvaya onları da telkinleri ile itmektedirler. 

Kanlı gömlekle telkin gerçeği edöbiyatta da işlenmiştir. Daha 
önce sözünü ettiğimiz Kezban isimli oyunda, bir ninenin (Kezban) 
torunu (Ali) na öç alması için kanlı gömlekleri nasıl göster-
diğinin gerçekçi bir biçimde sahnelendiğini görüyoruz. Buraya adı 
geçen sahne ile ilgili bir kısmı ömak olarak alıyoruz:4S . 

Keziban:  Emmini öldürense,  üç beş yılla  kurtuldu,  netii-
ler neyledilerse.  Hem,  isterce kırk  yıl yatsınlar  içerde,  kinim diner 
mi benim Kanla  ödenir  kan. 

(Birden,  yaşından  beklenmiyen  bir çeviklikle  yerinden  fırlar 
bir köşedeki  sandığa  koşar,  küçük  bir bohça çıkarır,  döner,  sedire 
oturur.  Bohçayı okşıya okşıya, öpe öpe açar; içinden  çıkanların  üs-
tüne kapanır,  hıçkırıklarla  sarsılır,  bir süne uğunıır öylece. Derken 
başını kaldırır  ansızın, gözleri  kin ve öfkeden  çakmak  çakmaktır. 
Kanlı  gömleğin  birini kavrıyarak) 

Emminin gömleği  bu, ıemminin! 

Babanla bir karında  yatan ,kişinin! (Gömleği,  şaşkınlık  ve kor-
ku içinde  bekleyen  Ali'nin  suratına fırlatarak) 

Kaç  yerinden  girmiş kurşun,  iyi bak! 

Kendi  elimle çıkardım  üzerinden,  delik  deşik  gövdesinden.  Ali 
(gömleği,  irkilerek  alır yüzünden,  sonra korkuyla  ve saygıyla tuta-
rak)  : 

Ayağını öpeyim, etme eyleme nine, 
içimi parçalama yine. 

Keziban:  (öbür  gömleği  de  Ali'nin  suratına fırlatarak): 

Babanın gömleği  bu da,  babanın! 
Senin tohumunu eken adamın! 

47 Karadeniz, a.g. yazı. 
48 Oflazoğlu,  a.g.e., s. 12. 
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Yine, daıha önce sözettiğimiz "Colomba" romanında da aynı 
tema işlenmiştir49. 

"Orso odasına  çıktı.  Colomba  da  ardından  geldi  az sonra, elin-
de  küçük  bir çekmece vardı,  masanın üstüne koydu.  Açtı, geniş kem 
lekeleriyle  kaplı  bir gömlek  çıkardı  içinden. 

— İşte  babamızın gömleği,  Orso. 

Gömleği  kucağına  attı. 

— Bu da  onu vuran kurşun. 

Sonra  gömleğin  üstüne iki  paslı kurşun  koydu. 

— Orso, kardeşim  diye  haykırdı,  kollarına  atıldı,  onu kuvvetle 
sıktı.  Orso! öcünü alacaksın  onun! 

Ferdi M e r t e r 'in "Kınalı  Yapıncak"  isimli oyununda da 
kanlı gömlek teması var4 9 3 . Oğlanın annesi Fatma, sedir altındaki 
bohçadan iki kanlı gömlek çıkarır, göğsünde sıkar sonra oğluna 
gösterir; 

— Bah : bu gadar  zaman geçti emme [ganları  sıpsıcah. Gani gan 
soğutur. 

Dalmaçya'nm islâv kadınları da çocuklarında öç duygusunu 
uyandırmak için öldürülen babalarının kanlı gömleğini gösterir-
ler50 . 

c) Ölenin Eşyasının Tanıtılması 

Karatavuk Köyünde annenin telkini ile işlenen bir cinayet de 
şöyle: 

Yıllarca önce bir gümüş tabaka yüzünden iki kişi arasında çı-
kan bir tartışmada biri diğerini öldürüyor. Ölen adamın karısı hâ-
mile. Çocuk doğuyor, büyüyor, 25 yıl sonra babasının tabakasını 
bir pazar dönüşünde adamın elinde görüyor bu çocuk. 

"Sen misin babamı öldürüp de gümüş tabakasını elinden alan 
herif?"  diyor ve halindeki nacağı çektiğiynen adamı delik deşik edi-

49 Merimee, a.g.e., s. 55. 
49, Merter, Ferdi : Kınalı Yapıncak, s. 38. 
50 Ülken, a.g. etüt, s. 33. 
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yor ve böydece 25 yıl önce işlenmiş bir cinayetin öcünü eliyle allmış 
oluyor51. 

d) Pıktılaşmış  Kanın  Korunması 

Prof.  Ş e n s o y, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
uzun yıllar bulunmuş bir savcıdan naklediyor : "Öldürülenin pıhtı-
laşmış ve çok dikkatli bir surette korunmuş kanı, yılın belirli gün-
lerinde gösterilmek suretiyle istenilen kin ve gayz teVlit edilinceye 
ve çocuk belirli bir yaşa gelinceye kadar sürekli telkine maruz bu-
lundurulmaktadır"  52. 

e) Bırakılan  25 Kuruşlar 

Doç. Ö z g e n de Karadeniz'de görülmüş şöyle bir telkin bi-
çiminden söz etti. Anne, kocasının mezarını bahçeye yaptırır. Her 
sabah mezarın üstüne 25 kuruş bıırakır. Çocuğu her sabah bahçeye 
çıkınca o parayı orada oynarken bulur. Gelip annesine yine 25 ku-
ruş bulduğunu söyler. Annesi de o parayı hergün babasının büyü-
yünce onun öcünü almak için kendisine bıraktığını söyler53. 

f)  Evde  Duvarlara  Asılan Fotoğraflar 

Trabzon çevrelerinde ise ölen kimsenin resmi büyütülür ve 
evin çok görülen bir köşesine asılır. O çocuk her an bu fotoğrafla 
karşı karşıya büyür M . 

g) Mezar  Taşlarına  Resim 

Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde öldürülen kim-
senin mezar taşma hangi aletle öldürüldü ise o aletin resmi kazılıır. 
Geride kalanların, mezara gidip geldikçe bu resmi görerek öç al-
ma arzuları kamçılanır. A y t e ik i n, gezi notlarında böyle re-
simli mezarlar gördüğünü kaydediyor. Diyarbakır'da mezarlara ta-
banca, bıçak resimleri yapılıyor55. 

51 Harmandalıoğlu: Kan gütme V, Forum Derg., Sayı 170. 
52 Şensoy, Naci : Çocuk Suçluluğu - Küçüklük - Çocuk Mahkemeleri ve İnfaz 

Müesseseleri, İst. 1949, s. 18. 
53 Doç. Dr. Eralp Özgen nakletti. 
54 Türkdoğan, a.g.e., s. 45. 
55 M. Alp ile yapılan mülâkat. 
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Bekir Y ı l d ı z , güneydoğu bölgesinde geçen kan dâvası ile 
ilgili bir öyküsünde çocuğun, elinde kalemle, babasının mezarında 
beyaz taşın üstüne bir tabanca resmi çizişini de tasvir etmektedir5â. 

h) Dinsel inançlar 

İslâm Hukukunda belirttiğimiz gibi olayın dinsel bir nedeni 
yak. Fakat kan güdülen bölgelerdeki insanlarda ölenin öcünün alın 
dığı takdirde öç alanın cennete gideceği, cennetlik olacağı inancı 
yerleşmiştir. Bu suretle, ölenin, mezarında rahat yatacağı, rahat 
uyuyacağı, ruhunun şâd olacağına inanılır. Böylece çocuklar, suç 
işlemeye teşvik edilmiş oluyor. 

Aynı düşünceye yabancı kabilelerde de rastlamaktayız. Örneğin 
Jibarolarda öldürülen kimsenin ıruhu, onun akrabalarından düşma-
nının öcünün mutlaka alırım as mı gerektirir. Bu ruh, öîen kimsenin 
oğullarının, babasının, kardeşinin rüyalarına girerek onları zaman 
zaman öcünün alınması için ziyaret eder. Eğer bu görev yerine 
getirilmezse öfkeli,  öç arzusu ile dolu ruhun aksi etki yapacağma 
inanılır56a. 

5. Namus, Şeref  Anlayışı ve Çevrenin Etkisi 

Birey, ailesinden annesi, karısı, kızkardeşine karşı gelebilecek 
herhangibir olayda (küfür,  lâf  atma, kız kaçırma, dedikodu gibi) 
namusunu temizlemek için gerektiğinde yaşamını da feda  etmeye 
hazırdır. Esasen geleneksel köy topluluklarında namus, en değerli 
manevî bir öğedir. Namusuna leke sürecek her olay, evin erkeğini 
her türlü suçluluğa yöneltecek hareketlere yöneltir, Özellikle namus 
ve şeref  anlayışında katı olan, bunu bir onur meselesi durumuna 
getirerek namus ve şerefini  kurtarmak için öç almayı bir görev 
sayar. 

Gaziantep'de söylenen şu söz namusun değerini açıkça belirti-
yor sanırız : "Kanın  diyeti  beş yüz, namusunki bin kesedir". 

Genellikle gelenek görenekler, insanları iyi eylem ve hareketlere 
yönelttiği halde, bazan da suçların işlenmesine ve antisosyal eylem 
ve hareketlerin doğumuna neden olmaktadır. Öç almamanın şeref-
sizlik sayılması, bu olumsuz yönlerden biridir. 

56 Yıldız, Bekir : Reşo Ağa, "Pala Hamo" hikayesi, s. 22. 
56aKarsten, a. g. e., s. 11. 
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Çocuk, büyüdüğünde aile üyelerinin birinin öldürülmesinden 
dolayı ailede ortaya çıkan gergirilik ve dengesizliği düzeltmezse 
toplulukta iyi bir gözle karşılanmaz. Karadeniz Bölgesinde bu tip 
suçlardan cezasını çekip hapishaneden çıkan bireyler "Ağabey", 
"Bey", "Paşa" ünvanlarıyla cemaat nazarında değer kazanırlar. Ce-
saretsizlik hoş karşılanmayan bir davranış biçimidir57. 

Yine Doğu Anadolu bölgesinde öç alacak kimse, daima kom-
şularının ve bazı kışkırtıcı kimselerin etkisi altındadır. O kimseyi 
görenler boyuna namus, şeref,  cesaret gibi üstün niteliklerden, ayıp-
tan, erkeklikten s ö z e d e r l e r Ö ç alınmaz ya da vazgeçilirse için-
de bulunduğu topluluk tarafından  öç almayanlar ayıplanır. Nereye 
gitse korkaklıkla itham edilirler. Kendilerine kız verilmez. O kim-
senin toplumsal statüsü oldukça düşer. Hatta köy çocukları, kızları 
ve kadınları bile büyüklerinden görerek o kimse ile alay etmeğe 
başlarlar. Böylece o kimsenin ruhsal yaşamı altüst olarak çevre-
sindeki insanların olumsuz yargılarını kaldırmalk ve alnı açık geze-
bilmek için öç almaya karar verir59. 

Güneydoğu'da Urfa'da  kan güdülmemesi şerefsizlikle  itham 
edilir. Öç alma toplumca onaylanmaktadır. "Namusunu temizledi", 
"Kardeşinin kanını yerde bırakmadı", "babasının üçünü aldı" diye 
kaatil takdir edilir. Urfa  maiyet memuru H. N i m e t o ğ 1 u'na 
yaşlı bir köylü, şu olayı anlatır : Urfa  köylerinden birinden, bir kan 
gütme faili,  büyük kentlerden birine kaçar. Öldürülen kimsenin kar-
deşlerinden biri, adamı takibe koyulur, yerleştiği yeri saptar, orada 
yerleşir ve iyi bir iş bulur. Büyük kentin yaşayışı kendisini çok et-
kiler. Kardeşini öldüren yasa kaçağı, kaatilin peşini bırakır. Artık 
köyde kalan alkraiba ve kardeşleri sonucu merak etmektedirler. Bu-
nun üzerine köylerinden kalkar ve kardeşlerinin yanma gelirler. 
Kardeşlerinin, kaatilin peşini bırakmış ve izini kaybetmiş olmasın-
dan içerlenerek kardeşlerini öldürürler60. 

Öcünü alanın, artık cennete gideceği inancı yerleşmiştir. 

Hele öldüren kimse sağ ise, öç alacak kimse de varsa, o kimse 
çevrede alnı olarak gezebilmek için mutlaka düşmanını öldürme-

57 Türkdoğan, a.g.e., s. 45. 
58 Öztürk, a.g.m., s. 527. 
59 öztürk, a.gjn., s. 526. 
60 Nimetoğlu, a.g.e., s. 10. 
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lidir. Çünkü düşmanın elini kolunu sallayarak çevrede gezmesi kar-
şı tarafın  ayıplanmasına neden olur. 

Çevrede öç almayı teşvik için birçok sözler söylenmiştir, 
örneğin, "Kısas  kıyamete  kalmaz",  "insanın hayfını  alması iyidir", 
"kanla  ödenir  kan",  "ey öksüz bırakılan  öldür  ki  yaşıyasın", "gün 
geçer kin geçmez"  gibileri saptayabildiklerimizden biılkaçı. Diğer 
deyimler için kitabın sonundaki ekler kısmına bakılabilir. 

Bu bölümle ilgili ollarak olayın bir diğer özelliği de öç alma-
nın halkın duygularınca haklı görülmesidir61. Bu durum, öç alan 

. kimse için de böyledir. Öç alan, haklı bir davranışta bulunmuş 
sayılır. 

6. Kan Gütmenin Sürdürülmesinden Yararlanmak İsteyen 
Bölgedeki Nüfuzluların  Etkisi 

Bu kimseler ya mal, mülk gibi çıkarlarını koruma, ya da top-
lumsal, siyasal ve dinsel nüfuzlarını  sürdürmelk için kan gütmelere 
yol açmaktadırlar. 

a) Mal,  Mülk  ve Çıkar  Koruma 

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde nüfuzlular  ve 
ağalar halkı birbiri aleyhine kışkırtırlar. Çünkü bunlar halkın bir-
birine düşman olmasından, birbirini kırmasından geniş ölçüde ya-
rarlanır, çıkar sağlarlar. Halk arasında birlik olduğunda bunların 
çıkarlarına, tahakkümlerine yer ve olanak kalmayacağı doğaldır. 
Fakat halkın arası açık olduğunda bunlar araya girmekte, bazan 
bir tarafı  tutmakta, bazan da iki tarafa  birden dost görünüp, iki-
sinden de menfaat  elde etmektedirler62. 

İlçe merkezlerindeki nüfuslular  halk arasındaki anlaşmadık-
larda rüşvet alış verişlerine de aracı olmaktadırlar. Anlaşmazlık-
larla ilgili memurlarla tarafların  arasına girip türlü türlü birtakım 
karanlık işler çevirip, aldıkları rüşvetin bir kısmını ilgili memura 
verip, bir kısmmı da kendilerinin aldıkları söylenmektedir63. 

61 Pospisil, a.g. madde, s. 389. 
62 Bozarslan, M. Emin : Doğunun Sorunları, Anık. 1966, s. 96. 
63 Bozarslan, a.g.e., s. 96. 

46 



b) Toplumsal,  Siyasal,  Dinsel ve Ekonomik  Nüfuzu  Koruma: 

Eskiden ağalar tam egemenlikleri çağında nüfuz  bölgelerini 
arttırmak için birbirleriyle mücadele ederlermiş. Bu mücadeleyi 
kendileri bizzat yapmayıp halikı kullanırlarmış. iki bölgedeki ağa 
halkı, ağa için birbirleriyle savaşırlarmış. Herbdri kendi ağasının 
şanını ve şerefini  yükseltmek için karşı taraftan  mümkün olduğu 
kadar çok insan öldürmek isıtermiş. Şimdi ise açıktan açığa olma-
makla beraber halkı perde arkasından birbirine düşürmektedir-
ler64 . 

Urfa  ve dolaylarında köylerin çoğu ağa mülkiyetindedir. Köy-
de oturanlar, ağanın ortakçısı ya da işçisidir65. 

Ağa, emrindeki kimselerden, başka alanlarda ve arzularının 
tatmininde de yararlanır. Köylülerin ağaya canları pahasına da 
olsa bağlılıkları, onların herşeyden önce ağaya ekonomik yönden 
bağlı olmalarından dolayıdır. Böylece ağa, etrafındakilere  güvene-
rek kan gütmekten çekinmez. 

Aşiretlerarası mücadelede kan gütme, iki aileyi ilgilendirmek-
ten çıkıp aşiretlerarası bir 'kavga durumuna gelir. Örneğin Gazi-
antep'de yabancı iki aşiret arasında bir katil olayı meydana gel-
diğinde aralarında derhal düşmanlık başlar. Kaatilin aşiretine men-
sup her bireyin malı, canı bu andan itibaren tehlikeli bir durum 
alır. Öldürülenin aşireti, ölenin öcünü almayı kendilerine borç bi-
lir ve karşı aşireti zarara uğratacak herşeyi yapmaktan geri kal-
mazlar. Araya dedikoducu ve kışkırtıcı kimseler de girerek "yazık 
size, faîanın  hayfmı  alamadınız, eğer o sağ olsaydı on adamımızın 
hayfını  alırdı" diye aşireti tahrik ederler66. 

Özellikle Trabzon ve çevresindeki kan gütme olaylarında her 
iki hasım kabile arasında sıra ile kan güdülerek cinayetlerin işle-
nilegeldiği görülmektedir. Kendi kabilesinden kan gütme sâiki üe 
bir kişinin öldürülmesinden hemen sonra ölenin kabilesinden bir 
kimse bir önceki olay failini  ya da kan hısımlarından birini, evvel-
ce katledilen akrabasının kanını almak amacıyla öldürmekte ve 

64 Bozarslan a.g.e., s. 97. 
65 Nimetoğlu, a.g. etüt, s. 9-11. 
66 Sadık, Enver : Cenubî Anadolu Türkmenleri Arasında Kan Gütme ve Kan 

Sağlamak, Halk Bilgisi Haberleri Dergisi, 1 Şubat 1931, sayı 16, s. 86. 
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diğer kabile efradı  bu ana kadar ikinci bir katil ya da katle giriş-
memektedirler 67. 

Bir öğrencimizin derlediği, Muş'un Bulanık ilçesi, Doğantepe 
köyünde cereyan eden bir kan dâvâsı örnek olaymda (Örnekolay 
24) olayın başlangıç noktasında ağaların kırkırtmaları önemli 
rol oynamıştır. Olay, Olbranlı Aşiretine mensup Doğantepe'ye 
yerleşen üç kardeş ve bunların oğulları, torunları arasında cere-
yan etmiştir, ilk olay 1907 yılında başlamış, şimdiye değin çeşitli 
aralıklarla 13 olay cereyan ederek 29 kişi ölmüştür. Nedenler, top-
rak darlığı, birbirini çekememe ve civardaki ağaların el altından 
kışkırtmaları ve onlara yardım etmeleridir. Ağalar bu üç kardeşi 
himayeleri altma almak istemişler, fakat  başaramayınca onların 
aralarını açmaya başlamışlardır. Silâh ve cephane yardımı yaparak 
olayın sürekliliğini sağlamışlardır. Bu gün, son olaydan 9 yıl geç-
miş, ara'larında kız alıp vermek suretiyle barışma olmuştur68 . 

7. Kabadayılık, Yiğitlik, Mertlik 

Özelikle Doğu Anadolu Bölgesinde birtakım kabadayı insan-
lar, hoşlanmadıkları ya da kendilerine boyun eğmeyen kimseleri 
herkesin gözü önünde çarşı ve köy ortasmda döver, söver ve tür-
lü hakaretler yağdırırlar. Bu hareketlere dayanamayanlar da bir-
gün bu zorbaları vurur ve kan dâvâlarına yol açarlar. Onlar da 
yiğitliğe leke sürmemek için öç alırlar69. 

H a r m a n d a l ı o ğ l u'nun gözlemlerine göre, Malatya'nın 
Pötürge köylerinden birindeki kabilede adam öldürme, bir yiğitlik 
mertlik işi sayılır. Bölgenin insanları sırf  kendilerine yiğit, mert 
dedirtmek için ellerini kana bulamaktadırlar. Yiğitliği, mertliği 
herkes kendisine mal etmek için kabileler, aşiretler arasında yarış 
yapılır. Öyle ki, bölge içinde bir adamın cesareti ve mertliği, öl-
dürdüğü adamların sayısı ile ölçülür. Ölen tarafın  adamları öldü-
ren taraftan  bir kimsenin vücudunu ortadan kaldırmadığı sürece 
kabile ve aşiret içinde ödlek, korkak, şerefsiz  sayılır70. 

67 Kavalalı, Mümin: Kan Gütme, Adalet Derg., Yıl 54, Sayı 34, s. 272. 
68 Gökdağ, Dursun: Doğantepe Köyü Monografisi,  Ank. 1969, A. Ü. Eğitim 

Fak. Mezuniyet Tezi. 
69 Bozarslan, a.g.e., s. 97. 
70 Harmandalıoğlu, Kan Gütme III, Bir Dert ki., Forum Derg., Sayı 167, 

s. 14. 
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İşte yiğitlik taslayan, hayatı kendince hiçe sayan bir tutuklu-
nun sözleri:71 . 

"Boş ver be abi! Hapishane istirahathaneıniz, kelepçe kol 
saatimiz, sürgün tebdili havaimiz, bıçak morfinimiz,  idam salıncağı-
mız... 

8. Senlik - Benlik Kavgaları 

Senlik-Benlik kavgasından çıkan kan gütme Olayları kişilerin 
nüfuz  yarışmasından çıktığı gibi kabileler arasında ve aynı köyde-
ki mahalleler arası çatışmalardan da çıkmaktadır. Yok muhtar bi-
zim kabileden olacak, yok sizin kabileden olacak. Yok muhtarlığı 
size vermeyiz, sizin mahalle küçük, bizim mahalle büyük, yok biz 
sizden daha güçlüyüz, sen ilerdesin, ben niye geride kalayım, ara-
ziyi daha fazila  tapulamak, daha fazlasını  kapmak gibi sen-ben kav-
gaları kan gütmeye varacak kadar tehlikeli sonuçlar doğuruyor. 
Arazi ve sınırların hukuksal düzenlerinin karışıklığı sonucu olay 
mahkeyeme intikal eder. Yıllarca gidip gelmeler devam edeır. So-
nunda günün birinde uğraşmalar, gidip gelmeler adamın canına 
tak der ve düşmanını öldürür72 . 

9. Çocuk Kavgaları ve Âdî Kavgalar 

Sayıları az olmakla beraber ailelerin çocuklarının kendi ara-
larındaki kavgaları da iki aileyi birbirine düşürmektedir. Örnek-
olay 13 de, çocuk, davarı güderken komşunun bağına sokar. Bağa 
zarar verir. Bunun üzerine komşuları da çocuğu döver. Böylece 
aralarında kan gütme başlar. 

Yine Örnekolay 14 de, Adana'da Böcekli Köyü'nde iki çocuk 
kavga etmiştir. Bu yüzden çocuklarına aşırı derecede düşkün olan 
aileler birbirlerini öldürerek kan gütmeye yol açmışlardır. 

Yine bir hiç yüzünden ortaya çıkan basit kavgalar da kan güt-
meye kadar gitmektedir. Örnekolay 10 da garsondan su isteme yü-
zünden çıkan kavgada bir kişi ölür. Öldüren kişi Antep'ten Adana' 
ya gittiği halde öldürdüğü kimsenin kardeşi tarafından  Adana'da 
öldürülerek öç almır. 

71 Ağagıller, a.g.e., s. 75. 
72 Harmandalıoğlu, Kan Gütme I, Forum Derg., Sayı 164. 
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Traktöre taş atan bir çoculk yüzünden başlayan kan dâvasının 
öyküsü ekler kısmında görülebilir. 

Yine, Cahit A t a y'da "Yangın  Memet"  isimli oyununda oyu-
nun kahramanlarının dedelerinin bir şaka yüzünden kan gütmeye 
yol açtıklarım belirtiyor73. 

Ferdi M e r t e r de "Kınalı  Yapıncak"  isimli oyununda çoğu 
zaman olayların ilk başlangıç nedeninin unutulduğunu belirtiyor. 
Böylece unutulmuş bir neden ya da bir hiç yüzünden çıkan olayla-
rın yıllarca devam ettiğini belirterek, bunları da cehalete bağlıyor. 
Oyunun bir bölümünde baba ile oğulu şöyle konuşturuyor7 3 3 : 

"Osman — Buba, bu bizim öç dâvâsı  nirden  gopup geliyo? 

Murat  — Ne  sen sar ne ben söyliyeyim. Çünkim  herkes  gibi ben 
de  unuttum. Yalınız  beşiğimde  söylenen öç ninnileri 
galdı  gulağımda...  Esasını sorarsan dava  mava baha-
ne, herkes  garmndaki  ekşisini çıkarmak  için öküz al-
tında  buzağa arıyo... Cehalet,  cehalet,  hepsi cehalet... 
Bi bakıyon, igi gomşu stenelerini  datlı  datlı  geçirmiş, 
gelmiş.  îştikleri  su ayrı ıgetmez.  Bi günün birinde  südii 
bozuk cahilin teki  çıkıyo, vay bizim gomşunun gözü-
nün üstünde  gaşı va diyo,  çekiyo dabancayı...  Güm 

güm... \ondan  sonacığıma senelerce güm güme güm 
güm... 

Osman — Gözünün üstünde  gaşın va dimesi  için bi sebep ol-
malı... 

Murat  — Cehalet  didik  ya... 

Osman — ... Cehaletse  o güne gaddar  da  vardı  o? 

Murat  — O güne gadar  da  vardı  emme o sıra gomşu herhangi-
bir işte, \rıe bilem ben, belki  hasadda,  belkinem  giz 
alıp virmede,  belkmem  de  başka bişi de  gomşusundan 
üstün olmuştur...  Ötekinde  yapçek bişi yok. Netsin? 
İşinde,  yenik düşen  gişi hemencecik guvvete baş vu-
rur ezilmemek  için... Gaba guvvete..." 

73 Atay, Cahit : Karaların Memetleri, (Yaygın Memet) Anlk. 1965, s. 57. 
73aMerter, a. g. e, s. 13-14. 
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10. Akraba Anlaşmazlıkları 

Kan Gütmeler sadece kabileler, komşular arasında değil, akra-
balar arasında da cereyan etmektedir. Örnekolay 2 de düşman, hü-
kümlünün dayısıdır. Yâni, olaylar, aynı soy soptan gelen, arala-
rında hiçbir mezhep ve etnik özellilk farkı  dlmayan gruplar arasın-
da işlenmektedir. Örnekolay 4 ve 20 deki olaylar da akrabalar ara-
sında cereyan etmiştir. 

Yine bir olayda amcaoğulları74, başka bir olayda tezye oğulla-
r ı 7 5 arasında kan gütmeler cereyan etmiştir. 

Anikara'nın Davutlu Köyü'nde amcaoğulUarı arasındaki kan 
gütmede amcaoğlu öldürülmüştür76. 

Örnekolay 9 dalki Bucak Ailesi de bir aşiret olmakla beraber 
aslında taraflar  her iki reisin akraba ve yakınlarıdır. 

Yine Trabzon'un Arsin İlçesinin Bâlâ Köyünde akraba öldürü 
lerek kan gütme devam ettirilmiştir77. 

Bazan kan dâvâlarının iki köy halkı arasında aşiretler gibi iş-
lendiğini de görüyoruz. Böylece olaylara tüm köy halkı katılmış 
oluyor. Örneğin, Diyarbakır Çınar İlçesi, Celi ve Nivi Köyleri ara-
sındaki çatışma kan dâvâsı yüzündendir78. Yine, Mardin'in Mazı-
dağı İlçesinde 1961 yılında cereyan eden bir olayda kan dâvâsı yü-
zünden ikiye ayrılan ilçe halkı ateşli ve çeşitli silâhlarla birbirine 
girmiştir79. 

11. Particilik 

Demokratik yaşantımızda çeşitli siyasal partilere mensup kim-
seler arasında da kan gütmeüer cereyan etmektedir. Örneğin bir 
olayda bütün köy, ağalık ve particilik yüzünden ikiye ayrılmış, 
karşılıklı öldürmeler birbirini takip etmiştir80. 

74 Hürriyet Gazetesi, 5.4.1964. 
75 Hürriyet Gazetesi, 30.5.1963. 
76 Hürriyet Gazetesi, 5.12.1954. 
77 Milliyet Gazetesi, 26.2.1961. 
78 Hürriyet Gazetesi, 16.2.1954. 
79 Cumhuriyet Gazetesi, 25.12.1961. 
80 Hürriyet Gazetesi, 20.9.1966. 
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Örnekolay 20 de, iki aile arasında siyasal nüfuz  ve particilik 
çekişmesi yüzünden çıkmıştır. Örnekolay 25 de de particilik işe 
karışmıştır. 

12. Kültürel Yetersizlik 

Olayın temel nedenlerinden birisi de bölge halkının tamamen 
cahil olmasıdır. Örnekolayları gözden geçirdiğimizde olaya ka-
rışanların çoğunun câhil ya da ilkokuldan ayrılmış olduklarını gö-
rürüz. Böylece eğitim yetersizliğinden kendi dar dünyalarında do-
ğal duygularıyla başbaşa kalan bu insanlar hırçın ve haşin olmak-
tadırlar. Eğitim, insanların tutum ve davranışlarını olumlu yönde 
değiştiren bir süreçtir. Böylece bireyin eğitim düzeyi ne kadar ar-
tarsa insanlık değerini kavraması da o derecede artar. Öğrenim dü-
zeyinin artışı adam öldürme suçlarını o derecede azaltmaktadır. 

C- BİREYSEL NEDENLER 

Bireylerin kendilerinin neden olduğu çeşitli bireysel nedenler 
de vardır. 

1. Benzetme ve yanlışlıklar 

Örnekolay 16 da görüldüğü gibi olayın başlangıcı bir benzet-
meye dayanmaktadır. Bu olayda uzaktan düşmanını zannederek 
ateş edip vuran kimse, öldürdüğü adamın düşmanı olmadığını gör-
müştür. Düşman zannederek öldürmüştür. Böylece öldürdüğü kim 
senin ailesi ile aralarında kan dâvâsı başlamıştır. 

H. A y t e k i n, Diyarbakır'daki gözlemlerinde yanlışlıkla 
ölenlerin sayısının çok olduğunu belirtiyor. Yazar, yanlışlıkla öl-
dürülenlerin yolda yanyana giden bir arkadaş ya da gelen bir ko-
nuk, çarşıda, pazarda, mahkeme koridorlarında bir rastlantı sonu-
cu olarak ölen kimseler olduğunu belirtiyor81. Ayrıca çatışmalar 
sırasında kazaen ölen ve yaralananların sayısı da az değildir. 

2. Vasiyet 

Öldürülen kimse ya da ailenin yaşlı bir üyesi (dede, baba, ne-
ne) öldüğü zaman, daha önceden öç almması vasiyetinde bulun-
muşsa vasiyet edilen kimse de bunu yerine getirmeye çalışır82. 

81 Aytekin, Hali l : Doğuda Kıtlık Vardı, Ank. 1965, s. 321. 
82 öztürk, a.g.m., s. 527. 
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3. Dağa Çıkma 

Örneğin Malatya'da, çocuk, telkinlerle büyüdüğü zaman silâ-
ha sarılıp pusuda fırsaıt  bekleyip düşmanmı öldürdükten sonra ta-
bancayı annesinin önüne attığı zaman o da, artık kendisini o çev-
rede yaşatmayacaklarını bildiği için ya gider teslim olur, ya da 
silâhıyla dağa çıkar. Bundan sonra yol keser, adam öldürür83 . 

Dağa çlkmış kimseler, rastgele ateş ediyorlar. Yoldan geçen-
leri zevk olsun diye hedef  olarak da kullanıyorlar. Bu suretle ölen 
kimsenin geride kalanları olayı araştırıp kimin vurduğunu öğren-
dikleri zaman dağdaki kimsenin köydeki akrabalarından öç alı-
yorlar. Böylece kan gütme zinciri başlıyor84. 

4. Gasp 

17. Örnekolayda zorla başkasının işlettiği bir kulüp gasbedilir. 
Bunu hazmedemeyen kulübün eski sahibi de gasbedenleri vurur. 

Yine, örnekolay 2 de dayısının zorla haraç para istemesinden 
dayısını vuran I'nin öyküsü anlatılmaktadır. î'nin dayısı daha önce 
de î'nin babasından haraç para istemiş, babası da vermeyince ba-
basını vurmuştu. 

5. İçki 

Köylerde evlenme ve sünnet törenlerinde küçüklerin aşırı de-
recede içki içmeleri hoşgörü ile karşılanmakta, içkili iken işledik-
leri cinayetler kan gütmelere yol açmaktadır85. 

Örnekolay 10 da da olay bir eğlence sırasında içki içerken or-
taya çıkmıştır. 

6. Kumar 

Kumarda yenilmeden de olaylar çıkmaktadır. Bu konuda bir 
örnek olarak "Kadınlarım Kan Gütmede Rolleri" başlığı altında 
Trabzon'da karısı üzerine kumar oynayan bir kocanın, kadının 
akrabalarmca öldürüldüğünden söz etmiştik. 

83 Harmandalıoğlu, Kan Gütme I, Forum Derg., Sayı 164. 
84 Karadeniz Bölgesi Vardallı Köyü'nden, öğrenci B. Ulutan ile yapılan 

mülakat. 
85 Akıncı, T.-Atakan, T.: Suça Giden ve Suç işleyen Çocuklar, 1968, s. 42. 
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Aşağıdaki örnek de kumar yüzümden çıkan bir kan gütmedir. 

Olay, 1965 yılında Adapazarı İli Hendek İlçesinin bir kahveha-
nesinde geçer. Şahısların her ikisi de kumarbazdır ve aynı zaman-
da arkadaştırlar. Biri, diğerinin bir akşam çok para kazandığını 
görür ve kendisinden borç para ister. Fakat ters yanııt alır. Parayı 
vermemekte direnen adam kahvehaneden çıkar ve onbeş, yirmi 
adım gider. Fakat arkasından takip eden adamın bıçak darbeleriy-
le can verir. O da bir an silâhına sarılır. Fakat silâhını ateşlemek 
mümkün olmaz. Gecenin geç saati ve bıçaklandığı yerin sakin bir 
yer olduğu için kimse görmez. Ve adam kan kaybından ölür. 

Bir saat sonra ölenin arkadaşları durumdan haberdar olurlar. 
Derhal silâhlarına sarılarak kaıatili aramaya başllarlar. Bu arada 
kaatil polise kendisi teslim olur ve nezarete alınır. 

Ölen şahsın 13 yaşlarında bir erkek kardeşi vardır. Onun için 
tek şey, ağabeyinin kaatilinin hapishaneden çıkmasını beklemek 
mümkün olmadığına göre, kaatilin kardeşini vurmak düşüncesidir. 
Kaatilin kardeşi ise oosekiz yaşlarında daha önce basit bir suçtan 
yargılanıp cezasını doldurduktan sonra ceza evinden çıkar. Fakat 
eve gider gitmez ölen adamın kardeşi tarafmdan  vurulur. 

(Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Ersin Altıntaş'tan derlen-
miştir.) 

7. Karakter: 

Karadeniz halkının kişisel karakteri itibariyle çabuk kızması 
da olaylara yol açıyor. Ayrıca Güney ve Güneydoğu kişiliği de ça-
buk kızmadığı halde kolayca adam öldürebilmektedir86. Bu fark-
lılıklar kuşkusuz çocuk yetiştirme yöntemlerinden ileri gelmekte-
dir. Aşırı deirecede gurur ve mistik yapı, bu yörelerdeki kan güt-
meye uygun kişilik özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

D- KAN GÜTMENİN İŞLENİŞİ İLE 
İLGİLİ KURALLAR 

Olaylar yıllardan beri taraflarca  kabul edilmiş, gelenekler ta-
rafından  düzenlenmiş birtakım düşmanlıkla ilgili kurallara dayan-

86 Güvenç, Bozkurt: Etnolojik ve Sosyal (kültürel) Antropolojik Araştırma-
lar. Tebliğ (Türkiye'de Sosyal Araştırmaların Gelişmesi Konferansı)  Ank. 
1970, s. 105. 
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maktadır87 . Başka bir deyimle, ilki grubun düşmanlıkları, bir ta-
kım davranış kalıplarına ve kurallarına göre biçimlenmiştir. Biz 
bu kurallardan birkaçını burada belirtmek istiyoruz. 

a) Karşı taraftan  en sevilen kimsenin öldürülmesi bir ku-
ral durumuna gelmiştir. 

b) Akıl hastası bir kimseden öç alınmaz. 

c) Bir kimse sarhoş durumunda iken öldürülmez. Bekir Y ı 1-
d ı z "Pala  Hamo"  isimlıi öyküsünü bu konuya ayırmıştır. Babası 
öldürülen 16 yaşındaki çocuk, bir an önce karşı taraftan  öç al-
mak ister. Fakat öldüreceği kimseyi babasının ölümünden sonra 
ilk kez gördüğünde adamı sarhoş halinde görür. Adam sarhoş hal-
de küfürler  savurur. Çoculk ateş etmek ister. Fakat amcası, "sar-
hoş kısmına ateş açılmaz"  diyerek çocuğa engel olmaya çalışır. Fa-
kat çocuk söz dinlemez. Tam ateş edeceği sıra amcası, sarhoşa ateş 
açtığı için çocuğu vurur8 8 . 

d) Öç almamanın ayıp sayılması, o kimsenin çevrede adam 
yerine konulmaması, ona kız verilmemesi, onunla her fırsatta  alay 
edilmesi, şerefsiz  sayılması da olayın görüldüğü her yörede bir 
kural durumuna gelmiştir. 

e) Çocuklara ilerde öç almak için silâh kullanmayı öğretmek 
de diğer bir kuraldır. 

f)  Tonya'da yaşlıların söylediklerine göre 30-40 yıl önceki kan 
öcü olaylarında daha mert davranılmakta, örneğin düşmanlar bir-
birlerini uykuda, yemekte ya da namazda yakalarlarsa öldürmemek-
te idiler89. Bu uygulama bölgelere göre değişmektedir. Fakat ge-
nellikle böyle durumlara bugün de uyulmaktadır. 

g) Kadınların, çocuklarını, kocalarını, akrabalarını öç alma-
ya teşvik etmeleri, telkinde bulunmaları da gelenekler arasındadır. 

h) A l i Ş a h i n , Türkmenlerdeiki kan gütme geleneklerin-
den sözederlken ölenin akrabalarının öç alınıncaya değin yas tut-
tuklarından sözediyor90. Ölenin annesi, babası, kardeşleri, siyah-

87 Pospisil, a.g.m. 
88 Yıldız, a.g.e. 
89 Karadeniz, a.g.nn. 
90 Şahin, Ali: Güney Anadoludâ Beydili Türkmenleri ve Baraklar, Ank. 

1962, s. 78. 
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lar giyiniyor, saç sakal uzatıyor, gülüp eğlenmiyorlar. Yas tutma 
7 yıl sürüyor. Bu arada zaman zaman ağıtlar söyleniyor. Öç alın-
dığında ise siyahlar kalkar, saç sakallar traş edilir, davullar döv-
dürülür. 

1) Barışma, kız alıp vererek akraba olma, tazminat vererek 
barışma gibi olayı önleyici önlemler de yine çok uygulanan gele-
nekler arasındadır. 

Esasen olay, tüm olaralk bir gelenektir. Biz, çeşitli bölümlerde 
bu gelenekleri daha ayrıntılı olaralk ele almaktayız. 
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3. 
Bölüm 

Örnekolaylar 

ÖRNEKOLAY : 1 

Sınır Anlaşmazlığı Yüzünden Çıkan Kan Gütme 

Olay, Ordu'nun kazası Fatsa ve Kabakdağı Köyünde geçer. 

1963 yılında İsmail İnoğlu'nun ağabeyi Osman ile dayısının 
oğlu İsmail'in sınır anlaşmazlığı yüzünden araları açıktı. Birgün İs-
mail'in koyunları Osman'ın ekin tarlasma girer. Osman çobana kı-
zar ve ona iki tokat atar. Osman'ın oğulları Hasan ve Kemal bu 
duruma sinirlenirler. Osman "öldürmek için" Fatsa'ya gittiğini öğ-
renince yolları beklerler. Tarlada Osman'ın karısı ve çocukları ça 
lışırken Osman'a küfrederler.  Osman'ın kardeşi Süleyman Fatsa'da 
belediye zabıta memuru olan İsmail'e durumu bildirir. Fatsa'da 
çarşıda bulunan Osman'da durumu öğrenir ve onlara çarşıda küf-
reder. Karşı taraf  küfürleri  duyar, Osman köye gider, Birkaç gün 
sonra kasabaya iner. Kardeşi İsmaille görüşür. Köyün Hocası ve 
komşular barıştırmak isterler. Osman ve İsmail razı olurlar. Barı-
şırlar. Barıştıktan iki saat sonra Fatsa'da 9 kişi birden bir çember 
kurup Osman'ı ve oğlunu öldürürler. İsmail işinde çalışmaktadır. 
Haberi yoktur. Öğrenince caddeye kalabalığa girer ve ölüleri gö-
rür. Cenazeleri köye gönderirler. Kaymakam İsmail'i çağırır, nasi-
hat eder. Sonra birkaç kişi köyden İsmail'e gelir. 9 kişiden 3 kişi 
tevkif  edilmiştir. 3 kişiyi de göç ettireceklerini söylerler ve diğer-
leriyle de barışılmasını örenirler ve İsmail kabul eder. Fakat göç 
edecek olanlar hâlâ köyden ayrılmazlar. Köydakiler İsmail'i öldür-
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mek için 17.000 liraya ilki kişi tutarlar. Bu iki kişiden birisi İsmail' 
in arkadaşı çıkar ve onu öldüremez. Gelir İsmaile haber verir. İs-
mail'e ağabeyini öldüren adamı teşvik eden ve kulübü çalıştıran 
Tüccar Ali Rıza Eroğlu'nun bu işi yaptığını söyler. Ali Rıza ile 
17.000 liraya İsmaili öldürmek için anlaştıklarım söyler. Bir bay-
ram günü Ali Rızaların tarafla  İsmail ve kardeşi karşılıklı olarak 
birbirlerine ateş ederler. İsmailin kardeşi yaralanır. Ali Rıza ölür. 
İsmailin kardeşi 36 yıla ve İsmail'de 20 yı'la mahkum olur. İsmail 
6.5 yıl yatmıştır. Halen, 3 yıl sonra tahliye olacak. Kardeşi 5. sınıf-
tan ayrılmıştır. İsmail ilkokul mezundur. Olaya karışan diğer kişi-
lerin çoğu ilkokul mezunudur. 

14 Mayıs 1970 

Ankara Yarı-Açık Ceza Evi'nde hükümlü İsmail İnoğlu'dan derlenmiştir. 

ÖRNEKOLAY : 2 

Haraç Para İsteme Yüzünden İki Akraba Arasında Kan Gütme 

Olay, Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nin Akpınar Köyü'nde geçer. 
İbrahim Çavuş'un babası Mustafa  Çavuş, İbrahim'in dayısı Ali 

Çavuşa 10.000 lira para verir. Mustafa  Çavuş'un köyde dükkânı 
vardır. Sonra Ali parayı vermez, Mustafa  parayı isteyince Ali ver-
mek istemez ve Muıstafayı  öldürür. Ali Çavuş dik ve sert bir insan 
olduğu için köyde herkes ondan korkar. Bu yüzden kimse şahit ol 
maz ve 2 ay hapiste yatıp çıkar. Mustafa  Çavuş'un oğlu İbrahim, 
bu duruma içerler ve dayısını öldürmeyi kafasına  koyar. İbrahim, 
dükkânda ağabeyi Yusufla  beraber çalışır. Yusuf  askerde iken, da-
yısı Ali, yine İbrahim'den para ister. Vermediği takdirde ikisini de 
vuracağını söyleyerek tehdit eder. İbrahim Ali'nin istediği parayı 
vermez. Birgün 1966 yılı Ocalk ayında İbrahim, Pazarcık Nahiyesi' 
ne dükkânlarına mal almaya gider. Köye dönünce dayısına rastlar. 
Dayısı yine İbrahimi tehdit ederek para ister. İbrahim vermez ve 
orada dayısını vurur ve kendisi teslim olur. Hem babasını öldür-
düğü için hem de para istediği için vurur. Mahkeme 18 ay sürer. 
4000 lira avukat giderleri olur. İbrahim o zaman 18 yaşını dol-
durmamıştı. 24 yıla mahkum olur. İndirimler ve aflardan  yararla-
narak cezası 6 yıla iner. 1948 doğumlu olup şimdi 22 yaşındadır. İb-
rahim ilkokul mezunudur. Ağabeyi, askerden gelip dükkânı satmış, 
Samsun'a Çemikli Köyü'ne göç etmiştir. Trabzon'daki arsalarını 
satmışlardır. Dayısının iki oğlu var. Ölen baJbası ilkokul mezunu-
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dur. Dayısının okuryazarlığı varmış, ibrahim hapishanede matbaa-
cılık öğrenmiştir. 

İbrahim evde dayısının öldürülmesi için bir telkin olmadığı-
nı söyledi. Çünkü ölen, dayısı idi. Olayı köylüler çok iyi karşılamış. 
Çünki babası köyde çok seviliyormuş. İbrahim eski köyden bir 
kızla cezaevinde nişanlanmış. Dayısının oğullarından birisi barış-
mak istemiş. Fakat ölbür oğlu öç alacağını söylemiş, ibrahim 
in ağabeyi dlayın devamını istemiyor. Hatta onlarla barışmış. Fa-
kat şimdi küslermiş. 

14 Mayıs 1970 

Ankara Yarı-Açık Ceza Ev'inde hükümlü İbrahim Çavuş'tan derlenmiş-
tir. 

ÖRNEKOLAY : 3 

Erkek Kardeşin Irzına Geçmeye Teşebbüsten Çıkan Kan Gütme 

1925 yılında dört kardeş, Selânikten Çarşambaya gelir. Çar-
şamba'da kız kardeşleri vardır. Kız kardeşlerini Mehmet Kadem-
oğlu'na verirler. Mehmet Kademoğlu, daha önce erlkek kardeşinin 
ırzına geçmek isteyen Fikriyi öldürerek hapse girmiş ve 7 yd yat-
mıştır. M. Kademoğluna 26 yıl sonra karşı tarafın  (Köroğulları) 
en ufak  kardeşi Cemal, üç kurşun atar fakat  öldüremez. 1 yıl son-
ra en büyük ağabeyleri Hasan, M. Kademoğlu'nu bir arkadaşı ile 
Samsun Cumhuriyet Meydanında 25.000 lira ile kiraladığı Dursun 
Kahraman'a vurdurur. Aradan üç ay geçer. Hasan, Çarşamba'da 
Mustafa  Kandeğer tarafından  vurulur. Mehmet Kademoğlunun ote-
line bakan Kâtip Mustafa  Uysal, Mustafa  Kandeğeri para ile tut-
muştur. Kâtip bu işi Hasan tarafından  öldürülmek korkusu ile yap-
mıştır. Bu yüzden kâtip, Alişan Akdağ (Çarşambaya gelen dört kar-
deşten biri) ve M. Kandeğer hapse girerler. Alişan Mustafa  Kandeğe-
ri tanımaktadır. Alişan daha önce bir başkasını kiralamış fakat  ki-
raladığı adam karşı tarafı  öldürememiştir. Kâtip ve Alişan beraat 
ederler. Vuran kiralık adam 30 yıla mahkum olur. Mahkeme devam 
ederken Köroğlu'nun ortanca oğlu Nurettin, Alişan'ın kardeşini vu-
rur. Fakat kardeşi ölmez. Onlar temyize verir, temyiz bozar, yeniden 
muhakeme olurlar. Alişan tekrar hapse girer. 5000 lira kafaletle 
tahliye olur. Bu arada hâkim değişir. Sorgu hâkimi davaya bakar. 
Alişan ve Mustafa  Kandeğer 30 yıla mahkum olurlar. Aftan  VJS. 
yararlanan Alişan 12 yıl hapistedir. Çıkmasına 80 gün kalmıştır. 

Ankara Yarı-Açık Cezaevi'nde Alişan Akdağ'dan derlenmiştir. 
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M. Kademoğlu, ilkokul 4. sınıftan  ayrılmış. Alişan, Hasan, ilk-
okul mezunu. Mustafa  Kandeğer cahil. Kâtip liseden ayrılmıştır. 

14 Mayıs 1970 

ÖRNEKOLAY: 4 

Sınır Anlaşmazlığı Yüzünden Çıkan Kan Gütme 

Olay, Ankara'nın Kırıkkale kazasında geçer. Şimdi 17 yaşında 
olan İbrahim Bölge'nin amcası Eyüp Akbaba, sınır anlaşmazlığı yü-
zünden Eyüp Yaylacı tarafından  vurulur. Eyüp Yaylacı, İbrahimin 
annesinin dayısıdır. Eyüp Yaylacı mahkum olur, 3.5 yıl sonra çı-
kar. İbrahim'in babası da tüfekle  Eyüp Yaylacı'yı vurur. Fakat 
Eyüp ölmez. Muhtar ikisini barıştırır. İbrahim'in babası Eyüp'ün 
oğlu Halili evlendirir. 5.000 lira masraf  yapar. Evlendikten 3 ay 
sonra Eyüp'ün oğlu Halil Yaylacı, İbrahim'in babasını vurur. Fa-
kat İbrahimin babası ölmez. Hastaneye yatar. İbrahim, babası has-
tahanede iken evden kaçar. Babası hastahaneden çıkınca İbrahim'i 
kaçtığı için döver, Bunun üzerine İbrahim, babasmı kurşunla vu-
rur. Babası ölmez. İbrahim yine kaçar eve hiç uğramaz. Köyde 
Eyüp Yaylacının bakkal dükkânına gider. Eyüp, onun hırsızlık ya-
pacağını zannederek silâh çekerek kovalar. Bir bayram günü İb-
rahim, anne babasıyla barışmak üzere köydeki evlerine giderken 
yolda Keskin Cezaevinden oğlunu ziyaretten gelen (İbrahim'in ba-
basını vuran Eyüp'ün oğlu) Eyüple Kırıkkale Cumhuriyet meyda-
nında karşılaşır. Eyüp, elini celbine sokup silâhı İbrahime sıkarken 
İbrahim daha çabuk davranıp 1968 yılının kış mevsiminde Eyüp'ü 
vurur. 

İbrahim câhildir. Eyüp ilkokul mezunudur. İbrahim 25 yıl tu-
tukludur. İndirimlerden v.s. yararlanarak 15 yıl 3 ay ceza almış-
tır. Şimdi cezanın düşürülmesi için temyize müracaat etmiştir. 

İbrahim hapishanede boncuklardan saat kordonu yapmakta-
dır. Kadın çantası ve terlik yapmayı da öğrenmiştir. 

İbrahim, silâhı, Ankara'da Asrî mezarlıkta bir kahvede kumar 
oynayanlardan 550 liraya satın almış, İbrahimin babası silâh ka-
çakçılığı yapıyormuş. Henüz küçük olan 4 erkek kardeşi var. 

Keskin Cezaevi'nde tutuklu İbrahim Bölge'den derlenmiştir. 
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İbrahim, öç alması için hiçbir telkine maruz kalmadığını söy-
ledi. 

3.500 liralık avukat giderleri olmuş. { 
7 Mayıs 1970 

ÖRNEKOLAY: 5 

Kız Kaçırma Yüzünden Kan Gütme 

Olay, Trabzon'un Tonya Kazasının Ağırköy'ünde geçer. 

İlk olayda N.K'nun babasının arkadaşı vurulur. Babası ya-
ralanır. Babası arkadaşını vuranı vurur. Onlar babasını vuramaz-
lar. Olay kapanır. Sonra N.K.'nın amcasının karısının akrabası bir 
kız kaçırır. Kızm akrabaları kızı geri alırlar. N.K.'nın amcası kızı 
geri almak için onların peşine gider. Kız tarafından  vurulur. Vu-
ran adam kaçar. N.K.'nın babası vuran adama kendisini affettiğini 
kardeşinin haksız olduğunu gelip köyde evinde oturmasını belirten 
haber gönderir. Kardeşinin haksız olduğunu, kızı tekrar almaya 
gitmemesi gerektiğini söyler. Adam gelir, köyde silâhlar atar, ca-
ka satar. N.K.'nın babasını kızdırır. Bunun üzerine babası adamı 
köyde vurur. Hapse girer 7.5 yıl sonra çıkar. Aradan bir süre 
geçer, N.K.'nın amcasının oğlu birgün kavga eder. Kavgada, kavga 
ettiği şahıs, "Babanı öldürdüler gidip onlarla kavga et, bana ne 
çatıyorsun" der. Bunun üzerine o da gider babasını vuranı vurur. 
Hapse girer 9 yıl yatar. O hapiste iken vurulanın kardeşi 
(S), para ile adam tutup N.K.'nın ağabeyini öldürtür. 1 yıl sonra 
da N.K.'nın babası S. tarafından  vurdurtulur. 1 yıl sonra N.K.'nın 
amcasının oğlu öldürülür. N.K.'nın büyükannesi Trabzon'da bir 
ev alır ve N.K.'yı amcasının çocuklarıyla kente götürür. S. yi vu-
ran N.K.'nm amcasının oğlu hapisten çıikar. Aradan bir yıl geçer. 
S.nin kardeşi Z. kız kaçırır. Bu yüzden hapse girer. Kız tarafıyla 
anlaşıp 2.5 ay sonra çıkar. Hapisten çıkarken cezaevi önünde N.K. 
Z.yi vurur. Z. ölür. N.K. hapse girer. 1 yıl sonra N.K.nm amcası-
nın oğlunu vuran A., köyde vurulur. Vuran belli olmadığı için N.K. 
nın amcasının oğlu ve yeğeni halasının kocası tevkif  edilir. N.K. 
ile beraber yatıp 18 ay kaldıktan sonra beraat edip çıkarlar. 

N.K. mahkum olduğunda 17 yaşındadır. 24 yıl verilir. Cezası 
12 yıla düşer. Ailesi Trabzon'dan göç eder. Başka bir yerde arsa 
alırlar. N.K. ilkokuldan ayrılmıştır. Ağabeyi ilkokul mezunu idi. 
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Diğer kişiler câhildir. N.K., 9 yıllık hapishane yaşantısında Trab-
zon'da terzilik, Ankara'da matbaacılık öğrenmiştir. 

Olayda N.K. tarafından  4 kişi (amcası, ağabeyi, babası, amca-
sının oğlu) ölür. Karşı taraftan  ise 10 kişi ölür. N.K.nın sadece 
2000TL'lık avukat gideri olmuştur. 

14 Mayıs 1970 

Ankara Yarı-Açık Cezaevi'nde hükümlü N.K. dan derlenmiştir. 

ÖRNEKOLAY: 6 

Kadın Yüzünden Kan Gütme 

Olay, Gaziantep'in Nizip Kazası, Bayındır Köyü'nde geçer. 

Abdurrahman Bayındır'ın amcası o köyden olmayan ve nere-
den olduğu bilinmeyen bir kadınla evlenir, bir erkek, 2 kız çocuğu 
olur. Amcası muhtardır. Kadın aynı köyden kendisine bir dost 
tutar. Kadının dostu olan Hacı, Abdurrahman'm uzaktan akraba-
sıdır. Kadınla Hacı, Abdurralhman'ın amcasını öldürmek için plân 
hazırlarlar. Bir gece amcası, çocukları ve karısı evde yatarken Ha-
cı eve gelir. Karısı sessizce kalkıp kapıyı açar ve kadının kocasını 
uyurken kurşunlayıp öldürür. Kadın suçu, Albdurrahman'ın babası 
ile amcasının diğer kardeşlerine yükler. Mahkemede kadın ifadesi-
ni durmadan değiştirir. Kadın dostuna kaçar, babası beraat eder 
ve ilki amcası da 4 yıl yattıktan sonra gün almadan çıkarlar. Am-
cası da hapisten çıkınca Hacı'dan öç almak ister, Amcası, ya 
nında çalışan yanaşma ile Haoı'yı öldürmek için anlaşır. Adama 
24.000 lira verilir. Fakat yanaşma kalleşlik yapar gidip Hacıya du-
rumu anlatır. Çünkü Hacı, 25 yaşında olan yanaşmaya eski karı-
sından olan kızını vermek için daha önceden söz vermiştir. Yanaş-
ma, Abdurrahman'm amcasının (2. amcası) kızlarına, karısına dir-
lik vermez. Kavga çıkarır. Nihayet yanaşma, tarlada tüfekle  Abdur-
rahman'm amcasını vurur. Bunun üzerine babası daha fazla  daya-
namaz. Hacı'dan öç almak için babası, Abdurrahman'a Hacı'yı 
öldürtür. 

Abdurrahman Hacıyı öldürdüğünde 13 yaşında idi. Tabanca 
ile öldürmüştür. Abdurrahman, Kaza'da Hacıyı takip edip öldür-
müştür. Cezası af  ve indirimlerle 6 yıl 8 aya düşmüştür. 4 yıl yat-
mış olup halen çocuk İslah evindedir. 
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Abdurrahman burada okula gidiyor. İlkokul 4. sınıftadır.  Oku-
la ıslahevinde başlamıştır. Babası çiftçidir.  1 kız ve 6 erkek kar-
deşi var. En büyükleri Abdurrahmandır. Hacının 13 yaşında bir oğ-
lu var. Suçlu oldukları için barışmışlar Hacının ve amcalarının 
öğrenimi yoktu. Babasının da öğrenimi yok. Abdurrahman A. Ceza-
evinde hem okuyor hem de demir atelyesinde çalışıyor. Kaynak 
yapıyor. Hacmin karısı kasabaya gidip bir bekçi ile evlenmiş. Ab-
durrahman, kadını da vuracaklarını fakat  ayıplanmamak için vur-
madıklarını söyledi. Hacmin köydeki üvey kardeşleri de öldüğüne 
sevinmişlerdir. Abdurrahman'm 4.000 TL. lık avukat gideri olmuş. 

17 Mayıs 1970 

Ankara, Kalaba Çocuk Islahevinde hükümlü Abdurrahman Bayındır'dan 
derlenmiştir. 

ÖRNEKOLAY: 7 

Sınır Anlaşmazlığı ve Kız Yüzünden Çıkan Kan Gütme 

Olay, Zonguldak'm Çaycuma İlçesi Turfahatipler  Köyü'nde 
geçer. 

Necmi Hatır'ın babası köyün ileri gelenlerindendir. Kömür 
ocağında işçi (çavuş) olup köyde sevilen bir kişidir. Babasının ar-
kadaşı da köyün ileri gelenlerindendir. Kâtip diye anılır. İkisi 
arasındaki ilk anlaşmazlık, köyde birbirlerinin arazilerinin sınır 
bölgesinden geçen bir derenin yerinin değiştirilmesi yüzünden çı-
kar. Komşusunun (Başoğlu sülâlesi) kızı Necminin ağabeyini se-
ver ve kız kaçar. Onlar -kızı geri alırlar. Fakat kız tekrar kaçar. On-
lar dava açarlar. Kız istediği tarafa  verilir. Kaçtığı çocukla evle-
nir. Kız tarafı  durumu hazmedemez. Neaminin babası kömür oca-
ğından iznini geçirmek üzere köye gider. 1956 yılında yolda gider-
ken vurulur. Neomiler davacı olur. Bir sonuç çıkmaz. Nihayet kom-
şularının (kâtip) babasını bir başkasına vurdurttukları anlaşılır. 
Vuran kimseler, babasından daha fazla  para verdiği takdirde öl-
dürmekten vazgeçeceklerini söylemişlerdir. Fakat babası razı ol-
maz. Vuran kimseler başka köydendir. Necmi'nin ağabeyi de kö-
yün içinde, babasının öcünü almak için 1958 de Kâtip'i vurur. 
Olay mahkemeye intilkal eder. Ağabeyi 13 yıl alır. 6 yıl yatıp çıkar. 
Çıkmasına ilki ay kala Kâtip'in oğlu Cevat, Neomi'nin en büyük 
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ağabeyini vurur. Necmiler beş kardeştir (Erkek). 2 de kız kardeşle-
ri var. Büyük ağabeyini vururken Necmi'nin annesi de vurulur. O 
sırada Neomi'de yaralanır. Kâtibin oğlu Cevat, idama mahkum 
olur. Sonra müebbet hapse çevrilir. Halen hapistedir. 

Aradan bir yıl geçer. Neami ilkokulu bitirince Cevat'a yol gös-
teren, ona yardım eden kimseyi bir düğünde vurur. Necini, ada-
mı vurduğu zaman 14 yaşındadır. 15 yıl alır. Cezası 5 yıl, af,  3 yıl 
infaz,  iyi hal'den 6 yıl, 7 aya düşer. Şimdi çıkmasına bir ay kalmış-
tır. Halen Sanat Okulu 2. sınıftadır.  Zonguldak'ta öğrenimine de-
vam edeceğini söylüyor. Şimdi 21 yaşındadır. Ağabeylerinden biri 
de Necmi'nin öldürdüğü adamın oğlunu vurdu gerekçesiyle mah-
kum olur. Amcasının oğlu ile beraber halen hapisteler. 16 yıl ceza 
aldılar. Şimdi iki ağabeyinden biri marangozluk yapmakta diğeri 
de kömür ocağında çalışmaktadır. Ağabeylerinin hepsi ilkokul me-
zunudur. 

17 Mayıs 1970 

Ankara Kalaba Çocuk Islahevi'nde hükümlü Necmi Hatır 'dan derlenmiş-
tir. 

ÖRNEKOLAY: 8 

Tarla Sulanması Yüzünden Çıkan Kan Gütme 

Olay, Kırşehir'in Kaman İlçesi Kızılözü Köyünde geçer. Çuha-
dar Gedik'in babası eskiden su meselesinden Necip Aslan'la döğü-
şür. Tarlayı sulamak yüzünden döğüşürler. Sen sulayacaksın ben 
sulayacağım meselesi. Kavgada Çuhadarın babası 4 kişinin hü-
cumuna uğrar ve bacağından vurulur. Babası da onlardan birini 
yaralar. Her iki taraf  da ceza alır. 2.5 yıl yatıp çıkarlar. Hapisten 
çıktıktan sonra babasının döğüştüğü adamın kardeşi tekrar baba-
sını kurşunlar. Babası da onlara kurşun atar. Bu esnada karşı ta-
rafın  kurşunlan, Çuhadarın nenesine isabet eder ve nenesi ölür. 
Öldüren adam (Refik)  ceza alır dört yıl yatıp çlkar. Savcı ve hâ-
kim iki tarafı  barıştırır. Sonra Necip Aslan'm kızını Çuhadarla ni-
şanlarlar. Ozaman Necip 8-9 yaşındadır. İlkokul gitmektedir. Kız 
da ilkokuldadır. Aradan 8-10 yıl geçer. Kızın kardeşi ben düşmanı-
ma kız vermem deyip kızı başkasına verdirir. Kız evlenir. Çuhadar 
1966 yılında akrabalarına bir düğünde ödünç olarak verdikleri ta-
bancayı gidip alır. Sonra kahveye gider. Kâğıt oynar. Kızın karde-
şi de oradadır. Orada döğüşürler. Arkadaşları ayırırlar. İkisi de 
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birbirlerine tabanca çeker. Mehmet Aslan omuzundan yaralanır. 
Bir süre sonra ölür. Ozaman Çuhadar 14 yaşındadır. 19 yıl ceza 
alır. 3.5 yıldan beri yatmaktadır. Şimdi 18 yaşındadır. Çuhadar ıs-
lah evinde ortaokula gidiyor. 4.000 TL. lık avukat giderleri ol-
muştur. Çuhadar hapiste iken karşı taraf  silâh atıp amcasının ka-
rısını öldürürler. Şimdi amcası Ankara'ya, babası da başka köye 
göçmüştür. Mehmet Aslan ilkokul mezunu idi. Çuhadar'ın babası 
câhildi. Çuhadar Islahevinde aynı zamanda kaportacılık öğreniyor-

17 Mayıs 1970 

Ankara, Kalaba Çocuk İslah Evinde hükümlü Çuhadar Gedik'den derlen-
miştir. 

ÖRNEKOLAY: 9 

Arazi Anlaşmazlığı ve Önder Olma Tutkusundan Çıkan Kan 
Gütme (BUCAK AİLESİ)* 

Urfa'da,  başta köyler olmak üzere, çok sayıda aşiret ve ağalar 
vardır. Bunlardan bazıları kente yerleşmiş olmakla birlikte, 
kökleri yine köylerdedir. Bu aşiretlerin çoğu arasında başta kan 
dâvâsı olmak üzere, çeşitli anlaşmazlıklar vardır. 

Urfa'da  kan dâvâsı deyince akla ilk olarak, "Bucaklar" gelir. 
Bu ailenin yıllardır süren kan dâvâsı, kan gütme olayında ister is-
temez dikkati çekmektedir. 

a) Bucak Ailesinin Tarihi: 

Asıl kökleri "Zaza" ve "Kürt" olan Bucak aşireti, Diyarbakır' 
m Hazro Bucağında yaşamakta iken 150 yıl önce bugünkü Siverek 
bölgesine göç etmişlerdir. Özellikle Çaylarbaşı, Taraklı, Kalemli, 
Sepetviran, Karabürçük ve diğer köylere yerleşmişlerdir. 

/ 

Bucak aşiretinin en eski bilinen önderi Halid'dir. Halid'in 
ölümünden sonra önderlik sıfatı  Bekir'e geçer. Bekir'in ölümün-
den sonra da oğlu Ömer, bundan sonra da, önderlik Ali'ye geçer. 
Ali'nin reisliği sırasında Hazro'dan Siverek'e göç edilir. Ali reisliği 
sırasında Hazro'da iken köy mollalığı yapar. Siverek bölgesine 
yerleştikten sonra da Saadettin K ö y ü'nde de bu hocalığına de-

* Bucak Ailesinin Öyküsü Hürriyet Gazetesinin 9.8.1966 tarihli sayısında 
da vardır. 
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vam eder. Zamanla zenginleşen Ali, Hacca gider. Ömer oğlu molla 
Ali, daha sonra mollalık sıfatını  efendiliğe  çeviriyor. Bu suretle 
molla Ali iken Hacı Ali Efendi  olur. Aşiret reisliği sırasında ismi 
ile sınırlarını aşarak "Bucaklar" her tarafta  nam salıyor. H. Ali 
Efendinin  4 oğlu oluyor, bunlardan biri ölüyor, geriye kalan 3 
oğlundan bir çok torunu dünyaya geliyor. 

Bucak ailesi Diyarbakır'da iken iki kola ayrılmış olarak kar-
şımıza çıkıyor. Bu ayrılığa rağmen birlik ve beraberlik bozulmu-
yor. Bu iki kola verilen isimler şunlardır: Abik Bucaklar ve Kazo 
Bucaklar. Abik Bucaklara o zaman reisliği yapan Mehmet Abik'e 
izafeten  bu isim verilmiştir. Kazo Bucaklara ise, Diyarbakır'da ya-
şadıkları Kazo Köyünün ismi veriliyor. Bucak aşireti, Şiverek'e 
yerleştikten sonra tek bir reisin yönetimi altına giriyorlar. Bu yö-
netimi, daha çok sayıda köye sahip olan, "Abikler" üzerlerine alı-
yorlar. 

b) İlk  Kan  150 Yıl  Önce : 

Bucaklar daha Diyarbakır'da iken 150 yıl önce Hazro'da arazi 
yüzünden çıkan bir çatışmada Abik Bucaklardan biri Kazo Bucak-
ların dedesini öldürüyor. Ancak bu bir kan dâvâsı olarak ilerlemi-
yor. Hemen araya giriliyor, kan bedeli (diyet) Abik Bucaklardan 
Kazo Bucaklara ödenmek suretiyle olay kapatılıyor. 

Şiverek'e yerleşildikten sonra az önce belirttiğimiz gibi uzun 
süre aşiretin yönetimini Abik Bucaklar ellerinde tutuyorlar. Bu 
önderlik sırasında zaman zaman Abiklerle, Kazolar arasında arazi 
anlaşmazlıkları çıkıyor. Fakat bu anlaşmazlıkların çoğunun, silâhlı 
olmaktan çok taş, sopa ve yumruklu kavgalar biçiminde olduğunu 
anlatıyorlar. Bu biçim anlaşmazlıkların sonucu olarak, aşiretin ile-
ri gelenleri, birbirleriyle dargın duruma geliyorlar. Böylece yıllar 
önce çıkan arazi anlaşmazlıkları bugünün kan dâvâsımn ilk kıvıl-
cımları olmuş oluyor. 

c) Kan  Dâvâsımn Başlaması : 

Görüldüğü üzere Bucak aşiretinin kan dâvâsımn başlangıç ne-
deni, arazi anlaşmazlıklarıdır. Kâzoların reisi İhsan Bucak bunu 
şu şekilde anlatıyor: 

"Aslına bakarsanız bütün sorun topraktan geliyor. Yıllardan 
beri biz eziliyorduk. Zira kimsesiz, tutanımız yoktu. Vakta ki biz 
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büyüldülk, akıllandık, başta Halil ve Mustafa  Ağabeylerini olmak 
üzere biz aşirette söz sahibi olup da köylülerimizin haklarını iste-
meye başlayınca olanlar oldu, dargınlıklar çıktı". 

aa) Abikler  Ne  Diyor? : 

Bucak aşiretinin diğer kolu olan Abikler toprak dâvasını bir 
kenara atarak, bunun sadece bijr kan dâvâsı olduğunu söylüyor-
lar. Bu kolun reisi olan M. Celâl Bucak şöyle anlatıyor : 

"Her şey 27 Mayıs ihtilâlimi takip eden günlerde oldu. Biz-kıı 
ileri gelenlerimizi ağa diye ihbar edip, ceza evlerine yatırdılar. Bü-
tün amaçları aşireti ellerine geçirmekti. "Bilindiği gibi 27 Mayıs 
sonrası 55 lejr diye isimlendirilen gruba Abik Bucaklardan aşiret 
reis'i H. Ali Bucak başta olmak üzere, avukat Faik Bucak (daha 
sonra öldürüldü), eczacı Mithat Bucak gibi bucaklar da dâhildi. 
Albiklerin reislerinin bu şekilde ayrılmış olması üzerine Kazolarm 
önderi olan İhsan Bucak kendisini Bucalk ailesinin geçici reisi ola-
rak ilân etmiş ve yönetimi tamamen eline almıştır. Bu sırada 
Abiklerin reislerine, "sizleri İhsan Bucak ve Halil Bucak ihbar et-
miş, sebebi de aşireti ele geçirmek" diye haberler iletilmiş. Bu 
durum ailenin iki kolu arasında bir uçurumun açılmasına neden 
olmuştur. 

bb) Kâzo  Bucaklar  N\e  Diyor? 

Kazoların reisi İhsan Bucak, ihbar meselesini red ediyor ve de-
vamla şunları söylüyor: 

"Hacı Ali sürgün edildiği gece beraberdik,... ne kadar üzüldü-
ğümü bilirdi. Fakat ona durumu yanlış anlatarak kafasını  çelmiş-
ler. 1963 yılında sürgünden döndük sonra H. Ali Bucak ve yakın-
ları bizimle konuşmamaya başladılar. Hacı Ali benim dayımdır. O 
isterse benimle konuşmasın ben yine konuşurum, elinden öpe-
rim... demiştim". 

Dayı kaatili ve Kâzo Bucakların reisi İhsan Bucak, aralarında 
başlayan kan dâvâsını şöyle anlatıyor : 

"Bir gazinoda içki içen H. Ali Bucak sarhoş bir vaziyette evine 
giderken, eczahanenin önünde benimle karşılaştı. Bana çok ağır 
hakaretler etti. Ben de, sen 55 yaşında bir adamsın sana hürmet 
ederim dedim ve yoluma devam ettim. Fakat bu sırada elini silâ-
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hma attı ve bir mermi sıktı. Ben göğsümden yaralanmıştım, yere 
yıkıldım, o elindeki tabanca ile üzerime doğru geliyor ve tabanca-
sını kafama  doğru tutuyordu. Bu sırada ben de yerden bir el ateş 
ettim. 0, olduğu yere cansız yığıldı. Fakat ben de kanlar içinde 
idim". 

Bu olay, adliyeye intikal etmiş ve İhsan Bucak tutuiklanmış. 
Ancak bir süre sonra, nefsini  müdafaa  için dayısını öldürdüğü sa-
bit görüldüğünden mahkemece beraatine karar verilmiştir. Bunun 
arkasından da "Abikler kanımızı kendimiz alacağız... Kâzolara 
ölüm" parolası ile silâhlara sarılmışlar. 

H. Ali Bucak'm öldürülmesinden sonra, altı yıl içinde, her iki 
taraftan  29 kişi öldürülmüştür. Bunların bir kısmı köylüleri ile 
fedaileriydi.  Bunlar, kendi ağa ve reislerinin hayatını korumak yo-
lunda can kaybetmişlerdir. Zaman gelecek, belki de, bunların ço-
cukları da "kan dâvasına" katılacak ve etrafa  ateş saçacaklardır. 

Ağustos 1967 de Urfa'da  cadde üzerinde, öldürülen Halil Bu-
cak'm kardeşi İhsan Bucalk en son olarak şunları anlatıyor : 

"Bütün bunlar benim yüzümden oldu. Hedef  benim. Beni bu-
lamayınca, bizden kime rastlarlarsa öldürüyorlar... Zaten Abikler 
(beşikte göreceğimizi de öldüreceğiz) dememişler miydi? Esas ye-
mek biz. Köylüler ise kahvaltıdır. Abikler bir köylümüze rastlıyor-
lar, kahvaltı diye vuruyorlar. Esas yemek Halil ağabeyimle ben-
dim. Halil ağabeyimi yediler, şimdi sıra bende... Ben diyorum ki, 
ölüm artık temizlik oldu. Köylerimizdeki topraklarımız milyonlar 
eder. Fakat yüzer liraya vereceğiz, alan yOk. Başkaları korkudan 
almak istemiyor. İşte böyle yıldıracaklar, teker teker temizliyecek-
ler bizden kimse kalmayınca da, ele geçirecekler topraklarımızı. 
Hükümet nereyi isterse oraya gideriz, buna razıyız. Fakat bu ölü-
me razı değiliz. Biz burada kaldıkça gözümüzü yumup bu işin al-
tında kalacak değiliz. Bu kan bu şelkilde uzar gider yoksa". 

İhsan Bucak, bu şekildeki ifadesiyle,  ölümü bekliyenlerin ız-
dırabmı dile getiriyor. Daha sonra İhsan Bucak ilk barışmalarını 
şöyle anlatıyor: 

'"Halil ağabeyim iyilik taraftarıydı.  Bu işin barış yoluyla çözüm-
lenmesine sevinmişti. Jandarma Genel Kumandanı ve İçişleri Ba-
kanı gelmişti. Kur'anı Kerime el bastık artık öldürmeyeceğiz diye. 
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Fakat yine öldürdüler. Şimdi barışmış durumdayız. Bütün dileği-
miz, bu dâvâ bitsin artıik". 

Abiklerin reisi de şöyle söylüyor : 

"Sıra bende... şimdi de bizi öldürmelk istiyorlar. Zaten sade-
ce bir ruh taşıyoruz. Yıllardır, ölüm korkusu içinde kıvranıyoruz." 

d) Bucakların  Kan  Dâvasında  Tarafsız  Şahıslar  Ne  Diyor? 

Bucak ailesinin kan dâvâsı, yalnız Sivorak'de değil, yurdun her 
tarafında  halkın dikkatini çekmiş, herkes birbirine bu işin sonu 
ne olacak diye sorar olmuştur. 

Bir Siverekli şöyle söylüyor: "Toprağın kıymetlenmesinden 
sonra aralarında rekabet başladı. Önderlik tutkusu, sayısız insan-
ların ocaklarının sönmesine neden oldu". 

Bir başkası da şöyle söylüyor : "Aslına bakarsanız bu bir vah-
şettir. Bunlar hep aynı soydan geliyorlar, yakışır mı hiç böyle ha-
reket etmek". 

e) Bucoıklardaki  Kan  Dâvası ve Kadınlar: 

Bu konuda, Kâzolarm reisi olan, ihsan Bucak şunları söylü-
yor : 

"Biliyorsunuz bu dâvâ sırasında çok köylümüz öldürüldü. Ölen 
taraflarımızın  karısı ve çocuklarının bakımı bize düşüyordu. Bunu 
elbetteki yapıyoruz. Yalnız geriye önemli bir sorun kalıyor. O da 
şu; ölen taraflarımız  tabii ki Bucak olduğu için vurulmuştu. Karısı 
bunun öcünün mutlaka alınmasını ister. Bu insanlara mânî 
olmak çok zor. Karşı taraf  kadınlarının bu işlerde parmakları ol-
duğunu biliyoruz. Bütün erkekleri onlar kışkırtıyorlar". 

Diğer şahıslar şöyle söylüyorlar : 

"Zincirleme devam eden bu kan dâvâsında ölenlerin yakınları, 
kız kardeşleri, karısı daha çok öç duygusu ile çalışmışlardır. Şöy-
le ki, işlenen cinayetlerde kaatillerin daha çok küçük yaşta olma-
ları, bu konuda kadınların gayret gösterdiklerine inandırıyor bizi. 

Ayrıca aşiret geleneklerine göre, kadınlar her türlü tecavüzün dı-
şında kaldıklarından dolayı rahatlıkla bu konuda rol oynayabil-
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mektedirler. Kadınlar, ölenlerin kanlı gömleklerini ve kanlı eşya-
larını saklamakta, çocuklarına, gençlerine öç duygusunu tel-
kin etmektedirler". 

Mayıs 1970 

Urfa  Maiyet Memuru 1. Halil Nimetoğlu'dan alınmıştır. 1970 den sonraki 
olaylar buraya alınmamıştır. 

ÖRNEKOLAY: 10 

Adî Kavga Yüzünden Çıkan Kan Gütme 

Yıl 1955, Gaziantep'in Nizip Kazasının Karkamış Nahiyesi, 
Demiryolu Lokali. Memurlar biraraya toplanmışlar, büyük bir eğ-
lence var. Masalairda şişiler dolup boşalıyor. Hepsi zil zurna sar-
hoş. Bu sırada garson gelir. Ali Küçükaslanoğlu, Ketken Aşireti-
nin, Almamat boyuna mensup olan Yahya Küçükaslan, garsondan 
su ister. Bu arada diğer masada Adanalı Niyazi'de su ister. Garson 
Yahya'ya su getirir. Niyaziye getirmez. Zil Zurna sarhoş olan Niya-
zi garsona çıkışır. Bunu göiren Yahya, dede yadigârı olan ve aşire-
tinin kümelendiği yerde Karkamış'ta ve böyle bir alemde akraba-
larının arasında kendisi için garsona posta koyan Niyazi'yi saygıya 
davet eder. Bu arada Niyazi bu nazikçe davranışı suistimal eder 
ve Bıçakla Yahya'nın üzerine saldırır. Bu arada Yahya yere düş-
müş, kanlar içinde yatmaktadır. Haber Ketikeni Aşireti'nin reisleri-
ne gidene kadar Niyazi ortadan, kaybolur. Kan dâvâsı bu andan iti-
baren başlamıştır. Reis, Almamadan boyuna haber gönderir. Bu 
olay aşiret için yüz karasıdır. En yakın zamanda öcün alın-
ması koşulu vardır. Almamatlar, Kıvırcık ve Çakıroğlu gibi Karka-
mış'a yakın olan köylerde toplanmıştır. Hemen toplanıp nasıl vu-
rulmalıdır ve kim vurmalıdır sorunu tartışılır. O zaman bunların 
en yaikın olan kardeşlerine görev verilir. Kardeşlerinin ikisi evli, 
biri bekârdır. Bekâjr olan görevi yapacağına dair andını içer. And 
içen en küçükleri olan Hasan Küçükaslan henüz 14 yaşındadır. 
Ateşli olan Hasan, bir an önce, kardeşinin öcünü alıp kalan karı-
sı ve çocukların yüzünü güldürmek, aşiretin bu yükünü kaldırıp 
şereflice  yaşamayı ister. 

Yahya'nın ölümünden üç ay geçmiştir. Aşiret mâlî olanağı sağ-
lamıştır. Hasan'ı, Niyazi'yi vurmak için Adana'ya göndermeye ka-
rar vermiştir. Fakat Hasan Niyazi'yi tanımamaktadır. Niyazi'yi ak-
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Tabalarından tanıyan Albo Karalar'da Hasan ile gönderilir. Niyazi' 
ye bu arada kendilerini takip ettiklerine değin haberler iletilmekte-
dir. Vurulmazdan bir gün öncede bir tel almıştır. Karkamış'tan 
"Seni vuracaklar, uyanık ol Niyazi". Hasan, Adana Garında porta-
kal satmaktadır. Tabanca kasanın içindedir, dolu olarak. Abo du-
rumu 10-15 metre ilerde izlemdktedir. Niyazi bu sırada Fevzipaşa' 
dan gelen posta arabasından bir polisle iner. Abo, Hasan'a işaret 
eder. Hasan talimatı almıştır ve üç el ateş eder. O sırada Niyazi ye-
re düşer, beraberinde bir polis memuru bir de demiryolu memuru 
yıkılırlar. Niyazi ölmemiştir diye Hasan daha da yaklaşır ve bir el 
daha ateş eder, perondan kaçmaya başlar. Kalabalık onu tutmak 
isterse de gözü kızarmış kaatilin üzerine yaklaşmak kimin cesare-
tine. Fakat Hasan Adana'yı bilmemektedir. Polisler arkadan kavu-
şur ve yakalarlar. Adliyeye çıkar, idamlık verilir. Fakat yaş küçük-
lüğünden 31 yıl hüküm giyer. Hasan, Adana Cezaevinde yatmakta 
devam ededursun, akrabaları oldukça sevinçlidir. Hasan 31 yıl ile 
de kalmaz, çeşitli aflarla  cezası 24 yıla iner. Bir kısmını da hücre-
de yatmak suretiyle 15 yıl 5 ay yatar çıkar. Akrabaları bu arada 
kendisini Maraş Cezaevinden 4 taksi 5 otübüsle Karkamış'a kadar 
davul zurnayla getirirler. Hasan bugün Kıvırcık Köyü'nde evli, va-
tanî görevini bir aydan beri ifa  etmiş bulunmaktadır. Yaptığına 
pişman değildir. Bu dâvâ karşı tarafın  sükunetiyle sona ermiş 
görünüyor. 

Nisan 1970 

Gaziantepli, Nizip'in Kıvırcık Köyü'nden Müslim Kılıçparlar'dan derlen-
miştir. 

ÖRNEKOLAY: 11 

Kız Yüzünden Çıkan İKan Gütme 
Rize'nin Pazar Kazasına bağlı köylerden biri. Her köyde ay,rt 

kabileler oturur. Uzaktan akraba sayılmalarına rağmen, her husus-
ta rekabet etmeleri hayret verici. 

Olayın ilk nedeni bir kızla bir erkeğin birbirlerini sevmeleri. 
Suçatı Köyündeki Hacıfazlıoğlu  kabilesindeki Zekiye'yi Bakoğlu 
kabilesinin dostları olan Mehmetağah'lardan ibrahim seviyor. An-
cak kızın kendi hısımlarından birine verilmesi kararı alınmış. Kız 
sevdiği ibrahim'e kaçıyor ve düşmanlık başlıyor. Bu suretle Hacı-
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fazlıoğulları  ile Mehmetağalı'larm dostu olan Bakoğlu'lar arasın-
da olaylar zinairlenmeye başlıyor. Kızın 'kaçmasına kızan H.F.O. 
pusu kurup kızı geri almak için faaliyete  geçer. Zekiyeyi İbrahim 
ve kardeşi Osman kaçırırken kızı kurtarmak için pusuda bekliyen 
Hüseyin'le Osman arasında bıçaklı bir boğuşma olur. Önce Hüse-
yin Osman'ı yaralar öldürdüm sanmıştır fakat  Osman ölmemiştir. 
Hatta Hüseyin'e bıçak atacak kadar da kendindedir. 

Nitekim attığı bıçakla Hüseyin'i öldürür ve kendi akrabaları 
Mehmet agahlara sığınır. Hacıfazhlar  kızı geri alıp aynı köydeki 
Topaloğlu Rızaya verirler. İlk kurban H.F.O. larından verilmiş 
olur. 

Öç sırası H.F.O. larına geçer. 

Tarlasında gece bekçiliği yapmakta olan Balkoğlu'lardan 60 ya-
şındaki bir ihtiyar, sırf  öç alınmak amacı ile tabancayla öl-
dürülür. Neden sadece öç alma. Artık olaylar gelişir. İhtiyar 
Hüseyin'i H.F.O. larmda Cemal vurur. Cemal, ilik ölen Hüseyin'in 
amcasının oğludur. Sıra B.O. lara gelmiştir. Ölen ihtiyarın 12 ya 
şındaki oğlu Mustafa,  ailesi tarafından  babasının öcünü alabil-
mesi için silâh taşıma ve atış talimi ile yetiştirilir. Ölüm sırası Ce 
mal'deydi. Mustafa'nın  böyle atış talimleri yapması Cemal'i olduk-
ça korkutur. 

Mustafa,  bir yıllık talimden sonra Cemal'in geçebileceği yollar-
da pusu kurmaya başlar. Nihayet, Cemal, başka bir köydeki akra-
balarına giderken pusuda bekliyen 13 yaşındaki Mustafa'nın  kur-
şunlarına hedef  olur. Aldığı yaraların acıları ile bir hafta  kıvranır 
ve ölür. 

Mustafa  yakalanıp hapse düşer ve Tifodan  ölür. 

Şimdiye kadar taraflar  ikişerden dört tane kurban verir ve sı-
ra Hacıfazlıoğullarına  gelir. 

Olayların gelişmesine yine bir kız sevme neden olur. Bu kez 
Bakoğlu'lardan Fatmayı H.F.D. larından Rifat  sever. Tabii B.O. 1ar 
da kızlarını düşmanlarının oğluna vermezler. 

Kızı düşmanlarından kaçırmak amacı ile Şentepedeki Hasana 
verirler. Ancak Fatma Rıfat'ı  sever. Nitekim Hasan'ın yanında kal-
mayıp Rıfat'a  kaçar. 

\ 
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Olaylar biraz daha genişler. Fatma'nın ağabeyleri Şentepe'deki 
Kara Dursun Ali'nin imeceleri olarak çalışmaya gelmişlerdir. Ha-
san'ın babası kızar. Öyle ya oğlunun yanında kalmayıp sevdiğine 
kaçan gelinin ağabeylerini çalıştıran Dursun Ali'nin belki de ka-
bahati vardı onca. imecelerin yanına gidip, D. Ali ile kavgaya baş-
lar. ikisinin elinde de balta var. Önce Hasan'ın babası Mustafa 
D. Aliye bir balta ve kafasından  yaralar. D. Ali de Mustafaya  bir 
balta sallar baldırından keser, kan kaybından ölü,r Hasan'ın baba-
sı. Görüldüğü gibi bir köydeki kan dâvâsı başka köydeki iki akra-
bayı birbirine düşürmüştür. Bereket Şentepe köyündekiler, sonra 
dan uyuşurlar ve mesele kapanır. 

Ölen Mustafa'nın  karısı şu sözlerle acısını her an tazeler. 

Çavuşumu öldürdüler  i(  Mustafa), 
Dünyamı hatırdılar, 
Sahipsiz  bıraktılar, 
Mallarımı  yaktılar. 

Şentepe'de olaylar kapanırken B.O. larla Hacıfazlılar  arasın-
da kan dâvâsı bütün şiddeti ile sürer. 

Rıfat'a  kaçan Fatma, birgün tarlada çalışırken, Bakoğlu'lardan 
kızın amcasının oğlu Rami, kızı tekrar geri alır ve onunla evlenir. 
Kız bu suretle kendi akrabalarının eline geçmiş olur. 

Aradan üç dört ay geçmiştir. Kız (Fatma) dağa gidiyorum di-
ye Ramiyi kandırıp yine eski kocası Rıfat'a  kaçar. Kızı alan Rıfat, 
çareyi kızı da alıp başika bir yere gitmekte bulur. Samsun'a kaçma-
yı düşünür. 

Rıfat  kardeşi Nuri ile Fatmayı alarak Pazar'dan motorla Rize' 
ye geçerken haber alan B. oğlu'lardan Rami dağ yolundan Rize'ye 
gidip iskelede pusu kurar. 

Rıfat,  Nuri ve Fatma gemi bekliyorlardı. 

Rıfat  yolda yemek için azık almaya kente doğru yürür, iskele-
de Nuri ve yengesi Fatma kalır. Pusuda bekliyen Rami, önce kıza 
ateş eder ve denize düşürür. Daha sonra Nuri'yi de öldürür. Bu ara-
da bir muhafaza  memuru Ramiyi yakalar bırakmaz. Silâh sesleri-
ni duyan Rıfat  geri döner ve hemen ateş açar. Hem Rami, hem de 
memuru yaralar. Rami de Rıfat'ı  yaralar, üçü birden hastaneye 
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kaldırılır. Rıfat  ölür. Memur ve Rami kurtulur ve Rami hapse gi-
rer, uzun zaman içerde kalır (18. yıl). Rami hapiste iken destan 
yazmaya başlar. 

Rize merkezinde  açıldı  silâh 
Davranamadımsa  oda  bir belâ 
Beni görüyordu  yaradan  mevlâ 
Beni acımayan insan olur mu 

tik  kurşunda  Fatma  Sandala  düştü 
Nuri  Sesmez cam havaya uçtu 
Dakika  sürmedi  Rıfatda  düştü 
Beni acımayan insan olur mu 

Kalaycı  (Rıfat)  yaktın  benim canımı 
Ailemi yaptın oda  hanımı 
Akıttım  mı pınar gibi akanını 
Beni acımayan insan olur mu. 

Rami hapisten sonra Samsun'a göç eder. Bu suretle düşman-
larından uzaklaşmış olur. Fatma'ya gelince Rıfat'ın  kardeşi Ali ile 
evlenir. Ancak doğum esnasında ölür. 

Şu anda 30 yıla yakın bir zaman oluyor ki, olay hiç bir patla-
ma vermiyor. 

Nisan 1970 

Eğitim Fakültesi öğrencisi Rizeli Kemal Bozacı'dan derlenmiştir. 

ÖRNEKOLAY: 12 

Kız Irzına Geçmekten Çıkan Kan Gütme 

Olay Nizip Kazasının Kaıikamış Nahiyesi'ne bağlı, Tilhabeş 
Köyü'nde geçer. 

Türkmen Aşiretine bağlı Üves, Ayıp, Salman Türkmenoğul-
ları, öz kardeşlerdir. Oğuzelinde akrabalarının arasında yaşamak-
tayken kardeşi Üves'in akrabalarından bir adam vurmasıyla Ayıp 
ve Salman memleketi terkederek, aileleriyle birlikte, Tilhabeş Kö-
yü'nde Kürdülü Aşiretinin yanına sığınırlar. 

Kürdülü Aşireti'nin Barakta yâni güneydoğuda Ahulatey (Ket-
ken) Ahu senem yâni (Türkmen aşiretinin) yanında sözü edihnez-
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di. Fakat buna rağmen, Türkmen Aşiretinden olup, yine bu aşiret-
ten adam öldüren Salmam Türkmenoğluıgil bunların yanma gelir-
ler. Amu Ahulateylerin çoğunluğunun bulunduğu Kıvırcık ve Çakır-
oğlu'ndan ayrılmazlardı. 5 yıl Kürdülülerin Tilhabeş Köyünde ya-
rıcısı olarak çalışan Salman ve Ayıp kardeşler1, bu yarıcılık ken-
dilerini idare etmediği için her yıl diğer Anadolu fakirleri  gibi Çu-
kurova'ya pamuk toplamaya giderler. Kürdülülerden Hacı Verdi 
Misey denen adamın oğlu da ailesiyle beraber Adana'ya gider ve 
pamuk toplar. Salmanın kızına tecavüz eder. O zaman Salmanlar 
daha evvel kanlı oldukları için kızlarına tecavüz eden Hasan Uzun-
aslan'a birşey yapamaz, çünkü o kaçmış köyüne gelmiştir. Pamuk 
dönüşü Salmanlar köye döndüklerinde Salman, Kürdülülerin re-
isi olan Hacı Ahmed'e durumu anlatır. Kızını Hasana vermek ni-
yetindedir. Fakat bunu kabul etmeziler. Salman Türkmenoğullan 
bir ara bunlarla dövüşürler ve arada Salman'm oğlu Hacı Verdi 
Cumanın oğlu Hacıyı tabancayla vurarak öldürür. O zaman daha 
evvel kanlı oldukları akrabalarının yanına sığınırlar. Akrabaları 
Oğuzelindeki kendilerini kabul eder ve bu davaya yüklenirler. Sal-
man'm oğlu Antep Cezaevine yatar. Fakat Kürdülü Aşireti vermiş 
olduğu kurbanının öcünü almak için, Salınanların en kuvvetlisi 
olan Salman'ı vurmak için kol gezmektedir. Aradan iki yıl geçmiş-
tir. Yıl 1963. Çocuğun dördüncü mahkemesi. Her iki taraftan  adli-
yeye gelmektedirler. Kürdülüllerden 17 yaşındaki Memet Uzunas-
lan'ı Türkmenler tanımamaktadır. Memet elinde bulunan Alman 
Venteriyle yirmiye yakın fişeğiyle  Antep Adliyesi önündedir. O 
sırada amcası oğlunu vuran Ahmet Türkmenoğlu 4 jandarmayla 
duruşmaya getirilmektedir. Memet Uzunaslan Salman'ı beklemek-
tedir. Çünkü ancak Salman amcası oğlu Hacının kadasını değecek-
tir. Memet de Salman'ı vuAırsa hem o aileye büyük zarar vermiş 
olacak, hem de akrabasının yükünü kaldıracaktır, işte o sıralar-
da Salman gelmektedir. Yıl 1963, vakit öğle üzeri. Memet Salman'ı 
görür görmez tanımakta fakat  Salman onu tanımamaktadır. Bu 
arada Salman yaklaştıkça yaklaşır. Memet 5 metre kala Salman'a 
ateş eder. Salman yere yığılır ve ölmüştür. Polis yetişinceye değin 
Memet kaçar, fakat  yakalanmaktan kurtulamaz. îçeri atılır. Du-

1 Üves bu arada mahpustadır. Az sonra Antep Mahpusunu yarar ve Halep'e 
kaçar ve bir daha da gelmez. 
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rum o günden bugüne kadar gergin olmasına rağmen bir kurban 
vermemiştir. 

Nisan 1970 

Eğitim Fakültesi öğrencisi Gaziantepli Müslim Kılıçparlar'dan derlen-
miştir. 

ÖRNEKOLAY : 13 

Çocuk Dövülmesi Yüzünden Çıkan Kavga ve Arkadaş Yüzünden 
Kan Gütme 

Urfa  canavarı diye Adana'da müteaddit cinayetten ölüme mah-
kûm ve idam edilen. Mehmet'in öyküsü. Bir zamanlar Urfa'da  iki 
nüfuzlu  kişi vardır. Bunlar bir bakıma kabadayılık ya da hovarda-
lıktan yana şöhretli. Bunlardan biri Arap Reşo diye anılır ve pısı-
rık bir oğlu vardır. Mehmet, işte sonradan şöhretli kaatil bir pısı-
rık Mehmet'tir. Bir de Şıho Hoca vardır. O da zengin ve nüfuzlu 
sayılanlardan. Arap Reşo, yenir yutulur kişi değil. Millî Mücadele-
de yararlılığı görülmüş, Reşo'nun oğlu Mehmet, davarını güderken 
Hoca'nın bağına sokar Ziyanlık yapar. Hocanın oğlu Mehmet'i dö-
ver. Kötü söyler. Mehmet henüz küçük, 12-13 yaşlarındadır. Baba-
sına (Reşo) anlatır. Reşo önem vermez ya da öyle görünür. İçki 
masasındadır. Arkadaşı Ali Saim ile içiyor, içki etkisini gösterir. 
Ali Saim, benim yeğenin dövülmesi ne demektir diye fırlar.  Şıho-
ların bağına hücum eder. Tabancasını çekmiş, bağırıp çağırmakta-
dır. Deneyimli Kurnaz Şıho, işaretini yapar. Tüfekle  Ali Saim'i vur-
durur. Ali Saim ölür. Ozamana kadar Reşo gelir. Bastırmak ister, 
fakat  bu iş burada kalmaz der. Aynı tüfekle  Reşoya'da ateş ettirir. 
Reşo yine işi soğuk kanlı tutar. Yatıştırmak ve ölmemek çaresi 
arar. Yaralanır, fakat  yaralı iken de tekrar ateş edilir. Nihayet o 
da ölür. Artık Arap Reşo'nun oğlu sokakta kahvede gezemez olur. 
Gözlerde büsbütün devleştirilen Hocanın öldürülmesi için intika-
ma teşvik edilir. Artık Mehmet de pusu kurar ve babasının kaatili-
ni öldürür. Dağa çıkar. Zamanın ileri gelenlerinden Belediye Reisi 
onu korur. Evinde barındırır. Onun da amacı Mehmed'i kendi düş-
manlarına karşı kullanmaktır. Belediye reisi, zamanın nüfuzlu  ki-
şisi Osman Ağa'yı öldürmek için teşvik eder. Ama Mehmet babası-
nın anısına saygısı nedeniyle bu işi yapamaz. Babası ile Osman 
Ağa aynı partiden ve arkadaştılar. Bununla birlikte teşvike uyar. 
Kemer altında pusu kurmuştur. Fakat ateş edemez. Gider elini 
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öper. Hacı Tevfik  bu kez diğer iki düşmanını öldürmek için Meh-
med'i teşvik eder. Bunun karşıtlığında 50.000 lira vereceğini söyler. 
Parayı ister. Alamaz. Tabanca ile karşılaşır. Kendini korumak üze-
re tabanca çeker, Hacı Tevfiği  de öldürür. Mehmed'i barındıracak 
kimse kalmamıştır. Yakalanır, idam edilir. 

Nisan 1970 

Urfalı  Hüseyin Taplamacıoğlun'dan derleyen M. Hayrettin Gündeniz'den 
alınmıştır. 

I 

ÖRNEKOLAY : 14 

Çocuk Kavgası Yüzünden Çıkan Kan Gütme 

Olay Adana îli; Bahçe Kazası, Haruniye Nahiyesinin Böcekli 
Köyünde 1969 tarihinde cereyan etmiştir. Bu köye bağlı Kadirler 
Mahallesinde Metliler Sülâlesinden Mehmet Köküş ile Abdullah 
Cuma (Kanlılar Sülâlesinden) isimli kişilerin ölümü ile sonuçlan-
mıştır. 

Olayın doğuş nedeni; Mehmet Köküş'ün çocuğu ile Abdullah 
Cumanın yeğeni (ağabeyinin oğlu) mer'ada hayvan otlatırken, ke-
çilerin üzerine binmek isteyen Abdullahın yeğeni ile öbür çocuk 
kavga ederler. Bunu gören Mehmet Köküş, iki çocuğun da kulak-
larını çekerek birer tane de tokat atar. Abdullah Cuma'nın yeğeni 
olan çocuk eve geldiğinde babasına ağlayarak kendisini Mehmet 
Köküş'ün dövdüğünü ve oğlunu dövmediğini iddia eder. Bu aileler 
çocuklarına aşırı derecede düşkündür. Bu mahallede ailenin itiba-
rı ve statüsü erkek çocukların sayısına göre nitelendirilir. 

Akşamdan toplanan Kanlılar Sülâlesi Mehmet Köküş'ü öldür-
meye karar verirler: Dövüldüğünü iddia eden çocuk 10-12 yaşların-
da. Bu konuda plânlarını hazırlarlar akşamdan. Tarlada çalışan 
Mehmet Köküş'e bir pusu hazırlarlar. Abdullah Cuma ve yeğeni ha-
yat çalılarının apaşına av tüfeğiyle  gizlenirler. Atma ot yüklemiş 
ve üzerine binmiş olan Mehmet Köküş herşeyden habersiz olarak 
evine gelirken, Abdullah Cuma tarafından  vurulur. Fakat yanında 
bulunan yeğeninin eline tüfeği  verip mahallenin meydanından ka-
çıp eve gitmesini söyler ve çocuk öyle yapar. Etraftan  Mehmedin 
vurulduğunu görenler yetişirler. Mehmet, bunlara, kendisini Ab-
dullahın vurduğunu söyledikten sonra ölür. 
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Mahkeme karanyüa yakalanan çocuk, korkudan önce gerçeği 
itiraf  eder, sonra ailenin baskısıyla kendisinin vurduğunu ileri sü-
rer. Mahkeme, çocuğun yaşını küçük bulduğundan onu serbest bı 
rakmıştır. Metliler sülâlesinin Askerlik görevini yapan Süllü Kö-
küş isminde bir oğulları daha vardır. Terhis olmasına 4 ayı kal-
mıştır. Metliler bunun gelmesini beklerler. 

Nihayet Süllü gelir. Ağabeyinin öldürülmesi onda şok etkisi 
yapar. 2.500 TL. bir umman tabanca alan Süllü, Abdullahı köşe 
bucak takip etmeye başlamıştır. Hergün evine gelen Süllü ihtiyar 
babası ve anasının göz yaşları ile karşılaşır. Babası, "Abdullahı öl-
dür, seni dilenerek kuş sütü ile beslerim oğlum" diye onu bu ko-
nuda teşvik eder. Ailesinin emirlerine harfiyen  uyan ve onların 
dediklerinden dışarı çıkmayan Süllü, Abdullah'ı köyün kah-
vesinde bulur. Kahveye gitmeden tabancasının ağzına mermiyi 
süren ve ceketinin arkasına gizliyen Süllü, kahvenin köşesinde is-
kambil oynayan ve kahvedekilerin Süllü gdliyor demesine aldırma-
yan Abdullah'ın üzerine 7 kurşunu boşaltır. Kahvede bulunanlar, 
Süllü vurması idi. Abdullah vuracaktı diye tanıklık yaparlar. Olay 
yerinde uzaklaşan Süllüye bir yakının evinde karşılaştım, (kaçak-
tı) Yüzünde derin bir mutluluk ifadesi  vardı. Süllü'nün babası, 
"ihtiyar olmama rağmen 25 yaşında hissediyorum kendimi" diyor-
du ve hatta "Ölsemde gam yemem gözlerim açık gitmez. Oğlumun 
öcünü aldım" diye sevinçten dört köşe oluyordu. Nihayet Süllü de 
adalete teslim olur. 

Ölen her iki şahıs da ilkokul mezunudur. Ailede ilkokuldan 
öteye gitmiş kişi yok. Metliler sülâlesinden bir çocukları orta okul 
II. sınıfta  iken bu olayların çıkması nedeniyle okumaktan alıkon-
muştur. 

Öldürme daha çok tabanca ya da av için kullanılan tüfeklerle 
olmaktadır. Süllü'nün, Abdullah'ı öldürmesi köyde büyük ölçüde 
memnunluk yaratmıştır. Ailenin kadınları erkekler kadar söze sa-
hiptir. Hatta Çocukların üzerindeki otoriteleri erkekten fazladır. 

Yeni vakaların doğmaması için Metliler ailesinin köy değiş-
tirmesi suretiyle olay yatıştırılmıştır. Köyün ileri gelenlerinin tav-
siyesi üzerine (Muhtar) ölen kişilerin öç almak için bir va-
siyeti yoktur. 

Nisan 1970 

Eğitim Fakültesi öğrencisi Adanalı Hasan Kalecikten derlenmiştir. 

78 



ÖRNEKOLAY: 

Kız Yüzünden Çıkan Kan Gütme 

Olay, 1966 yılında Mardin'de geçer. İki kardeş beraber ticaret 
yaparlar. Bir ara geçimsizlik başlayınca ayrılırlar. Kardeşlerden 
birinin bir kızı, öbürünün iki erkek çocuğu var. Erkek çocuklar-
dan birisi, amcasının kızını sever. Fakat araları açık olduğu için 
isteyemezler. Bir süre sonra Mardin'e Batı Anadolu'dan bir 
memur atanır. Memur kızı ister, kızın babası da kızı verir. 
Bunu duyan çocuk, kız daha evlenmeden amcasını vurur. Vurulan 
amcasının karısının kardeşi ise eniştesinin öcünü almak ister. 

Çocuk hapiste olduğu için onu vuramaz. Fakat çocuğun kar-
deşinden öç alır. Böylece iki taraf  aileleri arasında kan güt-
me zinciri sürüp gitmektedir. 

Aileler, Mardin'de Seydo ve Kado sülâleleri olarak anılırlar. 

Mayıs 1970 

Mardinli M.Ç. den derlenmiştir. 

ÖRNEKOLAY: 16 

Benzetme Yüzünden Kan Gütme 

Olay, Trabzon'un Beşikdüzü Bucağı, Vardallı Köyü'nde cere-
yan etmiştir. 

Fahrettin Yücesan'm amcası, köyde Mustafa  Yücesan tarafın-
dan kendisinin düşmanı zannedilerek benzetme yoluyla öldürül-
müştür. Fahrettin ise diğer amcasının telkinleriyle büyüyoır. Niha 
yet 16 yaşında orta okul son sınıfa  geldiği zaman bir seçim gü-
nü caminin önünde amcasını vuranı öldürüyor. 

Fahrettin amcasının öldüğünde henüz doğmamıştı. Halen ha-
pistedir. 

Mart 1970 

Eğitim Fakültesi öğrencisi Trabzonlu B. Ulutan'dan derlenmiştir. 

79 



ÖRNEKOLAY: 
\ 

Zorla Malı Ele Geçirmek Yüzünden Çıkan Kan Gütme 
Olay, Maraş'm Kazası Elbistan'da vuku bulmuştur. Olayın ne-

deni ise ismet Narin'in kulübünü ele geçinmeye uğraşan İsmet 
Hüseyin ve Kocabaş kardeşlerin tutkusudur. Nihayet kulübü zorla 
ele geçinirler. Bunu kendisine yediremiyen ismet Narin eline yedi 
altmışbeşlik tabancayı alarak kulübe gelir, ismet Narin'in geldiği 
saat tam onilkidir. Onları sanki düelloya davet eder gibi aşağıya 
çağırmıştır. Üç kardeş aşağıya iner inmez ismet Narin, İsmet Sarı' 
ya ateş ederek onu yaralar. İsmet Narin hâlâ öfkesini  alamayarak 
diğer kardeşlere ateş açar. Fakat yaralanan kardeşlerden Hüseyin 
ise tabancayla İsmet Narin'i delik deşik ederek öldürür. Yaralanan 
İsmet Sarı hastahaneye kaldırılmıştır. Diğer, iki kardeş de olay ye-
rinden kaçmıştır. Halk ise olayı acaba hangisi öldürecek diye he-
yecanla izler. Hastahaneye kaldırılan İsmet Sarı bir hafta  sonra 
Ölür. Ölen ve öldürülen kişiler arasında bir akrabalık yoktur. Oğ-
lunun ölümüne dayanamayan anne, diğer kardeşlere "Eğer oğlu-
mun öcünü almazsanız size bütün sütlerimi ve emeklerimi 
haram ederim" diye bar bar bağırır. Gün geçtikçe oğlunun ızdıra-
bına dayanamayan Fatma Narin, oğlunun ölümünden bir hafta 
sonra ölür. Kardeşinin ve bunun üzerine annelerinin ölümü kar-
deşlerin acılarına bir acı daha katmıştır. Sanki bir çete gibi yedi 
kardeş silâhlanarak İsmet Narin'in akrabalarını aramaya koyul-
muşlardır. Olaydan tam bir ay sonra Fatma Narin'in küçük oğlu 
Mehmet Narin, Hüseyin Sarı'yı bulmuş elinde tabancayla birbirle-
rine ateş açmışlardır. İkisi de yaralanmıştır. Bu olay hâlâ sürmek-
tedir. Ölen İsmet Narin'in bütün sülâlesi ve öldüren Hüseyin 
Sarının bütün sülâleleri birbirine düşman kesilmişlerdir. 

Nisan 1970 

Eğitim Fakültesi öğrencisi Maraşlı Ahmet Güzel'den derlenmiştir. 

ÖRNEKOLAY: 18 

Kadın Kaçırma Yüzünden Kan Gütme 

Olay, Mardin'in Nusaybin Kazasının Demirtepe Köyünde ge-
çer. 
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Ramazan, 1963 yılında nikâhlı (îmam niıkâhlı) bir kadını ka-
çırır. Kadının aslki kocası Ahmet, 20 gün sonra Ramazanı öldürür. 

Ahmet hapse girer. Ahmet hapse girince karısı başkasıyla ev-
lenir. 4 yıl yatıp çıkar. Ramazan'ın kardeşi Ali ise öç almak iste-
ğiyle hapisten çıkan Ahmedi bir bağda öldürür. Ali hapse girer ve 12 
yıla mahkum olur. 3 yıl aftan  yararlanır. Ali'nin iki kız çocuğu var. 
Ahmetlerin tarafta  halen 8 erkek var. 

Olaya karışanların hepsi ilkokul mezunudur. 
Köy 500 kişiden ibarettir. Tarafların  mesleği çiftçiliktir. 

Nisan 1970 

Mardinli M.Ç. den derlenmiştir. 

ÖRNEKOLAY: 19 

Arazi Anlaşmazlığı Yüzünden Çıkan Kan Gütme 

Arazi anlaşmazlığı yüzünden Artvin'in Borçka Kazası'na bağlı 
bulunan Aribarh Köyünde Mayıs 1965 yılında arazi sahibi Şuayip'-
in oğlu Ahmet, yine aynı köyden Bolkvaze Sülâlesi tarafından  ken-
di evlerinin yanında tabanca ile vurularak öldürülür. Hemen ola-
ya hükümet el koyar. Bolkvaze sülâlesinden dört kişi tevkif  edilir. 
Tevkif  edilenlerin hepsi kardeştirler. Sonunda suç birinin üzerinde 
kalır ve diğerleri hapishaneden çıkarlar. Fakat Bolkvaze sülâlesi-
nin önderi bulunan ve bizzat dlayı yöneten Hikmet, bu olayları 
hiç nazarı itibare almaz. Karşı tarafın  kendisine birşey yapamıya-
cağmı ve yine eylemlerine devam edeceğini durmadan söyler. Ha 
reketleri ve konuşmaları karşı tarafın  hazmedemiyeceği bir duruma 
gelmiştir. 

Hikmet, Etibank Bakır işletmesinde (Murgul) çalışmaktaydı. 
Hafta  tatili Cumartesi günü evine gelirken, evine on dakikalık bir 
mesafede  küçük bir ırmağın etrafları  çalılıkla kaplı yerinden ge-
çerken ansızın mavzer tüfekle  vurularak hemen yere düşer ve ölür. 
Tabiî Hükümet takilbata geçer. Evvelden vurulan sülâlelerden on 
kişiye yakın kimse tevkif  edilir. Soruşturma sürer. Sonunda dört 
kişi kalır cezaevinde. Bu dört kişi altı ayı doldurunca (kanıt yeter-
sizliğinen) mahkeme serbest bırakır. 

Bugiin cezaevinde yatan yoktur. Tahsil dereceleri ilkokul me-
zunudur. 

Nisan 1970 

Eğitim Fakültesi öğrencisi Yusuf  A.'dan derlenmiştir. 
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ÖRNEKOLAY: 2 

Siyasal Nüfuz  ve Particilik Çekişmesi Yüzünden Çıkan Kan Gütme 

I-  Olay Yeri  Hakkında  Kısa  Bilgi: 

Burç Bucak merkezi, Gaziantep'in Kuzey batısında olup il mer 
kezine yaklaşık olarak 18 kilometre uzaklıktadır. Yol durumu 
iyidir ve yaz kış geçişe elverişlidir. Halk, geçimini genellikle bağ-
cılık, fıstıkçılık  ve özellikle hububat tarımıyla sağlamaktadır. Ga-
ziantep kentinin bir banliyösü durumunda olması nedeniyle, köy-
de ipek dokuyan küçük aile tezgâhları kurulmuştur. 20 kadar işçi 
nin çalıştığı bu ipek dokumacıları arasında bir birlik kurulmamış-
tır. Fakat birleşme isteği bulunmasına karşın, önderlik ve kredi 
desteği olmadığından bu konuda bir geflişme  kaydedilememiştir. 
Bu yüzden, Gaziantep'te dükkânı bulunan imalâtçıların verdiği tez-
gâhlarda onlara ait iplikler dokumaktadırlar. Böylece, çok ilkel tez-
gâhlarla çalışarak sadece işçilik almakta, gündelikleri 10-12 lirayı 
bulmâktadjjr. Toptan fiyatı  30 lira olan her top için işçilik ancak 
5-5.5 lira tutuyor. 

Köyde, belediye kurulması son yıl içinde kararlaştırılmıştır. 
Mart 1968 de Belediye çalışmaya başlayacaktır. Köyde, üç bakkal, 
iki kahvehane, bir fırın  vardır. Bucakta, bucak müdüründen baş-
ka, bir karakol, bir trahom tedavi evi ve bir de okul vardır. İller 
Bankasının köy kalkınma fonundan  ayırdığı bir miktar para üe 
değirmen kurulmuştur. Değirmen yılda 8.000 liraya verilmiştir. 
Böylece köylü salmadan kurtulmuştur. 65 bin liraya malolan bu 
değirmende halkın katkısı 10 bin liraya yakındır. Köye elektrik 
getirme girişimi yapılmış, hatta yetkili bir milletvekili de bunun 
kısa sürede gerçekleştirileceği vaadinde bulunmuştur. Ancak, muh-
tar aradan uzun süre geçmesine karşın elektrik konusunda herhan-
gibir ilerleme olmadığından yakınmakta, hatta "köylünün yüzüne 
bakamıyorum aldatıldık" demektedir. 

II- Olayın Meydana  Çıkması  : 

Olay, ilk kez siyasal nüfuz  ve particilik çekişmesi nedeniyle 
patlak vermiştir. 1960 yılma kadar köyün yönetimine ve kaderine 
sahip olan "Küçük Ailesi" idi. Fakat 27 Mayıs devriminden son-
ra, muhtarlık onlardan alınmış, "Servetler Ailesi'ne verilmiştir. İş-
te muhtar Mustafa  Servet, bir gece gizlice 1962 Ağustosunda yara-
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lanmış ve gönderildiği hastahanode ölmüştür. Üvey dayısının ço-
cukları sanık olarak tutuklanmışlarda da, kanıt yetersizliğinden bir 
süre sonra, beraat etmişlerdir. 1963 yılında öldürülen Mustafa  Ser-
vetin üvey dayısı Ahmet Küçük, Mustafa'nın  oğlu Ökkeş Servet 
tarafından  güpe gündüz köy meydanında öldürülmüştür. Ahmet 
Küçük Ün ölümünden sonra taraflar  yatıştırılmışsa da, bir süre 
sonra iki grup arasında çıkan bir kavgada küçüklerden Ökkeş Ya-
zıcı, Servetlerden Ökkeş Bahri Gökdemir ve oğlu Mehmet Göfcde-
mir ile bir jandarma eri hafif  yaralanmıştır. Ahmet Küçük'iin ölü-
mü üzerine bir yıl geçmeden 1964 de eniştesi Mehmet Servet, Ah-
met Küçük'ün amcazadesi olan Fevzi Çeflik  tarafından  köy meyda-
nında tabanca ile vurulmuştur. Bu aşamaya kadar sadece iki aile 
arasında sürdürülen olaylar zincirine, bu iki aileden olmayan bir 
üçüncü kişi de karışmıştır. Bugünkü ihtiyar kurulu üyelerinden 
birinin oğlu olan Ahmet Bulut, Servetlerden yana çıkarak Musta-
fa  Servet'in dayısının oğlu Ali Türker ile birlikte geceleyin tarla-
dan gelirken Mehmet Küçük'ün önüne çıkarak onu tabanca ile öl-
dürmüşlerdir (1965). Olaydan hemen sonra, Ahmet Küçük'ün am-
cazadesi olan Firuzan Küçük'de Mustafa  Servet'in anadan kardeşi 
olan öğretmen Celâl Öztaş'ı köy meydanında kurşunla öldürmüş-
tür. 

Öldürme olayları köyün meydanında cereyan etmiştir. İkisi ge-
celeyin karanlıkta işlenmiştir. Bunlardan birinin faili  meçhul kal-
mıştır. Suç aracı olarak tabanca ya da av tüfeği  kullanılmıştır. 

III- Öldüren  ve Ölenler  Arasındaki  Yakınlık  Derecesi: 

Genellikle olaylar akrabalar arasında meydana gelmiştir. Aynı 
soy soptan gelen, aralarında mezhep ve etnik özellik farkı  olma-
yan gruplar arasındadır. Olaya karışanlar arasında farklı  inanç ve 
gelenekler yoktur. Sanıklar açıkça ve mertçe suçlarını kabul etmek-
ten çok, kaçamak ve inkâr yoluna sapmaktadırlar. Tanıkların % 
80 i bulma ve düzme kişiler olup yalancı tanıklık etmektedirler. 

Olaylar, genellikle şu noktalarda birbirine benzemektedir. 
Hepsi de ailenin küçük yaşta olanlarına işlettirilmektedir. Farklılık 
ise suç işleme yeri, zamanı ve suç araçları bakımındandır. Olayla-
rın ikisi gece işlenmiş ve gizli kalmıştır. Üçü ise gündüz ve köy 
meydanında işlenmiştir. Çoğunlukla av tüfeğinden  yararlanılmış, 
fakat  iki olayda tabanca kullanılmıştır. Aileden olmayan bir kişi 
de suça ortak kılınmıştır. 
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Ölüm sırası taraftan  en itibarlı ve nüfuzlu  olan kişiye yö-
neltilmektedir. Şimdi sırasının Tıp Fakültesinde okuyan bir genç-
te olduğu söylenmektedir. 

IV- Bugünkü  Durumu: 

Olaylar yüzünden Servetler'den ve Küçükler'den üçer aile 
Burç'u bırakarak Gaziantep kentine göçmüşlerdir. 

iki soydan geri kalanlar, birebirlerine "surata" "merhaba" der-
ler ve resmî toplantılarda biraraya gelebilirler. Buna karşı, olay 
bitmiş sayılamaz. Heran yeni bir olay patlak verebilir. 

Olaylara karışan sanıklardan Mustafa  Servet'i öldürdüğü iddia 
olunanlar, uzun süre tutuklu kaldıktan son da, kanıt yetersizliğin-
den beraat etmişlerdir. Kara Ahmet Küçüık'ü -vuran ise, yaşı küçük 
olduğundan 20 yıllık cezası 14 yıla indirilmiştir. Mehmet Servet'i 
vuran henüz tutukludur. Mehmet Kiiçük'ü vuranlardan ikisi de tu-
tukludur. Bunların yargılanmaları devam etmektedir. Celâl Öz-
taş'ı vuranın durumu da aynıdır. 

V- Tarafların  Toplumsal,  Ekonomik  ve Siyasal  Güçleri: 

Servetler 15 hanedir 7-8 erkek ve 15 kadm nüfusa  sahiptir. Kü-
çükler ise, 20 hanedirler. 

Servetlerden bir küçük memur, bir tıp öğrencisi, iki kişi tica-
retle uğraşmaktadır, (biri toptancı, diğeri kabzımal) Geri kalanlar 
ise çiftçi  olup bağcılık ve hububat tarımı yapmaktadırlar ve genel-
likle orta halhdirler. 

Küçüklerden üçü nakliyatçıdır, birer kamyonları vardır. Dör 
dü Gaziantep Belediyesi'nde işçidir. Öbürleri ise çiftçilik  yapmak-
tadırlar. Nisbeten daha zengindirler. 

Servetler 1930'dan bu yana çoğunlukla CHP, lidirler. İçlerin-
den yalnız biri (komisyoncu) TÎP lidir. önderleri, ancak örgütü 
varken CHP başkanı idi, bugün ise temsilcisi durumundadır. 

Küçük ise Adalet Partisine mensuptur. Daha önce DP li idiler. 
Muhtar Küçüklerdendir. Ancak, seçim sırasında CHP li gözüküp 
sonradan AP ye geçmiştir. 
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Servetlerin hepsi ilköğretimini yapmışlardır. Bir de yüksek öğ-
renimde olan çocukları vardır. Bunların eskidenberi okur yazar 
kimseler olduğu anlaşılmaktadır. 

Küçüklerin ancak yarısı ilkokulu bitirmiştir. Evlenme duru-
munda olanların hepsi iki ailede de evlidir. Küçüklerden bir kişi-
nin daha önce kan gütmeyle ilgili olmayan bir suçtan dolayı sabı-
kası vardır. Bundan otuz yıl önce Kürt Abbas denen Yıldızlar 
ailesinden biri Küçüklerden biri tarafından  yaralanmış, yaralanan 
babası da onun işini yarım saat içinde bitirmiştir. Servetlerde böy-
le bir olay görülmemiştir. Küçüklerden bir kişide frengi  vardır, 
bunlardan biri tedavi altındadır. Her iki aile de köy tarafından  zor-
ba olarak tanınır. 

VI- Olayın Yankıları: 

Köylüler gerçekten olaylardan acı duymuşlardır. Çünkü öldü-
rülenler genellikle konuk ağırlayan hatırı sayılan kişilermiş. Üzün-
tü bugün de devam etmektedir. Cenaze töreninde arasında karı-
şıklıklar olmuştur. 

imam, hutbede taraflara  öğütler vermiş, bir hacı da her iki 
tarafı  barıştırmak istemiş, fakat  bu uzun süreli olamamıştır. 

Köylüler arasında "iyi oldu birbirlerini temizlediler" diyenler 
dlduğu gibi tepki gösterip, tarafları  destekleyenler de olmuştur. 

Kulak gazetesi Burç'ta görevini yapmış, lâf  taşıma ve "miina-
fı!klık"ta  rolünü göstermiştir. "Bunlar birbirlerine düşmezlerse bi-
ze de lâf  düşmez" denilmektedir, iki büyük ağaç dikilmiş, bunlar 
arasında başka ağaç yetişemez. 

Bunlar birbirlerini temizlerlerse, ötekilerde bundan yararlana-
rak gelişebilirler. "Bu bakımdan kışkırtma, münafıklık,  daha önce-
den bu işleri hazırlama dokusu kendini hissettiriyor. "Munafıkm 
parası olmaz, münafıkm  sermayesi münafıklığı,  dilidir." denilmek-
tedir. "Senin kadına sövüyor, bu adam seni sevmiyor" gibi lâflar 
taşmıyor. Bu toplumda, on beş yıl önce dahi bir kadına laf  atılmış 
olsa bugün de etkisini gösteriyor. 

Her iki taraf  da, geride kalanın ailesine yardım ediyor, onları 
işe koyuyor, hatta okutuyor. Avukat tutmakta da yardım ediyor. 
Mehmet Servet bu yüzden 65.000 liralık toprak satmak zorunda 
kalmıştır. 
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Her iki aile de, kendi çıkarları yanında, köye de bazı çıkarlar 
sağlamışlardır. Kooperatifin  açılması buna örnek gösterilebilir. 
Her iki taraf  da konuk ağırlamada, fakiri  evlendirmede rol alır. 
Böylece, bir tampon mekanizma görevini yerine getirir. 

Gazeteler ve yersel basın, olaya ilgi göstermiştir. Çevre köy-
lerden cenazeye gelenler olmuştur. Geçmişi ve geleneği olmadığın-
dan bu olay için herhangitbir ağıt yapılmış değildir. 

Olayın yankısı devam ediyor. Güvensizlik yaygın. Her evde si-
lâh bulunduruluyor. Bir zararı dokunur diye halk genellikle bun-
lardan yana görünmekten ve onlarla temas etmekten kaçmıyor. 
Zaten her iki taraf  da ayrı ayrı mahallelerde oturmaktadır. Dava-
nın sonucunu bilmemeleri de bunda etkili olmaktadır. 

Siyasal çevreler kendi taraflarının  korunması ve savunması 
konusunda ilgi göstermektedirler. 

Halk, mahkemelerin yavaş işlediğinden yakınmaktadır. "Sü-
ratle işlese ve anında suçlular cezalandırılırsa, ipe çekilse bu olay-
lar devam etmez" kanısı halk arasında yaygındır. 

VII- Hazırlayıcı  ve Sürdürücü  Nedenler  : 

Siyasal ve Ekonomik nüfuz  olayın başlıca nedenidir. 

a) Başlattıran  Nedenler:  , 
Etkinin Derecesi 

Çok Orta Az Hiç 

b) Devam Ettiren  Nedenler 

Adaletin suçluyu mutlak olarak 
cezalandırmaması 
Kişinin aile onurunu temizleme 
ereği 
Ailede yaşlı erkeklerin teşviki 
Ailede yaşlı kadınların teşviki 
Kabile ya da aşiret ileri gelenlerinin 
tepkisi 
Toplumun etkisi, içten değil, yapma-
cık bir tepkidir. 

ı 

X 

X X 

X 

X 

c) Kan  Gütmenin Sürdürülmesinden  Ya-
rarlanmak  İsteyenlerin  Etkisi  Büyük-
tür : 
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Çok Orta Biraz Hiç 

— Mal, mülk ve kişisel çıkarlarını 
koruma amacı X 

— Aile reislerinin prestijlerini 
koruma amacı X 

— Toplumun kurallarını yerine 
getirme amacı X 

— Dinsel önderlerin etkisi X 
— Siyasaİ düşünce farklılaşmalarının 

yarattığı tepkiler X 

Nisan 1970 

Prof.  Cevat Geray'dan alınmıştır. 

ÖRNEKOLAY : 21 

Kavga ve Eski Bir Düşmanlık Yüzünden Çıkan Kan Gütme 

Olay, Gaziantep'in Kilis İlçesine bağlı Eylen Köyünde geçer. 
Köy, 255 nüfuslu,  50 evi bulunan, dağınık olarak yerleşmiş bir 

dağ köyüdür. 
Eylen'in üçe bölünüşüne neden olan kan gütme olayını köylü-

ler şöyle anlatmışlardır : 
Öne Celâ1!ilerin oğlu çolak Mehmet, Mehmet Yılmaz'm babası 

Mennan'ı vuruyor ve Suriye'ye kaçıyor. Onbeş yıl kadar orada ka-
lıyor. Genel aftan  yararlanarak köyüne dönüyor. Bu cinayetin ne-
deni bir hırsızlık olayıdır. Köyde bir ev soyuluyor. Çolak Mehmet, 
bunu Mennan'dan biliyor. Bu yüzden aralarında kavga oluyor. Ne-
ticede kavga, Mennan'ın öldürülmesiyle sona eriyor. Gerçi cinayet-
ten sonra araya barıştırıcılar giriyorsa da, bu, kan gütmeyi önleme-
ye yetmiyor. Cinayet, bir kızgınlık nedeniyle olduğu için iki aile 
birbirlerine kan vermek suretiyle barışıyorlar. Aradan 25 yıl geç-
mesine rağmen bu iki aile karşılaştıklarında selâmlaşırlarsa da 
hiçbir suretle birbirlerine gitmezler. 

Köyde kan gütmeyi şiddetlendiren ikinci cinayet yine Celâliler 
tarafından  işlenmiştir. Horo kâhyası kardeşi oğlu Akif  Sahur za-
manı Zibil (gübre) çekerken vurulur. Vuranın kim olduğu biline-
mezse de aralarında kan gütme olduğu için Celâlilerden kuşku du-
yulur (yıl 1959). Bundan sonra kan gütme yeniden alevlenir. Ertesi 

87 



yıl (1960) Celâlilerden Çolak Methmet'in oğlu Mustafa  vurulur. On-
lar da Korolardan kuşkulanırlar. Vurulan Horo, kâhyanın kendi 
güveysiydi. Bu cinayet de ispat edilemez. Tekrar bir yıl sonra Ço-
lak Mehmet'in yeğeni Nüveyran Horo kâhyayı ve Horo kâhyanın 
halası oğlu İbo'yu Kilis'in içinde vurur. Cinayet, bir kahvede Nü-
veyranla karşılaşan Horo Kâhya-îbo arasında dostça sigara ikram 
edilirken cereyan etmiştir. Nüveyran ikisine sigara ikram ederken 
derhal tabancasını çekip vuırur. (1961 Ekim). Bir yıl sonra Horo 
kâhyanın oğlu Çolak Mehmet'i Kilis yolunda öldürür. (27 Eylül 
1962). ilk cinayet 1929 da Mehmet Polat tarafından  işlenmiştir. 
Mehmet Polat'm kız kardeşini Horo Yıldız kaçınmıştır. 

Mehmet Polat, hem kız kardeşini hem de Horo Yıldızı öldürür. 
Bir süre dağda eşkiyalık yaptıktan sonra yakalanır. Beş yıl hapis-
te kalır. Sonunda genel aftan  yararlanarak çıkar. Horo ailesiyle 
aralarındaki kan gütmeyi kaldırmak için Mehmet Polat'a Horo 
Yıldız'ın amcası, kızını verir. Böylece iki aile barışır ve akraba 
Olurlar. Mehmet Yıldız, "Bu kan gütme vücudumuzda verem gibi-
dir. Bir türlü söküp atamıyoruz. Bakın bu Mehmet Polat'a hâlâ 
hürmet ederim. Kendisine kız verdim barıştık. Köyümüzün de en 
yaşlısı ama arada sırada ona kızdığım olur." demesi üzerine Meh-
met Polat: "Ülen ihtiyarlığıma falan  bakmayın, ben sizin ailenin 
tümünü temizlerim. Korkunuzdan, bana kızınızı nasıl verdiniz" 
diye kökredi. Bunun üzerine Mehmet Yıldız: "Bire emmi artık 
yakamızı bırak akraba değil miyiz? diye yanıt verdi. Gerçekte Meh-
met Polat Horo Yıldızı öldürmüş ise de kaçırılan kız kardeşi oldu-
ğundan dâvâda hakkı daha büyük. 

Babası kan gütme yüzünden öldürülen Mehmet Yıldız bu duy-
gusunu şöyle anlattı. 

"Babamı öldürenler köyün civarından geçerken yüreğim hâlâ 
cız eder. Gerçi onlarla kız almaik suretiyle akraba olduk barışmak 
için. Bana da kızlarını vermek istediler, fakat  ben almadım. Ama 
akrabalarımdan alan oldu. içimde kan gütme, bu akrabalık yüzün-
den küllenmiş gibidir. Allah rası olsun. Onlar da benim bulundu-
ğum yere pek gelmezler. Gözüme görünmekten sakınırlar." 

Nisan 1970 

Prof.  Dr. Cahit Tanyol'un "Eylen Köyü" isimli monografisinden  alın-
mıştır. 
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ÖRNEKOLAY : 22 

Adî Bir Cinayet Yüzünden Çıkan Kan Gütme 

Antep Hapishanesinde Yaylacık Cinayetinden hükümlü Meh-
met Aber'in ağzından : 

Bundan 41 yıl önoe Ahmet Kâhya adında biri vuruldu köyü-
müzde. Ahmet'in 10 yaşında bir çocuğu kaldı. Bu çocuk yetti bü-
yüdü, evlendi. 6 tane oğlan, çocuğu dünyaya geldi. Sonra bunlar 
sıra ile ormanda öldürüldü, yolda belde öldürüldü velhasıl öldürül-
dü, öldürüldü... Evde kıran artığı son kalan oğluna gelince, o da 
tuttu 41 yıl önceki öcü almak için dedesini öldüreni çekip öldür-
dü. îş iddiaya binince sonra tuttu onlar da onları. Bu yüzden köy-
den 9 hane göç etti. ötedenberi gelenek böyledir. Vurulan taraf  ço-
ğalınca, vuran taraf,  piliyi pırtıyı toplar, köyden göç eder. Böylece 
o günden bu yana köyümüzde en az 22 kişi kurşunlaşmada gitti. Bu 
ölenin 15 tanesi bizzat ya kendisi öldürdü ya da öldürttü. Ortaklık 
bir süre yatıştı. Sonra o tarafın  Özçetin ailesi ile, bu tarafın  Akdağ 
ailesi arasında bir kız ahp kaçırana yüzünden bir-kapışma daha ol-
du. Bizim burada gelenek böyledir. Kızı kaçıran taraf  mutlaka 
vurulur. Sonra tutar onlar da onları. 

Nisan 1970 

H. Aytekin'den alınmıştır. 

ÖRNEKOLAY : 23 

Arazi Anlaşmazlığı Yüzünden Çıkan Kan Gütme 

Antep Hapishanesinde bir hükümlünün ağzından: 

Adım ibrahim Aslan. Nizip'in Kızılcakent köyündenim. Kö-
yüm 350 hane. Okulda üçe kadar okudum. 18 yaşında evlendim. 
30 yaşıma kadar köyde çift  çubukla uğraştım. 5 çocuğum oldu. O 
günlerde bir arazi yüzünden kavgalı olduğumuz taraf,  kardeşimi 
pusuya düşürüp öldürdüler. Durulur mu hiç? ben de onlardan iki 
tanesiyle kavga çıkardım. Tabancaları yanlarında idi. Tam atarlar-
ken ben onlardan önce davranıp ikisini de öldürdüm, idam hükmü 
giydim. Sonra cezam 24 yıla indi. Sonra af  çıktı. Derken dışarı çık-
tım. Ben içerdeyken bir kardeşimi daha vurmuşlar. Ben evlendim. 
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Hasım tarafından  (biri vuruldu. Beni tekrar hapse aldılar. Kardeş-
lerimin ikisi de hapiste. 

Avukatlara 9500 lira harcadık. 

Nisan 1970 

H. Aytekin'den alınmıştır. 

ÖRNEKOLAY : 24 

Toprak Anlaşmazlığı ve Kişisel Çekişme Yüzünden Çıkan Kan 
Gütme 

İkinci Meşrutiyetin ilânından çok önce Doğuda ağaların hü-
küm sürdüğü devir. Bir rivayete göre Arabistandan, diğer bir ri-
vayete göre Urfa'nın  Suşehrinden Cıbranlı Aşiretine mensup üç 
kardeş Ali, Yusuf  ve Hacı Şahberat Köyü'ne yerleşirler. Bunlardan 
Ali ile Hacı'nın ana babaları bir, Yusuf'un  anası ayrıdır. Şeyh Sait 
İsyanına katılan ve daha sonra Bitlis'te idam edilen Halil Bey'i 
Cibri, bunların aşiret reisidir. 

Civar köylerde yaşıyan ağalar bu üç kardeşi himayeleri altına 
almaya çalışır fakat  başaramayınca kardeşleri aralarını açmaya 
uğraşırlar. Ağalar bunlara, silâh, cephane yardımı yaparlar. Gerek 
nüfus  artışı ile toprak darlığı ve gerekse (asıl olan da bu) ağala-
rın el altından yardım ve çalışmaları sonunda kardeşlerin araları 
bozulur. Ağalardan birinin oğlu (Şevki) bu kardeşlerden Yusuf'un 
evine gelir. Yusufanlar  Şevki'ye; falan  ağa sizin bize gelmenizi iste-
miyor derler. Buna karşı Şevki "sizin hatırınız olmasa ben onları 
atımın bilmem neyine de saymam" der. Bunu karşı taraftan  bir ka-
dın duyar ve evine gelirken kendi taraflarından  olan bir gence rast-
lar. Delikanlı, kadına, nereden geliyorsun diye sorar. Kadın : "Siz 
ölmüşsünüz bende mezarınızdan geliyorum" der ve meseleyi anla-
tır. 

Mevsim Sonbahar, Sultan Reşat Devri, yıl 1907. Olayı dinle-
yen delikanlı silâhını alır ve o anda dışarıya çıkmış olan Şevki'ye 
"Sen böyle böyle demişsin öyle mi" der ve ateş eder. Şevki içeri 
kaçar ve böylece ilk olay patlar. Bu olayda karşılıklı çarpışma tam 
4 gün sürmüştür. Çarpışmanın bilânçosu : 12 erkek ve 1 kadın ol-
mak üzere 13 ölü. -Hükümetin zayıf  zamanıdır. Kaatiller dağa çı-
kar ve bir yıl sonra ilân edilen ikinci meşrutiyet nedeniyle çıkarı-
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lan aftan  yararlanırlar. Bu olayın oluştuğu sırada Muş Mutasarrıf-
lıktır. Şimdiki Şelur (Meşeiçi) köyü de Şalhlberat'ın otlağı idi. Şeyh-
ler araya girerler ve kardeşlerden Yusuf,  Şelur'a yerleşir. Ali ve 
Hacı ise Şahberat'ta kalırlar. 

Cihan Savaşı gelip çatmış, köy Rus ve Ermeni Kuvvetlerince 
işgal edilmişti. Köylüler, köyü terkeder ve Kosor dağında düşma-
na karşı mevzî alırlar. Ermenilerle yapılan bir çatışmada, Erme-
nileri bozguna uğratırlar. Ele geçen silâh ve cephaneyi sen aldın, 
ben aldım derken, Şahberatta kalan Ali ve Hacı kardeşlerin ara-
sındaki tartışma düşmana karşı birleşen silâhlarının, bu kez biri-
birlerine çevrilmesi ve iki ölü ile son bulur. Böylece önce anlaşmış 
olan iki kardeşin de arası açılır. Bunlar ilki yıl Urfa,  Diyarbakır 
yöresinde çarpıştıktan sonra tekrar Şahlberat'a dönerler. Böylece 
2.5 yıllık bir ayrılıktan sonra tekrar kanlı köyde birleşirler. 

Harpten sonra; Ali-Hacı'mn torunlarından İsa, Mal almak için 
y Niftik  Köyüne gider. (Niftik  Köyüne Şelur'dan geçilerek gidilir), 

tısa malı alıp Şelur'dan Şahberat'a geçerken, Yusuf'un  torunların-
dan Süleyman'ı Hello îsa'nm ardına düşer. İsa'm bundan haberi 
yoktur. Süleyman İsa'ya bir el ateş eder. (İsa ilk büyük çatışmada 
Süleyman'ın sol gözünü kurşunla kör etmiştir). İsa yaralı olarak 
evine kadar gelir. İsa'nın kardeşi Halef,  kardeşinin başına gelenleri 
dinledikten sonra öç peşine düşer. Fakat öcü bizzat Sü-
leyman'dan almayı düşünmez. Tanınmış, mevki sahibi olan Süley-
man'ın amcası oğlu Yüzbaşı Tacdin'i Ferro'yu öldürmeyi tasarlar. 
Tacdin'i Ferro'nun Şelur'da bir değirmeni vardır. Kendisi bu de-
ğirmene gelirken Halef  Tacdin'i vurur ve kaçar. Bir süre dağlarda 
dolaştıktan sonra Tırçonk Köyü'nde kendi kabilelerinden olan 
Halit'i Beko'nun evine gelir. Vurulan Tacdin'i Ferro ölmemiştir ve 
garip bir rastlantı olarak o da Haleften  habersiz Tırçonktaki akra-
ba Halit'i Beko'nun evine gelir. Halef  ve Tacdin birbirlerinden ha-
bersiz aynı evde misafirdirler.  Bu iki düşmanın Halit'i Beko'nun 
bersiz ayni evde konukturlar. Bu iki düşmanın Halit'i Beko'nun 
ler yapmak, ortalığı karıştırmak ve bu iki düşmanı birbirine dü-
şürtüp öldürtmek için, Tacdin'in yanma gider, ev sahibi Halit'i Be-
ko'ya, "Halefi  çağır yanıma gelsin, konuşalım" der. Halef  içeri 
girdiği zaman kendisi tarafından  vurulan Tacdin'i bir köşede, Sadi 
Ağayı da öteki köşede oturmuş bulur. Kısa bir şaşkınlıktan sonra, 
kendisi tarafından  vurulan, fakat  Ölmeyen Tacdin'e doğru ilerler 
ve elini öper, Sadi Ağa şaşırmıştır. Bu sırada Halef  Sadi'ye döneT 
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ve aynen şöyle söyler. "Bu benim amcamdır. Ben bir köpeklik et-
tim, bunun ayağım tuttum, yarın senin başını tutacağım." Sadi 
ağa geldiğine bin pişman çııkıp gider. Ev sahibi Halit'i Beko bu 
sonuçtan son derece memnundur. Bu olaydan sonra Taodin, Ha-
lefi  yaptığına karşılık evine davet eder, giydirir, silâhlandırır ve 
bir hafta  da konuk ettikten sonra bizzat kendisi Şelur'dan alır 
Şahrebat'a götürür; böylece barışmış olurlar. 

Bu olaym üzerinden uzun bir zaman geçer. Bu sırada Yusu-
farilardan  büyük olarak Muhiyettin, Alianlardan ise Sabri vardır. 
Bunlar bir taraftan  kendi durumlarını düzeltirken, bir taraftan  da 
bu kan dâvâsını yürüterek fırsat  buldukça birbirlerini öldürürler. 

Muhiyettin-i Ferro Şemiran Dağında Sabri'nin tarafından  olan 
Mehmet Emin Arslan'ın önünü keserek öldürür (Muhiyettin-i Feı-
ro Meşeiçi (Şelur) Köyünde oturmaktadır.) Mehmet Emin'in ölü-
mü üzerine, Sabri'nin adamları silâhlanıp Muhiyettin'in üzerine 
yürür ve akrabalarından olan Rızanın oğlu Mustafa  diye birini öl-
dürürler. Üçüncü sefer  Alianlar tarafı,  Yusuflardan  Aıhmet ve Çer-
kez i Kulungo Yaylasında çobanlık yaparken öldürmüşlerdir. 

Kulungo yaylasında öldürülen Ahmet'in 6-7 yaşlarında bir oğ-
lu vardır. Adı Sadi. Amcaları, olayı Sadi'ye anlatırlar ve "elin silâh 
tuttuğunda babanla amcanın öcünü almanı senden bekliyoruz" 
diye telkinde (bulunurlar. Aradan zaman geçer ve Sadi büyür. 
Bir gün, babasını ve amcasını öldüren Ezmain Şahiberat'a gelir. 
Bunu gören Sadi silâhmı alır ve Ezmain'in geçeceği yol üzerindeki 
bir harabede pusuya yatar. Ezmain köyden çıkıp iyice kendisine 
yaklaşmca, Sadi ayağa kalkar ve Ezmain'e şöyle der : "Sen geçmiş 
tarihte, Kulungo Yaylasında benim babam ve amcamı öldürdün. 
Şimdi ya beni de Öldürürsün, ya da ben seni onlara kurban ede-
ceğim". Ezmain Sadi'nin sözlerine önem vermiyerek; Ulan 
sen çocuksun, gelirsem kafanı  ezerim" der ve yoluna devam eder. 
Bunun üzerine Sadi silâhına sarılır ve bir el ateş eder. Kurşun Ez-
main'in bacağını deler, atını öldürür. Sadi, atla birlikte yere dü-
şen Ezmain'in kafasına  ikinci bir kurşun sıkarak onu da öldürür. 

Yukardaki cinayeti işleyen Sadi, Ezmain'in tüfeğini  de alıp 
firar  eder. Yusufanlar  Alianları şikâyet ederler ve bunlardan 7 ki-
şi yakalanarak Muş Cezaevi'ne hapsedilir. Muş Adliyesinde yapı-
lan birkaç duruşmadan sonra da Bursa Cezaevine sürgün edilir-
ler. O sıralarda yine Yusufanlar  Alianlardan olan Halefi  askerlik 
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yapmamış, asker kaçağı diye şikâyet ederler. Halef  : Biziım 7 adamı-
mız hapis, eğer ben de asker olursan düşmanlar bizim namusumu-
zu "Payimal" ederler diyerek firar  eder. Bu sırada Bursa Cezaevin-
de olan 7 kişiden ikisi (Mehmet Arsilan ile Hüsnü Arslan) esraren-
giz bir şekilde söylentiye göre zehirlenerek öldürülmüşlerdir. 

Asker kaçağı Halef,  Bursa Cezaevindeki Mehmet'in ölüm ha-
berini almış, oldukça üzgündür. Bir gün, kendisi gibi firar  ve eş-
kiya olan arkadaşı Ali ile Şemiran Dağı eteğinde, yol kenarındaki 
bir ağacın gölgesinde uyuyordu. Gözcülük yapmakta olan Ali, altı 
atlının yoldan geçtiğini görünce Halefi  uyandırır. Uyanan Halef, 
geçenlerin Yusuf  anlar dan olduğunu görünce şöyle bağırır: "Siz 
benim akrabalarımı şikâyet ettiniz ve hapse attırdınız, iki adamı-
mız Bursa'da öldü. Şimdi ben de sizden iki kişi öldüreceğim" ateş 
eden Halef,  Ramazan ve Başram diye iki amcaoğlunu öldürür ve 
tekrar dağa çıkar. 

Bursa Cezaevinde Ölen Mehmet ve Hüsnü'nün küçüik oğullan 
Filit ve Mehmet Nuri köyde çobanlık yapmaktadırlar. Bir iddiaya 
göre bu iki çoban kendi aralarında, Yusuf  anlardan Şemso (Şem-
settin) tanıklık yaptı ve onun tanıklığı üzerine babalarımız yaka-
landı ve Bursa Cezaevinde öldüler. Biz de onu öldürelim diye ka-
rar alırlar. Bir gün Şemso oğlu izzettin ile Bitlu Köyü'nden gelir-
ken, Filit ve Mehmet Nuri önlerine çıkarak her ikisini de öldürür-
ler. Diğer bir iddiaya göre Şemsettin'in oğlu izzettin tüccardır ve 
herkes tarafından  sevilir, izzettin 1956 da Muş'un ova köylerinin 
birisinde 2.500.- liraya bir at alır ve arkadaş olduğu bir kaç kişi 
ile bahse girerek; Gogak Köyü-Seydani köprüsü arasında, atlan 
yarışa sürerler. Yarışta izzettin öndedir. Ganisipi Köyünü geçin-
ce atının ayağı kayar ve düşer. At sakatlanmış izzettin'in kolu ve 
başı kınlmıştır. Ganisipi Köylüleri yardıma koşarlar. Izzettin'in 
ricası üzerine atın başını keserler ve orada gömerler. Kendisi de 
Bitlu Köyüne getirilir. Izzettin'in kardeşi Kutbettin ve beş amca-
sı oğlu olay sırasında asker, küçük kardeşi Selâhittin ise, 12 yaşın-
da olup hem Kur'an kurslarına gidiyor, hem de yeni yazı okuyor. 
Babası Şemsettin ise, 50 60 yaşlarında olup oğlunun başına gelen-
leri duyar duymaz Bitlu Köyüne gider. 

Alianlar tarafı  olayı duymuştur. Bunu fırsat  bilerek ölen 
akrabalarının çocuklannı çağırıp onlan öç almaya, Şemset-
tin'e tuzak kurmaya ikna ederler. 11 silâhlı kişi Şemsettin ile oğ-
lu Izzettin'in geçeceği yol üzerine pusu kurarlar. Bunlar tuzak ku-
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radursunlar, herşeyden bihaber Şemsettin; oğlunu atın üzerine 
bağlamış, kendisi de atın başını çekerakten Bitlu'dan köye gel-
mektedir. BaJba ve oğlunu öldürülmesini üzerlerine alan 11 kişi 
9 u mevziye yatarlar ve ikisi de ileri giderek Şemsettin'i karşılar-
lar (Bunlar aynı zamanda Şemsettin'in de akrabalarıdırlar). Bu 
iki kişi hal hatır sorup îzzettin'le öpüşüp koklaştıktan sonra İz-
zettin başından geçenleri anlataraktan yollarına devam ederler. 
Bu arada bunlardan birisi atm gemini Şemsettin'in elinden alır, 
neden kendilerine haber vermediği için de sistem ederler. Tam pu-
suya yatanların hizasına geldikleri zaman; bu iki kişiden biri yaralı 
İzettin'e bir el ateş eder, diğeri de yine İzzettin'e söylendiğine gö-
re 40 bıçak vurur. Diğer mevzidekiler de çıkıp Şemsettin'i öldürür-
ler. Köylerine dönüp Arincikliler (Şahlberat'la Bitlu arasında bir 
köy) bizim adamlarımızı öldürdüler diye yaygarayı koparırlar. Di-
ğer taraftan  yine kendileri, gidip karakola bilgi verirler. Tutu-
lan ilk zabıtta verdikleri ifade  ile suç Arincik'ten bir kaç kişinin 
üzerine atılır. Savcı, hâkim, doktor ve ilgililer olay yerine tahki-
kata gelmiş, komşu köyler olay yerine dökülmüş ve mahşerî bir 
kalabalık sonucu hayretle beklemektedirler. Hayret, ölmüş olan 
Şemsettin başını yerden kaldırmış ve etrafındakilere  şöyle diyor : 
"Neden kaçıyorsunuz, tanrının meleği geldi beni kaldırdı ki ifadem 
doğru alınsın ve kanım kaybolmasın". Kendisini ve oğlu îzzettin'i, 
Sabri'nin oğlunu, yeğenlerini öldürdüğünü söyler ve oğlum Sela-
hattin'e isöyleyin öcümü o alsın dedikten sonra bir daha uyan-
mamak üzere gözlerini kapar. 

Selâhattin o sırada 12 yaşındadır. Babasının vasiyetini yerine 
getirmek üzere Ağabeyisi İzzettin'in tüfeğini  alıp firar  etmiş olan 
kaatillerin ardına düşer. Yıl 1956, Selâhattin'in candan yanacak 
bir yakını kalmamıştır. Şeh Veli Köyü'nde oturan dayıları onu 
yanlarına alır ve Selâhattin 3 ay kışı Şeyh Veli'de geçirir. Bahar 
olunca dördüncü ayın birinde öç almak için tüfeğini  alıp kendi 
köyüne tekrar döner. 

Şemsettin ve îzzettin'i öldüren asıl kaatiller ellerini kollarını 
sallayıp gezerken suçu üzerine alan diğer iki kişi Muş. Cezaevi'nde 
yatmaktadırlar. İşte Selâhattin bu asıl kaatillerin ardına düşer ve 7. 
4.1957 de Muş'da hapis yatan masumları kurtarmak için Doğante-
pe'den hareket eden ve asıl suçluların da içinde bulunduğu 7 kişilik 
silâhlı ve üzerlerinde, söylendiğine göre 40.000 lira para bulunan 
atlı kafileyi  takip ederek Varto'ya bağlı îşbahan Köyü altında ya-
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şitı ve amcası oğlu Gıyasettin'Ie birlikte önlerini keserler. Babası-
nın ve kardeşinin gerçek kaatillerinin ikisini de öldürürler. Hacı 
Sabri ve başka iki kişiyi daha yaralarlar, kurtulan atlar geri Şafı-
berat'a dönerler ve olayı Karaağıl Bucağı na iletirler. Yapılan tele-
fon  muhabereleri sonucunda Muş-Bulanık, Varto müfrezeleri  ha-
rekete geçer. 

Mevsim İlkbahar. Kar yeni kalkıyor, soğuk, aynı zamanda Ra-
mazan Ayı. Bu iki amca oğlu tam 12 gün dağlarda kalırlar. 12 gün 
sonra Şeker Bayramına 2 gün 'kala Şahreibat'a komşu Koyunağılı 
Köyü'ndeki Şeyh Sahiyettin ve kardeşi Nurettin bu iki amca oğ-
luna dağda rastlar ve alıp evlerine götürürler. Diğer taraftan  giz-
lice, Şahberat'taki Hacı Sabri'ye gidip; 10.000 lira para ve Selâhat-
tin'in elindeki tüfeğini  kendisine verdikleri takdirde çocukları ken-
dilerine (teslim edebileceğini söyler. Hacı Sabri, Şeyh'in koşullarını 
kabul eder. Çocuklar hayatları üzerinde oynanan çirkin kumardan 
habersiz, 12 günün verdiği yorgunlukla derin derin uyurken, Şeyh'-
de gece kendilerini koruma görevini üzerine almıştır. Selabâttin'in 
kendi deyimi ile "Şeyh Şeytan" bunlar uykuda iken silâhlarını alıp 
pencereden Sabri'nin 12 silâhlı adamına teslim eder, sonra da on 
lara çocukların uyuduğu odanın kapısını açar. İçeri dalan 12 silâh-
lı, yatakta iken Gıyasettin'in ellerini bağlarlar. Selâhattin'i de bağ-
lamaya uğraşırken, kim olduklarını sorar. -Oda karanlıktır- karşı 
taraftan  birisi kendilerini tanıtır ve kalkın der. Selâhattin, bir 
ışık yakılmasını ister. Amacı, gelenlerin jandarma olup olmadığını 
öğrenmektir. Şeyh Şeytan elindeki lâmbayı yakınca, Selahâttin, 
karşısında silâhlı 12 düşmanını görür ve gülümseyerek "Yahu ni-
ye bu kadar az geldiniz" der. Sonra şeyh Şeytan'a dönerek şöyle 
söyler "Ulan dinsiz, vicdansız, beni teslim ediyordun Hükümete 
teslim edeydin, niye düşmanlarımın eline verdin." Şeyh'te ses yok. 
12 kişi Gıyasettin'i ve Selâhattin'i kaldırarak ellerini birbirine bağ-
larlar. Bu sırada Gıyasettin "beni öldürün Selahattin'e karışma-
yın" der. Fakat karşı taraf,  "Ne sen, ne de Selahattin kurtulacak" 
diye yanıt verir. 

Vakit gece yarısı, dışarısı göze parmak sökulsa görülmeyecek 
kadar karanlık, hafifçe  bir yağmur çiselemektedir. Elleri birbiri-
ne bağlı olduğu halde çocukları dışarıya çıkarılır. Bu sırada Sela-
hattin'in mavzer tüfeği  ve 5.000 lira Şeyh'e verilir. Geriye kalan 
miktar bilâhare verilecektir. Bunları alan Şeyh hemen geriye dö-
nüp evine girer. 
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Bu 12 kişi Selâhattin'i ve Gıyasettin'd, Şahlberat'la Akrak (De-
mirkapı) arasındaki Tap Suyunun, Muş Bulanık yollunun geçtiği 
köprüsü altına getirirler. Tap Suyu oldukça derin, aynı zamanda 
İlkbahar mevsiminde eriyen kar suları ile de iyice kabarmıştır. 
Bunlardan bir kısmı bu iki çocuğu hemen öldürelim, diğer bir kıs-
mı ise suya atıp arkadan kurşuınlayalım diyorlar. Bunlar bu şekil-
de konuşurlarken Selahattin ve Giyasettin elleri birbirine bağlı ol-
duğu halde kendilerini suya atarlar. 12 kişi hemen silâhlarına sa-
rılır ve bir kısmı köprüden öteye geçerek başlarlar suıyu taramaya. 
Suya iki taraf  devamlı ateş etmektedir. Şimdi bu kısmı biz de 
Selahattin'in ağzmdan dinleyelim: "Suya atıldıktan sonra, bir ke-
re suyun yüzüne çıktığımızı anımsıyorum. Daha sonra suyun için-
de alt üst ola ola bir süre gittik. Birden kendime geldiğimde 
Murat'a 20-25 metre kalmıştı ki, burada Tap Suyu yayılır ve derin-
liği azdır. Tap'm Murat'a karıştığı ada ağaçlıktır. Ben bir ağacın 
köküne tütündüm ve Gıyasettin'i yanıma çektim, ama nerde, Giya-
settin ölmüştü. Aklım başımdaydı ama elim kolum bağlıydı. Kurta-
ran Allah; kolumu çektiğimde ipler elbise söktüğü gibi çıt çıt kırıldı. 
Cenazeyi orda bırakıp kendim Akrak Köyü'ne yollandım". Çocukla-
rın suya atıldığı yerle Murat arasındaki 300-350 metrelik mesafede 
suya sürekli kurşun yağdıran 12 kişi nihayet cenazeyi bulurlar. Ki-
mi Selahattin der, kimi Giyasettin der ve kaybolan ikincisini arar 
fakat  bulamazlar. Bu sırada Selahattin sırılsıklam vaziyette köye 
ulaşır ve Hacı Ali'nin penceresini çalar. Hacı Aliler Sahura kalk 
mışlardır. Kapıyı açıp Selahattin'i içeriye alırlar. Selahattin'in ve 
Gıyasettin'in macerasını herkes bildiği için Hacı Ali, Amcası oğlu-
nun nerde olduğunu sorar o da durumu olduğu gibi anlatır. 

O gece orada kaldıktan sonra ertesi gün Haci Ali kendisine bir 
silâh, 100 tane de mermi verir. Selahattin amcasına haber gönde-
rir ve olayı bildirir. Bu arada Gıyasettin'in cenazesi kaybolmuş-
tur. 

Liz Başçavuşu Feyzi Çavuş, Muş alay Komutanlığından kaatil-
leri bulmak için kat'i emir alır. Şeyh Şeytan yakalanır ve Selahat-
tin'in kendiline verilen tüfeği  evinde toprağa gömülü olduğu yer-
den çıkarılır. Selahattin'in annesi ve amcası tüfeği  tanır, tüfek  ken-
dilerine teslim edilir ve 10-15 gün sonra da Selâhattin'in eline ge-
çer. 

Kaatil tarafından  25 kişi dağa çıkmış, müfrezeler  bunları ara-
maktadır. Hacı Sabri kaçarken Diyarbakır'da bizzat Feyzi Çavuş 
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tarafından  yakalanıp Bulanık'a getirilir. Cenazenin yerini söyleme-
leri için gerek Sabri'ye, gerekse dağa çıkanların çoluk çocuğuna, 
yaşlı ihtiyarına, aJkıl almayacak işkenceler yapılır. Bir ay sonra, 
cenazeyi gömdükleri yerden gizlice çıkarıp Murat'a atarlar ve ce-
set Goğak Köyü'nün altında kenara çıkar. Yapılan otopside iki 
kurşunla öldürüldüğü saptanmıştır. 

Muş Valisi, Alay Kumandam Selâlhattin'i görür, konuşurlar 
fakat  tevkif  etmezler. 

Cenaze çıkarıldıktan sonra Şeyh Şeytan dahil 16 kişiyi hapse-
derler. Dağda beş kişi karşı taraftan,  bir de Selahattin olmak üze-
re 6 kişi firar  kalır. Bunlar birbirlerini aramaktadırlar. Nihayet 
1960 devriminden bir gün önce Eamirpet dağlarında karşılaşırlar, 
îlk ateş beşler tarafından  açılır, haberi olmadığı halde isabet alma-
yan Selahattin yere yatar ve mevzi alır. Selahattin'i vuruldu sanan 
karşı taraftakiler  yerlerinden fırlayıp  peş peşe koşmaya başlarlar. 
Selahattin tek kurşunla bunlardan ikisini vurur. Bunlar ölmeyip 
topal olarak halen yaşamaktadırlar. Diğerleri ise kaçarlar. 

1960 devri miride herkes teslim olur, yalnız Selahattin firardır. 
Bu sırada Muş Garnizon Kumandam, Binlbaşı Yüzbaşı köye gelip 
Selahattin'i ararlar. Selahattin gelir ve Garnizon Kumandanının 
elinden öper. K u m a n d a n teslim olması için kendi-
sine bir hafta  nasihat eder. Bu süre içerisinde dostlarla görü-
şüp vedalaştıktan soma 80 kadar atlı ile Karaağıl Bucağı'na kadar 
uğurlanır. Buradan Bulanık îlçesi'ne telefon  edilir, ilgililer kendi-
sini yarı yolda jiple karşılarlar. Jipe alırlar ve Şubeye götürürler. 
(Devrimden 15 gün sonra teslim olmuştur). Cezasının 45 gününü 
Bulanık'ta, geriye kalanını ise; Muş Cezaevinde tamamlar. Yaşı kü-
çük olduğu için ve öldürdükleri iOri kişiden birisini de boğulan am-
cası oğlu üzerine attıkları için, 6 yıl hapis yatmıştır. Hapisten son-
ra iki yıl askerliğini yapmış, şimdi ise, Muş'un içinde oturmakta-
dır. 

Diğer taraftan  Hacı Sabri iki yıl Muş Cezaevinde kalır, sonra 
reddi hâkim ederek Ağrı'ya nakledilir ve burada 5 ay sonra beraat 
eder. 

Bugün son olay üzerinden 9 yıl geçmiş ve aralarındaki barış 
durumu devam ediyor. Birbirlerine kız alıp vermişler ve konuşu-
yorlar. Taraflar  üzerlerinde silâh taşımıyorlar ve bu konuda karar 
almışlardır. \ 
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Olayın Özeti: < 

Olay, Cibranlı Aşiretinden olup Doğantepe'ye yerleşen Ali, Ha-
cı ve Yusuf  kardeşler ile bunların oğullan, torunları arasında ol-
muştur. Nedeni toprak darlığı, birbirini çekameme ve civardaki 
ağaların el altından yardım ve kışkırtmalarıdır. 

1. Olay: 1907 yılında Ali-Hacı ile Yusuf'un  tarafları  arasında 
olmuş ve bir kadın 12 erikek olmak üzere 13 kişi ölmüştür. Bu ilk 
çarpışma 4 gün sürmüştür. 

2. Olay: Birinci Cihan Savaşında, Muş'un doğusundaki Ko-
sor Dağında ilk olayda Yusuf'a  karşı birleşmiş olan Ali ve Hacı'nın 
tarafları  arasında olmuş ve iki kişi ölmüştür. 

3. Olay: Ali'nin torunlarından îsa, Niftik  Köyü'nden (kom-
şu köy) hayvan alıp Doğantepe'ye gelirken birinci olaydan sonra 
Şelur Köyü'ne göçen Yusuf'un  torunlarından Süleyman'ı Hello 
tarafından  yaralanır. 

4. Olay: Üçüncü olayda yaralanan îsa'nın kardeşi Halef  öcü- • 
nü bizzat Süleyman'dan değil, tanınmış mevki sahibi olan am-
cası oğlu Yüzbaşı Taodin'i Ferro'dan âlimayı düşünür ve Taodin'i 
vurur. Fakat Taodin ölmez. 

5. Olay: Yüsufanlardan  Muhiyettin-i Ferro Şemiran Dağı'n-
da, Alianlardan M. Emin Arslan'ın önünü keserek öldürür. 

6. Olay: M. Emin'in ölümü üzerine Alianlar silâhlanarak Me-
şeiçi (Şelur) Köyü'ndeki Muhiyettin'in üzerine yürürler. Rıza'nın 
oğlu Mustafa  diye birisini öldürürler. 

7. Olay: Alianlar tarafı,  Kulungo Yaylası'nda çobanlık yapan 
ve Yusufanlar'dan  olan Aıhmet ve Çerkez'i öldürürler. 

8. Olay: Kulungo Yaylasında öldürülen Ahmet'in oğlu Sadi, 
eli silâh tutunca, babasını ve amcası Çerkez'i öldüren Ezmain'i 
öldürür ve firar  eder. Bu olaydan sonra şikâyet üzerine Alianlar-
dan 7 kişi yakalanır ve Buırsa Cezaevi'ne sürgün edilir. Bursa'da 
Mehmet ve Hüsnü Aslan esrarlı bir biçimde ölürler. Bu sırada Ali-
anlar'dan olan Halef  hem eşikiya, hem de asker kaçağıdır. 

9. Olay: Eşkiya olan Halef  Şemiran Dağında Yusufaıüardan 
olan; Ramazan ve Bayram adındaki iki amca oğlunu öldürmüş-
tür. 
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10. Olay: Bursa Cezaevinde esrarengiz bîr biçimde Ölen Meh-
met ve Hüsnünün küçük oğulları Filiıt ve Mehmet Nuri, Yusufan-
lardan Şemsettin ve oğlu İzzetini öldürürler. 

11. Olay: Öldürülen Şemsettin'in 13 yaşındaki oğlu Selahat-
tin ve aynı yaştaki amcası oğlu Giyasettin, İşlbaihan Köyü yakanla-
rımda babasının ve kardeşinin kaatili olan ilki kişiyi öldürürler. 

12. Olay: Tuzağa düşürülerek yakalanan Selahattin ve Giya-
settin Taıp Suyuna atılır ve arkadan kurşunlanırlar. İsabet alan 
Giyasettin ölür, Selahattin ise kurtulur. 

13. Olay: Hamirpet Dağlarında düşmıan olan beş kişiyle kar-
şılaşan Selahattin karşılıklı atışma sırasında iki kişiyi bacakların-
dan yaralar. 

Nisan 1970 

Muş'un Doğantepe Köyü'nden E. Faikültesi. öğrencisi Dursun Gökdağ'dan 
alınmıştır. 

ÖRNEKOLAY : 25 

Su Anlaşmazlığı Yüzünden Çıkan (Kan Dâvâsı 

1953 yılının Sonbaharında Diyarbakır'ın Çınar llçesi'ne bağlı 
Aşağı Hanik Köyüne öğretmen olarak atanmıştım. 

Köy, 150 hanelik ve Diyarbakır-Mardin'i birbirine bağlayan 
ana yolun kıyısında idi. Okuldan başka tam teşkilâtlı bir de Jan-
darma Karakolu vardı. Köyde her aile toprak ve hayvan sahibi idi. 
Yâni ağa ve şeyh hâkimiyeti yoktu. Tarım işçisi dışında kalan iş-
gücünün tümü kara yollarına aktarılmıştı. Bu suretle köyde işsiz-
lik de söz konusu değildi. Çevre köylere nazaran Aşağı Hanik Köy-
lüsü'nün ekonomik gücü oldukça iyi idi. Okulda 120 kız ve erkek 
öğrencimiz vardı. İki öğretmendik. Ben hem öğretmen hem de yö-
netici idim. İşe başladığımın üçüncü haftasında  öğretmen arkada-
şım ve karâkol komutanı ile birlikte Cuma namazına gittik. Cami-
den eve gelirken köyün muhtarı Mehmet Demirkıran bizimle evi-
me kadar geldi. Oturup kahvelerimizi içerken muhtar : "Camiye 
miye gittiniz,' yoksa siz de mi CİLO partisini tutuyorsunuz?" diye 
(sorunca şaşırdım ve nedenini sordum. "Bizim köy iki partilidir, 
aramızda kan dâvâsı olduğu için biz köyün yarısı olan AKYOL aile-
ısi olarak câmiye gidemiyoruz" dedi. 
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Muhtarın anlattıkları ile, yeni bir sorunla karşı karşıya idik. 
Ortada köylüyü ikiye bölen kan dâvası vardı. ÎJk düşünebildiğimiz 
çare olarak, karakol komutam, imam ve köyün Meri gelen adamı 
muhtarın babası ile birlikte, Kaymakam ve Jandarma Komutanı 
ile barış çabalarına girişmek oldu. Muhtarın evinde yaptığımız 
toplantılardan bir sonuç alamadık. 

Üç yıl önce CİLO Ailesinden biri, değirmende AKYOL ailesin-
den birini öldürmüş, su anlaşmazlığı nedeniyle aylarca dağda gez-
dikten soma Batı illerine kaçmış ve izini kaybettirmişti. Köyde 
kalan AKYOL Ailesi öç alma peşinden koşmuş ve 1950 yılında 
Humut (Hamit) AKYOL Jandarma karakolunun içinde jandarma 
erinden kaptığı tüfekle  CİLO Ailesinden yanyana duran iki karde-
şi öldürmüş ve küçük kardeş Kenan'ı da yaralamıştı. Köydeki söy-
lentiye göre, Hâmit Akyol o arıda jandarma onbaşısına rüşvet vere-
rek olayı jandarma erinin üzerine yıktırmış, Hâımıit Akyol bir yıl-
lık bir tutuklamadan sonra serbest bırakılmıştı. Jandarma eri 
mâfakûm  edilmiş ve uğradığı iftiradan  dolayı hapiste ölmüştü. Ha-
mit AKYOL'un "Para gücüyle" hapisten kurtulup köyde dolaşma-
sı CİLO ailesi için çekilmez ve hazmedilmez bir durumdu. İşte bu 
6irada köye tayinim çıkmış ve göreve başlamıştım. Kaatil Hamit 
Akyol'un biri kız, diğeri erkek olan iki çocuğu Öğrencimizdi. Bu 
nedenle Hamit Akyol geceleri silk sık ziyaretime gelirdi. Bu kötü 
kan dâvasına son vermek için iki aileyi barıştırmak gerekti. Hamit 
de bunu istiyordu. Büyük çabalar sonucu kan dâvasını kapatmak 
için Hamit, kızım, iki kardeşini öldürdüğü ve kendisini de yarala-
dığı Cilo ailesinden Kenan'a başlıksız vermeyi kabul etti. Düğün 
yapıldı. Barış için köprü kurulmuştu. Fakat bu sırada köyde ikin-
ci bir söylenti çıktı. Hamit Akyol, kızını KISIRLAŞTIRDIKTAN 
sonra Kenan'a vermişti. Düşmanından çocuk olamazdı. Gerçekten 
de aradan iki yıl geçmesine rağmen, kadının çocuğu olmadı. İpler 
yine gerildi. Her iki aile tepeden tırnağa kadar silâhlandı. Damat 
Kenan, bir gece, düşman kayınpederi Hamit Akyol'u öldürdü. 

Öldürülen Hamit Akyol'un oğlu Kemalko (Kemal) öğreneimdi 
ve iki yıl önce beşinci sınıfı  bitirmişti. Dağda Kemal'e silâh talim-
leri yaptırıldığım öğrendik. Bir yıl sonra Kemal henüz 14 yaşmda 
iken babasının öcünü aldı. Zira babasını öldüren Kenan ve 
ağabeyi Cilo, kanıt yetersizliği nedeni ile kısa sürede hapisten çık-
mışlardı. Kemal ve Akyol ailesinin diğer bireyleri için bu durum 
çekilmezdi. Köyün toplumsal yasaları bumu âmirdi. "Kana kan". 
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Nitekim öyle oldu. Kemal o küçücük boyu ile Çınar Jandarma Ka-
rakolunun, önünde Cilo ailesinin önderi olan Çilo'yu 7 kurşunla öl-
dürdü ve Jandarma, savcı gelinceye değin tek başına cesedin üze-
rinden ayrılmadı. Kemal, yaşının küçilk olması nedeni ile hapis-
ten çok kısa sürede çıiktı. 

Nisan 1970 

öğretmen Musa Alp'den derlenmiştir. 

101 



4. 
Bölüm 

Olayların hukuksal yönleri 
* * * 

I 

Kan gütme, toplumsal ve psikolojik bir sorun olarak hukukun 
konusuna da girmiş ve yaptırımlandırılmıştır. Bu bölümde, önce, 
îslâm Ceza Hukukundaki gelişmelere biz göz attıktan sonra T.C.K. 
nu ele alacağız. Sonra çocuk suçluluğunda kan gütme olayına de-
ğindikten sonra 3236 sayılı yasayı, uygulanma ve eleştirisini göz-
den geçirip bu yasanın bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesince 
iptali kararını ele alacağız. 

, I 

A- ÎSLÂM CEZA HUKUKU 

îslâm Ceza Hukukunda suçlulara verilen cezalar ve suçlar baş-
lıca dört gruba ayrılırdı1. Bunlar: a) kısas, b) diyet (kanlık), c) 

• Hadd, d) Ta'zir. Biz, konumuzu ilgilendirmesi bakımından kısas' 
ve diyet'i ele alacağız. 

1. K ı s â s 

Kısas, cinayette ödeşme (takas da aynı kökden gelir) olarak 
tanımlanabilir. Gerek öldürme ve yaralama, gerekse herhangibir 
uzvun yok edilmesi ya da işe yaramaz duruma getirilmesi biçimin-

. de işlenmiş olan suçların faillerini  de mümkün ise işledikleri su-
çun ayni ile cezalandırılmalarıdır. 

. ; • ı '  < • ' * . . • ' 

1 Üçok, Coşkun: Türk Hukuk Tarihi, Ank. 1966, 4. Baskı s. 61-62. 



Cana karşı kısas ve uzva karşı kısas olmak üzere ikiye ayrılır-, 
di. tikel topluluklarda rastlanan kısas cezası, ilk zamanlarda doğ-
rudan doğruya suçtan zarar gören ya da mirasçılannca suçluya 
uygulanırdı. Ayrıca, ceza, suçlunun yakınlarına da uygulanırdı. İs-
lâm Hukuku, mahkemece verilmiş bir hüküm olmadıkça kısas 
cezasını uygulamamış, cezamn suçlunun yakınlarına uygulanması-
nı da kaldırarak, ceza hukukuna ileri bir adam attırmış, cezayı ki-
şiselleştirmiş, yâni cezanın ancak suç işleyene uygulanabileceği il-
kesini kabul etmiştir2. 

Cana karşı kısas, candır. Yâni birisini öldürmüş olan kimse 
öldürülür. Ancak kısas cezasına hükmedilebihnek için suçlunun su-
çu bilerek ve isteyerek (taammüden) işlemiş olması gerekir. Bu? 
nun dışındaki öldürmeler, kısas cezasını gerektirmez3. Bü durum-
larda akrabalar diyet öderler. 

Hangi durumlarda öldürenin bilerek ve isteyerek öldürdüğünü 
kabul etmek gerektiği üzerinde mezheplere göre farklı  düşünceler 
ileri sürülmüştür. Örneğin Bbu Hanife  fiilin,  yalnız uzuvları birbi-
rinden ayrılmağa yarıyalbilecek bir aletle işlenmesini suçlunun bu 
nu bilerek ve isteyerek işlediğine karine sayar ve kısas cezası verir. 
Ayrıca suçlunun ergin ve mümeyyiz olması, öldürülenin de müslü-
man olması, köle olmaması gerekir. 

Kısası uygulamak, kısası istemeğe hakkı olana düşer. Ancak, 
önceden suçun ispat edilmiş ya da yargıç tarafından  kısas'a hük-
medilmiş olması gerekir. En yakın akraba, kısas ya da diyet iste-
mekte serbesttir. Bunlardan birisinin kısastan vazgeçmesiyle kısas 
düşer. Bumun yerine diyet ödenir. Yararlı ölmeden önce kendisi 
de kısastan vazgeçebilir. x 

Uzva  Karşı  Kısas:  Bir kimseyi bilerek ve isteyerek ve haksız 
olarak öldürmeyecek biçimde yaralayan kimse mümkünse aynı bi-
çimde yaralanır. Burada da cana karşı kısasta aranılan koşullar 
aranır. Bazı istisnalar vardır. • 

2. Diyet (Kanlık) 

Bir ölüm ya da yaralama ile sonuçlanan bir suç işlendiğinde kı-
sas istenmediği ya da kısasın mümkün olmadığı durumlarda mal 

2 Üçok, a.g.e., s. 59. 
3 Bu hâller içim bak: Üçok, ajg.e., s. 59 v.d. 
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alarak verilmesi gereken bedele "Diyet" denir. Osmanlı Kanunna-
melerinde çoğu kez "kanlık" olarak geçer. 

Öldürme ve birçok yaralama suçları için diyetin miktarı sap-
tanmıştır. Diyet, deve, gümüş ya da'altın olarak ödenir. İslâmiyet-
ten önce bilerek ve isteyerek öldürmenin diyeti 10 dişi deve iken 
sonradan 100 dişi deve olmuş ve bu miktar, Hazret-i Muhammed 
tarafından  da kabul edilmiştir. 100 dişi devenin karşılığı 1000 altın 
dinar ya da 12.000 gümüş dirhemdir. Kadın diyeti erkeğinkinin 
yansıdır4 . 

B- KUR'AN-I KERİM VE KAN GÜTME 

Yahudi Yasası kan gütmeden, kısas cezasına geçişi gösteri-
yor. Tevratta Levililer bölümünün 24/17-22. tümcesinde dişe diş, 
cana can, ibaresi geçiyor. Tevrat'ın 3. kitabı Levitique'de şöyle den-
mektedir : "Kim ki bir kimseyi öldürür, ölümle cezalandırılacak-
tır. Ve kim ki yakmlanndan birini yaralarsa, ona da böyle yapılır: 
Kırığa kırık, göze göz, dişe diş"5 . 

Kur'an-ı Kerim'de, bilindiği gibi, hem hukuksal hükümler hem * 
de akidelerle (inan) ilgili hükümler vardır. Kan gütme ile ilgili 
olan hükümler hukuksal hükümlerdendir. Kur'an-ı Kerim'de Haz-
reti Muhammede kendi kanunlanna (Tevrat) göre muhakeme edil-
mesi gereken bir dâvâ geliyor. Orada H. Muhammed Tevrat'a göre 
hüküm veriyor. Ve Kur'anda Maide Suresi 45. ayette bu dâvâdan 
söz edilerek şöyle deniyor, "ve biz onlara (Yahudiler) orada (Tev-
ratta) emretmiş idik. Cana karşılık can, göze göz, buruna burun, 

' kulağa kulaik, dişe diş ve yaralara kısas"6. 
Kur'ân-ı Kerim'iri Bakara suresinin 17. Ayetinde "kısas", ilke 

ölarak kabul ediliyor. Fakat madur taraf  tazminat da isteyebilir 
deniyor. Burada tazminatla affetmeyi  teşvik eden bir hüküm geti-
riliyor7. Yalnız suçlunun öldürülebileceği kaydı ile mukayyettir. 
(Kur'an ile). Aynca XVII, 33'te intikamcının suçludan başkasını 
öldürmesi men edilmektedir8. 11, 178 v.d. "Ey mü'minler, kısas'ta 

4 Üçok, a.g.e., 61-62. , 
5 Rousselet, a.g.e., s. 7. 
6 Schaohlt J.: Kısas, îslâım Ansiklopedisi, 6. Cilt, Kısâs Maddesi, s. 768.' 
7 Bu konuda İlahiyat Fakültesi Hadis Prof.  ü Dr. Mehmet Hatipoğlu, ken-

disi ile yaptığımız mülakatta tazminatın, affetmeyi  teşvik eden bir hüküm 
olduğunu söyledi. 

8 İslâm Ansiklopedisi, a.g. madde, s. 768. 
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sizlere hür insana karşılık hür insan köleye karşılık köle, kadına 
karşılık da kadın öldürmek emredilmiştir; fakat  her ikim din kar-
deşinden af  elde eder ve insaflı  bir tazminat isteği karşısında ka-
lırsa, hüsn-ü niyetle ödemelidir. Bu, Allahın size bahşettiği bir lü-
tuftur"  ...Tabii ki kısası da zamanın kamu otoritesi uyguluyordu. 
Kişilerin kendileri değil. Kur'an'da affetmeyi  teşvik eden pekçoik 
âyetler vardır. Örneğin intikamdan bahsedilirken "...intikamdan 
vazgeçerek tövbe eden mütecavizini affetmesi  ferahlık  verir, hak-
kında hayırlı olur (şura 42)9 . denmektedir. 

H.Z. Ü l k e n , "Kur'an'da İncil'i hatırlatan ve "Talion'dan 
kurtulunmuş olduğunu gösteren âyetler de vardır" demektedir10. 

O TÜRK CEZA YASASINDA KAN GÜTME 

Türk Ceza Yasasında "kan giitme sâdki" şiddet nedeni sayıl-
mıştır. (T.C.K. 450, 10) Yasada olayın tanımı yoktur. Kan gütme 
faillerinin  nakli hakkındaki yiasada da tanıma yer verilmemiştir. 
Prof.  Erem, ikan gütmenin yargıtay içtihatlarından bazı özelliklelri-
ni çıkarmıştır11. Biz de yazann saptadığı özellikleri buraya alı-
yoruz. 

I. İntikam Sâiki' 

"Bu öge, münhasıran kan gütmenin kabulüne kâfi  değildir. 
Kan dâvâsı, intikam almanın bir görev olarak kabulüne zorlayan 
ve ülkenin bazı bölgelerinde devam eden ilkel bir zihniyetin ürü-
ile işlenen suçlarda kabul edilebilir. Gerek 3236 sayılı yasa ve ge-
rek 450. maddeye sonradan eklenen 10. bent, bu itiyadı ortadan 
kaldırmak amacı ile vazedilmiştir. Suç failinin  kan hısımlarından 
biri aleyhine işlenmiş bulunan ilk öldürme fiilinin  husule getirdiği 
elem ve gazabm etkisi altında kalmıyarak, mücerrit bu kötü ana-
neye tâbi olmak suretiyle mukabil öldürme suçunu işlemiş ya da 
işletmiş olmasının sulbutu 10. bendin teşekkülü için gerekli ve 
zarurîdir u " . 

9 Belgesay M. Reşid: Kur'an Hükümleri ve Modern Hukuk, Adalet'Dergisi, 
Yıl 55, Sayı 2, Şubat 1964, s. 22. ' -

10 Ülken, a.gjm., s. 36. 
11 Eretm, Fa ruk : Ceza Hukulku, Cilt 2, Hususî Hükümler, Anık. 1968, s. 247. 
12 Ereım, a.g.e., s. 248. 
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2. Sâikin Yetersizliği 

Bir kan dâvasının şartlarının fiilen  tahakkukunun zarurî ol-
madığı sonucuna varılmış ve fâilkı  kan dâvâsı sâiki ile hareket et-
miş olması yeter sayılmıştır. "Kan gütme sâikinin tahakkuku için 
son hâdise maktulümün mutlalka evvelki suçun faili  olması şart 
değildir. Hatta maktul önceki olayda beraat etmiş dahi olabilir. 
Son olayda failin  kan gütme kanaatine sahip olması ve bu sâik 
altında suçu işlemesi kâfidir"  B . 

3. Akrabalığın Şart Olmadığı 

"Devam eden kan dâvâsınm ilgilisi olmak (bir tarafa  mensup 
olmak) şartı da aranmamaktadır. Bir tarafa  hissen bağlı bulunmak 
dahi kâfî  sayılacaktır, yeter ki fail,  kan dâvası sâiki ile hareket et-
miş olsun"14 . 

4. Kan Dâvâsı ve Taammüt 

"Kan dâvâsı kavramı içinde teammüt bulunmak gerektir. Fa-
kat böyle anlaşılınca ayrıca kan dâvâsınm yasada yer alması ne-
deni anlaşılmamaktadır" ıs. 

Prof.  . D ö n m e z e r , kan gütmenin öldüren ile öldürülen 
arasında hiçbir sübjektif  ilişkinin bulunmadığını ve katil fiilinin 
âdeta bir görev duygusu ile işlendiği durumlarda söz konusu oldu-
ğunu belirttikten sonra kan gütme sâikinin taammüt ile birleşebil-
diğini fakat  daima ve zarurî olarak birleşmediğini, kan gütme sâiki-
nin varlığını teslbit ile ağırlatıcı nedenin uygulanması için mutlaka 
taamımüdün sübutunun şart olmadığını, taammüdün kasdın kesif 
bir derecesini oluşturduğu halde kan gütmenin bir sâikten ibaret 
olduğunu belirtmektedir18. 

Bir hukukçu da kan gütme ve teammült farkını  şöyle açıklı* 
yor : 

"Kan gütme ile taammüt arasındaki incelik, birincide . daha 
önce bir vâkıanm-fiilin  varlığı, ikincide ise tasarlama keyfiye-

13 Brem, a.g.e., s. 248. 
14 Erem, a.g.e., s. 248. 
15 Erem, a.g.e., s. 248. 
16 Dönmezer, Sulhi: Ceza Hukuku, Hususî Kısım: Şahıslara Karş'i ve MaJ 

Aleyhine Cürümler, 7. Bası. İst. 1967, s. 35. 
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tinin varlığıdır. Taamımüt, failin,  işleyeoeği suçu önceden dü-
şünüp sükunetle ve soğukkanlılıkla gerekli silâh ve âletleri teda-
rik edip bu niyetinden vazgeçımiyerek fiili  icra etmesidir17. Örne-
ğin failin  birisini öldürmek niyetiyle tabanca satın alması, pusu 
kurarak öldürmek istediği kişiyi uzun zaman beklemesi ve fırsat 
düştüğünde istediği o kişiyi vuıranak için ateş etmesi ve öldürme-
si... gibi". , 

Kan gütme, T.C,K.nun Adam Öldürme Cürümleri başlığı, altın- . 
da 450. maddenin 19. bendinde yer almıştır. "Suç, kan gütme sâ-
ikiyle işlenirse, fâil,  idam cezasına mahkum edilir" deniyor. Ancak 
bu kimselerin bazan ferî  şerik olması, bazan suçun teşebbüs halin-
de kalması, bazan da hafifletici  sebepler görülmesi dolayısiyle ölüm 
cezası verildiği pek görülmemektedir18. 

Ç- ÇOCUK SUÇLULUĞUNDA KAN GÜTME 

Kan gütme suçlarının bir kısmı da 18 yaşma gelmemiş, silâh 
kullanabilen çocuklara işletilmektedir. Çocuklar, muayyen bir gö-
revi yerine getirdikleri ve bu biçimde harekete zorunlu oldukları 
düşünce ve kaygısı ile bu suçu işlemektedirler. Çünkü aile üyelerin-
den birisi öldürülen erkek çocUk, çok küçük yaştan itibaren aile 
içinde öç almak için sürekli telkinlere maruz kalmaktadır. Telkin 
biçimlerini yukarda gözden geçirmiştik. Çocuklar, telkinden başka 
ayrıca aile üyelerince ikaz ve teşvik edilmektedirler. Böyle bir ço-
cuğa kan gütmenin kutsallığı ve işlenen fiilin  yüksekliği o kadar 
derin bir, biçimde telkin edilmiştir ki, adam öldürmenin ne biçim-
de olursa olsun nefret  uyandıran, insanlık dışı bir eylem olduğunu 
anlatmak çok güç ve bazan olanaksızdır19. Ayrıca yaş küçüklüğü-
nün cezaî mesuliyet üzerindeki etkisi de ana babaları ve akrabala-
rı çocukları suç işlemeye teşvike yöneltmektedir. Suçu kendileri 
işledikleri takdirde daha fazla  ceza alacaklardır. Bu yüzden çocuk-
lara, "Seni cezaevinde besleriz, avukat tutar kurtarırız" diyerek su-
çu işletmektedirler. 

Türk Ceza Yasasında çocukların suç işlemesiyle ilgili mad-
delere bir göz attığımız zaman çocukların cezalarının çeşitli bi-

17 Göıkalp, Mehmet: Kan Gütme ve Taamımüt, Adalet Dergisi, Yıl 59, Sayı 
9-10, Eylül-Ekim 1968, s. 513. 

18 Kunter, a.g.m. 
19 Şensoy, a.g.e., s. 18. 
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çimlerde azaltıldığını görmekteyiz. Örneğin 53. maddede oribir ya-
şını bitirmemiş olanlar hakkında takibat yapılamayacağı ve ceza 
verilemeyeceği, ancak bu çocukların terbiye ve ıslaıh için Devlet 
yönetim ya da denetiminde bulunan bir kuruma konması ya da va-
sisine teslimi öngörülmekte, 54. maddede ise osnbir yaşım bitirmiş 
olup on beş yaşmı doldurmamış olanlara mümeyyiz olmadıkları 
takdirde hiçbir ceza verilemeyeceği ve yukardaki madde hükümle* 
rinin uygulanacağı, fakat  çocuğun işlediği fiilin  bir suç olduğunu 
fark  ve temyiz ile hareket ettiğinde suçunun cezasının indirileceği, 
55. maddede ise onbeş yaşını bitirmiş olup onsekiz yaşmı geçme-
miş olanların da cezalarının belirli oranlarda indirileceği belirtil-
mektedir. : 

Yine, 64. maddede "Birkaç kişi bir cürüm ya da kabahatin ic-
rasına iştirak ettikleri takdirde fiiji  irtikâp edenlerden ya da doğ-
rudan beraber işlemiş olanlardan herbiri o fiile  özgü. 
ceza ile cezalandırılır. Başkalarını cürüm ve kabahat işlemeğe az-
mettirenlere dahi ayni ceza hükmolunur" denmektedir. 

Ceza Yasasında "Azmettirme" ve "Teşvik" durumlarında farklı 
cezalar verilmekte, azmettirenler aslî fail  sayılmaktadırlar. Çünkü 
bunlar bir kimsede suç işlemek iradesi olmadığı halde o kimsede 
suç işlemek iradesi doğurmaktadırlar. Dolayısiyle cezalan, teşvik 
edenlere oranla daha ağır olmaktadır. Oysaki, teşvik edenler, bir 
kimsede mevcut suç işleme iradesini güçlendirmektedirler. «Do-
layısiyle bunlar feri  fail  sayılmakta ve azmettirenlere oranla daha 
az ceza almaktadırlar. 

Prof.  Erem, azmettirme ile ceza mesuliyeti olmayan bir kim-
senin bir suçta icra vasıtası olarak kullanılması durumunun birbi-
riyle karıştınlmaması gerektiğini ve ceza mesuliyeti olmayan bir 
kimseyi icra vasıtası olarak kullanan bir kimsenin azmettiren değil, 
suçu işleyen kimse sayılması gerektiğini belirtiyor w". Buna rağmen 
kan gütme ile ilgili uygulamada azmettirenlerin ve cezaî mesuli-
yeti olmayanları suç işlemeye araç gibi kullananların cezalandırıl-
madığını görmekteyiz. Saptadığımız örnek olaylann otn tanesinde 
onbir yaşından küçük çocuklar suç işlemişlerdir. Kan giitme ola-
yında hem azmettirme, hem teşvik ve telkin hem de suç işlendik-
ten sonra -müzaheret ve muavenette bulunma olduğu halde belirtti-
ğimiz bu hususlara katılanların gerek aslî fail  ve gerekse ferî  fail 

19aErem, a:g.e., s. 48. 
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olarak cezalandırılmadık!arı bir gerçektir. Sadece suçu işleyen ço-
cuklar mahkum olmaktadır. Örnek olay 6 ve 11 deki suç işleyen 
çocuklar, suçu işledikleri zaman 13 yaşında ve 7 ve 8. örnek olay-
dakilerde ise 14'yaşımda idiler. Oysaki kan gütme sâiki ile işlenen 
suçlarla ilgili uygulamada azmettirenler ya da teşvik edenler ceza-
landınlmamaktadır. Bunun nedenlerinin ele alınması da yine araş-
tırılması gereken ilginç konular arasındadır. 

Kan gütme konusunda suçlu çocukların bu kadar çok oluşu 
edebiyata da konu olmuştur. Gerçekçi yazarımız Reşat Nuri 
G ü n t e k i n, "Kan  Dâvâsı" isimli romanında özellikle suçlu 
çocuklar üzerinde durmuştur. Yazar, Yukarı Sazan ve ona komşu 
Aşağı Sazan Köyleri arasında birçok ölü ve yaralılara neden olan 
bir çarpışmadan söz eder. Bundan sonra iki köy birbirine düş-
man olurlar. Bitmeyen kavgalar ve kan dâvaları sürer gider. Yazar, 
mahkemede kararları dinlerken câhillik, yaş küçüklüğü, zor, teh-
dit ve tahrike sürüklenme gibi nedenlerle cezaların durmadan 
azaltıldığına dikkati çekiyor. Aslında iki aile arasında olan bu 
dâvâ, zamanla iki köyün malı olur. Romanın kahramanı olan öğ-
retmen Ömer, Yukarı Sazan Köyü'ne gider ve orada idealini ger-
çekleştirme yoluna girer. Yazar, köyler okula kavuşturulmadıkça, 
oralara bilimin ışığı götürülmedikçe ulusça kalkınma olamayacağı 
tezimi saıvunur 

D- OSMANLI İMPARATORLUĞU ZAMANINDA 
31. KÂNUNUSÂNİ 1327 (1908) TARÎHLÎ 

MUSALÂHA-İ DEM KOMİSYONLARI 

Bu komisyonlar, kan gütmenin önüne geçmek için bir önlem 
olarak Osmanlı Imparatorluğu'mda 2. Meşrutiyet zamanında ku-
rulmuştur. Bu tarihte özellikle Arnavutluk'ta çok görülen kan dâ-
valarının önüne geçmek üzere önleyici önlemleri almak için zama-
nın Padişahı Sultan Mehmet Reşat tarafından,  Dahiliye Nâzın Adil 
Bey'in, Adliye Nâzın Memduh Bey'in ve Sadrazam Sait Paşanın im-
zalarından ibaret bir kanunu muvakkatla kurulmuşlardır. Tak-
vimi vekayinim 11 Şubat 1327 (1908) tarihli müshası ile yayımlan-
mıştır B . 

20 Güntekiım R. Nuri.: Kan Dâvâsı, Istanibul 1960. 
21 Pekiner, Visalettin: Kan Gütme Cürümleri ve 3236 Sayılı Kanun, Ankara 

Barosu Derg, 1960, Yıl 17, Sayı 3, s. 88. 
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P e k i n e r , bu komisyonlar hakkında şu bilgiyi veriyor 
"Bu komisyonlarla iıki tarafın  barıştırılması tecrübe edilmiş-

tir. Komisyonların amaç ve görevi, aralarında kan dâvâsı dolayı-
siyle husumet bulunan aileleri huzurlarına dâvet ve sulhü sağla-
maktır. 5 maddelik bu kanun-u muvakkatin hükümlerine göre 
huzura çağrılan aileler icazet etmezlerse zorla getirilirler. Eğer sul-
he muvafakat  etmezlerse zabıta nezareti altına alınırlar. Kâtî lü-
zum halinde ise bir cinayeti önlemek için her ilde ikamet ettirilir-
ler. Ayrıca şerî hukuku aşmamak üzere fazlaca  diyet hüıkmolunur. 
Hem sulh olunur, hem de cürüm işlenirse diyet çoğaltılır ve fail 
adliyeye teslim olunur. . 

Mahiyeti bakımından 'bu yasa kart gütme cürümlerini önlemek 
için mecelle ahkâmı ile önleyici ceza hukuku, güvenlik önlemleri 
sistemini birleştirmiştir22. Fakat bu kanunu muvakkatin uygulan-
ma ve sonuçları hakkında bir bilgiye sahip değiliz"a. 

Olayların önlenmesinde bugün de bu nitelikte, yöresel askeri, 
adlî, mülkî ve hatırı sayılır doğal önderlerden oluşan uzlaştırma ko-
misyonları kurulabilir. 

• . .1 ı • '  ' ' ' .. 

E- 3236 SAYILI YASA, UYGULANMASI 
VE ELEŞTİRİSİ 

Kan gütmenin hukuksal ilişkisi, olayın önlenmesi için yasal 
önlemlerin alınmış olması bakımındandır. Bu olayların ortaya çı-
kardığı ciddî sonuçlar karşısında yasa koyucu, bir önlem olarak 
1937 yılında 3236 sayılı yasayı çıkarmıştır. 

Yasa koyucu, bu yasayı çıkarırken şu gözlemden hareket 
etmiştir : Kan gütmenin nedeni, mağdurun ailesinin, kaatiliri aile-
si üyelerine hergün küçük çevrelerinde rastlamalarıdır. Bundan 
dolayı, kaatilin ailesi efradını,  yakınlarını bu yöreden uzaklaştır-
malıdır 

Yasanın 1. ve 2. maddeleri daima eleştiri konusu olmuştur. 
Milletvekilleri çeşitli zamanlarda tâdil ve ilga önerilerinde bulun-
dular. Bir milletvekili, nakledilen kimselerin iskânlarının devlet 

' * 

tarafından  sağlanmasını önerdi. Adalet Komisyonu, bu öneriyi yok-
sul kimseleri suç işlemeye teşvik edici nitelikte görerek reddetti 

—ı 
22 Pekiner, a.g,m., s. 89. 
23 Kunter a g j n . 
24 Dönmezer. Sulhi: Kriminoloji. İstanbul 1962, s. 36. 
25 Kunter, a.g.m. 
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Yasa ile ilgili olarak Mehmet G o 1 o ğ 1 unun eleştirileri 
şöyle2 6 : 

• i * ' 
a) "Madem ki ailelerin birbirinden uzaklaştırılmaları tama-

men ve sadece bir önlemdir, o halde bu ailelerin gittikleri yerlerde 
yerleşip geçinebilmeleri ve ayrıldıkları yerdeki geçim rabıtalarını 
kolayca kesebilmeleri için olanak sağlanması gerekir. Örneğin, bu 
şekilde yer değiştirecek ailelerin kendi köylerinde kalacak arazile-
rini, şayet şahsen satamazlarsa devlet satın almalı ve 500 kilomet-
reden daha uzak yerlerdeki hazineye ait araziden mukabili kadar 
kendilerine vermelidir. Aksi durumda, mülkünden yararlanmak zo-
runda kalan bir aile canı pahasına da olsa zaman zaman geriye 
dönmenin yolunu aramak zorunda kalacaktır ya da gittiği yerde pe-
rişan olacaktır ki, her iki durumda da bir tedbiri kanunîden bekle 
nen yarar hasıl olmıyacak, bilâkis mazarrat doğacaktır. 

b) Madem ki, bu yasa bir önlem yasasıdır, şu halde fiilin 
vukuundan sonra olduğu gibi, hatta daha çok, fiilin  vukuundan 
evvel de hüküm ifade  edebilmelidir. Örneğin, iki komşu aile arasın-
da kan dâvâsı olsa ve hu ailelerden biri herhangibir olay doğ-
madan yer değiştirmek hevesiyle hükümete başvurarak gayri 
menkullerinin devletçe satm alınıp başka yerde kendisine arazi 
verilmesini istese hükümetin bu talebi olumlu karşılıyabilecek ya-
sal yetki ve olanaklara sahip olması gerekir. 

c) Madem ki bu yasa bir önlem yasasıdır, o halde bu 
önleme uymayanlar için yasada özel bir müeyyideye de ih-
tiyaç vardır. Oysaki bugün böyle bir yaptırım mevcut olmadığın-
dan başka yerlere nakledilen aileler akabinde geriye dönmektedir-
ler. Bu-durum karşısında mahallî müddeiumumiliklerin yapacakları 
tek iş, aynı aileyi geldikleri yere yöneltebilmek için Vekâletten ye 
niden tahsisat istemekten ibarettir. 

d) Nakle tâbi hamisiz küçüklerle, kadın ve kızlar hakkında 
himayekâr hükümler düşünmek lâzımdır. Örneğin, şayet nakle tâbi 
olan aile efradı  küçük bir erkek çoaukla genç bir kız kardeşse, 
bunların gidebilecekleri yerleri tayinde ve gittikleri yerlerdeki ika-
metlerinde hükümetin yardımım düşünmek yerinde bir hareket 
olur". ' 

Yasanın, suçluların akrabaları hakkındaki hükümlerinin ilga 
e.dilmesi gerektiği ötedenberi hukukçular tarafından  arzulanmakta 

26 Goloğlu, Mahmut : Kan Gütme III, Zafer  Gazetesi, 20.4.1955. 
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idi. Örneğin Dır. G ö z ü b ü y ü k , nakille ilgili hükümlerin ceza 
hukuku ilkelerine ters düştüğünü ileri sürüyordu. Aykırılığın nedeni 
olarak şu hususa değiniyordu: Toplum için tehlike gösteren ye-
ni bir adam öldürme cürmü işlenmesinden kuşku duyulan kimse, 
kan gütme nedeniyle adam öldüren failin  hısımları değil, tersine ola-
rak bu cürmün işlenmesinden itibaren öç alma duygusunu taşıyan 
öldürülen taraf  ya da hasımlarıdır. Bu itibarla kan gütme yasasın-
daki nakil önlemi, işlenen suçla ya da müstakbel suç tehlikesiyle 
alâkalı olmayan kimseler hakkında uygulanmak suretiyle güvenlik 
önlemlerinin istihdaf  ettiği gaye ve maksattan tamamen uzaklaşıl-
mış ve hatta ters bir istikamete yönelmiş bulunmaktadır27. Yine, 
güvenlik önlemlerinin nitelik ve amacına da asla uymadığı için isa-
betsiz bir önlem olduğunu ileri sürüyor.. Bu konuda çeşitli hukuk-
çular yasanın 1. ve 2. maddelerini eleştirmişlerdir28. Konuyu, Ana-
yasa Mahkemesinin a.g. yasanın .1. ve 2. maddelerinin iptali hakkın-
daki kararını gözden geçirdiğimizde yine ele alacağız. 

YASANıN UYGULANıŞı 

Bu yasa, ülkemizin belirli 'bölgelerinde oturan kimseler hak-
kında uygulanmıştır. Bu bölgeler, Bakanlar Kurulu tarafından  - 3-
Aralık-1937 de 2/7719 No'lu bir kararname ile tayin edilmiş ve 
Resmî Gazetenin 23 Haziran 1937 tarihli sayısında yayınlanmıştır. 
Bu kararnamede yasanın uygulanacağı bölgeler belirtilmiştir. Bu 
bölgeler şunlardır®. 

1. Tuncelinin Çemişkezek, Mazgirt, Pertek, Nazimiye, Ova-
cık ve Pülümür ilçelerinde, 

2. Elazığ merkez ile Maden ve Palu ilçelerinde, 
3. Siirt'in merkez ve mülhakatında, 

< 

4. Artvin'in Hopa ilçesinde, 
5. Bingöl'ün Kığı ilçesinde, 
6. Muş Merkez ve mülhakatında, 
7. Bitlis merkez ve mülhakatında, 
8. Trabzon merkez, Akçaabat ve Vakfıbekir  ilçelerinde, 
9. Diyarbakır merkez ve mülhakatında, 

27 Gözaibüıyük, A. Pula t : Kan Gütme Cürümleri, Ankara 1952, s. 11. 
28 Baik: Gözübüyük, a.g. etüt; Kırnter, a.gjm.; Peflriner,  ajgjm.; Kavavalı, a.g. 

m.; Yenice, Kâzıım: Tatbikatta Kan Gütme Kanunu, Hukuk ve İçtihatlar 
Derg., Yıl 1. Eylül-Ekim 1952, Sayı 5. 

29 Kavalalı, a.gjn., s. 264. 
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10. Mardin Merkez ve mülhakatında, 
11. Urfa  merkez ve mülhakatında, 
12. Adana Osmaniye ilçesinde, 
13. Gaziantep merkez ve mülhakatında, 
14. Malatya Pötürge ve Akçadağ ilçeleri, 
15. Rize merkez ve Pazar ilçeleri, 
16. Bolu'nun Düzce ilçesinde. 
Son kez olarak Trabzon'un Tooya, Yomra, Arsin ilçelerini de 

içine almıştır. 
Uygulamada şu süreç tafkip  edilmektedir: Cumhuriyet sav-

cısının istemi üzerine suçun işlendiği yerin bağlı bulunduğu Ağır 
Ceza Mahkemesince evrak üzerinde yapılan tetkikat sonunda nakil-
lerine karar verilmektedir. 3236 saydı yasanın 4. maddesi nakli 
zorunlu olanları, 3.5. ise nakilleri ihtiyarî olanları ayırt etmiştir. 
Cumhuriyet savcısının, ihbar savcısının bildirmesi ve şikâyeti ve-
ya re'sen vâkî talebi üzerine ağır ceza mahkemesi üyelerinden bi-
rini naip tayin ederek, mezkur maddelerde belirtilen koşulların ta-
hakkuk edip etmediğini tahkik ve saptadıktan sonra, evrak üzerin-
de yapacağı tetkikat sollunda, 6. maddenin tayin ettiği koşullar 
çerçevesinde, bahsi geçen fail  ve yakınlarının nakline karar ve-
rilirdi. (Yakınlarının nakli maddesi anayasa mahkemesince iptal 
edilmiştir). Kararda, nakledileceklerin, suçun işlendiği yerden 500 
Km. ya da "daha uzak bir yerde ikamet etmek üzere nakillerine karar 
vermek gerekiyor. (3236 sayılı yasa, Madde 6)30 . Mahkemenin.nakil 
kararma itiraz edilebiliyor ve temyiz edilebiliyordu. Nakledilenler, 
yasada bir madde olmadığından nakil bölgesinde emniyeti umu-
miye nezareti altında bulunduralmadılklarımdan nakilden hiçbir 
amelî yarar sağlanamıyordu. Çünkü hasım taraftan  bir kişinin ih-
bar ve şikâyeti ile nerede oldukları anlaşılmakta ve oraya gidip 
cinayet işlenmekte idi. Sonra, nakil kararı, bir önlem niteliğinde 
olduğundan, nakledilenlerin nakilden sonraki tutumları da takip 
edilememekte, nakledildikleri mahaldeki ekonomik ve malî durum-
ları ile meşgul olunamamakta idi. Genellikle aile reisinin henüz 
cezasını çekmekte olması nedeniyle aile üyeleri, perişan olmakta 
idiler. Ayrıca, nakledilenler, yine eski yerlerine dönüp yeni ci-
nayetler işlemekte idiler31. Bu konuya yukarda M. Goloğlu'nun 
eleştirileri dolayısiyle de değinilmişti. 

30 Kavalalı, a.gjıı., s. 274. , 
31 Kavalalı, a.g;m., s. 275. 
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F- ANAYASA MAHKEMESİNİN 3236 SAYILI 
YASANIN BAZI MADDELERİNİ İPTAL 

KARARI GEREKÇESİ 

Urfa  1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından  kan giitaıe nedeniyle 
işlenen adam öldürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri  ve hısım 
ları hakkında tatbik olunacak muameleye dair 11.6.1937 gün ve 
3236 sayılı yasanm Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle iptaline dair 
karar verilmesi için Anayasa Mahkemesine dâvâ açılmıştır32. Sözü 
geçen mahkeme, iptal gerekçesinde şu noktalara değinmiştir. 

İptal  İstemenin  Dayandığı  Gerekçeler: 

1. 3236 sayılı yasanm amacı, kan gütme nedeniyle suç işle-
yenleri ve belli hısımlarının ve o bölge ile ilgilerini kesmek sure-
tiyle birbirleriyle kavgalı bulunan aileler arasında çıkabilecek öl-
dürme olaylarını önlemektir. 

Bu önlem, sonuç olarak, bir ceza niteliğini taşıdığından, Ana-
yasanın (cezaların kişiselliği) ilkesini kalbul eden 33. maddesine ay-
kırıdır. 

2. Bir ailenin bireylerini ilerde suç işleyeceklerini kabul et-
mek suretiyle cezalandırmak "suçsuz ceza olmaz" ilkesi ile de 
bağdaşamaz. 

3. Vatandaşın dilediği yerde yerleşme özgürlüğünü sınırlan-
dırabilmek için Anayasa'nın 18/2. maddesinde yazılı nedenlerin var 
olması şarttır. 

3236 sayılı yasadaki sınırlama ise, bu nedenlere dayanma-
maktadır. 

Anayası Mahkemesinin  Gerekçesi 

Bu bölümü, Anayasa Mahkemesinin adı geçen kararlar dergi-
sinden özetleyerek sunuyoruz. 

3236 sayılı yasanın inceleme konusu yapılan 1. maddesinde, 
"Kan gütme nedeniyle adam öldüren ya da öldürmeye teşebbüs eden 
ya dâ başkasını bu cürmü işlemeye azmettiren ya da tahrik eyleyen 

t 

32 Karar Tarihi : 11/2/1964, R.G.. 14.7.1964 tarih ve 11.753. Sayı. Anayasa 
Mahkemesi Kararlar Derg; Sayı: 2, Anık. 1965, s. 57 vxi. 
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kimsenin, cürüm işlediği zaman bir dam altında yaşayan usul 
ve füruları  ve kardeşleri ve karı ya da kocası ikametgâhlarının bu-
lunduğu yerden başka bir yere nakledilirler." 

Aynı yasanın 2. maddesinde de "Fail ile bir dam altında ya-
şamasalar bile cürüm işlendiği zaman failin  ikametgâhının bulun-
duğu köy veya kasaba veya şehir içinde ikamet eden 1. maddede 
yazılı hısımlarından ve amca, dayı, hala, teyze, yeğen, kaynana ve-
ya kaynatasından herhangi birinin de takdir edilecek lüzuma gö-
re nakillerine karar verilir" denilmektedir. İtiraz eden mahkeme, 
yukardaki kanun hükümlerinin, Anayasanın 33. ve 18/2. maddele-
rine aykırı olduğu kanısındadır. 

Anayasanın 33. maddesinde cezaların ve ceza tedbirlerinin an-
cak kanunla konulacağı ve ceza sorumluluğunun şahsî olduğu be-
lirtilmiştir. 18. maddesinde de helkesin dilediği yerde yerleşme hür-
riyetine sahip olduğu bu hürriyetin, ancak millî güvenliği sağlama, 
salgın hastalıkları önleme, kamu mallarım koruma, sosyal, iktisa-
dî ve tarımsal gelişmeyi gerçekleştirme zorunluluğuyla ve bunun-
la sınırlanabileceği açıklanmıştır. 

Daha sonra Anayasa Mahkemesi, suçlu hısımlarının başka ye-
re nakillerinin hukuksal niteliği üzerinde durarak gerekçesine şöy-
le devam ediyor: 

Naklin  Hukuksal  Niteliği 

A- 3236 sayılı kanunun hükümet gerekçesinde, kan gütme ne-
deniyle işlenen adam öldürme suçlarında failin  hısımları, bulun-
dukları yerlerden başka yere sürülecektir. Suçluyu katil fiiline  tah-
rik eden veya azmettiren ve bilerek buna vasıta olanların da ay-
nı cezaya tâbî tutulacağı, sürgün yerinin 500 km. uzağa olmasının 
uygun görüldüğü yazılıdır. 

a) Burada hısımlar sürgün edilmektedir. Fakat Adalet Ko-
misyonu bunun sürgün olmayıp emniyet tedbiri olduğunu söylü-
yor. Kanun tasarısını esas bakımından benimsemekle beraber ce-
za hukukunun ana prensiplerinden biri olan cezaların şahsî olması 
esasına dayanan hükmü kaldırmış, yerine bir emniyet tedbiri ol-
mak üzere bu kimselerin belli bir bölgede oturmalarının yasaklan-
masını öngörmüştür. Böylece, kanundaki müeyyide sürgün cezası 
olmaktan çıkarılarak emniyet tedbiri biçimine sokulduğundan bu 
tedbirin hukukî niteliğinin araştırılması, kimler hakkında uygu-
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lanabileceğinin belli edilmesi ve 3236 sayılı kanunun 1 ve 2. mad-
delerinde yazılı kimselere uygulanmasında Anayasanın 33. madde-
sine aykırılık bulunup bulunmadığının araştırılması gerekir. 

b) Suçları önlemek, faillerinin  yeniden suç işlemelerine en-
gel olmak için ceza yeterli gelmemekte, bazı suçlular sorumsuz 
oldukları için cezalandınlamamakta, bazılarına verilen cezalar; 
yeniden suç işlemelerini önlemeye yetmemektedir. 

Toplumun tehlikeden korunması, sözü geçen şahısları, müm-
künse terbiye İslah veya tedavi etmek, değilse topluma zarar ver-
meyecek hale sokmakla mümkün olabilir-. Bunun sağlanması için 
de, bunlar hakkında, cezadan ayrı olarak bazı tedbirler alınması 
gerekir. Bunlara ceza hukukunda "emniyet tedbirleri" denilmek-
tedir. • 

Kanunumuz bu haliyle kendilerine ceza verilmekle birlikte suç 
işlemeğe ahşan kimseler hakkında emniyeti umumiye nezareti al-
tında bulundurulmaktan başka bir emniyet tedbiri alınmasına el-
verişli bulunmamaktadır. 

c) Emniyet tedbirleri bir suçun diğerlerini kovalamasını ön-
lemek suretiyle toplumu tehlikeden korumak amacını güttüğüne 
göre, emniyet tedbirlerinin alınması için evvelâ ortada bir suç ve 
suçlu bulunması, bunun sonuou olarak emniyet tedbirlerinde de 
(kanunilik) ve (şahsîlik) prensiplerinin gözönünde tutulması gere-
kir. Nasıl bir fiil,  ancak bunun da suç sayıldığı ve faili  de belli 
olduğu takdirde, ceza verilebilecekse emniyet tedbirinin uygulan-
ması da ayriı şartlara bağlıdır. Böylece emniyet tedbirinin uygu-
lanabilmesi için yine ortada kanunun suç saydığı bir fiil  buluna-
cak; bu fiilin  faili  belli olacak ve bu fail  ruh hastası, küçük, farik 
ve mümeyyiz olmayan dilsiz, uyuşturucu madde kullanmakta ve-
ya sarhoşlukta alışkanlığı olan bir kimse ise kendisine ceza veri-
lemiyecek bu fail,  yeniden suç işlemesine engel bir emniyet ted-
biri olarak İslah evine veya hastahaneye konacaktır. Suçların ka? 
nunf.iği  ve şahsîliği prensiplerinin, ceza uygulanmasında olduğu 
gibi, emniyet tedbirleri alınmasında da gözönünde bulundurulma-
sı gerektiğine şüphe edilemez. 

a) Anayasanın 33. maddesi (cezalar ve ceza tedbirleri an-
cak kanunla konulur... Ceza sorumluluğu şahsîdir" denilmekte-
dir. 

Anayasada "emniyet tedbirleri" yerine "ceza tedbirleri" terimi-
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nin yanlış olarak kullanıldığı amacın emniyet tedbirleri olduğu 
âşikârdır. Zira ne ceza kanunumuzda ne de ceza hukukunda "ce-
ca'dan ve emniyet tedbirlerinden" başka ayrıca bir "ceza tedbiri" 
müessesesine yer verilmemişdir. 

3236 sayılı yasa ile emniyet tedbirleri konulmasında hukuk 
kurallarına ve dolayısiyle anayasaya aykırılık yoksa da, kanunun 
1. ve 2. maddeleri yer değiştirme tedbirinin suçlu veya ortaklan 
hakkında değil, suçla bir ilgisi bulunmayan hısımlar hakkında uy-
gulanmasını öngörmekle ceza sorumluluğunun şahsîliği prensibini 
zedelediğinden Anayasanın 33. maddesine aykırı bulunmaktadır33. 

B- Anayasanın 18. maddesinin ikinci fıkrasında  herkes dile-
diği yerde yerleşme hürriyetine sahiptir.' Bu hürriyet, ancak millî 
güvenliği sağlama, salgin haştalıkları önleme, kamu mallarını ko-
ruma, sosyal, iktisadî ve tarımsal gelişmeyi gerçekleştirme zorun-
luluğuyla kanunla sınırlanabilir denilmektedir. 

a) Kan gütme sebebiyle adam öldürülmesi veya buna teşeb-
büs olunması halinde failin  yalan hısımlarının başka yerlere nak-
linde, salgın hastalıkları önleme, kamu mallarını 'koruma, iktisadî 
ve tarımsal gelişmeyi gerçekleştirme maksatlarının bulunmadığı 
açıktır. 

b) Anayasanın 33. maddesinin ikinci görülmesi sırasında 
temsilciler meclisinin bir üyesi bu maddeye "kan gütme sebebiyle 
işlenen suçlar hakkında kanunla konacak hükümler saklıdır" fık-
rasının eklenmesini isteyince komisyon sözcüsü "böyle bir hükmün 
Anayasa ya konulması için bir sebep yoktur. Eğer sosyal gelişmemiz 
bakımından bir zaruret halini almışsa, seyahat ve yerleşme hürriyet-
lerini düzenliyen maddelerdeki kayıtlar gerekli hükmün konulma-
sını mümkün kılar" cevabım vermiştir. 

Bu düşünce kan gütme sebebiyle işlenen suçlar hakkında, Ana-
yasa'nın 33. maddesine bir istisna konulmasının istenmediğini gös-
termektedir. Kan güıtme sebebiyle adam öldüren veya öldürmeye 
teşebbüs eden veya başkasını bu cünmü işlemeğe azmettiren veya 
tahrik eyleyen kimsenin hısımları hakkındaki 3236 sayılı kanunun 
.yeni suçlar işlenmesini önliyerdk emniyeti tehlikeden koruma) 
amacım hedef  tuttuğu gözöniine alınınca bu kanun hükümlerinin 
Anayasanın 18: maddesinde yer alan "sosyal gelişmeyi gerçekleştir-

, y 
33 a.g. Kararlar Dergisi, s. 61. 
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me" şartı ile bir ilgisi bulunmadığı ortaya çıkar. Bu sebeple, tem-
silciler meclisinde geçen bu görüşmenin 3236 sayılı kanunun Ana-
yasanın 18. maddesine uygunluğu hakkında bir karine olarak ka-
bulü mümkün değildir. 

c) 3236 sayılı kanunun (millî güvenliği sağlama) amacmm 
gerçekleşmesini sağhyacağı da düşünülemez. Çünlkü 18. maddenin 
görüşülmesi sırasında komisyon sözcüsünün belirttiği gibi bu şar-
tın maddeye konuluşu bazı bölgelere girmeyi ve özellikle yerleş-
meyi yasaklamaya imkân vermek içindir. 

Kaldı ki 18. maddede güdülen amaçlar genel niteliktedir. Bir 
bölgeye girmek veya yerleşmek millî güvenliği sarsıyorsa, oraya 
hiç kimsenin girmemesi ve yerleşmemesi, yerleşmiş olanların da 
oradan çıkarılması gerekir. Yoksa, yalnız kan gütme sebebiyle adam 
öldüren veya buna teşebbüs eden kimselerin hısımlarına uygula-
nabilecek bir yasakta millî güvenliği sağlama amacının bulunduğu 
düşüncesi savunulamaz. t , >. '• 

Şu halde 3236 sayılı kanunun 1. ve 2. maddeleri Anayasanın 18. 
maddesinin 2. fıkrası  hükmüne de aykırıdır. 

SONUÇ ' 

Yukarda yazılı sebeplerden öıtürü 3236 sayılı kanunun 1. ve 2. 
maddelerinin iptaline ve olayda 22/4/1962 günlü ve/ 44 sayılı kanu-
nun 28. maddesinin 2. fıkrası  hükmünün uygulanmasına yer olma-
dığına 11/2/1964 gününde oy çokluğu ile karar verildi. 

MUHALEFET ŞERHİ 
İptal kararında birkaç muhalefet  şerhi de vardır. Bunlar, nak-

lin bir ceza veya emniyet tedbiri olmayıp ölüm tehlikesi üe karşı 
karşıya bulunan insanları, bu alkilbetten korumak amaciyle baş 
vurulan bir muamele olduğunu, temsilciler, meclisinde komisyon 
sözcüsünün 1. ve 2. maddelerin Anayasanın 33. maddesindeki ceza 
sorumluluğunun şahsîliği prensibiyle bir ilişkisi olmadığını, seya-
hat düzenleyen madde ile ilgili olduğunu beyan ettiğini Anayasanın 
18. maddesindeki yerleşme hürriyetinin, sınırlarıma halleri arasın-
da sosyal gelişmeyi gerçekleştirme zorunluluğunu göstererek kan 
gütmeyi sosyal gelişmeyi engelleyen bir hâdise olduğunu üeri sür-
mekte dolayısiyle adı geçen maddelerin sınırlamaya dahil olduğunu 
belirtmişler 1. ve 2. maddelerin Anayasanın 18..maddesine aykırı 
olmadığını ileri sürmüşlerdir. 

118 



UJ 

o 
LÜ 

c r 
o 

LU 

cr 
LU 

EGE D E N İ Z İ 



K A N GÜTME 
^SABALAR 

Binop 
D E N İ Z 



5. 
Bölüm 

Ülkemizde kan gütme 

Bundan önceki bölümlerde kan gütmenin nedenlerini ve hu-
kuksal yönlerini incelerken temel olarak ülkemizdeki olaylar göz-
önüne alınarak açıklamalar yapılmıştı. Burada ise olayın ülkemiz-
de coğrafî  bakımdan nerelerde yayılmış olduğunu belirtecek, son-
ra, yapılmış bazı araştırmalarda kan gütmeyi ele alacağız. 

A- BÖLGELER VE ÎLLER BAKIMINDAN DURUM 

a) Ülkemizde kan gütme, en çok Karadeniz, Doğu Anadolu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülmektedir. Az miktarda 
olmakla beraber İç Anadolu bölgesinin bazı yörelerinde de olay-
lara rastlamaktayız. Olayların batıya yayılmasında göçlerin etki-
sini de belirtmek gerekir. Bundan önce 3236 sayılı yasanın uygu-
lanma bölgelerini gösteren bir kararnameden söz etmiştik. O Ka-
rarnamede belirtilen listede de olayın hangi 'bölgelerde geçtiği ge-
nellikle görülmektedir. Esasen o kararname, kan gütme olaylarının 
en çok görüldüğü bölgeler gözönünde bulundurularak hazırlanmış-
tır. Biz hem bu kararnameden ve hem de Adalet Bakanlığından 
aldığımız suçun işlendiği bölgelere göre istatistikler ve yapılan ba-
zı araştırmalardan yararlanarak olayın Türkiye çapında görünüşü-
nü belli eden bir harita yaptık. Bu haritada, kan gütme olayları-
nın geçtiği iller ve kasabalar gösterilmiştir. Fakat olaylar genellik-
le köylerde cereyan etmektedir. Haritada köyleri gösteremedik. 
Bununla birlikte il merkezlerinde ve kasaba merkezlerinde cere-
yan eden olaylar da küçümsenecek sayıda değildir. Köylerin te-
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ker teker gösterilmesini ilerde yapılacak geniş çaptaki araştırma 
lara bırakarak biz burada sadece kasabaları belirtmekle yetindik. 

Haritaya yüzeysel olaralk bir göz attığımız zaman olayların en 
yoğun alarak toplandığı bölgelerin Güneydoğu ve Doğu Karade-
niz olduğunu görürüz. Esasen bu bölgeler, ülkemizin ekonomik ve 
toplumsal bakımdan, geniş toplumda bütünleşememiş yerleridir. 
Örneğin Güneydoğu Anadolu bölgesi,' feodal  ilişki ve üretim biçi-
minin, aşiret ve ağalık gibi kurumların ve dengesiz toprak dağılı-
mının bulunduğu, kamu hizmetlerinin gerektiği biçimde yerine 
getirilemediği (güvenlik kuvvetlerinin yetersizliği, eğitim olanakla-
rının sağlanamaması v.s.) (bir bölgedir, îşte kan gütmeyi doğuran 
nedenlerin hepsi bu bölgede toplanmış görünüyor. Yine Doğu Ka-
radeniz bölgesinde -dağlık olması bakımından toprak çok değerli bir 
öğe durumuna gelmiştir. Dolayısiyle buralarda da toprak, insan öl-
dürmelerin bir kaynağı durumuna gelmektedir. Yine kentle bütünîe-
şemeyen bu bölgelerde namus anlayışının sert, katı uygulanışı da 
kadm sorunları bakımından kan gütmelere yol açmaktadır. 

ıb) Şimdi de kan gütme suçundan Türkiye'de açılan dâvâ sa-
yısını ve maznun sayısını gösteren istatistiksel bilgiler vermek isti-
yoruz. İstatistikler Adalet Bakanlığından, tarafımızdan  derlenmiş-
tir. 

önce, T.C.K.num 448. maddesinden 455. 'maddesine kadarki 
adam öldürme suçlarının 12 yıllık durumu aşağıda gösterilmiştir. 
Burada, açüan dâvâ ile maznun sayısı gösterilmiştir. 

Türkiye'de Adam Öldürme Suçundan Son OniM Yılda 
Açılan Dâvâ ve Maznun Sayıa T.CJC 448455 

I Yıllar Maznun Sayısı Dâvâ Dâvâ Sayısı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

8940 
9305 
9397 
9890 
9796 

10243 
12212 
12936 
13441 
15192 
16129 
17842 

4995 
4851 
5174 
5650 
6099 
6460 
7450 
7857 
8369 
9614 

10378 
11683 
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Görülüyorki hem dâıvâ sayısında ve hem de maznun sayısında 
1957 yılından itibaren her yıl bir artış kaydedilmektedir. 

Şimdi de Türkiye'de 1957 yılından itibaren kan gütme suçun-, 
dan (450/10) açılan dâvâ ve maznun sayısını görelim. 

Türkiye'de Kan Gütme Suçundan Son on üç Yılda Açılan 
Dâvâ ve Maznun Sayısı T.C.K. 450/10 

Yıllar Dâvâ Sayısı Maznun Sayısı 

1957 14 29 
1958 6 14 
1959 3 4 
1960 3 10 
1961 4 11 
1962 3 3 
1963 14 30 
1964 7 18 
1965 33 50 
1966 40 74 
1967 27 27 ' 
1968. 17 40 

. 1969 18 40 

1965 yılından itibaren dâvâ ve maznun sayısında bir azalma gö-
rülmektedir. 

Şimdi, bu iki çizelgeden yararlanarak, Türkiye'de son 13 yılda 
adam öldürme suçlarının içinde kan gütme suçunun ne oranda ol-
duğunu görelim. Gram binde olarak aldığımızda aşağıdaki rakam-
ları elde etmiş oluruz. 

Türkiye'de Son on üç Yılda İşlenen Adam Öldürme Suçlarında 
Kan Gütme'nin Oran Bakımından Durumu 

Yıllar .Oran (0 /00) 

1957 2.8 
1958 , 1 . 3 

5.7 "• 
5.3 
6.5 
4.6 
8.1 
8.9 
3.9 
4.2 
2.8 
13 
15 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
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Yukardaki oranları gözden geçirdiğimizde oranların küçük ol-
duğunu görebiliriz. Fakat günümüzde böyle bir ilkel geleneğin ül-
kemizde varlığı bile bir toplumsal sorun olarak karşımıza çık-
makta, çeşitli sorunlara yol açmaktadır. 

Fakat şunu belirtmeliyiz ki, âdi adam öldürme suçlarının bir 
kısmı da yine kan gütme sâikiyle işlenmektedir. Bu durum, her-
zaman mahkemede saklamak VJS. gibi nedenlerle ortaya çıkmamak 
tadır. Sonra kan gütme cezasının idam oluşu da belki bu saklamalar-
da rol oynamaktadır. Bu yüzden diğer adam öldürme cürümlerinde 
kan gütme sâikinin önemli miktarda varlığını gözden uzak tutma-
mak gerekir. 

Örneğin H a r m a n d a l ı o ğ l u , Malatya'nın Pötürge köy-
lerindeki bu konudaki gözlemlerini şöyle açıklıyor : 

"Cinayetler o kadar karışık ve çeşitli ki bunlarin hangisi âdî 
cinayet hangisi kan güıtme, bunu ayırt etmek bir hayli güç. Bu 
bölgede hemen her cinayet zincirleme adam öldürmelere yol aç-
tığı için bütün köy cinayetlerinin arkasında kan gütmenin izlerini 
görebiliriz. Bu cinayetler, bazan o kadar korkunç ve şaşırtıcıdır ki: 
Ne öldüren tarafın  ne de öldürülenin bu olayı önceden tayin etme-
sine imkân yoktur. 

Samanlıkta diri diri yakılmalar, yolda belde pusu kurularak 
balta ile öldürmeler, hükümet meydanlarında nacakla delik deşik 
edilmeler, bacalardan atılan benzir dolu tulumlarla yangın çıkarı-
larak can havliyle dışarı fırlayan  aile halkım gece karanlığında 
kim vurduya getirmeler..."1. 

Gazeteye akseden bir olayda cinayet, kan dâvâsı yüzünden iş-
lendiği halde kaatiller zabıtayı şaşırtmak için evden mücevherat 
çalmışlardır2. 

Ayrıca çatışmalar sırasında her iki taraftan  da yaralananların 
sayısı az değildir. Bu ,konuda gazetelerden aldığımız örneklere bir 
göz atmak yeter derecede fikir  verebilir. 

Şimdi de yine Adalet Bakanlığından aldığımız 1967 ve 1968 yılı 
ve 1969 un ilk altı ayında bölgeler bakımından kan gütmeden açılan 
dâvâ ve maznun sayısını gözden geçirelim. Burada 450. maddenin 
diğer fıkralarını  da gösterdik. Çizelgede gösterilen iller ve ilçeler 
müstakil ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlerdir. 

1 Harmandalıoğlu,:. Kan Gütme III, Bir Deüt iki, Forum Derg. Sayı, 167, s. 
15. . - . 

2 Cumhuriyet Gazetesi, 21-Temmuz. 1954. 
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450/10 450 (Dâvâ Sayısı) 

Dava Maznun 
İller ve İlçeler Yıl Sayısı Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1967 
Akşehir 2 4 1 2 1 — 
Çorum 3 7 2 16 — 
Gümüşhane 1 1 — 
Keskin 5 5 
Kırklareli 1 2 ,—3 — 
Kırşehir 2 10 
Konya 4 7 1 — — 4 — 1 

* Rize 2 5 1 — 
Ünye (Ordu) 3 3 1 2—1 
Yalvaç (İsparta) 3 4 2 — 1 — 1 
Zile (Tokat) 1/27 1/49 4 

1968 
Adapazarı 1 1 1 ,2 
Adıyaman 1 1 1 8 3 — 1 
Akşehir 1 2 . 1 1 
Bartın (Zonguldak) 1 2 1 — 1.4 2 
Bitlis 1 1 2— ' 
Çorum 2 5 3 8 2 
Elbistan 1 9 —1 
Konya 2 4 2 — 1 
Rize - • 2 3 1 — 8 1 
Ünye 1 1 1 _ 1 15 1 
Vezirköprü (Samsun) 3 8 1 
Yalvaç 1/17 3/40 

1969 
(İlk 
altı 

' ay) 
Artvin 1 1 
Ünye 1 1 
Yalvaç 1 1 

V 

Bu çizelgede olayların geçtiği ilçelere bir göz atacak olursak, 
haritada belirttiğimiz gibi Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve îç 
Anadolu bölgelerinin ağırlığı teşkil ettiğini görürüz. 

. B- BAZI ARAŞTIRMALARDA KAN GÜTME 

Konuyu tek başına ele alan yurt çapında sosyolojik ya da kri-
minolojiik bir araştırma yapılmış değildir. Biz burada, çeşitli araş-

' 123. 



tırmalar arasında kısa da olsa bu konuya da değinenlerden söz ede-
ceğiz. 

I. Emekli öğretmen Halil A y t e k i n, bu konuyla ilgilen-
miş, gezi notları ve röportaj biçimindeki yazılarının bir kısmını 
bazı dergilerde yayınlamıştır. Forum dergisinde "Harmandalıoğlu" 

. takma adını kullanmıştır. Ayrıca Doğu Anadolu ile ilgili olarak 
yayınlanan,kitabının bir bölümünü bu konuya ayırmıştır. Yazarın 
bu gözlemlerinde önemli gördüğümüz bazı noktaları ve olayları 
burada belirtmek istiyoruz. 

Bir ihtiyar, yazara, Ankara'nın 105 km. doğusunda Dikmen 
ve Eldelek Köyleri arasında 15 yıl önce başlayan kan dâvâsında 19 
kişinin öldüğünü belirtmiştir2a. Yine, Müsellim Köyü'nde de köylü-
ler 1944 den buyana köylerinde kan dâvâsından ölenlerin sayısının 
27 kişi olduğunu söylemişlerdir. 

Karağaç Köyünde de bir ihtiyar 1932 den buyana köylerinde 
kan gütmeden ölenlerin sayısının 19 kişi olduğunu belirtmiştir. 
1932 yüında buralar aşiret köyü imiş. Günün birinde bir kabilenin 
adamlarından biri bir arazi anlaşmazlığı yüzünden diğer kabileden 
birini gece kırda kazma kürekle öldürür. Fail yakalanır. Hapse gi-
rer, yatar, çıkar. Karşı taraf,  kaatilin elini kolunu sallayarak dolaş-
masını hazmedemez ve çevre baskısı ile bir gün kasabanın aşçı 
dükkânında yemek yerken öldürülür. Bu yüzden 45 hane, ıköyden 
göç eder. Cabadobası köyünde de bu olaylarm sınır anlaşmazlık-
ları yüzünden çıktığı söyleniyor3. 

Öldüren taraf,  v ayrıca mâlî yükümlülük altında da kalıyor. 
Olay, öldüren kimseye, avukat ücreti, kan bedeli, mahkeme harcı 
ve giderleri ile eh azından 6-7 bin liraya mâl oluyor4. 
' . . • • ' • " • , • • ' 

Gerçi bazı bölgelerde kan bedeli alınmıyor. Fakat avukat mas-
rafı  olarak 3 ya da 4 bin liralık önemli bir masraf  yapılıyor, örnek 
olaylarda da bu husus görülmektedir. 

Yazar, Antepte, mahkemelerin genellikle 2000-2500 lira arasın-
da karşı tarafa  kan bedeli hükmettiklerini fakat  'bunun hiçbir za-

2a Aytekin, Halil: Orta Anadolu'da Kan Gütme (Erkekleri Ecelsiz ölen 
Bir Ülke) Sosyal Adalet Dergisi, Yıl 2, Saıyı 19/2. 

3 Aytekin, a.g. Yazı. 
4 Aytekin, Hali l : Orta Anadolu'da Kan Gütme (Bir Eşkıyanın Hayatı) Sos 

yal Adalet Dergisi, Yıl, 2, Sayı 19/3, Haziran 1963. 
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man tahsil edilmediğini, çünkü bölgede düşman taraftan,  para ve 
mal'yerine kana kan, oana can alma geleneğinin yerleşmiş olduğu-
nu belirtiyor5. ı 

Soruşturmanın çok tizim sürmesi de ülkemizde çeşitli sorun-
lar doğurmaktadır. Örneğin Malatya'nın Fötürge Îlçesi'nin bir kö-
yünde işlenen bir olaydan karşı tarafın  şunun da parmağı var, bu-
nun da parmağı, var diye ihbarı üzerine bütün aile ve akrabaları 
tutuklanmış, fakat  ifadelerinin  alınması 10 ay sürmüştür. Sorgula-
rı bitmek üzere iken sorgu hâikiminin başka yere nakli çıkıyor.' 
Yeni hâkimin gelmesi bekleniyor. Tabi bu arada köyde bütün işler 
yüzüstü kalıyor, adamların hanımları evden kaçıyor, perişanlıklar 
birbiri ardınca sıralanıyor6. > 

Diyarbakır'da olayların çoğu yüzünden çılkıyor. 10 aylık bir 
sürede 100 ün üstünde adam öldürüldüğü belirtiliyor7. Ağaların 
egemen olduğu bu bölgede hem ağalar birbirine düşman, hem de 
ağaların adamları birbirine düşmandır. Birbirlerini ağaya çekiştir-
mekle ağanın daha yakını olmakla, mahkemede yalan yere tanıklık 

. yapmakla suçlayarak kan gütmelere yol açan .cinayetler işlemekte-
dirler8. 

Yazar, yine, Diyarbakır'da çevrenin etkisine dokunarak bir 
örnek verir. Dul kalan bir annenin on 'beş yaşında bir oğlu vardır. 
Oğlan büyük, serpilir, köyünde at koşularına katılır. Her seferde 
birinci gelir. Yiğitlikte elinden tutan olmaz obada. Ama ne yapsa 
çevre onunla alay etmekte onu küçük görmekte devam eder, "Ba-
banın öcünü alamayan adam, kendini erkek sayarak .aramızda 
dolaşmasın derler. Bu sözlerin etkisinde kalan çocuk, nihayet , cad-
de ortasında babasını öldüren eniştesinin ağabeyini öldürür®. 

Yazar, Güneydoğudaki gözlemlerinden şu sonuçlara varıyor10. 

"1. Bölgede sürekli nüfuz  mücadelesi olması, halkın bunlar-
dan birini ya da öbürünü tutması yüzünden iki aşiret ya da kabile 
reisinin sürekli olarak birbirleriyle uğraşmaları. 

5 Aytekin, Hali l : Mahkumlarla Konuşma II, Sosyal Adalet Dergisi, Sayı 12. 
6 Harmanda'iioğlu: Kan Gütme I, Foram Dergisi, Saıyı 164. 
7 Aytekin, Hali l : Doğu'da Kıtlık Vardı, Ankara 1965, s. 290 vA. 
8 Aytekin, a.g.e., s. 325. 
9 Aytekin, a.g.e., s. 327. 

J0 Aytekin, a.g.e., s. 328-329 
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2. Adalet mekanizmasının ve jandarma soruşturmasının çok 
kez yersel akımların üstünde ve dışında kalamayarak tarafsız  yapı-
lamaması. 

3. Jandarmanın halk arasında sürekli olarak rüşvet aldığı 
söylentileri. 

4. Doğuya nitelikli memurlar gönderilmeyerek, 'buranın bir 
sürgün, bir kapkaç ülkesi olarak anlaşılması. 

5. Muhakemelerin çok kereler dâvâları sürüncemede bıraka 
rak tarafsız  ve şerî kararlara varamaması yüzünden vatandaşın 
sabrının tükenmesi. 

6. Çok kere yöneticilerin eğilimleriyle mevcut hukuk sistemi-
nin bağdaşmıyarak çelişikliğe düşmesi. Mevcut düzenin yer yer 
egemen sınıfların  âleti olarak tek yanlı çalışması yüzünden, zaman 
zaman yüneticilerle adliyecilerin karşı karşıya gelmesi, adliyeciler 
ve yöneticilerin her zamân her yerde yansız olması gerekli yöneti-
cilerin siyasal ve yönetsel düşüncelerle, halkın yanında değil, çok za-
man halkın karşısında ve uzağında bulunarak onun bunalım ve sil-
kintisini daha da attırmaları". 

II. Prof.  B a ş a r a n , Diyarbakır köylerinde tutumla-
rın değişmesiyle ilgili olarak yaptığı bir araştırmada kan güt-
me olayına da değinmiştir. Yazar, öğrencilerinin aşağıdaki ifadele-
rinden çevrenin kan gütme ile ilgili değerlerini belirtmektedir. 

insan babasını öldürenin karşısında nasıl durur? 
insan öcünü almazsa elin yüzüne nasıl bakar? 
Öcünü almazsa anası bile sütünü ona helâl etmez. 
Bir insanm babasını ya da kardeşini öldüren bir kimseyi, ceza-

sını çekmesi için adliyeye bırakması, bölgenin geleneklerine ters 
düşmektedir. Çünkü adliyedeki af  mekanizması, geleneksel tutumu 
daha da güçlendirmektedir11. 

Araştırma, Diyarbakır'ın iki köyünde yapılmıştır. Bunlardan 
Büıyükkadıköy, petrol yolu kenarında Diyarbakır'a 21 Km. uzaklık-
ta kent etkisinin büyük olduğu bir köy. Bu köyde yazar, şu soruyu 
sormuştu: "Sizce bir erkek evlâdın babasının öcünü alması ge-
rekli midir"? 

11 Başaran, Fa tma : Diyarbakır Köylerinde Vaziyet alışların (Attitudesj De-
ğişmesiyle İlgili Psiıko-Sosyal Bir Araştırma, Ankara 1967, s. l2l. (Basıl-
mamış Doçentlik Tezi). 
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Kan dâvâsını gerekli görenler % 16.9, görmeyenler % 78.8/ 
°/o 4.3 ise açık bir düşünceye sahip değil. Gerekli görenlerin çoğu 
erkektir. 

Petrol yolunun 12 km. içersinde bir tepenin- yamacındaki kent 
etkisinin daha az olduğu Küçükakören Köyünde ise deneklerin % 
93.1 ü kan dâvâsmı gerekli bulmuş, % 4.6 sı gerekli bulmamıştır. 
% 2.3 ü ise bu konuda kesin bir düşünceye sahip değildir12. 

Gerekli bulmayanların okuma yazması vardır. Buradan da gö-
rüleceği gibi yazar, köy kamu oyunun her hali ile kan dâvasının gü-
dülmesi lehinde güçlü bir tutuma sahip olduğu sonucuna varı-
yor. 

III. Sosyal hizmet uzmanı Solmaz K a n t e k i n'in 
Ankara Kalaba Çocuk Islah Evi'nde 300 çocuk üzerinde yapmış ol-
duğu bir araştırmada 100 kişinin adam öldürmeden suçlu olduğu-
nu bunların içinden de 14 kişinin kan gütme sâiki ile adam öldür-
düğünü belirtmiştir13. 

IV. Berin T a ş a n'ın Sinop çevresinde yaptığı kriminolo-
jik bir araştırmada 1963 yılı son ayı, 1964, 1965 ve 1966 yılının ilk 
beş ayında verilip kesinleşen 200 ağır cezalıdan 76 kişinin adam 
öldürmek suçundan mahkum odduğu saptanmıştır. 76 kişiden 3 
kişinin kan gütme, 18 kişinin sınır anlaşmazlığı, 15 kişinin de eski 
bir düşmanlık nedeniyle suç işledikleri anlaşılmıştır. Tabii ki bu-
rada. eski düşmanlık ve sınır anlaşmazlıklarının içinde kan güt-
menin varlığından kuşku duymamak gerekir 14. 

Adam öldürme olaylarının da çoğunluk bakımından yaz ayların-
da işlendiği belirtilmektedir15. Adam öldürme ve öldürmeye teşeb-
büsten hükümlü 106 kişiden 76 sı okuma yazma bilmemektedir l f. 

V. 1000 mükerrir suçlu hakkında yapılan bir araştırmada17. 
28 kişi (% 2.80) arazi yüzünden, 

12 Başaran, a.g.e., s. 127. 
13 Rakkamlar kendisinden şifahî  olarak alınmıştır. 
14 Taşan; Ber in: Sinop Çevresinde Kriminalojik Bir Araştırma, Adalet 

Derg., Yıl 57, Sayı 8-9, Ağustos-Eylül 1966, s. 670. 
15 Taşan, a.gjn. s. 675. 
16 Taşan, a.gjm., s. 676. 
17 100 Mükerrir Suçlu. Haiklkında Kriminalojik Anıkat, Arık. Üniversitesi Hu-

kuk Fakültesi Yayını No. 73, Ankara 1954, s. 15. 
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8 kişi (% 0.80) ikan dâvâsından mahkum olmuşlardır. Arazi 
yüzünden suç işleyen 28 'kişiyi derinliğine inecek biçimde tetkik 
edecek olursak içinde kan dâvâsmı bulmak mümkündür. 

VI. istanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Ens-
titüsü tarafından  öldürme cürümleri üzerinde yapılan bir araş-
tırmada 6386 kişiden 106 kişinin, fullerini  kan gütme sâiki ile işlen-
miş oldukları saptanmıştır18. . . 

VII. Prof.  T a n y o 1 , 1965 yılında Gaziantep'in Kilis il-
çesine bağlı bir sınır köyü olan 255 nüfuslu  Eylen Köyü monogra-
fisinde  köyün kan gütme yüzünden üçe ayrıldığım belirtmektedir. 
Olayın kökenindeki hırsızlık, iki aileyi kan gütmeye götürüyor. 
Sonra cinayetler birbiri arkasından belirli aralıklarla sürç geli-
yor1 9 . 

VIII. Prof.  Paul S t i r 1 i n g'de Kayseri'nin Sakalsultan ve 
Elbaşı köylerinin toplumsal antropoloji yönünden ele alınışında 
çeşitli kavgalar ve kan gütme olaylarından da birkaç örnek vermek' 
tedir 

IX. Prof.  Cevat G e r a y yönetiminde Hacettepe Üniver-
sitesi sosyoloji bölümü üçüncü sınıf  öğrencilerinden bir grup, katı 
gütme konusunda gazete taraması yapmışlardır. Öğrenciler, 1930-
1970 yılları arasında Cumhuriyet; 1950-1970 yılları arasında Milli-
yet; 1948, 1970 yıllan arasında Hürriyet gazetelerini taramışlardır. 

Çıkan sonuçlara göre olaym ilk çıkış nedenleri arasında; ka-
dın, kız kaçırma, öldürme, iğfal,  âdı adam öldürme, toprak anlaş-
mazlığı ve kavga sayılmaktadır. 

Olaym geçtiği yerler ise daha önceden belirttiğimiz yerleri 
doğrulamaktadır. 

Olayın cereyan ettiği yerler ise çoğunluk sırasına göre köyde, 
kahvede il ve ilçelerin cadde ortasında ve çarşı içindedir. Fakat 
öldürme olaylan genellikle köy içinde cereyan etmektedir. Tarama-
dan çıkarılan diğer sonuçlar şunlardır21. 

18 Dönmezer, a.g.e., s. 194. 
19 Tanyol, Cahit : Eylen Köyü, Sosyoloji Dergisi., Sayı 19-20, s. 4144. 

,20 Stirling Paul : Turkish Village, 1965, U.S.A., s. 247-254. 
21 Yaraş. S.- Tataroğlu, G.- Cavuot, C.- (1930-1970) Hürriyet, Milliyet, Cum-

huriyet Gazetelerinde Kan Dâvâsı Taramalarının Değerlendirilmesi, Ders 
ödevi, Ankara 1970. 
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ÖLEN VE ÖLDÜRÜLEN SAYISI 

MİLLİYET GAZETESİ 

ÖLEN ÖLDÜRÜLEN 

Yıllar Kadın Erkek Kadın Erkek 

1950-1960 — 3 . - — 3 

1960-1970 2 10 — 11 

HÜRRİYET GAZETESİ 

ÖLEN ÖLDÜRÜLEN 

Yıllar Kadm Erkek Kadın Erimek 

1948-1960 — 14 — 14 

1960-1969 1 • 52 — 32 

CUMHURİYET GAZETESİ • 

ÖLDÜRÜLEN ÖLEN 
Yıllar Kadın Erkek Kadm Erkek 
, 1930-1939 1 2 • 2 4 

1940-1949 — — — — 

1950-1959 ' — 10 8 6 

1960-1969 — 16 7 11 

Görüldüğü üzere ölen ve öldürenler çoğunlukla erkektir. 

Bununla beraber, öç, küçük çocuklardan da alınmaktadır. Ör-
neğin Mardin'in Mazıdağı İlçesinde ikan gütme yüzünden 12 yaşın-
da bir çocuk boğazı sıkılarak öldürülmüştür22. 

Yine Siirt'in Şirvan İlçesi İncelkaya Köyünden iki kardeş, 
kan dâvâsı nedeniyle Taşlı Köyünden 8-10 yaşlarında iki kardeşi 
kurşuna dizerek öldürmüşlerdir23. 

22 Cumhuriyet Gazetesi, 18 Temmuz 1961. 
23 Milliyet Gazetesi 23 Haziran. 1970. 
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YILLARA GÖRE DAĞILIM 

GAZETE 1930/39 194049 1950/59 1960/69 TOPLAM 
Milliyet — — 2 12 14 
Hürriyet — — 11 27 38 
Cumhuriyet 4 — 8 13 25 

Görüldüğü üzere kan dâvâları genellikle son yirmi yıldan iti-
baren gazetelere geçmeye başlamıştır. 

BÖLGELERE GÖRE DAĞILIM 

CUMHURİYET GAZETESİ 

BÖLGE Yıllar 1930/39 1940/49 1950/59 1960/69 

Doğu Anadolu — —1T 1 2 
Karadeniz 1 — 1 
Akdeniz — — 2 1 
Ege — — , — 1 
Marmara 3 — 1- 4 
İç Anadolu — — 3 1 
G.D. Anadolu 1 — 1 3 ' 

MİLLİYET GAZETESİ 

Yıllar 1940/49 1950/59 1960/69 

BÖLGE 

D. Anadolu — — 2 

Karadeniz — — 6 

Akdeniz — — — 
Ege . — • — 
Marmara — — . — 
lç# Anadolu — 1 2 

GD. Anadolu — 1 2 
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HÜRRİYET GAZETESİ 

Yıllar 1940/49 1950/59 1960/69 

BÖLGE 

D. Anadolu 1 — 1 

Karadeniz 7- 1 6 

Akdeniz — 1 1 

Ege — 1 1 

Marmara — 1 3 ' 

İç Anadolu — 2 5 

G.D. Anadolu — . 5 11 

Çizelgelerdeki rakkamlara biz göz atıldığı zaman olayların Ka-
radeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde toplan-
dığı görülür. 

Trabzon ve Tonya'da bulunduğumuz sırada oradaki halkın 
çoğunun bildiği ve her yabancıya anlattıkları şu olay ilginçtir : Ora-
ya giden bir gazeteciyi Tonya mezarlığına gezmeye götüren bir kara-
denizli, mezarlıkta tüm ölenleri tek tek nedenleri ile gazeteciye an-
latıyor. İşte, şu Ahmet, babasının öcünü aldığı için karşı taraftan 
öldürüldü. Şu Mehmet, amcasının öcünü aldığı için vuruldu. Niha-
yet bir mezarlığın önüne gelince de hiç önem vermeyerek, gazeteci-
ye, "Ha bu köpoğlusu Hasan da eceliylen, pisipisine öldü" der. Bu 
öykü, eskiden buralardaki öç almanın bir değer olduğunu göster-
mektedir. Hâlâ öç almayan bir gence köy kadınları, o yörelerdeki 
özel giysileri arasındaki peştemali çıkarıp atarlar. Al sen kullan der-
ler. Yâni o genç, korkaklıkla itham edilerek kadın yerine konur. Ko-
cası ölüp çocuğu olmayan kadın ağlar, çocuğu olan kadın ise çok 
ağlamaz. Nasıl olsa çocukları, kocasının öcünü alacaktır. 
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Bölüm 
Olayın önlenmesi ve kan gütmemek 

Kanı  kanla  yumazlar,  kanı su ile yurlar. 

Kan gütmenin önlenmesi için gerek devlet ve gerekse halk ara-
sında birtakım önlemler alınmaktadır. Bu önlemler olayın sürekli-
liğini tam anlamıyla önleyememekle birlikte geniş ölçüde azalt-
maktadırlar. 

A- DEVLET TARAFINDAN ALINAN ÖNLEMLER 

Devlet tarafından  alınan önlemlerin başlıcaları hukuksal, eko-
nomik ve eğitimsel yöndedir. 

1. Hukuksal Önlemler 

Bu suçu işleyenler yasal olarak ağır bir biçimde cezalandırılır. 

a. İdam 

T.C.K. da ikan gütmenin cezası idamdır. Fakat uygulamada 
idam cezası çok az verilmekte, birtakım hafifletici  nedenlerle ce-
za indirilmektedir. Örnekolayları gözden geçirdiğimizde idamların 
çök az olduğunu görürüz. (Örnekolay 13 de olayın kahramanı Meh-
met idam edilmiştir). Uygulamada idam cezası çok az verilmekte-
dir. 

Trabzon'un, Arsin ilçesi Diğenbâlâ Köyü'nde Yusuf  Akbulutü 
vuran Hüseyin Akbulüt idam edilmiş, fakat  Yusuf  Aıkbulutün an-
nesi "Oğlumun canına can isterim" ,diye direnmiştir. Bunun üze-
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rine Yusuf'un  kardeşi Mustafa  Aıkbulut, Hüseyin'in kardeşi Refet 
Akbulutü "vurmuştur. Mustafa  Akbulut'un ailesi İçişleri Bakanlı-
ğınca İstanbul'a nakledilmiştir'. 

Cezanın idam gibi çak ağır olması bile alayları hiçbir zaman 
v durduramamaktadır. Klâsik ekole mensup cezacılar cezanın' çok ol-

duğunda suçların azalacağına inanırlar. Oysaiki gerçeklikte bunun 
böyle olmadığını görüyoruz. Gerçi sıJk sık çıkarılan af  yasaları ce-
zanın azaltılmasına neden olmaktadır. Fakat herzaman, cezanın 
nekadar fazla  olursa olsun o suçun yine işlendiğini görüyoruz. Ça-
ğımızda cezanın amacı, suçlunun cezadan sonra artık bir daha suç 
işlemeden toplum içinde eskisi gibi yaşayabilmesini sağlamaktır. 
Ceza, bu amacı gerçekleştirecek geçici bir önlemdir. Bu anlamda 
ölüm' cezası modern ceza anlayışına ters düşmektedir. 

Ayrıca ölüm cezası, 18 yaşından küçükleri bu suçu işlemeye 
itmiştir ya da 18 yaşından küçüklerin suçu işlemedikleri halde 
suçu üzerlerine alıp hapishaneye düşmelerine neden olmuştur. 

Bu yüzden, kan gütme geleneğinin nedenlerini azaltan önlem-
leri almak gerekmektedir. 

ıb) Silâh  Taşıma 
Silâh taşıma yasağı ile ilgili mevzuat ve uygulama daha etkin 

duruma getirilip silâh kaçakçılığı ile şiddetli bir mücadeleye giriş-
mek gerekmektedir  2. Silâh taşıma ile ilgili şimdiye kadarki mev-
zuatın yetersizliği ve yaptırımların etkisizliği şikayet konusu ya-
pılmaktaydı. Bu nedenle ateşli silâhlar kanununda değişiklik- ya-
pan ve cezaları arttıran yeni bir yasa 8. Temmuz 1970 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Bir fikir  vermek üzere yasanın 2 maddesini 
burada belirtmeyi yararlı gördük3. 

Madde 12 - Her kim, bu kanunun şumulüne giren ateşli silâh-
larla bunlara ait mermileri memlekete sokar, sokmaya teşebbüs 
eder veya bunların memlekete sokulmasına tavassut eder veya 
bunları 3763 ve 5591 sayılı kanunların hükümleri dışında memle-
kette imal eder veya bu suretle memlekete sokulmuş veya memle-
kette imâl edilmiş olan ateşli silâhları veya, mermileri bir yerden di-
ğer bir yere nakleder veya yollar veya nakletmeye bilerek tavassut 

1 Milliyet Gazetesi, 7. Ocak. 1962. 
2 Kunter, a.g .m. 
3 Resmî Gazete, 8 Temmuz 1:970, Sayı: 13542. 
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ederse iki yıldan dört yıla kadar hapsolunur, ve 1.000 liradan 10.000 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Madde 13 - Bu kanun hükümlerine muhalif  olarak ateşli silâh-
larla bunlara ait mermileri satanlar, satmağa tavassut edenler, satın-
alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan iki 
yıla ıkadar hapis ve 500 liradan 2.000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

Bu cezalar, 12 Eylülden sonra çıkarılan ateşli silahlar ile ilgili 
yasaların değiştirilmesi ile daha fazla  artırılmıştır. 

Ülkemizde (halkımızın yaşantısına silâh o kadar girmiştir ki, 
yasalar yoluyla silâh taşımayı, bulundurmayı yasaklamak oldukça 
güçtür. Kadının mücevher düşkünlüğü gibi erkeğin silaha düşkün-
lüğü vardır. Fakat yasalardaki yaptırımların çok yetersiz oluşu da 
silâh taşımanın önüne geçmek şöyle dursun âdeta silâh taşımayı 
teşvik ediyordu. Yeni yasa ile yaptırımların arttırılması yerinde ol-
muştur. Yeter ki uygulanabilsin. Fakat sadece yasalar yeterli değil-
dir. Genel eğitim politikası içinde ele alınabilecek bir konudur. Ay-
rıca silâh kaçakçılığın önleyecek esaslı önlemlerin alınması gerek-
mektedir. 

Örneğin Korsika'da uygulanan silâh yasağı yararlı sonuçlar ver-
miştir A. 

c) Asayiş Sağlanması 

Olayın oluşundan heınen sonra el koymak gerekir. Oy-
saki ülkemizde kolluk kuvvetleri genellikle olayın zuhurundan 
çok geç olarak olay yerine varmakta, asayiş geç sağlanmakta-
dır. Ayrıca bu kuvvetlerin sayıca yetersizliği de ülkemizde bir so-
rundur. Bu nedenle bu bölgelere yetenekli yönetim amirleri ve di-
namik zabıta elemanlarının yeter sayıda görevlendirilmeleri şarttır. 

Adaletin en kısa bir zamanda yerine getirilmesi ve öç duygu-
larının teskini, yatıştırılması için bu cürüm faillerinin  derhal ya-
kalanması ve yargılanmasında meşhut suçlar yasası hükümleri-
nin uygulanması kabul edilmelidir5. 

Bu bölgeler için enerjik hâkim ve adliye örgütlerinin sağlana-
rak davaların çok kısa süreler içinde bitirilmesi gerekir. Adliye me-
kanizmasının etkin çalışması başta gelen önlemler arasındadır. 

4 Gözübüyük, A. Pula t : Kan Dâvaları Nasıl Önlenir? Milliyet Gazetesi, 16 
Temmuz 1968. 

5 Gözübüyiik, a<gjm. 
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za yasalarında olduğu gibi bu oüriim faillerine  ya da yakınlarına 
karşı mağdur ya da öldürülenin yakınları tarafından  bir Öldürme 
ya da öldürmeye teşebbüs ciirmü işliyeceği kuşkusu durumunda 
bunları böyle bir suç işlemeyeceklerine dair taahhütname vermeye 
zorunlu kılmak gerektiğini, 

Cürmün işlenmesiyle maddî ve manevî zararlara uğrayan mağ-
dur ya da öldürülenin yakınlarına hükmedilecek tazminattan cüriim 
faili  ile birinci derecedeki yakınllarınm müteselsilen ve birlikte 
hukukî mesuliyet öngörülmelidir" diyor6. 

Fakat bu önlemlerin uygulamada etkin bir rol oynayacakları 
özellikle ülkemiz bakımından söz götürür. 

d) Çocuk  Suçluluğundu  Kan  Gütmenin Önlenmesi 

Daha öncesi gözden geçirdiğimiz gibi yasal cezası daha az 
olduğu için bu suçların bir kısmı, 18 yaşından küçük çoculklara iş-
letilmektedir. Bu yüzden sadece bu suçtan dolayı küçüklerin ceza 
indiriminden yararlanmasının önüne geçilmesi, yâni cezaî mesuli-
yet hadlerinin değiştirilmesi öngörülmektedir7. 

Bilindiği gibi halen Türk Ceza Yasasında 11-15 yaş ve 15-18 
yaş arasındakilerin cezaları belirli oranlara göre. indirilmekte, 11 
yaşından küçüklerin cezaî ehliyeti kabul edilmemektedir. Önlem 
olarak ikan gütme cürümlerinde cezaî ehliyet yaşının 18 den 14 e 
indirilmesi öngörülüyor8. 

Modern ceza hukukunda ıslahın cezanın arttırılması ile değil, 
fakat  suçlunun belirli bir ceza ile cezalandırılmadan ıslah evinde, 
artık suç işliyemeyecek bir duruma geldiğine kanaat (denetimler so-
nucunda) getirildikten sonra salınması ilkesi egemendir. 

Müddeti önceden belirli olmayan hüküm usulü adı verilen 
bu . sistem, önce İspanyol Kilisesi'nce sonra Hollanda'da; 
Avrupa'nın diğer ülkelerinde ve Amerika'da uygulanmış, yerleşmiş 
bir sistemdir9. Özellikle genç suçlulara uygulanmakta olan bu 
usul kanaatimizca daha insancıl bir uygulamadır. 

Yine, küçükleri bu suça azmettiren, teşvik eden ana baba ya 
da akraba takip edilip cezalandırılmalıdır deniyor10. Fakat bunun 

6 Göziibüyülk, a.g.m. 
7 — Kun'ter, a.g.m. 
8 Kunter ve Gözübüyüık'ün aidi geçen makaleleri. 
9 Dönmezer, Sulıhi -Erman, Saıhir: Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, Umu-

mî Kısım, Cilit2, 3. Bası. İst. 1966, s. 626, 632. 
10 Kunter, a.g .m. 
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ç) Taahhütname  ve Müteselsil  Mesuliyet  '  ' 

Yine Dr. G ö z ü b ü y ü k , "Amerika, İngiltere ve İsviçre ce-
uygulanmasının ne biçimde olacağı, takibin güçlükleri ortadadır. 

e) Ceza Evleri  N 

Ceza evlerinde bu suçtan hükümlü Olanlara yumuşak önlemler 
uygulanmamalı (şartla salıverme ve 647 sayılı yasadaki hüküm- -
1er) deniyor11. 

. Bugün bütün ülkelerde gelişmekte olan hümanist cereyanlar 
karşısında böyle sert önlemlere gitmek anlayışını benimsemek zor-
dur. Çünkü artık, suçluya eziyet değil, onu yeniden yaşama hazırla-
mak ve daha yumuşak önlemler uygulamak anlayışı yaygındır. 

f)  Af  Yasaları 

Ülkemizde af  yasaları o kadar silk çıkarılmaktadır ki artık 
af  kurumu anlamını 'kaybetmiş, âdeta suç işlemeye teşvik eden bir 
öge 'durumuna gelmiştir. Bu yasalardan kan gütme failleri  yararlan-
dırılma/malıdır deniyor12. Oysaki kan gütme kadar önemli başka-
özel suçlar da var. Onları da affetmemek  gerekir. Esaslı bir ölçüt 
saptamak gereği ortadadır. 

Af  yasalarının çok sık çıkarılmaması görüşüne katılmakla 
birlikte kan güdenlerin bu yasalardan yararlanmaması görüşünü be-
nimıseyemiyoruz. Amaç, suçluyu İslah olduğunda bütün sert önlem-
leri benimsemek kuşkusuz zordur. İyi bir adalet politikası saptamak 
ve tüm adaleti gözden geçirerek bir reforma  gitmek gerekir. 

g) Sosyal  Hizmet  Uzmanları 

Ülkemizdeki sosyal hizmet uzmanlarının (social worker) da bu 
konuda geniş rollerinin olabileceğini sanmaktayız. Özellikle il 
Sosyal Hizmet Merkezlerinde "Toplum Kalkınması" birimlerine 
atanan bu uzmanlar, kan gütmenin bulunduğu bölgelerde olaym 
önlenmesi için çaba sarfetmelidirler.  Bu çabalarından birisi, kuş-
kusuz, tarafları  barıştırmaya teşvik etmek olacaktır. Ayrıca "Grupla 
Çalışma" ve "Kişisel Çalışma" teknikleriyle taraflarla  konuşup ola-
ym ilkelliğini, sonuçlarını konuşup tartışarak önleme konusunda 
İliç değilse eğitici yönden rol alabilirler. 

11 Gözübüyük, a.gjm. 
12 Gözübüyük, a.g.m. ' 
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Ayrıca 'bu uzmanlar bölgenin ilginç geleneklerinden de yarar-
lanabilirler. Örneğin, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 
çok görülen Kirvelik  denen bir sanal akrabalık biçimi vardır ki bu 
uzmanlar, düşman tarafları  kirvelik yoluyla birbirleriyle akraba 
yapmaya yöneltebilirler. Kan akrabalığı kadar önemli sayılan bu 
ilişkide taraflardan  biri, diğerinin çocuğunu sünnet olurken tut-
maktadır. Kirveler birbirlerine sıkıntılı durumlarında, çocukların ev-
lenmelerinde, okutulmalarında yaşamın tüm aşamalarında daima 
yardım ederler. Kirvelik aşiretler arasında da. yapılabilir. Böylece 
iki aşiretin tüm üyeleri biıblrleriyle kirve olurlar. Artık kirve olan 
iki aşiret birbirleriyle kan gütmezler. Böylece kirveliğin anlaşmaz-
lıkları sonra erdiren uzlaştırıcı bir işlevi vardır. îşte sosyal hizmet 
uzmanları bu konuda tarafları  kirve olmaya davet eden aracı ola-
bilirler. 

Din görevlilerinin  de  özellikİe bu (bölgelerdeki halka gerek ca-
milerde, gerekse halkla 'birlikte oldukları her fırsatta  bu geleneğin 
dinsel ve ahlâki bir nitelikte olmadığı telkin edilmelidir. Zira bu 
bölgelerde «öç alanın cennete gideceği» inancı egemendir. 

2. Ekonomik Önlemler 

Ülkemizdeki kan gütme olaylarının çoğunun kölkeninde top-
rak dâvâları vardır. Bu hususu örnekolaylann incelenmesinde gö-
rebiliriz. " , 

a) ' Toprak  Yetersizliği 

Özellikle tarımsal yapıya salhip ülkemizde toprak yetersizliği 
büyük ekonomik sorunları doğurduğu gibi toplumsal sorunlar da 
doğurmaktadır. Kan gütme, bu toplumsal sorunlardan biridir. Bir 
karış toprak için köylülerimiz -hiç çekinmeden birbirlerini öldür-
mektedirler. Bu yüzden toprak reformunun  gerçekleştirilmesi, olay-
ların geniş ölçüde azalmasına yol açacaktır. 

b) Ağa-Köylü  ilişkisi 

Ağa-Köylü ilişkisini hukuksal anlamda işçi-işveren ilişkisi duru-
muna getirmek de diğer bir ekonomik önlem olabilir. Çünkü ağa, 
devletlin sağlayartıaıdığı, köylünün, bazı gereksinimlerini de karşıla-
dığı için köylü ağanın emrine giriyor13 ve onun bütün isteklerini 

13 Beşikçi, İsmai l : Doğu Anadolumtn Düzeni, İstanbul 1969, 
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yerine getiriyor. Enirinde çalıştırdığı kimselere icaıbmda adaım da 
öldürtüyor. Bunun önüne geçmek için ağanın işinde çalışan köylü-
yü tarım işçisi olarak hukuksal ve toplumsal güvenceye kavuştur-
malı ve ağanın yaptığı, köylüye sağladığı-, devletin yapması gere-
ken işleri devletin yapması, bumun için o bölgelerde devletin ken-
di olanaklarını genişletmesi gerekmektedir. Bu suretle köylü ken-
dini bağımsız sayacak ve ağanın iradesine bağlı olmaktan kurtu-
lacaktır. 

c) Sınır  Anlaşmazlıkları 

Sınırların kesin olmaması, mevzuat karışıklığı hem iki köyü ve 
hem de özel kişileri birbirine düşürmektedir. Bu yüzden tapulama 
ve kadastro eylemlerinin hızlandırılması gerekmektedir. 

3. Eğitsel Önlemler 

Bütün örnekolayları gözden geçirdiğimizde olaya karışanla-
rın % 99 unun câhil olduklarım görürüz. Esasen ilkel bir gelenek 
olan kan gütme, eğitimden yoksun kimseler arasında çok görül-
mektedir. İnsanlık değeri ancak eğitilmiş kimseler arasmda anla-
şılmaktadır. Kan gütmenin egemen olduğu bölgelerde devlet tara-
fından  eğitimsel olanakların geniş ölçüde geliştirilmesi' gerekmekte 
dir. Okullar ve kitle iletişim araçları yoluyla olayın ilkelliğini in-
sanlık dışı kötü bir gelenek olduğunu aşılamaya çalışarak o böl-
gelerde geniş bir eğitim seferberliğine  gitmeliyiz. 

Esasen ülkemizde kan gütmenin görüldüğü bölgeler okur ya-
zarlık oranının düşük olduğu yerlerdir. 

Eğitim yolu ile bireyin ilkel düşünce sisteminin ve dünya gö-
rüşünün geniş ölçüde değişeceği kuşkusuzdur. Eğitirrtden sadece 
örgün eğitimi ve okuryazarlığı değil, geniş anlamda kitlelerin eğiti-
mini anlıyoruz. Özellikle kan gütmenin ortaya çıktığı yörelerde 
halk eğitimi programlarında konuya ayrı bir önem vermek gerek-
mektedir. Orduda, il, ilçe halk eğitimi örgütlerinin programlarında, 
çeşitli köy kurslarında ve dinsel eğitimde sürekli olarak bu gele-
neğin önüne geçecek konuşmalar yapmak ve telkinlerde bulun 
mak için öğretmenlere geniş roller düşmektedir.' Buralarda yatılı 
orta ve liselerin açılması hızlandırılmalıdır. 

Karadenizdeki Edillı Köyü'nde yapılan bir araştırmada, ''Sizce 
kan dâvâsı güdülmesi gerekli midir?" sorusuna okuma yazma bil-
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meyenlerin % 92.3 ü gereklidir. % 7.7 si gerekli değildir, yanıtını 
vermiştir. Oysaki okıuıma, yazma bilenlerin % 55 i gereklidir, % 
25 i. gerekli değildir yanıtım vermiştir13a. 

Yetişkin eğitiminde özellikle , kadın eğitimine önem vermek ge-
rekiyor. Çünkü ülkemizde kadınların daha az eğitilmiş olduğu bilin-
mektedir. Ayrıca bu konu bakımından da kadın eğitimine önem 
vermenin gereği bir kez daha ortaya çıkıyor. Çünkü genellikle ka-

, dindar, evin erkeklerine ve çocuklarına öç almaları için telkinlerde 
bulunmaktadırlar. Örneğin her zaman ve her fırsatta  çocuğa ba-
basının ya da bir yakınının öcünü almasını sözlü olarak telkin et-
mektedirler. Yine, ölen kimsenin kanlı gömleklerinin zaman za-
man sandıklardan çılkarılıp çocuğa gösterilmesi ölenin herhangibir 
eşyasının ya da fotoğrafının  çocuğa gösterilmesi, çocuğa armağanlar 
vermek ve ağlayarak gözyaşlarıyla onları tahrik etmek de yine 
kadınlar tarafından  yerine getirilmektedir. 

/ 

B- HALK TARAFIMDAN UYGULANAN 
TOPLUMSAL ÖNLEMLER 

Devlet tarafından  alınan yasal önlemlerden) başka, halkımı-
zın kendiliğinden bulduğu ve aralarında uyguladıkları birtakım 
önlemler de vardır. Özellikle sosyolojik bakımdan önem taşıyan 
barışma, karşılıklı  kız  alıp verme ve göç biçimlerindeki bu uygu-
lamalardan da bahsetmek yerinde olacaktır. 

1. Toplumsal Önlemler ' 

a) Barışma: , 

Düşman taraflar  karşılıklı olarak bazı aracılar yoluyla barış-
tırılırlar. Barıştırma komşular tarafından  yapıldığı gibi, bizzat aile 
üyelerince de yapılmaktadır. Ayrıca köyde sözü geçen yaşlı kimse-
ler, önderler ve muhtar da barıştırmada rol alan kimselerdir. Na-
dir durumlarda da valilerin, milletvekillerinin, kaymakamların, bele-
diye başkanlarının girişimleri görülmektedir. Örneğin Bingölde iki 
aşiret reisi bu yolla banştırılmışlardır14. 

13a Emiroğlu, Vedia: Edilli Köyünün (Akçakoca) Kültür Değişmesi Bakı-
mından İncelenmesi, s. 121 v.d., Ankara 1972. 

14 Milliyet Gazetesi, 23 Haziran 1970. 
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Gaziantep'deki aşiretler arasmda da barışmalar olmaktadır15. 
Düşmanlığa son vermek için ya kaatilin aşireti tarafından  yapı-
lan başvuru üzerine yahut kendiliklerinden nüfuz  sahibi birta-
kım kimseler araya girerek "kanı  kan ile yumazlar,  kanı su ile yur-
lar"  atasözünıden yararlanarak aracılık ederler. Bunlar genellikle 
başka aşiret reisleri ya da şıhlarıdır. Aracılar, öldürülenin kanının 
sağlanması, yâni kan bedelinin para ile takdir ve ödenmesi sure1 

(tiyle sorunu çözümlerler. Kan değeri, öldürülenin aşiret içindeki 
ikonumuna bağlıdır. Bu miktar, başka eşya ve hayvan vermek sure-
tiyle de ödenebilir. Kan sağlanıncaya değin öldürülenin aşireti 
tarafından  yağma olunan malların hepsi hiçe gider. Buna, "kan 
suyuna gitti"  derler. Bu söz, boşa giden şeyler hakkında söylenen 
bir deyim durumuna gelmiştir. Eskiden kan bedeli-bütün aşiretten 
toplanırdı. Kan bedeli verecek, aşiretin büyükleri her tarafa  adam-
lar göndererek bu bedeli servetlerine göre bütün ahaliden toplarlar-
dı. Toplanan para, ölenin mensup olduğu aşirete, onlar da ailesine 
verirlerdi. Bu para rızaya bağlı olmayıp zorla alınırdı. Şimdi ise 
bu parayı vermeye herkes zorunlu tutulmamakta, sadece kaatilin 
ailesi ödemektedir. . 

Basri K o n y a r d a Diyarbakır'daki geleneklerden söz-
ederken aşiretler arasındaki kan gütmeye değiniyor. Burada, diyet 
usulü ile barışıldığı belirtiliyor. Fakat yazar, bu barışmanın görü-
nürde olduğunu, yine fınsat  çıkınca öç almaktan vazgeçildiği-
ni de kaydediyor. (Çünkü bir kez arada "kemik kırılmıştır") (kan 
dâvâsı başlamıştır) j Diyet verilirken fiilde  kullanılan aletin de 
maktul tarafından  verilmesi şarttır16 . 

Aşiret reisleri genellikle öldürülmemekte, eğer öldürülürse bu 
durumda artık diyet yoluna gidilmemekte, düşman aşiretin reisi 
öldürülmektedir17. 

Yazar, diyetlerin para olarak verildiği gibi mal (at, öküz, tar-
la) olarak da verildiğini kaydediyor. . 

Yazar, aşiretler arası çarpışmalarda diğer bir barış biçiminin 
de çarpışma sırasında bir şeyh ya da ocaklının araya girmesi ile 
gerçekleştiğini belirtiyorI8. Bu durumda silâhlar derhal indirilmek-
te, artık günah devri başlamakta ve birkaç nasihat, işi tatlıya bağ-

15 Saıdılk, a.gjm., s. 88. 
16 Konyar, Baısri,: DiyaAalkır Yıllığı, Cilt 3, s. 38. 
17 Konyar, ajg.e., s. 39. 
18 Koyar, a.g.e., s. 39. 
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lamaya yetenektedir. Yenileceklerini anlıyan aşiretler bu gibi şeyh-
lere ya da sözü geçen kimseler, haber salmaktadırlar. 

Güney Anadolu'daki Türkımenlerde de barış usulü Var. Ağalar 
araya girip barışı sağlarlar. Bu barış kan sağlamak suretiyle olur. 
Yân-i öldürenin, ölenin ailesine bir miktar para vermesi ile sağla-
nır 19. 

Yine Gaziantep'de aşiret beyleri üçüncü bir aşirette toplana-
rak kan keserler, yâni öldürülen kimsenin aşiretine verilecek para-
nın miktarını tâyin ederler. Paranın'miktarı ölenin kişiliğine göre 
değişir. Kan bedeli, öldürenin aşiretinden toplanır. Bey'in adam-
ları aşireti gezer, para alınıp toptan öldürülen kimsenin aşiret bey' 
ine gönderilir. Öldürülen kimsenin aşiret beyi, gelen parayı üçe 
ayırır. Bir kısmım öldürülen adamın ailesine, bir kısmını yakın-
larına, üçüncü kısmını da aşirete dağıtır20. 

Ömer Ö z b a ş , Gaziantep dolayl arındaki Türkmenlerden 
söz ederken barışma konusunda, eskiden, alelade bir kimsenin ka-
nının pahasının 20 keseyi geçmediğini, fakat  değerli kimsenin kanı-
nın pahası 10,50 hatta 100 adam kanı sayılabileceğini kaydediyor. 

Yazar, barışma ile ilgili gelenekleri şöyle ifade  ediyor: ' Her 
iki taraftan  adam öldürülmüş ise, barış yapılırken bunlar karşılaş-
tırılır. Her kimin Ölen adamı çok çıkarsa ona göre rakip aşiretten 
kan istemekte, haklıdır. Bir adam diğer bir aşiretten birisinin bir 
tek dişini çıkarırsa bunun değeri bir kese paradır. Bir göz, el, ayak, 
yarım kan sayılır. Kanın yarısını katli bizzat işleyen adam, diğer 
yarısını da mensup olduğu oymak verir. x 

Para verilerek barışıldı mı, maktul tarafı  kaatil tarafına  ziya-
fet  vermek zorunluğundadır. Ziyafetten  sonra kaatil : "İşte silâhım. 
Oğlunuza bununla ben sıktım. Allah da öldürdü, beni affediniz" 
diye silâhını maktulün en büyük akrabasına teslim edecektir. O 
fedam  da bulunan cemaatın huzurunda "affettim"  demelidir. Bun-
dan sonra yine kaatil' barışıldığına işaret olmak üzere bir beyaz 
bayrak, gönderir. Bu bayrağı bir adam at üzerine binerek bütün 
aşiretleri dolaşır. "Falan aşiretle, falan,  barıştılar, bu da bayrağı" 
diye ilâıı eder. Bayrağı dolaştıran adama aşiretler birçok hediyeler 
verirler"20a. 

19 Şahin Ali: a.g.e., s. 79. 
20 Yener, Sabri Şalkir: Gaziamtepte İlbeyli Aşireti, Türk Folklor Araştırma-

ları, Derg., Sayı 133. 
20a Özbaş, Ömer : Gaziantep Dolaylarında Türkmenler ve Barakalar, s. 43-44. 
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İlbeylilerin büyük saydıikları kimselerden birisi öldürülürse, 
öldürenin aşiretinden değer bakımından ölenle bir tutulan birisi öl-
dürülür. Bu durumda kan bedeli istemeyip muhakkak kam kanla 
yıkarlar. 

Bitlis'in Mutki İlçesinde ise barışmak için öldüren taraf  öle-
nin evine gider. İki taraf  tabancalarını bir örtü üzerine bırakıp 
iple bağlayıp aşiret reisine verirler. Köy şeyhinin söylediklerini, 
taraflar  Kuran üzerinde yinelerler, sonra kurban kesilir, yer içer 
dağılırlar21. 

Birçok ilkel toplumlarda, öldürülen tarafa  literatürde "Kan 
Parası" olarak bilinen bir ödeme önerisinde bulunulur. Bu para 
tazmin yerine geçer n . Bu tazmin, maddi şeylerle de olur. Örneğin, 
Jibarolarda da barışma oluyor. Öldürülen yerlinin oğlu, öldü-
rene şöyle bir mesaj gönderir. "Biz çocuk iken sen babamızı öldür-
dün. Bu durumda bizim görevimiz, seni öldürmekle onun öcünü 
almak ve kısas'ı yerine getirmektir. Fakat eğer şukadar fiyat 
değerinde-tüfek,  balta, iyi bir av köpeği v.s. - ödemeyi söz ve-
rirsen kan suçunu telâfi  etmiş sayacağız". Jibarolar, ebeveynin ha-
yatının böyle maddî şeylerle denkleştirilmesine bir acayiplik gözü 
ile bakmazlar. Bununla birlikte böyle anlaşmalar, özellikle, suçun 
çok önceden işlendiği durumlarda uygulanır. Eğer suç çok yakın bir 
zamanda işlenmişse öç alacak kimse de varsa, suçlu derhal 
öldürülürZ2a. 

Arnavutluk'ta da köy ihtiyarlarının bir araya gelerek iki tara-
fın  da eşit miktarda adam öldürdükleri gerçekleştiğinde tarafları 
barıştırdıkları kaydedilmektedir. Ailelerden birisi bu karara 
uymazsa dağlılar meclislinin bayraktarı tarafından  evi yakılır23. 

Urfa'da  da para vererek aşiretler barışmaktadırlar. Örneğin 
Urfa'da  çıkan 29 Nisan 1969 tarihli Demdrat Türkiye Gazetesinde 
bu konuda şöyle bir halber görmekteyiz24: 

"Dün Harran Nahiyesıi'nde kan dâıvâsı yüzünden ve arazi an-
laşmazlığından araları açık olan Hubet Aşireti ile Cumeyli Aşiretle-
ri, ölen üç kişinin ailelerine altışar bin lira vererek kanı sağlamış-

21 Zaki Kurban ile yapılan mülâkat. 
22 Pospisil, a.g.m. 
22aKarsten, a.g.e., s. 11. 
23 Ojier, Y.P. Mark, a.g. yazı. 
24 Niımetoğlu, a.g. etüt, s. 21. 
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lardır. Aynı olayda Akçakale kaymakam ve savcısı aracıılık etmek 
suretiyle aşiretler barıştıralmıştır. İki aşiret ileri gelenleri bir daha 
kan gütmeyeceklerini vaad etmişlerdir". 

Yine Güneydoğu Bölgesinde Uludere'deki bir olayda 40.000 
TL. kan parası ödenerek barışma olmuştur. Olayla ilgili haber şöy-
ledir : "Doğu ve Güney-Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük aşireti 
olan Guyan Aşiretinin iki kolu arasındaki kan dâvâsı, ilçe yöneti-
cilerinin araya girmesiyle sona ermiştir. 

Günay Aşireti'nin iki kolu olan Dalgan ve Fakat Kabilesi ara-
sında yıllardanberi devam eden ve Uludere Belediye Başkanı 
Ömer Aytürk un de öldürüldüğü büyük kan dâvâsımn, bölgenin ta-
nınmış kişileri ile ilçe kaymakamı İ. Turan Borkm ve ilçe Jandar-
ma Karakolu Komutanı Üsteğmen Necati Balcının araya girmesiy-
le ortadan kalkması bölgede memniniyetle karşılanmıştır. İki ka-
bilenin karşılıklı anlaşmaları sırasında Fakanlar 40 bin lira "kan 
parası" ödemişlerdir243. 

H. N i m e t o ğ l u , Urfa'da  bu biçimdeki barışmalara sık sık 
rastlandığını, fakat  çoğu zaman, bu barışmaların aileler ve aşiret-
ler arası geçici bir barış sağlamaktan ileri gidemediğini belirtiyor. 
Yazar, böylece, Urfa'da  uzlaşma için .kan bedeli yâni diyet, (kanlık) 
ödeme usulünün yaygın olduğunu belirtiyor. Diyete başvurma ve 
miktarım saptamak hususunda tarafların  anlaşması gerekmekte-
dir. Diyet kabul edildiği takdirde kan bedeli olarak sadece para 
ödenmesi yeterli görülmediği takdirde para ile birlikte diğer tarafa 
kız verme ve ayııî şeyler (buğday, koyun, arazi gibi), verilmesi de 
şart kılınabilmektedir2S. 

Fakat barışmalar da genellikle fazla  etkin olamıyor. Barışma-
ların bazıları sahte, bazıları içten oluyor. Samimî olanlar da ara-
dan bir süre geçtikten sonra, en ufak  bir anlaşmazlık ortaya çık-
tığında yine bikirlerine düşman oluyorlar. Örnekolay 1 de, barış-, 
tıiktan 2 saat sonra düşman öldürülmüştür, (sahte barışma). 6. ör-
nekolayda olumlu barışma var. 8. örnekolay'da barışma olmuş, 
aradan. 10 yıl geçtiği halde karşı taraf  düşman sayılarak istedik-
leri kızı vermemişlerdir. Kur'anla yemin ederek barışmalar olduğu 
halde yine de iki taraf  yine düşman oluyorlar. Barışmalar uzun 

24a Akşam Gazetesi, 4 Şubat 1972, s. 7. 
25 Nimetoğlu, a.g. etüt, s. 21. 
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sürmese bile yine de bir süre sürdüğü için hiç olmazsa bu barış 
devresinde olaylar bir süre için de olsa yatışmış oluyor. 

b) Kız  Alıp Verme  , 

Düşman taraflar  birbirleriyle kız alıp vererek barışmakta ve 
akraba olmaktadırlar. Barışmaya oranla daha etkin bir yoldur. 
Örnekolay 21 de gördüğümüz gibi taraflardan  birisinin "İçimde 
kan gütme, bu akrabalık yüzünden küilenımiş gibidir" sözü' olduk-
ça anlamlıdır. Akrabalığa rağmen yine düşmanlığın devam ettiği 
olaylara da rastlamaktyız. Fakat bu durumlarda genellikle aradan 
tazunca bir zaman geçmektedir. İşte "bu uzunca geçen zaman içeri-
sinde akraba olan tarafların  birbirlerini öldürmemeleri . olayların 
azalmasına neden olmaktadır. 

Aileler arası düşmanlığa son vermek için karşılıklı ya da tek 
taraflı  olarak kız verme geleneğine Urfa  d a da rastlanmaktadır. 
Böyle kız alıp vermelerde ayrıca kan bedeli olarak bir miktar para 
ödenir. Kız, ya ölenin kardeşine ya da yakın akrabalarından biri-
ne verilir. Böylece, hem akrabalık kurulmakta, hem de başlık öde-
meksizin kız almak mümkün olmaktadır. Çünkü bu çeşit evlenme-
lerde ayrıca başlık parası ödenmemektedir. Barışmada mağdur 
taraf  kuvvetçe zayıfsa  uzlaşmak kolay olmaktadır. Birkaç bin lira 
ile barışmak mümkün olur. Eğer taraflar  çok güçlü ise örneğin 
öldürülen kimse ağa ya da'oğlu ya da çok yakın akrabası ise ozaman 
uzlaşmak zorlaşmakta ve kan bedeli de çok yüksek tutulmaktadır. 
Bu gibi durumlarda kız vermeler olabileceği gibi taşınır ve taşın-
maz mal vermek de söz konusu olmaktadır. Karşı taraf,  genellik-
le bir tarlanın mülkiyetini talep etmektedir. Böyle, tarlasını elin-
den çıkarmış.köylülere Urfa'da  çok rastlanmaktadır26. 

Kız alıp verime, işi herziaman mutlu bir sona bağlamamakta-
dır. Kadının /kocası ve akrabaları, "Seni kan üzerine aldık" diye 
kadına geçmiş olayları anımsatır ve ailede anlaşmazlıklara neden 
olurlar. Kız alıp vepme aynı zamanda bir öç almak biçimine de 
bürünüyor27. Kızı alan taraf,  çoğu kez, "Kızlarım alır, ona yaşamı 
zindan ederiz'' diyerek âdeta karşı taraftan  öç alırlar. Kızın mut-
suz olması için ellerinden geleni yaparlar. Oğullarını yeniden ev-
lendirir, eskinin üstüne kuma getirirler. Birinci karısını da "ben-
den boşsun" diyerek boşarlar. Böylece iki taraf  yine silâhlara sa-

26 Niımetoğlu, a.g. etüt, s. 22. 
27 Nimetoğlu a. g. etüt, s. 22. v.d. 
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rılır. Faıkat boşamadan da yine kan dâvâsma dönmek mümkün 
olmaktadır. 

Örnekolay 25 de ise taraflardan  biri karşı tarafa  kızını baş-
lıksız olarak verir. Faıkat düşman taraftan  çocuk olmasın diye kı-
zını kısıriaştırdıktan sonra verir. Aradan iki yıl geçtikten sonra 
kadının, çocuğu olmayınca karşı taraf  durumdan haberdar olur 
ve kadının kocası, kadınm babasını vurur. 

Kars köylerinde de (Örneğin Soagert) komşuların araya gir-
mesiyle kız alıp vermek suretiyle barışmalar cereyan etmektedir28. 

Örnekolay 7 de kızın, düşmanın oğluna kaçması ve evlenmesi 
iki taraf  arasındaki gerginliği daha da arttırmıştır. 

Türkmenlerde de kız alıp vererek 'barışma var2 9 . 
Diyarbakır'daki aşiretlerin bazılarında ise kız karşı tarafa  di-

yet yerine maktülün en yakın akrabasına nikâhla verilir. Kıza değer 
biçilir, korumazsa para da verilir. Kız, bu koşullar altmda ve-
rildiği zaman artık kocasının kölesi saydır. Bu konuda yazar şun-
ları kaydediyor: "Bu kız, en ağır işleri görmem diyemez. Kaça-
cak olursa, ana babası bir olup kocası evine götürmeye zorunlu-
dur. Doğuruncaya kadar durum böyle sürer. Eğer, erkek doğurur-
sa artık köleüikıten kurtulur ve bir konum sahibi sayılır. Kız doğu-
rursa durumu değiştirecek bir durum sayılmaz"30. 

Aşağıdaki örnekolayda görüldüğü gibi bazan kız alıp verme de 
etkin olamamaktadır. 

c) Göçler 

Kan güdülmesini istemeyenlerin en çok baş vurduğu bir yol 
da o bölgeden başka yere göç etmektir. Bu göçler ailelerin kendi 
istekleriyle olan göçlerdir. Tarlalarını, evlerini satıp başka yere 
yerleşirler. Fakat göçlerle de olaylar tamamen önlenememektedir. 
Çünkü, hasım taraf,  göç edenin nereye gittiğini bir gün öğreni-
yor ve gidip orada öcünü alıyor. Veya karşı taraf,  bizzat gittiklerini 
takip ederek oraya gidip öç alıyor. 

% 10 örnekleme usulü ile Rıfkı  Arslan'm Diyarbakır Gecekon-
duları üzerinde yaptığı bir araştırmada göç nedenlerinden birisi 
de kan dâvâsıdır. Kan dâvâsı yüzünden göç edenlerin oranı % 9.2. 
olarak saptanmıştır31. 

28 Öztürk, a. g. m., s. 529. 
29 Şahin, a. g. e., s. 79. 
30 Konyar, a. g. e., s. 39. 
31 Tütengil, C. Orhan: Diyarbakır Mektubu, Cumhuriyet Gazetesi, 5 Ocak 
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Örnekolay 2,5, 8 ve 22 deki kendiliklerinden bulundukları yer-
den göç etmişlerdir. 

Göç edenlerden takip edilmek suretiyle öç alınmasına ör-
nek olarak şu olayları belirtebiliriz32. 

18 Yaşındaki Hüseyin Cebir, 15 yıl önce babasını Rize'de öl-
düren Yakup Yılmaz'ı İstanbul Üsküdar Meydanı'nda öldürür. Kü-
çük yaştanberi öç duygusu ile yetiştirilen Hüseyin Cebir, 
Yakub'un İstanbul'da olduğunu öğrenir ve hemen İstanbul'a ge-
lir. Yakub'u görünce tabancayla öldürür. Kaatil yakalandığında şu 
sözleri söyler: "Fotoğraflarım  gazetelerde iyi çıksın, Rize'de oku-
sunlar ve aferin,  babasının öcünü aldı, aile şerefini  temizledi 
desinler". 

Yıllar önce basit bir neden yüzünden düşmanmı öldüren biri, 
cezasını doldurduktan sonra, Adapazarı Hendek îlçesi'ne göç eder. 

Aradan yıllar geçer. Öldürülen adamın oğlu büyür ve askerli-
ğini Gölcük'te yaparken babasını öldüren adamın Hendek'te ikâ-
met ettiğini öğrenir. Askerlikten firar  ederek babasının kaatilini 
bir kahvehanede görür. Silâhını çekerek, "Haydi babama selâm 
söyle" der ve kurşunları üzerine boşaltır. (Eğitim Fakültesi öğren-
cisi Ersin Altıntaş'tan alınmıştır.) 

Göçler, o çevreden uzaklaşmak bakımından önemli bir rol 
oynamaktadır. Göç eden, ne de olsa eski çevresinde kendisini 
öç almaya teşvik eden bir toplumsal çevreden uzaklaşmış olmak-
tadır. 

ç) Koruma 

Kars'da uygulanan bir usul de koruma biçimindedir. Bu da 
iki türlüdür33 . 

a) Kan güdülen kimsenin o bölgede hatırı sayılır ve muhte-
rem olarak sevilen, sayılan bir kişi tarafından  korunması duru-
munda kan gütmeden vaz geçilir. 

b) Bunun aksine olarak, kanlı ve zorba, aynı zamanda zen-
gin ve hükümet makamlarında etkili olan kimseler tarafından  ko-
runan kimselere karşı da kan gütmekten vaz geçilmektedir. 

32 Hürriyet Gazetesi 3 Ekim 1969. 
33 öztürk, ajgjıı., s. 529. 
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ilkellerde de kansız bir biçimde olayın çözümlenişi vardır, ör-
neğin Gronland ve Kuzey Ameriıka'daki Bskimolarda suçlu, ken-
disi ile alay edilen, onu aşağı düşüren şarkılarla çevre tarafından 
cezalandırılarak toplum dışı bırakılır34. 

d)  Özel konut  hiçimi 

Kan dâvâsı görülen bölgelerden özellikle Uırfa,  Mardin civarın-
daki evler kan dâvâsı nedeniyle özel bir tarzda inşa edilmişlerdir. 
Evlerde pencerelerin yapılış ve konuş yerleri değişiktir. Evlerin 
pencereleri çok küçüktür. Yöre halkı "kan dâvâsı, kan gütme so-
nunu yüzünden evin içerisi iyi görünmesi diye bu küçük pencereleri 
yapıyoruz" demektedirler. Bir araştırıcı bu civarlardaki köylerin 
bir kısmında hela olmadığım belirtiyor ve bu konuda köylülerin 
şu gerekçeyi öne sürdüklerine değiniyor. "Herhangibir sabit yer 
olacak olursa düşmanımız uzun süre, buralarda bekler ve rahatça 
bizi vurme imkanına sahip olur. Binaenaleyh biz yüznumaralan be-
lirli yerde bu yüzden kullanamayız35. 

2. Kan Dâvâsinin Güdülmemesinde Psiko-Sosyâl Nedenler 

İsa Ö z t ü r k, Kars'ın Sosgert Köyü'ndeki gözlemlerinden 
aşağıdaki sonuçlara varıyor36. 

a) Mağdur taraf,  şeref  ve namus anlayışında ve ilkelerin-
de fazla  bağnaz değilse, öç almayı bir onur sorunu yapmaz, kan 
gütmeye de kalkışmaz. 

b) Yine mağdur taraf  korkak olursa, hem adam öldürmeye 
cesaret edemez, hem işin sonunda öldürülmek de vardır. Veya uzun 
süre hapiste yatmak vardır. Psikolojik olarak (korkak ve çekin 
gen bir kişi bu hususları göz önüne alarak kan gütmekten vazge-
çer. 

c) Bazı kişilerin canlan çok değerlidir. Yaşama fazla  bağlıdır, 
lar. Kan gütmeye maruz kalan kimse böyle bir tip ise adam öldü-
rerek yaşamını zehir etmeyi göze alamaz ve kan gütmekten vaz ge-
çer. 

34 Örnek, a.g.e.. s. 130. Ayrıca bakınız R. Thunvald, a.g. makale. 
35 Kan Dâvâsı, Seminer Çalışması, s. 32. 
36 Öztürk, a.g.m., s. 529. 
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ç) Kan güdecek kimsenin öldükten sonra yerini tutacak tek 
çocuğu var ise varissiz kalmamak için davadan vaiz geçer. 

3. Ekonomik Nedenler 

Yine, Ö z t ü r k'e göre 

a) Mağdur olan taraf,  yoksul bir aile ise hapishaneye girdiğin-
de geride kalan çoluk çocuğunun ve ailesinin geçiminin zorlaşaca-
ğını göz önünde bulundurarak öç almaktan vaz geçer. 

b) Varlıklı olan düşman taraf,  bireylerinden birisini öldür-
düğü aileye sürekli olarak mâlî yardım yapıyorsa karşı taraf  yine 
kan gütmekten vaz geçer. 

c) Varlıklı olup, ayni zamanda cimri olan kimse maldan ve 
candan olmak istemez ve kan gütmekten vaz geçer. 

4. Dinsel Nedenler 

Malatya'nın Pötürge İlçesi'nin Keferdiz  Bucağı ve köylerindeki 
kabilelerden birinde, eskiden, "Allahın  binasını yıkanla  konuşmak 
caiz değildir"  gibi dinsel bir inanç yüzünden kan gütme kendiliğin-
den önlenmekte imiş. Suçlu, hapisten çıkınca köylülerden hiç biri, 
bu inanç yüzünden kendisi ile konuşmak istemiyorlarmış. Har-
mandalıoğlu, bu yüzden hapisten çıktıktan sonra kendisi ile hiç 
konuşmayan, yüzüne bakılmayan pek çok kimsenin başka yerlere 
göç etmek zorunluğunda kalmış olduğunu belirtiyor37. 

Bu inanç, kuşaklara telkin edilerek yeni kuşakların adam öl-
dürmelerinin önüne geçilmektedir. Yazar bu bilgiyi bölge halkın-
dan olan bir dâvâ vekilinden naklediyor. "Din olan yerde  kin ol-
maz" sözü de aslında dinin olayları önleyen bir öge olduğunu gös-
termektedir. Fakat bu atasözünün kan güdülen bölgelerdeki uygu-
lanış ve etkinlik derecesini bilmek, araştırılması gereken ilginç bir 
konudur. 

Olayın sürekliliğini sağlayan dinsel nedenlerden birisinin de 
"Öç alanın cennete gideceği" inancı olduğunu belirtmiştik. Bu 
konuda, İslâm dininde böyle bir şeyin mevcut olmadığını gerek 
okullardaki din derslerinde çocuklara öğretmenlerin ve gerekse 

37 Harmandalıoğlu, Kan Gütme III, Bir Dert Ki.. Forum Derg., Sayı 167, s. 
14. 
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câmilerde imamların halka anlatması gerekli önemli konular arasın-
dadır. Burada Hazreti Peygamberi'iin bir hadisi şerifini  anımsamak 
yerinde olur. O şöyle der "Mümin, Müslüman asla kin tutmaz". îslâ-
miyette can kutsaldır. Yaşamak bir hak olmayıp, aynı zamanda bir 
görevdir. Bu nedenle dinimiz intihan, bir insanın kendisini bile 
öldürmesini, yasak etmiştir. Buna rağmen bir başka insanı öldür-
mek, yâni cinayet, günâhların en büyüğüdür. Kur'an'da Nisâ sure-
sinin 93. âyetinde şöyle buyurulmaktadır: "Bir mümini kasden öl-
dürenin cezası, içinde sürekli kalacağı cehennemdir." 

SONUÇ 

Kamu otoritesinin bulunmadığı ilkel toplumlardan kalan bu 
kötü geleneğin bir toplumsal sorun olarak ülkemizin bazı bölge-
lerinde hâlâ görülmesi ve önemini koruması düşündürücü bir 
olaydır. Araştırmanın bulgulanna göre olaylann herhangibir ne-
denle ortaya çıkabildiği (çocuk kavgası, bir keçi VJS. yüzünden), fa-
kat varsayımımızda da belirttiğimiz gibi asıl temel nedenlerin "top-
rak" ve "kadın" olduğu anlaşılmıştır. Aslında olayın çok yönlü ol-
duğu kolayca görülmektedir. Özellikle olaylann sürekliliğini sağ-
layan çok çeşitli nedenleri var. Bunları incelememizde belirtme-
ye çalıştık. Her alanda reform  çabalarına girişildiği şu sıralarda 
hazırlanan tasarıların yasalaştığı takdirde kan gütme gibi olay-
lan da etkileyeceği ve bu olayları azaltacağından kuşkumuz yok. 
Olay çok yönlü olduğu için sadece bir tek reformun  (örneğin top-
rak reformu)  gerçekleştirilmesi kan gütmeyi ortadan kaldırmaya 
ya da azaltmaya yeterli değildir. Eğitimsel olanakların sağlanması 
böyle olumsuz geleneklerin azalmasına ve özellikle adalet reformu, 
devlet gücünün kendini güçlü olarak bu bölgelerde duyurması, olay-
ların sürekliliğini azaltacaktır. Aynca halkın kendiliğinden uygula-
dığı önlemleri (özellikle tarafların  kız alıp verme suretiyle akra-
ba olmaları) de teşvik etmek gerekmektedir. Çünkü böylece taraf-
lar uzun süre ıbanş içinde yaşamaktadırlar. Bu banştırma ko-
nusunda konum sahibi resmî kişilere ve doğal önderlere önemli 
roller düşmektedir. Çünkü böyle kimselere halkımız geniş ölçüde 
değer vermektedir. Onlann statülerine saygı duymaktadırlar. Böy-
lece, bu kimselerin araya girerek taraflan  banştırmalan, onları 
etkilemekte ve geçici süre de olsa orada küçümsenemeyecek bir za-
man içinde taraflann  banş içersinde kalmalanm sağlamaktadır. 
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STJMMARY 

The tıradition of  blood feuıds  in Turkey 

Definition,  regions and incidence 

Blood feaıds  can be defined  as follows  : "The members of  one 
family,  elan or trilbe killing the memlbers of  another faanily,  elan 
or triibe, and vice versa, due to emmiıty tfhey  feel  about each other 
for  various reasons" (Yasa : 27). In Tuarkey blood feuds  occur 
mostly in the regions of  the Black Sea and eastern and south-eas-
tern Anatolia, which are the underdeveloped areas of  the country. 
The incidence of  blood feuıd  crimes, as defined  in the Tuskish Cri-
minal Code, Article 450-10, between 1957 and 1969 is as follows 
(Ministry of  Justice Statistitas) : 

Year  Number  of  cases Number  of  defendarıts 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

14 
6 
3 
3 
4 
3 

14 
7 

33 
40 

29 
14 
4 

10 
11 
3 

30 
18 

50 
74 

150 



Year Number  of  cases Number  of  defendants 

1967 27 27 

1968 17 40 

1969 18 40 

The ratio of  blood feuıds  to ali crimes, during the same period, 
is relatively low; 

Method of  research 

The research presented here was carried out usiııg the "case 
study" and "open-ended interview" methods. The case study enab-
les us to estaiblish the causes and facats  of  tihe event in greater de-
tail. Soıme of  the case studiıes used here were oollected from  persons 
oonvicted of  blood feud  crimes and serving sentences in the Ankara 
Quasi-open Prison, the Kabala Juvenile Reformatory  in Ankara, and 
the prison in the town of  Keskin, province of  Ankara. Another so-
urce of  the case studies were the students in the Faculty (School) 
of  Education, Ankara Üniversity, who had witnessed blood feuds 
in their respective areas. In ali,'25 case studies were rnade (see Tez-
can 1972: 117-158). 

The open ended interviews were oonducted with persons invol-

Year Ratio (%) 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

2.8 
1.3 
5.7 
5.3 
6.5 
4.6 
8.1 
8.9 
3.9 
4.2 
2.8 
1.5 
1.5 
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ved in blood feuds,  as well as witih students, teachers and lawyers 
who withnessed such cases in the districts of  Silvan and Keskin, 
province of  Ankara, and the districts of  Tonıya, province of  Trab-
zon. Information  from  some other relevant studies, e.g. Başaran 
1967, Konyar 1936, Kudat 1971, Muıtlu 1967, Nimetoglu 1969, Sadık 
1931, Şahin 1962, has also ibeen used (see References). 

Causes of  blood feuds 
The basic hypothesis can be formülated  as fallavvs  : 
The existence of  blood feuds  is due to the faot  that in regions 

in which such incidents oocur the village oommunities are not 
integrated into the wider society of  their respecıtive regions or pro-
vinces. In faot  the blood feud  areas are underdeveloped and isola-
ted. Thus, in the province of  Diyarbakır, in a village located only 
21 kilometers from  a town, 78.8 % of  the villagers do not believe 
in the necesısity of  revenge, Vhereas in another village further  re-
moved from  a tovvn, 93.1 % of  the popUİation oondone the practice 
(Başaran : 127). 

The causes of  blood feuds  in Turkey are multiple. The two ba-
sic causes, hovvever, are eoonomic and social in character. Of  the 25 
cases investigated 13 were caused by economic, and the rest^by so-
cial prablems. In blood feud  areas land disputes are more oommon. 
For the most part land borders are not determined by official  ca-
dastral surveys and maps. As a result of  ihis situation diıfferent  fa-
milies or persons often  compete for  the saıme plot of  land. Turkey 
only 30 % of  ali arable land is registered in title deeds, leaving 70 
% of  the borders undeterımined. 90 % of  the registered land is 
in or near urban centens. Since only 10 °/o of  registered lands are 
rural, most blood feuds  occur in these areas (Mutlu: 75). 

The complexity of  the land laws allso contribute (to the fact  that 
the majority of  land borders are undetermined. Some laws date 
back to Ottoman times (1858). The reforms  provided by the new 
Civil Code (1926) have not been fully  put into practice either. Thus, 
in rural areas, where arable land is the most important form  of 
wealth, many families  do not have enough lanıd (to cultivate and live 
on. Watering disputes and disputes över the use of  pastures are 
also causes for  blood feuds. 

The basis of  the social causes af  blood feuding  are conflicts 
över women, These are caused by gossip about or profanity  and 
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other disrespectful  and vulgar aots tov/ards girls or married women, 
love for  the same girl by two men, abduction of  girls by force,  elop-
ment, rape. In blood feud  areas bride-prices are very hıgh in oom-
parison to the standard of  living. Also, custom requires that many 
gifts  are exchanged between the faımilies  during wedding ceremoni-
es. Abduction of  girls is an öbvious way to obviate the financdal 
difficulties  of  starting a family.  These incidenıts, however, also vio-
late traditional values, sudh as honesty and Virginity. Men would 
proteot these wiıth their lives, since failure  to do so would discredit 
and diıshonour thenı and malke it impossible for  them to live in 
their communities. 

If  these are the basic reasons for  initiating blood feuds,  there 
are many other factors  wsich serve to prölong the feuds.  The traditi-
on of  carıying weapons is suöh a factor.  In areas where law enforce-
ment is insufficient,  the peasants aırm ıthemselves for  protection. 
In the Black Sea region and in easıtern and south-eastern Anatolia, 
dhildren learn to use firearms  from  their fathers  and elder brothers, 
relatives and friends.  Villagers teach their öhildren to shoot at a 
target and arrange campetitions. Good marksnıen are rewarded 
with money and/or with various animals. Popular sayings reflect 
the importance placed on one's ability to use firearms,  e.g. "Pro-
wess is proven by marksmanship, generosdty-by giving" (Yiğitlik 
vurmakla, ağahk vermekle). Historically a warrior people, the Tur-
ks have a traditional familiarity  with arms. "Horse, woman and 
weapon" are öherished posessions in the popular culture, and the 
use of  annıs is considered a manifestation  of  heroism. 

There are other reasons for  the prolongation of  blood feuds. 
Due to shortages in law enforcement,  the guüty are often  not 
apprehended; they escape and live hidden in the mountains. Also, 
murder trials are often  undully prolonged in the courts. Punish-
ment is not imımediate. Finally, general amınestıies, frequently  gran-
ted as political strategems by nevvly elecıted governmenıts, free  the 
convicted murderers long before  the completion of  their sentences. 
These facts  cause the belief  in the victim's family  that justice has 
not been carried out, and provolke their desire for  revenge. 

The infkıenıtial  and prestigious memlbers of  the communities 
(e.g. ağa, sheik, clan/tribe leader) are often  involved and instru-
mental in pverpetuating blood feuds.  The strunggle for  supremacy 
between these leaders is a cocmmon cause for  blood feuds  between 
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dans or tribes (e. g. in Urfa,  Mardin, Diyarbakır, Hakkâri provin-
ces). Tlıe leaders would often  use their clientıs (persons who are 
economically dependent on them) as tools and perpetrators in the 
blood feuds.  The struggle for  supremacy also causes blood feuds 
among the memibers of  the same large family,  elan, or tribe (e. g 
the Bucak family  cases in Urfa).  In eastern Anatolia conflicts  bet-
ween political party partisans have at times developed iruto blood 
feuds. 

Quarrels arising from  gamibling and drinking, as well as (in 
the district of  Düzce-Adapazarı) mistaken identity, quarrels bet-
vveen the women of  two families,  extortion, theft  of  animals of 
goods, can also cause blood feuds,  although the inoidence is rare. 
The same is true about quarrels arising from  the intervention of 
adults in childrenıs arguıments. 

Murders coınmitted by pathological killers also become reasons 
for  the continuation of  blood feuds.  The murderer may escape in 
the mountains and become a bandit. From the safety  of  the 
mountains he would oontinue to live by killing and robbery. His id-
entity, however, is known to the villagers, and after  a murder is 
oommitted, revenge is carried out by the dead man's relatives on a 
memlber of  the renegede's family. 

Personal Characteristics, such as excessive pride, short temper 
(especially among the people of  the Black Sea region), mystical 
tendencies, religious fanaticism,  various superstitions, as well as 
strong devotion to family  are also instrumental in prolonging the 
feuds.  Another obvious reason is the laok of  educational opportu-
nities for  the population of  these areas. Illiteracy, ignorance and 
obscurantism create an atmosphere favourable  to the exisıtence of 
the practice. 

Retaliation is acoepted as a principle in the Koran, but by allo-
wing that the injured side may claim compensation for  the viotim, 
the Scriptures implicitly discourage blood feudinıg  (cf.  Koran, su-
ra II : 17; sura V : 45; sura XVII : 33). Murder committed in blood 
feuding  is punishable by death accordiıng to Turkish Criminal Law 
(Iıtem 450-10). Executions, however, are seldom carried out. The 
great majority of  blood feud  crimes are committed by juveniles un-
der 18 years of  age, capalble of  using firearmıs.  Because these juve-
niles face  less strong measures and shorter sentences compared to. 
adults in case they are conıvicted. 
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Some characteristics of  blood feuds 

Seeking revenge is coosidered a sacred duty and a matter of 
honor by most of  the people involved in blood feuds.  Custom also 
encourages the revenge of  the injured side. Umvıilingness to seek 
revenge inevitably undenmines a person's social status. Oıther mem-
bers of  the comımunity harass and censure such a person. He is loo-
ked upon as umvortby, cowardly, dishorable and even ab-
normal, and is oonsidered weak and effaminate.  Such a person can 
not marry in his village. Social pressure is exerted on him in vari-
ouc ways. There is a store of  popular sayings other members of  the 
comımunity use to encourage an undecisive or unwilling relative of 
a viotim to seek revenge e. g. "Retaliation should not be put off  till 
Judgement Day" (Kısas kıyamete kalmaz), "Day ends, grudge does 
not" (Gün geçer, kin geçmez). "Blood is payed for  by blood" (Kan-
la ödenir kan), 

Social pressure and enoouragement of  revenge reach at times 
hideous proportion, as the following  example shows. One of  the 
four  sons of  a family  in ıtüıe province of  'Urfa'  was killed in a blood 
feud.  The murderer escaped to 'İstanbul', a large urban center. One 
of  the brothers of  the murdered man followed  the killer to the 
big oity. Some time later he found  him but did not revenge his 
brother's death, since in the meantime he had married and started 
a family  and did not want to jeopandize their vvellbeing. The diffe-
rent conditions of  the big city had influenced  the man and changed 
his idea of  revenge. A few  years later, the tvvo other broıthers, stili 
living in the province of  'Urfa',  visited their brother in İstanbul. Le-
arning that the latter had not carried out his sacred duty,'they kil-
led him, (their own brother). Had they not done so, they would 
not have been able to return and live in their village as "honorable" 
people. (Nimetoğlu : 10) 

In another example, in the province of  İstanbul, a son revenged 
his father's  murder by killing the murderer. He was caught, tried 
and sentenced. On his exit from  the courtroom he talked to repor-
ters, saying : "My picture must be published in the newıspapers. My 
neighbors will read the papers, see my picture there and say 'Bravo! 
What a good son! He took his father's  revenge. He is honorablel I 
am very happy no w. "(Tezcan 1972 : 105). 

According to custom the duty of  revenge belongs to the closest 
relative of  the viotim, such as brother, son, father,  uncle. If  there 
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is no close relative, the duty of  revenge falls  on any living relative 
of  the family.  Revenge is not taken on women, since they are con-
sıidered umvorthy and weak. A man must kili a man. According to 
statistics in the newspaper Hürriyet,  the 46 viotims of  blood feuds 
in the period 1948-1969 were ali men. 

In the eastern Black Sea region custom ırequires that the guilty 
family's  most prominent or most loved memlber, or the closesst re-
lative be killed in revenge. In other areas of  blood feuding,  anyone 
of  the guilty family's  memlbers may be killed. There is no time li-
mit for  revenge. A family  might take their revenge within hours, 
days or years, depending on oircumıstances and the ability of  the 
person wbose duty it is to carry it out. Both sides involved in a 
blood feud  are very oareful  and skillful  in hidiıng and evading eacsh 
other. In the province of  'Urfa',  ona of  the reasons for  the charac-
teristic construotion of  village houses -i. e. stone walls and very 
small windows- is directly related to the practice consequences of 
blood feuds  in that area. At times revenge is delayed so long that 
the feuding  sides forget  the origitıal causes of  the feud. 

Occasionally revenge is taken through the services of  a hired 
killer. This practice is popular in the Black Sea provinces of  'Rize' 
and 'Trabzon'. In easıtern Anatolia, where Cİimıatic conditions and 
lack of  water make survival through agriculture difficult,  revenge 
is sometimes carried out by kil'ling the enemy's live stoök, cutting 
trees, burning crops, fodder  and hay. In south-eastern Anatolia re-
venge is not carried out if  the intended victim is foımd  drunk or 
if  he is mentally retarded. Unıtil 40 years ago the same leniency was 
Observed in the town of  'Tonya', province of  'Trabzon', \vhere a 
man would not be killed •vvhile eating, sleeping, or performing  a 
religious rite. This practice is no longer observed. 

The role of  women in blood feuds 

Although no revenge is taken on women, they too are involved 
and generally help in blood feuds.  A womıan would help her hus-
band in trapping the enemy and vvould encourage \vhosever duty 
it is to carıy out the revenge. The ways of  encourgement are vari-
ous. Women might preserve the bloady garment of  the victim and 
exibit it at amniversaries or religious holidays (;town of  'Tonya', 
also province of  'Urfa').  Women's diayly lamentationıs and mourning 
of  a killed memlber of  the family  are also very effective  methods 
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of  encouragement. At the same time a large photograph of  the vic-
tim is kept on the wall and serves as a constant reminder to the 
male memlbers of  the family  (particularly in the province of  'Trab-
zon,). Also the weapon by which the victim died may 
be carved in relief  on the tombstone (province of  'Diyarbakır', 'Ur-
fa',  'Mardin'). 

Enoouragement is also provided by the local religious belief, 
according to vvhich revenging the death of  a family  member assures 
Paradise for  the agent of  the revenge, and happiness for  the (dead) 
revenged. Ali these methods of  encouragement have a strong psyc-
hological impact on those involved in a blood feud,  and particularly 
on children. They grow up and are social/ized in a social and psyc-
hological climate vvhich prepares them for  eventually carrying out 
the sacred duty of  revenge. 

In the provinces of  'Antep' and 'Mardin', and in the so called 
"Barak" villages in the province of  'Diyarbakır', certain rituals are 
associated with blood feuding.  Prior to revenging thamselves, the 
victim's family  and their relatives are in mourning. They do not en-
tertain, wear bladk and the men grow long beards. On occasions 
they sing mourning songs. Af  ter the revenge they wear colours ot-
her that black, the men shave their beards, and the family  selebra-
tes with drımııs and folk  music (Şahin: 78). 

Prevention of  blood feuds 

The population in blood feud  areas takes oertain steps to pre-
vent or end the feuds.  Reconciliation is one way of  doing this. Neig-
hbors of  the feuding  parties, people influential  in the community, 
government or military officials  officials  often  intervene in an at-
tempt to reconctile the enemies. "Blood is not washed with blood, 
but with water" (Kanı kanla yumazlar, kanı su ile yurlar) is the 
motto of  the mediators (Sadık : 88). This kind of  reconciliation, 
however, ensures only temporary peace between the parties. In 
south-eastern Anatolia, particularly in the provinces of  'Diyarba-
kır', 'Urfa'  and 'Gaziantep', the injured party receives blood money 
in the process of  reconoiliation. The amount is determined by the 
mediators, acoording to the social status of  the dead person. Blood 
money can be payable in kind, i. e. oxen, sheep, horses, arable land, 
crops or any other kind of  goods (Konyar: 39). Occasionally pay-
ment for  the killed man is supplemented by giving a girl in marri-
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age to the other side (Nimetoğlu : 21). In the past, in the reconsili-
ation of  feuddng  clans or tribes, the blood money was colleoted from 
ali the families  of  the guilty olan or tribe. Nowadays only the family 
of  the murderer pays. 

Another method of  reconciliation is beooming relatives through 
marriage. This is the most effeotive  way of  preventing blood feuds 
and it is wideily spread in 'the province of  'Urfa'.  Payment of  blood 
money supplements the marriage. TThe girl usually marries the de-
ad man's brother or anotlher close relative (Nimetoğlu: 22). In this 
kind of  marriage the girl's family  (the -guilty one) does not reeeive 
a bride-price. In cases when the murdered person was highly presti-
gious, the marriage is supplemented by giving araıble land or other 
goods to the viotim's family.  As a result of  this practice families 
often  loose their land and fail  in poverty. Occasionally even recon-
ciliation through intermarriage proves unstable, and the former 
enemies return to their old attitudcs under the slightesıt pretext. 

Another means of  preventing blood feuds  is emigration of  one 
of  the feuding  parties to another region of  the oountry. Usually the 
family  emigrating does so of  their free  will. Until resently Turkish 
law allowed the government to force  the mıurderer's family  and 
their close relatives to emigrate 500 kilometers from  their original 
home. In 1964 the law was abolished by the Constitutional Court, 
and today only the murderer himself  and his accomplices may be 
forced  to emigrate. When leaving, the families  usually seli their 
land, house, and whatever goods they might have. The new milietı, 
where no social presısure and other constant reminders of  the blood 
feud  exist, as well as the passage of  time, usually obliterate the hos-
tility and even the memory of  the feud  in the following  generations. 
Even emigration, however, is not a foolproof  method of  preventing 
blood feuds,  since occasionally a member of  the victim's family  fol-
lows the emigrants to their new domioile and takes his revenge 
there. 

Finally we can menıtion the custam of  "kivrelik", i. e. ritual 
co-parenthood, as an effeotive  means of  preventing and ending blo-
od feuds.  The "kivrelik" relationship is established between two 
faımilies  whereby the head of  one family  becomes the sponsor 
of  the other family's  young son, during the latter's ciroumcision ri-
te. The sponsor is considered the ritual father  of  the child, very 
similar to a godfather.  The relationship betvveen the ritual father 
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and tiıe chilıd's real father  is a very close one; tihey regard each ot-
her as brothers. The "kivrelik" relationship is nonmally established 
between men of  equal or similar age, wealth, social status, and eth-
nic origin. When used as a form  of  reconciliatdon between families 
involved in a blood feud,  the "Kivrelik" relationship becomes an 
effective  means of  bringing the feud  to an end. The praotice is po-
pular in eastern and souıth-eastern Anatolia (Kudat: 42). 

Conclusions 

On the whole the means which tihe people themselves adopt 
for  the prevention and ending blood feuds  are more effective  than 
official,  government measures, and should be enoouraged. The go-
vemment, however, can also oontribute greatly tovvards the eradica-
tion of  blood feuds,  by the following  means : 

(a) Land reform  laws should be addopted and implemented 
so that peasants receive sufficient  and well delimited arab-
le land for  theıir needs. Steps in this direction have been 
taken in the province of  'Urfa'  in 1975. The availability 
and deed ragistration of  land will eliminate or greatly 
reduce one of  tihe majör oauses of  blood feuds. 

(b) The Judicial systam should also be reformed,  so that 
court proceedings are speeded up and sentenoes are ser-
ved out, 

(c) Law enforcament  and security measures in remote areas 
should be increased. Provincial administration can also 
be improved, and above ali staffed  with energetic, youn-
ger personnel. 

(d) Eduoational possibilities in blood feud  areas should also 
be increased. A survey of  the 25 case studies mentioned 
above reveals that 99 % of  the people involved in blood 
feuds  had no education, while the education of  the re-
maining 1 °/o did not go beyond primary level. 

An increase in the public works (road's, sdhools, post-offices, 
eîectrification  ete.) In isolated areas, as well as implementation of 
the measures suggested above, will result in the eventual integrati-
on of  the blood feud  communities in the wider society of  their res-
p>ective districts and provinces, and will contribute to the decline 
of  the practice of  blood feuds. 
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—II— 
KAN GÜTME İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ 

DEYİMLER VE AĞITLAR 

Ülkemizin çeşitli yörelerinde kan gütme ile ilgili atasözleri ve 
deyimler vardır. Biz bunlardan saptayabildiklerimizi buraya alıyo-
ruz. 

A. Atasözleri: 

1. Su uyur, düşman uyumaz. 
2. Kısas kıyamete kalmaz. 
3. Kara haber tez duyulur. 
4. Kanı kanla yumazlar, kanı su ile yurlar. 
5. Gün geçer, kin geçmez. 
6. Ölüm ile öç alınmaz. 
7. Ne ekersen onu biçersin. 
8. Ağalık (beylik) vermekle, yiğitlik vurmakla (-dır). 
9. El mi yaman, bey mi yaman? 

10. Din olan yerde kin olmaz. 

B. Benimsenmiş Birkaç Söz : 

11. Kara haberinle kanlı gömleğin gelsin (beddua) 
12. Ey öksüz bırakılan, öldür ki yaşıyasm. (bir türküden) 
13. Kanla beslenir kanı akan. 
14. Söbebin gözü kör olsun. 
15. Düşmanın ömrü bukadar olsun. 
16. İnsanm hayfrnı  (öcünü) alması iyidir. 
17. İnsan ne ile öldürmüşse onu da öyle öldürtnelidir. 
18. Kan suyuna gitti. 
19. Kanla ödenir kan. 
20. Kan edene kanun ederler. 

160 



C. Deyimler: 

21. Kana kan, dişe diş. 
22. Kana kan, cana can. 
23. Kan akıtmak. 
24. Kana susamak. 
25. Kemik kırmak. 
26. Kan sağlamak. 
27. Gözünü kan bürümak. 
28. Kanlı bıçaklı olmak. 
29. Ekmeğini kana doğramak. 
30. Kam ile ödemek. 
31. Kan aramak. 
32. Kan dökmek. 
33. Kan etmek. 
34. Kan gövdeyi götürmek. 
35. Kana girmek. 
36. Kanı kanla yıkamak. 
37. Kanıyla ödemek. 
38. Kin gütmek. 
39. Deve kini gütmek. 

Halk şâirlerinin, ölenin ağzından, öçlerinin alınması için 
söyledikleri ve besteledikleri türküler vardır. Bunlar olayların 
folklorik  yankılandır. Burada, yurdun çeşitli bölgelerinden birkaç 
örnek vereceğiz. 

Turkımeıııin karaşıhlı oymağından kör Aihmet isminde bir ser-
gerdenin çölde koyun hırsızlığı yüzünden öldürülmesi üzerine söy-
lenen türkü şöyledir: 

Altına açtılar  döşeği 
Belinde  üç kor  mavzer fişeği 
Laht (yazık)  \şize Türkmen  uşağı 
Alın Ahmedin  Hayfmı 
Atımı çekmeyin pazara 
Yiğit  dayanmaz  nazara 
Kurban  size aşiretler 
Ahmed'i  koymayın mezara 
Kara  çadır  devirdiler 
Ala kilim  çevirdiler 
Veysi  Ahmet gibi yiğidi 
Hançer  ile devirdiler.  > ' 
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Araplar oymağından (MaJıle) isminde bdr sergerdenin dilinden 
oğluna: 

Anamdan  oldum  da  geldim  cihana 
Kır  ata binerek  döndüm  şahane 
Acelim gelmiş de  kurşun  mahana 
Düşmandan  hayfımı  <al oğlum Çerkeş 
Sarıbaş  ıkoyunlar  yatakta  yatar 
Sırmalı  habalar (abalar)  alkana  batar 
Ölürsem yurdumu  çerkesim  tutar. 
Düşmandan  hayfımı  al oğlum Çerkezim, 

Türkmen Araplı oymağından Nüveren Ağanın îlbeyli beyleri 
Bilâl ve Kasım beyi basıp öldürmesi üzerine: 

Böyle bilsem bu halepten \gelmezdim 
Tatlı  canımı bir kurşuna  vermezdim 
Kafam  oysa bende  sana yenmezdim 
Kases  kıyamete  kaldı  ağlarım 
Saçurun  suları bılanık  akar 
Kesilmiş  kellesi  gözleri  bakar 
Tumatik  kurşunu  ciğerim yakar 
Kases  kıyamete  kaldı  ağlarım 
Giderim  giderim  yollarım  uzak 
Bilala kurmuşlar  demirden  duzak  y ' 
Çağırın  hocayı bir mektup  yazak 
Kases  kıyamete  kaldı  ağlarım. 

Gazianrtepte derleyen 
Enver Sadık, Halk Bilgisi 
Haberleri Dergisi, Yıl 2, Sayı 16, 
1931. 

Kan gütmede bir düzeneye yakın akrabasını kaybeden bir gen-
cin ağzından : 

Sene elliyedi,  Eylülün  dördü 
Düşmanın kem gözü bizi de  gördü 
Kasdiyle  mermiyi namlıya sürdü 
Dokunup sineme deşme  yarayı 
Acı hatıralarımı  anlatacağım 
Söyleyip  halimi ağlatacağım  ~ 
Taze  yaralarım bağlatacağım 
Anne ağlıyarak  etme figani 
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Yıkılsın,  durmasın  Mezenin  yolu 
Giderken  kolladım  sağ \ile solu 
Meğer  \çarkamdadır  düşmanın  kolu 
Peşimde  azrail  kollar  zamanı 
Karatavuk  tesmehanın arası 
Düşmanın gözünde  tavuk  ıkarası 
Kurmuş  hainliği  yoktur  çaresi 
Allah güldürür  mü bizi yıkanı 
Adamlarım  geldi,  kapıda  bekler 
Ahu figan  eder  dertli  yürekler 
Hasret  oldum  nerde  benim bebekler 
Allah güldürür  mü bizi yıkanı? 

(Eterleyen: Hanmandalıoğlu) 
Forum Dergisi, Sayı 170. 

Diyarbakır'da bir annenin bebeğine söylediği ağıt. 

Öksüzem yetimem, boynubükügem 
Bahar geldi  çiçeklendi  dallar 
Kuşlar  yuvalarına döndü 
Evi dağıldı  benim öksüzümün 
Dönmiyecek yiğit baban bir daha 
Gittiği  obadan  dönmiyeoek  bir daha... 
Onun intikamını  kim alacak? 
Düşmanın kurşunuyla  girdi  mezara. 
Yetimen  öksüzem boynubükügem 
Balı kırlangıçlar  yuvalarında  şen, şatır 
Benim yuvam bozuldu  ören kaldı... 

Halil Aytekin'den 

ALÎ ÇAKIR'IN VURGUNU DESTANI 

1. Aldı  intikamını 

Yoruldu  kaça kaça 
Trabzon  ceza evinde 
Yaşa  Ali Atmaca 

2. Sobalım  (1)  bizim eve 
Geçirelim yağişi 

1 Sapalım 
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Sanurdu  o deyyuslar 
Yedik  Ali Çavuşu 

3. Ali çıktı  meydana 
Yanarim  (2)  annesini 

Oldu  bir [erkek  oğlu 
Şenletti  hanesini. 

4. Aca (3)  kime diktirdi 
O çuha abasini 
Ondokuz  sene evvel 
Vurdular  babasini 

5. Kardışa  komar  {4)  mali 
Doli tvuruyi >doli 
Allahım yardım  fitti 
Oldu  bir erkek  oğlu 

6. Maliyer  (5)  tüfeğiyle 
Dolaşirdi  derede 
Bülaşti  konuşmaya 
Sordu  babam nerede 

7. Uşaklar  baksanağız 
Ha  şu evin datnina 
Bir cuma ertesi 
Vur  di  kodi  # na 

8. Areleyoz Iköprüsü 
Aleme yol olursun 
Ali'm  ettuğun  işe 
Sakin  pişman otursun 

2 açıtım 
3 acaba 
4 komar: geniş yaprak (makilerden bir bitki) 
5 mavzer. 

Fikret Karadeniz tarafından  Ton-
ya'da derlenmiştir. (Türk Folklor 
Araştırmaları, Ekim 1964, Sayı 
183.) 
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MUHTAR DESTANINDAN 

Ağır köyün muhtarı 
Derin uykuya daldı 
Yaşasın  oğulları 
Hemen  kanını aldı. 
Koyunumu  hey eyle 
Sis dağına  yel eyle 
Aldım  kanını baba 
Mezarda  rahat eyle 
Gemi geliyi  gemi 
Geliyi yana yana 
Aldım  kanını baba 
Malum  oldu  mu sana. 

Fikret Karadeniz tarafından  Tonya'-
da derlenmiştir, (Türk Folklor Araş-
tırmaları, Ekim 1964, Sayı. 183.) 

Düşmanları tarafından  öldürülen Türkmen Kazlı oymağından 
HALÎL AĞA için söylenen ağıt türküsü: 

TÜRKÜ 

Kar  yağıyor toza toza 
Halil  ağam can veriyor 
Kaşın  gözün süze süze 
Evleri  var dağlar  başında 
Evleri  var dağlar  başında 
Tüfengi  asılıdır  eyer başında 
Halil  Ağam can veriyor azraille  iş başında. 
Tüfengi  varda  yoktur  süngü 
Bir ordu  ile eder  cengi 
Zal  oğlu Rüstemin \dengi 
Sarhoş  yatar benim ağam. 
Erenleri,  erenleri  yayılıyor cerenleri 
Dof,  dof  olmuş geliyorlar  mahmut 
Tüfengini  Mecit  aldı  fişengide  taksim  oldu 
Ağlamayın yavrularım,  türkmen  kızı  yaslı kaldı. 

Derleyen: Ali Şahin 
(Güney Anadoluda Beydili Türkmen-
leri ve Baraklar, Ankara 1962). 
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Ahlat dolaylarında, ölenin ağzından annesine söylenen bir ağıt-
tan : 

Üç  arkadaş  gelir  üçü yan yana 
Kamamın  ucu belendi  kana 
Kanlı  gömleğimi  verin \anama 
Yadigâr  oğluna baskın ağlasın. 

(Muitki ilkokulu öğretmeni Zeki Kur-
ban'dan tarafımızdan  derlenmiştir.) 

Ahlât dolaylarında ölenin ağzından : 

Ne  oldu  \da  zalim 
Ne  oldu  ne olacak 
Sanma ıki  bu devran  sana kalacak 
Beş yavrum var intikamım  alacak. 

(Mutki İlkokulu öğretmeni Zeki 
Kıurban'dan, tarafımızdan  derlenmiş-
tir). 

Aşağıdaki parça da basit bir neden yüzünden (bir çocuğun 
traktöre taş atması) doğan kan dâvasını şiirsel biçimde betimli-
yor. 

KAN DÂVÂSI 

Pınarlı  Köyü'nden  Çopurun Recep 
Bir gün karar  verdi  birden 
Sattı  savdı  elindeki  dokuz  tarlanın  beşini 
Kız  gibi bir traktör  çekti  altına şehirden. 
Al bir ata biner gibi atladı  traktöre 
Yıktı  kaşının üstüne lâcivert  kasketini 
Sürdü  geldi  köyünün meydan  yerinde  durdu 
Baktı  yorgun 'köylülere  gülümseyerek 
Padişah  kadar  mağrurdu..  ... 

Toplandı  konu komşu tarlalardan,  evlerden 
Damlardan,  düvenlerden  seğirtip  geldi  çocuklar 
Kuşattılar  Çopurun Recebi heyecanla... 
Bir ara birdenbire  sebepsiz yere 
—Kara  Süleyman'ın  en küçük  oğlu Ali-
Bir taş attı traktöre. 
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Vurulmuşu  döndü,  birden  Çopurun Recep 
Kızdı  dünyalar  kadar... 
Sövdü  saydı  Ali'ye  büyüyen kanlı  gözlerle 
Parmak  parmak  kabardı  boğazında  damarlar... 

Bir dev  gibi soluyarak  yardı  kalabalığı  sonra 
İçini  öfkesinin  ateşi yaktı. 
Yetişse  tutsa çocuğun kolunu-bacağını 
Çırpı  gibi kıracaktı. 

Bir tay gibi sıçradı  Kara  Süleyman'ın  Ati 
Geçti bütün çitlerden,  arklardan,  bostanlardan... 
Küçücük  yüreği korkuyla  doldu 
Nefes  nefese  yetişti evinin avlusuna 
Sürgüledi  kapüarı  gözden  kayboldu. 

Hırsını  kapılardan,  camlardan  aldı  Recep 
Tekmeledi,  taşladı,  kırdı,  kudurdu... 
Kızgın  bir ayı gibi çekilip  gitti  sonra 
Homurdandı,  sövdü  durdu... 

Döndü  Kara  Süleyman  harmandan  yorgun-argın 
Baktı  bütün çerçeveler  ve camlar kırık. 
Ali'nin  yüzünde  sarı bir korku 
Karısında  kızında  öldüren  bir hıçkırık... 

Durdu,  dinledi,  düşündü,  kaptı  mavzerini birden. 
Seğirtti  gitti  Recebin çatında  durdu. 
Söylemeden,  söyletmeden,  elleri  titremeden 
Tek  kurşunla  Reaebi alnından  vurdu... 

Atlı  candarmatara  (haber  gitmeden 
Kadınların  tutturduğu  ağıt bitmeden 
Ve  daha  kurumadan  Recebin kanı 
Çekti  hançerini Sarı  İbrahim 
Öldürdü  babasını öldüren  Süleymanı. 

Yavuz Bülent Bakiler 
(Hisar Dergisi, Sayı 93, Eylül 1971) 
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KAN 

Bu 
Tarla 

Benimse benim 
Sen kendi  tarlanı  sür \ek. 

Ben 
Yaşamak 

Ben sevmek için 
Gelmişim bu dünyaya 

lNe 
Güne 

Duruyor adalet 
Ne  var 'tarla  için kan dökecek 

Sen 
Arıyacaksın 

Bıçak tabanca 
Ben tırpan, balta,  kürek 

Al 
Sana 

Al bana 
Bu kan kaç ele sürülecek 

Ya 
Sana 

Ölüm mapusluk 
Ya  bana idam,  kürek 

Gel 
Aşalım 

Bu kalıntıdan 
Bitsin artık  çevremizde  kan gütmek 

ibrahim Minnetoğlu 
Hisar Dergisi, Sayı 96. 



—III— 
GAZETELERDE OLAYLARIN HABER OLARAK 

VERİLİŞİ İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 

Gazetelerde olayların haber biçiminde kısa olarak bildirilme-
siyle ilgili çeşitli örnekler : 

I.  Kan  dâvâsı  çıkan kavgada,  2 kişi  öldü. 
Gevaş İlçesi'nde dün akşam kan dâvâsı yüzünden çıkan mey-

dan kavgasında iki kişi tabanca ile vurularak öldürülmüş, 8 kişi de 
ağtr şekilde yaralanmıştır. 

Uzun zamandan beri aralarında kan dâvâsı bulunan Durmuş 
ailesi ile Günya ailesi dün İlçe caddesinde tekrar silâhlarla birbi-
rine girmişlerdir. Polis ve jandarmanın güçlükle bastırdığı silâhlı 
meydan kavgasında Nusret Durmuş ile Hayati Günya isimli şahıs-
lar tabanca kurşunlarıyla vurularak öldürülmüşlerdir. 

Sekiz kişinin de ağır şekilde yaralandığı olayla ilgili olarak 12 
kişi hakkında soruşturma açılmıştır. 

(Dünya, 3 Haziran 1971) 

II. Kan  dâvâsı  yüzünden  iki  kardeş  öldürüldü: 

Niğde'nin Keklikkalesi Köyü'nde 50 yıldan beri süren kan dâ-
vâsı yüzünden bugüne kadar 25 kişi can verdi. NİĞDE. 

Merkeze bağlı Keklikkalesi Köyü'nde kan dâvâsı yüzünden 
çıkan çatışmada, iki kişi tabancayla öldürülmüştür. 

16 yaşında Ali Bıyık, 36 yaşında Osman Bıyık, 20 yaşında Meh-
met Bıyık kardeşlerle hasımları 37 yaşındaki Osman Arı arasında 
çıkan kavga, tarafların  yakınlarının katılmasıyla büyümüş ve ar-
bede halini almıştır. 15 dakiika süren çatışmada Osman ve Mehmet 
Bıyık adlarındaki kardeşler öldürülmüşlerdir. 
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Kaatiller yakalanmış, köye takviye jandarma gönderilmiştir. 
50 yıldartberi süregelen kan dâvasından Keklikkalesi Köyü'nde 
bugüne kadar 25 kişinin öldüğü bildirilmektedir. 

(Milliyet, 7 Temmuz 1970) 

III. Kan  dâvâsı  yüzünden  keş kişi  öldü: 

Trabzon'a bağlı Akçaabat'ın Diizköy Nahiyesi'ndle dün kan dâ-
vâsı yüzünden iki grup arasında meydana gelen silâhlı çatışmada 
beş kişi ölmüş, iki kişi de ağır şekilde yaralanmıştır. 

Yapılan silâhlı çatışmada Diizköy Belediye Başkam Ali 
Sait Kayhan, kardeşi Ali Kayhan, Nuri Kayhan, Delicek Mahallesi 
Muhtarı Abdürrezzak Akyıldız ve Recep Peker adındaki şahıslar 
ölmüşlerdir. 

DüZköy Belediye Başkanının oğlu Mustafa  Kayhan ile Muham-
met Eker de ağır surette yaralanarak Trabzon Devlet Hastanesin-
de tedavi akma alınmışlardır. 

Olaydan sonra firar  eden kaatillerin yakalanması için 40 kişi-
lik bir jandarma müfrezesi  görevlendirilmiştir. 

(Ulus, 21 Şubat 1971) 

IV. Kan  dâvası  için iki  aile çatıştı,  1 ölü, 3 yaralı var 

Şarkışla'nın Kömürkaya Köyü'nde, erkekli-kadmlı 15 kişinin 
katıldığı silâhlı çatışmada bir kişi ölmüş, üç kişi de yaralanmıştır. 

Özkul ve Özmen aileleri arasında meydana gelen çatışmaya es-
ki bir kan dâvâsı yolaçmıştır. Karşılıklı ateş sırasında 50 yaşında 
Seyit Özmen ölmüş, Fatma Özmen, Ahmet Özmen ve Salih Özkul 
adlarındaki yaralılar tedavi altına alınmıştır. 

(Milliyet, 26 Nisan 1971). 

V. Kan  dâvâsı  yüzünden  Trabzon'da  3 aile çatıştı  3 kişi  öldü. 

Akçaabaat îlçesi'ne bağlı Çayırbağı Köyü'nde, aralarında kan 
dâvâsı bulunan Köroğlu, Birinci ve Civelek ailelerinin fertleri,  ön-
ceki gün pazar yerinde silâhlı çatışma yapmışlar, biri çocuk olmak 
üzere üç kişi ölmüş, beş kişi de ağır şekilde yaralanmıştır. 

iki saate yakın süren silâhlı çatışma sonunda sekiz yaşındaki 
Güler Birinci, Şehri Civelek ve Azmi Köroğlu ölmüş, Vecihe Kör-
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oğlu, Ali Özlbin, Mustafa  Çoban, Muzaffer  Kalay ve Pomak Köroğ-
lu ağır yaralı olarak hastahaneye kaldırılmışlarıdır. 

Olay üzerine ilçeden bir jandarma birliği gelerek köyde sıkı 
güvenlik tedbirleri almıştır. Olayla ilgili soruşturmaya başlanmış-
tır. 

(Milliyet, 30 Nisan 1970) 

VI. Kan  dâvâsı  kavgasında  4 kişi  öldü: 

Sason İlçesinin Sarıyayla Köyünde kan dâvâsı nedeniyle bir-
birlerine giren aileden dört kişi ölmüş, üç kişi de yaralanmıştır. 

Aralarmda uzun zamandan beri ikan dâvâsı bulunan iki aile ön-
ceki gün de köy yakınlarında kadınlı erkekli birbirlerine girmiş-
tir. Köylülerin ayıramadığı ve iki saat süren kavgada Ali Barış, 
Osman Barış, Emin Taş, İstik Varlık derhal ölmüşlerdir. Kimlikle-
ri tespit edilemeyen üç kişi de yaralanmıştır. 

Kaatil zanlısı olarak aranan Abdurrahıman Arlış ve Sait Var-
lık'ın takibine çıkan jandarma köyde yeni bir olay çıkmaması için 
gerekli tedbirleri almıştır. 

(Yeni Gazete, 13 Ekim 1970) 

VII. Kan  dâvâsı: 

DİYARBAKIR. 
Ömer ve Mehmet Turan adındaki kardeşler, kan dâvâsmdan 

dolayı cadde ortasında bıçaklarla ağır şekilde yaralanmışlardır. 
Şehrin en kalabalık caddesi olan Melikabmet caddesinde mey-

dana gelen olaydan sonra, iki kardeşi komaya sokan sanıklar firar 
etmişlerdir. 

(Yeni Gazete, 24 Kasım 1970) 

VIII. Kan  dâvası...  Küçük  iki  kardeşi  kurşuna  dizdiler: 

8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğu öldürenler daha sonra onların 
babasını da ağır yaraladılar. 

SİİRT 
IX. Şirvan İlçesi'nin Incekaya Köyü'nden Osman ve Mehmet 

Kalender kardeşler, kan dâvâsı nedeniyle, Taşlı köyünden 8-10 yaş-
larında Yakup ve Halil Adamış adlarındaki kardeşleri kurşuna di 
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zerek öldürmüşlerdir. Kaatiller, daha sonra çocuklarım babası 40 
yaşındaki İbrahim Adamış'ı da ağır yaralayarak kaçmışlardır. 

iki ölü ve bir ağır yaralı veren Adamış ailesinin erkekleri, si-
lâhlanarak dağa çıkmışlardır. Olaya el koyan jandarma, bir yan-
dan kaatil kardeşleri, öte yandan da silâhlanarak dağa çıkan Ada-
mış ailesinin erkeklerini aramaktadır. 

(Milliyet, 23 Haziran 1970) 

X. İki  aşiret barıştırıldı  : 

Solhan aşireti ile Ömerhan aşiretleri arasında başlayan kan dâ-
vâsı, Vali Kemal Öztürk ile bölge ileri gelenlerinin araeüığı ile kal-
dırılmış ve mutlak bir çatışma önlenmiştir. 

Bir süre önce Hayvan otlatma meselesinden çıkan kavga ile 
başlayan kan dâvâsı yüzünden, bugüne kadar beş kişi öldürülmüş-
tür. 

İki aşiretin karşılıklı çatışmasından korkan halk, aşiret reis-
lerini barıştırmak için, araya Vali Kemal Öztürk ile eski milletve-
killerinden Sait Göker ve Belediye Reisi Faik Ertuğrulu koymuş-
lardır. Ara bulucuların temaslarından sonra, Ömerhan aşiret reisi 
Abdülkerim Abay ile Solhan aşireti reisi Sait Kaya Valinin önün-
de öpüşerek barışmışlardır. Köylüler iki aşiretin barışmasından 
sonra büyük bir tören düzenlemişlerdir. 

(Milliyet, 23 Haziran 1970) 

XI. İskilip'te  Kan  Dâvâsı Yüzünden  3 Kişi  Öldürüldü  : 

Çorumun İskilip ilçesinin Uğurludağ Bucağına bağlı Torunlar 
köyünde kan davası yüzünden 3 kişi peşpeşe öldürülmüştür. 

Uzun süredir aralarında kan davası bulunan 43 yaşındaki Ali 
Yeşir ile 42 yaşındaki Mustafa  Yeşir, köy dışında karşılaşınca tar-
tışmaya başlamışlar, bu sırada Ali Yeşir, Mustafa  Yeşir'i tabanca 
ile ağır şekilde yaralamıştır. Olaydan sonra kaçan Ali Yeşir, köyde 
Hüseyin Kulanın evine saklanmıştır. 

Olayı duyan Mustafa  Yeşir'in 35 yaşındaki gelini Elif  Yeşir, 
yanma 18 yaşındaki oğlu Ramazan'ı da alaralk, Ali Yeşir'in saklan-
dığı eve gitmiştir. Burada tabanca ile, Ali Yeşir'i öldüren Elif  araya 
girmeye çalışan Hüseyin Kulayı da ağır şekilde yaralamıştır. 
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Mustafa  Yeşir ve Hüseyin Kula, kaldırıldıkları İskilip Devlet 
Hastanesinde ölmüşlerdir. Olaydan sonra yakalanan Elif  Yeşir ve 
oğlu Ramazan göz altına alınmıştır. 

(Hürriyet 27 Ağustos 1976) 

XII. Bafrada  1 Motorda  35 Ton  Silâh  Çıktı.  Jardarma  Hücum-
botu Tarafından  Yakalanan  Motordaki  Kaçakçılardan  Biri Denize 
Atlayıp Kaçtı... 

Bafra  açıklarında bir motorda 35 ton ağırlığında silâh ve mer-
mi bulunmuştur. Ele geçirilen silâhlar arasında 430 adet sten taban-
ca ve 1 milyon 580 bin adet mermi bulunduğu açıklanmıştır. Yaka-
lanan dört kaçakçıdan biri Samsun limanında denize atlayarak kaç-
mıştır. 

Bafra  açıklarında devriye gezen jandarma hücumbotu, açıkta 
demirli duran bir motorda yaptığı aramada 10 büyük sandık için-
de sten tabanca, ve ayrıca torbalar dolusu mermi ele geçirmiştir. 
Elkonan motor yedeğe alınarak Samsun limanına getirilmiştir. Li-
mana girildiği zaman yakalanan dört kaçakçıdan biri denize atla-
mıştır. Kaçakçının arkasından ateş edilmişse de yüzerek kaçmıştır. 

Samsun Deniz Jandarma Bölge Komutam Albay Ahmet Miras-
yedi, olayı doğrulamış, ancak yakalanan üç kaçakçının adlarını 
açıklamamıştır. 

Kaçakçılıkla ilgili soruşturma derinleştirilmektedir. 

(Milliyet 24 Ağustos 1972) 

XIII. Cadde  Ortasında  Silâhlı  Çatışmada  Bir Kişi  Öldürüldü: 
Urfa 

Kan dâvası yüzünden cadde ortasında yapılan silâhlı çatışma-
da bir kişi öldürülmüş, olay sırasında Anadolu Ajansı Urfa  muha-
biri kaza kurşunu ile ağır şekilde yaralanmıştır. 

Aziz Dağ adındaki genç, amcası oğlu Müslüm Dağ'la birlikte 
Sunay caddesinde gezerken, üç yıl önce babasını öldüren 45 yaşın-
daki Casrnı Toprak'la karşılaşmıştır, iki genç silâhlarına sarılarak 
Casım Toprak'ı kurşun yağmuruna tutmuşlardır. Ateşe Casım Top-
rak da karşılık verince cadde savaş alanına dönmüştür. Halkı 
paniğe düşüren çatışma sonucu Casım Toprak delik deşik edilerek 
öldürülmüştür. Olay sırasında caddeden geçmekte olan A.A. mu-
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habiri Mımet Halberveren de atılaıı 'kurşunlara hedef  olmuştur. 
Aıziz ve Miislüm Dağ silâhları ile birlikte yakalanmışlardır. 

(Milliyet 20 Mart 1972) 

XIV. Kan  Davasından  50 Ton  Buğdayı  Ateşe Verdiler: 

Mandin'e bağlı Mazıdağ ilçesinin Yiicebağ köyünde kan davası 
yüzünden Ömer Demir'e ait 50 ton buğday ateşe verilmiştir. 

Karataş ve Demir aileleri arasında uzun zamandan beri de-
vam eden kan davası yüzünden Osman, Albdülkerim, Mehmet, Bur-
han Karataş ve Hüsnü Ertaş adındaki şahıslar önceki gün hasım-
ları Ömer Demir'e ait 50 ton buğday ve 6 dönümlük sdbze bah-
çesini ateşe vermişlerdir. Olaydan sonra yakalanan sanıklar, «O 
bizim canımızı yakmıştı. Biz de onun malmı yaktık» demişlerdir. 

XV. Kan  Dâvâsından  Bir Kişiyi  Öldürdü  2 Kişiyi  de  Yaraladı: 

Konya'nın Çitliközö köyünde 25 yıldan beri süregelen kan dâ-
vâsı, yeni bir kurban daha vermiştir. 

Köy halkından Seyit Kutlu, kan dâvâsı nedeniyle araları açık 
olan Keser ailesine bağdan dönerlerken, Pusu kurarak avtüfeği  ile 
ateş yağdırmıştır. Olayda Himmet Keser derhal ölmüş, Mustafa 
Keser ile Emine Keser de ağır şekilde yaralanarak Konya Devlet 
Hastahanesine kaldırılmışlardır. 

Cinayetten sonra dağa çıkan katil Seyit Kutlu'nun yeni cina-
yetler işlemesinden endişe edilmektedir. 

(Milliyet 27 Temmuz 1973) 

XVI. Kan  Davası Yüzünden  Üç  Kişiyi  Öldürdü  : 

Dereli ilçesine bağlı Akkaya köyünde kan davası yüzünden bir 
ailenin üç ferdi  tabanca ile öldürülmüş dördü de yaralanmıştır. 

Dereli ilçesinde oturan Durkaya Yeni adanda 35 yaşlarında 
bir şahıs, babasını öldüren ve Af  Kanunundan yararlanarak ceza-
evinden tahliye edilen Remzi Siirer'in Akkaya köyündeki evine si-
lahlı kaskın yapmıştır. Durkaya Yeni olay sırasında Remzi Sürer 
ve Fatma Sürer'i kurşun yağmuruna tutarak öldürmüş, Fikriye, 
Hamiyet ve Selim Sürer'i de yaralamıştır. Yaralılar, ailenin diğer 
fertleri  ile birlikte Dereli ilçesine kaçarak bir eve gizlenmişlerdir. 
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Katil Durkaya Yeni, Sürer ailesinin gizlendikleri evi bulmuş 
ikinci baskında Veysel Süreri tabanca ile vurarak öldürmüş, Öz-
can Sürer'i de yaralamıştır. Yaralılar Dereli sağlık ocağına kaldı-
rılmıştır. 

(Milliyet 4 Tummez 1974) 

XVII. 10 Yıl  Sonra  Alevlenen Kan  Davasında  4 Kişi  Öldü: 

Sinop'un Erikli köyünde 10 yıl önce başlayan kandavası bir 
kez daha alevlendi. Çıkan çatışmada Esat Erdal, Halil Özcan, Ce-
mal Ermiş ve oğlu Burhan Ermiş öldüler. 

Köy meydanında karşı karşıya gelen 60 yaşındaki Esat erdal 
ile 49 yaşındaki Cemal Ermiş tartışmaya tutuştular ve Cemal Er-
miş, "Sen benim babamı nasıl öldürürsün?" diyerek Esat Erdal'a 
hücum ederken, Cemal'in yanında bulunan oğlu Burhan Ermiş ta-
bancasını çekerek ateşledi. Silahların konuştuğu kavgada Esat Er-
dal kanlar içinde yere düşerken, kavgayı önlemek isteyen komşu-
lardan 62 yaşındaki Halil Özcan, kaza kurşununa hedef  oîarak öl-
dü. 

Burhan Ermiş'in tabancayla ağır şekilde yaraladığı 60 yaşın-
daki Esat Erdal yerinden doğrularak son nefesinde  tabancasını 
ateşleyerek kendisine hücum eden Cemal Ermiş ve oğlu Burhan Er-
miş'i cansız yere serdikten sonra kendisi de kan kaybından öldü. 

(Hürriyet 7 Mayıs 1977) 
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— IV — 

ÖRNEKOLAYLARIN DERLENMESİNDE VE 
MÜLAKATLARDA GÖZ ÖNÜNE ALINAN HUSUSLAR 

1. Olayın geçtiği yöre 

2. Öldürenin ya da öç alanın medenî durumu ve yaşı, 
3. Öldürenin mesleği 
4. Ölenin ve öldürenin öğrenim durumu 
5. tik olayın hangi nedenle, nasıl ortaya çıktığı, 
6. Olayı doğulran nedenler 
7. önceki olaylarda ölen ve öldürenlerin akrabalık derece-

leri 
8. Son olayda ölldürmenin, ailenin hangi üyesi tarafından 

yerine getirildiği 
9. Önceki olayın tarihi 

10. Öldürme eyleminin hangi biçimde, nerede işlendiği 
11. Ailede diğer üyelerin öç almak için kışkırtma, baskı ve 

vasiyeti olup olmadığı 
12. Öldürme biçimi ile ilgili bir gelenek olup Olmadığı 
13. Öldürmenin hangi araçla yerine getirildiği 
14. Olayın önlenmesinde tarafların  bir çabası olup olmadığı 
15. Çocuğa öç alması için ne gibi telkinler yapıldığı 
16. Olayda kadınların rolü 
17. Olayla ilgili deyimler ve ağıtlar 
18. Olayla ilgili gelenekler 
19. Mahkeme giderlerinin ne kadar olduğu 
20. Olayda hüküm giyenlerin hapiste kaç yıl yattıkları. 
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— V — 

Gazete Taramasında Olayların Saptanması için Kullanılan 

FORM 

GAZETENİN ADI: 

GAZETENİN TARİHİ: 

OLAYIN BAŞLADIĞI YER: İL İLÇE KÖY 
ÖLDÜRME OLAYININ GEÇTİĞİ YER: 

ÖLDÜRME OLAYININ TARİHİ: 

OLAYIN ANLATIMI : 
OLAYIN GEÇMİŞİ VE OLAYA KARIŞANLARIN AKRABA-
LIK DERECESİ: 
OLAYA KARIŞANLARIN SOSYO-EKONOMİK NİTELİKLERİ : 
(Cinsiyet, yaş, eğitim, meslek VJS.) 

ÖLDÜREN: 
ÖLEN : 

OLAYIN İLK ÇIKIŞ NEDENİ : 

ÖNEMLİ BULUNAN DİĞER HUSUSLAR: 
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— V — 

3236 SAYILI YASA 

KAN GÜTME SEBEBİYLE İŞLENEN ADAM 
ÖLDÜRME VE BUNA TEŞEBBÜS CÜRÜMLERİ 

FAİLLERİ HISIMLARI HAKKINDA TATBİK 
OLUNACAK MUAMELEYE DAİR KANUN 

Resmî gazete neşir ve ilânı 23 Haziran 1937, Sayı 3638, Kanun 
No : 3236. 

Madde 1. Kan gütme sebebiyle adam öldüren veya öldürmeye 
teşebbüs eden veya başkasını bu cürme işlemeye azmettiren veya 
tahrik eyleyen kimsenin, cürüm işlendiği zaman bir dam altında 
yaşayan usul ve füruları  ve kardeşleri ve karı veya kocası ikamet-
gâhlarının bulunduğu yerden başka bir yere nakledilirler (11. 2. 
1964 Esas : 1963/330, Karar: 1964/15 sayılı Anayasa Mahkemesi 
kararı ile iptal) (R.G. 14.7.1964- Sayı: 11753). 

Madde 2. Fail ile bir dam altında yaşamasalar bile cürüm işlen-
diği zaman failin  ikametgâhının bulunduğu köy veya kasaba ve-
ya şehir içinde ikamet edeni, maddede yazılı hısımlarından ve 
amca, dayı, teyze, yeğen, kaynana veya kaynatasından herhangi bi-
rinin de takdir edilecek lüzuma göre nakillerine karar verilir. 

(11.2.1964 - Esas: 1963/330, Karar 1964/15 sayılı Anayasa 
Mahkemesi kararı ile iptal) (R.G. 14.7.1964 - Sayı: 11753). 

Madde 3. Kan gütme sâikma vakıf  olduğu kimselerin azim ve-
ya tahrikine vasıta olarak adam öldüren veya öldürmeye teşebbüs 
edenlerin birinci ve ikinci maddelerde yazılı derecelerdeki hısım-
larından işlendiği zaman failin  ikametgâhının bulunduğu köy veya 
kasaba veya şehir içinde ikamet edenlerin de takdir edilecek lüzu-
ma göre nakillerine karar verilebilir. 

Madde 4. Kan gütme sâiki ile adam öldürmeğe teşebbüs eden-
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ler ve kan gütme sâikine vakıf  olduğu kimselerin azim veya tahri-
kine vasıta olarak bu cürümleri işleyenler ve bu sâiki bilerek cür-
me iştirak etmiş olanlar haklarında da mahkum oldukları cezanın 
çektirilmesinden veya bu cezanın bir suretle düşmesinden sonra 
birinci madde hükmü tatbik olunur. 

Madde 5. Kasden öldürülen bir şahsın yukardaki maddelerde 
yazılı derecedeki hısımlarından birini, öldürdüğünü veya öldürttü-
ğünü zannettiği kimseyi veya onun yakınlarından birini kan güt-
me sâiki ile öldüreceğine öldürteceğine dair kuvvetli emareler 
mevcut bulunduğu takdirde Cumhuriyet Müddeiumumisinin talebi 
ile ağır ceza işlerini gören mahkemece nakline karar verilebilir. Se-
lâhiyetli mahkemenin tayininde ceza mahkemeleri usulü kanunu-
nun hükümleri câridir. 

Madde 6. Haklarında nakil kararı verilenler ikametgâhlarının 
bulunduğu yerden beşyıüz kilometreden daha az bir mesafe  dâhilin-
de ikamet edemezler. Du mesafe  dışında olmak üzere istedikleri 
yeri kendileri tayin edebilirler. (Tefsir:  1404). 

Madde 7. Kan gütme sâiki ile işlenen adam öldürme veya adam 
öldürmeye teşebbüs cürümleri hakkında verilen hüküm katîleştik-
ten sonra bu kanuna göre nakilleri lâzım gelenler baklandaki ka-
rar cumhuriyet müddei umumisinin talebiyle duruşma yapılmak-
sızın hüküm veren mahkemece verilir. Bu karar aleyhine tebliğ ta-
rihinden itibaren bir hafta  zarfında  haklarında nakil kararı verilen-
ler tarafından  itiraz olunabilir, itiraz yazı ile veya bu hususta bir 
zabıt varakası yapılmak üzere mahkeme kâtibine yapılacak beyanla 
olur. itiraz üzerine mahkeme duruşma yaparak karar verir. Bu 
kararlar Cumhuriyet Müddeiumumisiyle halklarında karar verilenler 
tarafından  temyiz olunabilir. 

Duruşma ile temyize dair olan muameleler ceza muhakemeleri 
usulü kanunu hükümleri dairesinde yapılır. 

Madde 8. Bu kanun hükümlerinin tatbik olunacağı yerleri icra 
Vekilleri Heyeti tayin eder. 

Madde 9. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 10. Bu kanunun icrasına icra vekilleri heyeti memur-

dur. 
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