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ÖNSÖZ
Aylin Aslım

Güldünya Tören’in hikâyesini duyduğumda, yirmili yaşlardaydım. 
Henüz “aktivist” olmasam da, ilerleyen sayfalarda okuyacağınız 
gibi, “ne buralarda, ne ülkemizde ne de dünyada, kadınların toplu-
mun eşit bireyleri olarak özgürce yaşadıkları bir yer, bir uygulama, 
bir sistem” olduğunu bilecek kadar yaşamıştım, ama daha kötüleri-
ni de görecektim: Güldünya’nın felaketle sonlanan hikâyesini takip 
ettikçe, içimden yükselen öfkenin, dehşetin, çaresizliğin ve utancın 
şiddeti giderek arttı. Bu ülkede on yıllardır namus, töre ve benzerle-
ri uğruna katledilen sayısız kadının sembolü olarak, Güldünya’nın 
hikâyesini vicdanlarda, hafızalarda kayda geçirmek, bu olayı bir 
süre sonra unutulup öğütülen “üçüncü sayfa haberi” olmaktan 
çıkarmak istiyordum. Onun adını verdiğim bir şarkı yazdım. Daha 
sonra devletin TV ve radyolarında yasaklanacak olan bu şarkı, 
kadın hareketine aktif katılımımın başlangıcıydı. 

Bundan kısa süre sonra, ülkeyi şehir şehir gezeceğim, hayatımın ilk 
turnesinin Diyarbakır ayağında KA-MER’le tanıştım. Güldünya’nın 
haberlerini takip ederken rastlamıştım isimlerine. Özellikle namus 
cinayetleri üzerinde çalışan bir kadın örgütü olduğunu duymak 
umutlandırmıştı. Diyarbakır merkezli olduklarını biliyordum ve 
onlarla mutlaka tanışmalıydım.

Sözleştik; şehir merkezindeki yerlerinde ziyaret edecektim onları. 
Ölüm tehlikesi yaşayan bir çok kadını koruyan, saklayan bu cesur 
kadınların “karargâh”ının da korunaklı, gizli bir yer olacağını tah-
min ediyordum. Rehber arkadaşım giriş katı tamamen camekân bir 
binanın önünde durdu. Camın üstünde “KA-MER Kadın Merkezi” 
yazıyordu. Bütün bu şiddetin, kaosun ortasında, bu şehirde bu 
kadınlar böyle cesur ve yalındılar, isimleri gibi: KAdın MERkezi. 
Kürt kadınlarının, Türk kadınlarının, devrimci kadınların, Atatürk-
çü kadınların ya da başörtülü kadınların değil, erişebildikleri tüm 
kadınların karargâhıydı bu şeffaf camın arkası. Selamlaştık; yıllardır 
birbirimizi hep biliyormuşuz gibi kucakladılar beni. Oysa daha yeni



tanışıyorduk. Onların sekiz on yıldır yaptıklarının yanında benim 
katkım bana ufacık, onlara ise kocaman görünüyor gibiydi. Bu gö-
rüşme beni daha fazlasını yapacak gücüm olduğuna, yalnız olmadı-
ğıma ikna etmişti. Bu, çok şey demekti. 

Hayatlarının bir noktasında şiddetin her türlüsüne, cinsiyetçiliğe, 
ayrımcılığa karşı ayağa kalkmaya karar vermiş birkaç kadınla yola 
çıkan KAMER, çalışmalarıyla sadece Türkiye’de değil, uluslararası 
platformlarda da tanınan bir vakıf artık. 

Bu çalışmaların kitaplaştırıldığı serinin beşinci  kitabı “İstersek 
Biter”de en sık karşılaşacağınız sözcükler, “bağımsızlık” “feminizm” 
ve “sorgulamak” olacak. KAMER’le daha önce yollarınız hiç kesiş-
mediyse, bu kitabı okudukça bu kavramların KAMER’in kurulu-
şundan bu yana kimliğini oluşturmada ne derece önemli olduğunu 
bazen içinizi yakan, bazen umutla gülümseten hikâyeciklerle de 
göreceksiniz. Namus algısı, şiddetin yaygınlığı ve çeşitliliği üzerine 
yapılmış çalışmaları, rapor ve istatistikleri inceleyebileceksiniz.

“İstersek Biter”, ilginçtir, kadın cinayetlerinin korkutucu bir hızla 
arttığı, ana akım medyada kadın düşmanlığının, ayrımcılığın 
“tavan yaptığı”, buna karşı farkındalığın ve tepkinin toplumun her 
katmanında yükselişe geçtiği bir dönemde buluşuyor sizlerle. Bu 
kitabın tam da bugün çıkıyor olmasının, cinsiyetçiliğin, şiddetin 
iktidarına karşı yükselen sesimizi gürleştireceğine inanıyorum.

Kitabın son sayfalarında KAMER üyelerinden birinin de dediği 
gibi, “Dünya değişecek ve bunu kadınlar yapacak.”

Büyük hayranlık duyduğum Nebahat Akkoç’u ve KAMER’i, aynı 
amaç için mücadele eden tüm kadın örgütlerini, gücünün farkına 
varan ya da bir gün varacak olan dünyanın tüm cesur kadınlarını 
en içten duygularımla selamlıyorum.
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GİRİŞ

UZUN VE ZOR BİR YOLCULUK

Bu bölümde 1997 yılında kurulduktan sonra en önemli adımların-
dan birini namus adına işlenen cinayetler ile ilgili farkındalığından 
sonra yaşayan KAMER’in, 2003 yılından sonraki yolculuğundan 
kısa bir özet, ayrıca namus adına işlenen cinayetler konusundaki ça-
lışma yöntemleri, zorluklar, tespit ve öneriler yer almaktadır.

Namus adına işlenen cinayetler ile mücadele  ne zaman ve
nasıl başladı?

KAMER 1997 yılı Ağustos ayında kurulmuş, kuruluşundan itibaren 
de yaşadığı şiddetten kurtulmak isteyen kadınlara destek olmaya 
başlamıştı.

Sadece Diyarbakır ve ilçelerinde çalışılması planlanmış olmasına 
rağmen en baştan itibaren Türkiye’nin doğusundan, batısından pek 
çok farklı yerden arayan kadınlar olmuştu. Şiddet konusunda destek 
isteyen, farkındalık gruplarına katılmak isteyen, tanışmak isteyen 
kadınlar. 

Giderek artan talepler nedeniyle de 2000 yılından itibaren artık sa-
dece Diyarbakır’da değil, başka yerlerde de çalışılabileceği konuşul-
maya başlanmıştı. 

2002 yılı sonlarında Diyarbakır’da yaşadığını söyleyen  bir kadın ara-
maya başladı KAMER’ i. 
Ürkek ve çaresiz bir ses tonu ile konuşan kadın “kapatıldığını, dışarı 
çıkamadığını, çok korktuğunu, öldürüleceğini” söyleyip duruyordu. 
Sadece adını söyledi bize, ona ulaşabileceğimiz hiçbir bilgi vermedi.
Onu kapatanlar evde olmadığı zamanlar arıyor diye düşündük.
Bir süre sonra bir yerel gazeteden öldürüldüğünü öğrendik. Çok 
üzülmüştük.
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Aynı dönemlerde yaşandı Şemse Allak olayı.

2002 Kasım ayında bir gazeteci arayıp Mardin’in Yalım Köyünde bir 
kadın ve kocasının taşlanarak öldürülmeye çalışıldığını kocanın ha-
yatını kaybettiğini, Şemse adlı beş aylık hamile kadının ise ağır yaralı 
olarak Dicle Üniversitesi Hastanesine yatırıldığını söyledi.

Olayı duyduğumuz andan itibaren Şemse’nin yanında olmaya çalış-
tık.

Üst üste yaşanan bu iki olay bizi derinden etkilemişti.    Namus ve 
namus adına işlenen cinayetler konusunda konuşup tartışmaya baş-
ladık.

Her birimiz çocukluğumuzdan itibaren duyduğumuz pek çok cina-
yet hatırladık. Akrabamız, yan sokaktan, mahalleden, köyümüzden, 
ilçemizden kadınlar.

Yıl 2003’tü ve biz 1997 yılından bu yana destek olmaya çalıştığımız 
bütün kadınlara ulaşarak nasıl olduklarını öğrenmeye çalıştık.

Şiddeti bir yelpaze içinde düşünürsek en son kanat, namus adına iş-
lenen cinayetlerdi. 

Bu konuda en hızlı şekilde çalışmak gerekiyordu. Ama nasıl?

Nasıl çalışacaktık? 

Namus adına işlenen cinayetler konusunda nasıl çalışacağımızı bul-
mak için bir planlama yapmamız gerektiğini düşündük. Ama nere-
den başlamak ne yapmak gerektiği konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. 
Bilmediğimizi netleştirince öğrenmek üzere bir planlama yaptık. 

Planımız şöyleydi:
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•	 2003 yılı boyunca hakkında ölüm kararı verilen üç kadına ulaş-
mayı becerecektik.

•	 Bir yandan kadının yaşamını güvence altına alacak öte yandan 
üç hikâye üzerinden konu ile ilgili bilgi edinecektik.

Önce ne olup bittiğini öğrenmemiz gerekiyordu. 
Projemizi İsveç İstanbul Başkonsolosluğu’na gönderdik. Annika 
Svahnström, son derece duyarlı bir insandı. Türkiye’de görev yaptığı 
zaman içinde hem KAMER’i hem başka birçok sivil toplum örgütü-
nü güçlendirmek için elinden gelen çabayı harcıyordu. 

Bir süre sonra projemizin o zamanın İsveç Dışişleri Bakanı merhum 
Anna Lindh tarafından desteklendiğini öğrendik. Anna Lindth hem 
de Diyarbakır’a gelerek, KAMER’de yaptığı bir basın toplantısında 
açıkladı desteğini.

Bir yıl boyunca 3 kadına ulaşmayı planlamışken 23 kadın ile çalıştık. 
Hem merhume Bakanın basında yer alan desteği hem KAMER’in 
projenin tanıtımı konusundaki çabaları, projenin kısa sürede du-
yulmasını ve yıl boyunca haklarında ölüm kararı verilen 23 kadının 
başvurmasını sağladı.

2003 yılı boyunca çalıştığımız 23 kadının hayat hikâyesinden ölüm 
kararını kimler veriyor, sebepler neler, öldüren kimler, ne yapmak 
lazım gibi pek çok şey öğrendik.

Bütün bu bilgileri, yıl sonunda “Alışmayacağız” adlı bir rapor kitap 
ile ilgili herkes ile paylaştık.

Sonraki yıllar yine İsveç İstanbul Başkonsolosluğu,  Açık Toplum 
Enstitüsü ve İsviçre Büyükelçiliği, OAK Vakfı’nın desteği ile devam 
etti projemiz.

Bir sonraki projemizin adını “Namus Adına İşlenen Cinayetler ile 
Mücadele Etme ve Kalıcı Yöntemler Geliştirme Projesi” koyduk.



9

Sorun tek başına bir kurum ya da kuruluşun veya sivil toplum ör-
gütünün işi olamayacak kadar risk barındırıyordu ve çok önemliydi.
Zaten 2004 yılından sonra yapılan projeler sadece bir KAMER pro-
jesi olmadı. Tehlikedeki her kadının hikâyesi bizi yeni ortaklıklara 
yönlendiriyordu.

Valilikler, kaymakamlıklar, sosyal hizmet birimleri, jandarma, polis, 
müftülükler, üniversiteler, hastaneler, farklı sivil kuruluşlar, pek çok 
gönüllü, duyarlı kadın ve erkekler hep birlikte çalıştık. Sorun top-
lumsal bir sorundu, çözüm için toplumun tüm birimlerine ihtiyaç 
duyuluyordu.

Kadınlar çok güçlüydü. En ufak bir destek mucizeler yaratmalarına 
yetiyordu.

Genellikle birer mağdur ya da kurban değil, direnişçiydiler. Kendi-
leri için konulan kuralları biliyor, çıtaları görüyor ama daha özgür 
yaşayabilmek için mücadele ediyorlardı. 

Öldürülme korkusu ile yaşarken KAMER’e ulaşan kadınların bazıla-
rı bir süre sonra, çalışan ya da kendi işini kurmaya çabalayan kadın-
lar oluyorlardı.

Bütün kadınların hayatlarını değiştirmek için bir fırsata ihtiyacı var-
dı. Bu fırsatın yaratılabilmesi için yaygın bir örgütlenme gerekiyor-
du.

Böylece, “Her kadın için bir fırsat projesi” başladı…

Hem çeşitli illerden kadınların yaşadıkları şiddetten kurtulmak için 
destek istemeleri hem benzer işler yapmak üzere gelen talepler hem 
de kadınların küçük fırsatlar ve desteklerle yarattıkları mucizeler 
yaygın bir örgütlenme ihtiyacı olduğunu gösterdi bize.
Zaten Chrest Vakfı’nın desteği ile “Bölgesel Yayılma Projesi” adıy-
la üç ilde bir ön çalışma yapmıştık. Bu çalışma  KAMER’in kuruluş 
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sürecinde de kullanılmış olan taban örgütlenmesi modelinin denen-
mesi ve geliştirilmesi için değerlendirildi.

Uzun değerlendirmelerden sonra planlanan yaygın örgütlenme için 
en uygun yasal yapılanmanın vakıf olacağına karar verildi.

2005 yılı içinde bir yandan AB desteği ile yürütülen namus cinayeti 
çalışmaları sürdürülürken öte yandan hem KAMER Vakfı’nın kuru-
luş çalışmaları yürütüldü, hem de Her Kadın İçin Bir Fırsat Projesi 
hazırlandı. 

KAMER Vakfı’nın kuruluş giderlerini Chrest Vakfı karşıladı. 2005 
yılı Eylül ayında kuruluş işlemleri tamamlandı.

Vakfın ilk işi Her Kadın İçin Bir Fırsat yaratmak oldu. SIDA ve Açık 
Toplum Enstitüsü’nün desteği ile 2005-2008 yılları arasında Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin 23 ilinde birer kadın merkezi 
kuruldu. 

Üç yılda yaygın bir örgütlenme sağlanmıştı. Sıra oluşturulan örgü-
tün derinlemesine güçlenmesini sağlamaktaydı. Bu dönem içinde de 
Açık Toplum Vakfı ve SIDA’dan destek alındı.

2008-2010 yılları arasında güçlenme çalışmaları yapıldı.

1997 yılında Diyarbakır’daki küçük bir büroda başlayan KAMER, 
2011 yılında iki bölgenin 23 ilinde birer bürosu olan, onlarca kadı-
nın çalıştığı kocaman bir kadın kuruluşuna dönüştü.

23 kadın merkezinin her birinde kadınlara ulaşmak, yaşadığı şiddet-
ten kurtulmak isteyen kadınlara destek olmak, muhtemel bir cinaye-
te engel olmak üzere çalışan kadınlar var.
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Çalışma yöntemlerimiz

KAMER bugüne kadar yaptığı bütün çalışmaları, kadınların taleple-
ri ve ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine planladı. 

Bütün planlarını mümkün olan tüm katılımcılık yöntemlerini kulla-
narak kadınlarla birlikte yaptı.

Yaptığı bütün çalışmalarla ilgili tekrarlanabilir yöntemler oluştur-
maya ve oluşturulan yöntemleri ilgili tüm taraflarla paylaşmaya özen 
gösterdi.

Aşağıda namus adına işlenen cinayetler konusundaki çalışma yön-
temimiz özet olarak anlatılmaktadır. Bu konuda KAMER’ in şiddet 
çalışma yöntemlerini tarif etmek için hazırladığı “Fark Ederek Ço-
ğalmak İçin” adlı el kitabında daha ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir. 

Kadınlara ulaşmak için kullanılan yöntemler

•	 Yapılan değerlendirmeler, yaşadığı şiddetten kurtulmak için 
destek isteyen veya çeşitli çalışmalarımıza katılmış kadınların 
yaptığı tanıtımın en etkili yol olduğunu göstermektedir.

•	 Kentlerin kenar mahallelerinde yaşayan kadınların KAMER’e ya 
da destek alınabilecek başka bir kuruluşa kolay ulaşamadığını 
tespit ettikten sonra söz konusu bu mahalleleri ziyaret etmeye, 
kadınlarla tek tek bağlantı kurmaya başladık. Bu yöntem hem 
şiddet hem de namus adına işlenecek cinayetler konusundaki 
destek taleplerini oldukça arttırdı.

•	 Hem hane ziyaretleri sırasında hem de başka birçok toplantıda 
tanıtım malzemeleri dağıttık.

•	 TV 6’te Türkçe bilmeyen kadınlara ulaşmak için 12 ayrı prog-
ram yaptık. 

•	 Yerel ya da bölgesel yayın yapan radyo ve TV programlarını her 
fırsatta değerlendirerek kadınlara bizden destek almaları için 
çağrı yaptık. 
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•	 KAMER Belgeseli’nin yerel TV lerde elliye yakın sefer gösteril-
mesini sağladık.

•	 Mahalle toplantıları yapmayı sürdürüyoruz.
•	 Yerel siyaset içinde etkili olabilmenin yollarını arıyoruz. İnsan 

Hakları İl Kurulları, Kent Meclisleri içinde yer almaya çalıştık. 

Olası bir namus cinayeti durumunda kadınlarla çalışma
yöntemlerimiz

Yaşadığı şiddetten kurtulmak için destek isteyen kadınlar ile ola-
sı bir namus cinayeti konusunda destek isteyen kadınlarla çalışma 
yöntemleri birbirinden farklıdır.
Bu farkın temel sebebi kadınların yaşamlarının tehdit altında ol-
masıdır. Yaşamın tehdit altında oluşu, çalışma yönteminde de şöyle 
farklılıklara yol açar:

•	 Yaşadığı şiddetten kurtulmak için ilk adımın destek isteyecek 
kadından gelmesi önemlidir. Bu davranış, kadının hayatında 
köklü bir değişiklik yapmak istediğinin göstergesi olarak kabul 
edilir. Oysa olası bir cinayet durumunda ilk adımın kadından 
gelmesi beklenmez. Çünkü kadınlar olası bir cinayet öncesinde 
genellikle kapatılmaktadırlar. Bazen bir duyum üzerine de hare-
kete geçilebilir. Polis ya da Jandarmaya haber verilebilir, onlarla 
birlikte kadının evine gidilebilir.

•	 Şiddet başvurularında gizlilik esastır. Destek isteyen kadın is-
temedikçe hikâyesi hiç kimse ile paylaşılmaz. Oysa olası bir ci-
nayette hem kadınların hem de onlara destek olacak KAMER’li 
kadınların yaşadıkları tehlike büyük olduğundan, ilk iş olarak 
güvenlik güçlerine haber verilir. 

•	 Yaşadığı şiddetten kurtulmak için başvuran kadınlara verilen 
ilk destek, yalnız olmadıklarını, onları koruyan yasalar olduğu-
nu, yasal haklarını kullanabileceklerini ve yaşadıkları şiddetten 
utanmamaları gerektiğini anlatmaktır. İlk kafa karışıklığı ve gü-
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vensizlik giderildikten sonra, kadınlar ne yapmak istediklerine 
kendileri karar verirler. Kendileri için uygun gördükleri destek-
leri netleştirir ve talep ederler. KAMER onların talepleri doğrul-
tusunda destek olmaya çalışır.

Oysa olası bir cinayet durumunda genellikle kadınlar farklı duygu 
ve düşünceler içinde olmaktalar. Korku, çaresizlik duyguları daha 
yoğundur. Ailelerinin çok sevdikleri kişilerin kendilerini öldürebile-
ceğine inanmak istemedikleri için, zaman zaman tehlikenin büyük-
lüğünü gözden kaçırabilirler. Bu nedenle, güvenlik, sağlık kontrolü, 
avukat görüşmesi gibi ilk ve acil işlemlere destek olunacak kadınlara 
danışılmadan karar verilebilmektedir.

•	 Bugüne kadar destek olunan 750 kadının hikâyesinden ilk ve 
acil destekler sağlandıktan sonra iki ayrı yöntemle çalışılmış ol-
duğu tespit edildi.

Hakkında verilen ölüm kararının hiçbir şekilde geri alınması mümkün 
olmayan kadınlarla çalışma yöntemi 

Birlikte çalışılan bütün kadınlara ilk ve acil destekler sağlanıp ken-
dilerini güvende hissedebilecekleri, dinlenebilecekleri bir yer bulun-
duktan sonra, aileleri içinden kendilerine destek olabilecek kimse 
olup olmadığı, haklarındaki cezanın geri alınmasının mümkün olup 
olmadığı sorulur.
Eğer yanıtları olumsuz ise aşağıdaki sıralama ile destek olunur:
•	 Önce başvuru polise bildirilerek güvenliği sağlanır.
•	 Nüfus cüzdanı yoksa nüfus müdürlüğü haberdar edilerek kim-

liği çıkarılır.
•	 Sağlık problemi varsa gerekli destekler sağlanarak tedavisi baş-

latılır.
•	 Kılık değiştirmesi sağlanarak avukata vekâlet vermesi sağlanır.
•	 Dava açmak ya da suç duyurusunda bulunmak gerekiyorsa sav-

cılığa gidilip dilekçe verilir.
•	 Bir sığınma evine gönderilecekse SHÇEK’e ya da mevcut diğer 

sığınma evlerine başvurusu yapılır.
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•	 Sığınma evi için beklemesi gerekiyorsa, güvenli yerlerde konuk 
edilmesi sağlanır.

•	 Yol gideri karşılanarak ve polis desteği sağlanarak güvenle yol-
culuk yapması sağlanır.

•	 Bu ilişkiler sırasında bürokrasi ya da çeşitli tıkalı mekanizmaları 
işletmek için çaba harcanır. 

Haklarında ölüm kararı verilmiş olmasına rağmen aile içinden destek-
leri olan ve haklarındaki cezanın geri alınması ihtimali olan kadınla-
rın kendi ortamlarında yaşayabilmeleri için çaba harcanır.

•	 Öncelikle kadının güvenliği sağlanır.
•	 Bir iki gün rahat ve güvenli bir yerde konuk edilir. 
•	 Psikolojik destek almaya başlamaları sağlanır.
•	 Aile ile ilişki kurabilecek kişilerin isim ve adresleri alınır, bu ki-

şiler ile ilgili bilgiler toplanır.
•	 Duruma göre ya KAMER ekibinin ziyaretleri ya da destek olabi-

lecek kişilerin KAMER’i ziyaretleri sağlanarak görüşmeler baş-
latılır.

•	 Gerekli girişimler yapılarak aile üzerindeki baskı giderilmeye 
kadın ile ilgili ölüm cezasının ortadan kalkması sağlanmaya ça-
lışılır.

•	 Kadının güvende olacağına kanaat getirildikten sonra ve kadı-
nın talebi dikkate alınarak ailesi ile yaşaması sağlanır.

•	 Sağlanan bütün gelişmelere rağmen güvende olup olmayacağına 
karar verme hakkı kayıtsız şartsız kadının kendisine aittir.

•	 Tüm bu işlemlere rağmen, başvurucunun herhangi bir olum-
suzluk yaşaması durumunda, gerekli yasal işlemlerin başlatıla-
bilmesi için bir avukata vekâlet verilmesi sağlanır.

İyi haberler

•	 1996 yılında yapılan bir çalışma kadınların %90’ının şiddeti 
kadınlığın doğal bir parçası olarak gördüklerini ya da şiddete 
karşı olsalar bile çaresiz hissettiklerini belirtmişlerdi. 2008-2009 
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yıllarında yapılan çalışmalar, 10 kadından 9’unun haklı şiddet 
olmadığına inandıklarını gösterdi. 

•	 Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bir tiyatro grubu kurarak 
toplumsal cinsiyet rolleri ve bu roller sonucunda yaşanan şid-
det ve ayrımcılığı konu alan bir oyun sergiledi. Bu oyun, hem 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde hem de yurt dışında oynandı. Polis 
memurlarından oluşan tiyatro grubu KAMER için de bir gösteri 
düzenledi. Son derece dikkatli bir dille yazılmış olan oyun ka-
dınlar tarafından beğenildi ve bir umut kaynağı oldu. 

•	 Namus adına işlenen cinayetler ile ilgili istatistiklerden de görü-
leceği gibi şiddet ya da olası bir namus cinayeti için destek alma-
ya giden kadınların geçmişe kıyasla daha olumlu karşılandıkları 
ve desteklendikleri tespit edildi.

•	 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü şiddet ya da olası bir namus 
cinayeti durumunda kadınların gece gündüz destek alabilecek-
leri Alo 183 telefon hattı açtı. 

•	 Çok sayıda üniversiteli genç, kadına yönelik şiddet ve çözüm 
yolları konusunda bilgi almak üzere kadın kuruluşlarına başvu-
ru yaptı.

•	 Başbakanlık Genelgesi, İçişleri Bakanlığı Genelgesi, Kadın İstih-
damı Genelgesi yayınlandı.

•	 Namus adına işlenen cinayetler ile ilgili bazı davalarda katillerin 
yanı sıra azmettiriciler de ağır hapis cezaları aldılar.

Aşağıdaki iyi haberler 2006 yılında yayınlanan “İstersek Biter” adlı 
kitaptan alınmıştır: 
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İyilikler

Geçtiğimiz yıldan “iyi” ne kaldı diye düşünüyorum  -hayata iyi ta-
rafından baktığını sanan biriyim,  ama bazen benim için bile zor 
oluyor bunu yapmak! Yine de birkaç şey var. “Yarın İçin Bugünden 
Kampanyası” çerçevesinde memleketin dört bir yanında kadınlarla 
bir araya gelmek bunlardan biriydi örneğin. Kadınların her yerde 
nasıl heyecanla, nasıl fedakârlıkla ve ne kadar akıllıca işler yaptık-
larını görmek fırsatı bulduk, şahaneydi doğrusu… (Karamsar biri 
şunu ekler hemen arkasına: “Bütün bu çabanın boşa gitmemesi için 
gereken bir şey daha var: Bunların bir araya getirilmesi, ortak bir 
sese, ortak bir söze, eyleme dönüştürülmesi lazım. Bunun için de 
daha güçlü örgütlenme”… Ama karamsara şunu söylemek lazım: 
“On sene önce hayal edebilir miydin şu gördüklerini? En ummadı-
ğın yerde küçük de olsa feminist bir grup buluvermek müthiş değil 
mi?”)
Geçen yılın bence önemli “iyilikleri”nden biri, Amargi Dergi’nin 
çıkmasıydı. Böylece durmadan çabalayan, bazen bıkan, yorulan, 
bazen yolunu kaybeden, bazen kendini yalnız hisseden bizim gibi 
kadınların kendilerine kerteriz alabilecekleri bir yer oldu. Benim 
için bir tür deniz feneri işlevi görüyor: Gitmek istediğim yer farklı 
bile olsa, ona bakıp yolumu bulabilirim. Feminist kuramın ne kadar 
vazgeçilmez, nasıl hayatî olduğunu geçtiğimiz yıllarda pek çoğumuz 
fark etmiştik, onsuz ilerlemek çok zor. Amargi kuramla ilişki kuran 
ama bunu yaparken akademik değil politik bir tavır geliştiren bir 
dergi. Umarım devam etmeyi, devam ederken büyümeyi zenginleş-
meyi başarabiliriz.
Aksu Bora ( 2006)

Yüreğimizi ve Düşüncemizi Kim Hazrolda Durdurabilir?

Sevgi Soysal yaşıyor olsaydı 2006’da ona kocaman bir 70. doğum 
günü partisi düzenlerdik herhalde. Ne yazık ki o 30 yıl önce, 40 ya-
şında aramızdan ayrıldı. Ama ayrılmadan önce bize müthiş hediye-
ler bırakarak: 



17

Tante Rosa, Yürümek, Şafak, Barış Adlı Çocuk, Yıldırım Bölge Ka-
dınlar Koğuşu… 
1971’de 8 ay geçirdiği Yıldırım Bölge Cezaevi’ni anlattığı “Yıldırım 
Bölge Kadınlar Koğuşu”nu Oya Baydar’ın önsözü ile tekrar okudu-
ğumda bir kez daha şaşkınlık ve hayranlık duyguları arasında salın-
dım durdum. 
Sevgi Soysal bir yandan asker yönetiminin kendilerine verdiği “er-
tutuklu” vasfını sorgularken bir yandan da sol tarafından dayatılan 
“er-militan ve er-kadın” konumlarıyla mücadele ediyor. Kısacası 
Sevgi Soysal her türlü “hizaya getirilmeye” karşı duran bir kadın ola-
rak bugün “feminist anti-militarist” olarak tanımladığımız duruşun 
öncülüğünü yapıyor. Sözü ona bırakırken Yıldırım Bölge Kadınlar 
Koğuşu’nu ve diğer kitaplarını herkese hararetle tavsiye ediyorum.
“Havalandırmada toplu jimnastik yapmak düşüncesi, “Şafak” gru-
bunda benimseniyor. Avluda büyük bir daire yapıp birlikte jimnastik 
yapıyorlar… 
“Şafakçılar” jimnastik yaparken Gülay bozuluyor. “Yahu kardeşim 
böyle serserilik olur mu? Erlerin karşısında, bizim halk böyle şey-
lere bozulur…” Nina, Gülay’ın bu görüşünde feodal moral kalıntılar 
buluyor. Şafakçılar jimnastiği sürdüremiyorlar. Yıldırım Bölge’deki 
erkek tutuklular da bozulmuş jimnastik işine… “ Kızlar jimnastik 
mimnastik yapmasın” diye haber iletmişler. Ben de en çok buna bo-
zuluyorum. “Yahu erkek tayfasının buyurduğuna uyup durmasanıza 
sizin kendi kafanız yok mu?”
Tabii bu görüşlerim “feminist” bulunuyor.”

“Düşüncemize yüreğimize uzanamayan zulüm, görüntü ile uğraşı-
yor boyuna. Bizi iki de bir “hazrol” durdurmak bunun bir parçası. 
Sayımlarda “hazrol, hiza” doktora giderken “hazrol, hiza”, havalan-
dırmalarda “hazrol, hiza”, para almaya giderken “hazrol, hiza”, ha-
mama giderken “hazrol, hiza… Ama ölçüsü kaçan her şey gibi bu 
“hazrollar” üstümüzdeki etkisini yitirdi. 
Yüreğimizi ve düşüncemizi kim hizaya sokabilir? Kim hazrolda dur-
durabilir. Önemli olan da bu”
Ayşe Gül Altınay (2006)
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Resmiyet Şart Değil…

Çarpıcı örneklerden iki tanesi:

“Taraflar arasında resmi nikâh bağının bulunmaması nedeniyle so-
runun TC Anayasa’sının İnsan Haklarıyla ilgili hükümleri ve Kadına 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi ve İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde ele alınıp çö-
züm yoluna gidilmesinde zorunluluk vardır. 
4320 sayılı Yasa belirtilen kurallar çerçevesinde değerlendirildiğin-
de, bu yasada korunan değer TC Anayasa’sının 41. Maddesinde yer 
alan ailenin korunmasıyla ilgili olmayıp, insan haklarının, kadın 
haklarının ve çocuk haklarının korunmasıyla ilgili bulunmaktadır. 
Korunan değer aile olmayıp, bireyin yaşam hakkıyla her türlü şidde-
te karşı korunması hakkıdır.

TC Anayasası’nın 12. ve 17. maddesi çerçevesinde ve ayrıca Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesi ile Birleşmiş Milletler Ka-
dınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin 1. 
maddesi kapsamında durum ele alınarak çözüm yoluna gidilmiştir. 

Anayasamız kişinin yaşama maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkına sahip olduğunu hüküm altına almış olup, yaşam 
hakkı birinci derece devletçe korunması gereken bir haktır. Avrupa 
Sözleşmesi’nin 8. maddesi’nin Avrupa Mahkemesi tarafından yo-
rumlanmasında ise dışarıdan bakıldığında bir ilişkinin aile ilişkisi 
olarak değerlendirilmesi durumunda resmi statüye bakılmaksızın 
aile olarak değerlendirileceği öngörülmektedir. Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi’nin 1. maddesinde ise (iş bu sözleşmeye göre “kadınlara 
karşı ayrım” deyimi, kadınların medeni durumuna bakılmaksızın ve 
kadın erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültü-
rel, medeni ve diğer alanlardaki insan haklarının ve temel özgürlük-
lerinin tanınması, kullanılması ve bunlardan yararlanılmasını engel-
leyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı 
olarak yapılan herhangi bir ayrım dışlama  veya sınırlama anlamına 
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gelecektir) şeklinde kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı ortadan kal-
dıran bir düzenleme getirilmiştir. 

Davacının davalıyla resmi nikah akdi olmadan birlikte olduğu bu 
birliktelikten halen davacıyla birlikte kalan çocukları (…) ve (…) 
isimli çocuklarının dünyaya geldiği, davalının ise davacıya ve müş-
terek çocuklara şiddet uyguladığı, davacının yaşam hakkını ortadan 
kaldıracağına dair tehditte bulunduğu şeklinde deliller olduğundan 
davacı yönünden yakın bir tehdit ve tehlike bulunduğundan davalı-
nın ve çocukların korunmasına karar vermek gerekmiştir. 

“4320 sayılı yasanın incelenmesinden, eşler arası şiddetin önlenme-
si konusunda hükümler içerdiği görülmekte olup, tarafların resmen 
evli olmadıkları anlaşılmaktadır. 

İnsan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasına dair 04.12.1950 
yılında kabul edilen Avrupa Sözleşmesi’nin 8. maddesi ve bu mad-
deye dayalı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından aile 
kavramı yeniden belirlenmiş, bu kavram içerisinde tarafların aynı 
çatı altında birlikte bulunmaları ve çevreden bakan kişilerin ve in-
sanların bunu bir evlilik kurumu olarak kabul etmeleri halinde bu-
nun evlilik olarak kabul edilip buna göre bir takım korumalardan 
yararlanması öngörülmüş, ayrıca amca, dayı, hala teyze vb gibi ya-
kınları ile birlikteliğin aile kavramını oluşturacağı görüşlerine yer 
verilmiştir. Her ne kadar taraflar arasında resmi evlilik yok ise ka-
dınlara yönelik şiddetin uluslararası hukuka göre yasaklanmış bu-
lunması ve Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelerle ülkemizde kadın-
lar ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yükümlülük 
altına girilmesi ve esasen bu şiddetin iç hukukumuzda da yasaklan-
mış bulunması karşısında davacı ….. ile davalı …. nın karı koca ha-
yatı yaşadıklarına ve bu durum bir aile düzeni olarak kabul edilmek 
suretiyle uygulanacak şiddetin önlenmesi kuralında geçerli olmak ve 
resmi bir evlilik kabul edilmemek suretiyle davacıya yönelik her tür-
lü şiddetin önlenmesi konusunda tedbir kararı vermek gerekmiştir. 
Tedbir isteminin kabulü ile insan hakları ve temel özgürlüklerin 
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korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi’nin 8. maddesi ve 4320 sayılı 
yasanın 1-a maddesi ile kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine dair 
uluslar arası Sözleşme hükümlerine dayanarak …. davacının, dava-
lıların şiddete, hakarete, tehdide ve ölümle tehdide yönelik her türlü 
eylemlerinden koruma altına alınmasına …. karar verildi”
Berçem Akkoç Alemdarzade (2006)  

Tespit ve önerilerimiz

•	 Yasalar değişmiş, çeşitli genelgeler çıkmış olmasına rağmen, 
aynı doğrultuda bir zihniyet değişikliği sağlanmadığı için uygu-
lamada çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. 

Hâlâ namus adına işlenen cinayetleri, salt kültür ve geleneklere bağlı 
bir durum olarak değerlendirip, yaşananlardan dolayı  sorumluluk 
duymayan resmi görevliler olduğunu biliyoruz. Oysa kültür ve ge-
leneklerin kadınlara zarar veren uygulamaları, tarih boyunca çok 
çeşitli mekanizmalar tarafından muhafaza edildiği ve beslendiği için 
devam edebilmektedir.

•	 En başta dil sorunu olmak üzere, çeşitli iletişim sorunları ne-
deniyle yasal değişiklikler ve genelgeler binlerce kadın için bir 
anlam taşımamaktadır. Dilden kaynaklanan iletişimsizlik nede-
niyle hiçbir hakkından haberdar olmayan kadınların bilgilendi-
rilmesi için:

Medeni Kanun’un ve Türk Ceza Kanunu’nun Kırmanca, Zazaca ha-
zırlanmış video kasetlerle anlatılması,
Hazırlanacak bu kasetlerin tüm köy muhtarlarına dağıtılarak, her 
köyde izletilmesinin sağlanması,
Aynı zamanda Türkçe dışında dillerle  TV kanallarından yayınlan-
ması gerektiğini düşünmekteyiz.

•	 Namus adına işlenen cinayetlerin yegâne sebebi, kadınların 
itaat etmesini sağlamaktır. Bu yolla kadınların ikincil konumu 
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muhafaza edilmeye çalışılmaktadır. Eğer bir hukuk devletinde 
yaşıyorsak, hiç kimsenin bir diğerini cezalandırma hakkı olma-
malıdır.

•	 Bütün kadın intiharlarına şüpheyle yaklaşmak gerektiğine inan-
maktayız. Yasal değişikliklere paralel bir zihniyet değişikliği ger-
çekleşmediği için yüksek cezalardan kaçınmak isteyen katil ya 
da azmettiricilerin kadınları intihara zorladıkları bilinmektedir.

•	 İlçelerde ve özellikle köylerde yaşayan kadınların güçlenmesi 
için özel çalışmalar planlamak gerektiğine inanmaktayız. Özel-
likle köylerde muhtar, imam, öğretmen ve sivil toplum örgütleri 
işbirliğinde yürütülecek kampanyaların çok yararlı olacağına 
inanmaktayız.

•	 Namus adına işlenen cinayetlerin genellikle bir anlık öfke ile 
meydana gelmediği, sürece yayılmış bir biçimde, planlanarak ve 
toplumun bilgisi dahilinde gerçekleştiği bilinmektedir. Duyum 
alındığında veya şüphe oluştuğunda, muhtarların, köy imam-
larının ya da köy öğretmenlerinin duruma müdahale etmesi, 
eğer bu mümkün değilse kolluk kuvvetlerine suç duyurusunda 
bulunmalarının sağlanması; can güvenliği olmayan kadınların 
acilen korunmaya alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

•	 Öldürülme korkusuyla bir sivil toplum örgütüne ya da bir resmi 
kuruma sığınmış bir kadın için, her ilde SHÇEK’e bağlı istasyon 
sığınma evleri oluşturulmalı ve kadınların uzun süre kalacakları 
sığınma evlerine gitmeden önce bu istasyon evlerinde kalmala-
rının sağlanmalı,

•	 Karakol, adliye, SHÇEK’te görevli herkesin konu ile ilgili duyar-
lılığı yükseltilmeli; kadını herhangi bir kararından vazgeçirmek 
ya da zorla bir şey kabul ettirmek gibi çabalar içine girmemesi 
sağlanmalı,
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•	 Kadınların okuma yazma oranlarının arttırılması açısından:
Kadınlar için yürütülmekte olan okuma yazma kursları köyler 
için de planlanmalı,
Yatay (kadından kadına) ve hızlandırılmış okuma yazma kursla-
rı için yöntemler geliştirilmeli,
Kadın okul binasına gitmeyi reddediyorsa, söz konusu kurslar 
köy evlerinde yapılmalı.

•	 Erken çocukluk dönemi eğitimine önem vermek gerektiğini 
düşünmekteyiz. Şiddetsizlik kültürünün inşası için ideal yaş 
erken çocukluk dönemidir. Türkiye’nin AB adaylığı ile birlikte 
erken çocukluk dönemi eğitiminde okullaşma oranı artmaya 
başlamıştır. Bu artış devam etmeli ve erken çocukluk dönemi 
eğitiminde bakım yerine eğitimi esas alan, cinsiyet ayrımcılığını 
ortadan kaldırmayı, çocukların bireyleşmesini hedefleyen yeni 
yaklaşımlar geliştirilmelidir. 

•	 Yapılacak bir yönetmelik değişikliği ile kreş, çocuk kulübü gibi 
yerlerin açılış işlemleri kolaylaştırılmalı ve bu tür eğitim kurum-
ları teşvik edilmeli.

•	 Kadın merkezlerinin bulunduğu tüm illerde, valilik, SHÇEK, 
barolar, bazı belediyeler, emniyet müdürlükleri ve diğer ilgili 
resmi ve sivil kurumlarla işbirliği yapmak mümkün olmaktadır. 
Ancak değişen yasaların uygulanmasında karşılaşılan tıkanık-
lıklar zaman zaman il yönetimlerinin yetkilerini aşan durumla-
ra dönüşebilmektedir. Bu gibi durumlarda tıkalı mekanizmaları 
açmak, merkezî yönetimin müdahalesi ile mümkün olacaktır. 
Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM), konu ile ilgili çalışan 
kadın kuruluşları ve hükümet arasındaki bağlantıyı kuracak, 
uygulamada karşılaşılan zorlukları ve bu zorlukları aşmak için 
üretilen çözüm yollarını ilgili makamlara iletecek bir rol üstlen-
melidir. KSGM’de bu işlevi yerine getirebilecek bir büro oluştur-
masını önermekteyiz. 
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•	 Kadınların herhangi bir nedenle suçlanması, ailelerin toplum 
tarafından baskı altına alınmasına sebep olmaktadır. Çevre, 
aile ile ilişkisini keserek veya “namuslarının kirlendiği” yönün-
de imalarda bulunarak aileyi cinayete zorlamaktadır. Bu baskı, 
en sonunda cinayetin gerçekleşmesine sebep olmaktadır. Geç-
miş yıllarda Diyarbakır ve Mardin’de kurulan “Acil Müdahale 
Ekipleri”nin cinayetleri önleme konusunda etkili olduğunu gör-
dük. Tüm illerde benzer ekipler kurulmasını ve kurulmuş ya da 
kurulacak bu ekiplerin kalıcı organizasyonlar olabilmeleri için 
gerekli çalışmaların yapılmasını öneriyoruz.

•	 Alo 183 telefon hattının yetersiz kaldığı durumlar yaşanabilmek-
tedir. İl valilikleri ve kaymakamlıklar bünyesinde acil durumlar 
için birer telefon hattı kurulabilir. Gerekli eğitimden geçmiş ka-
dınlar tarafından yönetilecek olan bu telefon hatlarının:
*TV ve radyolarda tanıtımı yapılabilir,
*24 saat açık kalması sağlanabilir.

•	 Kadınların, kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarının çözümü 
için tüm resmi kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına başvu-
rabileceklerini varsayarak, tüm kurumlarda çalışanların konu 
ile ilgili çeşitli eğitimler alması gerekmektedir. Uygulayıcıların 
cinsiyet ayrımcılığı, başvurucu kadınlar ile iletişim teknikleri, 
ilgili yasalar ve yasal değişiklikler gibi konulardaki farkındalık 
ve duyarlılıklarının çok önemli olduğunu bu gibi programlara 
katılmış resmi görevlilerle çalışırken görmekteyiz.

•	 Kadına yönelik şiddet ve namus adına işlenen cinayetler sorunu 
bir insan hakları sorunudur. İnsan hakları alanında çalışan tüm 
sivil toplum örgütleri kadına yönelik şiddet ve namus adına işle-
nen cinayetleri ana akımlaştırarak planlama yapmalıdır. 

•	 Başbakanlık tarafından yayınlanan “Kadına Yönelik Şiddet: 
Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Genelgesi” tüm resmi 
ve sivil kurumlara cinsiyetler arası eşitlik ilkesinin benimsen-
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mesini önermektedir. Ayrıca, kadınların haklarını kullanabil-
meleri ve şiddet durumunda gerekli destekleri alabilmeleri için 
kamu kurumlarına yeni sorumluluklar yüklemiştir. Genelgeyle 
belirlenen hedeflerin, sivil kuruluşların ve kamu kuruluşlarının 
koordinasyonuyla gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Başba-
kanlık Genelgesi kadına yönelik şiddetin azaltılması için oluş-
turulmuş bir düzenleme olmakla beraber, kurumların çalışma 
metoduna ve yönetmeliklerine henüz tam olarak yansımamış-
tır. Bir “çözüm yöntemi” niteliğinde olmasına rağmen yaptırım 
gücüne sahip olmayan Başbakanlık Genelgesi beklenen yararı 
sağlamamaktadır. Bu konuda tamamlayıcı çalışmalar yapılması 
acilen gereklidir.

Bundan sonra nereye doğru?

Önümüzdeki yıllarda:

•	 KAMER’in örgütlü olduğu 23 ilde ve bu illere bağlı ilçe ve köy-
lerdeki tüm kadınlara ulaşmaya çalışarak toplumsal cinsiyet rol-
leri konusunda farkındalık ve duyarlılık yaratmaya çalışacağız.

•	 Yaşadığı şiddetten ya da olası bir cinayetten kurtulmak isteyen 
kadınların yanında olacağız. Onlara yeterli desteği sağlamak 
için tüm resmi, sivil birimlerle işbirliği yapmaya çaba göstere-
ceğiz.

•	 Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki kadınlarla bilgi ve deneyimleri-
mizi paylaşacağız ve böylece hep birlikte güçlenmeyi hedefleye-
ceğiz.  

•	 Bütün bu çalışmalardan elde ettiğimiz sonuç, bilgi ve deneyim-
leri paylaşarak hem mevcut politikaları etkilemeye uğraşacağız 
hem de benzer işler yapmak isteyenlerin kullanımına sunacağız.

Öğrenerek güçlenecek, paylaşarak çoğalacağız.
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NAMUS CİNAYETİ NEDİR?

•	 Namus Cinayetleri, Politiktir
•	 Namus Adına İşlenen Cinayetler Nedir, Ne Değildir?
•	 Hane Ziyaretleri Sonuçları
•	 Namusun Algılanışı Araştırması
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Namus Cinayetleri, Politiktir...

Kadınlara yönelik aile içi şiddet, bir “aile meselesi” değildir. Namus 
adına işlenen cinayetler de bir “cehalet” sorunu değildir. Hem aile içi 
şiddet hem de namus cinayetleri, politiktir.

Bu projeye başlarken, hedeflerimizden biri de konu ile ilgili “top-
lumsal duyarlılık” yaratmaktı. Bir noktada, namus kisvesi altında 
işlenen cinayetler ile ilgili yaptığımız tüm görüşmelerde, cinayete 
azmettiren bir “toplumsal baskıdan” söz edildiğini fark ettik. Cina-
yet işleyenler, azmettirenler, seyredenler, cinayetlere karşı olanlar, 
kısacası herkes toplumsal baskıdan bahsediyordu.

Hepimiz bundan bahsediyorsak, “toplum” dediğimiz kim ve cina-
yete azmettiren durumuna nasıl geldi? “Toplum”un azmettirici ol-
ması, katili bir anonim şahıs haline mi getirir? Yani tetiği çekeni bir 
“toplum kurbanı”, cinayetleri de bir “toplumsal sorun” olarak mı 
görmeliyiz? Yani namus dediğimiz şey, kadınları, erkekleri, gençleri 
ve yaşlıları aynı biçimde mağdur eden bir kültürel çerçeve midir? 
İnsanlar “modernleştikçe”, para kazandıkça ve eğitim gördükçe orta-
dan kalkacak bir çerçeve?

Namus cinayetlerinin muhtemel kurbanları sadece yoksul ve eğitim 
düzeyi düşük kadınlar değil!

Kadına yönelik şiddet, evrensel bir sorun. Bu sorunu tamamen çöz-
müş, kadın erkek eşitliğini sağlayabilmiş bir sistem, henüz mevcut 
değil. 

Evrensel olarak yaşanan bu sorun, ülkelere, bölgelere, hatta ailelerin 
her birinin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerine bağlı olarak 
değişiklik gösterebiliyor.
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Kadın ve/veya ailelerin eğitim ve ekonomik düzeyi düştükçe, fizik-
sel şiddet sayısı, yaşanma sıklığı ve namus cinayeti sayısı yükseliyor. 
Okula gitmiş kadınların sorunlarını çözmek, diğerlerinden daha ko-
lay. Ancak, bu tespit, farklı eğitim ve ekonomik düzeylerdeki kadın-
ların benzer sorunlar yaşamadığını göstermiyor.

Namus cinayetlerinin muhtemel kurbanları sadece
Kürt kadınlar değil!

Türkiye’deki namus adına işlenen cinayetlerden söz edildiği va-
kit, öncelikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri ve 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan Kürt nüfus akla geliyor. Bu du-
rum, ülkemizde gördüğümüz bölgeler arası dengesizlikle doğrudan 
ilişkili.
İşsizlik, yoksulluk, dilden kaynaklanan iletişimsizlik nedeniyle kadı-
na yönelik şiddet bu bölgelerde daha ağır yaşanıyor.
Tüm bunlara rağmen, namus adına işlenen cinayetler, Kürt ya da 
Güneydoğu sorunu olarak tarif edilemez.
Bu cinayetler, Türkiye’nin, hatta dünyanın dört bir yanında görü-
lüyor. Kimisi “aşk,” kimisi “ihtiras,” kimisi “namus,” kimisi “baş-
lık parası” bahanesiyle her yıl binlerce kadın, eşleri, aileleri ta-
rafından öldürülüyor. Birleşmiş Milletler bu sayıyı yılda 5,000 
olarak tahmin etse de, özellikle Ortadoğu ve Güneybatı Asya’da 
çalışan kadın örgütleri vakaların çoğunlukla tespit edilemedi-
ğini ve gerçek sayının bunun en az dört katı olduğunu bildiriyor. 

Namus cinayetleri, kadınların toplumsal konumlarının ikincilliğinin 
sürdürülmesine yarar…

Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Birleşmiş 
Milletler Bildirgesi’nin “Başlangıç” kısmında, kadınlara yönelik her 
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türlü şiddetin “insan onuruna karşı bir saldırı ve kadın ile erkek ara-
sındaki tarihsel eşitsizliğe dayalı iktidar ilişkisinin dışavurumu” ol-
duğu belirtiliyor. Yani bir erkeğin bir kadını namus ya da kıskançlık 
ya da ne sebeple olursa olsun öldürmesi, erkeklerin kadınlar üzerin-
deki iktidarının bir dışavurumudur. Bu nedenle, erkeğin “kıskanç-
lık” ya da “namus” gibi sebepler ileri sürmesi, cinayeti “psikolojik” ya 
da “kültürel” yapmaz. Bu cinayetler, politik cinayetlerdir.

Edindiğimiz deneyimlere dayanarak, “namus” kavramını şöyle ta-
nımlıyoruz: “Evrensel boyutta hüküm sürmekte olan erkek egemen 
düşünce sisteminin, kadının ikincil konumunu muhafaza edebil-
mek, kadın erkek eşitliğini engelleyebilmek için koymuş olduğu öl-
çülerdir. Bu ölçüler, kültür ve geleneklerin özelliklerine bağlı olarak 
değişken olabilmekteler.”

Sonuç olarak, esas problem, kadının kendisi için konulmuş olan 
ölçülere itaat etmemesidir. İtaatsizlik, çok farklı biçimler alabilir. 
Örneğin bir kadın kocasına ya da ailedeki diğer erkeklere hizmette 
kusur ediyorsa, onların şiddet içeren davranışlarına karşı koyuyor 
ya da cevap veriyorsa, evden dışarı çıkması yasaklandığı halde kom-
şuya gidiyorsa, kayınpederinin sevmediği komşu kadınla ahbaplığı 
sürdürüyorsa, kocasının eve getirdiği içki arkadaşlarına hizmet et-
meyi reddediyorsa, yüksek sesle konuşuyor, gülüyor ya da makyaj 
yapıyorsa, ailesinin uygun gördüğü biriyle evlenmeyi reddediyorsa, 
dayak yediği kocasından boşanmaya kalkıyorsa, eşini kaybetmiş 
bir erkekle konuşurken görülmüşse… itaatsiz kabul edilebilir. Bu 
örneklerin her biri, gerçek hikâyelerden alındı; bildiğimiz ve tanık 
olduğumuz örneklerin sayısı, bundan çok daha fazla.

Cinayetlere sebep olan temel anlayışın kadının ikincil konumunu 
muhafaza etmek olduğunu anlatabilmek için, başvurucu deneyimle-
riyle ilgili ayrıntıları yazmaya karar verdik. Çünkü anladık ki, ancak 
bunu yaparsak bu cinayetlerin gerçek anlamını ve sonuçlarını gös-
terebileceğiz; kadınların “ora”larda, uzaklarda yaşayan birer zaval-
lı kurban olmadıklarını, içinde bulundukları koşullar içinde, hatta 
bunlara rağmen hayatlarını ve onurlarını koruyan, bunun için bütün 
güçlerini seferber edebilen özneler olduklarını anlatabileceğiz.
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Projenin ilk başvurusu, bizim için zorlu bir deneyimdi: Şemse Allak. 
Onun hayatını korumaya gücümüz yetmedi. Şemse hastanede 
ölümle cebelleşirken, aileler arasında bir “barış yemeği” düzenlendi. 
Şemse’nin adını bile anmadıkları bir barış yemeği. Şemse’nin ölü 
bedenine ailesi sahip çıkmadı. Herhalde “barış”ın bedeliydi bu. 
Şemse’yi kimsesizler mezarlığına gömdük. 

Şemse’yi unutmadık. Barışın ve barışmanın kadınlar için ne anlama 
geldiğini hatırlattı bize. Kadınların da barışabilecekleri bir barış 
hayalini sadece zihinlerimizde ve kalplerimizde değil, yapıp ettiğimiz 
her şeyde, gündelik ilişkilerimizde de canlı tuttuk. Attığımız her 
adımı, kurduğumuz her cümleyi, çalıştığımız her mekânı bu hayalin 
ışığında gördük, değerlendirdik. Bu proje süresince aldığımız 750 
başvurunun çok küçük bir bölümüne kitapta yer verebildik. Bu 
kadınların yaşama tutunma, onurlarını koruma gücünün de böyle 
bir hayalden, böyle bir bilgiden kaynaklandığını düşünüyoruz: 
Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. 
Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla 
davranmalıdırlar.

Böyle bir bilginin “gerçek” kılındığı bir dünyanın hayaliyle…
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Namus Adına İşlenen Cinayetler Nedir, Ne Değildir?

Bu bölümde 2003 yılından 2010 yılı sonuna kadar, namus cinaye-
ti tehdidi yaşamaktayken KAMER’den destek alan 750 kadından 
414’ünün bilgileri değerlendirilmiştir. 

KAMER’in namus adına işlenen cinayetler konusundaki çalışmaları 
2003 yılında başladı. İlk yıl 23 kadın başvuru yaptı. Sayı her yıl gi-
derek arttı ve 2003-2010 yılları arasındaki dönem içinde toplam 750 
kadın başvuru yaptı.

“Namus cinayeti” vakaları çok acil müdahaleler gerektirdiğinden, 
yeterli verinin toplanıp kaydedilmesi her vaka için mümkün olma-
dı. Bazı kadınlar arkalarında kendilerini arayan eli silahlı bir adam 
dolaşıyorken geldi. Elbette ki böyle durumlarda kadınlarla rahat bir 
sohbet ortamı yaratılamadı. Öncelikli olan kadının hayatta kalması-
nı sağlamaktı.

Birlikte zaman geçirme şansı yakalayabildiğimiz 414 kadın ile ilgili 
bilgileri toparlayıp değerlendirdik.

Kadınlar KAMER’e hangi yollarla ulaşıyorlar?

Görüşme Şekli

Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde

Telefon 65 15,7

Yüz yüze 349 84,3

Toplam 414 100,0
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Genel şiddet vakalarında şiddet yaşayan kadının telefonla veya yüz 
yüze KAMER’e birebir başvurmasını talep etsek de, olası “namus ci-
nayeti” vakalarındaki çalışma yöntemimiz farklıdır. Bir kadının ha-
yatı söz konusu olduğu için anne, komşu, arkadaş, öğretmen, polis 
gibi yerlerden gelen başvuru ve ihbarlar üzerine de harekete geçeriz.
Olası bir “namus cinayeti” ile ilgili KAMER ’e başvuru yapanların 
%15,7’sinin telefonla, %84,3’ünün ise 23 ildeki kadın merkezlerin-
den birine giderek başvuru yapmış olduğu görülmektedir.
Telefon ile başvuranlar genellikle bulundukları yerden çıkamayan, 
hayatı tehlike altında olan kadınlardı. Bazılarını polis veya jandar-
madan destek alarak gidip evlerinden almak zorunda kaldık.

KAMER’e Nasıl Ulaştı?

Namus
Cinayetleri
Sayı Yüzde

KAMER’ lere doğrudan başvurarak 14 3,4
Çeşitli sivil toplum örgütleri aracılığıyla 11 2,7
Devlet kurumlarından yönlendirildi (karakol, adliye) 97 23,4

Farkındalık grubuna katılmış kadınların aracılığı ile 144 34,8
Sokakta karşılaştığı gençler 0 0,0
Medya (TV, gazete, el ilanı) kanalları 96 23,2
Mahalle çalışması sırasında 45 10,9
Diğer 7 1,7
Toplam 414 100,0

“Namus cinayeti” başvurularının %34,8’i KAMER’in çeşitli illerde 
yürüttüğü farkındalık çalışmalarına katılmış olan, %10,9’u ise son 
iki yıldır yürütülen mahalle çalışmalarına katılarak KAMER’i tanı-
mış olan  kadınlar aracılığıyla KAMER’ e ulaşmışlardır. Başvuruların 
%46’sının KAMER’den daha önce destek almış ya da çeşitli çalışma-
lara katılmış kadınlar aracılığıyla gelmiş olması, kadınların yaşadığı 
farkındalık ve duyarlılık ile çevrelerindeki kadınları da olumlu etki-
lediklerini göstermektedir.
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KAMER’ in farkındalık çalışmalarına katılmış kadınlar yaşadıkları 
yerde birer aktif gönüllü olarak çalışmaktadırlar. 

%23,4 oranında başvuru resmi kurumlar tarafından KAMER’e yön-
lendirilmiştir. Bu durum, son yıllarda kadın kuruluşları ile resmi ku-
rumlar arasındaki işbirliğinin sonucudur.

Şiddet kim tarafından ve nasıl uygulandı?

Şiddeti Uygulayanın Kimliği

Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde

Koca / Birlikte olduğu kişi 258 62,3

Baba / Ağabey 135 32,6

Kayınpeder / Kayınbirader 2 0,5

Ailedeki diğer kadınlar 2 0,5

Oğlu / Çocukları 0 0,0

Diğer 17 4,1

Toplam 414 100,0

“Namus cinayeti” tehdidi yaşayan kadınların büyük çoğunluğunun 
(%62,3) eşlerinden, %32,6’sının da kendi baba ve ağabeylerinden 
şiddet yaşadıkları, “diğer” olarak görünen %4,1 incelendiğinde de 
kendi amca, dayı, hala çocuklarının ağırlıkta olduğu görülmektedir.

Aşağıdaki sonuçlar, “ölüm” kararı verilen kadınların tümünün ha-
yatları boyunca çeşitli şiddet türlerine maruz kaldıklarını göster-
mektedir.
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Şiddet Türü
Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde
Fiziksel 370 89,4
Psikolojik 411 99,3
Ekonomik 376 90,8
Sözel 378 91,3
Cinsel 264 63,0
Katılan kişi sayısı 414

Başvuranın Fiziksel
Durumu?

Namus Cinayetleri
Sayı Yüzde

Gözle görülür fiziksel iz yok 399 96,4

Kesik ve çürük 6 1,4

Derin kesik ve çürük 5 1,2

Ameliyat gerektirecek yara, 
kafa travması vb. 4 1,0

Şiddet sonucu çeşitli ağrılar 
(Bel, kol, boyun, burun, vb) 80 19,3

Toplam 414

Başvuru yapıldığı zaman kadınların %96,4’ünün şiddet ile ilgili 
gözle görünür bir yara beresi olmadığı gözlendi. %3,5’i ağır derecede 
yaralıydı ve zaten KAMER bu kadınlarla hastanede buluştu. Yaralı 
kadınlardan 3’ü hayatını kaybetti. Kadınlardan %19,3’ü darp izi 
olmamasına rağmen şiddete bağlı çeşitli ağrıları olduğunu ifade 
ettiler.
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Cinsel Şiddeti Nasıl Yaşadı?

Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde

Tecavüz 212 80,3

Acıtarak hoyrat davranarak ilişki 4 1,5

Fuhuşa zorlama 16 6,1

Herhangi bir cisimle cinsel zorbalık 1 0,4

Ensest 24 9,1

Pornografik film, resim vb. seyretmeye 
zorluyor 1 0,4

Başka kadınla ilişkisi var 4 1,5

Başka kadınla ilişkisini seyrettiriyor / 
Çoklu ilişkiye zorluyor 2 0,8

Toplam 264 100,0

Düşük

Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde

Evet 16 5,8

Hayır 258 94,2

Toplam 274 100,0

“Namus cinayeti” tehdidi altındaki kadınların %63’ünün cinsel şiddet 
yaşadığı, bunların %80.3’ünün tecavüz, %9,1’inin ensest yaşadığı 
görülmektedir. Bu sonuçlar bazı namus cinayetlerinin bir cinsel 
şiddet vakasını gizlemek için işlendiği ihtimalini güçlendirmektedir.
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16 kadının hamileyken şiddet yaşadıkları ve düşük yaptıkları tespit 
edildi.

Bir yandan Ceza Yasası’nda önemli değişiklikler yapılırken, 
aynı doğrultuda gerekli zihniyet değişikliği yaşanmadığı için, 
ağırlaştırılmış cezalarla karşılaşmak istemeyen azmettirici ve ceza 
uygulayıcılar, öncelikle kadınlara intihar etmelerini telkin ediyorlar. 
Yukarıdaki tablo 88 kadının intihara teşvik edildiğini, belki de inti-
hara zorlandıklarını göstermesi açısından çarpıcıdır. 

Başvuranların demografik bilgileri

İntihar Teşebbüsü

Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde

Bir kez teşebbüs etti 30 7,2

Birden çok teşebbüs etti 9 2,2

İntihar etmesi istendi ama denemedi 49 11,8

İntihar düşüncesi yok 326 78,7

Toplam 414 100,0

Başvuranların Yaşı Namus Cinayetleri

Yaş ortalaması  25,9

En küçük 13

En büyük 54
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Hakkında ölüm kararı verilen kadınların en küçüğünün 13, en bü-
yüğünün 54 yaşında olduğu ve yaş ortalamasının 25,9 olduğu görül-
mektedir. Menopoz dönemi bir anlamda kadınların kadınlıklarının 
bittiği dönem olarak kabul edildiği için, yaş ilerledikçe ölüm tehdidi 
azalmaktadır.

Kadınlardan % 47,6’sının hiç okula gönderilmemiş olduğu görülmek-
tedir. Bunlardan %30,2’sinin okuma yazma bilmediği,  %17,4’ünün 
kendi çabalarıyla okuma yazma öğrendikleri tespit edilmiştir.  İlk 
bakışta eğitim seviyesi yükseldikçe namus adına işlenen cinayet riski 
azalıyor gibi görünse de, “namus cinayeti” tehdidi yaşayan kadınla-
rın okullaşma ve okur-yazarlık oranları KAMER’in mahalle ziyaret-
lerinden ortaya çıkan bölge ortalamalarıyla çok yakındır; hatta “na-
mus cinayeti” tehdidi yaşayan kadınlar arasında okur-yazar olmama 
oranının bölge ortalamasından %25 daha az olduğu görünmektedir.

Eğitim Durumu

Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde

Okur-yazar değil 125 30,2

Okur-yazar 72 17,4

İlkokul mezunu 96 23,2

Ortaokul mezunu 55 13,3

Lise mezunu 51 12,3

Meslek lisesi mezunu 4 1,0

Yüksekokul / Üni. mezunu 11 2,7

Meslek kursu 0 0,0

Toplam 414 100,0
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Anadili
Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde

Türkçe 78 18,8

Kırmancca 284 68,6

Zazaca 32 7,7

Arapça 20 4,8

Diğer 0 0,0

Toplam 414 100,0

Sosyal Güvencesi Var mı?
Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde

Evet 79 19,1

Hayır 335 80,9

Toplam 414 100,0

Başvuran kadınların %68,6’sı anadillerini Kırmancca, %7,7’si Zazaca 
olarak belirtmişlerdir. Kadınlardan %18,8’inin anadillerinin Türk-
çe olması, namus adına işlenen cinayetlerin Kürt toplumuna özgü 
olduğu konusundaki önyargıların yanlışlığını göstermesi açısından 
önemlidir. 
KAMER’in örgütlü olduğu iki bölge Kürt (Kırmanc ve Zaza) nüfu-
sun yoğun olarak yaşadığı bölgeler olduğundan, KAMER’in destek 
verdiği “namus cinayeti” tehdidi yaşayan kadınların anadillerinin  
çoğunlukla Türkçe dışında bir dil olması, bölgenin demografik ger-
çeklerini yansıtan doğal bir sonuçtur.   

Yine KAMER’in yaptığı mahalle ziyaretlerinde toplanan veriler, böl-
gede yaşayan kadınların %85’inin TÜİK’in belirlediği yoksulluk sı-
nırının altında, %48’inin ise açlık seviyesine çok yakın veya altında 
yaşıyor olduğunu gösteriyor. Namus adına işlenecek cinayet tehdidi 
yaşayan kadınların sosyo-ekonomik durumunun da bölge genelin-
den farklı olmadığı görülmektedir.
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Kadınların %80,9’unun herhangi bir sosyal güvencesinin olmadığı, 
sosyal güvencesi olduğunu söyleyen %19’luk oranın yarısının yeşil 
kart sahibi oldukları için kendilerini “sosyal güvencesi olanlar” kate-
gorisinde gördükleri tespit edildi.

Ölüm tehdidi altında olup KAMER’e ulaşabilen kadınların % 
47,8’inin son on yıl içinde güvenlik, evlilik, iş ve kan davası nedenle-
riyle göç etmiş olduğu görülmektedir.

Göç Edilmiş mi?
Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde

Evet 198 47,8

Hayır 216 52,2

Toplam 414 100,0

Medeni Hali
Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde

Dini nikahlı 67 16,2

Resmi nikahlı 63 15,2

Resmi ve dini nikahlı 37 8,9

Nikahsız birlikte yaşıyor 8 1,9

Evli ayrı yaşıyor 64 15,5

Bekar 140 33,8

Boşanmış 35 8,5

Toplam 414 100,0
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Hakkında ölüm kararı alınan kadınların %33,8’inin bekâr, %8.5’inin 
boşanmış, geri kalanların evli oldukları görülmektedir. %16,2’si sa-
dece dini nikah ile, %15.2’si sadece resmi nikahla, %10,9’u hem res-
mi hem de dini nikah ile evlendiklerini belirtmişlerdir. %1,9’u her-
hangi bir nikâh olmadan birlikte yaşayan, %15,5’i de hala daha evli 
olup ayrı yaşayan kadınlardır.

“Namus cinayeti” tehdidi yaşayan kadınlardan %69’u 17 veya daha 
küçük bir yaşta evlendirilmiştir. KAMER’in mahalle çalışmalarında 
topladığı veriler bölge genelinde bu oranın %46 olduğunu göster-
miştir. “Namus cinayeti” tehdidi yaşayan kadınlar arasında bu ora-
nın daha yüksek olması, çocuk yaşta evlendirilen kadınların namus 
adına işlenecek cinayetle karşı karşıya kalma riskini artırdığını gös-
teriyor.

İlk Evlilik Yaşı
Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde
13 ve daha küçük 2 0,7
13-15 yaş 77 28,1
16- 17 yaş 110 40,1
18 ve daha büyük 85 31,0
Toplam 274 100,0

Nasıl Evlendi
Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde
Görücü usulü 153 55,8
Anlaşarak, severek 54 19,7
Evliliğe zorlandı 67 24,5
Toplam 274 100,0
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Muhtemel bir cinayet nedeniyle başvuran kadınlardan sadece 
%19,7’si anlaşarak, kendi kararları doğrultusunda evlenmiş kadın-
lardır. %55,8’i görücü usulü evlenmiş olup bunlardan bazıları tanış-
tıktan ya da evlendikten sonra eşlerini sevmeye başladıklarını ifade 
etmişlerdir.

%24,5’i ise hiç istemediği birisi ile ailenin kararı doğrultusunda ev-
lenmek zorunda kalmıştır.

“Namus cinayeti” tehdidi yaşayan kadınların ortalama 3 çocuğu ol-
duğu, en az anne kadar bu çocukların da şiddet mağduru olduğu 
ortaya çıkmıştır. 

Kadına yönelik şiddetin cinsiyetçi sistemden kaynaklanan evrensel 
bir sorun olduğu bilinmektedir. Şiddet, ekonomik durum, eğitim 
durumu ne olursa olsun bütün kadınların başına gelebilir. Bu veriler, 
farklı sosyo-ekonomik durum, eğitim düzeyi, din, dilden kadınların 
namus adına işlenecek cinayet riskiyle karşı karşıya kaldıklarını gös-
termektedir. Ancak KAMER’in yıllardır kadına yönelik şiddet ala-
nında yürüttüğü çalışmalar, hiçbir geliri ve okuma yazması olmayan 
kadınların destek mekanizmalarına ulaşabilme olasılığının eğitim 
düzeyi ve sosyo-ekonomik durumu daha iyi olan kadınlara göre çok 
daha düşük olduğunu göstermektedir. Dilden kaynaklanan iletişim-
sizlik, bölgede süregelen siyasi şiddet ve feodal sistem, kadınların 
yaşadıkları şiddetle mücadele edebilmelerinin önünde engel teşkil 
etmekte, şiddetin cinayet boyutuna tırmanmasına yol açmaktadır.

Çocuk Sayısı Namus Cinayetleri

Ortalama 3,2

En az 1

En çok 13
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Kadınlar hangi destek mekanizmalarından yararlanıyorlar?

Yaşamları tehdit altında olan kadınların acil durumlarda nerelerden 
destek almaya çalıştıkları tespit edildi. 169 kadının (%40,8) evinin 
yakınındaki karakola başvurduğu, 29 kadının (%7) güvendiği bir 
arkadaşından destek aldığı, 79 kadının (%19,1) adli makamlara sı-
ğındığı ve 84 kadının (%20,3) aile içinden birinden destek aldığı gö-
rüldü.

Karakol ve adliyeye başvurma oranının her yıl biraz daha artması 
olumlu bir sonuç olarak tespit edildi. Ancak KAMER’in bir şekilde 
haberdar olup destek verdiği olası “namus cinayeti” vakalarından 
%23,2’sinde hakkında ölüm kararı alınan kadının destek talep ede-
bileceği hiçbir kurum veya kişiye erişememiş olması ürkütücü bir 
sonuçtur.

Kime Başvurdu?
Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde

Karakol 169 40,8

Arkadaş 29 7,0

Adliye 79 19,1

Aileden biri 84 20,3

Kimseye başvurmadı 96 23,2

Diğer 10 2,4

Toplam 14 112,8
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Karakola Yapılan Başvurular
Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde
Şiddet uygulayan erkeğe
destek oldular 4 2,4

Barıştırıp eve gönderdiler 9 5,3

Ciddiye almadılar 3 1,8

İlgilendiler ilgili kuruma gönderdiler 
(Hastane, savcılık, KAMER) 153 90,5

Toplam 196 100,0

Görevlilerin 4 olayda şiddeti uygulayana arka çıktıkları, 9 olayda 
şiddet uygulayan ile yaşayanı uzlaştırmaya çalıştıkları, 3 olayda 
da ilgisiz davrandıkları görülmektedir. 2006 yılında yayınlanan 
Başbakanlık Genelgesi’ne (no. 2006/17) rağmen zaman zaman 
karakola ya da savcılığa yapılan başvurularda genelgede tarif 
edilen görevlerin dışındaki davranışlarla karşılanmakta, bu gibi 
davranışların sonuçları da kadınlar için ağır olmaktadır. Son 
zamanlarda medyaya da yansıyan bazı vakalarda olduğu gibi 
kadınlar hayatlarını kaybedebilmekte, en iyi ihtimalle de cesaretleri 
kırılmakta ve yaşadıkları şiddete boyun eğmeleri gerektiği sonucuna 
varmaktadırlar. 

KAMER kuruluşundan sonraki ilk yıllarda (1997’den sonra) 
muhtemel bir namus cinayeti ya da yaşanmış bir şiddet nedeniyle 
karakollara başvuran kadınların büyük oranda ilgisizlik, hakaret, 
şiddet, en iyi ihtimalle uzlaştırma ile karşılaştıklarının tanığıdır. 
Bu verilerde %90,5 oranında kadının başvurdukları karakollarda 
gerekli ilgiyi gördükleri sonucunun çıkması son derece olumlu bir 
gelişmedir.

Karakola başvuran kadınlar nasıl karşılandıklarını aşağıdaki tabloda 
görüldüğü gibi tanımladılar.
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Adliyeye Yapılan Başvurular
Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde
Dilekçeyi işleme koymamak için zorluk 
çıkardılar 2 2,5

Hakaret ettiler, kovdular 0 0,0

Dilekçeyi işleme koydular 77 97,5

Hastaneye sevk ettiler 0 0,0

Toplam 79 100,0

Boşanma Davası
Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde

Evet 145 52,9

Hayır 129 47,1

Toplam 274 100,0

Söz konusu olumlu gelişmenin adli makamlarda da yaşandığı gö-
rülmektedir. İlk başvurularını adli makamlara yapan kadınların 
%97,5’inin dilekçelerinin işleme konduğu görülmektedir.
Bu olumlu gelişmeler resmi kurumların toplumsal cinsiyet konu-
sundaki farkındalık ve duyarlılıklarının geliştiğini, aynı zamanda 
kadınların bu gibi kurumlardan destek isterken haklarının farkında  
olup, kararlı davranmış olduklarını göstermektedir.

Hakkında ölüm kararı verilen evli kadınların %52,9’unun şiddet ya-
şadıkları için boşanma davası açtıkları tespit edilmiştir. Boşanma, 
kadınların cezalandırılması için başlı başına bir sebep teşkil ederken, 
bu oran, kadınların şiddet yaşadıkları bir ilişkiyi bitirme konusun-
daki çaba ve cesaretini göstermektedir.
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Kadınlar ne istedi? KAMER ne yaptı?

Namus adına işlenecek cinayet tehdidi altında KAMER’e ulaşan ka-
dınların tümü, başvuru sırasında büyük bir korku yaşamaktaydı. 
Doğal olarak ilk ve acil istekleri korunmak oluyordu. Başvurular 
bize ulaştığında, 750 kadından ikisi 2003 yılında, biri de 2004 yılında 
ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Onları kaybettik.

2003 yılından bu yana başvuran diğer bütün kadınlar için ilk işlem 
olarak koruma sağlandı. Tümü hayatta.

Kadınlar korunma dışındaki isteklerini yukarda görüldüğü gibi sı-
raladılar: Kalacak yer, hukuki ve psikolojik danışmanlık önce gelen 
ihtiyaçlardı.

Başvuranın Gereksinimleri
Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde

Koruma 411 99,0

Tıbbi destek 13 3,1

Hukuki danışmanlık / destek 138 33,3

Psikolojik danışmanlık / destek 114 27,5

İş 36 8,7

Ev 181 43,7

Çocukları için okul / ders 4 1,0

Ekonomik destek 60 14,5

Şiddeti uygulayanla iletişim kurulması 12 2,9

Diğer 5 1,2

Cevap veren kişi sayısı 414
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KAMER Ne Yaptı?
Namus Cinayetleri

Sayı Yüzde

Koruma sağladı 411 99,0

Tıbbi destek için yönlendirildi 12 2,9

Hukuki destek için yönlendirildi 350 84,5

Psikolojik destek için yönlendirildi 106 25,6

İş bulması için destek verildi 31 7,5

Çocukları psikolojik destek için
yönlendirildi 1 0,2

Çocukları okula/kreşe yerleştirildi 3 0,7

Farkındalık grup çalışmasına katıldı 15 3,6

Refakat edildi
(Polis, hastane, mahkeme) 9 2,2

Ayni destek verildi 4 1,0

Kadın sığınma evlerine yönlendirildi 215 51,9

SYV’dan yardım sağlandı 18 4,3

Diğer 29 7,0

Cevap veren kişi sayısı 414

KAMER kadınların tarif ettikleri gereksinimleri değerlendirdi. Ka-
dınların hepsinin hukuki danışmanlık ve destek almasını sağlamaya 
çalıştı; değerlendirmeye alınan 414 kadından 138’i hukuki destek is-
temişken, 350 kadına hukuki danışmanlık ve destek sağlandı.

Kadınların yarısından çoğu sığınma evlerine yönlendirdi. Yukarıda 
görülen çeşitli desteklerin yanı sıra, kadınların %7’ye yakınını (“di-
ğer”) yurt dışına gönderdi.
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Sonuçlar

•	 2003 / 2010 yılları arasında “namus cinayeti” tehdidi yaşayan 
750 kadın KAMER’den destek aldı.

•	 Kadınların tümü için çeşitli tedbirler alınarak, gerektiğinde gü-
venlik güçlerinden de destek alınarak koruma sağlandı.

•	 Bu kadınlardan 414’ünün bilgileri toparlanıp değerlendirildi.

•	 750 kadından 3’ü hayatını kaybetti. 747’si hayatta.

•	 414 kadından 215’i sığınma evlerine gitti.  KAMER bazı gerekli 
durumlarda kadınlarla bir süreliğine ilişkide olmaya çalışsa da 
bu geçici bir durum olup, sığınma evlerindeki kadınlarla bir 
süre sonra ilişki kesildi.

•	 Kadınların 350’si hem KAMER’den hem de bir avukattan destek 
alarak hayatları ile ilgili kararlar verdiler.

•	 Sığınma evine gitmeyip çeşitli yerlerde yaşamaya devam eden 
kadınlarla sürekli iletişim sağlandı ve desteklenmeye devam 
edildiler.

•	 KAMER ile resmi kurumlar arasındaki gelişen işbirlikleri ya-
şamları tehdit altında olan kadınlara destek olunmasını kolay-
laştırdı.

•	 Resmi kurumlara başvuran kadınlara yönelik davranışlar olum-
lu anlamda değişmeye başladı.

Namus adına işlenecek muhtemel bir cinayet tehdidi altında 
olup destek mekanizmalarına ulaşabilen kadınlar ölmediler, 
imkânlar ölçüsünde desteklendiler ama hayatlarını sürekli 
korkarak sürdürmek zorunda kalıyorlar.
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Hane Ziyaretleri Sonuçları

Neden hane ziyaretleri yapılıyor?

2008 yılında Her Kadın İçin Bir Fırsat Projesi’nin ilk üç yılının so-
nunda yapmış olduğumuz değerlendirmede, her kentin bazı mahal-
lelerindeki kadınların hem KAMER’den hem de kentin destek ala-
bilecekleri diğer birimlerinden neredeyse hiç yararlanmadıklarını 
tespit ettik.

Bu mahalleler genellikle son on yılda oluşmuş, yoğun göç almış, 
yoksulluğun gözle göründüğü, dilden kaynaklanan iletişim sorunu 
ve aile baskısı nedeniyle kadınların mahalleden, hatta evden çık-
makta zorlandıkları mahallelerdi.

Bu mahallelerdeki kadınlar ancak şiddet dayanılmaz bir duruma 
geldiği zaman veya namus adına işlenecek bir cinayet söz konusu ol-
duğu zaman KAMER ve diğer destek birimlerine ulaşabilmekteydi.

Bu tespit üzerine Her Kadın İçin Bir Fırsat Projesi’nin sonraki yılla-
rında her ilden tespit edilen iki dezavantajlı mahallede hane ziyaret-
leri yaparak kadınlara ulaşmaya karar verildi.

Bu çalışma ile hem söz konusu mahallelerde yaşayan kadınlara ula-
şıp farkındalık yaratılacak, hem kentin destek alınabilecek kurum ve 
kuruluşları tanıtılacak, hem de kadınların profili ortaya çıkarılacak 
ve ihtiyaçları tespit edilecekti.

Hane ziyareti sonuçları

2010 yılı boyunca 80.000 hane ziyaret edilerek her haneden bir kadın 
ile görüşüldü. Aşağıdaki sonuçlar, toplam 41.422 kadının verdiği bil-
gilerin değerlendirilmesiyle elde edilmiştir .
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Görüşmenin Yapıldığı Dil Sayı Yüzde

Türkçe 34,604 83,5

Kırmancca 6306 15,2

Zazaca 191 0,5

Arapça 337 0,8

Diğer 4 0,0

Soruya cevap veren kişi sayısı 41,442

Anadili Sayı Yüzde

Türkçe 10,115 24,6

Kırmancca 24,735 60,1

Zazaca 5128 12,5

Arapça 1117 2,7

Diğer 31 0,1

Soruya cevap veren kişi sayısı 41,126

23 ilde 40 mahallede yapılan hane ziyaretlerinde, her ilde o ilde ko-
nuşulan dilleri bilen kadınlar çalıştı. Anadilleri farklı da olsa, ka-
dınlar bazen eğer biliyorlarsa Türkçe konuşmayı tercih ettiler. Buna 
rağmen yaklaşık %17 civarında kadının anadillerinden başka bir dil 
bilmedikleri, bunun da destek mekanizmalarından yararlanabilme-
nin önünde önemli bir engel teşkil ettiği tespit edildi.

Görüşülen kadınların anadillerinin yukarıdaki tabloda görül-
düğü gibi yaklaşık dörtte birinin Türkçe, %60,1’inin Kırmancca, 
%12,5’inin Zazaca, %2,7’sinin ise Arapça olduğu belirlendi. Eğitim 
durumu hakkında toplanan veriler, kadınların yaklaşık %52’sinin 
ilkokula dahi gidememiş olduğunu gösteriyor; bu da anadili Türk-
çe olmayan birçok kadının neden Türkçe iletişim kuramayacağını 
açıklıyor.
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Eğitim Durumu Sayı Yüzde

Okur-Yazar Değil 16,456 40,0

Okur-Yazar 4766 11,6

İlkokul Mezunu 11,645 28,3

Ortaokul Mezunu 3315 8,1

Lise Mezunu 3705 9,0

Meslek Lisesi Mezunu 336 0,8

Yüksekokul /Üniversite Mezunu 830 2,0

Meslek Kursu 38 0,1

Soruya cevap veren kişi sayısı 41,091

Son yıllarda kent merkezlerindeki kenar mahallelerde yaptığımız ça-
lışmaların tümü, iki kadından birinin hiçbir resmi eğitim kurumun-
dan yararlanmadığını gösteriyor. Bölgedeki kadınların %40’ı okur 
yazar değilken, %11.6’sı da hiç okula gitmediği halde kendi çabasıy-
la, evdeki okur-yazar kişilerden okuma-yazma öğrenmiş. Küçük bir 
kısmı açılan okuma yazma kurslarına devam etmiş. 

%28,3 oranında kadın sadece ilkokulu, %8,1 oranında kadın orta
okulu, %9 oranında kadın ise liseyi  bitirebilmiş.
Yüksek okul ya da bir üniversite bitirebilen kadın oranı sadece %2.

Yaş
Yaş ortalaması 37,2
Soruya cevap veren kişi sayısı 41,200

Görüşülen kadınların yaş ortalaması, 37,2.
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Kadınlardan dörtte birinin sadece resmi nikâhlı, yaklaşık yarısının 
da hem resmi hem dini nikâhlı olduğu tespit edildi.  Sadece dini ni-
kahlı olduklarından birçok yasal hak ve fırsatlardan faydalanamayan 
kadınların oranı ise %7.8. Hala çeşitli önyargı ve zorlukları göğüsle-
mek zorunda kalan boşanmış kadınların oranı, %1.2.

Medeni Durumu Sayı Yüzde

Resmi nikâhlı 10,334 25,2

Dini nikâhlı 3193 7,8

Resmi ve dini  nikahlı 19,850 48,3

Nikahsız, birlikte yaşıyor 78 0,2

Evli, ayrı yaşıyor 118 0,3

Bekâr 6944 16,9

Boşanmış 482 1,2

Eşi yaşamıyor 61 0,1

Soruya cevap veren kişi sayısı 41,060

Evlilik Yaşı Sayı Yüzde

13 ve daha küçük yaşlarda 401 1,2

13-15 yaş 7081 20,7

16-17 yaş 8362 24,4

18 ve daha büyük yaşlarda 18,420 53,8

Soruya cevap veren kişi sayısı 34,264
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Evlilik yaşına bakıldığında ortaya daha da vahim bir tablo çıkıyor: 
Bölgedeki kadınların her ikisinden biri (%46.3) çocuk yaşta evlendi-
rilmiş. 15 veya daha küçük yaşta evlendirilenlerin oranı %21.9 iken,  
13 veya daha küçük yaşta evlendirilenlerin oranı %1.2. 

Bu tablo, kadınların nasıl evlendikleri sorusuna verdikleri cevaplarla 
da birleştirilince, pek çok kadının ya çocuk yaşta ve/veya tanıma-
dıkları veya istemediklerini beyan ettikleri biriyle evlendirildiklerini 
gösteriyor.

Kadınların sadece üçte biri anlaşarak, severek evlilik yapmış. Görü-
cü usulü evlilikler (%64.4) genellikle kadının ailenin belirlediği biri 
ile evlendirildiği durumlardır. Kadınların ailenin seçtiği bir eşi red-
detmeleri zaten başlı başına bir şiddet sebebidir. Bu yüzden büyük 
oranda kadın ailenin seçtiği bir eşe razı olmak zorunda kalır. 

Namus adına işlenen cinayetlerin sebepleri arasında “ailenin seçtiği 
biri ile evlenmeyi reddetmek” de vardır. Kaldı ki yukarıdaki tabloda 
görüldüğü gibi %5,4 oranında kadın ailenin uygun gördüğü eşi iste-
mediğini bildirmiş olmasına rağmen zorla evlendirilmiştir. 

Bu veriler,  çocuk yaşta ve zorla evlendirilmenin kadına yönelik şid-
det alanında ele alınması gereken en yakıcı ve öncelikli sorunlardan 
olduğunu gösteriyor.

Nasıl Evlendi? Sayı Yüzde

Görücü usulü 21,591 64,4

Anlaşarak - severek 10,109 30,2

Evliliğe zorlandı 1808 5,4

Soruya cevap veren kişi sayısı 33,508
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Evlilik Türü Sayı Yüzde

Akraba evliliği 11,563 83,1

Kayın evliliği 603 4,3

Kuma 821 5,9

Berdel 762 5,5

Kan bedeli 81 0,6

Beşik kertmesi 81 0,6

Soruya cevap veren kişi sayısı 13,916

Kadınların istekleri dışında yaptırılan evliliklerin %83’ü akraba ev-
liliği; bu oran, görüşülen evli kadınların hepsi arasında %35. Akraba 
evliliğinde ilk sırayı amcaoğlu ile evlilik alıyor. Halen yer yer sür-
mekte olan geleneğe göre evlilik yaşının geldiği düşünülen kız, önce 
amcasının oğluna teklif edilir. Eğer amcaoğlu evliliği isterse, genç 
kadının başka birisi ile evlenebilmesi çok zordur. Amcaoğlundan 
sonra akraba evliliği sıralaması halaoğlu, dayıoğlu, teyzeoğlu şeklin-
de devam eder.  Bu geleneğe uyulmaması, namus adına işlenecek bir 
cinayete veya kan davasına yol açabilir.

%4,3 oranında görünen kayın evliliği, kadının kocası öldüğü zaman 
kocasının kardeşlerinden biri ile evlendirilmesidir. Kayın evliliği ka-
dın ve/veya erkek itiraz etse de aile büyüklerinin isteği ile gerçek-
leşebilir. Eğer kadının çocuğu var ise kayın evliliği oranı yükselir. 
Burada özellikle düşünülen, mal paylaşımıdır. 

%0,6 oranında görülen kan bedeli, bir kan davasından sonra barış 
sağlamak için birtakım eşya, toprak ve hayvan ile birlikte kadının da 
hediye edilmesi durumudur. Açık bir kölelik söz konusudur. 

Beşik kertmesi oranı da %0,6 olarak görünüyor. Çocuk yaşta evlilik-
ler özellikle beşik kertmesi söz konusu ise “normal” karşılanabilir.
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Çocuk Sayısı

Ortalama 4,1

En az 1

En çok 28

Soruya cevap veren kişi sayısı 31,970

Evli kadınlar arasında ortalama çocuk sayısı 4,1 olarak tespit edildi. 
Bu oran yaklaşık on yıl önce yapılan benzer bir çalışmada 7 olarak 
görünmekteydi. Kadın başına düşen çocuk sayısının 7’den 4’e düş-
müş olması aile planlaması çalışmalarının etkili olduğunu gösteri-
yor.

Görüşülen kadınların neredeyse yarısının göç etmiş olduğu tespit 
edildi. Genellikle güvenlik, evlenme ve ekonomik sebeplerden ger-
çekleşen göç, büyük çoğunlukla kadınları kırsal alanlardan tanıma-
dıkları şehir ortamlarına getirmiş, belki destek bulabilecekleri ya-
kınlarından uzaklaştırmış.

Göç Ettiniz mi? Sayı Yüzde

Evet 19,556 47,9

Hayır 21,252 52,1

Soruya cevap veren kişi sayısı 40,808
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Göç Etme Nedenleri Sayı Yüzde

Güvenlik nedeniyle 6854 35,4

Kan davası nedeniyle 171 0,9

İş bulma nedeniyle 4151 21,5

Evlilik sonucu 6778 35,0

Diğer nedenlerle 1389 7,2

Soruya cevap veren kişi sayısı 19,343

%35 oranında kadın da evlilik sebebiyle göç ettiğini söyledi. “Nasıl 
evlendi” tablosunda görülen sonuçlarla birlikte değerlendirildiğin-
de, birçok kadının kendi rızası dışında evlendirilmekle kalmayıp, 
evlilik sonucunda göç etmeye de zorlanarak ailesinden, tanıdıkla-
rından, alışık olduğu ortamdan koparıldığını gösteriyor. 

Kadınlar göç etme sebeplerini %35,4 oranında güvenlik olarak belir-
tiyorlar. Bu da son yıllarda yaşanan siyasi şiddet nedeniyle köylerin 
basılması gibi olayların ciddi anlamda bir güvenlik sorununa yol aç-
tığını ve göçe sebep olduğunu gösteriyor. %21,5’in iş bulmak için göç 
etmiş olması, bölgedeki işsizlik ve yoksulluğun bir yansıması.

171 ailenin (%0,9) kan davası nedeniyle köylerinden ayrıldıkları tes-
pit edildi.  Köylerde bir kan davası yaşanması durumunda öldüren 
tarafa mensup aileler ya korunmak amacıyla ya da köyün ileri gelen-
lerinin verdiği karara uyarak köylerinden göç etmektedirler.
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Ev Kime Ait Sayı Yüzde

Kira 14,779 36,2

Kendisine 2971 7,3

Kocasına 12,857 31,5

Diğer 10249 25,1

Soruya cevap veren kişi sayısı 40,856

Çalışma Durumu Sayı Yüzde

Gelir getiren bir işi yok 37,186 90,3

Ev içinde gelir getiren
bir faaliyeti var 652 1,6

Çalışmak istiyor fakat kocası/ailesi izin 
vermiyor 524 1,3

Çalışmak istiyor fakat iş bulamıyor 1424 3,5

Ev dışında çalışıyor 1388 3,4

Soruya cevap veren kişi sayısı 41,174

Ziyaret edilen hanelerde, kadınların sadece %7.3’ünün ikamet et-
tikleri evin sahibi oldukları görülüyor. %31.5’in kocaya ait bir evde 
yaşadığı, “diğer” olarak görünen %25.1’in ise çekirdek ailesine ait bir 
ikametgâhı olmadığı, genelde kocanın ailesiyle birlikte ikamet ettiği 
tespit edildi.

Kadınların çok büyük bir çoğunluğunun (%90,3) gelir getiren bir işi 
yok. %1,2’sinin ev içinde gelir sağlamak için çeşitli üretimler yaptığı, 
%3,4’ünün ise ev dışında bir işi olduğu görüldü.
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Gelir Durumu Sayı Yüzde

Geliri yok 3968 9,8

100-500 TL 15,560 38,3

500-1000 TL 14,913 36,7

1000-2000 TL 5105 12,6

2000 TL ve üzeri 1058 2,6

Soruya cevap veren kişi sayısı 40,604

Gelir Durumu Sayı Yüzde

Geliri Yok 3968 9,8

100-500 TL 15,560 38,3

500-1000 TL 14,913 36,7

1000-2000 TL 5105 12,6

2000 TL ve üzeri 1058 2,6

Soruya cevap veren kişi sayısı 40,604

Hanenin aylık ortalama geliri sorulduğunda, kadınların %9.8’i aile-
nin hiçbir geliri olmadığını ifade etti. Ziyaret edilen hanelerde yaşa-
yan ortalama insan sayısı 6 civarında olduğu için (5.7), bu mahalle-
lerde yaklaşık 23,800 kişinin sadece yardımlarla yaşadığı görülüyor. 

Yukarıdaki tabloya ve TÜİK’in “2009 Yoksulluk Çalışması” sonuç-
larına göre, Türkiye genelinde yoksulluk ve açlık sınırının altında 
yaşayan insan oranları sırasıyla yüzde 18 ve 0.84 iken, KAMER’in 
ziyaret ettiği hanelerin yüzde 85’inin yoksulluk sınırının altında, 
yüzde 48’inin de açlık sınırına çok yakın veya altında yaşadığı tespit 
edildi. Bu da ziyaret edilen mahallelerde yaklaşık 117,168 kişilik bir 
nüfusun açlıkla yüz yüze olduğunu gösteriyor.
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Hanenin aylık ortalama geliri sorulduğunda, kadınların %9.8’i aile-
nin hiçbir geliri olmadığını ifade etti. Ziyaret edilen hanelerde yaşa-
yan ortalama insan sayısı 6 civarında olduğu için (5.7), bu mahalle-
lerde yaklaşık 23,800 kişinin sadece yardımlarla yaşadığı görülüyor. 

Yukarıdaki tabloya ve TÜİK’in “2009 Yoksulluk Çalışması” sonuç-
larına göre, Türkiye genelinde yoksulluk ve açlık sınırının altında 
yaşayan insan oranları sırasıyla yüzde 18 ve 0.84 iken, KAMER’in 
ziyaret ettiği hanelerin yüzde 85’inin yoksulluk sınırının altında, 
yüzde 48’inin de açlık sınırına çok yakın veya altında yaşadığı tespit 
edildi. Bu da ziyaret edilen mahallelerde yaklaşık 117,168 kişilik bir 
nüfusun açlıkla yüz yüze olduğunu gösteriyor.

Görüşülen kadınların %56,4’ü en önemli sorunlarının işsizlik ve 
yoksulluk olduğunu belirttiler. Yoksulluk, hatta açlıkla boğuşan ka-
dınların yaşadıkları şiddetin farkında olsalar dahi, bunu öncelikli 
sorun olarak görmedikleri tespit edildi. Önce karnımızı doyurma-
mız lazım, önce ekmek, iş lazım diyenlerin sayısı azımsanacak gibi 
değildi.

Mahallenin sorunları Sayı Yüzde

Su sorunu  1415 3,5

Alt yapı sorunu 2963 7,3

Temizlik 9043 22,2

Güvenlik 2885 7,1

Ulaşım 1482 3,6

İssizlik, yoksulluk 23,031 56,4

Soruya cevap veren kişi sayısı 40,819
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Belirlenen bu öncelikli sorunlar karşısında kadınların öncelikli ih-
tiyaçlarının iş bulmak olduğu ortaya kondu.  Bu ziyaretler sırasında 
yoğun şiddet hikâyeleri dinlemiş olmamıza rağmen kadınların sade-
ce %12,9’u şiddet konusunda desteğin öncelikli ihtiyaçları olduğunu 
ifade etti. %13,9’u mahallelerine çocuk parkı yapılmasını talep etti-
ler. %9,2’si mahallelerinde okuma yazma kursları açılmasını istediler.

%7,1’i sağlık hizmetlerinden yararlanamadıklarını belirterek, önce-
likli ihtiyaçlarının sosyal ve sağlık hizmetlerine ulaşmak olduğunu 
belirttiler.

Çalışmanın yapıldığı kenar mahallelere gidildiğinde altyapı eksikli-
ğine bağlı bir kirlilik göze çarpmaktadır; kadınlar da mahallelerinin 
ikinci yakıcı sorununun temizlik olduğuna dikkat çektiler. Neredey-
se yarısı güvenlik nedeniyle göç yaşamış olan kadınların %7,1’inin 
kentte de güvende hissetmemesi ve öncelikli sorunlarının güvenlik 
olduğunu belirtmesi de ayrıca çarpıcıdır.

Mahalledeki Kadınların İhtiyaçları Sayı Yüzde

İş 19,739 48,4

Şiddetle mücadele edebilmek
için destek 5237 12,9

Sosyal ve sağlık hizmetleri 2913 7,1

Okur-yazarlık kursları 3757 9,2

Çocuk parkı 5673 13,9

Diğer 3423 8,4

Soruya cevap veren kişi sayısı 40,742



59

Tüm bu veriler, kadınların destek mekanizmalarına neden ulaşa-
madıklarını, şiddet ölüm tehdidi boyutuna gelene dek kadınların 
bunu neden öncelikli sorun olarak görmediklerini gösteriyor. Çoğu 
zaman çocuk yaşta evlenmeye zorlanan ve eğitim hakları ellerinden 
alınan kadınlar, yaşadıkları ürkütücü boyutlardaki yoksulluk, göç-
ten kaynaklanan yalnızlaştırılma, dilden kaynaklanan iletişimsizlik 
ve bölgede devam eden siyasi şiddetin yarattığı güvenlik sorunun-
dan dolayı yaşadıkları ayrımcılık ve şiddetin farkında olsalar dahi 
bununla mücadele edebilmek için destek arayışına giremiyorlar. Bu 
da namus adına işlenen cinayet vakalarının neden bu bölgede daha 
yoğun görüldüğünü açıklıyor.
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Namusun Algılanışı ve Araştırması

Prof. Dr. Aytekin Sır 
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı)

Amaç

-Namus adına işlenen cinayetlere insanların bakışını saptamak
-Daha sonra yapılacak afiş, kamuoyunun aydınlatılması gibi çalış-
malara temel olması
-Alınacak önleyici tedbirleri belirlemek
-Mücadele yollarını saptamak
-Namus cinayetlerinin daha yoğun işlendiği kırsal kesimde yaşayan 
erkeklerin görüşlerinin saptanması
-Namus cinayetlerine bakışta cinsiyetin önemi
-Kırsal kesimle kent merkezinde namus cinayetlerine bakışta fark-
lılık var mı?
-Etnik gruplar açısından fark var mı?

Yöntem

Kürt, Zaza, Arap ve Alevi köylerinde ve kırsal kesimden göçün şe-
hir merkezine yoğun olarak yaşandığı yerlerde görüşme planlandı.
Yerel dilleri bilen anketörler bulundu ve görüşmeyi nasıl yapacakla-
rına dair eğitildi.
Görüşmeye alınanlarla yalnız görüşüldü.
İnsanların namus hakkındaki görüşlerini ortaya koyabilmek için üç 
ayrı vaka örneği verildi.

1. Nurdan küçük yaşta ailesinin zoruyla evlendirilmiş iki çocuklu 
bir kadın. Bitişik komşusu olan teyzesinin oğlu Ahmet bir süre önce 
karısını kaybetmiş. Nurdan, karısını kaybeden teyzesinin oğluyla il-
gilenmeye başlamış. Nurdan’ın kocası bu yakınlıktan rahatsız olma-
ya başlamış. Birkaç kere Nurdan’ı uyarmış. Buna rağmen Nurdan ile 
Ahmet’in yakınlığı devam etmiş. Bir gün kocası Nurdan ve komşu-
sunu aynı odada birlikte olurken yakalamış.
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2. Berivan güzel, neşeli, cana yakın bir genç kız. Herkesle sohbet et-
mekten, konuşup gülmekten hoşlanıyor. Köydeki bütün insanlarla 
iyi ilişkileri var. Herkes onu görünce sohbet edip şakalaşıyor. Bir süre 
sonra ağabeyleri bu durumdan rahatsız olmaya başlıyorlar. Çünkü 
Berivan hakkında dolaşan bazı dedikodular duymaya başlıyorlar. 
Berivan’ı dışarı çıkmaması, kimse ile konuşup gülmemesi için uya-
rıyorlar. Berivan ise kötü bir şey yapmadığına inanarak aynı şekilde 
yaşamaya devam ediyor. Ağabeyleri ona çok kızgınlar.

3. Aslı 14 yaşında bir genç kız. Babası onu amcasının oğluyla ev-
lendirmek istiyor. Bütün aile de bu evliliğin gerçekleşmesini istiyor. 
Çünkü yabancıya kız vermek istemiyorlar. Aslı küçük olduğunu, am-
casının oğlunu kardeşi gibi hissettiğini, evlenmek istemediğini, onu 
zorla evlendirmeye kalkarlarsa kaçacağını söylüyor.

Cezalandırılmalı mı?

Hayır (neden)
Evet
Ne ceza verilmeli?
Bunu kime danışırsınız?
Cezasını kim vermeli?
Sizin yakınınız olsa kararınız ne olurdu?

Sosyodemografik özellikler: Cinsiyet, yaş, eğitim, medeni hal, 
çocuk sayısı…

Ekonomik olarak başkasına bağımlı mı?
Namus nedir?
Töre nedir?
Namussuzluk ne demektir?
Namusu korumak kimin görevidir?
Bu konuda erkeğin görevi nedir?
Kadının görevi nedir?
Toplumun görevi nedir?



62

ANKET NEREDE YAPILMIŞ?

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Şehir merkezi 196 46,3 46,3 46,3

Kürt köyleri 69 16,3 16,3 62,6

Zaza köyleri 93 22,0 22,0 84,6

Arap köyleri 30 7,1 7,1 91,7

Alevi köyleri 35 8,3 8,3 100,0

Toplam 423 100,0 100,0

CİNSİYETİ

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Kadın 91 21,5 21,5 21,5

Erkek 332 78,5 78,5 100,0

Toplam 423 100,0 100,0
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EĞİTİM SEVİYESİ

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Okur yazar değil 53 12,5 12,5 12,5

Okur yazar 37 8,7 8,7 21,3

İlkokul 104 24,6 24,6 45,9

Ortaokul 67 15,8 15,8 61,7

Lise 80 18,9 18,9 80,6

Yüksekokul 82 19,4 19,4 100,0

Toplam 423 100,0 100,0

MEDENİ DURUM

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Evli 226 53,4 53,4 53,4

Dul 8 1,9 1,9 55,3

Bekar 189 44,7 44,7 100,0

Toplam 423 100,0 100,0
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EKONOMİK OLARAK BAŞKASINA BAĞIMLI MI?

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Evet 185 43,7 43,7 43,7

Hayır 238 56,3 56,3 100,0

Toplam 423 100,0 100,0

NAMUS NEDİR?

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Karım, bacım, 
annem 139 32,9 32,9 32,9

Kadınların iffeti 43 10,2 10,2 43,0

Kadının cinselliği, 
bekareti 24 5,7 5,7 48,7

Kadınların
toplumsal 
kurallara itaati

15 3,5 3,5 52,2

Erkeğin şerefi, 
haysiyeti 58 13,7 13,7 66,0

Kadınların 
erkeklere itaati 6 1,4 1,4 67,4

Dinin emrettiği 78 18,4 18,4 85,8

Diğer 60 14,2 14,2 100,0

Toplam 423 100,0 100,0
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NAMUSSUZLUK NE DEMEKTİR?

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Kadının bekaretini
 kaybetmesi 45 10,6 10,6 10,6

Kadının açık gezmesi 5 1,2 1,2 11,8

Erkeklerle konuşması 3 0,7 0,7 12,5

Aşık olması 4 0,5 0,5 13,5

Ailenin istemediği 
biriyle
evlenmek istemesi

2 0,5 0,5 13,9

İzinsiz dışarı çıkması 2 0,5 0,5 14,4

Zina yapması 205 48,5 48,5 62,9

Dedikoduya sebep 
olacak davranışlar 
sergilemesi

18 4,3 4,3 67,1

Dili uzun olması 5 1,2 1,2 68,3

Diğer 82 19,4 19,4 87,7

Kadının bekaretini
 kaybetmesi, zina 
yapması

52 12,3 12,3 100,0

Toplam 423 100,0 100,0
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TÖRE NEDİR?

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Atalarımızın koyduğu 
kurallar 242 57,2 57,2 57,2

Dini kurallar 75 17,7 17,7 74,9

Yaşam biçimimiz 38 9,0 9,0 83,9

Büyüğe/erkeğe saygı 16 3,8 3,8 87,7

Kadına sahip çıkma 9 2,1 2,1 89,8

Düğün dernekler, 
başlık parası 5 1,2 1,2 91,0

Yabancıya kız
vermemek, soyun 
devamı

8 1,9 1,9 92,9

Berdel, beşik
kertmesi 2 0,5 0,5 93,4

Diğer 25 5,9 5,9 99,3

Dini kurallar, ataların 
koyduğu kurallar 3 0,7 0,7 100,0

Toplam 423 100,0 100,0
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TOPLUMUN GÖREVİ NEDİR?

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Cevap yok 13 3,1 3,1 3,1

Mahallede sokakta yaşa-
yan kadınları  gözlemek 52 12,3 12,3 15,4

Hataları affetmemek 43 10,2 10,2 25,5

Ortaya çıkarmak 9 2,1 2,1 27,7

Göz yummamak 78 18,4 18,4 46,1

Görevi yoktur 52 12,3 12,3 58,4

Töreleri korumak 53 12,5 12,5 70,9

Dışlamak 7 1,7 1,7 72,6

Hoşgörülü olmak 18 4,3 4,3 76,8

Dışlamamak 9 2,1 2,1 79,0

Kimse kimseyi rahatsız ve 
rencide etmemeli 1 0,2 0,2 79,2

Başkasının namusuna 
kendi gözüyle bakmak 16 3,8 3,8 83,0

Kendi üstüne düşen 
görevi yapmak 12 2,8 2,8 85,8

Saygı ve sevgi içinde 
olmak 9 2,1 2,1 87,9

Bireyi korumak ve
bilgilendirmek 22 5,2 5,2 93,1

Uyarmak 6 1,4 1,4 94,6

Kurallara uymak 11 2,6 2,6 97,2

Toplumun kendini 
yenilemesi 12 2,8 2,8 100,0

Toplam 423 100,0 100,0
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KADININ GÖREVİ NEDİR?

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Cevap yok 12 2,8 2,8 2,8

Boyun eğmek 23 5,4 5,4 8,3

Korunmak 211 49,9 49,9 58,2

Korumak 28 6,6 6,6 64,8

Söz dinlemek 121 28,6 28,6 93,4

Cezalandırma 
kararına uymak 10 2,4 2,4 95,7

Örtbas etmek 1 0,2 0,2 96,0

Saygı 9 2,1 2,1 98,1

Eğitmek 4 0,9 0,9 99,1

Kendini ortaya 
koymalı 4 0,9 0,9 100,0

Toplam 423 100,0 100,0
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BU KONUDA ERKEĞİN GÖREVİ NEDİR?

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Cevap yok 7 1,7 1,7 1,7

Sahip çıkmak 296 70,0 70,0 71,6

Denetim altında 
tutmak 59 13,9 13,9 85,6

Uyarmak 32 1,7 1,7 94,8

Cezalandırmak 7 1,7 1,7 94,8

Öldürmek 4 0,9 0,9 97,2

Diğer, erkeğin görevi 
yok 2 0,5 0,5 96,2

Eğitmek 4 0,9 0,9 97,2

Yoktur 1 0,2 0,2 97,4

Kadının ihtiyacını 
gidermek (maddi, 
manevi, cinsellik)

8 1,9 1,9 99,3

Sorumluluğunu yerine 
getirsin 3 0,7 0,7 100,0

Toplam 423 100,0 100,0
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NAMUSU KORUMAK KİMİN GÖREVİDİR?

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Cevap yok 12 2,8 2,8 2,8

Babanın, ağabeyin 101 23,9 23,9 26,7

Ailedeki bütün
erkeklerin 89 21,0 21,0 47,8

Ailedeki bütün 
kadınların 8 1,9 1,9 49,6

Ağanın 1 0,2 0,2 49,9

Büyükbabanın 1 0,2 0,2 50,1

Kocanın 31 7,3 7,3 57,4

Kendinin 85 20,1 20,1 77,5

Ailedeki erkeklerin ve 
kadınların 64 1,5 1,5 92,7

Herkesin 31 7,3 7,3 100,0

Toplam 423 100,0 100,0

CEZALANDIRILMALI MI? (Nurdan)

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Evet 354 83,7 83,7 83,7

Hayır 69 16,3 16,3 100,0

Toplam 423 100,0 100,0
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EVET İSE NE CEZA VERİLMELİ?

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Cevap yok 17 4,0 4,0 4,0

Eve kapatmak 32 7,6 7,6 11,6

Aç bırakmak 5 1,2 1,2 12,8

Ahıra kilitlemek 2 0,5 0,5 13,2

Burnunu kesmek 2 0,5 0,5 13,,7

Saçını kazımak 2 0,5 0,5 14,2

Zehirlemek 8 1,9 1,9 16,1

İntihar etmesini 
sağlamak 14 3,3 3,3 19,4

Öldürmek 158 37,4 37,4 56,7

Cezalandırılmamalı 69 16,3 16,3 73,0

Boşanırım 109 25,8 25,8 98,8

Ailesine gönderirim 1 0,2 0,2 99,1

Dışlamak 1 0,2 0,2 99,3

14,00 3 0,7 0,7 100,0

Toplam 423 100,0 100,0
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BUNU KİME DANIŞIRSINIZ?

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Cevap yok 14 3,3 3,3 3,3

Şeyhe 11 2,6 2,6 5,9

Ağaya 3 0,7 0,7 6,6

Muhtara 3 0,7 0,7 7,3

İmama 44 10,4 10,4 17,7

Aile büyüğüne 176 41,6 41,6 59,3

Cezalandırılmamalı 69 16,3 16,3 75,7

Kendim 81 19,1 19,1 94,8

Kanun 7 1,7 1,7 96,5

Dinime 1 0,2 0,2 96,7

Avukat 1 0,2 0,2 96,6

Hiç kimseye;
Kur’an’da yazar 7 1,7 1,7 98,6

12,00 1 0,2 0,2 98,8

13,00 5 1,2 1,2 100,0

Toplam 423 100,0 100,0
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CEZASINI KİM VERMELİ?

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Cevap yok 27 6,4 6,4 6,4

Kocası 272 64,3 64,3 70,7

Ağabey 11 2,6 2,6 73,3

Cezalandırılmamalı 69 16,3 16,3 89,6

Hukuk 23 5,4 5,4 95,0

Şeriat 14 3,3 3,3 98,3

Kendi vicdanı 3 0,7 0,7 99,1

Herkes 4 0,9 0,9 100,0

Toplam 423 100,0 100,0

SİZİN YAKININIZ OLSA KARARINIZ NE OLURDU?

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Cevap yok 14 3,3 3,3 3,3

Değişirdi 16 3,8 3,8 7,1

Değişmezdi 324 76,6 76,6 83,7

Cezalandırılmamalı 69 16,3 16,3 100,0

Toplam 423 100,0 100,0
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CEZALANDIRILMALI MI? (Berivan)

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Evet 139 32,9 32,9 32,9

Hayır 284 67,1 67,1 100,0

Toplam 423 100,0 100,0
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HAYIR İSE NEDEN?

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Neden yok 76 18,0 18,0 18,0

Cevabım evet 139 32,9 32,9 50,8

Art niyetli değil 58 13,7 13,7 64,5

Aslı olmadığı için 39 9,2 9,2 73,8

Doğal bir şey 44 10,4 10,4 84,2

Sadece uyarı 27 6,4 6,4 90,5

Erkeklerin yararlandığı 
haklardan kızların da 
yararlanması

3 0,7 0,7 91,3

Yanlış bir şey yapmıyor 11 2,6 2,6 93,9

Herkes özgürdür 3 0,7 0,7 94,6

İyi araştırılmalıdır 2 0,5 0,5 95,0

Benimsemiş olduğu bir 
yaşam tarzı 4 0,9 0,9 96,0

Ceza çözüm değil, 
bireyi eğitmek gerek 3 0,7 0,7 96,7

Köylük yer herkesin 
tanışık olduğu yer. 
Zarar gelmez

1 0,2 0,2 96,9

İnsanın doğasında olan 
bir durum 2 0,5 0,5 96,9

Namusunu koruyorsa 
cezalandırılmamalı 11 2,6 2,6 97,4

Toplam 423 100,0 100,0 100,0
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NE CEZA VERİLMELİ?

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Cevap yok 5 1,2 1,2 1,2

Eve kapatmak 111 26,2 26,2 27,4

Aç bırakmak 3 0,7 0,7 28,1

Ahıra kilitlemek 2 0,5 0,5 28,6

Burnunu kesmek 1 0,2 0,2 28,8

İntihar ettirmek 2 0,5 0,5 29,3

Öldürmek 10 2,4 2,4 31,7

Cezalandırılmamalı 284 67,1 67,1 98,8

Uyarı 5 1,2 1,2 100,0

Toplam 423 100,0 100,0

CEZALANDIRILMALI MI? (ASLI)

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Evet 35 8,3 8,3 8,3

Hayır 388 91,7 91,7 100,0

Toplam 423 100,0 100,0
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NE CEZA VERİLMELİ?

Sıklık Yüzde Geçerli 
Yüzde

Toplam 
Yüzde

Cevap yok 1 0,2 0,2 0,2

Eve kapatmak 20 4,7 4,7 5,0

Aç bırakmak 2 0,5 0,5 5,4

Saçını kazımak 1 0,2 0,2 5,7

İntihar ettirmek 1 0,2 0,2 5,9

Öldürmek 6 1,4 1,4 7,3

Cezalandırılmamalı 388 91,7 91,7 99,1

Uymaya zorlanır 4 0,9 0,9 100,0

Toplam 423 100,0 100,0
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BAŞVURU HİKÂYELERİ
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KAMER’e başvuran kadınların öykülerini çok kısacık da olsalar, bir 
arşivde biriktirdik. Biriken bu öyküler, namus cinayetlerine ilişkin 
yaptığımız araştırma bulgularını ete kemiğe büründürdü, kadınla-
rın birer istatistik olmaktan çıkıp gerçek birer insan olarak karşı-
mıza çıkmalarını sağladı. “Şiddet mağduru” etiketi altında ne kadar 
farklı kadınlar olduğunun ipuçlarını verdi. Her biri arkasında büyük 
umutlar, hayaller, acılar ve mücadeleler barındıran bu küçük öykü-
lere yer vermeyi istedik. 
Aşağıda okuyacağınız başvurular, arşivimizden küçük bir bölümü 
oluşturuyorlar. Her biri, yıllık raporlarımızda yer alıyor. En “önem-
li”, en “dehşetli”, en “çarpıcı” olanlar değil. Yıllık “Namus Cinayetleri 
Raporları”ndan, sadece KAMER’in ilişkide olduğu kadınlara dair bir 
fikir verebilmesi için seçildiler…

1. Başvuru:
Projenin ilk namus cinayeti vakası henüz proje planlama aşamasın-
dayken gazete haberlerinden öğrenilen bir recm vakasıydı.
Gazete haberi üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde yatmak-
ta olan ağır yaralı kadına sahip çıkılmış, hayatta olduğu sürece 
KAMER’in proje ekibi kadınla ilgili bütün gelişmelerle ilgilenmiştir.
•	 Başvuru Tarihi: 27.11.2002
•	 Eğitim Durumu: Okur yazar değil
•	 Yaşı: 35
•	 Medeni Durumu: Dini nikahlı
•	 Neden “yargılandı”?
Mardin’in Yalım beldesinde, evlilik dışı hamile kalarak ailenin 
“namus”una leke sürdüğü gerekçesiyle kadının aile meclisi tarafın-
dan taşlanarak öldürülmesine karar verilmiştir.
Kadının hamile kaldığını öğrenmesinden sonra dini nikah kıyıp ev-
lenmesi, ailenin ölüm kararı vermesini engellememiştir.
Başvuru sahibi ve kocası, erkek kardeşleri ve aileden diğer erkeklerin 
de bulunduğu sekiz kişi tarafından taşlanarak katledilmek istenmiş-
tir. Koca ölmüş, kadın jandarma tarafından Dicle Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Beyin Cerrahi Bölümüne getirilmiş, kafasından aldığı dar-
beler sonucu uzun bir süre komada kalmıştır.



80

Olayda, erkeğin ölmesi sonucu iki aile arasında çıkması muhtemel 
bir kan davasını engellemek amacıyla İstanbul’da bir barış yemeği 
düzenlenmiş, taraflar bu barış yemeğinde bir araya gelmişlerdir. Ba-
sına açık olan yemekte, erkeğin yanlışlık sonucu öldürüldüğü açıkla-
ması yapılmış, komada olan ve karnındaki beş aylık bebeğini kaybe-
den kadının adı hiç anılmamıştır. 
Bir siyasi partinin söz konusu bir namus cinayetinde taraftarı olan 
iki ailenin arasında barış sağlamaya çalışırken, aynı anda bitkisel ha-
yatta olup ölüm kalım mücadelesi veren kadını hiç hatırlamaması, 
kadına verilen değeri gösteren bir örnektir.
•	 KAMER ne yaptı?
KAMER, hastanede yattığı süre içinde kadının sağlığına kavuşması 
için yoğun çaba gösterdi.
Nüfus cüzdanı çıkarıldı; hastaneden yararlanabilmesi için Mardin 
Valiliği ile iletişim kurularak yeşil kart çıkartıldı.
KAMER biri gece biri gündüz bakımını yapmak üzere iki kadın re-
fakatçi sağladı. Refakatçiler kadının temizliği, egzersizleri ve günlük 
bakımı ile ilgilendi.
İlaçları birçok kişi ve kuruluşun desteği ile sağlandı.
Diyarbakır Valiliği ve Sağlık Müdürlüğü ile görüşülerek hastanedeki 
ihtiyaçlarının karşılanması sağlandı.
Ayrıca ilaç masraflarının karşılanması için yeşil kart çıkarıldı.
Diyarbakır dışındaki donanımlı rehabilitasyon merkezlerinden fay-
dalanması için destek alındı. Ancak ölümü nedeniyle rehabilitasyon 
merkezinden faydalanma şansı olmadı.
•	 Sonuç:
7 ay yaşam mücadelesi veren Şemse Allak, 7 Haziran 2003 tarihin-
de hayatını kaybetti. 15 gün ailesinin alması için Devlet Hastanesi 
morgunda bekletilen cenaze, ailenin sahip çıkmaması üzerine KA-
MER ve diğer kadın kuruluşları tarafından alındı, Türkiye’de ilk kez 
namus adına katledilen bir kadının cenazesi, kadınlar tarafından 
taşınıp cenaze namazı kadınlar tarafından kılındı ve yine kadınlar 
tarafından kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.
Namus adına işlenen bir cinayete kurban giden Şemse Allak, ölü-
müyle kadının insan hakları mücadelesine katkı sağladı. Çünkü:
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Kadınlar namus adına katledilen bir kadının cenazesine sahip çık-
tılar, cenaze namazı kıldılar ve cenazenin gömülme işlerini bizzat 
üstlendiler.
Gazete ve dergilerde günlerce namus adına işlenen cinayetlere karşı 
haber ve köşe yazıları yazıldı.
KAMER onlarca başsağlığı telefonu, mektubu aldı. Sivil toplum ör-
gütleri başsağlığı ziyaretine geldiler.
Projeye halktan ilgi ve destek gelmeye başladı.
KAMER Şemse Allak’ın mezarını yaptırıp her ölüm yıldönümünde 
mezarında anma yaptı.

2. Başvuru:
•	 KAMER’e nasıl geldi?
Kendisi gelerek KAMER Acil Yardım Hattı Servisine başvuru yaptı.
•	 Başvuru tarihi: 9 Şubat 2003
•	 Eğitim durumu: Lise mezunu
•	 Yaşı: 24
•	 Medeni durumu: Bekâr
•	 Neden “yargılandı“?
Aileye itaat etmeyip sevdiği bir erkekle evlenmeye çalıştığı öğreni-
lince, hakkında ölüm kararı verildi.
•	 KAMER ne yaptı?
Avukata vekalet vermesi sağlandı.
Sığınma evine gönderildi.
Yurtdışına çıkmasına destek olundu.
•	 Sonuç:
Gittiği ülkede sevdiği kişi ile evlendi, eğitimine devam ediyor. Orada 
yaşamını sürdürecek.

3. Başvuru:
•	 KAMER’e nasıl geldi?
Diyarbakır’ın bir ilçesindeki evinden kaçan kadın, kendisi gelerek 
KAMER Acil Yardım Hattı Servisine başvuru yaptı.
•	 Başvuru tarihi: 5 Nisan 2003
•	 Eğitim Durumu: Okur yazar
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•	 Yaşı: 29
•	 Medeni durumu: Dini nikahlı, üç çocuğu var.
•	 Neden “yargılandı“?
Eşinin arkadaşları tarafından tacize uğrayan kadın, kocası tarafın-
dan “tacize sebebiyet verdiği” gerekçesiyle suçlanarak hakkında 
ölüm kararı verildi.
•	 KAMER ne yaptı?
Nüfus cüzdanı çıkartıldı.
Kadının isteği doğrultusunda ailesi (anne, baba, ağabeyleri) ile gö-
rüşmeler yapıldı. Ancak aile kadını kabul etmedi.
Kadına ablası destek vererek yanına aldı.
•	 Sonuç:
Kocasından ayrıldı. Ablası ile yaşamaya devam ediyor.

4. Başvuru:
•	 KAMER’e nasıl geldi?
Bir TV programı sırasında KAMER’i duydu. Şanlıurfa’nın bir kö-
yünden KAMER Acil Yardım Hattı Servisine telefonla başvuru yaptı.
•	 Başvuru tarihi: 20 Eylül 2003
•	 Eğitim durumu: İlkokul mezunu
•	 Yaşı: 18
•	 Medeni durumu: Bekâr
•	 Neden “yargılandı“?
Başvuru sahibi, itaatsizlikle suçlanmıştır. Ailenin onuruna yakışma-
yan davranışlarda bulunduğu iddia edilerek, ailenin erkek bireyleri 
tarafından ölümle tehdit edilmiştir. İntihara zorlanmıştır. Bulundu-
ğu yerden uzaklaşmak istemektedir. Yaşadığı köyün dışında bir yer 
bilmemektedir. Telefon ile başvuru yaparak bu konuda KAMER’den 
destek istemiştir. Evdeki telefonu kullanması yasaklandığı için, proje 
ekibi başvuru sahibi ile verdiği başka bir telefon numarasından ile-
tişim sağlamaktadır.
•	 KAMER ne yaptı?
Pek çok kez telefon görüşmesi yaptı.
Telefon ile psikolojik destek verildi.
Köyünden ayrılıp yakın bir ilçe karakoluna sığınması sağlandı.
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Diyarbakır Valiliği aracılığıyla Şanlıurfa Valiliğine ulaşılarak kadı-
nın durumu anlatıldı.
Daha sonra güvenli bir şekilde Şanlıurfa’ya gelmesi sağlandı.
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile görüşmesi sağlandı.
Sığınma evine gitmek için iki gün beklemesi gerekti. Bu esnada ileti-
şim halinde olduğu SHÇEK görevlilerinin olumsuz propagandaları 
sonucunda sığınma evine gitmekten vazgeçti.
Kadın köyüne geri döndü.
•	 Sonuç:
Kadının isteği doğrultusunda, sığınma evine yerleşmesi konusunda 
yeni girişimler başlatıldı. Telefon görüşmeleri devam ediyor.

5. Başvuru
•	 KAMER’e nasıl ulaştı?
Bir gazete haberinden, ağabeyi tarafından namus adına katledilmek 
istenen 16 yaşındaki Kadriye Demirel’in Dicle Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Beyin Cerrahi servisine yatırıldığını öğrendik.
•	 Başvuru tarihi: 14 Kasım 2003
•	 Eğitim Durumu: İlkokul
•	 Yaşı: 16
•	 Medeni durumu: Bekâr
•	 Neden “yargılandı“?
Tecavüz sonucu hamile kaldığı için, ağabeyi tarafından taş ve satır-
la öldürülmek istendi. Kafasından aldığı darbeler sonucu ağır yaralı 
olarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Servisi Yoğun 
Bakım Ünitesine yatırılmış. Ağabeyi, ailenin namusunu temizlemiş 
olmanın rahatlığıyla karakola teslim olmuş.
•	 KAMER ne yaptı?
Kadriye Demirel’in iyileşmesi için tüm resmi ve sivil kuruluşlar ile 
işbirliği yaparak çalıştı. Tüm çabalara rağmen ağır yaralı olan Kadri-
ye Demirel ve karnındaki altı aylık bebeği kurtarılamadı.
Hastane masrafları için Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün desteği 
sağlandı.
Cenaze işlemleri için kadın kuruluşlarıyla toplantı yapıldı.
Pek çok kadın ve erkeğin katıldığı bir cenaze töreni yapıldı.
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Tüm kadın kuruluşlarının ortaklaşa kaleme almış oldukları bir basın 
bildirisi dağıtıldı.

6. Başvuru:
•	 Başvuru tarihi: 24 Ocak 2004
•	 Yaşı: 17
•	 Medeni durumu: Bekâr
•	 Eğitim durumu: İlkokul mezunu
•	 KAMER’e nasıl geldi?
Yanına sığındığı ailenin bir bireyi ile birlikte KAMER’e gelerek ken-
disi başvuru yaptı.
•	 Neden “yargılandı“?
Çocukluğundan beri şiddet yaşayarak büyümüş. Özellikle babasın-
dan ağır fiziksel şiddet yaşamış. KAMER’e gelmeden bir yıl önce, bir 
polis memurunun çocuğuna bakmak üzere işe başlamış. Bir süre 
sonra tayini çıkan aileyle birlikte, onların yeni tayin olduğu ile git-
miş. Aile ile birlikte kalıp çocuğa bakmaya devam etmeyi ve artık 
onlarla yaşamayı planlıyormuş. Giderken ailesine haber vermemiş. 
Yedi ay kaldıktan sonra dönmek zorunda kalmış.
Döndükten sonra ağır yaralanmalara sebep olan fiziksel şiddet ya-
şamış. Akrabaları öldürülmesi için baskı yapmaya başlamışlar. Teh-
likede olduğunu anlayınca evden kaçarak bir arkadaşına sığınmış.
Birkaç gün kaldıktan sonra arkadaşının ailesi tedirgin olmaya başla-
mış. Sığındığı ailenin bir bireyi ile birlikte KAMER’e gelerek destek 
almak istedi.
Geldiği zaman dikkatini toplayamayacak kadar yorgun ve çaresizdi. 
Üstelik öldürülmekten korkuyordu.
•	 KAMER ne yaptı?
Psikolojik danışmanlık verildi.
Psikolojik durumunun iyi olmadığı gözlendi. Bir hastanede yatarak 
tedavi görmesi sağlandı (15 gün tedavi gördü).
Yaşı küçük ve hayatı tehlikede olduğu için polise bilgi verildi.
Hastanede yattığı süre içinde ailesi ile görüşülerek aile üzerindeki 
toplumsal baskı azaltılmaya çalışıldı.
Tedavi süresince ihtiyaçları KAMER tarafından karşılandı.
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Hastaneden izinli ayrıldığı zamanları KAMER’de geçirdi.
Ailesi, kızın resmi bir kurumda yaşamaya devam etmesine razı oldu.
•	 Sonuç:
Tedavisi tamamlandıktan sonra Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk 
Birimi tarafından hastaneden alınarak Diyarbakır dışındaki bir ye-
tiştirme yurduna yerleştirildi.
Kaldığı yurttan izin alıp KAMER’i ziyaret etmeye geldi. Mutlu gö-
rünüyordu.
İlişkilerimiz devam etmekte. Herhangi bir ölüm tehlikesi kalmadı.
Ailesi ile görüşmeye başladı.
Açık lisede öğrenimine devam ediyor.

7. Başvuru:
•	 KAMER’e nasıl geldi?
Mahalle karakolu tarafından yönlendirilen kadın, kendisi gelerek 
KAMER Acil Yardım Hattı Servisine başvuru yaptı.
•	 Başvuru tarihi: 22.10.2003
•	 Eğitim durumu: İlkokul mezunu
•	 Yaşı: 37
•	 Medeni durumu: Evli, beş çocuğu var.
•	 Neden “yargılandı”?
Kocasından yoğun fiziksel şiddet gören kadın, öldürüleceğini an-
layınca, evden kaçıp kız kardeşinin evine sığınmış. Bir süre orada 
kalmış. Kocanın tehditleri devam edince, kendisine ve ailesine bir 
zarar geleceğinden korkan ev sahibi kadın, kız kardeşinden evinden 
çıkmasını istemiş. Bunun üzerine kadın kucağındaki bebeğiyle bir-
likte en yakın polis karakoluna sığınmış. 
KAMER’e karakolda görevli polisler tarafından getirildi.
•	 KAMER ne yaptı?
Psikolojik destek verildi.
Kocası hakkında suç duyurusunda bulunması sağlandı.
Herhangi bir durumda gerekli olabilecek yasal işlemler için avukata 
vekalet verildi.
8 aylık çocuğu ile birlikte sığınma evine yerleştirildi.
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•	 Sonuç:
Sığınma evinden ayrıldı. Ev tuttu. Boşanma davası açtı.

8. Başvuru:
•	 KAMER’e nasıl ulaştı?
Diyarbakır’dan, KAMER Acil Yardım Hattı Servisi’ne kendisi baş-
vuru yaptı.
•	 Başvuru tarihi: 03.11.2003
•	 Eğitim durumu: Lise mezunu
•	 Yaşı: 24
•	 Medeni durumu: Bekâr
•	 Neden “yargılandı”?
Çalıştığı işyerinin sahibi tarafından tecavüz edilip hamile kalmış. İki 
aylık hamile olan kadın, öldürülme korkusu içinde KAMER’e baş-
vurdu. Tek istediği şey, çocuğunu aldırmasına yardımcı olmamızdı.
•	 KAMER ne yaptı?
Psikolojik destek verildi.
Sağlık Müdürlüğüne yönlendirildi.
2 aylık bebeğini aldırdı.
•	 Sonuç:
Psikolojik destek almaya devam ediyor. Bekâretini kaybettiği için sü-
rekli korku içinde yaşıyor. Takibi devam ediyor.

9. Başvuru:
•	 KAMER’e nasıl başvurdu?
Gazete muhabiri bir erkeğin telefonla arayarak haber vermesi üzeri-
ne, silahla vurularak öldürülmek istenen bir kadının Dicle Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Acil Serviste yatmakta olduğunu öğrendik.
•	 Başvuru tarihi: 22.12.2003
•	 Eğitim durumu: Okur yazar değil
•	 Yaşı: 26
•	 Medeni durumu: Dini nikah ile evli, iki çocuğu var.
•	 KAMER ne yaptı?
Proje ekibi, Diyarbakır’da bulunan diğer kadın kuruluşları olan
SELİS ve DİKASUM ile görüşerek işbirliği sağlamaya çalıştı.
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Üç kişilik bir ekip oluşturularak hastaneye gidildi.
Acil servisin güvenlik birimlerine nereden ve niçin gelindiği anla-
tılarak yaralı kadın ve doktorları ile görüşme sağlanmaya çalışıldı.
Yapılan görüşmeler sonucunda kadın ve aynı zamanda komşu oldu-
ğu teyzesinin oğlunun ateşli silahla vurularak öldürülmeye çalışıl-
dığı, ikisinin de ölmediği ve güvenlik güçleri tarafından hastaneye 
getirildiği öğrenildi.
Yaralı olan kadın ile görüme sağlandı. Odasında birçok hastanın 
arasında, kafası ve yüzü sarılı olarak yatmaktaydı. Zor konuşmasına 
rağmen, kendisinin ısrar etmesi üzerine yaşadığı olayı anlatmasına 
izin verildi. Kürtçe konuşarak şunları anlattı:
“Beni ve teyzemin oğlunu yine başka bir teyzemin oğlu olan kocam 
vurdu. Beş yıl önce evden kaçarak teyzemin oğlu olan kocam ile 
evlendim. Ailem beni reddetti. Ve o tarihten bu yana benimle hiç 
görüşmediler. Köyümüzden uzakta bir çiftlikte kocam ve çocukla-
rımla, şu anda vurulmuş olan teyzemin oğlu ve ailesi ile birlikte ça-
lışıyorduk. Çok kıskanç olan kocam beni sürekli dövüyor ve ölümle 
tehdit ediyordu. Olay günü kocam üç yaşındaki kızımı yanına alıp 
şehre gitti. Aradan bir saat geçmişti ki, dışarıdan üç el silah sesi duy-
dum. Çıkıp baktığımda kocamın ikimizin de teyzesinin oğlu ve aynı 
zamanda komşumuz olan kişiyi silahla vurmuş olduğunu gördüm. 
Korktum ve eve kaçmaya çalıştım. Bana da iki el ateş etti. Sonra kı-
zımı alıp kaçmış. Beni hastaneye çiftlik sahibi ve köylüler getirip bı-
rakmışlar.”
Doktorlar, kadının çene ameliyatı olması gerektiğini, ancak kimse-
siz olduğu ve nüfus cüzdanı olmadığı için ameliyat edemediklerini 
söylediler. 
•	 KAMER ne yaptı?
Nüfus cüzdanı için Nüfus Müdürlüğü ile görüşmeler yaptı. Kadının 
nüfusta hiçbir kaydının bulunmadığı tespit edildi. Nüfus cüzdanı çı-
karıldı. 
Diyarbakır Valiliği ile görüşüldü. Ameliyat masraflarının Sosyal Da-
yanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılanması sağlandı.
Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile görüşülerek ameliyat 
edilmesi sırasında gerekli destekler sağlandı.
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Ameliyattan üç gün sonra taburcu oldu. Sığınma evine gitmek iste-
medi. Çocuklarını alıp bir süre akrabalarının yanında kalmak iste-
diğini söyledi.
Emniyet Müdürlüğü’nden sağlanan destek ile polis koruması altında 
bütün akrabalarına uğraması sağlandı.
Hiçbir akrabası kabul etmeyince, bir iki gün Diyarbakır’da misafir 
edildi. 
Bu süre içinde yine kadının ısrarları üzerine polis ekibi ile birlikte 
evinin bulunduğu köye gidildi. Köyün yakınlarında jandarma araba-
yı durdurdu. Köyde gergin bir hava olduğu, eğer kadın evine giderse 
olayın büyüyeceği bildirildi. Bunun üzerine geri dönüldü.
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne gitmesi ve sığınma talebinde bu-
lunması sağlandı.
İl Sosyal Hizmet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik desteği sağlanarak 
sığınma evine yerleştirildi.
•	 Sonuç:
Sığınma evinde birkaç gün kalan kadın geri dönüp bir yakınının ya-
nına sığındı. Herhangi bir bağlantı sağlanamadı.

10. Başvuru:
•	 Başvuru tarihi: 25.10.2004
•	 Yaşı: 35
•	 Medeni durumu: Evli, dini nikahlı, üç çocuğu var.
•	 Eğitim durumu: Okur yazar değil.
•	 KAMER’e nasıl geldi?
Bölgede bulunan bir kadın merkezine giderek kendisi başvuru yap-
mış. Kadının başvuru yaptığı danışma merkezi KAMER Acil Yardım 
Hattı Servisi ile telefonla iletişim kurarak ortak çalışıldı.
•	 Neden “yargılandı”?
Eşinin başka bir kadınla evlendiğini öğrenen kadın, buna karşı çı-
kınca tepki görmeye başlamış. Kadın yine de polise gidip kocasın-
dan şikâyet etmiş. Yaşamakta oldukları ilçede geniş ve saygın bir 
aileye sahip olan koca ve ailesi, kadının hem kendi başına polise git-
mesi hem de kocasını şikâyet etmesini suç kabul etmişler. Kadını eve 
kapatıp öldüresiye dövmüşler. Öldürüleceğini anlayan kadın, can 
güvenliğim tehlikede diyerek destek istedi.
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•	 KAMER ne yaptı?
Psikolojik danışmanlık verildi.
Hukuki danışmanlık verildi.
Yüzü ve vücudundaki darp izleri için rapor alındı.
Avukata vekalet verildi.
SHÇEK İl Müdürlüğünden sığınma talebinde bulunması sağlandı.
Sığınma evinin kabul etmesine kadarki üç günlük süre içinde güven-
li bir yerde barınması sağlandı.
Sığınma evine yerleştirildi.
•	 Sonuç:
Halen sığınma evinde kalıyor.

11. Başvuru:
•	 Başvuru tarihi: 02.07.2004
•	 Yaşı: 30
•	 Medeni durumu: Evli, resmi nikahlı. İki çocuğu var.
•	 KAMER’e nasıl başvurdu?
Bulunduğu ülkeden KAMER ile yapılan bir TV programını izleyerek 
telefon başvurusu yaptı.
•	 Neden “yargılandı”?
Başvurucu 11 yıl önce aile içinde kararlaştırılan bir akraba evliliği 
yaparak yurt dışına gitmiş. Ancak kocası ve ailesiyle anlaşamamış. 
Boşanmak isteyince de tehdit edilmeye başlamış. Başvurucu hak-
kında dedikodular çıkarılıp Türkiye’de yaşamakta olan ailesine de 
duyurulmuş. Böylece, ailesi de kadını yargılayarak hakkında ölüm 
kararı vermiş.
•	 KAMER ne yaptı?
Telefonla danışmanlık verildi. 
Türkiye’deki işlemleri için hukuksal danışmanlık verildi.
Bulunduğu ülkedeki kadın merkezleri ile görüşmesi sağlandı.
Ailesiyle yeniden iletişim kurması sağlandı.
•	 Sonuç:
Boşanabilmek için gerekli yasal işlemleri başlattı. Ailesi ile ilişkile-
rini düzeltti. Ailesi destek olmaya başladı. Ölüm tehlikesi kalmadı.
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12. Başvuru:
•	 Başvuru tarihi: 08.10.2005
•	 Yaşı: 27
•	 Eğitim durumu: Okur yazar değil.
•	 Medeni durumu: Resmi nikahlı, yedi çocuğu var, beş aylık
hamile.
•	 KAMER’e nasıl geldi?
KAMER’den destek almış başka bir kadın tarafından yönlendirilerek 
KAMER’in Acil Yardım Hattı Servisine başvurdu.
•	 Neden “yargılandı”?
On iki yıllık evli, yedi çocuk sahibi ve beş aylık hamile olan kadının 
kocası işitme engelli. Bu nedenle evin tüm dışarı işleri ile kadının 
ilgilenmesi gerekmiş. Sık sık dışarı çıkmak zorunda olan kadının 
komşuları hakkında dedikodu yapmaya başlamışlar. 
Kadının kocasına, “senin karın her fırsatta dışarıya çıkarak erkekler-
le buluşuyor” demişler. Koca duyduklarına sinirlenip karısıyla ko-
nuşmuş ve duyduklarının yalan olduğu konusunda yemin etmesini 
istemiş. Kadın ve kocası konuşarak anlaşmışlar ama bu arada erke-
ğin ailesi dedikoduları duyup öfkelenmiş.
Aile meclisi toplanıp kadınla ilgili karar almış. Kocaya “karını sen 
öldür, o namusumuzu kirletti; sen yapmazsan biz öldüreceğiz” de-
mişler. Bunun üzerine koca, karısına “ben seni öldürmek istemiyo-
rum, çık git ve kaybol, yoksa ailem seni öldürecek” demiş.
Kadın kocasının uyarısı üzerine evden çıkarak Diyarbakır’a gelmiş. 
Ne yapacağını bilemez bir durumda parkta oturmuş. Taciz edilmiş. 
Kalacak bir yer için para sağlamak üzere taşıdığı satılabilecek şeyleri 
satmış. Ev kiralamak isterken taciz yaşamış. Geçici bir iş bulmuş. İş 
yerinde taciz yaşamış. Yaşadıklarını fark eden bir kadın esnaf tara-
fından KAMER’e yönlendirilmiş.
Kadın KAMER’e geldiği zaman yorgun ve çaresizdi. Can güvenliği 
olmadığını söyleyerek sığınma talebinde bulundu.
•	 KAMER ne yaptı?
Psikolojik destek verildi.
Acil ihtiyaçları karşılandı.
SHÇEK ile iletişime geçilerek sığınma evine yerleşmesi sağlandı.
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•	 Sonuç:
Halen sığınma evinde kalıyor. Takibi devam ediyor. Yedi çocuğu da 
babasında kalıyor.

13. Başvuru:
•	 Başvuru tarihi: 04.03.2006
•	 Yaşı: 32
•	 Eğitim durumu: Okur yazar
•	 Medeni durumu: İmam nikâhlı, bir çocuğu var.
•	 KAMER’e nasıl geldi?
Kadın komşusu ile birlikte gelerek başvurdu.
•	 Neden “yargılandı”?
Anne ve babasını kaybeden kadın, teyzesinin yanında büyümüş. Bir 
iş bularak yalnız yaşamaya başlamış. Tanıştığı bir erkekle bir süre 
sonra evlenmiş. Evlendiğinde, kocasının evli ve çocukları olduğunu 
öğrenmiş ve şok yaşamış.
Kocası, onunla tanıştıkları dönemde eski eşiyle sorunlar yaşadığını, 
eşini cezalandırmak için onunla evlendiğini, artık eşiyle barıştığını 
söylemiş. Bu arada hamile kalan kadın, kocasından ve kocasının ilk 
eşinden şiddet yaşamaya başlamış. Kadını birkaç defa döverek has-
tanelik etmişler. 
Doğum yapan kadın, kocasının ve kaynının onu dövmeleri üzerine 
bir komşusunun desteğiyle gizlice KAMER’e başvurdu. Kadına talebi 
üzerine sağlık raporu alması ve suç duyurusunda bulunabilmesi için 
destek verildi.
Bebeğini elinden alarak onu öldürmek isteyen kocasından kaçarak 
can güvenliğinin sağlanması için ikinci defa KAMER’e başvurdu. Be-
beğinin vekâletini almak ve başka bir ilde bulunan bir akrabasının 
yanına gitmek için destek istedi.
•	 KAMER ne yaptı?
Psikolojik destek alması sağlandı.
Hukuksal danışmanlık alması sağlandı.
Kocası hakkında suç duyurusunda bulundu.
Çocuğunun vekâletini ve nafaka almak için dava açtı.
Başka bir ilde bulunan akrabasının yanına gidebilmesi sağlandı.
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Bebeğinin sağlık giderleri karşılandı.
Bebeği ve kendi ihtiyaçları için nakdî destek verildi.
•	 Sonuç:
Hakkında suç duyurusunda bulunduğu kocası gözaltına alındı.
Davası sonuçlandı ve çocuğunun velâyetini aldı.
Başka bir ilde, akrabasının yanında yaşıyor.
Kadınla iletişim devam ediyor.

14. Başvuru:
•	 Başvuru tarihi: 04.06.2006
•	 Yaşı: 16
•	 Eğitim durumu: İlkokul mezunu
•	 Medeni durumu: Bekâr
•	 KAMER’e nasıl geldi?
Kadın, karakol vasıtasıyla KAMER’e başvurdu.
•	 Neden “yargılandı”?
Hasta ablasına destek olmak amacıyla kız çocuğu, bir süre ablası ve 
eniştesinin evine gönderilmiş. Ablasında kaldığı sürede birkaç kez 
eniştesinin tecavüzüne uğramış. “Eğer bunu ablana veya ailene söy-
lersen, ablanı da seni de öldürürüm” diyen eniştesinden korkan kız 
çocuğu, bu durumu bir süre kimseye söyleyememiş. Daha sonra du-
rumu annesine anlatmış. Annesi önce inanmamış ve onu doktora 
götürmüş. Kızının hamile olduğunu öğrenen annesi, eniştesini ça-
ğırarak konuşmuş. Önce inkâr eden eniştesi, daha sonra yaptıkları-
nı itiraf etmiş. Eniştesinin “istersen onunla da evleneyim, ablasının 
üzerine kuma alayım” demesi üzerine sinir krizi geçiren annesi, ba-
ğırıp çağırmaya başlamış. Bunun üzerine ailenin diğer fertleri olayı 
öğrenmiş. Ailesi, kız çocuğunu “kirlenmiş” olduğu için, eniştesini 
de tecavüz ettiği için öldürmeye karar vermiş. Kız çocuğu bir odaya 
kapatılmış. Eniştesini kızın ağabeyi öldürmüş. 
Kızının öldürüleceğini anlayan annesi, gece vakti onu gizlice kapa-
tıldığı odadan çıkararak karakola gitmesini söylemiş. Evden kaçma-
yı başaran kız, karakola sığınmış. Karakoldaki polisler tarafından 
KAMER’e yönlendirildi.
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•	 KAMER ne yaptı?
Psikolojik destek alması sağlandı
Hukuksal destek alması sağlandı.
SHÇEK ile iletişime geçilerek çocuğun yetiştirme yurduna yerleş-
mesi sağlandı.
•	 Sonuç:
Kız çocuğu, yetiştirme yurdunda kalıyor.

15. Başvuru:
•	 Başvuru tarihi: 10.08.2006
•	 Yaşı: 24
•	 Eğitim durumu İlkokul mezunu
•	 Medeni durumu: Dul, iki çocuğu var.
•	 KAMER’e nasıl geldi?
KAMER’e şahsen başvurdu.
•	 Neden “yargılandı”?
Kadın, yaşadığı şiddet nedeniyle boşanarak çocukları ile ailesinin 
yanına yerleşmiş. Bir süre sonra yurtdışında yaşayan biriyle tanışa-
rak görüşmeye başlamış. Bunu duyan ailesi, “sen başka erkeklerle 
gezerek namusumuzu lekelemek için mi kocandan boşandın” diye-
rek hakkında ölüm kararı vermişler. Öldürüleceğini anlayan kadın, 
çocuklarıyla birlikte KAMER Acil Yardım Hattı’na gelerek başvuru 
yaptı. Başvuru sırasında, can güvenliğinin sağlanması ve çocukla-
rıyla birlikte, sevdiği erkeğin yaşadığı ülkeye gidebilmek için destek 
istedi.
•	 KAMER ne yaptı?
Psikolojik destek alması sağlandı.
Hukuksal danışmanlık alması sağlandı.
Kadının can güvenliği sağlandı.
Yurtdışına gitmesi için yapılacak işlemler konusunda bilgi verildi.
Vize işlemlerinin hızlanması için ilgili kişilerden destek alındı.
Resmi prosedürler gerçekleşene kadar kadın güvenli bir yerde mi-
safir edildi.
•	 Sonuç:
Kadın ve çocukları başka bir ülkeye yerleştiler. Orada sevdiği erkekle 
yeni bir hayata başladı. 
Kadınla iletişim devam ediyor.
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NELER ÖĞRENDİK?

•	 KAMER’in Feminizmi
•	 Bizim İçin Feminizm
•	 KAMER’in Farkındalık Grupları
•	 KAMER’in Farkındalık Çalışmaları
•	 KAMER’in Sivil Toplum Örgütü-Devler İşbirliği Konu-

sundaki Politikası Nedir?
•	 Benim Kürt Sorunum
•	 Yol Öğretir
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KAMER’in Feminizmi
Nebahat Akkoç

KAMER’in kadının insan hakları için yürütmekte olduğu çalışma-
ları  anlatabilmek için, alışılmış dilin ötesinde bir dil kullanmak ge-
rektiğini fark ettik. Bize göre, “ne iş yapıyoruz, nerelerde çalışıyoruz, 
kaç kadın şiddet yaşıyor, kaçına destek olduk, namus adına işlenen 
cinayetler konusunda neler yaptık” gibi sorulara yanıt vermenin öte-
sine ancak böyle bir dil üreterek geçebiliriz.

Tüm bu işler önemli elbette, ama tek başına düşünülmemeleri gere-
kiyor. Her biri, birbirimizden öğrenmemizi, kadın politikamızı oluş-
turmamızı sağlayan sürecin parçası olarak anlamlı.

KAMER’i anlatabilmek için, “nasıl başladık, çalışırken birbirimiz-
den neler öğrendik, neler fark ettik, neler değiştirdik, nereye gidi-
yoruz” gibi soruları yanıtlayarak karşılıklı öğrenme süreci üzerinde 
durmanın daha doğru olacağını düşünüyoruz. 

KAMER, resmi olarak 1997 yılında kuruldu. Ama bu tarihin önce-
sindeki çalışmalar da önemliydi. KAMER fikri, 1993-1995 yılların-
da, şiddetin dorukta olduğu dönemlerde oluştu. 1997 yılında yasal 
bir statü edinildi. Sonraki yıllarda da çalışma alanını sürekli geniş-
letti, yeni projeleri hayata geçirdi.

Halen 23 ayrı ilde devam eden KAMER çalışmalarını ilçelere yay-
mak için çaba harcıyoruz. Binlerce kadın olduk.

Başladığımız dönemlerdeki biz ile şimdiki biz arasında önemli fark-
lar var. O zamanki biz feministtik, şimdiki biz de feministiz. Ama o 
zamanki biz ile şimdiki biz arasında on yıllık çalışmaların kazandır-
dığı bir deneyim farkı var. 

En önemlisi de, o zaman feminist olduğumuzu fısıltı halinde söyler-
ken, şimdi haykırıyoruz. Hep birlikte yüzlerce kadın “biz feministiz” 
diyebiliyoruz.
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Feminizmin aslında bir fark etme ve değiştirme süreci olduğunu 
düşünüyoruz. Bu yazıda feminizmle çıktığımız yolculuğu anlatmak 
istiyoruz.

Başlarken ilk farkındalığımız, “şiddet”le ilgiliydi. Her birimiz doğ-
rudan ya da dolaylı şiddet mağduru oluyorduk. Gözaltında, sokakta, 
işyerlerimizde, hele de evlerimizde…

Neydi bu şiddet?

Bu kadar can yakmasına rağmen, niye herkes birbirine, herhangi bir 
iş yapıyormuş gibi doğal bir biçimde şiddet uyguluyordu?

Bize kadın olduğumuzu her yerde hatırlatıyorlardı. Bunu fark etme-
yen, hatırlamayan sadece biz miydik?

Bu sorular, bizim ev içi denen mahrem alanı, ev içindeki konumları-
mızı fark etmemizi sağladı. Şiddetin en konuşulmayan, en normal-
leşmiş, en alışılmış biçimi ev içinde yaşanıyordu. Şiddetin bu kıs-
mını konuşmak ya yadırganıyor, ya hafife alınıyordu. Çünkü daha 
önemli şiddet biçimleri vardı konuşulacak: Gözaltındaki, sokaktaki 
şiddet…

Biz en zor olandan başladık. Yalnızlaşmayı, dışlanmayı, aşağılanma-
yı göze alarak. Pek çoğumuz, şiddet meselesi üzerine düşünmeye 
önce gözaltındaki, sokaktaki biçimine bakarak başlamıştık. Daha 
sonra şiddetin farklı biçimleri arasındaki bağı kavradık, aslında ev 
içinde yaşananların bütün şiddet çeşitlerinin başlangıç noktası ol-
duğunu gördük.

Kadın çalışması yapma fikrini tartışmaya başladığımız anda, çevre-
mizdekiler ne yapmamız, nasıl yapmamız, kiminle çalışmamız ge-
rektiği konusunda akıl vermeye başladı.

Herkes masummuş gibi davranıyordu. Hiç kimse erkek egemen sis-
temin kendisini de etkilemiş olacağını düşünmek bile istemiyordu.
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Böylece cinsiyetçiliğin ne kadar içselleştiğini, benimsendiğini, nasıl 
kendimize, bütün yakınlarımıza, bütün kuruluşlara ve kişilere bak-
mamız gerektiğini fark ettik. Tam da bu nedenle “bağımsız “ örgüt-
lenmemiz gerektiğinin bilincine vardık.

İnsan haklarından, kadının insan haklarından yana olduğumuzu 
açıklasak da, bağımsızlık ile tarafsızlık arasındaki farkın kolay an-
laşılmayacağını biliyorduk. Buna rağmen bağımsız örgütlenmeyi 
seçtik.

Birlikte çalışacağımız ve destek olmayı planladığımız kadınların bü-
yük bölümü kendilerini Kürt olarak tanımlasalar da, Kürt Kadınları 
Merkezi olmak istemedik. Hem kendimizi tek kimlikle sınırlamak 
istemedik, hem de tek bir kadının bile çok önemli olduğunu düşü-
nerek KAMER’in Kürt olmayan ya da kendisini Kürt olarak adlan-
dırmayan kadınların da merkezi olmasını istedik.

Cinsiyetçiliği sorgulamak için, tüm aidiyetlerimizden bağımsız bir 
alan oluşturmaya çalışırken, kendimiz ve bireysel deneyimlerimiz 
üzerine düşünmeye başladık. Şiddetin ve ayrımcılığın içindeki rolü-
müzü, nasıl ezilip, nasıl ezdiğimizi sorguladık.

“Cinsiyetçiliği fark edip feminizme adım atma aşaması” olarak ad-
landırdığımız bu sancılı dönemden geçerken, yersiz yurtsuzluk duy-
gusunu derinden yaşadık.

Bu geçiş döneminde destek alınacak, dayanılacak tek yerin kadınlar, 
kadın kuruluşları olduğunu da ne yazık ki acı deneyimlerle öğren-
dik. Kadınların bireysel fark ediş süreçlerinin çok acı ve sarsıcı ol-
duğunu, bu dönemde destek ve dayanışmanın çok önemli olduğunu 
gördük.

Şiddetin her yerde ve farklı şekillerde yaşandığını biliyorduk. Biz en 
temel sorun olarak gördüğümüz ev içi şiddet üzerine örgütlenmeye 
gittik. Gözaltındaki, sokaktaki şiddet türleriyle ilgilenen sivil top-
lum örgütleri vardı, ama ev içi şiddet üzerine çalışan hiçbir kuruluş 
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yoktu. Üstelik ev içi şiddetin konuşulması bile herkesi kızdırıyordu. 
Çünkü herkes bu büyük şiddetin bir parçasıydı.

Ev içi şiddet çalışırken, şiddetin gerek en kaba gerekse inceltilmiş 
biçimleriyle karşılaştık.

Bütün kadınların dilleri, dinleri, eğitimleri, ait oldukları sosyal çevre 
ne olursa olsun, çeşitli şekillerde şiddet yaşadığını fark ettik.

İnsandan, insan haklarından yana olduğunu söyleyip kadının insan 
haklarını, cinsler arasındaki eşitsizliği görmezden gelmenin, cinsi-
yetçiliğe nasıl hizmet ettiğinin farkına vardık. Tam da bu nedenle, 
muhalif olduğunu iddia eden pek çok kişi ve kuruluşun kadınlara, 
kadın çalışmalarına, feminizme yaklaşım biçimleriyle sistemle nasıl 
da bütünleştiklerini, aslında muhalif olmak şöyle dursun, cinsiyetçi-
liğin savunucuları olduklarını acıyla fark ettik.

Önemli bireysel farkındalıklar yaşasak da, cinsiyetçi sistemin kişi-
liklerimizde yarattığı derin tahribatı bütünüyle görmenin tek başına 
üstesinden gelinemeyecek bir iş olduğunu anladık. Üstelik hiyerarşi, 
rekabet, ayrımcılık ve “kişisel” sorunların mahremiyet alanında tu-
tulması gibi davranış biçimlerinin sürekli yeniden üretildiğini, bu 
tehlikelerin bir çırpıda fark edilip değiştirilemeyeceğini öğrendik.

Böylece hem destek ve dayanışma açısından hem de karşılıklı öğren-
me süreci açısından, kolektif çalışmanın önemini fark ettik.

Biz eşit ilişkiler kuramadıkça, rekabet duygularımızı alt etmedikçe, 
ayrımcılığın nasıl da incelikli biçimlere bürünebileceğini görmedik-
çe, çevremizdekilere açık davranıp olumlu olumsuz eleştiriler getir-
medikçe, onların bize söyleyeceklerini dinlemeye hazır olmadıkça, 
her zaman cinsiyetçiliği yeniden üretme riski taşıdığımızı fark ettik.

Gelenekselleşmiş değerlerin, bizi nesneleştirmeyi hedefleyen cinsi-
yetçi değerler olduğunu, her birini eksiksiz biçimde sorgulamamız 
ve dönüştürmemiz gerektiğini fark ettik.
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Çünkü yeni bir dünya hayal etmenin, kendimizi yeniledikçe müm-
kün olabileceğinin bilincine vardık. Yargılamayan, aşağılamayan, 
emretmeyen, reçete vermeyen yeni birer insan olmak, empatiye da-
yalı bir dil ve davranış tarzı oluşturmak için çaba harcamaya başla-
dık.

Hangi düşünce ve davranış kalıplarının bizi nasıl esir aldığını gözler 
önüne sermekten utanmadık. Onların bize biçilen rollerin sonucu 
olduğunun, her birini sorgulamadan kabul ettiğimizin, sorgulama 
sürecinin feminizmle mümkün olduğunun ayırdına vardık. 

Geleneksel değerlerin pek çoğunun şiddete boyun eğmeye, itaat et-
meye neden olan, katılımcılığı, şeffaflığı, bireysel gelişimi engelle-
yen, eşitsizliği yeniden üreten değerler olduğunu fark ettik.

Feminizm bu uzun yolculuk sırasında meraklı olmamızı sağladı. Bu 
merak sayesinde farklı kimliklerimizi tanıdık. Tek kimlikliliğin da-
ralmışlığından kurtulup çok kimlikli olmanın zenginliğini yaşamaya 
başladık.

Fark etmenin ve değiştirmenin büyüsüne kapılarak, giderek çoğal-
dık ve büyüdük. Şiddetin biz güçlendikçe zayıflayacağını, dünyanın 
biz değiştikçe değişeceğini öğrendik.

Fark ettiklerimizi, öğrendiklerimizi erkeklerle paylaşmaya başladık. 
Onlara maruz kaldığımız şiddet biçimlerini açıkladık. Erkekliği na-
sıl algıladıklarını, nasıl yaşadıklarını kendileriyle konuştuk.

Konuştukça cinsiyetçiliğin dünyaya hakim olan büyük bir politika 
olduğunu fark ediyoruz. Militarizm ve cinsiyetçiliğin nasıl iç içe geç-
tiğini, birbirini besleyerek yeniden yarattığını görmekteyiz. 

Fark ettiklerimizden bazen korkuyoruz. Bazen yaptıklarımızın yet-
mediğini düşünüp daha etkili, daha büyük şeyler yapmak gerektiğini 
düşünüyoruz. Her seferinde bir süre bocalayıp duraklıyoruz. Ama 
her seferinde, yaptığımız işin tek şansımız olduğunu kabul edip, ye-
nilenerek, yeniden başlıyoruz.
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Hiyerarşinin, ayrımcılığın, şiddetin olmadığı, paylaşım ve dayanış-
manın, şeffaflığın, katılımcılığın, haktan ve haklıdan yana olmanın 
esas olduğu bir dünya için feminizmin vazgeçilmez olduğunu bili-
yoruz.

Biz artık bir, beş, on değil, binlerce kadın olduk. Feminizmle yolcu-
luğumuz sürüyor. Yolculuğumuz sırasında çoğalıyoruz.

Bu yolun uzun ve zor olduğunu biliyoruz.

Türkiye’nin ve dünyanın bütün sorunlarının, bizim de sorunumuz 
olduğunu fark ettik. Tüm bu sorunların çözümünün bizim de ka-
tılımımızla mümkün olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle daha fazla 
görmeye, düşünmeye, çoğalmaya, değiştirmeye çalışıyoruz.
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Bizim İçin Feminizm…

Bu yazıyı yorucu bir yılın ardından grupça yaptığımız bir haftalık 
tatil sırasında yazdık. Aslında tatil dediğim bir çeşit kamptı. Hem 
dinlenecek hem de bol bol konuşacaktık. KAMER’de bazen o kadar 
yoğun bir çalışma temposu içine giriyoruz ki, oturup doyasıya konu-
şamıyoruz. Bu kamp bizim için iyi bir fırsat olacaktı. 

Birkaç konu belirledik konuşmak için. Bunlardan biri de “feminizm” 
oldu. Feminizm üzerine konuşmaya başlarken önce bir çerçeve çiz-
dik. 

“Feminizm bizim için hayatın içinden ne anlam ifade ediyor. Bizim 
için feminizmin Türkiye’nin sorunları, kadın hareketinin sorunları, 
kendi hayatımızın içindeki sorunlar,  fark ettiklerimiz,  gözlemledik-
lerimiz üzerinden anlamı ne?”

Bu çerçeve içinde konuşmaya karar verdik. Eğer feminizmi yaşan-
mışlıklar, deneyimler üzerinden somutlandırarak tartışırsak daha 
anlaşılır, daha çekici olur diye düşündük.

13 Temmuz Pazartesi (2009) sabahı kahvaltıdan sonra teybimizi aç-
tık ve başladık feminizm üzerine konuşmaya. Gerçek isimlerimizi 
yazmak istemedik. İsmin ne önemi var ki! Önemli olan laflar. Ko-
nuşma aralarındaki horoz, civciv, cırcır böceği, Kumlu Tepe’nin su 
sesini hissetmek sizlere kalmış…

***

Yakan Güneş: Ben bir konferansa katıldım. Gayrimenkul yatırımı 
üzerine yapılan bir konferanstı. Çok ünlü bir mimar olan konuşma-
cı, konuşmasının bir yerinde “Toplumun korunması gereken öğeleri 
kadınlar ve çocukları göz önüne alarak çalışmalıyız” deyiverdi. Ben 
delirdim. Kocaman bir salon,  bir sürü mimar, yatırımcı, gayrimen-
kul şirketi sahibi, genel müdürler, banka müdürleri herkes orada. 
Ben dört dönüyorum ama doğrudan bir müdahalede de bulunamı-
yorum. Başkasının aracılığıyla oradayım, doğrudan davetli değilim.
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Sonunda konferans katılımcıları yemekte aynı masa etrafına toplan-
dık. Bu cümleleri söyleyen konuşmacı bizim masamızda değildi ama 
öğrencilerinden bir kadın vardı masamızda.

Ben lafı o konuşmaya ve o cümlelere getirmeye çalıştım. Konuşma-
cının cümlelerini aynen aktardım.

Bu cümledeki ayrımcılığı bilinçli olarak anlamadıklarını hissettim. 
Bana  “Eee… Bunda ne var ki” diyemedikleri için, “Yok canım öyle 
bir şey dememiştir”  şeklinde yaklaştılar.

Ben konuşmacının mutlaka çalışma metni vardır, çıkartın konuşma 
metnini bakalım dedim. “Onu da konferans dışına veremeyiz” de-
diler. 

Ama sanırım konuşmacıya benim tepkimi iletmişler ki akşam yeme-
ğinde beni buldu. Konuşmacıya cümlelerini tekrarlayarak “Siz böyle 
dediniz” dedim. Alanında bir duayen olarak kabul edilen konuşmacı 
çok şaşırdı ve “Bana yaz, sana metni göndereceğim, ben böyle bir şey 
demedim” dedi. Bana asla geri dönmedi. 

Konuşmacıyı yakından tanıyan arkadaşım bir süre sonra “Hocam-
dan haber geldi mi?” diye sordu. “Hayır” dedim “metni göndermesi 
önemli değil, bunu onun fark etmesi önemliydi ve bence fark etti.”  

Eski Toprak: Biz, feminist diyenlerin kendimizi yeni farkındalıkla-
ra, eleştirilere kapattığını düşünüyorum. Biz bu işi anladık, doğru 
yerdeyiz artık, yanlış yapma riskimiz yok zannediyoruz. 

Oysa ben ömrümüzün her şeyi fark etmeye yetmeyeceğini düşünü-
yorum. Hatta bizden sonraki neslin de fark etmesi gereken çok şey 
olacak. Belki onlardan sonraki nesil daha iyi durumda olacak. Eğer 
bizler fark etmekten vazgeçersek, eleştirilmeyi kabul etmezsek hızlı 
bir geri dönüş yaşarız. Ayrıca kimse model olmak zorunda değil. Bir 
kişiyi model almanın kendisi bir hiyerarşi yaratmaktır. Hepimiz de-
neyerek öğreniyoruz.

Dumanlı Dağ: Benim en son deneyimim şöyle,
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Dünya’nın bir yerinde kendine “feminist” diyen bir akademisyen, 
şiddetin ve yoksulluğun yoğun yaşandığı bir alanda bir çalışma ya-
pıyor. Çalışmanın sonunda alandan bir takım eleştiriler alıyor ve 
kendini mutsuz hissediyor. Bu mutsuzluğun pek çok sebebi olabilir 
elbette. Doğru dil ve yaklaşım bulunamamıştır, çalışmanın çerçeve-
si iyi çizilememiştir, ilişkilerde bir sınırsızlık söz konusu olmuştur, 
alandan çalışmaya katılanların hassasiyetleri söz konusudur gibi…

Ama akademisyen feminist kadın kendine bakmak, kendinde bir 
şeyler fark etmek yerine zaten şiddet ve yoksulluğun yoğun yaşandı-
ğı yerlerden mutlu dönmenin mümkün olmadığını söyleyerek geçiş-
tirdi yaşanan durumu. Oysa önüne kendini fark etmek için önemli 
bir fırsat çıkmıştı. Bunu değerlendiremedi. Muhtemelen ben her şeyi 
fark ettim, ben hata yapmam noktasından yaklaştı meseleye. 

Eski Toprak: Şu sıralar Türkiye’de yeni siyasi partiler kuruluyor ya 
da kurulmalı. Çünkü bu alanda ciddi bir boşluk var. Biz feministler 
için hayatın bütün alanları siyaset yapılabilir alanlar, siyaset yapma 
biçimini yeniden tarif ettik ama yine de ben siyasi partilerin duru-
munu ve yeni çalışmaları merakla izliyorum.

Yeni oluşumlardan birinin sorumlusu bir TV programında diyordu 
ki, “sistemler çöktü, eskinin eleştirisini yapabiliyoruz artık. Öyleyse 
yeni dünyanın yeni siyasi partileri kurulmalı. Biz bir oluşum başlat-
tık. Katılımcı bir çalışma yöntemimiz var. Biz kurucular engellileri, 
çevre sorununu, ekonomik meseleleri, kadın meselesini gündemi-
mize aldık”

Bu cümle o oluşumun eskinin tekrarından ibaret olduğunu görme-
me yetti.

Ben bekliyorum ki bir gün şöyle bir başlangıç yapılacak:

“Biz toplumsal cinsiyet sorununu fark eden ve sorgulayan kadın ve 
erkekler yeni bir oluşum başlatıyoruz.”
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Kadınlar yeni oluşumların çalışma alanlarından biri değildir. Ka-
dınların ve erkeklerin “kadınlık” ve “erkeklik” rollerini sorgulayarak 
birlikte başlatacakları oluşumlar ancak “yeni” olacaktır.

Dalgalı Su: Ben olduğum gibi kalmalıyım, diyen değişime açık ol-
mayan daha üstten, daha hiyerarşik olan ve feminizm budur diyen, 
sorgulamayan, öğreten, öğrenmeye açık olmayan kadınlar yüzün-
den, “feminizm buysa ben değilim” diyen kadınlar da çıkıyor.

Eski Toprak: Ben hayvanların ve bitkilerin insanları mutlu etmek 
için var olduğunu düşünüyordum. Feminizmle birlikte ilk hiyerar-
şinin insanın doğaya hükmetmesi üzerinden başladığını düşünüyo-
rum. Bir ağacın altındaki canlı iken, ağaçların yerinde göklere uza-
nan binalar yapıp oralarda yaşamayı becermişiz. 

Yakan Güneş: Ve o ağaçlardan izin almadan.

Eski Toprak: Evet, bir yer küre ve içinde canlılar var. Canlılar in-
sanlardır, hayvanlardır ve bitkilerdir. Bizim farkımız aklımız sadece. 
Aklımızı iktidar kurmak üzere kullanmışız ve dünyayı bu hale ge-
tirmişiz. Benim için son beş yılın en önemli farkındalığı bu. Şimdi 
biz yaşlanıyoruz, dünya da eskiyor. Dünyayı o kadar çok kirlettik ve 
eskittik ki ne olacağını bilmiyoruz. 

Kumlu Tepe: Ben her konuda fikrim olsun istiyorum ama bunu na-
sıl becereceğimi bilemiyorum. Mesela bir sayfa okuyorum ve düşü-
nüyorum, okurken bir şeyler fark ediyorum ama fark ettiğim şeyin 
adını koyamıyorum. Onun sancısını yaşıyorum.  Kendi başıma fikir 
oluşturamıyorum.

Eski Toprak: Sen mi fikir oluşturamıyorsun? Hangi konuda mesela? 

Kumlu Tepe: Evet ben fark ettiğim şeyin adını koyup anlatamıyo-
rum bazen.

Eski Toprak: Bence gayet güzel fikir oluşturuyorsun. Bence fikir 
oluşturabilmek için önce öğrenmek lazım. Sen iyi öğrendiğin ko-
nularda hem çok iyi fikir oluşturuyorsun hem de aklına yatmayan 



105

uygulamaları tartışıyorsun. Örneğin şiddet çalışma teknikleri konu-
sunda çok iyisin bence. Hatırlarsan bir bölge gezisinde şiddetinden 
kurtulmak için gelen bir kadınla görüşme odasına girilmeden yapı-
lan görüşmeyi kesmiştin. Çünkü çok iyi biliyordun ki, her kadının 
hikâyesi özel ve gizlidir. Bizim merkezlerimize gelen kadınlar bunu 
bilmeyebilirler ama biz biliyoruz ve görüşme odalarını bu nedenle 
hazırladık. Sen her şeyi bir anda öğrenmek ve her konuda fikir oluş-
turmak istiyorsun. Feminizm merak etmek ve öğrenmektir demiştik 
ama her şeyi aynı anda öğrenemeyiz. Ayrıca her şeyi öğrenmemiz ve 
bilmemiz de gerekmiyor bence. 

Kumlu Tepe: Evet dünyanın bütün sorunları ilgilendiriyor beni. Ot-
ların içinde yürüyen böcekler dahil. Feminizm öğrenmektir bence. 
Ama bazen anlayamıyorum veya eksik kalıyor.

Dumanlı Dağ: Sen KAMER’e geleli on yıl oldu. Geldiğin zaman 
mantı yapıyordun. Şimdi mahalle çalışması yapıyorsun. Acayip bir 
yol kat ettin bence. Herkes her şeyi öğrenmek zorunda mı? Ya da her 
şeyi aynı anda öğrenebilir miyiz? Bence önce merak başlıyor sonra 
öğrenme süreci, sonra da oluşan bilgi ve deneyimi paylaşmak. Her 
şey bir anda olmuyor ki! Bir örnek ver hangi konuda fikir oluştura-
madığını düşünüyorsun.   

Kumlu Tepe: Mesela bir Kürt sorunu ve çözüm yolları tartışılıyor 
son zamanlarda. Bazı tartışmaları dinliyorum ve doğru bulmadığım 
şeyler olduğunu görüyorum ama ifade edemiyorum. 

Sessiz Tufan: Bence ifade ettiğin sorun, fikir oluşturamamak değil. 
Farklı bir şey. “Söylersem ne olur” endişesi, bizde cinsiyetçi sistemin, 
hiyerarşik yapının öğrettiği bir davranış biçimi yaratıyor. Bence sen 
çok güzel fikir oluşturuyorsun. 

Kumlu Tepe: Hayır,  anlatamıyorum.

Kabuklu Fıstık: Bu bir soru, feministlerin her şeyi bilmek veya öğ-
renmek zorunda olduğunu mu düşünüyorsun? Veya her toplantıda 
ille de bir söz söylemek zorunda mıyız?
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Eski Toprak: Ama bunu bence hepimiz yaşıyoruz. Mesela ben insan 
doğa ilişkisini fark ettikten sonra okumaya, gözlemeye ve izlemeye 
başladım. Ayrıca öğrenmenin de sonu yok. Yeter ki biz öğrendikleri-
mizle her şeyi bildiğimizi zannedip, mutlak bir dil kullanmayalım. O 
zaman kendimizi kapatıyoruz. 

Parlayan Yıldız: Çok iyi biliyorum ki, bir feminist olmak istiyorum 
ve kalan hayatımı birey olarak yaşamak istiyorum. Gerçek çabam 
bu doğrusu. Ne kadar kendimi, yaşadıklarımı, toplumu sorguladım, 
değiştirdim diye düşünsem de farkındalık sürecim bitmiyor. Bun-
ca yıldır bana öğretilenler, arkadaşlık, dostluk, karı-kocalık, anne-
lik rolüm bana neler yaptı? Her birini sorgulayıp değiştirmeye ça-
lışıyorum ama düşüncelerim ve davranışlarım bir bütünlük içinde 
olmadığı zaman ikilem yaşıyorum. Değiştiremediklerim olduğunu 
görüyor ve kendimle çatışıyorum. Belki aykırı düşüp yalnızlaşmak-
tan korkuyorum. 

Eski Toprak: Bence feminizm aykırı düşmektir aynı zamanda. Yoksa 
sistemin dışına nasıl çıkabiliriz ki? Aykırı düşünüp sonra ilkelerimi-
ze uygun olan davranış şeklini bulmaya çalışıyoruz.

Parlayan Yıldız: Ya ben sabırsızım ya da bulunduğum ortam çok 
geniş ve değiştirmek zor, bilemiyorum.

Eski Toprak: Zor elbette. Ama fark ettiklerimizi geliştirdiğimiz yeni 
dil ve davranışları hızlı bir şekilde kabul ettirmeye çalışmıyoruz ki. 
Diğer insanların farkındalık yaşamadığını düşünüyoruz, evrensel 
düşünüp yerel çalışmak gibi önemli bir ilkemiz var. Bunları önümü-
ze koyarak fark ettiklerimizi nasıl fark ettireceğimizi bulmaya çalışı-
yoruz. Yöntem geliştiriyoruz. Yoksa dünya ile kavga etmeye başlarız. 
Niyetimiz üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Tüm farkındalıklarımı-
za rağmen değişmeyen bir çevre içinde yaşamak zor elbette. Ama biz 
bir tercih yaptık, bütün zorluklara rağmen fark ettirmeye çalışacağız. 
Bu bir sabır işi, yöntem işi…

Parlayan Yıldız: Bir yıl önce “herkes neden beni anlamıyor” diye 
düşünürdüm. Şimdi o noktada değilim. Aynı dili konuşmamızın za-
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man alacağının farkındayım. Önemli olan oluşturduğumuz değer-
lerden ödün vermemek.

Yakan Güneş: Ben teslim olmakla ilgili düşündüm. Çatışma, tartış-
ma, aykırı duruş her neyse bunları bırakmak teslim olmaktır diye 
düşündüm.

Parlayan Yıldız: Çabamın zorluklarını biliyorum. Çok yorulsam 
bile kast ettiğim teslim olmak değil. Tam tersine mücadele, ruhumu 
güçlendiriyor. Daha çok insan beni haklı bulmaya başladı.

Kumlu Tepe: Zorluk bizim çelişkilerimizden doğuyor. Kafamızdaki 
çelişkileri bulup çözmemiz lazım.  

Yakan Güneş: Belki de toplumun kuralları yerine savunduğumuz 
değerleri öne çıkarmak bir çözüm olabilir. Demek istediğim toplu-
mun onayladığı hiyerarşiye karşı görünen davranışlarım olduğunda 
– yaşı büyük, ünvanı büyük birisine – benden beklenen davranışın 
dışında, tepki görecek bir söylemim olduğunda, dürüstlük ve insan 
sevgisi gibi değerleri ortaya koyarak çatışmayı azaltmaya çalışıyo-
rum. 

Ama bir yandan bu mücadeleyi göze alırken, diğer yandan suya yazı 
yazmak değil amacım. İlerlemeyi fark edersek bu yorgunluğu daha 
az yaşayabiliriz.

Dalgalı Su: Belki bir gün “oldu artık” diyebileceğimiz günler de ola-
cak. 

Yakan Güneş: Ama o yetmiyor. Yorgunluk ve sonrasında ortaya çı-
kan yalnızlık duygusu bir insan için çok fazla. 

Dalgalı Su: Zaten fark etmeye başladığın zaman yalnızlaşıyorsun. 
Her birimiz fark ettiklerimiz yüzünden zaman zaman yersizlik yurt-
suzluk duygusu yaşamıyor muyuz?

Eski Toprak: Evet ama bence kurduğumuz yeni bir dünya var. Gide-
rek çoğalıyoruz. Yersizlik yurtsuzluk duygusunu yenebileceğimiz yer 
birbirimizle girdiğimiz dayanışma ortamlarıdır. Yoksa diğer dost-
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luklar, arkadaşlıklar, kardeşlikler, akrabalıklar yetmeyecektir. Başta 
dostluk olmak üzere bunların her birini yeniden şekillendirmemiz 
gerekecek. 

Parlayan Yıldız: Bütün zorlukların üstesinden birlikte ve çoğalarak 
geleceğimize inanıyorum.

Eski Toprak: Senin bir şansızlığın var. Çok içiçe geçmiş akraba iliş-
kileriniz var ve sen bu ilişkileri dışlamıyorsun, dışlamak istemiyor-
sun. Bu ilişkiler yorucu oluyor. Her gün yanında gerçekleşen onayla-
madığın bir duruma şahit oluyorsun ve sürekli mücadele içindesin. 
Bu durumda çok yoruluyorsun. KAMER’i diğer işlerden ayıran şey 
de bu. Vergi dairesinde çalışmak gibi olmuyor. İşten çıktım evdeyim, 
mesai bitti diyemiyorsun. Sürekli bir çalışma bu. Çünkü biz hayata 
dair bir şey yapıyoruz. 

Sessiz Tufan: Akademisyenler için daha da zor feminist olmak, fark 
etmeye ve fark ettiklerini kabul etmeye devam etmek. Her insanın 
aşması gereken egosu, çizdirmekte zorlandığı karizması vardır. Top-
lumda belli bir yere konunca daha da büyük bir sorun oluyor bu. 
Soğan gibi soyulması gereken egomuzu koruyan katlar daha çok, 
bunları soyup atmak daha zor. Bilirkişi olarak görüyor toplum seni, 
televizyonlara, gazetelere demeçler veriyorsun. Feminizmde mese-
le sadece başkalarının uyguladığı, yaşadığımız şiddet ve ayrımcılığı 
fark etmek değil, kendimizin uyguladığı ayrımcılık ve şiddeti de fark 
etmek, fark etmeye devam etmek. Feminizm bir süreçtir, yoksa ben 
feminist oldum bitti değil. 

Eski Toprak: Aslında iki durum var bence. Biri gerçekten fark etme-
diği için öyle davranmak, diğeri fark etmiş olduğu halde davranış ve 
düşünce bütünlüğü içinde olmamak. Birincisi bana kötü gelmiyor, 
ikincisi kötü.

Yeşil Yaprak: Sahtekarlık gibi.

Yakan Güneş: Ayrıca o kişi aynı zamanda bir bilirkişi tavrı içinde 
de olabilir.
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Dumanlı Dağ: Sahtekarlık demeyelim bence. Feminizmden önceki 
hayatlarımıza bakın, biz de sahtekarız Anne başka bir yalan söylü-
yor, sevgilinle buluşmaya gidiyorsun sınava, ders çalışmaya gidiyo-
rum diyorsun. Şartlar yalan söylemeye zorluyor. Kimse bir diğerine 
karşı açık ve dürüst olamıyor.

Yeşil Yaprak: Evet ben annemle konuştum bunu. Ben ona doğruyu 
söylüyorum. O bana bir daha yapma diyor. Böyle olunca bir sonraki 
sefer yalan söylemek zorunda kalıyorum. 

Eski Toprak: Hah işte, bütünlüğümüzü bozuyorlar. Planın, progra-
mın, düşüncen ve duygun bambaşka; yaptığın şey daha başka. Öte 
yandan kendi bütünlüğünü kurabilmiş, kendi kararları doğrultusun-
da yaşayan feministler de acımasızca eleştiriliyorlar. Ben kadınların 
özgürlüğü için çalıştığımız bu alanların bizim özgürlük alanımız 
olamadığını biliyorum, öyle yaşadım. Bu bir tercihtir.  Zaman zaman 
kadın hareketinin yarattığı bu alanları öncelikle kendi özgürlükleri 
için kullananlar oldu ve bunun sıkıntısını hepimiz yaşadık. Keşke 
bunları içerde konuşabilsek. Ama konuşamadığımız için “herkesin 
feminizmi kendine” deyip geçiyoruz.   

Dalgalı Su: Bütün bu davranışlar yüzünden de “feministtir yapar” 
düşüncesi hakim oldu.

Sessiz Tufan: KAMER’in feminizminde çok önemli iki nokta var be-
nim için. Birincisi, hiç bitmeyen bir fark ediş ve sorgulama sürecini 
teşvik etmesi. İkincisi de başka kadınlara hakları olan özgürlük alan-
larını yaratabilmek için çoğu zaman kendi özgürlük alanlarını sınır-
laması. Burada da yerel özellikler ve hassasiyetlerin farkında olarak 
ve saygı göstererek çalışmak büyük önem taşıyor. 

Kumlu Tepe: Veya benim baktığım pencereyle annemin baktığı 
pencere aynı değil,  onun baktığı yere bakarak onu anlayabilmek. 

Dumanlı Dağ: Empati kurarak.

Kumlu Tepe: Çünkü annemi değiştirmek o kadar kolay olamayacak.
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Parlayan Yıldız: Feminist davranışlar sergilemek adına yargılayıcı 
bir üslup kullanarak sadece erkekleri suçlamak ya da herkesi hiçe 
sayan davranışlar içinde olmak, indirgemeci bir yaklaşım, konuyu 
küçültüp basitleştiriyor. Feminizm önce kendimizin sonra bütün bir 
toplumun değişimi ve gelişimi içindir. Bunu unutmadan çalışmak 
lazım.

Eski Toprak: Marjinalleştiriyor, toplumsallaşmanın önünü kesiyor.   

İşleyen Demir: Ben şu sıralar kendimi hiçbir yere ait hissetmiyo-
rum. Bilmiyorum nasıl bir duygudur.
Yakınımda üç erkek var. Babam, kardeşim ve kocam. Beni seviyorlar 
iyi davranmaya çalışıyorlar diye bazen cinsiyetsiz olduklarını düşü-
nüyorum. Ama sonra bakıyorum birbirlerine öyle çok benziyorlar 
ki!
Kocam evlenmeden önce çok farklıydı. 

Kabuklu Fıstık: Ben otuz yıl önce evlendim. Evlenmeden önce bir 
buçuk yıl birlikte yaşadık. Evlendiğim zaman kocam “Dünyayı da 
kurtaracak, beni de” diye düşünürdüm. Benim kahramanımdı. Bana 
hep “Gitme. Evde kal, sen hastasın, ameliyatlısın, dışarısı tehlikeli” 
derdi. O kendi için iş kurdu, ticaret yaptı, ben onun için üniversiteyi 
bıraktım, evde oturdum. Sonra ben KAMER’e gidip gelmeye başla-
yınca bozulduğunu, kızdığını fark ettim. Ona oturup KAMER’i an-
lattım. Yeni dünya bunun üzerine kurulacak dedim. Gerçekten çok 
güzel filan dedi. O harika adam nerde, şimdi dümdüz oldu.

Yeşil Yaprak: Ben KAMER’de çalışmaya başladıktan bir süre sonra 
caddenin karşı tarafında yürümekte olan eski kocamı gördüm. Bo-
şanmadan önce bana kocaman bir adam gibi görünüyordu. Baktım 
o boylu poslu adam nasıl küçülmüş, benden ufak görünüyor. Anne-
me dedim ki “Anne kocam ne kadar küçülmüş, benim boyumda bir 
şey olmuş.”

Sonra anladım ki ne o küçülmüş ne de ben büyümüşüm. Feminizm, 
her şeyi gerçek boyutlarında görmemi sağlamış.
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KAMER’in Farkındalık Grupları
KAMER’den Bir Grup Kadın

Bugün “Farkındalık Grupları” dediğimiz grup çalışmalarımızın baş-
langıcı KAMER’in kuruluşundan önceki dönemlere dayanır.
O zamanki adıyla “bilinç yükseltme” veya “yasal okur yazarlık” dedi-
ğimiz grup çalışmaları 1996 yılında başladı. 
1997 yılında, KAMER açıldığı zaman bu gruplara katılan kadın sayı-
sı ortalama 40-50 kişiyi bulmuştu.
KAMER’in kuruluşunu sağlayan şey, kadına yönelik şiddetin farkın-
da oluşumuz, toplumsal cinsiyet meselesini ve yol açtığı eşitsizlikleri, 
ayrımcılıkları biliyor oluşumuz değildi. O zaman sorgulanan, top-
lumsal cinsiyet konusunda farkındalığı olmayan bir grup için kendi 
başına şiddetti. 
Şiddet konusunda bir merak vardı. Şiddet bir amaca ulaşma, bir ile-
tişim yöntemi olabilir miydi? 
Hem canımız yanıyor, hem de bilmeden şiddeti üretip büyütüyor 
muyduk? Öyle olmalıydı, çünkü şiddet giderek yayılıyor, giderek 
normalleşiyordu. 

KAMER’in bir dizi merak sonucu, sorgulamak için başlamış olması 
bir farklılıktı ve bu farklılık hep devam etti. 
Farkındalık gruplarında her birimiz kendi hikâyemizden kaçtığımı-
zı, duyduklarımızla kendi hikâyelerimiz arasında mukayese yaparak 
halimize şükretmeye çalıştığımızı, kendimizle yüzleşmemek için di-
rendiğimizi hatırlıyoruz. 
“Beterin beteri var” diye diye kaderimize razı olmaya çalışmıştık ya! 
Bundan kurtulmak kolay olmadı. 
Direnen de biz olduk, birileri paylaştıkça direnmekten vazgeçip, 
yüzleşen de. 

Hepimizi en fazla “ben” demek etkilemişti. Kim olursak olalım ge-
nellikle “babam diyor ki, kocam diyor ki, başkan dedi ki, komşular 
dediler ki” diye başlardık konuşmaya.
Sanırım grup çalışmalarında hem en iyi uygulamalarımızdan biri 



112

hem de en fazla bocaladığımız, şaşırdığımız şey “ tamam onlar öyle 
dedi ama şimdi boş ver onları, sen ne diyorsun?” diyebilmek oldu.
Diyeceğimiz pek bir şey olmuyordu, kimse bize ne diyeceğimizi sor-
mamıştı genellikle. Ama farkındalık grubunun en önemli kuralla-
rından biri, herkesten bağımsız kendi düşüncelerimizi oluşturabil-
mekti.
“Bağımsızlık” ilkesi farkındalık grupları sonucunda üretilen en 
önemli politikamız oldu.
Kendimiz için bağımsız durup, düşünebileceğimiz, tartışıp fikir 
oluşturacağımız bağımsız bir alan yarattık. Ondan sonra bizim, her 
birimizin de söyleyecek bir sözü oldu.  
En başından itibaren bir yandan kendimizle yüzleşmeye bir yandan 
da hem bizim kullandığımız hem de kadınlar için yürütülen çalış-
malarda kullanılan “dil”e takılıp kalıyorduk.
“Kadının statüsünü yükseltmek” çok sık kullanılan bir söz olarak çı-
kıyordu karşımıza. Bir grup çalışmasında bunu tartışmıştık. 
Hatırlıyorum şöyle dönmüştü sohbet,
“Sanki bir statümüz var da! Statümüz “kölelik”, statümüz geleneksel 
anlamda “kadınlık”! Statümüz itaat etmek, hizmet etmek boyun eğ-
mek vs... Biz kadının mevcut statüsüne razı değiliz, razı olmadığımız 
bir şeyi yükseltmekten bahsetmemeliyiz”.
Sonra kendi aramızda bir karar verdik. Biz “statü yükseltmek”ten hiç 
bahsetmeyecektik. Eğer bu konuda bir şey söylemek zorunda kalır-
sak, “kadının statüsünü değiştirmek ve yükseltmek” diyecektik.

Bir süre sonra “bilinç yükseltme” lafına takıldık. Hangimizin bilinci 
diğerinden daha yüksekti ki! Hepimiz bu sistem içinde doğmuştuk, 
bu sistemin kurallarıyla büyümüştük. Hepimiz aynı yolun yolcusuy-
duk.
Grup çalışmalarına katılan kadın sayısı arttıkça daha da netleşiyor-
duk. Ne buralarda, ne ülkemizde ne de dünyada, kadınların toplu-
mun eşit bireyleri olarak özgürce yaşadıkları bir yer, bir uygulama, 
bir sistem yoktu. 
Bu nedenle elimizde kullanabileceğimiz bir “bilinç” yoktu ki, onu 
“yükseltmekten” bahsedelim. 
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Bir süreç başlıyordu her birimiz için. Bu süreç içinde kim olursak 
olalım, Türk, Kürt, Alman, Arap, Süryani, Yezidi, Ermeni, hepimiz 
benzer şeyler yaşıyorduk. Hiçbirimiz bir diğerine “bende bir bilinç 
var hadi onu yükseltelim” diyemedi. 
Hepimiz grup çalışmaları sırasında kendimizle yüzleşiyor, acılarımı-
zı, travmalarımızı hatırlıyor, savruluyor, tüm aidiyetlerimizi sorgu-
lamaya başlıyorduk.  
“Bilinç yükseltme” yaptığımız işe uyan bir tanım değildi ama yerine 
yeni bir şey koymak hiç de kolay olmadı. 
Bu konuda tartıştıkça yaşadığımız şeyin “fark etmek” olduğunu fark 
ettik.
Grup çalışmalarında “farkındalık” yaşıyorduk. Birimizin diğerinden 
farkı olmuyordu. Hep birlikte “farkındalık” yaşıyorduk. 

Aramızda bir fark vardı elbette. Farkındalık gruplarına katılmamış 
olan kadınlarla, daha önce katılmış olup, yeni başlayacak çalışma-
larda grup kolaylaştırıcısı olarak çalışacak kadınlar arasındaki fark.

Onu da şöyle tarif etmiştik:

“Farkındalık gruplarında bütün katılımcılar bir halka olmalıyız, hal-
kada bir kopukluk olmamalı, ama grup kolaylaştırıcıları kendilerini 
hem bu halkanın bir parçası gibi hissedebilmeli hem de daha önce 
fark etmeye başlamış olduklarını, şimdi diğer katılımcıların aynı sü-
reci yaşayacaklarını unutmamalı, onlara destek olmalı.”

Bizde “Grup Lideri” sıfatı ilk birkaç gruptan sonra hiç kullanılmadı. 
Hep “kolaylaştırıcı” dedik.

“Liderlik” hem bir üst duruş ifade ediyordu, hem de “farkındalığın 
liderliği” olamayacağını düşündük.

Birimiz diğerinden daha önce, daha kolay, daha fazla fark etmiş olsa 
da, farkındalıkların hiç bitmeyeceğini anlamıştık. 

Grup çalışmalarında halkayı istediğimiz gibi kurduktan sonra(ki 
bu aynı zamanda grup içi güven demektir) her birimiz kendimizle 
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yüzleşmeye çalıştık, unuttuklarımızı hatırlayarak paylaşmaya başla-
dık, aklımızda olup utandığımız için anlatamadıklarımızı anlatmaya 
başladık, her birimiz doyasıya paylaştık. 

Grup kolaylaştırıcıları sadece yönlendiren, kolaylaştıran oldular. 

Bu paylaşımlar sırasında paramparça olduk bazen, öfkelendik, ağla-
dık, acı çektik. Toplantılar hiç bitmesin istedik bazı zamanlar. Çünkü 
kendimizle yüzleştikçe aidiyetlerimizi sorguladık, bazen ana baba-
mıza, bazen kocamıza, bazen kardeşlerimize öfkelendik. Onları gör-
mek istemediğimiz zamanlar oldu.

Sonra oturup bunu da konuştuk. Mücadelemiz erkeklere karşı de-
ğildi. Bizim derdimiz  “kadınlık” ve “erkeklik” rolleri ile ilgiliydi. Biz 
toplumun yüklediği ve bizi köleleştiren “kadınlık” rolüne itiraz eder-
ken, erkeklerin de   “erkeklik” rollerini sorgulayıp fark etmelerini 
sağlamak için sözleştik.

Her toplantıda ayrı bir duygu yoğunluğu yaşadık, bazen kederli, ba-
zen öfkeli, bazen keyifli, bazen çok zayıf ya da çok güçlü hissettik.

Şaşkındık her birimiz, kendimizi keşfimiz bizi şaşırtıyordu.

Bazılarımız anneydi, biz de çocuklarımıza şiddet yaşatmıştık. Kendi 
yaşadıklarımızla yüzleştikçe yaşattıklarımız içimizi yakmaya başla-
dı. Suçlu hissettik, çocuklarımızın yüzüne bakamadık bir süre. Sonra 
oturtup bu durumu da konuştuk.  

Özellikle çocuklarımıza yaşattıklarımızda en ufak bir kasıt yoktu, 
onları sevdiğimiz için, yaptığımız şeyin en iyisi olduğundan emin 
olarak yapmıştık ne yaptıysak. Onları daralttığımızı, sıktığımızı, in-
cittiğimizi giderek nesneleştirdiğimizi hesaplamamıştık. Bilmiyor-
duk ki!

Çocuklarımızla yüzleştik, onlarla bütün duygularımızı paylaştık. 
Cinsiyetçi sistemin anneliği nasıl abarttığını fark etmediğimizi an-
lattık. Çocuklarımızla ilişkilerimiz değişti.
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Bu sistem kadınlara ancak bir erkeğin gölgesinde var olma şansı ve-
riyordu. Birinin kızı, karısı veya annesi olmaktan başka bir var olma 
şekli yok zannediyorduk pek çoğumuz. Birbirimizi severken bile bo-
ğuyorduk bilmeden, bundan vazgeçtik.

Kendimizi keşfettikçe, hayatımızdaki şiddeti, hiyerarşiyi, kapalılığı 
fark ediyorduk. 

Evden başlayan hiyerarşinin, ev dışında da sürdüğünü, yaşam alanı 
büyüdükçe büyüdüğünü gördük. Sonra da hiyerarşinin, sistemin en 
önemli unsurlarından biri olduğunu, ince ince planlanarak uygulan-
dığını fark ettik.

Evde kadın erkeğe, küçük büyüğe, okulda öğretmen öğrenciye, işte 
amir memura itaat ederken ya da itaat beklerken dünyadaki büyük 
politikanın en önemli unsuru olan büyük hiyerarşiyi kurduğumuzu 
bilmiyorduk. 

Kapalılığın nasıl da içselleştirildiğini fark ettik.

“Kol kırılıp yen içinde kalmasın” istedik,

“Kan yerine kızılcık şerbeti içmiş gibi yapmayalım” istedik, ama na-
sıl olabileceği konusunda epeyce bocaladık.

Sonra daha yeni, geçen yıl açıklığı yeniden tarif ettik. Kaçıncı tarif 
edişimiz hatırlamıyoruz ama bu içimize iyice sindi.

Bizden duygularımızı ve düşüncelerimizi paylaşmamamızı iste-
mişlerdi. Duygu ve düşüncelerimiz ne olursa olsun davranışlarımız 
“düzgün” olmalıydı. Aşık, hüzünlü, aç, susuz ne olursak olalım fark 
ettirmemeliydik. Gülmemeliydik, herkesin yanında ağlamamalıy-
dık, fazla konuşmamalıydık. Yoksa ayıp olurdu, günah olurdu, be-
ğenilmezdik. 

Hani “şiddet ruhsal ve bedensel bütünlüğe yapılan saldırıdır” diyo-
ruz ya! 
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Duygularımız, düşüncelerimiz, dilimiz ve davranışlarımız arasında-
ki uyumu bozmuşlar, kapalılığı bu bütünlüğü bozarak kurmuşlar.

“İçimiz kan ağlarken yüzümüzün gülmeye çalışması” bundanmış.

Böyle olunca biz de açıklığı, “duygu, düşünce, davranış ve dilimiz 
arasındaki bütünlüğü sağlamak” olarak tarif ettik. 

Bunu yapmadan birey olamayacağımızı anladık. Bu bir kerede ba-
şarılacak bir şey değil elbette, yıllar alacak ama başka şansımız yok. 
Düşe kalka öğreniyoruz.

İletişim halinde olduğumuz kişi kim olursa olsun, kocamız, baba-
mız, anamız, çocuğumuz, iş arkadaşımız, birbirimiz, kendi bütünlü-
ğümüzü sağlamaya çalışarak iletişim kuruyoruz.

O zaman da yeni bir dil gerekiyor, çünkü kuracağımız iletişim yık-
maya değil, yapmaya yönelik olacak. Yargılamayacağız, dışlamaya-
cağız, küçümsemeyeceğiz. Bugüne kadar kullandığımız dil bunların 
hepsini içeriyordu. 

Bazen dura dura, kekeleyerek konuştuğumuz bile oluyor. Yeni bir dil 
kurmaya çalışıyoruz, yeni bir dünya kurmak için. Yeniden doğmak 
gibi bir şey.

Kolay olmadı elbette, çok zorlandığımız oldu, pes edip gidenlerimiz 
oldu.

Bunların hepsi “farkındalık gruplarında” oldu.

Bu gruplarda önce bize yapılan haksızlıkları fark ettik, çok öfkelen-
dik. Ama öfkemizin bizi boğmasına izin vermemeye çalışarak,  ya-
kın çevremize, sokağımıza mahallemize, ülkemize ve giderek dünya-
ya bakmaya çalışıyoruz.

Her birimiz sıkıştırıldığımız “tek kimlik”ten çıkmak için çabaladık. 
Pek çok kimliğimizi keşfettik. 
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Anlatacak çok şey var aslında,  

2007 yılında 10. yaş günümüzü kutlarken anlatmak istediğimiz her 
şeyi bir cümlede toplamaya çalıştık. Demiştik ki;

“Kadınlar kendi şiddetleri ile baş ederken geliştirdikleri yöntemlerle, 
yeni bir dünya hayal etmemizi mümkün kılıyorlar.”

Buna çok inandık, yeni bir dünya ancak eskiye dair her şeyin sor-
gulandığı, yerlerine yenisinin koyulduğu  “farkındalık gruplarıyla ”, 
hepimizin ortak mücadelesiyle kurulacak.

Eğer bu olmazsa, yeni başlayan her şey eksik, bu nedenle de zaten en 
baştan yanlış olacak…
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KAMER’in Farkındalık Çalışmaları,

“Farkındalık için grup çalışmaları, her birimizin kendi hayatlarımızı 
gözden geçirip, geleneksel konumumuzu fark ettiğimiz, sorguladı-
ğımız değiştirmek için çaba gösterdiğimiz ve yöntem geliştirdiğimiz 
yeni bir dil, iletişim yöntemi geliştirdiğimiz, yeni dünyanın tohum-
larını attığımız bir çalışmadır.”

“Haftada bir toplanıyoruz, grup katılımcıları sayısı en fazla 15 olabi-
liyor, 14-15 hafta beraber oluyoruz.”

“Önce “ben” demeyi sonra da alıştığımız yöntemler dışında yöntem-
lerle iletişim kurmayı öğreniyoruz.” 

“Hem ev hayatımda hem de iş hayatımda şiddet yaşadığımı ve uygu-
ladığımı fark ettim. Özellikle çocuklarıma ve öğrencilerime uygula-
dığım şiddeti fark edince çok üzüldüm. Her fırsatta onlarla konuşup 
telafi etmeye çalıştım. O zamanı düşününce, bildiğimin en iyisini 
yapmışım, iyi ki fark edip düzeltmişim.” 

“Konuşmalarıma “ben-bence” diye başlamazdım, çünkü başlaya-
mazdım. Çevremde olup bitenleri hep birileri yorumlar ben onların 
söyledikleri üzerinden düşünür hareket ederdim. Şimdi öyle değil, 
her konuda “ben” diyebilmek için gayret ediyorum. Ailemde, ma-
hallede, ilimizde, ülkemizde dünyada ne olup bittiğini öğrenmeye 
yorumlamaya çalışıyorum”

“Bir sürü davranışın şiddet olduğunu bilmiyordum. Şimdi her gün 
acaba davranışlarımda şiddet var mı diye düşünüyorum ”

“Cinsellik benim için tabuydu, hiç konuşamazdım, ama şimdi hem 
kocamla hem gerektiğinde doktorumla konuşabiliyorum, ayrıca 
başka kadınların da konuşabilmesini sağlamaya çalışıyorum.”

“Bu çalışma benim kendimi yeniden yaratmamı sağladı ama bir 
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süre çok acı çektim. Bütün aidiyetlerim anlamsızlaştı, kendimi yer-
siz yurtsuz hissettim. Tek dayanağım KAMER ve gruptaki kadınlar 
oldu. Sonra yeniden doğdum sanki. Şimdi eskisine göre çok güçlü-
yüm. Herkes beni dikkate almaya başladı.”

Farkındalık gruplarının vazgeçilmez bazı kuralları vardır.

“Akraba ve yakın tanışanlar aynı grupta yer alamazlar, çünkü farkın-
dalık gruplarında kadın olmaktan kaynaklanan ayrımcılık ve şiddet 
deneyimleri paylaşılır. Akraba veya yakın arkadaşların aynı grupta 
olması paylaşımı engelleyebilir.”
 
“Farkındalık grupları, herkesin kendini güvende hissettiği yerler ol-
malıdır.
Kuruluşundan bu yana farkındalık grupları yapan KAMER, nüfusu 
küçük yerlerde artık birbirine akraba veya yakın tanıdık olmayanla-
rın oluşturduğu gruplar kurulamayacağını gördüğü için farklı bazı 
yöntemler geliştirerek farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.
Çeşitli yöntemlerle yürütülen farkındalık grupları 23 il ve bu illere 
bağlı ilçelerde devam etmektedir.
Örneğin, daha fazla katılımlı toplantılar yapmakta, üçüncü şahıs dili 
konuşarak, kadınlara geleneksel statülerini fark ettirmeye çalışmak-
tadır.
Ev gezileri yaparak, tek tek kadınlara ulaşmaya çalışmaktadır.”

Acil Destek Merkezleri,
KAMER’in örgütlendiği bütün illerde hizmet vermekte olan Acil 
Destek Merkezlerinde, kadınların şiddet, namus adına işlenen cina-
yetler veya kadın olmaktan kaynaklanan başka zorlukları aşmak için 
ihtiyaç duydukları destekler hızlı bir şekilde sağlanmaya çalışılmak-
tadır.
Çalışmalardan elde edilen veriler değerlendirilerek sorun tanımlan-
maya ve çözüm yolları yaratılmaya çalışılmaktadır. 
Şiddet konusunda,
Yaşadıkları şiddetten kurtulmak için destek isteyen kadınlarla dört 



120

kere ile sınırlı olmak üzere görüşülmektedir. Bu görüşmeler sırasın-
da şiddet yaşayan kadının yalnızlık ve utanç duygusu giderilmeye 
çalışılmakta, hakları anlatılmakta, nasıl bir destek istediğine karar 
vermesi için kolaylaştırıcı bir rol oynanmaktadır.
Yaşadığı şiddetten kurtulmak isteyen kadınlar desteklenirken uyul-
ması gerekli bazı önemli kurallar vardır:
•	 Destek talebi kadının kendisinden gelmeli. Bu, kadının şiddet-

ten kurtulmak için attığı en önemli adım olacaktır. Talep kadı-
nın kendisinden değil de bir başkasından, bir yakınından gel-
mişse veya biz kadını henüz fark etmediği şiddetinden kurtul-
mak için yönlendirmeye başlamışsak, süreç başlasa bile devam 
etmeyecektir.

•	 Acil Destek Merkezlerinde paylaşılan özel bilgiler, gizli tutulur.
•	 Bir kadın ile çok özel durumlar dışında dört kereden fazla gö-

rüşme yapılmaz.
•	 Kim olursa olsun, yaşadığı sorun ne olursa olsun, yargılayıcı bir 

dil kullanılmaz, reçete verilmez.

Namus Adına İşlenen Cinayetler Konusunda,
“Namus adına işlenecek bir cinayet söz konusu ise uygulanan yön-
tem kısmen değişebilir. Bir kadının hayatını kaybetmesi söz konusu 
olabileceği için, hem kadının Acil Destek Merkezine gelmesi bek-
lenmez, hatta gerekirse gerekli destekler sağlanarak kadının yaşadığı 
yere gidilebilir,
Hem hikâyenin gizliliği ortadan kalkar
Hem de kadının ve Acil Destek Merkezi çalışanlarının güvenliği açı-
sından yürütülecek işlemler belirlenmiştir… 
Kadın korkmuş olabilir, tehlikenin büyüklüğünü görmüyor olabi-
lir…
Muhtemel bir cinayete kurban gidecek kadın ile ilgili ilk yasal iş-
lemler yapıldıktan ve can güvenliği sağlandıktan sonra yeni hayatını 
nasıl kuracağı konusunda karar vermesi için kolaylaştırıcılık yapılır.

Kadın Girişimciliği,
Şiddet yaratıcı ve girişimci ruhu yok eder. Yaşadığı şiddeti fark eden, 
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kurtulmak için çaba harcayan kadınlar, bir süre sonra kaybettikleri 
bu özelliklerini yeniden kazanmaya başlarlar. 
KAMER’in Kadın Girişimciliği Projesi geleneksel konumlarını fark 
edip sorgulamaya başlamış bu kadınların talepleri üzerine planlan-
mış bir çalışmadır.
KAMER, girişimci kadınların kendi işlerini kurmalarına destek ol-
makta ve girişimci kadınların gücüne güvenerek KAMER’in ekono-
mik sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik işler kurmaktadır.

“Genellikle kadınlar söz konusu olduğu zaman işin kalitesine ba-
kılmıyor, bizim ‘kermes ruhu’ dediğimiz bir ruh hali ile kadınların 
ürettikleri veya hizmeti eksik ya da kötü de olsa kabul görüyor. En 
önemli amacımız hizmetin, ürünün en iyisini sunarak, rekabet ede-
rek kazanmak”

“Hasanpaşa Hanı yüzyıllardan beri erkeklerin kullandıkları bir 
mekândı. Şimdi biz kadınlar bu mekânda hem avluyu hem de mah-
zen lokantayı çalıştırıyoruz. Yemeklerimizin de, hizmetimizin de 
çok iyi olması için çabalıyoruz; ancak bu alanı kadınların işletmesini 
içine sindiremeyenlerin direnci bizi çok uğraştırıyor.” 

“Kadın Girişimciliği çalışmalarından pek çok beklentimiz var. 
Kadınlar kendi işlerini kursun istiyoruz.
KAMER yürüttüğü çalışmaların giderlerinin hiç olmazsa bir kısmını 
bu çalışmalardan sağlasın istiyoruz,
En önemlisi de, feminist ilkelerden taviz vermeden kadın girişimci-
liği konusunda nasıl çalışılabileceğine dair bir yöntem geliştirmeye 
çalışıyoruz.”

Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi,
 “KAMER’in Çocuklara Hayat adıyla bilinen erken çocukluk dönemi 
eğitimi ile ilgili çalışmaları önce ihtiyaçtan doğdu.
Kadınlar, KAMER’in çeşitli çalışmalarına katılırken özellikle henüz 
okula başlamamış çocuklarıyla birlikte gelmek zorunda kalıyorlar-
dı... Bu durum kadınların rahat hareket etmesini engelliyordu ve 
çözüm arayışlarının sonucunda, “erken çocukluk dönemi eğitimi” 
konusunda çalışılmaya başlandı.”
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“Zaman içinde erken çocukluk dönemi eğitiminin cinsiyetçiliğe 
karşı geliştirilmiş en etkili çalışma olduğunu gördük. Doğdukları 
zaman, kız ya da oğlan, birer bebek olan çocuklar, erken çocukluk 
dönemi dediğimiz 0–6 yaş grubu içinde geleceğin geleneksel “erkek” 
ve “kadın”ları olmak üzere eğitiliyorlar. Aile, toplum, geleneksel 
yöntemlerle eğitim veren erken çocukluk dönemi eğitimi ile ilgili 
kurumların tümü bunu sağlamak için yarışıyor.
Erkeklik ve kadınlık rolleri bu yaşlarda öğreniliyor.”

“Çocuklar ayrımları, erken yaş dönemlerinde öğreniyor. Kötü-iyi, 
pis-temiz, çirkin-güzel gibi ayrımlarla birlikte ayrımcılığı da öğreti-
yoruz çocuklarımıza.”

“Kızdırma döverim, ayıptır yapma, yemezsen gözün kör olur gibi 
günlük sözlerin yanı sıra bol bol kaba dayak da söz konusu olabil-
mektedir. Buna benzer pek çok şey sayabiliriz. Bunların toplamı bi-
zim neslimizin yaşadığı dünyanın insan biçimini yaratıyor.”

“Yeni dünyanın kurulduğu yerin erken çocukluk dönemi olduğunu 
düşünüyoruz. Bütün bu olumsuzluklardan arınmış bir eğitim mode-
li ile yeni bir dünyanın temelleri atılabilir.
KAMER’in Çocuklara Hayat üst başlığı ile yürüttüğü çocuk çalış-
malarında, 
şiddet ve ayrımcılığın olmadığı,
özellikle cinsiyet ayrımcılığını önleyen yeni yaklaşımların geliştiril-
diği, 
tüm çocukların birbirilerini bütün farklılıkları ile sevdikleri, 
paylaşımdan yana bir yaklaşımla eğitildikleri bir çalışma yürüttük.

Örnekler
“Çocuğun sorumluluğunu anne ve baba arasında paylaştırdık. Ço-
cuğu anne getirirse baba alıyor.”
“Yuvalarımızda zengin, yoksul, engelli, dili farklı çocuklar bir arada 
oluyorlar”
“Kız, oğlan bütün çocuklar günlük işlerde karar ve uygulamalara ka-
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tılıyorlar, bu katılım sırasında alışılmış yöntemlerin dışına çıkılıyor. 
Oğlan çocuklar pazara gidiyorlar, mutfakta birlikte çalışıyorlar, kız 
ve oğlanlar aynı oyuncaklarla oynuyorlar.”
“En önemlisi dilde yarattığımız değişim. Kız–erkek yerine  kız-
oğlan, kadın-erkek denmesini teşvik ediyoruz.”
“Çocukların hayal gücünü geliştiren çalışmalar yapıyoruz. Masalla-
rın sonunu onların bulmasını sağlıyoruz. Aynı masal için on farklı 
son çıkıyor mesela.”
“Yaparak, yaşayarak ve paylaşarak öğrenmeyi teşvik etmek için atöl-
ye çalışmaları yapıyoruz.”

Ortaklaştığımız ilkeler

Bağımsızlık,
“KAMER’in başarıyla yürüttüğü en önemli politikası, “bağımsızlık”tır. 
KAMER kurulmadan önce yürütülen “bağımsızlık” ilkesi en net ve 
vazgeçilmez ilke olarak belirlendi. 
Bu ilke “insan haklarından, kadının insan haklarından yana taraf 
ama yapısal ve düşünsel anlamda bağımsız olmak” şeklinde belir-
lenmişti.
O zaman cinsiyetçilik ile ilgili farkındalıklar bugünkü kadar derin 
değildi. Ancak “şiddet” sorgulanmaktaydı. Nerede ve kim tarafından 
uygulanıyor olursa olsun şiddetin tüm uygulanış şekillerine karşı bir 
duruş vardı.
“Benim şiddetim haklıdır, benim şiddetim masumdur” diyenlerin 
uzağında olmak gerekiyordu öncelikle. Zamanla, cinsiyetçilik ile 
ilgili farkındalıklarımız derinleştikçe, bağımsızlık ilkesinin önemi  
artmaya başladı. Cinsiyetçiliğin yüzyıllardan beri devam eden ince 
ince işlenmiş bir sistem olduğunu,  her yere, iliklerimize kadar nük-
setmiş olduğunu fark ettik. Oyunu bozmak için kadın kadına otu-
rup, nasıl ikincilleştiğimizi, sömürüldüğümüzü konuşabileceğimiz, 
özgürleşme sürecimizin nasıl mümkün olacağına karar verebileceği-
miz bağımsız bir alanımız vardı artık. Bu alanı elimizden almak is-
teyenlerle çok uğraştık. Ölüm tehditleri aldık, tecrit edildik, bağım-
sızlık politikamızı zedelemeye çalışan pek çok  tezgâhla uğraşmak 
zorunda kaldık. Ama bu ilkemizden hiç taviz vermedik.”
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“KAMER’in çalışmalarına katılmadan önce genellikle başkalarının 
kararları doğrultusunda hareket ettik. Annemiz, babamız, ağabeyi-
miz, öğretmenimiz, parti başkanımız,  kocamız, kayınpederimiz ne 
dediyse o oldu. Onların kararlarını kendi kararımız sayarak yaşa-
dık. KAMER’in çalışmalarında “ben dili” kullanmayı öğrendik. İlk 
başlarda o kadar şaşkındık ki! Örneğin ortaya bir konu atılıyor ve o 
konuda “ben” diye başlayarak kendi fikirlerimi söylemem isteniyor-
du. Oysa ben hiçbir zaman “ben, bence”  diyerek başlamamıştım ko-
nuşmaya. Hep “babam, ağabeyim, kocam, bizim parti” falan diyerek 
konuşmuştum. Zamanla alıştım. Bu öyle küçük bir değişiklik değil. 
Fikir ve karar oluşturmak için önce her şeyle ilgilenmek gerekiyor. 
Şimdi evin, mahallenin, tüm ülkenin sorunlarına bakıyorum; bakı-
yorum ki fikir üreteyim, ardından da sorunların çözümü konusunda 
düşünmeye başlıyorum.” 

Ayrımsızlık,
Örnekler;
“Kadınım, Kürt kökenliyim”
“Kadınım, Türk kökenliyim”
“Kadınım, Aleviyim, Zazayım”
“Kadınım, melezim, karmakarışık bir ailem var. Aleviyim, Sünni-
yim, Ermeniyim, Kırmancım” 
“Kadınım, Arap asıllıyım”

“Bizi aynı halkada buluşturan şey kadın olmamız ve cinsiyet eşitsiz-
liği konusundaki farkındalıklarımızdır. Farklı etnik kimliklerimiz, 
inançlarımız olsa da her birimiz kadın olarak benzer şeyler yaşıyo-
ruz. Birbirimizin giyim kuşamı, eğitimi, ekonomik durumu nereden 
geldiğimiz önemli değil, önemli olan ortak kaygılarımız ve ortak ha-
yallere sahip olmamızdır. Kadın olarak yerimizi alacağımız yeni bir 
dünya hayal ediyoruz.”
“Yıllarca ailemdeki kadınlara yapılanlara seyirci kaldım. Ben de far-
kındalık gruplarına girdim ve size yapılanları da bize yüklenen rol-
leri de fark ettim. Aranızda yer varsa bende aynı hayali paylaşmak 
istiyorum”
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Açıklık,
“Bana göre cinsiyetçi sistem kapalılık üzerine kuruludur. Büyük 
toplum, parçalara ayrılmış her birinin kendi içinde yaşaması sağ-
lanmıştır. Böylece cinsiyetçi, militarist sistemi yönetmek kolaylaş-
mıştır. Farklı etnik kimlikler, farklı inanç grupları, aşiretler, ağalık 
sistemleri, hele de aile içi gizlilik... Bunların her biri kendi içinde akıl 
almaz şiddet hikâyeleri, haksızlıklar saklar. Hak hukuk girmez bu 
duvarlardan içeri. Her kapalı yapının kendi içinde uyguladığı ayrı 
bir “hukuk” vardır. Kapalı yapıların kendilerince geliştirdikleri bu iç 
değerler genellikle kadın ve çocukları yok sayan değerlerdir. Kadın-
lar ve çocuklar mal-mülk gibi değerlendirilir. Şiddet, namus adına 
işlenen cinayetler, ensest bu kapalı yapıların örnek uygulamalarıdır. 
Oysa “insan hakları evrensel ve bütünseldir”. 

“KAMER bütün çalışmalarında açıklık sağlamaya çalışır. Bütün bu 
bahsettiğimiz yapılarda açıklık sağlanabilmesi için önce tek tek ki-
şilerin açıklığa inanması ve açık olmayı becermesi gerekmektedir.
Açık olmak  mahremiyeti paylaşmak demek değildir. 
Öncelikle,
Dil, davranış ve düşünce bütünlüğü sağlayarak kendini tanımaktır. 
Şiddet bütünlüğü bozmayı hedeflemiştir ve her birimizin hayatında 
onlarca şiddet hikâyesi var. 
Her birimizin hayatında içimiz kan ağlarken gülümsemeye çalıştı-
ğımız onlarca anı var mesela... Ya da gitmek istemediğimiz bir yere 
gittiğimiz, yapmak istemediğimiz bir şeyi yaptığımız çok olmuştur. 
Öncelikle düşüncelerimize, duygularımıza kulak verip davranışları-
mızı belirlemektir açıklık.

Her birimizi şekillendiren şiddet kültürünün, bizi itaatkâr, edilgen, 
ezen veya ezilen duruma sokmuş olabileceğini kabul edip, her an 
kendimizle ilgili cinsiyetçi bir davranışı fark etme olasılığımız oldu-
ğunu kabul etmektir. 
En doğru, en fazla, en emin durumda olmamaya, kesinlik içinde ol-
mamaya çalışıyoruz. Kendimizi fark etmek veya birinin bize bir dav-
ranışımızı fark ettirmesine açık durumda olmaktır açıklık.   
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Önce kendi bütünlüğümüzü kurmayı beceriyoruz, bu beceri kendi-
mizle yüzleşmemizi, kendimizi tanımamızı sağlıyor. Eğer bunu be-
cermişsek ardından inanılmaz güzel bir süreç başlıyor.
Mesela kendimizle yüzleşirken bize unutturulan kimliklerimizi fark 
edip, dar bir grubun üyesi olmaktan kurtuluyoruz. Farklı pek çok 
kimliğimiz ve aidiyetimiz oluyor, dünyamız genişliyor böylece.
Kendimiz için birbirimiz için açıklık sağlamak en zor işimiz. Yıllarca 
birlikte çalıştığımız ama açık davranamadıkları için yollarımızı ayır-
dığımız çok kadın oldu. Ne yazık ki değişim zor ve uzun bir süreç.”

Şiddetsizlik,
 “KAMER, şiddetin normalleşmesinin ve giderek artmasının sorun 
olarak görüldüğü bir dönemde,  şiddetin aile içinde normalleştiğine 
ve her gün yeniden üretildiğine dair tespitlerden sonra, kadına yö-
nelik şiddetin aile içindeki boyutu üzerine çalışmak üzere kuruldu. 
Kuruluşundan yaklaşık on yıl sonra “Kadınların kendi şiddetleri ile 
baş etmek için geliştirdikleri yöntemlerin, yeni bir dünya hayal et-
meyi mümkün kıldığını” tespit etti.”

Çünkü,
“Biz kadınlar kendi şiddetlerimiz ile baş etmek için çabalarken, aile 
içindeki hiyerarşik yapının kadınları ve çocukları nesneleştiren un-
surlarını tek tek fark edip, bu unsurlarla baş etmek için güçlenmeye 
çalıştık.”

“Ailenin kutsallığı, aile içinde olup bitenlerin gizliliği, yani “kol kırı-
lır yen içinde” kültürünü sorgularken, aslında açıklığın engellenme-
ye çalışıldığını, kapalılığın her türlü kirliliği barındırdığını, şiddetin 
panzehirinin “güçlenme” olduğunu fark ettik”

“Güç” yeniden tarif edildi. “Güç”ün, “farkında olmak, bilgi ve de-
neyimleri paylaşmak, bağımsız davranabilmek, hayatımızı kendi ka-
rarlarımız doğrultusunda yaşayabilmek” olduğunu fark ettik.
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“Şiddetin yüzyıllardan beri davranışlarımızı şekillendiren en temel 
yöntem olduğunu biliyoruz. Şiddetin bütün uygulanış biçimlerini 
fark etmemiz uzun yıllar alacaktır. Bunun bilincinde olmak önem-
lidir.”

Paylaşım ve dayanışma,
“Kadınların güçlenmeleri paylaşım ve dayanışma ile mümkün ol-
maktadır. Paylaşım ve dayanışma hem kadınların birbirlerinin güç-
lenmelerine destek olmalarını sağlar, hem de hiyerarşinin farklı yol-
larla kurulmasını ve sürdürülmesini engeller.
Bu nedenle KAMER yürüttüğü çalışmalarla edindiği deneyimleri 
hem Türkiye’deki hem de dünyadaki kadınlarla paylaşabilmenin yol-
larını yaratır.
KAMER’ in bu kadar geniş bir alanda örgütlenmesini sağlayan ilke, 
paylaşım ve dayanışma ilkesidir. 
Diyarbakır’da başlayan bir çalışma sırasında edinilen tüm bilgi ve 
deneyimler isteyen tüm kadınlarla paylaşılmıştır.”

Evrensel düşünüp yerel çalışma,
“KAMER’in nihai hedefi dünya kadın hareketinin çabası sonucunda 
1979 yılında kabul edilen ve Türkiye’nin de şu anda çekincesiz imza-
ladığı “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığı Önleme Sözleşmesi”nin 
içselleştirilerek kabul edilmesine katkı sağlamaktır.
Verilen haklar, aradan geçen uzun yıllara rağmen gerekli değişiklik-
leri yaratamayabilirler. 
Oysa içselleştirilmiş,  ihtiyaç duyularak istenmiş, yani alınmış haklar 
aynı zamanda hızla uygulanır ve istenen değişikliği yaratırlar.
KAMER, kadın erkek eşitliğini sağlamayı hedefleyen, şu anda dün-
yadaki mevcut en ileri sözleşme olan Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini yerel yöntemler uygulayarak 
ihtiyaç haline getirmeye, talep edilen, alınan, uygulanan haklar ol-
masını sağlamaya çalışmaktadır.
Bunun için geliştirdiği en önemli yöntem, sorunu ve rolünü tarif 
şeklidir.
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“Cinsiyetçi sistemin kadın ve erkeklere zarar veren yerel uygulama-
larını tespit edip, alternatiflerini geliştirmek ve uygulanabilir olma-
larını sağlamak”

“Kadınlara ve çocuklara zarar veren uygulamaların ne olduğu çalışı-
lan her ilde, o ildeki kadınlar tarafından tespit edilir.”

“Geliştirilecek yöntemlerin ne olduğuna da birlikte karar verilir.”

“Çalışılan her ilde söz konusu o ildeki yerel dil ne ise onu kullanarak 
iletişim kurar. Böylece dilden kaynaklı iletişimsizliklerin ortadan 
kalkmasını sağlar.”

“Her kadının kendi feminizmini tarif etmesini sağlar.”

Zorluklar, riskler neler?
“Kuruluşumuz sırasında en çok bağımsızlık ilkemiz nedeniyle zor-
luk yaşadık. Bu zorluk azalmış olsa da devam ediyor. Resmi kurum-
lar da örgütler de gerçekten bağımsız olduğumuza inanmak isteme-
diler. Her biri bizi “diğer taraf ” olarak değerlendirdi.”

“Bazıları bağımsız olduğumuzu anladılar ama bağımsızlık ile taraf-
sızlık arasındaki farkı göremedikleri için düşmanca davranmaya ça-
lıştılar. KAMER’in kadının insan haklarından yana taraf olduğunu 
anlamak istemediler.” 

“Bazı gruplar kendilerinin dünyayı kurtaracaklarını, zaten o sırada 
kadınların da kurtulacağını, bizim ayrıca örgütlenip çalışmamızın 
lüzumsuz, lüks, emperyalizmin bir oyunu falan olduğunu iddia et-
tiler.”

“Tüm bunlar olurken kadınlar öldürülmeye devam ediyordu. Tehdit 
edildik, engellenmeye çalışıldık, enerjimizi tüketecek her yola baş-
vurdular.”
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“Bunlar sadece erkekler değildi elbette. Erkekler dünyasında kabul 
görmeye çalışan kadınların direnci her zaman daha fazla oldu. Çün-
kü bize ne kadar karşı olurlarsa ait oldukları çevrede o kadar kabul 
görüyorlardı.”

“Bu güne kadar yapılan çalışmaları bir başlangıç olarak değerlen-
direbiliriz. Kadına yönelik şiddet konusuna derinlemesine bakıp, 
sorunu tarif ettik. Kendimizi de bir parçası olarak gördüğümüz bu 
sorunun çözümü konusunda yöntemler önerdik. Önümüzdeki süreç 
bu yöntemlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlayacağımız bir 
dönem olacak.”

“İllerde ve kısmen ilçelerde çalışmaya başladık. Henüz köylerde ça-
lışılmadı. Bütün kadınlara tek tek ulaşabilmenin yollarını yaratmaya 
çalışacağız.”

“Erkeklerle de çalışarak onların da “erkeklik” meselesini sorgulama-
ya başlamasını teşvik edeceğiz.”

“KAMER’in politik sürdürülebilirliğini sağlamak için çok çalış-
tık. Şimdi ekonomik sürdürülebilirlik sağlayabilmek için çalışıp, 
KAMER’in uzun yıllar çalışmaya devam etmesini sağlayacağız.”

“Yeni bir dünya için yeni bir dil oluşturmaya çalışıyoruz. Dil, davra-
nış ve düşünce bütünlüğümüzü yeniden kurmaya çalışıyoruz.” 

“Kadınlar geleceği kuruyor”
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KAMER’in Sivil Toplum Örgütü-Devlet İşbirliği Konusundaki 
Politikası Nedir? 

Son zamanlarda, KAMER’in resmi kurumlar ile işbirliği konusun-
da bazı meraklar oluşmaya başladığını görmekteyiz. Bu merakların 
öğrenmeye yönelik olduğunu, kötü niyetli olmadığını kabul ederek 
konu ile ilgili politikamızı tekrar paylaşmayı uygun gördük.  

KAMER, kendi feminizm anlayışını yüzlerce kadının katılımıyla 
belirlemiştir. Bu anlayış aynı zamanda kurumsal misyon olarak al-
gılanmaktadır. 

KAMER bu misyonu “Cinsiyetçi sistemin kadın ve çocuklara zarar 
veren yerel uygulamalarını tespit etmek, alternatiflerini geliştirmek 
ve uygulanabilir olmalarını sağlamak” olarak tarif eder. 

Her il ve ilçede yapılan buluşmalarla, kadınlar, kendilerine ve çocuk-
lara zarar veren yerel uygulamaların neler olduğunu kendileri tespit 
ederler.

Tam da bu nedenle toplumun her kesimiyle kökleşmiş cinsiyetçi sis-
temi fark ettirip sorgulatacak çalışmalar yapmanın önemi büyüktür. 
KAMER’in kadın ve erkeklerle yaptığı farkındalık gruplarında ve 
resmi kurum temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde sağlamaya çalış-
tığı budur. KAMER ilkelerinden ödün vermeden tüm resmi ve sivil 
kurum, kuruluş ve kişilerle farkındalık yaratacak ve kadın hakları 
savunuculuğunu güçlendirecek işbirlikleri oluşturmak için özel çaba 
harcar.

Bağımsızlık, 
İnsan haklarından, kadının insan haklarından yana taraf olmak,
Ayrımsızlık,
Şiddetsizlik,
Hiyerarşiye karşı olmak, (bilgi ve deneyimleri değersizleştirilmeme-
sine dayalı bir eşitlik)
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Evrensel düşünüp, yerel çalışmak,
Paylaşım ve dayanışmadan yana olmak, 
taviz vermediği ve vermeyeceği ilkelerdir.

Bu işbirlikleri sırasında güvendiği tek şey kendi duruşudur. 

Örnekler;
Tüm illerde İnsan Hakları İl Kurullarında, ilçelerde İnsan Hakları 
İlçe Kurullarında yer almak için özel çaba harcamaktadır.
Kent konseylerinde yer almak için çaba harcamaktadır.
KSGM ile işbirliği yapabilmek için çaba harcamıştır. Ulusal Eylem 
Planı hazırlık toplantılarına katılmıştır.
Orada olmayı önemsemiştir  ve benzer çalışmalarda  yer almaya de-
vam edecektir. 
Bakan’ın başkanlık ettiği “Şiddet İzleme Komitesi” içinde olmayı 
önemsemektedir. Söz konusu komitede tüm bakanlıklardan birer 
temsilci yer almakta ve alan çalışmaları sırasında karşılaşılan zor-
luklar konusunda iletişim kurmak mümkün olmaktadır.
Bu nedenle KAMER orada olmayı önemsemektedir ve yer almaya 
devam edecektir. 
KAMER kadınların şiddeti, hele de namus adına işlenecek muhte-
mel bir cinayet söz konusu ise kadının hayatta kalması için gereken 
her şeyi yapmayı, kadının hayatta kalmasını sağlayacak herkes ile iş-
birliği yapmayı görev sayar. Bu işbirliği sırasında kurulan ilişkilerin 
özellikle farkındalık yaratmak konusunda verimli olduğunu gözle-
miştir. 
Bu işbirliklerini arttırmak için çaba harcamaktadır.

Şiddetin farklı uygulanış  biçimleri arasındaki geçişi görür ve kim 
olursa olsun şiddet uygulayan bir erkek ile işkenceci bir resmi görev-
li arasında bir fark olmadığını düşünür.
KAMER polis ve diğer kamu görevlilerinin toplumsal cinsiyet rolleri 
konusunda farkındalık yaşayabilmesi için yürütülen tüm projeleri 
yürekten desteklemekte ve bu eğitimlerin yararını doğrudan gözle-
me/yaşama şansı yakalayabilmektedir. 
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Cinsiyetçiliğin yüzyıllardan beri iliğimize kemiğimize nüksettiğini 
bilerek kendi farkındalığının devam etmesini sağlamak için kendini 
sürekli sorgular.  
Nerede görev yapıyor olursa olsun, herkesin farkındalık yaşamak 
için bir şansı, fırsatı olması gerektiğini düşünerek, dünyanın tam da 
böyle bir süreçte değişeceğine inanır. 

Sivil Toplum Örgütlerini sorunların çözüm yeri olarak görmez. 

Bir kadın kuruluşunun asli görevinin toplumsal cinsiyet rollerinin 
yol açtığı ayrımcılık ve şiddeti tespit etmek, çözüm konusunda yön-
temler geliştirmek ve bu yöntemlerin tartışılmasını, yaygınlaşması-
nı, uygulanmasını sağlamak olduğuna inanır. 

Tüm bu çalışmalar sırasında bulunduğu tüm platformlarda rolünü 
“toplumsal cinsiyet rollerini fark ettirmek” olarak belirlemiştir. Dili-
ni bu role uygun olarak kurmaya özen gösterir. 

Fark ettirmek için herkes ile aynı platformda buluşur ama şiddeti 
savunan hiç kimse ile ittifak içinde olmaz. 

Resmi kurumları, kadınların kendi aralarındaki sorunların çözüm 
yeri olarak görmez. 

Hiçbir ilişkisinde yukarıda yazılı ilkelerinden taviz vermez.

KAMER dedikodunun cinsiyetçi bir iletişim yöntemi olduğunu dü-
şünür ve dikkate almaz.

En ulaşılmaz yerleşim birimlerine ulaşıp, ulaştığı yerlerde doğrudan 
sorunun sahipleri ile çalışır ve onların görüşleri doğrultusunda şe-
killenir. Politikalarını bu şekilde belirler. 

Üstten gelen, otorite kurmaya, yıpratmaya çalışan cinsiyetçi unsur-
ları ve onların iletişim tarzlarını görür değerlendirir, tavrını belirler 
ve işine devam eder,  dikkate almaz.
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Benim Kürt Sorunum

Nebahat Akkoç

Değerli misafirler, hoş geldiniz…
Bugün iki kere teşekkür etmek isterim. 
Öncelikle bu önemli toplantının düzenlenmesinde emeği geçen her-
kese teşekkür ediyor, ikinci teşekkürümü de konuşmamı bitirirken 
yapmak istiyorum.
Bildiğiniz gibi KAMER Eylül 2007’de 10. kuruluş yıldönümünü kut-
ladı. Kutlamalar için hazırladığımız posterde;
“Kadınların şiddetten kurtulmak için geliştirdikleri yöntemlerin 
yeni bir dünya hayal etmeyi mümkün kılacağına inanıyoruz” yazı-
lıydı.
Bu cümleyi kurabilmemiz için on yıldan uzun bir sürede, otuz bin-
den fazla kadınla şiddet üzerine çalışmamız gerekti.
Ciddi bir emek harcanarak elde edilen bu önemli deneyim bir kez 
daha gösterdi ki kadına yönelik şiddet; huysuz, hasta, eğitimsiz, yok-
sul, işsiz ya da alkolik bir erkeğin uyguladığı şiddet değildir. 
Kadına yönelik şiddet, hiyerarşinin, ırkçılığın, ayrımcılığın, milli-
yetçiliğin, savaş, çatışma ve şiddet kültürünün inşa edildiği bir baş-
langıç noktasıdır aslında. Sistematiktir, planlıdır, öncelikle kadınları 
bertaraf ederek, itaat etmelerini sağlayarak militarist bir sistem kur-
mayı hedefler. 
Kadınlar yaşadıkları şiddetle baş etmeye çalışırken  (ki bunu ancak 
şiddet dayanılmaz bir boyuta geldiğinde yapmaya başlıyorlar), her 
biri militarizmin unsurlarından biri olan hiyerarşiyi, ırkçılığı, ay-
rımcılığı, milliyetçiliği, savaşları sorgulamaya da başlıyorlar. Bunları 
sorguladıkça değişip dönüşüyorlar.
Dönüştükçe de, bütün insanların farklılıklarıyla değerli olduğu, ay-
rımsız bir dünya hayal etmemizi mümkün kılıyorlar. 
Şiddetimizi fark etmek, sorgulamak bütün aidiyetlerimizi, ezberle-
diklerimizi yerle bir eder. Bu  dönemi acı çekerek, savrularak, yersiz-
lik yurtsuzluk duygusu hissederek geçiririz.
İşte bu dönemde kadınların birbirleriyle dayanışması çok önemlidir. 
Bu dayanışma bir keşif başlatır.
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Her durumu, her ilişkiyi, her yazıyı yeniden yeni bir gözle inceleyip 
daha önce göremediklerimizi görüp tanımlamaya, yeniden anlam-
landırmaya başlarız.
Yeniden doğmuş gibi oluruz. Çünkü artık bu dünyada birinin kızı, 
karısı, bacısı, anası, bir örgütün ya da bir partinin sorgulamayan, tek 
görevi uymak ve uygulamak olan üyesi olmaktan çıkarız. Nesne ol-
maktan çıkar hayatımızın öznesi oluruz. 
Bunu başarabilmek her şeyi kendi akıl süzgecinden geçirmek de-
mektir. 

Bu süreci yaşamış kadınlardan biri olarak, bütün sorunları olduğu 
gibi “Kürt Sorunu”nu da kendi kurduğum dil, kendi hikâyem üze-
rinden yeniden tanımlamaya çalıştım.

Benim “Kürt Sorunu’’m Ne?
Benim “Kürt sorunum;
Kütçe konuşulmayan bir evden Kürtçe konuşan arkadaşlara özene-
rek bakmak, onlar kalabalık bir aradayken daha keyifli göründükleri 
için, onlardan biri olmak için çaba harcamak,
“Önce Türkçe’yi iyi öğren sonra Kürtçe de öğrenirsin” diye çıkışan 
anam ve babam, buna rağmen Kürtçe öğrenmek için harcadığım ço-
cukça çaba,
Bizim evde neden Kürtçe konuşulmadığına dair merakım,
1970 yılında Manisa Kız İlköğretmen Okulunda öğrenciyken tiyatro 
provasına geç kaldığım için bana, ‘’Pis Kürt!’’ diye bağıran edebiyat 
öğretmenim Türkan Hanım,
1970 ya da 1971 yılında ‘’Kürtçülük’’ yaptıkları iddiasıyla Silvan’da 
bir meydana toplanan,  tek sıra olmaları, amuda kalkmaları, yerde 
sürünmeleri emredilen her yaştan onlarca erkek ve  onları seyreden 
kadınlar, 
1971 yılında ilk görev yerim olan Dicle’de ve Dicle’nin Zeydan kö-
yünde Türkçe bilmeyen çocuklarla Kürtçe konuşarak da anlaşama-
mak ve üçüncü bir dil, Zazaca öğrenmek için çaba harcamak, bu dili 
çok kısa bir süre içinde öğrenmek,
1980 darbesi, tutuklanan kocam ve ağabeyim için yaptığım cezae-
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vi ziyaretleri, cezaevi önündeki kadınlarla dostluğum, Kürtçe ya da 
Zazaca konuşan Türkçe ve okuma yazma bilmedikleri için hiçbir şey 
yapamayan, her biri içeridekilerden yaşadığı onlarca şiddet hikâyesi 
anlatan ve cezaevi kapılarında horlanan, dövülen, gözaltına alınan 
kadınlar,  
Türkçe bilmediği için oğluyla konuşamayan kayınvalidemin yüzün-
de donan acı ve benim bu duruma isyanım,
1991 EĞİT-SEN Şube Başkanlığım ve her gün bir ölüm haberi, öldü-
rülen, ölümden dönen sevgili öğretmen arkadaşlarım,
Ölmeye ve öldürmeye karşı çıktığım için geçirdiğim soruşturmalar 
ve aldığım cezalar,
Şiddete karşı bir güç oluşturma hayali ile kurduğumuz Demokrasi 
Platformu,
Demokrasi Platformu’nun yaptığı çeşitli etkinlikler ve en önemlisi 
de bireysel başvuru hakkı ile ilgili konferans, sonra AİHM’e başlayan 
bireysel başvurular,
Birincisini 1992 yılında başlattığım ve 2000 yılına kadar devam eden 
hukuk mücadelem,
1993 yılında öldürülen kocam,
1994 yılında başlayıp 1997 yılına kadar devam eden gözaltı ve işken-
celerim, şiddeti ve kadın olmayı sorgulamaya başlayışım,
Şiddeti ve kadın olmayı sorgularken her gün giderek büyüyen me-
raklarım,
Bizim evde niye Kürtçe konuşulmadığına dair keşiflerim. Anne-
min babasının, dedemin Tunceli’nin Ovacık ilçesinin Garip Uşağı 
Köyü’nde öldürüldüğünü, annemin aslında Alevi olduğunu ama 
Sünni-Türk bir aile tarafından büyütüldüğünü, babamın Urfa’ya 
Van’dan göç etmiş muhacir bir ana babanın çocuğu olduğumu öğ-
renmem,
Evimizde niye Türkçe konuşulduğuna, sokaktan niye bu kadar kor-
kulduğuna, Zazaca’yı kısa sürede ve keyifle öğrenmemin nedenleri-
ne dair keşiflerim,
Kadın kadına bağımsız bir alan yaratarak çalışma isteğimiz, 1997 
yılında kurduğumuz ve her gün yeni katılımlarla büyüyen KAMER,
Kamplara bölünmüş bir bölgede hele de kadın olarak bağımsız dü-
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şünebilmenin, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün hiç bitmeyen be-
deli, kara çalmalar, tehditler, hiç bitmeyen engellemeler,
Şiddet, çatışmalar, korkular, acılar ve tüm bunların içinde her gün 
artarak kadınların fark edişleri, sorgulamaları, yüzleşmeleri…
Şiddet tarafında durarak muhalefet yaptığını zanneden, bu duruşla-
rıyla bağımsız kadın hareketini ezmeye çalışanları güçlendiren, bu 
duruşlarıyla kadınların direnişine zarar veren ablalar, ağabeyler,
Şiddet ve umutsuzluk içinde, kadınlarla birlikte yeni bir umut yara-
tabilmenin mutluluğu,
Her gün yeni şiddet ve çatışma haberleriyle sızlayan yüreğim,, 
İşte benim ‘’Kürt Sorunu’’m bu.

Ben olsam ne yapardım?
Ben ve biz, KAMER’li bütün arkadaşlarım, bütün zorluklara rağmen 
şiddete karşı bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. 
Duruşumuzla, şiddetsizlik tarafında yer alarak Kürt sorununun çö-
zümü için önemli bir şey yaptığımızı düşünüyoruz.
Ama yine de “ben olsam ne yapardım” diye düşündüm.
Ben olsam; ‘’Birlikte savaştık, birlikte öldük; biz bu devletin asli 
unsuruyuz’’ diyerek mevcut iktidarın ortağı olmaya çalışmazdım.  
Bunu hiç düşünmez ve söylemezdim. Eğer bu anlama gelebilecek 
sözlerim olduysa tüm ezilenlerden, dışlananlardan özür dilerdim.
İktidarı paylaşmak için yapılan kavgalar benim kavgam olamazdı.
Savaşları, şiddeti, çatışmaları durdurmak için elimden gelen bütün 
çabayı gösterirdim. 
Hiçbir gerekçe şiddeti haklı görmemi sağlayamazdı. Şiddeti gerek-
çesiz reddeder, sivilleşmeyi becerir, tüm sivil kuruluşların desteğini 
alarak haklı taleplerime ulaşmak için şiddet içermeyen yollarla mü-
cadele etmenin yöntemlerini geliştirirdim.
Böylece cezaevinde, dağlarda ömür tüketen insanların sosyal yaşa-
ma katılmalarının önünü açardım.
Şiddetten arınmış bir kültür yaratmak için örgütlenen, şiddetin ola-
ğanlaşması ile cinsiyetçilik arasındaki bağlantıyı görebilmiş, kadın-
ların özgürleşmesi için çalışan bağımsız kadın kuruluşlarının önünü 
tıkamak yerine, desteğini almaya çalışırdım.
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Cinsiyetçiliğin yüzyıllardır devam ettiğini, her birimiz tarafından 
içselleştirilip sürdürüldüğünü görür ve cinsiyetçiliği sorgulayan ça-
lışmaların bağımsız olması gerektiğini anlar, bunları teşvik ederdim.
Benden farklı olanı, benim yanımda durmayanı düşman saymaz, 
farklılıkların zenginleştirdiğine, düşünceyi ifade özgürlüğüne, ör-
gütlenme özgürlüğüne inanarak dinlemeye, anlamaya, yararlanma-
ya, ikna etmeye çalışır, ikna olmaya açık olurdum.
Esas olanın insan olduğunu hiç unutmaz, kimliğimi bulmaya çalışır-
ken sadece 100 yıl önce bu topraklarda kimlerin yaşadığını, onlara 
ne olduğunu düşünmeye çalışırdım. 
Kendimi mağduriyet üzerinden var etmeye çalışmaz, herkesin mağ-
duriyetini fark eder, çözümün bir parçası olmaya çalışırdım. 
Sorunun çözümün benden başladığına inanır, dil ve davranışlarımı 
bu inançla yeniden kurmaya çalışırdım.
Tek çözümün katılımcı demokraside olduğuna inanır, bu konuda 
söylenenlere kulak kabartırdım. 
Kadınların katılımcı demokrasi konusundaki çığlıklarını duyardım.
Kadınlar diyor ki;
Bağımsız düşünüp davranabilmek hakkımız olsun istiyoruz!
İnsanların kutuplaşmadığı, herkesin çeşitli aidiyetlerle zenginleştiği 
ama kendi kararları doğrultusunda yaşadığı bir dünyası olsun isti-
yoruz.
Nesneleştirilmenin sadece biz kadınların sorunu olmadığını gördük. 
Katılımcılığın sağlanmadığı tüm süreçlerin birilerini nesneleştirdi-
ğini biliyoruz. 
Hiyerarşinin olmadığı bir dünya istiyoruz! 
Bunu isterken, başkalarının sahip olduklarını değil, kendi sahip ol-
duklarımızı paylaşarak başlamayı öneriyoruz. Hiyerarşinin günlük 
hayat içinde son derece önemsiz görünen davranışlarla her gün ye-
niden kurulduğunu artık görüyoruz. Hiç kimseyi, hiç kimsenin bilgi 
ve deneyimlerini değersizleştirmeden bir ilişki geliştirmenin müm-
kün olduğunu, bu sorunun ve çözümünün herkesin kendisinden 
başladığını uzaklarda aranmaması gerektiğini biliyoruz artık. 
Gücü elinde tutanların yönettiği bir dünya istemiyoruz.
Ayrımcılığın olmadığı bir dünya istiyoruz!
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Herkesin farklılıklarını yaşama konusunda özgür olmasını, kimse-
nin farklılıkları nedeniyle aşağılanmamasını, dışlanmamasını istiyo-
ruz. Ayrımcılığın panzehirinin tanışmak, konuşmak ve duygudaşlık 
kurmak olduğuna inanıyoruz. Aslında her insanın bir diğerinden 
farklı olduğunu, bu ayrımı yaparken kullandığımız sıfatların sorunlu 
olduğunu görmemizin ayrımcılığın çözümü için bir başlangıç oldu-
ğunu biliyoruz.
Şiddetin olmadığı bir dünya istiyoruz!
Şiddetin bütün uygulanış biçimleri ile fark edildiği, hiçbir gerekçe-
nin şiddetin meşrulaşmasını sağlayamayacağı bir dünya özlüyoruz.
Paylaşım ve dayanışmanın esas olduğu bir dünya istiyoruz!
Bildiklerimizi, gördüklerimizi, başarılarımızı, yetkilerimizi ve so-
rumluluklarımızı paylaşarak güçleneceğimiz bir yaşam istiyoruz.
Yerel özelliklerimizi kaybetmeden evrensel insan haklarına uygun 
yaşamak istiyoruz!
Yaşadığımız yer, konuştuğumuz dil, ekonomik durumumuz, eğiti-
mimiz ne olursa olsun tüm insanların farklılıkları ile yaşamlarını ev-
rensel insan hakları normlarına uygun sürdürebildikleri bir dünya 
umuyoruz.

Konuşmamı bitirirken, ikinci teşekkürümü de etmek istiyorum. Ben 
bağımsız bir çalışma yaptığım için, cinsiyetçiliğe karşı bir çalışma 
başlattığım için son on yıldır cezalıydım. 
Bu bölgede, böyle bir toplantıda ilk kez konuşma şansım oldu.
Bana bu şansı veren Heinrich Böll Vakfı’na ve Diyarbakır Barosuna 
çok teşekkür ederim. 
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YOL ÖĞRETİR…

KAMER’in çalışmaları, sayıları giderek artan gönüllüler tarafından 
yürütülüyor. “Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar” sö-
züne inancımız, şiddet nedeniyle KAMER’e başvuran çok sayıda ka-
dının çalışmalarımıza katılması ile pekişti. Gördük ki, acıları sağalt-
manın yolu o acıya odaklanıp onu büyütmek değil, başkalarına el 
uzatmak, birlikte iyileşmekmiş…

Şiddetle mücadele kolay bir iş değil. El yordamıyla yapılacakların 
sınırları var. Elbette baştan beri bunu bilerek, kendimizi eğitmeye 
çalıştık. Farkındalık gruplarıyla, süpervizyon alarak, danışmanla-
rımızdan yararlanarak, eğitim programları düzenleyerek… Aynı 
zamanda, yolun öğrettiğini de hatırımızda tuttuk. Birbirimizi din-
leyerek, deneyimlerimizi paylaşarak, yazarak, okuyarak, anlatarak 
öğrendik. Bu yola düşecekler için ilham verici olabileceğini umarak, 
bu deneyimlerimizden küçük parçalara yer verdik… Kendi dönü-
şümümüzü, yolda öğrendiklerimizi, bulduğumuz pratik (ve bazen 
komik) çözümleri kayda geçmek için…

Mahalle çalışmalarına  gittiğim zaman  kendimden yola çıkarak biraz 
hüzünleniyorum. Çünkü kapısını çaldığım birçok kadının  farkındalık 
yaşamadığını görüyorum, hissediyorum.
Şunu düşünüyorum: Ben KAMER’de olmasaydım, benim de kapımı 
çalacaklardı ve ben de fark etmeden birçok şey paylaşacaktım. 
Belki de kadınlığımdan haberim bile olmayacaktı. Ama farkındalık 
yaşamış bir kadın olarak, başka kadınların kapısını çalıp oları bü-
tün özverimle dinlemek, anlamak ve destek olmaya çalışmak beni çok 
mutlu ediyor. 
Ben grup çalışmasından sonra kendim için önemli kararlar almaya 
başlamıştım. 
Eskiden olsa kendim için alacağım kararları birilerine onaylatma ge-
reği duyardım. Çünkü özgüvenim yoktu. Hayatımı çevreme göre ya-
şardım. Fakat iyi ki KAMER’deyim ve iyi ki fark etmişim. 
2 yaşında bir oğlum var. Onu nasıl büyüteceğime dair bir fikrim var. 
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Fark etmeseydim “erkektir yapar” deyip geçerdim.  
Şimdi ise güçlüyüm, kararlıyım ve bu dünyada kadın olarak varım.
Ne olursa olsun kimse beni yıldıramaz ve bastıramaz.
Duygularım, haklarım, insanlığım var benim. Kadınlığım var benim.
 ***

Dün çok lüks dairelerin bulunduğu bir binaya girdim. Karşılıklı iki 
daire vardı. İlk dairenin kapısını çaldığımda içerde bir kalabalık oldu-
ğunu gördüm. Ailece toplanmışlardı, beni içeri davet ettiler.
Hepsi çok mutlu görünüyorlardı.  Enerjileri bana da iyi geldi.
Sonra oradan çıkıp ikinci dairenin kapısını çaldım. Kapıyı açan kadın 
o kadar hüzünlüydü ki, bir anda ben de kötü oldum. Sohbet ederken 
zorla evlendirildiğini söyledi. Bu durumla daha önce defalarca karşı-
laştığım için şaşırmadım. Kadını KAMER’e davet ettiğimde kolumdan 
tuttu, “gel sana bir şey göstereyim ama korkma” dedi.
Yine birkaç kere “korkma” dedi. İçeri girdim yerde bir yatak vardı. Yor-
ganı kaldırırken de “korkma” dedi. Ben de “yok gerçekten abla kork-
muyorum” deyince yorganı kaldırdı. 
Yorganın altında engelli oğlu yatıyordu. Kadın oğlunu öperek ağladı 
“ben bunu nasıl bırakıp geleyim, bırakamam, gelemem” dedi.
Hayat ne garip diye düşündüm. İki karşılıklı ev iki ayrı hayat. Bir ta-
rafta derin bir acı, bitişikte coşkulu bir sevinç. Çok etkilendim.
***

Eski ben, çok alıngandı, kırılgandı, çabuk ağlardı, güvensizdi, hakkı-
nı savunamazdı, çok saftı, sinirliydi ama söyleyemezdi içindekileri. 
Umutsuzdu, hayata dair bir beklentisi yoktu. 
Babasını sevmezdi. Bütün olumsuzlukları babasına bağlar hayatını 
mahvettiği için ondan nefret ederdi. Ve başarısızlıklarını hep bu du-
ruma bağlardı.
Yeni ben, eskisi kadar hassas değil ama duyarlı, eskisi kadar sık ağla-
mıyor.
Sakin ama hakkını savunuyor, içindekileri rahatlıkla söylüyor.
Artık hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını öğrendi. Kendine güveni 
tam ve güçlü. 
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Hayata dair umutları ve planları var.
Babasından hala nefret ediyor, ama hayatını etkilemesini izin vermi-
yor
Yeni ben neşeli hayattaki tüm olumsuzluklara rağmen.
Ve KAMER’e çok şey borçlu, bana yeni beni verdiği için.
***

Benden 2 yaş büyük olan ve ikizi ölen ablamla iki yıl sonradan ikiz 
olmuşum. Beni onun kapatılmayan kimliği ile kaydetmişler. 
Gerçek doğum tarihim 1969 ama kimlikte 1967 yani ben zaten dünya-
ya gelirken bile ayrımcılığa uğrayarak gelmişim.
KAMER’le tanışmam 2006 yılında oldu. Bunu hem geç tanıştığım 
için bir kayıp hem de hayatımın dönüm noktası olarak tanımlıyorum. 
KAMER’in Her Kadın İçin Bir Fırsat Projesi kapsamında ilimizde  
yapmış olduğu farkındalık grup çalışmasıyla tanıştım. Gruba giderken 
“ben zaten her konuda bilgili ve tecrübeliyim ne alabilirim ki” diyerek 
gittim. Önyargılıydım ama daha ikinci grupta büyülendim. 
Sorgulamaya başladım, grup ilerledikçe fark ettiğim tek şey benim o 
güne kadar kadın olamadığımdı.
Evet evliydim, iki de güzel kızım vardı. Ama kadın değilmişim, cin-
siyetçi zihniyetim, tabularım o kadar çok ağır basmış ki, kadınlığımı 
unutmuşum.
Ben sorguladıkça canım yandı, canım yandıkça da sorgulamaya de-
vam ettim. Yıllar oldu ama sorgulamam hiç bitmiyor.
Çok mükemmel olduğumu düşünürken,  hiçbir şey olamadığımı anla-
mak çok zor gelmişti. Ne büyük bir egom varmış. Her şeyi onu besle-
mek için yapmışım. 
Havuzumu kirli değil de temiz suyla doldurabilmeyi başardım gibi 
ama daha uğraşmam lazım.
Şimdi “ben bir kadınım” diyebiliyorum. Haklarım var ve bu hakları-
mı koruyabilmek adına mücadeleme devam ediyorum. Kızlarım için 
umutluyum. Onlar KAMER’le birlikte büyüyorlar ve sorgulamaya 
şimdiden başladılar. 
Hatta sekiz yaşındaki kızım bana bir gün çok kızmış, “anne kadın hak-
ları diyorsun ama çocuk haklarından haberin var mı?” demişti. 
Çok hoşuma gitmişti. 
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Büyük kızım 12 yaşında regl oldu,   bütün akrabaları çağırarak pasta 
kesmiştik kutlamıştık.  
Yine büyük kızım sınıfta Bülent Ersoy’un cinsel tercihi ile alay eden 
bir fıkra anlatılınca  “onun cinsel tercihidir, olabilir” deyip gülüşmelere 
son noktayı koymuştu. Bunu evde anlatınca çok sevinmiştik. 
Bütün bunlar KAMER’in sayesinde oldu. KAMER beni bulduktan 
sonra ben de kendimi buldum.
Şimdi benim 23 ilde bir sürü kız kardeşim var. Onlarla birlikte kadının 
insan haklarından yana olup,  cinsiyetçi sisteme karşı mücadele ver-
meye devam ediyoruz.
Ben inanıyorum ki dünya değişecek ve bunu kadınlar başaracak. KA-
MER sayesinde ben de değişimin bir parçası olacağım.   
***

Benim hayatımdaki ilk değişim KAMER’ den birinin gelmesiyle baş-
ladı. 

Ben yıllarca iyi bir eş, iyi bir anne olmak için çok çabaladım ve sanırım 
bunu da başardım.

Ama hep bir şeyler eksikti, ben yoktum. Genç kızken babamın ve an-
nemin kızıydım, evlenince bir eştim, çocuklarım olunca onların anne-
siydim. 

Peki ben kimdim? 

Çocuklarım büyüyünce  bunu sorgulamaya başladım.

Ben ne istiyorum?

Bu arada KAMER’e gitmeye başladım. Farkındalık çalışmalarına ka-
tıldım.  

“Ben dili”ni bilmeme rağmen bunu hiç uygulayamamıştım. Artık ken-
dim için bir şeyler yapma zamanı  gelmişti.

İlk önce üniversite  sınavına girdim(40 yaşında). Bunu başardım, şu 
anda 2.sınıf öğrencisiyim. Bu benim en büyük hayalimdi, çok mutlu-
yum.

Başka bir mutluluğum da KAMER’deki projede yer almam.

Hayatımda daha çok güzellikler olacağına inanıyorum.
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Duygu ve düşüncelerimi nasıl anlatabilirim bilmiyorum. 

O kadar çok büyük değişiklik oldu ki hayatımda. En güzeli var oldu-
ğumu fark ettim. Kadın olduğum için mutluyum. Daha önceleri hep 
“şansım olsaydı oğlan doğardım” diye düşünürken şimdi tam tersini 
düşünüyorum. 
Kızım adına, kendi adıma çok şanslı olduğumu düşünüyorum. 
KAMER bana çok şey fark ettirdi. Ben de aileme, çevremdeki insanla-
ra fark ettirmeye çalışıyorum. Kimsenin beni yönetmesine izin vermi-
yorum. Kendimdeki değişikliğe özgüvene ben bile   şaşırıyorum. 
Evin dışına çıkarken bile birilerinden izin istiyordum. Bazen izin ver-
miyorlardı. Ama şimdi il dışına toplantılara katılıyorum. Çarşıya çık-
mamı istemeyen aile bireyleri şimdi benimle gurur duyuyorlar. 

Gruba ilk  katıldığım gün ben “Allaha çok şükür mutluyum, bir soru-
num yok” demiştim.  Meğer yaşadıklarımın, yaşattıklarımın farkında 
değilmişim. Kadınım bunlar benim yaşayacağım şeyler diye birçok şid-
deti kendim bile kabullenmişim. Bunları fark edince çok kızdım, çok 
ağladım.
Şimdi kendimi tanıdım ve güçlüyüm artık.
Mahallede kadınlarla konuşunca diyorum ki, keşke bütün kadınlar 
KAMER’e gelebilse, gruba katılabilse. 
***

Feminist olduğum için hep KAMER’de çalışmak istiyordum. Çok iste-
diğimden olsa gerek, KAMER’le tanıştım. Farkındalık grup çalışma-
sında, farkındalıkların bitmediğini öğrendim. Feminist olmama rağ-
men, zaman zaman empati kuramadığımı, yargılayıcı, daha da ilginci 
cinsiyetçi bir dil kullandığımı fark ettim. 
Uzun süre konuşurken zorlanmıştım. Çünkü alıştığım dili ya da keli-
meleri çöpe attığım için, yerine kullanacağım kelimeyi bulana kadar 
“ııım, aa” diyerek zaman kazanıyordum.
Bir taraftan çalışmalarımızı sürdürürken, diğer taraftan da resmi ku-
rumlarla ziyaretlerimizi yapıyorduk. Bu ziyaretlerimizde kullandığı-
mız yeni dilimizle resmi kurum çalışanlarına farkındalık yaşatıyoruz. 
***
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Yol Hikayeleri

Erzurum’a gidiyorum, aylardan Ocak.  Kar yağıyor, otobüste sekiz ka-
dın var gerisi erkek.  Bingöl’ü geçtik Çat yolunda tam virajı dönecek-
ken büyük bir gürültü ile çığ düştü. Otobüsün çığın altında kalmaması 
bir mucize neredeyse. 
İleriye gidemiyoruz. Otobüsün şoförü geriye dönmemiz gerektiğini 
söyledi.
Yol daracık, dönüş yapmak mümkün değil. 
Bingöl’e kadar bayağı uzun bir yolu geri geri gitmeye başladık. 
Bingöl’e vardığımızda saat 02.00’yi gösteriyordu. Önce bizi bir erkek 
yurduna götürdüler, sandalyelerde oturduk. Daha sonra otobüs şoförü 
bize acıdığından olmalı  “kadınları ben kendi evime götürmek isti-
yorum, bu gece devam edemeyiz ancak yarın sabah yol açılır. Böyle 
sandalye üstünde olmaz bacım” dedi.
Biz sekiz kadın şoförün evine gitmek üzere yola koyulduk. Daha ön-
ceden haber vermiş olmalı, soba gümbür gümbür yanıyor, sobanın 
üzerindeki çaydanlık fokur fokur kaynıyor,  tertemiz yataklar serilmiş 
yerlere. Ortam güzel, birbirini tanımayan sekiz kadın var. Fırsat bu 
fırsattır diye düşünerek başladım konuşmaya. Evin genç kızı da katıl-
dı bize ve ben başladım KAMER’i anlatmaya, ardından da küçük bir 
iletişim grubu yaptım. 
Kadınlar çok mutlu oldular, uyumadılar, durmaksızın sorular sor-
dular. Kadınlar uykuya daldıktan sonra evin genç kızı yanıma geldi, 
“yüksek okul kazandım ama beni göndermiyorlar, hala şansım var. 
Kaydımı dondurdum ne olur babamla konuşsanız. Eğer siz söylerse-
niz bana izin verir.”dedi. “Erkek olsam hiç düşünmeden yollardı ama 
kadın olduğum için başkaları ne der diye engelliyor” diye dert yandı. 
Eee ben hiç durur muyum? Sabahın ilk ışıkları ile uyandığımızda şoför 
de bizi almaya gelmişti, yürürken ona yaklaşarak hem teşekkür ettim 
hem de “ne kadar akıllı bir kızınız var, çok zeki, neden üniversiteye git-
miyor” dedim. “Eminim çok başarılı olur, ilerde onunla gurur duyarsı-
nız” dedim. Adam bana baktı rengi kaçmıştı “he dedi zaten o kazandı 
ki” dedi, “size söylemedi mi?” 
“Yooo” dedim “ben onunla başka konularda sohbet ettim.”
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“Evet  ben de biliyorum kızım çok akıllı, çok hanımdır, sağlık sorunları 
vardı o nedenle bu dönem gitmedi ama önümüzdeki dönem hemen 
başlayacak” dedi. 
“Mutlaka haberim olsun kaptan” dedim, “çok sevinirim başlarsa”...
“Vallah bacım söz seni arayıp haber verecem” dedi. 
Veee yaklaşık bir ay sonra Erzurum Otogarında rastladım Kaptan’ a. 
“Kızı gönderdim ha” diye seslendi.
“İyi yapmışım değil mi?” dedi.
Nasıl sevindiğimi anlatamam, anlatılmaz bir duyguydu. Yaşamak la-
zım.
***

Kars’tan Ağrı’ya gidiyorum. Ağrı’ya gidebilmek için Horasan’a gidip 
oradan aktarma yapmak gerekiyor. Horasan’da Ağrı’ya gitmek için 
otobüs bekliyorum, hava çok soğuk ve ben bir kahvehanenin önünde 
bekliyorum. Simsarlık yapan 12-13 yaşlarında bir erkek çocuk “ara-
banın ne zaman geleceği belli olmaz, çok bekleyebilirsin, yollar çok 
buzlu” dedi.  
Dışarıdan bakınca kahvehanenin içi çok sıcak görünüyor, soba yanı-
yor ve içerisi erkek dolu. Sıcaktan camlar buharlaşmış. 
İçimden bir ses “gir içeri, gir içerde otur” dedi. 
Öyle ya, değişim böyle başlıyordu ve ben bu değişimi sağlamak için 
yollardaydım.
Karar verdim ve içeri girdim. Birden bir sessizlik oldu, içerideki bütün 
erkeklerin bakışları üzerime toplandı. Hiç umursamadan en ortadaki 
masaya geçerek “bir çay alabilir miyim?” dedim.  Sessizlik devam edi-
yor, çıt çıkmıyor şaşkın şaşkın bana bakıyorlardı. 
Çayım geldi. Kahveci de çayı öyle bir koydu ki masaya, kafama atar 
gibi. Bir yandan da gözlemliyorum tepkilerini birkaç dakika sonra 
normale döndüler ama daha kısık sesle konuşuyorlar. 
Derken simsar çocuk geldi yanıma ve bana dedi ki “senin kocan var-
dır?” 
“Yok” dedim. “Neden sordun?” dedim  “Ne olmiş kocana” dedi. 
“Ölmüş” dedim. “Ha belli oluyor” dedi. 
Hiç şaşırmamıştı, kocası olmayan bir kadının böyle davranması nor-
mal gelmişti çocuğa. 
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“Hele otur” dedim. 
“Sence bir kadının kahvede oturması çok mu kötü bir şey?” 
“Tabi abla, burada kadınlar sokağa bile çıkamazlar, kaldı kahveye gir-
mek” dedi.
“Ama” dedim “dışarısı çok soğuk ve ben çok beklemek zorundayım ne 
yapmalıydım? Aramızda ne fark var ki?  Burada otursam ne olur ki?” 
dedim.
“Olmaz abla” dedi, “sen oturursan başka kadınlar da beklerken içeri 
girerler olmaaaz”! Anlatmaya çalıştım fakat ikna olmadı galiba. Bu 
arada hasta bir kadın ve kızı da kapıda bekliyorlar ve bana bakıyor-
lardı. Sanırım benim orada oturuyor olmam onları cesaretlendirdi ve 
onlar da kahveye girdiler. Bunu gören çocuk hemen bana dönerek “aha 
gördün ben sana dedim”! Bir süre sonra araba geldi ve Ağrı’ya doğru 
yola çıktım.
Bir hafta sonra tekrar oradan geçerken içeride birkaç kadın vardı. 
Çocuk bana “ya abla sen oturmasan bugüne kadar herkes bu kapıda 
donirdi eyi oldi” dedi. 
Şimdi o çocuk büyüdü, her geçişimde sohbet ediyoruz. Bayağı bir de-
ğişim fark ettim. Kadınlara yaklaşımı çok farklılaşmış. Bu değişim 
hikâyesi küçücük çok küçük bir şey. Ama hep böyle başlamaz mı deği-
şimler? Yavaş yavaş ve derinden.
***
Erzincan’a gidiyorum yine kış ve çok kar var. Tunceli-Erzincan arası 
yolda 32 tane çığ tüneli var. Sabah saat 10.00’da Tunceli’den çıkmışım, 
öğleden sonra Erzincan’da grup çalışması var. Kadınlar beni bekliyor-
lar. Tam ağlayan kayalar civarında bir tünele yaklaşırken, (ağlayan 
kayalar yaz kış gözyaşı akıtırlar, onlara bakarken benim ve tüm ka-
dınların gözyaşlarını hatırlıyorum)  tünelin öbür ucundan büyük bir 
gürültü koptu ve her yer karardı. Çığ düşmüştü biz de tam tünelin 
çıkışında mahsur kalmıştık. Yanımda bir kadın oturuyor. Biz yine 
kadın olmaktan kaynaklanan sorunları konuşuyoruz. Çok acıklı bir 
hayat hikâyesi var kadının. O anlatıyor ben dinliyorum. Sonra ben 
KAMER’i anlatıyorum. Kadın “hemen ben sizin gönüllünüz olmak is-
tiyorum bu konuda ne gerekirse yaparım; benim kızlarım, kız kardeş-
lerim var, hepsi şiddet yaşıyor, hepsinin böyle kurumların varlığından 
haberdar olmaları gerekiyor” dedi.
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Biz otobüste öyle bir sohbete dalmışız ki! Diğer yolcuların paniği bizi 
çok ilgilendirmiyordu. Şoför dedi ki, “kimi arayacaksanız arayın haber 
verin biz en az dört saat buradayız, karayolları gelecek, yolu açacak 
ve biz devam edeceğiz”. Hemen aklıma geldi, “şimdi Nebahat benden 
haber alamazsa telaşlanır; önce arayıp ona haber vermeliyim, o da 
Erzincan’ı arayıp kadınlara haber vermeli” diye düşündüm. Telefonlar 
çekmiyor, üstelik açız. Bir yolcu çantasındaki ekmek peyniri hepimize 
paylaştırdı. Arabanın içi soğudu, hareket etmek lazım. Araçtan çıktık 
nefes alacak alan yok. Kah aracın içinde hareket ederek kah aşağı inip 
arada bir soluklanarak kah sohbete kaldığımız yerden devam ederek 
dört saat geçirdik ve yol açıldı.
Nebahat’ı aradım; çok merak etmişti. Biz yollarda olunca hiç uyumaz, 
yerimize ulaşana kadar mutlaka beklerdi. Ben arayınca rahat bir nefes 
aldı.
Erzincan’a ulaşınca yol arkadaşım olan kadını da yanıma alarak 
KAMER’e gittim. Kadınlar dağılmamış, beni beklemişlerdi. Çok gü-
zel yiyecekler hazırlamışlardı. Onları yol arkadaşımla tanıştırdım; bir 
sonraki gün buluşmak üzere ayrıldık.  Arabada tanıştığım kadın haya-
tında birçok değişiklik yaptı. İşyeri açtı şu anda Erzincan’da bir mantı 
evi işletiyor. Çok daha mutlu ve umutlu. Birçok kadının KAMER’le 
tanışmalarını, farkındalık yaşamalarını sağladı.
Başka bir ilde danışma merkezi olarak kiraladığımız daireyi döşemeye 
çalışıyoruz. Bu arada esnafı, komşuları tanımaya kendimizi anlatma-
ya çalışıyoruz. Üst kattaki komşumuz genç bir adam. Annesi  ve kız 
kardeşiyle yaşıyor. Hemen iki üç dükkân ötede bir nargileci dükkanı 
var. İşimizi bitirdikten sonra yorgunluk atmak ve bir şeyler yemek için 
onun yerine gittim. Kahvemi içerken mekânın müdavimlerinden yerel 
gazetede muhabir olarak çalışan bir çiftle tanıştım ve onlara KAMER’i 
anlatmaya başladım. Çok etkilenmişlerdi. “Bundan böyle KAMER’in 
gönüllüsüyüz, her konuda yanınızda duracağız, size destek verece-
ğiz” dediler. Danışma merkezimize bir tablo hediye ettiler. O ile her 
gidişimde mutlaka onlarla görüştüm. Nargileci dükkânında sazlı söz-
lü sohbetler, toplantılar da yapılıyordu. Orada birçok kişi ile tanışıp 
KAMER’i anlatma şansım oldu. Dükkân sahibi çok muhafazakâr bir 
ailedendi. 
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Sonra o ilde tecavüzcüsü ile evlenmek zorunda kalan bir kadın bizden 
destek istedi. Yaşadığı çok zor bir durumdu ve tek başımıza baş edece-
ğimiz bir durum değildi. Nargileci arkadaşım kadını önce kendi evin-
de daha sonrada bir yakınının evinde saklayarak ölümden kurtardı. 
Hala o ildeki çalışmalarımızın cesur bir gönüllüsü olarak destek olma-
ya devam ediyor. 
***

Bir ilçede farkındalık grubu yapıyorduk. 15 kişilik bir grubumuz vardı. 
İlçede konaklayacağımız bir yer yoktu. Çalışma bittikten sonra önce 
yakın bir ile gidiyor oradan da bir araçla Diyarbakır’a dönüyorduk. 
Sanırım grupla yedinci buluşmamızdı. O haftaki konumuz, “toplum-
sal cinsiyet rolleri kız çocuğu olmak”tı. Grupta öyle yoğun paylaşım-
lar oldu ki! 15 kişilik gruptan 11 kişi yaşadığı ensesti paylaştı. Hemen 
herkes ağlamıştı. Grubu rahatlattıktan sonra çıkmak gerekiyordu. Bu 
nedenle diğer haftalardakinden daha geç bitti işimiz.
İlçeden bir araç bulup il merkezine gittik. Ama Diyarbakır’a gidecek 
aracı kaçırmıştık. Firma sahibi “bekleyin ara sıra geçen araçlar oluyor 
sizi onlardan birine bindiririm” dedi. Biz de kabul ettik mecburen. 15 
dakika sonra bir araç geldi, öyle sevinmiştik ki! Zor bir gündü bir an 
önce oradan ayrılıp evimize gitmek istiyorduk. Araçta bizim dışımızda 
kaptan ve iki erkek yolcu vardı. Bir süre yol aldıktan sonra adamla-
rın alkollü olduğunu fark ettik. Yılışık yılışık gülüyorlar, bize sigara 
uzatıyorlar, kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. Yol ücretimizi ödemek 
istedik. “Yok bizden olsun” deyip almadılar. Arkadaşım da ben de 
korkmaya başladık ama  korktuğumuzu belli etmemeye çalışıyoruz. 
Bir ara sessizlik oldu sonra fark ettik ki diğer iki erkek kaptana Kürtçe 
bazı talimatlar veriyorlar. Aracı yolun kenarına kuytu bir yere çekmesi 
için ısrar ediyorlar. Allahtan Kürtçe biliyorduk da söylenenleri anla-
mıştık. Sonra aracın iç lambalarını söndürdüler. Ben hemen bağırdım 
“hemen ışığı yakın siz bizi ne zannediyorsunuz” dedim. Kürtçe konuş-
maya başladığımızı görünce çok şaşırdılar. “Biz sizi yabancı zannettik” 
dediler. Daha çok kızmıştım onlara “bir kadın akşam yolculuk yapa-
mayacak mı?”dedim. 
Yol boyunca onlarla didişmemiz devam etti.  Yol bize bir ömür gibi 
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uzun gelmişti. Diyarbakır’a indiğimizde ben ve arkadaşım kaldırıma 
oturup kaldık.
Başımıza her türlü şey gelebilirdi diye düşündük.
***

Bir yolculuk sırasında dört ayrı arama noktasında durdurulmuş aran-
mıştık.  Dördüncü aramada benim ve arkadaşımın doğum yerimizin 
Diyarbakır-Ergani olduğunu gördüklerinde acayip sorgulamışlardı. 
Sonra yola devam etmiştik. Kıştı. Yollar karlı ve buzluydu. 
Araç bir yokuşu tırmanırken birden bire kaymaya başladı. Muavin 
hemen aracın kapısını açıp atladı ve tekerleğe takoz koyarak aracın 
kaymasını önledi. Yolun bir kenarı kayalık bir kenarı uçurumdu. 
Aynı yoldan yaklaşık üç yıl sonra geçtiğimizde kontroller azalmıştı 
ama bizden on dakika önce bir havan topu atılmış, yolda araba bü-
yüklüğünde delik açmıştı. Gideceğimiz yere ulaştıktan sonra biraz 
dinlenmek istedik. Bir kent merkezinde olduğumuz halde dışarıda hiç 
kadın yoktu. Bir kahvehane bulup oturduk. Sahipleri bizi köşeye buca-
ğa saklamaya çalıştı ama biz pencere kenarında bir yer seçip oturduk. 
Biz pencereden dışarı bakarak çayımızı yudumlarken gelip geçenler de 
bize şaşkın şaşkın bakıyordu. Sonra yoldan geçmekte ol an iki kadın 
şaşırarak bakıp geçtiler. Az sonra geri dönüp tekrar baka baka geçtiler. 
Beş dakika sonra da içeri gelip yanımızdaki masaya oturdular. 
Biz birbirimize bakıp gülümsedik.
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SONSÖZ
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İSTESEYDİK, BİTERDİ!

2006 yılında yayınladığımız son kitabın adı “İstersek Biter” idi. 
Yıl 2011, elinizdeki  yayının da adı “İstersek Biter”! 
2006 yılında yayınladığımız rapora, namus adına işlenen cinayetler 
ile ilgili çok şey öğrendiğimizi, kendimizce çözüm yöntemleri geliş-
tirdiğimizi, tüm bu bilgi ve deneyimleri dört ayrı yayın ile mümkün 
olan en geniş kesimlerle paylaştığımızı yazmıştık.
Ve demiştik ki, gerisi bizim isteğimize kalmış bir durum. Biz ister-
sek ve herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse, namus 
adına işlenen cinayetler giderek azalır ve biter.  Ama istemezsek 
cinayetler uzun yıllar devam edecek ve biz, hepimiz, her birimiz, 
birer suçlu olacağız.
Elbette ki kökleri yüzyıllar öncesine dayanan cinsiyetçi sistemin 
kısa bir süre içinde değişmesini beklemiyoruz.  
Bu sorunun çözümü için uzun ve zor bir çalışma gerektiğini biliyo-
ruz. Ama bunca çaba harcanırken doğal olarak her yılın bir önce-
kinden daha aydınlık, daha şiddetsiz, daha az ölümlü olacağına dair 
güçlü umutlarımız vardı.
Adalet Bakanı, cinayetlerin bir yılda %1400 oranında arttığını 
açıkladı.
Doğrusu biz cinayet oranının bu kadar artmış olduğuna inan-
mıyoruz. Söz konusu artışın sorunun görünür olmasıyla da ilgisi 
olduğunu düşünüyoruz. Daha önceleri yol kenarlarında, köprü 
altlarında bulunan ve pek çoğunun kimliği bile tespit edilemeyen 
kadın cesetlerinin yerini artık genellikle gazetelerde, televizyonlar-
da haber olabilen kadın cinayetleri aldı. Buna da olumlu bir gelişme 
diyebiliriz belki içimiz sızlayarak. 

Daha fazlası olmadı, olamadı. Olamadı çünkü biz istemedik.

•	 Eğer “Başbakanlık Genelgesi” gerçekten uygulanabilseydi, 
bütün kurum ve kuruluşlar genelgede tarif edilen rolleri görev 
saysalar ve tüm illerde koordinasyon birimleri oluşturulsaydı,
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•	 Eğer resmi kurum ve kuruluşlardaki görevliler başta olmak 
üzere, herkes toplumsal cinsiyet rolleri ve bu roller sonucunda 
yaşanan şiddet ve ayrımcılık ile ilgili farkındalık yaşamak için 
çaba harcayıp, daha duyarlı olabilseydi,

•	 Eğer adalet dağıtanlar cinsiyet eşitliği konusunda daha bilinçli 
ve duyarlı olsalar ve yaşam hakkının kutsallığını dikkatle gözet-
selerdi; mesela Kâhta’dan Medine’yi karakola başvurduktan 
sonra evine göndermeyip, korumaya alsalardı; Ayşe Paşalı’nın 
evli ya da boşanmış olmasına bakmaksızın korunmasını sağla-
salardı,

Medine, Ayşe ve daha niceleri ölmezdi.

Ama olmadı. Biz yeterince istemediğimiz için olmadı ve onlar 
öldüler.

N.Ç davasında, neredeyse NÇ’yi suçlayıp, tecavüzcülere mahkeme-
deki  iyi halleri nedeniyle ya da  “ben işimi tamamlayamamıştım” 
dedikleri için ceza indirimi uygulayanlar bundan sonraki her teca-
vüz olayının sorumlusu olacaklarının farkındalar mı acaba?

Yasal düzenlemeler ne kadar değişirse değişsin, kadınların güçlen-
mesinden korkmayan bir irade, istikrarlı bir politika olmadıkça, 
kadın katliamları, tacizler, tecavüzler devam edecek.

Ve biz kadınlar, yaşamamız için gerekli iradenin inşasında etkili 
rol almadıkça, ölmeye devam edeceğiz.
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WE CAN STOP THIS
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PREFACE
Aylin Aslım

I was twenty years old when I first heard Güldünya Tören’s story. 
Even if I was not yet an “activist,” I had already gone through 
enough experiences, as you shall see in the next pages, to know 
that there was “no place, practice or system, neither here, nor in 
the rest of the country or in the world, where women lived freely as 
individuals with rights equal to the rest of the members of society”, 
but I was yet to see worse: as I followed Güldünya’s story, which 
was going to end so horribly, the intensity of the anger, horror, 
helplessness and shame welling up inside me gradually increased. 
I wanted to record Güldünya’s story in consciences and memories, 
as the symbol of the countless number of women murdered in this 
country for decades, murdered because of honor, tradition or other 
similar reasons, and to prevent this event from becoming a “third 
page news item,” destined to be forgotten and swept away after a 
short while. I wrote a song named after her. This song, which would 
later be banned from this state’s TV and radio channels, was the be-
ginning of my active involvement in the women’s movement.

A short while after this, I got to know KAMER during the first 
stopover in Diyarbakır of the first grand tour of my life, during 
which I would tour the country city by city. I had come across their 
name while I was following Güldünya’s news. Hearing that they 
were a women’s organization specialized in “honor” killings had 
given me hope. I knew that their headquarters were in Diyarbakır 
and I absolutely wanted to meet them.

We arranged a meeting; I was going to visit them in their office at 
the city center. I was expecting the “headquarters” of these brave 
women, who protected and hid many women whose lives were 
endangered, to be a fortified secret location. My friend, who was 
guiding me, stopped in front of a building, the ground floor of 
which consisted of a glass pane. On the glass pane was the inscrip-
tion “KA-MER Women’s Center.” Amidst all the violence and chaos 
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of this city, these women were as brave and straightforward as their 
name implied: KAdın MERkezi (Women’s Centre). What was be-
hind this transparent pane of glass was the headquarters of not just 
Kurdish women, Turkish women, revolutionary women, Kemalist 
women or women with headscarves, but of all women whom they 
could possibly reach. We greeted each other; they hugged me as if 
we had known each other for years, whereas we had actually just 
met. Compared to what they had been doing for the last 8-10 years, 
my contributions seemed miniscule, and theirs, enormous. This 
meeting convinced me that I had the strength to do more, and that 
I was not alone. This meant a lot to me.

KAMER, which embarked upon its journey with just a few women, 
who at some point in their lives had decided to rebel against all 
kinds of violence, sexism and discrimination, has become a founda-
tion which, thanks to its activities, is known not just in Turkey, but 
also within international platforms.

In this book titled “We Can Stop This,” which is the fourth in a 
series that recounts KAMER’s activities, the words you will come 
across the most frequently will be “freedom”, “feminism,” and 
“questioning.” If you have never come across KAMER up to now, 
you will, while reading this book, see through stories that at times 
will pain you and at times make you smile with hope, how impor-
tant these concepts have been in defining the identity of KAMER 
since its foundation. You will be able to study surveys, reports, and 
statistics about the perception of honour, and the extent and variety 
of violence.

It is interesting that “We Can Stop This” is being presented to read-
ers precisely at a time when murders of women are increasing at 
such a frightening, unprecedented rate, and sexism and discrimina-
tion against women in the mainstream media is “at its peak,” but 
also at a time when awareness of this situation and reaction against 
it is rising within every layer of society. I believe that the publica-
tion of this book at this moment in time will serve to strengthen 
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our voice, which we raise in opposition to the domination of sexism 
and violence.

As Gülay, a KAMER member, states towards the end of the book, 
“I believe that the world will change, and that it is women who will 
achieve this change.”

It is with greatest warmth and sincerity that I greet Nebahat Akkoç 
and KAMER, for whom I feel utmost admiration, all other women’s 
organizations engaged in the struggle to end violence against wom-
en, and all the brave women of the world who have become aware 
of their strength, or who will one day.
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INTRODUCTION

A LONG AND ARDUOUS JOURNEY

This section presents a short summary of the journey of KAMER, 
a women’s organization actively engaged in the struggle to end so-
called “honor killings,” since its establishment in 1997. It explains 
how the organization came to focus upon “honor killings”, aware-
ness of which marked an important turning point in KAMER’s his-
tory, and provides information on how the organization functions, 
its working principles and methods of action, the difficulties it has 
faced, and its findings regarding “honor killings” as well as its sug-
gestions for furthering the struggle against them.

When and how did the struggle against honor killings begin?

KAMER was established in August 1997 and immediately began to 
provide support to women wanting to free themselves from the vio-
lence to which they were being subjected.

Even though the organization had planned to carry out its activities 
in the province of Diyarbakır, a large number of women from other 
parts of Southeastern and Eastern Anatolia, and even women from 
other regions of Turkey as well, also turned to us for support and 
guidance. They phoned us asking for help in their struggle to end 
the violence in their lives, wishing to join consciousness-raising 
groups, or requesting to meet us.

Because of the increasing number of applications, we had already 
begun to discuss from 2000 onwards the possibility of expanding 
activities beyond Diyarbakır, into other provinces of the region and 
elsewhere in Turkey too.

In late 2002, a woman from Diyarbakır started calling KAMER. 
Speaking in a fearful and despairing voice, she repeatedly told us 
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that she was being confined to her home, never allowed to go out, 
and that she was terribly frightened and certain she would be killed. 

She told us only her name without giving any information about 
how to reach her.

Some time later we read in a local newspaper that she had been 
killed. We were terribly sorry.

The Şemse Allak incident took place at about the same time.

In November 2002, a journalist called and told us that a woman 
and her husband, condemned by their families, had been stoned. 
The journalist told us that the man had lost his life, while the 
woman, Şemse, who was five months pregnant, had been seriously 
wounded and taken to the Dicle University Hospital.

From the moment we heard about the incident, we provided Şemse 
with all the support we could.

These two events, which had taken place in a short space of time, 
shocked us to our very cores. We began to discuss the issue of hon-
or and honor killings.

Every one of us remembered a large number of murders that we 
had heard about over the course of our lives: women had been mur-
dered—our relatives, our neighbors; women from our street, our 
neighborhood, our village, our district.

The year was 2003; we found ourselves attempting to reach each 
and every woman who had ever applied to us for assistance, since 
our inception in 1997, to learn how they were.

Imagine violence as a pyramid; at the very top of that pyramid, the 
tip of the iceberg, are “honor killings.”
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We had to begin the struggle against these killings as soon as pos-
sible. But how?

Defining the methods of our struggle

In order to identify the most effective approach to take in the strug-
gle against honor killings, we had to come up with a preliminary 
plan of action. The only problem was, we had no idea where to be-
gin. Therefore, we decided that our first step should be to gather the 
information that we lacked and thus build up the knowledge that 
would become the foundation of our struggle.

Our plan was as follows:

•	 We would reach three women who were likely to become vic-
tims of honor killings, their families or communities already 
having delivered a verdict of death penalty for them. 

•	 While ensuring the safety of the women’s lives, we would gath-
er information on the issue based upon each woman’s story. 

But first of all, we had to learn what had been taking place.
We wrote up a project proposal detailing this process, and sent it to 
the Consulate General of Sweden in Istanbul. Annika Svahnström, 
head of the Consulate’s Section for Turkish Swedish Cooperation, 
was quite sensitive to the issue. In her term of office in Turkey, she 
did her best to strengthen both KAMER and many other NGOs.

We then learned that the late Anna Lindh, the Swedish Foreign 
Minister at the time, had also decided to support our project. She 
visited Diyarbakır, announcing her support in a press conference 
held at KAMER.

Where as we had planned to reach just three women within that 
year, we ended up working with no less than 23. Thanks both to 
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Anna Lindh’s support, which had received extensive coverage in the 
press, and to KAMER’s efforts to publicize the project, the larger 
public soon became aware of it and thus 23 women who had been 
sentenced to death by their families, applied to us within a year.

We learned a great deal from the life stories of these 23 women; we 
learned who decided that they should be killed and why, and who 
the likely perpetrators were. We were then able to extrapolate from 
the information we had gathered, to better understand the process 
in general and thus endeavor to equip ourselves to stop such mur-
ders. 

At the end of the year, we shared all this information with the pub-
lic in a report, published in book form and entitled Alışmayacağız 
(We Shall Not Get Used to It). 

In the following years, our project continued with support provided 
by the Consulate General of Sweden in Istanbul, the Open Society 
Institute, the Embassy of Switzerland, and the OAK Foundation.

We named the next project, “Project for the Development of Per-
manent Methods to be used in the Struggle against Killings Com-
mitted in the Name of ‘Honor.’”

The problem was too important and too risky to be tackled by only 
a single state agency and single NGO. For this reason, none of the 
projects designed since 2004 have been carried out solely by KAM-
ER. For, listening to women in danger tell us their stories, we have 
been inspired to further our struggle by developing new partner-
ships over the years.

We have worked with governorships, district-governorships, social 
work agencies, gendarmerie, the police, muftis, various NGOs, and 
a large number of volunteer women and men sensitive to this issue 
and desiring to help. After all, we were tackling a social problem, 
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the solution to which could be found only by means of a collective 
effort on the part of all social parties.

Women were powerful, very powerful, so powerful that they were 
capable of creating miracles out of even the smallest bit of support. 

Most of them were not simply victims; rather, they were also active 
resisters. Fully aware of all the restrictions and limitations that they 
faced, they struggled against the barriers, struggled to make it pos-
sible for themselves, and thus all women, to live more freely.

Some women who had applied to KAMER while under danger of 
being killed went on to become independent women who earned 
their living by working or setting up their own businesses.

All women, it seemed, needed an opportunity to change their lives. 
And it was necessary to become organized on a large scale in order 
to create those opportunities for women.

Thus began the “An Opportunity for Every Woman Project”

Women experiencing violence in various provinces had asked us 
for support, others wishing to undertake activities similar to ours 
had come to us seeking advice, and countless women had created 
miracles out of limited opportunities and support, all of which 
made clear to us that we had to become organized on a large scale. 

In fact, we had already conducted a pilot study in three provinces 
as part of the “Project for Regional Expansion,” with support from 
the Chrest Foundation. Our intention was to use this study in order 
to further develop the grassroots organization model that had been 
employed during KAMER’s establishment phase.

After long deliberations, we decided that the most appropriate legal 
structure for becoming organized on a large scale was a foundation.



164

In 2005, while continuing our efforts in the struggle to stop honor 
killings, now with EU support, we completed the necessary proce-
dures for establishing the KAMER Foundation and designed the 
“An Opportunity for Every Woman Project.”

The expenses for setting up the KAMER Foundation were covered 
by the Chrest Foundation, and in September 2005, the KAMER 
Foundation was officially established.

The first activity undertaken by the foundation was the “An Op-
portunity for Every Woman Project,” whereby KAMER, with the 
support of the SIDA Foundation and the Open Society Institute, set 
up women’s centers in the 23 provinces of Eastern and Southeastern 
Anatolia between 2005 and 2008.

Having successfully organized on a large scale, the time had now 
come to strengthen KAMER. The Open Society Foundation and 
the SIDA Foundation provided financial support during this period 
(2008-2010) of reinforcement and consolidation of the existing or-
ganization.

KAMER, which was launched in a small office in Diyarbakır in 
1997, has become a very large women’s organization with branches 
in the 23 provinces of Eastern and Southeastern Anatolia and with 
dozens of women working for it.

In each center there are women who want to reach out to other 
women, who provide support to those women seeking to free 
themselves from the violence they are subjected to, and who strive 
to prevent “honor” killings at every stage.

Our Methods

KAMER has planned all its activities and projects in accordance 
with women’s own demands and needs.
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We have made all our plans in collaboration with women, employ-
ing all possible methods of participation.

We have taken great pains to create repeatable methods in all of our 
activities and to share our methods with all relevant parties.

The following is a summary account of the methods we use in our 
struggle against honor killings. For detailed information on this is-
sue, see KAMER’s book entitled “Growing in Awareness, Multiply-
ing in Number.”

Methods for Reaching Women

•	 All indicators show that the most effective way for publicizing 
our organization has been the promotion of KAMER by wom-
en who have applied to us for support against violence or who 
have taken part in our various activities.

•	 Upon observing that women living in the urban slum areas 
have difficulty accessing KAMER or any other support organi-
zation, we began to visit such neighborhoods and establish re-
lationships with the women living there on an individual basis. 
This method has served to increase considerably the demand 
for support against violence, especially against honor killings.

•	 We have distributed promotional materials at a large number 
of meetings and during home visits.

•	 We have made 12 different TV programs broadcasted on TRT-
6 (the state channel broadcasting in Kurdish) in order to reach 
out to women who do not know Turkish.

•	 We have made use of every opportunity to make ourselves 
heard via local or regional radio and TV, and thus invite wom-
en to apply to our organization for support.

•	 A documentary about KAMER has been broadcasted nearly 50 
times on local TV channels.

•	 We continue our neighborhood meetings.
•	 We are searching for ways to become effective in local politics.
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We have tried to take part in Provincial Boards for Human 
Rights and City Assemblies.

Our Methods of Struggle for the Prevention of a Possible 
Honor Killing

Methods of working with women who are asking for support in 
their struggle to free their lives of violence differ from those of 
working with women who require help to prevent a possible honor 
killing.
The main reason for this, of course, lies in the fact the lives of the 
latter group are in danger. This fact leads to the following differ-
ences:

•	 In the case of the first group, it is important that women take 
the first step, as their initiative is considered an indication 
of the fact that they want to effect a radical change in their 
lives. In the latter group, however, it is impossible to wait for 
women to take the first step simply because women are usually 
deprived of the freedom of movement before a likely killing. 
Thus, we sometimes have to take action on the basis of a piece 
of information regarding such a case. We inform the security 
forces (the police or gendarmerie) and go to the woman’s home 
with them. 

•	 Confidentiality is essential in the case of applications concern-
ing violence. Unless the applicant woman approves, we never 
share her story with anybody else. In the case of a possible 
murder, since both the woman in question and women from 
KAMER who come to support her are in great danger, security 
forces must be informed of the situation immediately. 

•	 The first task in helping the women who have applied to free 
themselves from violence is to tell them that they are not alone, 
that there are laws to protect them, that they can use their le-



167

gal rights, and that they should not be ashamed of what they 
have undergone. After eliminating confusion and insecurity, 
women themselves decide what they want to do. They become 
clear about the forms of support they need, and they ask for 
them. KAMER tries to support them in accordance with their 
demands. 

On the other hand, those women who are in danger of being mur-
dered tend to have quite different emotions and thoughts. Fear and 
despair seem to be much more dominant. They sometimes tend to 
overlook how great the danger is, since they do not want to believe 
that members of their family, i.e. people they love very much, might 
kill them. For this reason, we can make the decision to take the first 
and urgent steps such as providing security, a health check, and le-
gal advice without the approval of the woman in danger.

•	 Based on the stories of the 750 women to whom we have pro-
vided first and urgent support, we have identified two distinct 
methods of action.  

The method of action for women about whom the verdict calling for 
their death can by no means be revoked

After providing first and urgent support and finding a place where 
they can feel safe, secure, and relaxed, we ask the women if there is 
anybody in their family who can help them and if it is possible to 
revoke the verdict calling for them to be killed. 
If their answer is negative, we provide support in the following or-
der:
•	 First we inform the police to ensure their security. 
•	 If they do not have an ID, we get in touch with the Civil Regis-

try and try to obtain an ID for them.
•	 If they have any health problems, we provide the necessary 

support for their treatment.



168

•	 We ensure that they disguise themselves and give a lawyer 
power of attorney.

•	 If it is necessary to take legal action or file a criminal com-
plaint, we submit a petition to the office of attorney general.

•	 If they want to go to a women’s shelter, we apply on their behalf 
to the Social Service and Child Protection Agency (SHÇEK) or 
some other shelter organization.

•	 If they have to wait for some time to be taken to the women’s 
shelter, we ensure that they stay as guests in safe, secure places.

•	 We cover their travel expenses and ensure that they travel se-
curely and under the protection of the police. 

•	 We do our best to eliminate bureaucratic and other obstacles 
throughout the process.

The method of action for women about whom the verdict calling 
for their death can possibly be revoked

•	 We first guarantee women’s security.
•	 They stay as guests in a comfortable and secure place for a 

couple of days.
•	 We ensure that they receive psychological support.
•	 We collect the names and addresses of people who can contact 

the family, and gather information about them.
•	 Talks are initiated, with either a team from KAMER visiting the 

people who might provide support, or those people coming to 
KAMER.

•	 We make every effort to do away with the pressure upon the 
family and to revoke the death verdict.

•	 Once we are certain that the woman’s life is no longer in dan-
ger, if the woman so demands, we help to make it possible for 
the woman to continue living with her family.

•	 No matter what, the decision whether it is safe for the woman 
to continue living with her family belongs unconditionally to 
her.

•	 We ensure that she grants a lawyer the power of attorney so 
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that the lawyer can take legal action if she experiences any 
problems.

Good News

•	 A survey study conducted in 1996 showed that 90% of women 
viewed violence as a natural part of “being a woman,” and that 
they felt helpless in the face of violence, even if they were op-
posed to it. New research conducted in 2008 and 2009 showed 
that 9 out of 10 women believed that no violence was justified. 

•	 The Police Department of Diyarbakır set up a theater group 
and staged a play on gender roles and the discrimination and 
violence resulting from them. The play was performed both in 
various parts of Turkey and abroad. Composed of police offi-
cers, the group also organized a special performance for KAM-
ER. The play, which was written in a meticulous language, was 
received favorably by women and considered to be a source of 
hope.

•	 As the statistics on murders committed in the name of “honor” 
also show, women who have applied for support to help them 
escape violence and/or a possible “honor killing,” are received 
more favorably by the community now than before. 

•	 The Directorate General on the Status of Women has opened 
a help line, 183, which women facing violence and a possible 
“honor killing” can call for support 24 hours a day. 

•	 A large number of university students have approached wom-
en’s organizations to learn about violence against women and 
possible solutions. 

•	 Circulars from the Prime Ministry and the Interior Minis-
try for preventing violence against women and a Circular on 
Women’s Employment were issued.
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•	 In some legal cases, instigators as well as murderers were sen-
tenced to long imprisonment for their involvement in murders 
committed in the name of “honor.”

 
The following excerpts of “Good News” are taken from the book 
“We Can Stop This” published in 2006:

Good Things

I am thinking about what “good” happened last year – I think that 
I am someone who approaches life from a positive perspective, 
though at times this is difficult, even for me! Nevertheless, I can 
certainly name a few things: Meeting women from all corners of 
Turkey, within the context of the “Campaign for Tomorrow, Start-
ing from Today,” for one. We had the opportunity to observe the 
enthusiasm, devotion, and intelligence with which women carried 
out their activities everywhere; it was truly magnificent… (A pes-
simist would immediately add: “There is one additional thing to 
prevent all this effort from being for naught, and that is uniting 
all of these women and turning their activities into one common 
voice, statement, and action—all of which requires a stronger or-
ganizing network…” However, a pessimist should be reminded of 
this: “Would you even have imagined all of this happening ten years 
ago? Isn’t it wonderful to find feminist groups, even if small, in the 
most unexpected of places?”)
I think that another one of the “good things” that happened last 
year was the creation of Amargi magazine. Because it provides 
women like us, who are always struggling, even though we may 
at times lose hope, get tired, lose our way, or feel isolated, with an 
important reference point. For me it is a kind of lighthouse—even if 
my desired destination is elsewhere, I can find my bearings by look-
ing at it. Over the past few years many of us have come to realize 
how essential and vital feminist theory is; it is difficult to progress 
without it. Amargi magazine does include theory; however, it does 
so not with an academic approach, but ratherby formulating a po-
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litical attitude. I hope that we shall continue down this path, and 
that as we do so, we manage to grow and become enriched as indi-
viduals and as groups. 
Aksu Bora (2006)

Who Can Make Our Hearts and Minds Stand at Attention? 

If Sevgi Soysal had been alive, we probably would have organized 
an enormous 70th birthday party for her in 2006. Unfortunately, 
she died 30 years ago, when she was only 40 years old. But before 
departing from this mortal world, she left us with some beautiful 
presents: Tante Rosa, Yürümek, Şafak, Barış Adlı Çocuk, Yıldırım 
Bölge Kadınlar Koğuşu… I was once more swaying between feel-
ings of marvel and admiration when I read Yıldırım Bölge Kadınlar 
Koğuşu (Women’s Section of Yıldırım Bolge), with Oya Baydar’s 
preface, in which Sevgi describes the 8 months in 1971 that she 
spent at the Yıldırım Area Women’s Prison. Sevgi Soysal questions 
on the one hand the way military authorities attribute a “soldier-
prisoner” status to them, and on the other the “soldier-militant” 
and “soldier-woman” status attributed to them by the left itself. 
In other words, as a woman against all kinds of “regimentation,” 
Sevgi Soysal is the forerunner of the position that nowadays we call 
“feminist anti-militarist.” Now, I’d like to let her speak for herself, as 
I quote from her here and enthusiastically advise everybody to read 
Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu and her other books.

“The idea of exercising collectively during our times outdoors was 
adopted by the ‘Dawn’ group. The prisoners form a big circle in 
the courtyard and exercise all together… As the members of the 
“Dawn” group are exercising, Gülay becomes annoyed. ‘Girls, this 
is crass behavior, doing this in front of the soldiers – our people 
don’t approve of such things…’ Nina finds that this view of Gülay’s 
bears the remnants of feudal morality. The group puts an end to the 
gymnastics. The male prisoners of Yıldırım Bölge also seem to dis-
approve of gymnastics. They have sent word, ‘Tell the girls to drop 
this gymnastics non-sense.’ This was that annoyed me most: ‘Why 
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do you have to keep following what the men are saying, don’t you 
have a mind of your own?’ Clearly, these views of mine are consid-
ered ‘feminist.’” 

“The cruelty that cannot reach deeply enough to oppress our 
thoughts and our hearts, is constantly busying itself with the way 
we look. Having us stand at attention at every occasion is part of 
this. During roll calls, ‘attention, fall  into line,’ during recreation 
time, ’attention, fall into line,’ when we are going to get paid, ’atten-
tion, fall into line,’ when we are going to the doctor,’ attention, fall 
into line,’ when we are going to court, ’attention, fall into line,’ when 
we are going to the showers, ’attention, fall into line’; however, as 
always happens when you exaggerate, these ‘attention’ commands 
lose their potency as times goes by. Who can make our hearts and 
thoughts fall into line? Who can have them stand at attention? And 
that’s what really matters.”

Sevgi Soysal, Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2003.

Ayşe Gül Altınay

It Doesn’t Have to be “Official” to Count…

Two of the most striking examples of recent verdicts regarding 
partnerships out of wedlock:

“Since the parties are not bound by an official marriage, the matter 
should be taken up according to the provisions related to human 
rights of the Constitution of the Turkish Republic, the United Na-
tions Convention on Discrimination Against Women, and the Uni-
versal Convention for Human Rights.

“When taken up within the framework of the rules set by law num-
ber 4320, it is clear that the value being protected by this law is not 
related to the safeguarding of family as indicated in article 41 of the 
Constitution of the Turkish Republic, but to the safeguarding of 
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human rights and of the rights of women and children. The value 
being safeguarded is not the family, but the individual’s right to life 
and to be safe from all kinds of violence.

“The situation has been solved within the framework of articles 12 
and 17 of The Constitution of the Turkish Republic, of article 8 of 
the European Human Rights Convention, and of article 1 of the 
United Nations Convention on Discrimination Against Women.

“The Turkish Constitution has established the fact that an indi-
vidual has the right to life, to preserve and improve his/her material 
and spiritual existence, and the right to life and the preservation of 
that right should be a number one priority of the state. According 
to the way the European Court has interpreted article 8 of the Euro-
pean Convention, whenever a relation looks like a family relation, it 
should be considered a family, independent of its official status. As 
for article 1 of the United Nations Convention, all discrimination 
against women has been forbidden, since according to this conven-
tion, the term ‘discrimination against women’ includes all kinds of 
sex-based discrimination, exclusion, and limitation, preventing or 
aiming for the prevention of the recognition, use, and enjoyment of 
political, economic, social, cultural, civil, and other kinds of human 
rights and basic freedoms, based on the equality between genders 
and irrespective of the civil status of women.

“Since the plaintiff and the defendant have been living together 
without an official marriage, since this co-habitation has given birth 
to the children of the plaintiff named (…), (…), who at the moment 
are living with the defendant, and since it can be proved that the 
defendant has used violence against the plaintiff and their children, 
threatening the defendant with an infringement of her right to life, 
the conclusion has been reached that the plaintiff is subject to im-
mediate threat and danger, making it necessary for the plaintiff and 
her children to be protected.”

And the second case:
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“A study of Law 4320 has shown that it includes provisions aiming 
to prevent violence amongst spouses, and it has also been discov-
ered that the parties are not officially married.

“The European Human Rights Court has reinterpreted the con-
cept of family on the basis of article 8 of the European Convention 
signed on 4th December 1950 with the aim of safeguarding human 
rights and basic freedoms, and as a result of this reinterpretation, 
the fact that two people should be living under the same roof and 
that seen from the outside, this cohabitation and joint living should 
be interpreted as a marriage has been established as being sufficient 
for this to be recognized as a marriage and for it to enjoy certain 
protections; in addition to this, it has also been stated that similarly, 
cohabitation and joint living with uncles or aunts etc., also com-
prises a family. Even though the parties are not officially married, 
the fact that violence against women has been prohibited by inter-
national law, that Turkey has undertaken to safeguard women and 
children from violence by becoming party to international conven-
tions , and that such violence is prohibited also by international law, 
and in consideration of the fact that the plaintiff …. and the defen-
dant …. have been living as man and wife, and therefore must be 
considered as a family, the rule of prevention of violence should be 
applied, without considering this an official family, with the result 
that it is necessary to decree the prevention of all kinds of violence 
aimed against the defendant.

“By means of the acceptance of preventive measures, and on the 
basis of article 8 of the European Convention concerning the safe-
guarding of human rights and basic freedoms, article 1/a of law 
number 4320, and of the provisions of international conventions 
concerning the prevention of violence against women, it has been 
decreed to protect the plaintiff …….. from all actions of the defen-
dants involving violence, insults, threats, and death threats.”

Berçem Akkoç Alemdarzade (2006)
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Our Assessments and Suggestions

•	 Even though new laws have been passed and new circulars 
issued, difficulties persist at the practical level since parallel 
changes have not yet occurred in the mentality of the people. 

 
We know that there are still some public officials who regard “hon-
or killings” solely as a reflection of culture and traditions, and who 
do not feel any responsibility for them. Yet it is a fact that tradition-
al, cultural practices which are harmful to women have been main-
tained throughout history and are able to continue today, thanks to 
a great variety of mechanisms which serve to foster them.

•	 Legal changes and circulars do not mean much to thousands of 
women due to various communication problems, above all the 
problem of language. In order to adequately inform women of 
their rights, we believe that it is necessary:

To prepare video cassettes to explain the Civil Code and the Penal 
Code in Kurdish and Zazaki.
To distribute these cassettes to all the village muhtars (elected vil-
lage heads) and ensure that they are watched everywhere
To air them on the TV channels broadcasting in the languages 
other than Turkish.

•	 The sole reason for murders committed in the name of “honor” 
is to keep women obedient. This is a way of ensuring the main-
tenance women’s subordination. Since we are said to be living 
in a democratic constitutional state, no one is supposed to have 
the right to deliver punishment to others.

•	 We believe that we should be very suspicious of all “suicide 
cases.” It is known that murderers and instigators force women 
to commit suicide in an effort to escape punishment by the law.

•	 This happens because, while Turkey has recently undergone 
progressive change calling for harsher penalties to be applied to 
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instigators and perpetrators of “honor” killings, such change is 
not yet reflected in the general mentality of the population. 

•	 We think it necessary to plan special activities to empower 
women living in small towns and particularly in villages. We 
believe that campaigns in villages conducted as collaborative 
efforts on the part of muhtars, imams, teachers, and NGOs, will 
be especially effective. 

•	 It is a well-known fact that “honor killings” are not committed 
due to a sudden burst of rage, but as a result of a long process 
of deliberation and planning, and hence within the knowledge 
of the community. Whenever anything is heard or a suspicion 
arises about a possible murder, it is necessary to ensure that 
muhtars, imams, or teachers intervene, or, should such inter-
vention prove possible, that they file a criminal complaint with 
security forces, so that immediate steps can be taken to protect 
possible victims of an “honor killing.” 

•	 All the relevant officials working in police stations, judicial 
bodies, and SHÇEK (Social Services and Child Protection 
Agency) must be trained to become more sensitive about “hon-
or killings,” so that they never try to change women’s minds 
and force them to accept anything.

•	 In order to raise the literacy rate amongst women: 
Literacy courses must be planned and conducted for women 
not just in urban areas but in villages too. 

Methods must be developed for horizontal (women-to-women) 
and accelerated courses.
Should women decline to go to school, the courses must be pro-
vided in village houses.
•	 We believe in the importance of early childhood education. If 

we want to construct a non-violent culture, early childhood 
is the ideal time to start. Since Turkey became a candidate for 
membership in the EU, the early childhood education school-
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ing rate has begun to increase. This increase must continue. 
New approaches in early childhood education need to be em-
braced so that education, rather than childcare, becomes pri-
mary, and the goals of early childhood education must include 
the elimination of gender discrimination and the fostering of 
children’s development as healthy, well-balanced individuals. 

•	 Legal regulations must be changed so as to make it easier to 
open childcare centers and children’s clubs, and the establish-
ment of such educational facilities must be encouraged. 

•	 In all the provinces where there is a women’s center, it has been 
possible for us to collaborate with governorships, Social Ser-
vices and Child Protection Agencies, bar associations, some 
municipalities, police departments, and other relevant official 
bodies and NGOs. Sometimes, however, obstacles encountered 
in the implementation of new legal regulations are so great that 
the provincial administration cannot possibly overcome them. 
In such situations, the intervention of the central administra-
tion is essential in order to eliminate the obstructive mecha-
nisms.  

•	 The Directorate General on the Status of Women (KSGM) 
must assume a mediating role between the government and 
women’s organizations—it must be a channel for communicat-
ing difficulties encountered at the practical level and suggested 
solutions. We suggest that a branch be established within the 
KGSM to carry out this function. 

•	 Accusations leveled against women for any reason lead the 
community to put pressure on the family. Many people within 
the community pressure family members to commit murder, 
by severing all ties with the family, or by hinting at the family’s 
“sullied honor.” This pressure paves the way for murder. We 
have observed that “Emergency Intervention Teams” set up in 
Diyarbakır and Mardin have been effective in preventing such 
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murders. We suggest that similar teams be formed in all prov-
inces, and that necessary measures be taken to render these 
teams permanent.

•	 There are cases in which the help line 183 has proven insuf-
ficient. Establishing help lines in the offices of provincial gover-
nors and district governors could help to overcome this insuffi-
ciency. Such lines, to be managed by women with the necessary 
training and qualifications, could be made available 24 hours 
and promoted on TV and radio channels 

•	 Assuming that women can apply to all official agencies and 
NGOs for support in overcoming problems stemming from 
their status as women, then we can say that all the people work-
ing within such agencies and organizations must be trained in 
this regard. When know from practical experience working 
with public officials just how important it is that those respon-
sible for implementing laws be knowledgeable and conscious 
about gender discrimination, communication techniques with 
applicant women, and relevant laws and legal changes. We have 
witnessed the positive effects of training programs designed 
to raise the awareness of public officials when it comes to such 
topics, and therefore call for more widespread implementation 
of such programs.

•	 Violence against women and murders committed in the name 
of “honor” are human rights issues. All NGOs active in the 
field of human rights must mainstream the issues of violence 
against women and “honor killings” and plan their activities 
accordingly. 

•	 The Circular issued by the Office of the Prime Minister entitled 
“Actions to Be Taken to Prevent Violence against Women and 
Murders Deriving from Traditional Codes and Honor” in-
structs all official agencies and NGOs to embrace the principle 
of equality between genders. It also assigns public agencies new 
responsibilities to enable women to exercise their rights and to 
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receive the necessary support in case of violence. The goals set 
by the Circular are to be reached via the collaboration of pub-
lic agencies and NGOs. Even though the Circular is an official 
document issued with the intent of preventing violence against 
women, it has not yet been adequately reflected in practices 
and regulations of official agencies. The Circular provides a “so-
lution method,” but it does not have any sanction power, and, 
therefore, it does not bring about the expected result. Thus, 
complementary measures in this regard are urgently called for. 

From here to where?

In the years to come:

•	 We will try to reach all the women in the 23 provinces where 
KAMER is organized, including women in rural districts and 
villages, and to increase awareness and sensitivity regarding 
gender roles. 

•	 We will stand by women wishing to free themselves from the 
violence or to save themselves from a possible murder. In order 
to provide adequate support, we will strive to collaborate with 
all official agencies and NGOs.

•	 We will share our knowledge and experience with women in 
various parts of Turkey, so that we might become empowered 
all together. 

•	 We will share with those desiring to do similar work all the 
results, knowledge, and experience that we obtain, and we will 
strive to influence existing policies. 

By learning we will become empowered, and by sharing we will 
multiply.

It is our hope that the future will be brighter than the past.
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WHAT ARE “HONOR KILLINGS”?

•	 Honor Killings are Political
•	 What Murders Committed in the Name of “Honor” Are, 

and What They Are Not
•	 Results of Home Visit Survey
•	 Perceptions of Honor: A Survey Study
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“Honor Killings” are Political…

Domestic violence against women is not a “family matter.” Murders 
committed in the name of “honor” are not a problem stemming 
from “ignorance.” Both domestic violence and “honor killings” are 
political.

One of our initial goals while starting this project was to create “so-
cial sensitivity.” We soon came to realize that in all the interviews 
we conducted regarding killings committed in the name of “honor,” 
mention was made of a “social pressure” responsible for instigating 
murders. Killers, abettors, onlookers, those opposed to such mur-
ders, in short, just about everyone mentioned social pressure.

So just who is this “society” that we’re all speaking of? And how 
does the society become the instigator, the abettor of a murder? If 
it is “society” that instigates a murder, does the true murderer then 
become an anonymous person? That is to say, should we say that 
the person who pulls the trigger becomes “a victim of the society,” 
and that murders are only “a social problem”? Is what is called 
“honor” a cultural framework that victimizes women and men, 
the young and the elderly in the same way? Does that framework 
disappear as people become “modernized,” earn more money, and 
receive more education?

Victims of Honor Killings Are Not Only Poor and Undereducated 
Women!

Violence against women is a global problem. There is not a single 
system in the world that has yet solved this problem completely and 
brought about equality between men and women. 

Furthermore, the problem varies greatly depending upon the types 
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of country and region, and even upon social, economic, and cul-
tural characteristics of families. 

As the level of education and economic welfare of women and/or 
families decreases, the frequency of domestic violence increases, 
and so does the number of “honor killings.” It is easier to solve the 
problems of educated women. But this does not mean that women 
with higher levels of education and economic welfare do not face 
these problems too.

Victims of “Honor Killings” are Not Only Kurdish Women!

Whenever the issue of “honor killings” in Turkey is raised, the 
Kurds living in Southeastern and Eastern Anatolia, as well as in the 
other parts of Turkey, are the first to come to mind. The reason for 
this has to do with uneven development in Turkey.
Violence against women is more prevalent and more extreme in 
Southeastern and Eastern Anatolia because of unemployment, pov-
erty, and linguistic barriers.
Nevertheless, “honor killings” cannot be defined exclusively as a 
problem of Southeastern Anatolia or Kurds. 
These killings take place in all parts of Turkey, and all parts of the 
world even. Each year thousands of women are killed by their 
husbands and families for various reasons: because of “love,” “pas-
sion,” “honor,” or “bride wealth.” Even though the United Nations’ 
estimates put the annual figure at 5,000, women’s organizations, 
especially those active in the Middle East and Southwestern Asia, 
argue that most cases go undetected, and that the real number is at 
least four times higher.

“Honor Killings”: An Effective Instrument for Maintaining Women’s 
Secondary Status
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The United Nations Declaration on the Elimination of Violence 
against Women makes clear that “violence against women is a 
manifestation of historically unequal power relations between men 
and women.” That is to say, a man’s murder of a woman for “honor,” 
“jealousy,” or whatever reason is a manifestation of men’s historical 
power over women. Therefore, men’s claims that they have com-
mitted such murders due to reasons such as “jealousy” or “honor” 
do not make these murders “psychological” or “cultural” incidents. 
These murders are political in the full sense of the term. 

Based upon our experience, we define the term “honor” as follows: 
“Honor consists of standards of behavior that have been produced 
by the universally prevalent male-dominant system of thought in 
order to be able to maintain women’s secondary status and to be 
able to hinder equality between women and men. These standards 
vary depending upon characteristics of culture and tradition.” 

Consequently, the main “problem” is women’s “failure” to abide by 
these standards, which are imposed upon her. Disobedience may 
take various forms. For example, a woman may fail to “serve” her 
husband or other men in the family, may resist or react to their 
violent behavior, may go to her neighbor even though she is not 
allowed to, may maintain her friendship with the neighboring 
woman who her father-in-law dislikes, may refuse to serve her the 
drinking buddies her husband brings home, may speak or laugh 
aloud, may wear make-up, may refuse to marry someone her family 
chooses, may attempt to divorce her husband who has beaten her, 
or may be seen to have talked to a man whose wife is dead… In all 
these cases, she may be deemed disobedient. All of these examples 
are taken from real life stories. The number of events that we know 
and have witnessed is, of course, far greater than these.

In order to show that the main reason underlying such murders is a 
deliberate effort to perpetuate women’s secondary status, we decid-
ed to write down the details about applicants’ experiences. We came 
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to understand this was the only way we could identify the true 
meaning and consequences of these murders. Moreover, in this way 
we could show that the women in question were not simply poor 
victims, living “over there,” somewhere in a faraway place, but that 
they were active agents employing all the possible means to pre-
serve their lives and integrity under the most adverse of conditions.

The first woman to apply for support within the framework of the 
project was an especially difficult case for us: Şemse Allak. We 
were unable to save her life. While Şemse was fighting death in the 
hospital, a “peacemaking dinner” was organized between the fam-
ilies—a peacemaking dinner during which no mention was even 
made of Şemse’s name. Şemse’s family did not claim her dead body. 
Perhaps this was the price of the “peace.” We buried Şemse in the 
cemetery of the nameless.

We have never forgotten Şemse. She has always reminded us what 
peace really means for women. We have kept alive a dream in our 
actions and everyday dealings as well as in our hearts and minds—
the dream of a peace that women will be able to make one day. We 
have seen everything in this light—every step we have taken, every 
sentence we have formed, and every place where we have worked… 
We are able to provide space in our book to only a small number 
of the 750 applications we received while running the project. We 
believe that these women’s power to protect their lives and dignity 
stems from a dream: All human beings are born free and equal in 
dignity and rights. They are endowed with reason and conscience 
and should act towards one another in a spirit of sisterhood or 
brotherhood. 

Hoping that this dream will one day come true…
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What Murders Committed in the Name of “Honor” Are, 
and What They Are Not

In this section, we will assess information about 414 of the 750 
women who, their lives being in danger, received assistance from 
KAMER between 2003 and 2010. 
KAMER’s work in the struggle against “honor killings” began in 
2003. In the first year, 23 women applied for assistance. The num-
ber of women applying increased with each passing year, reaching a 
total of 750 women between 2003 and 2010.

Since cases of possible “honor killings” require immediate, ur-
gent intervention, it is impossible to gather sufficient information 
regarding each case. Some women came to us while armed men 
were out actively searching for them. In such situations, naturally 
enough, conditions have not allowed for us to sit down and have a 
long talk with the woman in question, because the top priority is 
always to ensure the woman’s survival.

We assessed the information on the 414 women with whom we 
did have the opportunity to spend a sufficient amount of time. Our 
findings are presented in the following pages.

How do women reach KAMER?

Form of Communication

Honor Killing

Number Percent

Phone 65 15,7

Face to face 349 84,3

Total 414 100,0
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While in cases of “ordinary” violence we demand that women reach 
us by phone or visit us, in cases of a possible “honor killing,” our 
method of action is different. When a woman’s life is in danger, 
we take action upon hearing about the case from any source, such 
as the woman’s mother, neighbor, or friend, or a teacher or police 
officer.
In the cases of possible “honor killings,” 15.7 percent of the women 
reached KAMER by phone, while 84.3 percent came to one of the 
women’s centers in the 23 provinces. 
Most women who reached us by phone were not allowed to leave 
their homes and their lives were in dire danger. In some cases we 
had to turn to the police or gendarmerie for support so that we 
could get the women out of their homes.

How Did She Reach KAMER?

Honor Killings
Number Percent

Came and applied herself 14 3,4
Via various NGOs 11 2,7
Via government agencies (police station, court 
house) 97 23,4

Via women who took part in awareness-rais-
ing groups 144 34,8

Via young people who met her on the street 0 0,0
Via media (TV, newspapers, brochures) 96 23,2
During neighborhood activities 45 10,9
Other 7 1,7
Total 414 100,0
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34.8 percent of the women who applied for help in the face of a 
possible “honor killing” reached us through women who took part 
in awareness-raising activities carried out by KAMER in various 
provinces, and 10.9 percent of them, through women who got to 
know KAMER thanks to the neighborhood activities carried out 
for the last two years. The fact that 46 percent of the applicati-
ons reached us through women who had received support from 
KAMER before or who had taken part in various activities shows 
that women who have become more aware and sensitive to gender 
issues influence other women in their surroundings.
Women who have taken part in KAMER’s awareness-raising groups 
are working as active volunteers where they live.
23.4 percent of the applicants were referred to KAMER by govern-
ment agencies, which is a result of the collaboration between these 
agencies and women’s organizations which has developed in recent 
years.

Who perpetrated the violence and how?

Who Perpetrated Violence

Honor Killings

Number Percent

Husband/Partner 258 62,3

Father/Brother 135 32,6

Father-in-law/Brother-in-law 2 0,5

Other women in the family 2 0,5

Son/children 0 0,0

Other 17 4,1

Total 414 100,0
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The great majority (62.3%) of the women under the threat of “ho-
nor killing” were victims of violence committed by their husbands 
or partners, while almost one third of them were victims of violen-
ce committed by their fathers or brothers. A closer look into the 
category “other,” which accounts for 4.1 percent of cases, reveals 
that the perpetrators in question were for the most part women’s 
cousins.

Type of Violence
Honor Killings

Number Percent
Physical 370 89,4
Psychological 411 99,3
Economic 376 90,8
Verbal 378 91,3
Sexual 264 63,0
The Total Number Assessed 414

Physical Condition of The 
Applicant

Honor Killings
Number Percent

No Visible Physical Injury 399 96,4

Cuts and contusions 6 1,4

Deep cuts and contusions 5 1,2

Wounds requiring surgery, 
head trauma etc. 4 1,0

Various aches and pains due to 
violence (in waist, arms, neck, 
nose, etc.)

80 19,3

Total 414

The results above show that all the women were subjected to vario-
us types of violence throughout their lives.
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When they applied, 96.4 percent of the women had no visible 
physical injury. 3.5 percent of the women were seriously wounded 
and we met them in the hospital. Three of those women lost their 
lives.
19.3 percent of the women stated that they had various aches and 
pains even though there were no visible physical marks on their 
bodies.

We see that 63 percent of the women under threat of “honor kil-
ling” were being subjected to sexual violence: 80.3 percent of these 
women were victims of rape, while 9.1 percent of them were being 
subjected to incest. The results render it more probable that some 
“honor killings” were committed in order to hide a case of sexual 
violence.

Type of Sexual Violence

Honor Killings

Number Percent

Rape 212 80,3

Inflicting physical pain during sexual 
intercourse 4 1,5

Forced prostitution 16 6,1

Sexual violence with a physical object 1 0,4

Incest 24 9,1

Forcing to see pornographic films, 
photos, etc. 1 0,4

Spouse having relationship with an-
other woman 4 1,5

Forcing to watch him having sex with 
another woman/forced group sex 2 0,8

Total 264 100,0
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Miscarriage

Honor Killings

Number Percent

Yes 16 5,8

No 258 94,2

Total 274 100,0

The results show that 16 women were being subjected to violence 
while they were pregnant and that they had a miscarriage.

While important changes have been effected in the Penal Code, pa-
rallel changes have yet to occur in mentality. For this reason, some 
instigators and would-be murderers who did not want to face long 
terms of imprisonment first tried to convince women to commit 
suicide. The table above is striking in that it shows 88 women were 
encouraged, perhaps even forced, to attempt suicide.

Attempted Suicide

Honor Killings

Number Percent

Attempted once 30 7,2

Attempted more than once 9 2,2

Wanted her to commit suicide, but she 
didn’t try 49 11,8

No attempt or idea of suicide 326 78,7

Total 414 100,0



191

Demographic data on applicants

Applicant’s Age Honor Killings

Average Age  25,9

The Youngest 13

The Oldest 54

As seen in the above table, of the women about whom a verdict of 
death penalty was delivered, the youngest was 13, and the oldest 
was 54, while their average age was 25.9. Since the period of meno-
pause is considered to be the end of women’s femininity in a sense, 
the danger of falling victim to a killing in the name of “honor” 
decreases as a woman becomes older.

Level of Education

Honor Killing

Number Percent

llliterate 125 30,2

Literate 72 17,4

Elementary School 96 23,2

Middle School 55 13,3

High School 51 12,3

Vocational High School 4 1,0

Higher Education 11 2,7

Vocational Course 0 0,0

Total 414 100,0
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47.6 percent of the women were never sent to school. 30.2 per-
cent are still illiterate, while 17.4 percent learned how to read and 
write thanks to their own efforts. At first glance, one might get the 
impression that the risk of “honor killing” decreases as the level 
of education increases. In fact, the rates of schooling and literacy 
amongst the women who were under the threat of honor killing are 
quite close to overall average regional rates found using the data 
collected during our neighborhood visits. Moreover, the percentage 
of illiterate women amongst the women who were under the threat 
of “honor killing” is 25 percent less than the regional average.

Mother Tongue
Honor Killing

Number Percent

Turkish 78 18,8

Kurdish 284 68,6

Zazaki 32 7,7

Arabic 20 4,8

Other 0 0,0

Total 414 100,0

68.6% of the applicant women expressed that their mother tongue 
was Kurdish, while, 7.7% of them stated that it was Zazaki. The fact 
that the mother tongue of 18% of them was Turkish shows that the 
commonly-held belief that “honor killings” are a problem of Kurds 
is unwarranted. 

Since the regions where KAMER is organized are those where 
(Kurdish- and Zazaki-speaking) Kurds comprise the majority, it is 
only to be expected that the mother tongue of the majority of the 
women who face the threat of “honor killing” is a language other 
than Turkish.
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The data collected during our neighborhood visits shows that 85% 
of the women living in the region are below the poverty line and 
that 48% of them are near or below the starvation line. Therefore, 
we can say that the socio-economic conditions of women under 
threat of falling victim to an “honor killing” are not much different 
than the regional average.

Are There Any
Sources of Income?

Honor Killing
Number Percent

Yes 79 19,1

No 335 80,9

Total 414 100,0

80.9% of the applicant women did not have any social security 
rights. Furthermore, half of the remaining 19% had only a “green 
card” (a document issued for the poor which entitles them to free 
health services).

At the time of their application 47.8% of the women had immigra-
ted to the province where they lived within the previous 10 years 
for reasons having to do with security, marriage, employment, or 
vendetta.

Did She Immigrate to The Province 
Where She Lives?

Honor Killing
Number Percent

Yes 198 47,8

No 216 52,2

Total 414 100,0
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Marital Status
Honor Killings

Number Percent

Married at a religious ceremony 67 16,2

Married at the registry office 63 15,2

Married at a religious ceremony and at 
the registry office 37 8,9

Lives together with her partner 8 1,9

Married, but separated 64 15,5

Single 140 33,8

Divorced 35 8,5

Total 414 100,0

33.8% of the applicant women were single, 8.5% were divorced, and 
the rest were married. 16.2% of them were married only at a religio-
us ceremony (which is not legal without a marriage at the registry 
in Turkey), 15.2% were married only at the registry, and 10.9% 
were married both at a religious ceremony and at the registry. 1.9% 
of the applicant women lived with their partners without getting 
married, while 15.5% were married, but separated.

Marriage Age Range
Honor Killings

Number Percent
13 or younger 2 0,7
13-15 77 28,1
16- 17 110 40,1
18 or older 85 31,0
Total 274 100,0
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69% of the applicant women were married at the age of 17 or 
younger. The data KAMER collected during neighborhood visits 
show that this figure for the region overall is 46%. This difference 
indicates that women who were married during their childhood 
face a greater risk of “honor killing.”

How They Married
Honor Killings

Number Percent
Arranged marriage 153 55,8
By mutual agreement of the two parties 54 19,7
Forced marriage 67 24,5
Total 274 100,0

Only 19.7% of the applicant women got married according to their 
own will. 55.8% of the applicants got married by arrangement, and 
some of these women began to love their husbands after they met 
or married them.

24.5% of the applicant women were forced to marry someone they 
did not want to marry.

Number of Children Honor Killings

Average 3,2

Least 1

Most 13
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Applicant women had 3 children on average, and their children 
were victims of violence to the same degree as they themselves 
were.

It is known that violence against women is a global problem stem-
ming from sexism. Women can be subjected to violence regardless 
of their economic conditions or level of education. The data pre-
sented above demonstrate that women from diverse backgrounds, 
that is, in terms of such as socio-economic status, educational level, 
religion, and language, for example, face the risk of “honor killings.” 
Our experience of long years, however, shows that illiterate women 
with no sources of income have much greater difficulty accessing 
support mechanisms than those with higher levels of education and 
better economic opportunities. Problems of communication due to 
linguistic incapability, political violence that has been continuing 
in the region for long years, and the feudal system hinder women’s 
struggle against violence, and in some cases escalate the violence to 
the point of murder in the name of “honor.”

Which support mechanisms do women use?

Where Did Women Receive Support?
Honor Killings

Number Percent

Police station 169 40,8

Friend 29 7,0

Courthouse/judicial authorities 79 19,1

Family member 84 20,3

Applied to no one 96 23,2

Other 10 2,4

Total 14 112,8
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The table above shows where women under threat of death ap-
plied in cases of emergency: 169 women (40.8%) applied to the 
police station, 129 of them (7%) received support from a friend, 79 
(19.1%) applied to judicial authorities, and 84 (20.3%) received sup-
ported from a family member. The fact that the rate of application 
to police stations and judicial authorities increased every year can 
be considered a positive development. Nonetheless, it is distressing 
to note that the women were able to reach no person or institution 
that could help them in 23.2% of the “honor killing” cases of which 
KAMER was informed in some way and involved.

The women who applied to the police station described how they 
were received there. The police officers backed the perpetrators of 
violence in 4 cases, tried to reconcile the perpetrator and the victim 
in 9 cases, and didn’t take the application seriously in 3 cases. 
Despite the Circular of the Prime Minister (no. 2006/17) issued 
in 2006, at times women who have approached police officers and 
public prosecutors for help have been treated in ways that that are 
contrary to those dictated in the circular. This can have dramatic

Applications to Police Stations Honor Killings
Number Percent

The police supported the man who per-
petrated violence 4 2,4

The police reconciled parties and sent 
them home 9 5,3

They didn’t take the application seri-
ously 3 1,8

They took a serious interest and referred 
the woman to the relevant institutions 
(hospital, attorney general, KAMER)

153 90,5

Total 196 100,0
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consequences for women. In some cases reported in the media 
recently, some women have lost their lives, while others have lost 
their courage and concluded that they have no choice but yield to 
violence.

KAMER witnessed in its first years (following its foundation in 
1997) that most women who applied to police stations about a 
possible “honor killing” or the violence they were being subjected 
to were received with indifference, insults, violence, or, at best, 
attempts of reconciliation. The finding that 90.5% of the women 
were treated properly in the police stations to which they applied 
is therefore indicative of significant positive development in this 
regard.

Applications to Judicial Authorities
Honor Killings

Number Percent
I had difficulty getting my petition 
processed 2 2,5

They insulted me and sent me away 0 0,0

They processed my petition 77 97,5

They sent me to the hospital 0 0,0

Total 79 100,0

The same positive development is seen in the attitudes of judicial 
authorities as well. 97.5% of the women who made their first ap-
plication to judicial authorities told us that their petitions were duly 
processed.

These positive changes demonstrate that gender awareness and 
sensitivity amongst public officials has increased and that women 
who applied to public agencies knew their rights and behaved in a 
determined way.
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Divorce Cases
Honor Killing

Number Percent

Yes 145 52,9

No 129 47,1

Total 274 100,0

52.9% of the women about whom a death verdict was delivered 
filed for divorce. This percentage is proof of women’s courage and 
ability to take action to finish violence-ridden relationships, even 
though divorce itself is considered reason for punishment.

What did women demand? What did KAMER do?

The Needs of Applicants
Honnor Killings

Number Percent

Protection 411 99,0

Medical Support 13 3,1

Legal Advice / Support 138 33,3

Psychological Counseling / Support 114 27,5

Employment 36 8,7

Accommodation 181 43,7

School / Daycare center for children 4 1,0

Economic support 60 14,5

Communication with the perpetrator of 
violence 12 2,9

Other 5 1,2

Number of respondents 414
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All the women who at risk of becoming victims of “honor killings” 
and who applied to KAMER were experiencing great fear at the 
time when they reached us. Their first, most urgent demand was, 
naturally, for protection. Of the 750 women, two were seriously 
injured and hospitalized at the time of application in 2003, as was 
one woman in 2004. They all lost their lives. 

For all the other women who have applied to us since 2003, the first 
thing we did was to ensure that they were properly protected. All of 
them are still alive.

The applicant women listed their primary demands as follows: ac-
commodation, legal advice, and psychological counseling.
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What Did KAMER Do?
Honor Killings

Number Percent

Provided protection 411 99,0

Got them medical support 12 2,9

Got them legal support 350 84,5

Got them psychological counseling 106 25,6

Helped them find employment 31 7,5

Helped their children receive psycho-
logical counseling 1 0,2

Enrolled their children in school/day-
care 3 0,7

Helped them join awareness-raising 
groups 15 3,6

Accompanied (to the police, hospital, 
courtroom) 9 2,2

Provided material support 4 1,0

Helped them stay in a women’s shelter 215 51,9

Helped them receive support from SYV 
(Foundation for Social Assistance and 
Solidarity)

18 4,3

Other 29 7,0

Number of respondents 414



202

KAMER helped women in accordance with the women’s own 
needs. We tried to make sure that all of them received legal advice. 
Even though only 138 of the 414 women wanted to receive legal 
support initially, 350 women did so thanks to KAMER’s encourage-
ment. More than half of the women were placed in women’s shel-
ters. Apart from the forms of support seen in the table above, nearly 
7% of the women (in the category “other”) were sent abroad. 

Conclusions

•	 750 women under threat of falling victim to an “honor killing” 
received support from KAMER between 2003 and 2010.

•	 We took a variety of precautions to protect the women and 
received support from security forces when necessary.

•	 We were able to gather and assess information on 414 of the 
750 women.

•	 Three women lost their lives and 747 are still alive. 
•	 215 of the 414 women were placed in women’s shelters. Al-

though, when necessary, KAMER tried to maintain contact 
with the women for a while after they had been placed in 
shelters, this was a temporary situation as contact ceased after 
some time. 

•	 350 of the women made decisions about their lives with sup-
port from both KAMER and a lawyer.

•	 We maintained constant contact with and provided support to 
the other women, who, rather than being placed in a shelter, 
continued to live in various other places. 

•	 Cooperation between KAMER and government agencies made 
it easier for us to support women who face the threat of “honor 
killing.”

•	 Attitudes towards women applying to government agencies 
have changed in a positive way.

The women who, facing a possible “honor killing,” were able 
access support mechanisms have survived and been support-
ed insofar as possible; however, they have had to lead their 
lives in fear.
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Result of Home Visit Survey

Why we conducted home visits

Assessing the first three years of “An Opportunity for Every Woman 
Project” in 2008, we found that women in certain neighborhoods 
in every province almost never benefited from KAMER or other 
units, governmental and non-governmental, in the cities that might 
support them.
The neighborhoods in question are generally ones that have come 
into being in just the last ten years; they are areas where immi-
gration has been most dramatic and poverty at the highest level. 
Women there have difficulty in going out of their neighborhoods, 
even their homes, because of their lack of linguistic skills (i.e., they 
don’t speak Turkish, or speak it well) and family pressure. 
Women in these neighborhoods could reach KAMER or other 
support units only when violence reached unbearable levels and the 
possibility of an “honor killing” arose.
Taking these facts into consideration, we decided that we would 
choose two disadvantaged neighborhoods for the following years 
of the project and visit women there at their homes. These visits 
would help us reach women living in the neighborhoods in order to 
create awareness amongst them, and to inform them about the or-
ganizations from which they could receive support. We also aimed 
to obtain significant data on these women and their needs. 

The Results of Home Visits

In 2010, we visited 80,000 homes in 40 neighborhoods located 
within the 23 provinces where KAMER is active, and talked with 
one woman in each household. The following results are based on 
the data collected from 41,422 women.
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The Language in Which The Interview 
Was Held Number Percent

Turkish 34604 83,5

Kurdish 6306 15,2

Zazaki 191 0,5

Arabic 337 0,8

Other 4 0,0

Number of respondents 41442

The female interviewers who conducted the interviews during the 
home visits were capable in the languages spoken in the relevant 
provinces. Some women preferred to speak Turkish, even though 
their mother tongues were different. We found out that 17% of 
the women did not know any languages other than their mother 
tongue (which is not Turkish), which constituted a major obstacle 
to seeking benefits from support mechanisms.

Mother Tongue Number Percent

Turkish 10115 24,6

Kurdish 24735 60,1

Zazaki 5128 12,5

Arabic 1117 2,7

Other 31 0,1

Number of respondents 41126
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As can be seen in the table above, nearly one fourth of the respon-
dents were native speakers of Turkish, 60.1% were those of Kurdish, 
12.5% were those of Zazaki, and 2.7% were those of Arabic. 
The data collected on education shows that more than half of the 
women (52%) did not attend even elementary school (which is the 
main venue for speakers of Kurdish and Zazaki to learn Turkish). 
This explains why many women whose mother tongue is not Turk-
ish are unable to communicate in Turkish.

Level of Education Number Percent

Illiterate 16456 40,0

Literate 4766 11,6

Elementary school 11645 28,3

Middle school 3315 8,1

High school 3705 9,0

Vocational high school 336 0,8

Higher education 830 2,0

Vocational course 38 0,1

Number of respondents 41091

All of our research conducted in the slum areas in urban centers 
in recent years indicates that one out of two women received no 
formal education. 40% of the women are illiterate, while 11.6% of 
them learned literacy thanks to their own efforts and help from 
other household members. Only a small minority attended literacy 
courses.
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28.3% of the women graduated from elementary school, while 8.1% 
of them finished middle school, and 9% finished high school.
Only 2% of the women received higher education.

One fourth of the women were only married at the registry, while 
nearly half of them got married both at a religious ceremony and 
at the registry. Those women who got married only at a religious 
ceremony, that is, 7.8% of the total, are unable to enjoy a large num-
ber of legal rights. Divorced women, who still have to resist various 
prejudices and difficulties, constitute 1.2% of total.

Age
Average age 37,2
Number of respondents 41,200

Average age of the respondents is 37.2

Marital Status Number Percent

Married at the registry office 10,334 25,2

Married at a religious ceremony 3193 7,8

Married at a religious ceremony and the 
registry office 19,850 48,3

Lives together with her partner 78 0,2

Married, but separated 118 0,3

Single 6944 16,9

Divorced 482 1,2

Widowed 61 0,1

Number of respondents 41,060
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Marriage Age Range Number Percent

13 or younger 401 1,2

13-15 7081 20,7

16-17 8362 24,4

18 or higher 18,420 53,8

Number of respondents 34,264

When we look at the marriage age range, we see an alarming 
picture: nearly one out of two women (46.3%) got married dur-
ing childhood. Those who got married at the age of 15 or below 
constitute 21.9%, while 1.2% got married when they were younger 
than 13.

When taken together with the women’s answers to the question 
how they got married, we see that many women had to get married 
during their childhood with someone they did not want to or did 
not know.

How They Married Number Percent

Arranged marriage 21,591 64,4

By mutual agreement of the two parties 10,109 30,2

Forced marriage 1808 5,4

Number of respondents 33,508

Only one third of the women got married by mutual agreement of 
the two parties. In 64.4% of the cases, marriages were arranged by 
families. If a woman rejects the spouse that her family has chosen, 
this is considered to be a reason for violence. Therefore women are 
generally left with no other choice but to acquiesce to the decision 
their family has made for them.
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“Rejection of the spouse chosen by the family” is amongst the 
reasons for murders committed in the name of “honor.” Moreover, 
as can be seen in the table above, 5.4% of the women were forced 
to marry a spouse completely against their will, despite the fact that 
they had expressed their wish not to marry the man in question.
This data shows that forced marriages and arranged marriages dur-
ing childhood are one of the most urgent problems that needs to be 
tackled as part of the struggle to prevent violence against women.

Type of Marriage Number Percent

Kin marriage 11,563 83,1

Marriage with in-laws 603 4,3

Co-wife (kuma) 821 5,9

Bride exchange (Berdel) 762 5,5

Marriage as payment for blood money 81 0,6

Betrothed in the cradle (beşikkertmesi) 81 0,6

Number of respondents 13,916

83% of the women who were made to marry had to marry their 
kin. They comprise 35% of the respondent women. The most com-
mon kin spouse is a woman’s father’s brother’s son. According to 
this tradition, which is still in practice in some places, a woman 
who is considered to have reached the age of marriage is first pro-
posed to her father’s brother’s son. If her father’s brother’s son wants 
to marry her, it is very difficult for her to marry someone else. The 
other common kin spouses include the woman’s father’s sister’s 
son, the woman’s mother’s brother’s son, and the woman’s mother’s 
sister’s son. Acting contrary to this tradition might lead to “honor 
killings.”
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Marriage with in-laws, which comprises 4.3%, is the practice in 
which when a woman’s husband dies, she is made to marry one of 
his brothers. Even though would-be spouses object, family may 
force them to marry. If the woman has children, the possibility of 
the marriage with a brother-in-law rises due to considerations of 
division of property.

Marriage as a form of payment for blood money (0.6%) is a practice 
for settling a blood feud, in which women, as wells as goods, plots 
of land, and animals, are given as gifts. This is obviously an outra-
geous form of slavery.

Betrothals in the cradle (0.6%) pave the way for child marriages as 
a “normal” practice.

Number of Children

Average 4,1

Minimum 1

Maximum 28

Number of respondents 31,970

The average number of children per married woman is 4.1. This 
figure was 7 in a similar survey study conducted nearly ten years 
ago. This decrease might be taken as an indicator of the success of 
family planning campaigns.

Did You Migrate? Number Percent

Yes 19,556 47,9

No 21,252 52,1

Number of respondents 40,808
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Nearly half of the respondent women immigrated to urban areas. 
Migration occurring usually for reasons of security, marriage, and 
economic conditions brought women from their rural to urban 
areas, with which they were not familiar, thus perhaps depriving 
them of their relatives or friends from whom they might seek sup-
port.

35% of the migrant women stated that they immigrated because 
of marriage. Taken together with the answers in the table entitled 
“How They Married,” it seems clear that many women were not 
only made to marry, but also torn away from their families, ac-
quaintances, and familiar environments.

35.4% of the migrant women pointed to security as the reason for 
their immigration. Political violence in the region, especially in 
rural areas, in recent years has given rise to a serious problem of 
security. The fact that 35.4% of the migrant women immigrated in 
search of employment shows how important unemployment and 
poverty are in the region.

Reasons For Immigration Number Percent

Security 6854 35,4

Blood feud 171 0,9

Finding employment 4151 21,5

Marriage 6778 35,0

Other 1389 7,2

Number of respondents 19,343
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We found out that 171 families (0.9%) migrated from rural to 
urban areas due to blood feuds. When a blood feud occurs in rural 
areas, families belonging to the killing group move away from their 
village in order to protect themselves or obey the decision made by 
their elders.

Only 7.3% of the respondent women own the home where they 
live, while 31.5% of them live in a home owned by their husbands. 
The women in the category “other” (25.1%) are mostly those who 
do not reside in a home owned by anyone from the nuclear family, 
since they live with their husband’s family.

To Whom Does The Home Belong to? Number Percent

Rented 14,779 36,2

Herself 2971 7,3

Her husband 12,857 31,5

Other 10,249 25,1

Number of respondents 40,856

Employment Status Number Percent

She doesn’t have an income-generating 
job 37,186 90,3

She is a home worker 652 1,6

She wants to work, but her husband/
family doesn’t let her 524 1,3

She wants to work, but she can’t find 
employment 1424 3,5

She has a job outside 1388 3,4

Number of respondents 41,174
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Most women (90.3%) do not have an income-generating job. 1.6% 
of them are engaged in various activities which they conduct at 
home to generate income, while 3.4% have a job outside.

9.8% of the respondent women live in households with no income. 
Seeing as the average household size is about six (5.7) in these ar-
eas, we are talking about approximately 23,800 people living on aids 
and subsidies alone.

According to the 2009 Poverty Study conducted by the Turkish 
Statistical Institute (TÜİK), the figures for people living below the 
poverty line and starvation line in Turkey are 18% and 0.84% re-
spectively. As seen in the table above, 85% of the households visited 
in during this study by KAMER are below the poverty line, while 
48% are below the starvation line. This means that nearly 117,168 
persons live below the starvation line in these areas.

Monthly Income of The Household Number Percent

No income 3968 9,8

100-500 TL 15,560 38,3

500-1000 TL 14,913 36,7

1000-2000 TL 5105 12,6

Over 2000 TL 1058 2,6

Number of respondents 40,604
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Problems of The Neighborhood Number Percent

Water 1415 3,5

Infrastructure 2963 7,3

Cleaning 9043 22,2

Security 2885 7,1

Transportation 1482 3,6

Unemployment & poverty 23,031 56,4

Number of respondents 40,819

56.4% of the respondent women stated that the most significant 
problem they faced was unemployment and poverty. Even though 
the women who live under dire conditions of poverty, even starva-
tion, were aware of the violence they were being subjected to, they 
did not view it as the primary problem. The number of those saying 
“First, we need to find bread, employment,” was very high.

We observed dramatic sanitation problems in the neighborhoods 
due to the insufficiency of infrastructure facilities. Women too 
pointed out that the second most important problem for their com-
munity was street cleaning and sanitation. It is also striking that 
although nearly half of the women had migrated due to security 
problems, 7.1% of them did not feel secure in the city either, to the 
extent that they considered security to be the primary problem in 
their lives.
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Demands of The Women In The 
Neighborhood Number Percent

Employment   19,739 48,4

Support for struggling against violence 5237 12,9

Welfare and health services 2913 7,1

Literacy courses 3757 9,2

Children’s parks 5673 13,9

Other 3423 8,4

Number of respondents 40,742

The respondents usually stated that their primary demand was em-
ployment. Even though we heard many stories of intense violence 
during our visits, only 12.9% of the women pointed to support in 
their struggle against violence as their primary demand. 13.9% of 
them demanded children’s parks in their neighborhood, while 9.2% 
wanted literacy courses. 7.1% of the women, explaining that they 
could not benefit from health services, identified welfare and health 
services as their primary need.

All these data makes clear why these women have been unable to 
reach support mechanisms and why they do not view violence as 
their primary problem, until it reaches the point that they were un-
der threat of death. A large number of women were made to marry 
during childhood and were deprived of basic educational rights. 
Living under dire conditions of poverty and of isolation due to mi-
gration, many of them also have difficulty in communicating with 
those that can provide support for them since they cannot speak
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Turkish. Discrimination and insecurity stemming from political 
violence in the region complicate their problems further. Under 
these conditions, even though women are aware of the violence 
they are being subjected to, they are not able to seek support in the 
struggle against it. This partly explains why murders committed in 
the name of “honor” are more common in the region.
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Perceptions of Honor: a Survey Study

Prof. Dr. Aytekin Sır 
(Dicle University Faculty of Medicine, Department of Psychia-

try)

Goals:

•	 To determine how people view killings committed in the name 
of honor

•	 To provide a basis for future projects like posters and enlight-
ening the public on this matter

•	 To determine preventive measures to be taken
•	 To determine means of struggling against killings committed 

in the name of honor
•	 To determine the views of men who live in rural areas where 

honor killings are more frequently committed
•	 The significance of gender identity in views  regarding honor 

killings
•	 Is there a difference between how rural versus urban popula-

tions view honor killings?
•	 Are there differences in how different ethnic groups view 

honor killings?

Methodology

Talks were planned to take place in Kurdish, Zaza, Arabic, and Al-
evi villages and those places where migration from rural areas into 
urban centers is most concentrated.
Interviewers who knew local languages were found and trained as 
to how they would conduct interviews.
Interviews were held with the individual alone, i.e., one-to-one.
Three separate case studies were given to reveal people’s views re-
garding honor killings.
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1. Nurdan is a woman who was forced into marriage by her family 
at a young age and is the mother of two children. Ahmet, the son of 
her next-door maternal aunt, lost his wife some time ago. Nurdan 
began taking an interest and spending time with her aunt’s son. 
Nurdan’s husband began to get upset at this closeness between the 
two. He warned Nurdan several times. Nurdan and Ahmet’s close 
relationship continued nonetheless. One day her husband caught 
Nurdan and her neighbor having intercourse.
 
2. Berivan is a pretty, jovial, pleasant girl. She enjoys conversation 
and talking and laughing with everyone. She has good relations 
with everyone in the village. Whenever they see her, everyone talks 
and jokes with her. After a while, her older brothers begin to feel 
disturbed by this situation, because they begin to hear rumors that 
are being spread about Berivan. They warn Berivan not to go out, 
and not to talk and laugh with anyone. Berivan, however, continues 
to act just as before, believing that she is doing nothing wrong. Her 
elder brothers are very angry at her.
 
3. Aslı is a 14-year-old young woman. Her father wants to marry 
her off to the son of her paternal uncle. The entire family supports 
this marriage, because they do not want to give the girl in marriage 
to someone outside of the family. Aslı says that she is young, that 
she has sisterly feelings for her cousin, and that if they try to force 
her into the marriage, she will run away.

Should she be punished?

No –Why?
Yes
What should her punishment be?
Who would you consult about this?
Who would deliver her punishment?
If she were a relative of yours, what would your decision be?
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Socio-demographic characteristics: sex, age, education, marital sta-
tus, number of children…

Is the person economically dependent upon someone else?
What is honor?
What is “töre”? (“Töre” refers to accepted customs, practices, and 
moral principles).
What does dishonorableness mean?
Whose duty is it to protect honor?
What is a man’s duty in this regard?
What is a woman’s duty in this regard?
What is the society’s duty in this regard?
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WHERE THE SURVEYS WERE CONDUCTED

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Urban centers 196 46,3 46,3 46,3

Kurdish
villages 69 16,3 16,3 62,6

Zaza Villages 93 22,0 22,0 84,6

Arab Villages 30 7,1 7,1 91,7

Alevi Villages 35 8,3 8,3 100,0

Total 423 100,0 100,0

SEX

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Female 91 21,5 21,5 21,5

Male 332 78,5 78,5 100,0

Total 423 100,0 100,0
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LEVEL OF EDUCATION

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Illiterate 53 12,5 12,5 12,5

Literate 37 8,7 8,7 21,3

Elementary 
school 104 24,6 24,6 45,9

Middle 
school 67 15,8 15,8 61,7

High school 80 18,9 18,9 80,6

University 82 19,4 19,4 100,0

Total 423 100,0 100,0

SEX

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Married 226 53,4 53,4 53,4

Widowed 8 1,9 1,9 55,3

Single 189 44,7 44,7 100,0

Total 423 100,0 100,0
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ECONOMICALLY DEPENDENT UPON ANOTHER

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Yes 185 43,7 43,7 43,7

No 238 56,3 56,3 100,0

Total 423 100,0 100,0

WHAT IS HONOR?

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

My wife, sister, 
mother, family 139 32,9 32,9 32,9

Female chastity 43 10,2 10,2 43,0

Women’s sexu-
ality, virginity 24 5,7 5,7 48,7

Women’s obe-
dience of social
rules

15 3,5 3,5 52,2

Men’s repute 
and dignity 58 13,7 13,7 66,0

Women’s obe-
dience to men 6 1,4 1,4 67,4

What is reli-
giously sanc-
tioned

78 18,4 18,4 85,8

Other 60 14,2 14,2 100,0

Total 423 100,0 100,0
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WHAT DOES DISHONORABLENESS MEAN?

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumu-
lative 

Percent
Woman’s loss of 
virginity 45 10,6 10,6 10,6

Women’s walking 
around in  improp-
er, revealing attire

5 1,2 1,2 11,8

A woman talking 
with men 3 0,7 0,7 12,5

A woman’s falling 
in love 4 0,5 0,5 13,5

Woman wanting to 
marry someone of 
whom the family 
does not approve

2 0,5 0,5 13,9

Woman leaving 
the house without 
permission

2 0,5 0,5 14,4

Woman committing 
adultery 205 48,5 48,5 62,9

Woman acting in 
ways that makes her 
a subject of gossip

18 4,3 4,3 67,1

Insolent behavior 5 1,2 1,2 68,3

Other 82 19,4 19,4 87,7

Woman’s loss of 
virginity, commit-
ting adultery

52 12,3 12,3 100,0

Total 423 100,0 100,0
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WHAT IS TÖRE? [See above for definition]

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumu-
lative 

Percent
The Laws laid out 
by our forefathers 242 57,2 57,2 57,2

Religious doctrines 75 17,7 17,7 74,9

Our way of life 38 9,0 9,0 83,9

Respect for elders 
and men 16 3,8 3,8 87,7

Claiming your 
women and acting 
accordingly

9 2,1 2,1 89,8

Weddings, bride 
prices 5 1,2 1,2 91,0

Not giving females 
in marriage outside 
the family,
continuing the 
blood line

8 1,9 1,9 92,9

Determining bride 
exchange during 
infancy

2 0,5 0,5 93,4

Other 25 5,9 5,9 99,3

Religious 
doctrines,the laws 
laid out by our 
forefathers

3 0,7 0,7 100,0

Total 423 100,0 100,0
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WHAT IS THE DUTY OF THE SOCIETY?

Fre-
qu-

ency
Percent Valid

Percent
Cumu-
lative 

Percent

No response 13 3,1 3,1 3,1

To keep a watch on the 
women living on one’s 
street and in one’s neigh-
borhood

52 12,3 12,3 15,4

Not to forgive mistakes 43 10,2 10,2 25,5
To reveal mistakes 9 2,1 2,1 27,7
Not to look the other way 78 18,4 18,4 46,1
It has no duty 52 12,3 12,3 58,4
To maintain töres 53 12,5 12,5 70,9

To exclude 7 1,7 1,7 72,6

To be tolerant 18 4,3 4,3 76,8

Not to exclude 9 2,1 2,1 79,0
No one should bother or 
offend others 1 0,2 0,2 79,2

To treat the honor of oth-
ers as if it were one’s own 16 3,8 3,8 83,0

Has to do the duty that 
befalls it 12 2,8 2,8 85,8

To live with love and 
respect 9 2,1 2,1 87,9

To protect and inform 
individuals 22 5,2 5,2 93,1

To warn 6 1,4 1,4 94,6

To obey the rules 11 2,6 2,6 97,2
Society’s self-renewal 12 2,8 2,8 100,0
Total 423 100,0 100,0
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WHAT IS A WOMAN’S DUTY?

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative 
Percent

No response 12 2,8 2,8 2,8

To submit 23 5,4 5,4 8,3

To be protec-
ted 211 49,9 49,9 58,2

To protect 28 6,6 6,6 64,8

To listen and 
obey 121 28,6 28,6 93,4

To obey 
punishment 
decrees

10 2,4 2,4 95,7

To conceal 
what goes on 
in private life

1 0,2 0,2 96,0

Respect 9 2,1 2,1 98,1

To educate 4 0,9 0,9 99,1

She should 
prove herself 4 0,9 0,9 100,0

Other 423 100,0 100,0
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WHAT IS A MAN’S DUTY IN THIS REGARD?

Frequency Percent Valid
Percent

Cumu-
lative 

Percent

No response 7 1,7 1,7 1,7

To claim and at-
tend to the women 
in his family

296 70,0 70,0 71,6

To keep under 
supervision 59 13,9 13,9 85,6

To warn 32 1,7 1,7 94,8

To punish 7 1,7 1,7 94,8

To kill 4 0,9 0,9 97,2

Other/ men have 
no duty 2 0,5 0,5 96,2

To educate 4 0,9 0,9 97,2

Men have no duty 1 0,2 0,2 97,4

To take care of 
women’s needs 
(financial, moral, 
sexual) 

8 1,9 1,9 99,3

To take care of his 
responsibilities 3 0,7 0,7 100,0

Total 423 100,0 100,0
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WHOSE DUTY IS IT TO DEFEND HONOR?

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative 
Percent

No response 12 2,8 2,8 2,8

Father’s, elder 
brother’s 101 23,9 23,9 26,7

All the men in 
the family 89 21,0 21,0 47,8

All the 
women in the 
family

8 1,9 1,9 49,6

The agha’s 1 0,2 0,2 49,9

The
grandfather’s 1 0,2 0,2 50,1

Husband’s 31 7,3 7,3 57,4

One’s self 85 20,1 20,1 77,5

The men and 
women in the 
family

64 1,5 1,5 92,7

Everyone’s 31 7,3 7,3 100,0

Total 423 100,0 100,0
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SHOULD SHE BE PUNISHED? (Nurdan)

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative 
Percent

Yes 354 83,7 83,7 83,7

No 69 16,3 16,3 100,0

Total 423 100,0 100,0
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IF SO, WHAT SHOULD HER PUNISHMENT BE?

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative 
Percent

No response 17 4,0 4,0 4,0

Confine her to 
the home 32 7,6 7,6 11,6

Starve her 5 1,2 1,2 12,8

Lock her up in 
the barn 2 0,5 0,5 13,2

Cut her nose 
off 2 0,5 0,5 13,,7

Shave her 
head 2 0,5 0,5 14,2

Poison her 8 1,9 1,9 16,1

Get her to 
commit
suicide

14 3,3 3,3 19,4

Kill 158 37,4 37,4 56,7

Answer is not 
yes 69 16,3 16,3 73,0

I’d divorce her 109 25,8 25,8 98,8

I’d send her to 
her family 1 0,2 0,2 99,1

To be
excluded 1 0,2 0,2 99,3

14,00 3 0,7 0,7 100,0

Total 423 100,0 100,0
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WHO WOULD YOU CONSULT?

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative 
Percent

No response 14 3,3 3,3 3,3

Sheikh 11 2,6 2,6 5,9

Agha 3 0,7 0,7 6,6

Muhtar (local 
admin.
official)

3 0,7 0,7 7,3

Imam 44 10,4 10,4 17,7

Elder
members of 
the family

176 41,6 41,6 59,3

Answer is not 
yes 69 16,3 16,3 75,7

Myself 81 19,1 19,1 94,8

The law 7 1,7 1,7 96,5

My religion 1 0,2 0,2 96,7

Lawyer 1 0,2 0,2 96,6

Nobody, the 
info is in the 
Koran

7 1,7 1,7 98,6

12,00 1 0,2 0,2 98,8

13,00 5 1,2 1,2 100,0

Total 423 100,0 100,0
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WHO SHOULD DELIVER THE PUNISHMENT?

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative 
Percent

No response 27 6,4 6,4 6,4

Her husband 272 64,3 64,3 70,7

Her brother 11 2,6 2,6 73,3

Answer is not 
yes 69 16,3 16,3 89,6

The law 23 5,4 5,4 95,0

The sharia 14 3,3 3,3 98,3

Her own 
conscience 3 0,7 0,7 99,1

Everybody 4 0,9 0,9 100,0

Total 423 100,0 100,0

IF SHE WERE A MEMBER OF YOUR FAMILY, WHAT 
WOULD YOU DO?

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative 
Percent

No response 14 3,3 3,3 3,3

It would be 
different 16 3,8 3,8 7,1

It wouldn’t 
be different 324 76,6 76,6 83,7

Answer is 
not yes 69 16,3 16,3 100,0

Total 423 100,0 100,0
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SHOULD SHE BE PUNISHED? (Berivan)

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative 
Percent

Yes 139 32,9 32,9 32,9

No 284 67,1 67,1 100,0

Total 423 100,0 100,0



233

IF NOT, WHY NOT?

Fre-
quency Percent Valid

Percent

Cumu-
lative 

Percent
No response 76 18,0 18,0 18,0
My answer is yes 139 32,9 32,9 50,8
She has no ulterior 
motives 58 13,7 13,7 64,5

Because it’s not true 39 9,2 9,2 73,8
It’s natural 44 10,4 10,4 84,2
Just a warning 27 6,4 6,4 90,5
Women should benefit 
from the same rights 
that men do

3 0,7 0,7 91,3

She’s not doing any-
thing wrong 11 2,6 2,6 93,9

Everyone is free 3 0,7 0,7 94,6
It should be thorough-
ly investigated 2 0,5 0,5 95,0

It’s the way of life she 
has adopted for herself 4 0,9 0,9 96,0

Punishment is not a 
solution, individuals 
should be educated

3 0,7 0,7 96,7

Everyone knows every-
one else in the village, 
no harm will come of it

1 0,2 0,2 96,9

The situation is inher-
ent to human nature 2 0,5 0,5 96,9

She should not be pun-
ished if she is protect-
ing her honor

11 2,6 2,6 97,4

Total 423 100,0 100,0 100,0
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WHAT SHOULD BE THE PUNISHMENT?

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative 
Percent

No response 5 1,2 1,2 1,2

Confine her 
to the home 111 26,2 26,2 27,4

Starve her 3 0,7 0,7 28,1

Lock her 
up in the 
barn

2 0,5 0,5 28,6

Cut her 
nose off 1 0,2 0,2 28,8

Get her to 
commit 
suicide

2 0,5 0,5 29,3

Kill 10 2,4 2,4 31,7

Answer 
was no 284 67,1 67,1 98,8

Warning 5 1,2 1,2 100,0

Total 423 100,0 100,0
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SHOULD SHE BE PUNISHED? (Aslı)

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Yes 35 8,3 8,3 8,3

No 388 91,7 91,7 100,0

Total 423 100,0 100,0

WHAT PUNISHMENT SHOULD SHE RECEIVE?

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

No response 1 0,2 0,2 0,2

Confine her 
to the home 20 4,7 4,7 5,0

Starve her 2 0,5 0,5 5,4

Shave her 
head 1 0,2 0,2 5,7

Get her to 
commit
suicide

1 0,2 0,2 5,9

Kill 6 1,4 1,4 7,3

Answer was 
no 388 91,7 91,7 99,1

She should 
be forced to 
conform

4 0,9 0,9 100,0

Total 423 100,0 100,0
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APPLICATION STORIES
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We have collected the stories of the women who applied to KAMER 
into an archive. These stories—however small they are—helped us to 
concretize the findings of our research on honor killings, transform-
ing the women from statistical figures into human beings. We saw 
what a great diversity exists under the rubric of “victims of violence.” 
Thus, we find it appropriate to present these stories here, each of 
which involves great expectations, dreams, pains, and struggles.
The stories presented below constitute only a small fragment of our 
archive. They are not the “most important,” the “most terrifying,” or 
the “most striking” ones. They are simply chosen from yearly “Re-
ports on Honor Killings” to give an idea about the women KAMER 
has come into contact with.

1st Application:
The first case of an “honor killing” that we dealt with as part of the 
project was one of a death-by-stoning. We became aware of the inci-
dent via newspaper reports while the project was still at the planning 
stage. Upon reading the reports, we immediately became involved. 
The woman in question was seriously injured and had been hospital-
ized at the Dicle University Faculty of Medicine, in Diyarbakır. The 
KAMER project team took a keen interest in the woman, and kept 
close tabs on developments during the time she was alive. 
•	 Date of application: November 27, 2002
•	 Education: Illiterate
•	 Age: 35
•	 Marital status: Married—religious marriage only
•	 Why she was “tried”
In Yalım, Mardin, the “family court” decided that the woman be 
stoned to death on the grounds that she had “dishonored” the family 
by becoming pregnant due to extramarital sex. That she got married 
at a religious ceremony after learning she was pregnant did not pre-
clude the family to deliver the verdict of death penalty.
The woman and her husband were to be stoned to death by 8 people, 
comprised of the woman’s brothers and other male members of her 
family. Her husband died as a result of the stoning, while she was 
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taken to the hospital of the Dicle University Faculty of Medicine. She 
remained in a coma in the brain surgery section of the hospital for a 
long time, due to severe injuries to her head.

In order to prevent the outbreak of a blood feud between the two 
families due to the man’s death in the incident, a reconciliation din-
ner was organized in Istanbul. The two parties came together in a 
dinner open to the press, declaring that the man was killed by acci-
dent and without even mentioning the woman in the coma and her 
five-month-old baby.
A political party was instrumental in organizing this reconciliation 
dinner, completely ignoring the woman who was fighting for her life 
in the hospital. This is telling in that it clearly demonstrates the im-
portance accorded to women.
•	 What KAMER did:
KAMER did all in its power to help the woman recover her health. 
We ensured that she receive an ID from the civil registry. We got in 
touch with Mardin Governorship so that she was given a green card 
for free health services.
We provided two attendant women to take care of her needs, includ-
ing cleanliness and exercises, 24 hours a day.
Thanks to support from various persons and agencies, we were able 
to ensure that she was provided the medicine she required. 
We contacted the Diyarbakır Governorship and Health Directorate 
and got them to contribute to fulfilling her needs while she was in 
the hospital.
We ensured that she could benefit from well-equipped rehabilitation 
centers outside Diyarbakır. Her death, however, put an end to all 
these efforts.
•	 Result:
Şemse Allak, who struggled to stay alive for seven months, lost her 
life on June 7, 2003. Her body was preserved in the State Hospital for 
15 days, but her family declined to claim the body. Finally, KAMER 
and other women’s organizations claimed her body. Thus, the body 
of a woman who was murdered in the name of “honor” was taken for 



239

the first time in Turkey by other women, who performed her funeral 
prayer and buried her at the cemetery of the nameless.
Şemse Allak, the victim of an “honor killing,” contributed to the 
struggle for women’s human rights by her very death, because:
Women claimed the body of a woman who was murdered in the 
name of “honor,” performed her funeral prayer and funeral ceremo-
ny.
Many reports and columns against “honor killings” appeared in 
newspapers and magazines for several days.
KAMER received dozens of letters and phone calls expressing con-
dolences. Some NGOs visited us to express condolences. 
The project began to draw interest and support from the larger pub-
lic.
KAMER erected Şemse Allak’s gravestone and has commemorated 
her on the day of her death every year.

2nd Application:
•	 How she reached KAMER:
She came to KAMER and applied to the Emergency Line Assistance 
Service.
•	 Date of application: February 9, 2003
•	 Education: High school graduate 
•	 Age: 24
•	 Marital status: Single
•	 Why she was “tried”:
When it was learned that she wanted to marry the man she loved, 
thus disobeying her family, a verdict of death penalty was delivered.
•	 What KAMER did:
We ensured that she give a lawyer the power of attorney.
She was sent to a women’s shelter.
She was given support so that she could go abroad.
•	 Outcome:
She married the man she loved in the country she moved to. She 
continues her education there. She will continue her life there.
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3rd Application:
•	 How she reached KAMER:
She ran away from her home in a district of Diyarbakır, came to KA-
MER herself and applied to the Emergency Line Assistance Service. 
•	 Date of application: April 5, 2003
•	 Education: Literate
•	 Age: 29
•	 Marital status: Married at a religious ceremony only; with three 

children
•	 Why she was “tried”:
She was harassed by some of her husband’s friends. Her husband ac-
cused her of “provoking” the harassment. A verdict of death penalty 
was delivered.
•	 What KAMER did:
We ensured that she receivd an ID from the civil registry.
We got in touch with members of her family (her mother, father, 
and brothers) in accordance with her wishes. However, the family 
refused to reconcile.
Her elder sister offered support and took the woman into her home.
•	 Outcome:
She separated from her husband. She continues to live in her sister’s 
home.

4th Application:
•	 How she reached KAMER:
She heard about KAMER on a TV program. She applied to the KA-
MER Emergency Line Assistance Service by phone from a village in 
Şanlıurfa.
•	 Date of application: September 20, 2003
•	 Education: Graduate of elementary school
•	 Age: 18
•	 Marital status: Single
•	 Why she was “tried”:
The applicant was accused of disobedience. The male members of 
her family claimed that she acted in a way that “dishonored” the fam-
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ily and so threatened her with death. She was forced to attempt sui-
cide. She wanted to leave her village, but she had no place to go. She 
applied to KAMER by phone and asked for support. Since she was 
not allowed to use the home phone, the project team got into contact 
by using another number that she provided.
•	 What KAMER did:
We held a large number of phone conversations.
We provided psychological support over the phone.
We helped her to get out of her village and take refuge in a police 
station in the district.
We reached the Governorship of Şanlıurfa via the Governorship of 
Diyarbakır and explained the women’s situation to them.
We ensured her transport to and arrival in Şanlıurfa later.
We ensured that she had contacts with the Provincial Directorate of 
Social Services.
She was told that she would have to wait for two days before being 
placed in a women’s shelter. However, influenced by negative pro-
paganda on the part of the officials of the Provincial Directorate of 
Social Services, she changed her mind about going through with the 
process.
She returned to her village.
•	 Outcome:
Upon her demand, we made new attempts to place her into the 
women’s shelter.
Phone talks continue.

5th Application
•	 How she reached KAMER:
We learned from a newspaper report that Kadriye Demirel, 16, had 
been admitted to the Brain Surgery Section of the Dicle University 
Faculty of Medicine Hospital, after her brother tried to murder her 
in the name of “honor.”
•	 Date of application: November 14, 2003
•	 Education: Completed elementary school
•	 Age: 16
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•	 Marital status: Single
•	 How she was “tried”:
Because she had become pregnant, as a result of rape, her elder 
brother attempted to kill her using a stone and a chopping knife. She 
was taken into the Intensive Care Unit of the Brain Surgery Section 
of the Dicle University Faculty of Medicine Hospital. Her brother 
turned himself in to the police, believing that he had saved the “hon-
or” of the family.
•	 What KAMER did:
In order for Kadriye Demirel to recover her health, KAMER worked 
hard and cooperated with all the relevant public agencies and NGOs. 
Despite all efforts, Kadriye Demirel and her six-month-old baby 
could not be saved. 
We received support from the Rectory of Dicle University to cover 
her hospital expenses.
We held a meeting with women’s organizations for the organization 
of her funeral ceremony.
A funeral ceremony was performed with the participation of a large 
number of women and men.
A press release was prepared together by all the women’s organiza-
tions.

6th Application
•	 Date of application: January 24, 2004
•	 Age: 17
•	 Marital status: Single
•	 Education: Completed elementary school
•	 How she reached KAMER:
She came together with a member of the family with whom she had 
taken shelter and applied to KAMER herself.
•	 Why she was “tried”:
She had been experienced violence since childhood. She was sub-
jected to harsh physical violence on the part of her father in particu-
lar. One year before coming to KAMER, she had begun working as a 
babysitter looking after the child of a police officer. When the family 
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was transferred, she went with them to the province they were trans-
ferred to. She was planning to stay with the family and to continue 
looking after the child and live with them from then on. She did not 
inform her family of her departure before leaving. She ended up hav-
ing to go back after seven months.
After she returned, she was subjected to physical violence that left 
her with serious injuries. Her relatives began exerting pressure upon 
the family to kill her. Once she realized that she was in danger, she 
ran away and sought shelter in a friend’s house.
After she had been there for several days, her friend’s family began 
to grow anxious about the situation. She came to KAMER accompa-
nied by a member of the family she was staying with and requested 
support.
When she came, she was too exhausted and helpless to focus her 
attention. Moreover, she was afraid that she was going to be killed.
•	 What KAMER did:
Provided psychological counseling. 
It was observed that she was not in good condition psychologically. 
KAMER therefore arranged for her to stay in a hospital and receive 
treatment. (She was admitted to the hospital where she received 
treatment for 15 days.)
Because she was underage and her life in danger, KAMER informed 
the police of the situation.
During her hospitalization, talks were held with her family in an at-
tempt to decrease the amount of social pressure upon the family. 
KAMER met all of her needs for the duration of her treatment.
She spent her time outside of the hospital at KAMER.
Her family agreed to allow her to continue living at a state institu-
tion.
•	 Outcome:
Once her treatment was completed, the Children’s Unit of the Prov-
ince’s Police Department removed her from the hospital and placed 
her in a children’s home outside Diyarbakır. 
She got permission from the children’s home to leave to visit KA-
MER. She looked happy.
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We are still in contact. Her life is no longer in danger.
She began seeing her family.
She is continuing her education via the correspondence courses of 
the Open High School.
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WHAT WE HAVE LEARNED?

•	 The Feminism of KAMER
•	 Feminism in Our Eyes
•	 KAMER’s Awareness Groups
•	 KAMER’s Awareness Initiatives
•	 KAMER’s Policy on Cooperation between NGOs and 

the State
•	 My Kurdish Issue
•	 Learning as We Go: Lessons From the Journey Thus Far
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The Feminism of KAMER
Nebahat Akkoç

We have noticed that in order to explain more clearly the work con-
ducted by KAMER for women’s human rights, we need to use a dif-
ferent language from the usual. We believe that this is the only way 
for us to go beyond answering questions on “what we do, where we 
work, how many women are subject to violence, how many women 
we have supported, what we have done about honor killings,” etc.

All of the said work is important, of course, but it should not be con-
sidered as stand-alone work. Every project is important in that it is 
part of the process which lets us learn from each other and helps us 
form our policy for working with women.

We believe that in order to explain what KAMER is about, it is impor-
tant to answer questions about “how we got started, what we learned 
from each other, what we discovered, what we changed, where we 
are going,” and to emphasize the process of reciprocal learning.

KAMER was officially founded in 1997. But work conducted before 
that date was also important. The idea of KAMER first developed in 
1993-95, when regional violence was at its peak. In 1997, KAMER 
gained legal status. In the following years it developed new areas of 
work and new projects were realized.

KAMER operates in 23 provinces, but we are endeavoring to expand 
into the districts of these provinces as well.

“We” women now number in the thousands.
There are significant differences between how we were when we 
started and how we are. We were feminists then, and we are femi-
nists now. But there is a difference between who we were then and 
who we are now, a difference due to experience—the experience of 
ten years of work.
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Most importantly, we used to whisper that we were feminists, but 
now we can shout it. Hundreds of us are now able to say, “We are 
feminists.”

We believe that feminism is a process of discovery and of change. In 
this article, we would like to tell you about the journey we have taken 
with feminism.

Initially, our first awareness was that regarding “violence.” Each one 
of us was subject to violence, directly or indirectly. Violence under 
custody, on the streets, in offices, even at home…

What kind of violence was this?
Since it was so painful, why were people inflicting it upon each other 
in such a natural way?

We were continuously reminded that we were women. Were we the 
only ones who failed to notice, failed to remember this?

These questions helped us to become aware of the private sphere 
called home, and of our position within the home. The least talked 
about and the most common, the most habitual type of violence hap-
pened within homes. Talking about this aspect of violence was either 
frowned upon or considered unimportant. Other types of violence, 
such as the violence occurring under custody, or on the streets, were 
considered more important.

Our starting point was a difficult one. We were aware that we might 
be isolated, be marginalized and demeaned. Many of us had started 
to consider the question of violence by looking at instances of it un-
der custody or on the streets. Later on we understood the link be-
tween the different types of violence and we realized that what hap-
pened at home was the starting point of all other types of violence.
When we first began discussing the idea of working on women’s is-
sues, people around us started advising us on what to do, how to do 
it, and who to work with. 
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Everybody acted innocent. No one even wanted to think that they 
themselves might have been influenced by the male-dominated so-
ciety.

We thus realized to what degree sexism had become internalized, 
and how we needed to look at ourselves, at our acquaintances, at all 
organizations, and all people. And that is how we came to realize that 
we needed to organize ourselves independently.

Although we declared that we supported women’s human rights, we 
knew that it would not be easy to understand the difference between 
independence and neutrality. Yet, we chose to organize ourselves in-
dependently.

Although the majority of the women whom we would work with, or 
whom we planned to support, defined themselves as Kurdish, we did 
not wish to be a Center for Kurdish Women. We did not want to limit 
ourselves to a single identity; we believed in each and every woman 
and we wanted for KAMER to become a center also for women who 
are not Kurdish or who do not define themselves as Kurdish.

In order to question sexism, and to develop an area independent of 
other concerns, we started reflecting on our own conditions and our 
own experiences. We questioned our role within this environment of 
violence and discrimination and how we oppressed others, and how 
we were oppressed ourselves.

While undergoing this difficult period of “discovering sexism and 
embarking on feminism,” we suffered an intense feeling of homeless-
ness.

We learned through experience that the only ones to offer support 
in this transition period were women and women’s organizations. 
We realized that this individual awareness process was difficult and 
shocking for women and that support and solidarity were of critical 
importance.
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We realized that violence was to be found everywhere and in differ-
ent forms. We decided to concentrate on domestic violence, which 
we considered to be an issue of essential importance. There were 
non-governmental organizations dealing with violence occurring 
under custody and on the streets, but there were no organizations 
dealing with domestic violence. Even talking about it angered peo-
ple, for everyone played a part in this large-scale, widespread form 
of violence.

While dealing with domestic violence, we encountered the most 
brutal as well as the most subtle forms of violence.

We discovered that all women, regardless of their language, religion, 
education, and social environment, suffer violence in various ways.

We realized that declaring support for human rights meant ignor-
ing women’s human rights and the inequality between sexes, and 
thus rendered service to sexism. We were distressed to discover that 
many people and organizations who declared that they opposed sex-
ism, actually supported the system via their approach to women’s 
work and to feminism, and that ultimately they defended rather than 
opposed sexism.

Although we underwent significant individual awareness processes, 
we realized that looking at the extent of the harm inflicted upon our 
personalities by the sexist system was not something we could deal 
with individually. We understood that behaviors such as hierarchy, 
competition, discrimination, and keeping “personal” problems pri-
vate recurred over and over again and that no one was capable of 
suddenly becoming aware of such behavior and changing it.

We thus realized the importance of collective work, from the point 
of view of support and solidarity, as well as mutual learning.

We realized that unless we established equal relationships, overcame 
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our feelings of competition, perceived the more subtle forms of vio-
lence, behaved openly, delivered positive and negative criticism, and 
were ready to listen to what others had to say, there was always the 
risk of reproducing sexism.

We realized that traditional values were values aiming to objectify 
us, and that we needed to question and transform each value com-
pletely.

We became aware that a new world could only be created if we rec-
reated ourselves. We started to make an effort not to judge, not to 
despise, not to order, and not to prescribe solutions, but to develop a 
language and behavior based on empathy.

We were not ashamed to expose the thought and behavior patterns 
that had taken us captive. We were able to understand that these pat-
terns resulted from roles in which we were cast, that we had accepted 
them unquestioningly, and that questioning would now be possible 
via feminism.

We realized that most traditional values caused resignation and sub-
mission to violence, prevented participation, transparency, and indi-
vidual development, and reproduced inequality.

Feminism helped us develop curiosity during this long journey. 
Thanks to this curiosity, we recognized our different identities. We 
were freed from the parochialism of a single identity and started en-
joying our multi-identities.

Fascinated by the enchantment of awareness and transformation, we 
increased in number, we developed. We understood that the more 
we gained in strength, the more violence would weaken, that the 
more we changed, the more the world would change.

We started sharing our discoveries and our knowledge with men. We 
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told them of the different types of violence to which we were subject-
ed. We talked about how they perceived and lived their masculinity.

The more we talk, the more we realize that sexism is a vast policy 
dominating the whole world. We are currently seeing how milita-
rism and sexism are intricately involved and how they feed on each 
other.

Sometimes we are afraid of our discoveries. Sometimes we think that 
what we are doing is not enough and that we should be doing more. 
Every time this happens we stagger and hesitate. But every time we 
accept that this is our only chance, we pick ourselves up and we start 
all over again.

We know that feminism is indispensable for a world free of hierar-
chies, discrimination, and violence, a world based on sharing and 
solidarity, on transparency, participation, on support for what is 
right and what is just.

From a few women, we have now become thousands of women. Our 
journey with feminism is continuing. And our numbers are increas-
ing.

We know that this is going to be a long and arduous journey.

We understand that all issues throughout Turkey and throughout 
the world are our issues, too. We know that resolving these issues 
is only possible with our participation. We are therefore doing our 
utmost to see more, think more, change more, and grow in number.
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Feminism In Our Eyes…

We wrote this essay during a week-long group holiday we took at the 
end of an exhaustive year. Actually, what I refer to here as “holiday” 
was more a kind of camp where we planned both to relax and to talk 
to our hearts’ content. We were often so busy working at KAMER 
that we didn’t have the chance for a right proper chat. This camp 
would be a good opportunity for us to have some heart-to-heart 
conversation.

We identified a number of subjects to talk about. One of them was 
feminism. First though, we set up a framework to help guide discus-
sion.

“What meaning does feminism have for us in our lives? What does 
it mean to us in terms of the problems of Turkey, of those of the 
women’s movement, of those of our lives, of what we have become 
aware of and observed?”

We decided to talk within this framework. We thought that if we 
discussed feminism by making it more tangible via our own experi-
ences, it would be easier to understand and more appealing as well.

We pushed the record button on the morning of July 13, 2009, on 
Monday just after breakfast, and began to discuss feminism. We did 
not want to write our real names. What is the significance of names, 
anyway! What is important is what is said. Use your power of imagi-
nation to hear the sounds of roosters, chicks, crickets, and the Sandy 
Hill, interspersed with the conversation below.

***

Scorching Sun: I attended a conference lecture. A conference on in-
vestment in real estate. The lecturer, who is a very famous architect, 
said at one point: “We have to work with an eye to the segments 
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of society that need to be protected—women and children.” I went 
mad. A huge lecture room—a lot of architects, investors, owners of 
real estate companies, CEOs, bank managers, everybody there… I 
wanted to rebel, but I couldn’t intervene directly. After all, I hadn’t 
been invited; I was there accompanying somebody else.

Finally, all of us who attended the conference gathered around the 
same dinner table. The lecturer who had spoken this sentence was 
not at our table, but one of his students, a woman, was there.

I wanted to address the lecture and that sentence. I quoted the lectur-
er’s exact words. I felt that the others were not consciously aware of 
the discrimination that the sentence entails. But since they couldn’t 
just shrug it off with a “So what?” either, they preferred to claim that 
he couldn’t possibly have said such a thing.

I told them that they probably had the text, and that they should take 
it out so we could all look together. They answered that they weren’t 
allowed to use the text outside the conference.

They must have told the lecturer about what I’d said. He found me at 
the dinner. I repeated his words and told him: “These are your exact 
words.” The lecturer, who is considered to be a doyen in his field, was 
very surprised and said: “Write to me, I’ll send you the text, I didn’t 
say such a thing.” But he never got back to me.

My friend, a close acquaintance of the lecturer, asked me later if the 
professor had written to me or now. I told her that he hadn’t. I added 
that it wasn’t important whether he sent his text or not though, that 
what was important was that he became aware of it and, I think, he 
did.

Terra Firma: I think that we, those who call themselves feminist, 
have closed ourselves to criticism and to new forms of awareness. 
We tend to believe that we understand the heart of the matter, that 
we are on solid ground, and that we face absolutely no risk of mak-
ing mistakes.
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In my opinion, however, our lifetime is not enough for us to become 
aware of everything. Even the next generation will have to become 
aware of so many new things. Perhaps the generation after them will 
be in a better state. If we cease to strive for ever greater awareness 
and reject any and all criticism, we might fall prey to a fast back-
lash. Moreover, no one has to be a model. Even taking someone as a 
model ultimately amounts to the creation of a hierarchy. We are all 
learning by trial and error.

Misty Mountain: This is my latest experience.

An academic, somewhere in the world, who calls herself a feminist, 
conducted a study in a region where violence and poverty were at 
their peaks. At the end of the study, she received a number of criti-
cisms from those in the area where she had conducted the study, and 
she felt unhappy. There are many possible reasons for her unhappi-
ness, of courses. Maybe she had failed to find the right language and 
approach, or she hadn’t set up a solid framework, or she hadn’t es-
tablished proper boundaries in her relationships in the field, or local 
participants were particularly sensitive to certain topics, etc.

But the feminist academic, rather than taking a critical look at her-
self and discovering things within herself, glossed over her experi-
ence by claiming that it was impossible to return in a happy state 
anyway from places where violence and poverty were so rampant. 
She had been presented with an excellent opportunity to increase 
her self-awareness, but she failed to seize that opportunity. She most 
likely approached the matter from the perspective that she was al-
ready aware of everything and that she never made mistakes.

Terra Firma: These days new political parties are being formed in 
Turkey. And well they should be, because there is a serious political 
vacuum here now. For us feminists, all areas of life are areas where 
one can make politics; we have redefined politics. Nevertheless, I fol-
low political parties and new initiatives with great curiousity.
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The leader of one of the new parties said on a TV program: “The old 
systems have collapsed, and now we can criticize the past. This being 
the case, new political parties, the parties of this new world, must be 
formed. We have started something new. We abide by participatory 
methods in the work that we do. We, the founders, have put the dis-
abled, environmental problems, economic matters, and the woman 
question on our agenda.”

These words were enough for me to understand that the new forma-
tion was nothing more than the repetition of the old.

I hope for the day when such a speech starts like this:

“We, men and women who have become aware of the gender ques-
tion, are launching a new party, a new movement.”

Women are not one field amongst many in which “new” parties are 
active. Only those parties or movements founded by women and 
men together, which question “feminine” and “masculine” roles, will 
really truly be “new.”

Wavy Water: Because of women who believe that they should stay as 
they are, who aren’t open to criticism, who think hierarchically and 
impose their own conception of feminism, who don’t question, who 
keep teaching but aren’t open to learning, some women begin to say: 
“If this is feminism, I am not a feminist.” 

Terra Firma: I once believed that animals and plants existed to make 
human beings happy, that that was the reason for their existence. 
Thanks to feminism, I now think that the first form of hierarchy be-
gan with human beings’ domination over nature. We’ve managed to 
go from being creatures who once lived under trees, to creatures who 
replace trees with skyscrapers, and live in them.

Scorching Sun: And without getting permission from the trees. 

Terra Firma: Yes, there is an Earth and there are living things on 
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it. Living things are human beings, animals, and plants. The only 
thing that differentiates us is our intellect. We have used our intellect 
solely to exercise power and thus put the Earth in the horrible state 
that it’s in. This is the greatest awareness that I have arrived at in the 
last five years. Now we grow old, and the Earth grows older. We have 
polluted and abused the Earth so much that we don’t know what is 
going to happen. 

Sandy Hill: I want to have an idea, an opinion about every subject, 
but I don’t know how to go about it. For example, I read a page and 
then I think about what I’ve read. I feel that I’ve become aware of 
something, but I’m unable to put a name on it. I’m experiencing the 
pangs of this process right now. I’m unable to produce ideas on my 
own.

Terra Firma: You’re unable to produce ideas? About what, for ex-
ample?

Sandy Hill: Yes, I am sometimes unable to name the thing I have 
become aware of.

Terra Firma: I believe that you have been able to produce ideas quite 
well. I think that one needs to learn things first in order to produce 
an idea. You have been able to produce ideas very well on the sub-
jects you have learned well; moreover, you have been able to object 
to practices that don’t sound reasonable to you. For example, in my 
opinion, you’re excellent when it comes to the techniques of study-
ing violence. Remember in a regional visit, you stopped an interview 
with a woman who wanted to free herself from violence, because the 
interview began without her being taken into the interview room. 
You knew very well that the story of each and every woman is unique 
and private. The women who come to our centers may not know 
this, but we do, and we have prepared interview rooms for this rea-
son. You want to learn everything at once and produce an idea about 
everything. We said that feminism was curiosity and learning, but 
we cannot learn everything at one and the same moment. Besides, 
we don’t need to learn and know everything.
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Sandy Hill: Yes, all problems in the world interest me. Even insects 
walking in the grass. I think feminism is learning. But sometimes I 
can’t understand; I feel deficient.

Misty Mountain: It has been ten years since you came to KAMER. 
When you came, you were cooking mantı (Turkish type ravioli). 
Now you are conducting neighborhood activities. If you ask me, 
you’ve come a long way. Does everybody have to learn everything? 
Can we learn everything at the same time? I think that first comes 
curiosity, next the process of learning, and then sharing your knowl-
edge and experience with others. Everything can’t happen at once! 
Just give an example. Tell us one thing that you’re unable to produce 
an idea about?

Sandy Hill: For example, the Kurdish question and its possible solu-
tions have been debated recently. I listened to someof the debates 
and found that I felt some things were wrong, but I’m unable to ex-
press exactly what.

Silent Deluge: I think that the problem you’re talking about is not 
the inability to produce an idea. It’s something different. Anxiety 
about what will happen if I speak my mind makes us behave in ways 
that are shaped by the sexist system and hierarchical structures. I 
think you are able to produce ideas very well.

Sandy Hill: No, I can’t express myself.

Pistachio Nut: Another question: do you think feminists have to 
know or learn everything? And must we have to say or piece at each 
and every meeting? 

Terra Firma: But we all experience this, I think. For example, after I 
became aware of the relationship between human beings and nature, 
I began to read and make observations about it. Moreover, there is 
no end to learning. Just let’s be careful: we shouldn’t think that we 
know everything, and we shouldn’t use a language of absolutes. If we 
do, we will begin not to hear and see. 
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Shining Star: I know very well that I want to be a feminist and live 
the rest of my life as an individual. This is my true ambition indeed. 
Even though I believe that I have been questioning myself, my ex-
periences, and the society for so long, and effecting change via that 
questioning, the process of gaining awareness is a neverending one. 
What did they teach me for so many long years? What impacts have 
the roles of friend, wife, and mother had upon me? I am trying to 
question and change each one, but when my thoughts and behaviors 
do not complement one other, that’s when I face a dilemma. I under-
stand that there are things that I haven’t been able to change, and so 
I’m self-conflicted. Perhaps I am afraid that my contrary ideas and 
behavior will lead to my complete isolation.

Terra Firma: I think feminism entails contradiction and transgres-
sion. Otherwise, how can we get out of this system? We are contra-
dicting the usual practices and seeking a way of behavior that con-
forms to our principles.

Shining Star: Either I am too impatient, or the social environment I 
am part of is too large and too difficult to change, I don’t know.

Terra Firma: Of course it’s difficult. But we are not trying to push 
others to accept what we have become aware of, our new language 
and attitudes, too rapidly. We think that other people haven’t gone 
through the process of awareness-raising yet. We abide by the im-
portant principle of thinking globally and working locally. Keeping 
this in mind, we are trying to find out how we can convince others 
to become aware of what we have seen. We are developing methods. 
Otherwise, we will just start fighting with the world. Our intention 
is to achieve our goals, not just to fight. It is of course difficult to live 
in an unchanging social world with all of the awareness that we have. 
But we have made a choice and decided that we will try to convince 
people despite all the difficulties. It’s a matter of patience and me-
thodic work…

Shining Star: Just a year ago, I used to wonder why everybody didn’t 
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understand me. Now I’m no longer in that frame of mind. I am aware 
of the fact that it will take time to speak the same language. What is 
crucial is that we don’t compromise our values.

Scorching Sun: I’m thinking about surrender. Conflicting, debating, 
objecting… If you cease to do these things, then you’ve surrendered 
to the system.

Shining Star: I know the difficulties of trying to achieve what I want 
to. Even though it wears me out, I have no intention of surrendering. 
On the contrary, the struggle empowers me, strengthens my spirit. 
And over time, more people have begun to believe that I am right. 

Sandy Hill: The difficulty comes from our own contradictions. We 
must find and resolve the contradictions within our own minds.

Scorching Sun: Perhaps embracing our own values rather than those 
of the society can be a solution. I mean, when I behave contrary to 
the hierarchy sanctioned by society, when I speak to somebody who 
is older than or who holds a higher position than me in an unex-
pected manner, an action which might give rise to a negative reac-
tion, I try to smooth things over by claiming the values of honesty 
and compassion.

But while struggling, I don’t intend to write on water. If we see prog-
ress, we’ll feel less tired.

Wavy Water: Maybe one day there will come a time when we’ll say 
“That’s it, we’ve done it.”

Scorching Sun: But that’s not enough. Exhaustion and then the 
overwhelming sense of loneliness are just too much.

Wavy Water: In fact, as soon as you begin to become aware of 
things, that’s when you start becoming lonely. Doesn’t each one of 
us feel homeless because of our awareness?
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Terra Firma: Yes, we do. But I think we have a new world we have 
created. We are multiplying every day. There are places of solidarity 
where we can overcome the feelings of homeless. The other forms 
of friendship or intimacy are simply not enough. We will have to 
reshape each one of these—above all friendship.

Shining Star: I believe that we can overcome all these together and 
by multiplying.

Terra Firma: You’re unlucky in a way. You have very close kin re-
lationships and you are unable to exclude them. You don’t want to. 
Those relationships are tiresome. Everyday you witness something 
that you don’t approve of, every day right next to you, and your life 
is a constant struggle. And that exhausts you. That’s what makes 
KAMER different from other jobs. It’s not something like working 
in a tax office. One is not able to say “I’ve finished my work day, 
I’m home now.” This is a never-ending job, because we are trying to 
change life itself.

Silent Deluge: It is more difficult for academics to be feminist, to 
become aware of things and to accept what they have become aware 
of. Everyone has some self-esteem, some self-importance, and that 
self-importance increases the higher a position one holds in soci-
ety. Thus does one acquire more layers of self-protection which are 
harder to get rid of. The society views you as an important person, 
and you speak to newspapers and TVs. In feminism, the crux of 
the matter is not only to become aware of the discrimination and 
violence that others perpetrate, but also to become aware of those 
that we ourselves perpetrate, and to carry on the process of aware-
ness-raising. Feminism is process; that is, one cannot say it’s done, 
settled.

Terra Firma: I think there are two separate cases. In one case, one 
behaves so because she is not aware. In the other case, there is no 
consistency between thought and behavior. The first case isn’t such 
a bad thing, if you ask me, but the second is bad.
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Green Leaf: Something like fraud.

Scorching Sun: And that person might act as if she were in a posi-
tion of authority.

Misty Mountain: I think we shouldn’t call it fraud. Look at our 
lives before feminism; we were all frauds. Your mother tells one lie 
and you tell another, saying that you are going to study, or to take 
an exam, when really you’re going out to meet your lover. Circum-
stances force you to lie. It’s impossible for people to be open and 
honest with one another.

Green Leaf: Yes, that’s right. I discussed this with my mother. I told 
her the truth, and she told me not to do it again. So I had to tell a lie 
again the next time.

Terra Firma: That’s it, they distort our integrity. And so your plan, 
program, idea, and feelings are one thing, but what you end up do-
ing is something else entirely. On the other hand, feminists who can 
maintain their integrity and live in accordance with their own deci-
sions are severely criticized. I know that the areas where we struggle 
for women’s emancipation cannot become areas of freedom for us. 
I lived that way. This is a choice. In some cases women have made 
use of these areas that the women’s movement created just for 
themselves, for their individual freedom, and we have suffered be-
cause of it. I wish we could talk about it together, among ourselves. 
But since we cannot, we have no other choice but to say “everyone’s 
feminism is binding for herself alone.”

Wavy Water: Because of them, there’s this widespread belief that 
feminists don’t care about anything, that they just do what they 
want.

Silent Deluge: There are two very important points for KAMER’s 
feminism. First of all, it encourages a neverending process of aware-
ness-building and questioning. Secondly, the women of KAMER 
limit their own areas of freedom in order to create free space for 
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other women. So it is very important to be aware and respectful of 
local characteristics and sensitivities as we conduct our work.

Sandy Hill: Or the window out of which I look at the world is dif-
ferent from the one through which my mother views it. It is neces-
sary to understand her by looking through her window too.

Misty Mountain: Empathizing with her.

Sandy Hill: For it’s not that easy to change my mother.

Shining Star: To accuse only men in a judgmental manner, or to 
behave in a way that is spiteful of others, with a claim to behaving 
in a feminist manner, is a reductionist approach; that is to say, it is 
an oversimplification. Feminism is for the change and development 
of first ourselves and then of the entire society. One must keep this 
in mind at all times when engaging in the struggle. 

Terra Firma: Otherwise, feminism gets marginalized and fails to 
become more widespread.

Wrought Iron: Nowadays I feel as if I belong nowhere. I’m not sure 
how to describe it. There are three men near to me: my father, my 
brother, and my husband. I sometimes think that they are gender-
less since they love me so much and try to treat me so well. Then 
I notice that they resemble other men so much! My husband was 
very different before I married him.

Pistachio Nut: I got married thirty years ago. We lived together 
for one and a half years before we got married. When I married 
my husband, I used to think that he would save both the world 
and me. He was a hero. He used to say to me: “Don’t go out. Stay at 
home. You’ve had an operation. It’s dangerous out there.” Then he 
set up his own business, and I dropped out of university for him 
and stayed home. And when I began to go regularly to KAMER, I 
noticed that he was upset and disappointed. So I explained to him 
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what KAMER was all about. I told him that our goals were what 
the new world would be built on. He said that was wonderful and 
so on. But where is that perfect man now? He’s become just another 
plain old guy.

Green Leaf: Some time after I began working at KAMER, I saw my 
ex-husband walking on the opposite side of the street. He seemed 
like such a big man to me before I got divorced. But then I looked 
at him that day and saw how he’d shrunk: he looked smaller than 
me. I said to my mother: “Mum, my husband’s become so tiny; he’s 
only about as tall as me now.” 

Then I realized that neither had he gotten smaller, nor I gotten tall-
er. Thanks to feminism, I began to see everything in its actual size.
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KAMER Awareness Groups
A Group of Women from KAMER

The beginnings of the group workshops that we call today “Aware-
ness Groups” date back to the times before KAMER was established.
These group activities, which used to be called “consciousness-rais-
ing” and “legal literacy,” started in 1996.
By the time KAMER was established in 1997, the average number 
of women participating in these groups was 40-50. What led us to 
form KAMER was not an awareness of violence against women, or 
knowledge of gender issues, inequalities, or discrimination. What 
we questioned back then was simply violence, seen through the eyes 
of a group of women who were not aware of gender.
There was curiosity about violence. Could violence be a means of 
communication or a way of attaining a goal?
We were suffering from violence, but were we unwittingly producing 
and enlarging it too? It must have been the case, because violence 
was expanding and becoming increasingly normalized.

That KAMER was launched in order to question things was what 
made us different. This difference has not changed since then.
We remember that each one of us avoided our own personal story, 
tried to console ourselves comparing our stories with what we heard, 
and resisted facing ourselves in awareness groups.
We had always accepted our lot in life, seeking consolation by com-
paring ours to worse cases, so it was not easy to overcome this. It 
was we who resisted change, and then it was again we who faced 
ourselves, who eventually came to stop resisting as we shared our 
stories with one another. 

It was the ability to say “I” which had the greatest impact on us. No 
matter who we were, we began to talk by saying, “My father says, my 
husband says, the mayor says, my neighbors say…” 
In our opinion, one of the best and most challenging practices in 
group work was to be able to say: “OK, they say so. But now forget 
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about them! What are you saying?” We had very little to say; no one 
had ever asked us what we thought. One of the most important rules 
in the awareness group was to produce our own independent ideas.
The principle of “independence” was the most important policy we 
produced in the awareness groups.
We created an independent space where we could be independent 
and think and debate to form ideas. Ever since, each and every one 
of us has had an idea to voice.
From the very beginning, as we sought to confront ourselves, we felt 
uneasy about the “language” we used in our discussions and the one 
employed in activities carried out for women.
“Raising women’s status” was a very common expression we encoun-
tered. We discussed this in a group discussion.
I remember how we talked: 
“Do we really have a status? Our status is ‘slavery’! Our status is 
‘womanhood’ in the traditional sense! Our status is obedience, serv-
ing, submission, so forth and so on. We don’t accept women’s present 
status, and we mustn’t talk about raising something that we don’t 
accept.”
Then, we made a decision amongst ourselves. We would never men-
tion “raising status.” If we absolutely had to, we would use the phrase 
“changing and raising women’s status.”

After a while, we felt uncomfortable with the phrase “consciousness-
raising.” Who amongst us had higher consciousness than whom? We 
were all born into this system, and had been brought up according to 
its rules. We were tarred with the same brush.
As the number of women increased, our ideas became more crys-
talized. There are no places or systems in which women are able to 
live as equal individuals of society—not here, in our country, nor 
anywhere else in the world. 
We didn’t have a “consciousness,” and we couldn’t raise something 
we didn’t have.
A process was beginning for each one of us. Whoever we are—
whether Turkish, Kurdish, German, Arab, Assyrian, Yezidi, or Ar-
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menian—we were all undergoing similar things in this process. No 
one of us could say to another: “I have some consciousness, let’s raise 
it now.”
Each one of us was confronting ourselves in group discussions, re-
membering our pains and traumas, and questioning all of our iden-
tities in a perplexed manner.
“Consciousness-raising” was not a definition befitting what we were 
doing, but it wasn’t easy to replace it with something more appropri-
ate.
As we discussed it, we came to realize that what we did was to “be-
come aware.”
We were becoming aware in group discussions. There was no dif-
ference amongst us. We were all becoming aware of things together.

There was of course some difference amongst us-the difference 
between newcomers and those who had already taken part in the 
workshops and who would be facilitators in the new discussions. 

We defined this difference as follows:

“We, all participants in awareness groups, must form a ring. There 
must be no missing link in the ring. Group facilitators, however, 
must at once feel themselves to be part of the ring and not forget that 
they have started to become aware of things earlier. Therefore, fa-
cilitators must support the other participants experiencing the same 
process now.”

We disposed of the title “group leader” after the first few group work-
shops. We have preferred the term “facilitator” ever since.

“Leadership” implies superiority, and we thought it impossible to be 
a “leader of awareness.”

Even though one of us might have become aware of many more 
things, earlier, and more easily, we realized that awareness would be 
a never-ending process.
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After forming the ring as we intended (which also means confidence 
within the group), each one of us tried to confront ourselves: we be-
gan sharing things that we had once forgotten, memories brought 
to the surface anew, and we began telling about experiences we had 
never shared before out of shame. So, each us shared to our heart’s 
content.

Group facilitators did as their titles states, facilitating and guiding 
discussion.

During this process, we at times felt deeply sorry and indignant. 
Sometimes we couldn’t help but cry. At other times we wished that 
the meeting would never end. As we confronted ourselves, we some-
times got angry at our parents, or our husbands, or our siblings. 
There were times when we didn’t want to see them.

Then we discussed it. Our struggle was not against men. Our prob-
lem was gender roles. We decided that we would make men aware of 
masculine roles and question them, as we resisted the feminine roles 
that were enslaving us.

We felt very strong emotions at each meeting: at times grieved, at 
times indignant, at times cheerful, at times very weak or very power-
ful.

Each and every one of us was amazed: our own discoveries amazed 
us.

Some of us were mothers, and we had used violence on our children. 
As we faced up to what we had experienced, our own mistakes stung 
our hearts. We felt deeply guilty and couldn’t look our children in the 
eyes for some time. Then, we discussed this too.

We had no evil intentions towards our children. We had done what 
we had, believing that it was the best for them. We couldn’t possibly 
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have realized at the time that we had in fact constrained, oppressed, 
hurt, and even objectified them. 

We faced up to what we had done to our children, discussing it and 
sharing all our emotions with them. We explained to them how the 
sexist system distorted motherhood. Our relationships with them 
changed.

This system gave women the opportunity to exist only in men’s shad-
ow. Many of us believed that there were no forms of existence other 
than that as someone’s daughter, wife, or mother. We were suffocat-
ing each other even while expressing our love. We stopped doing 
this.

As we discovered ourselves, we became aware of the violence, hier-
archy, and insularity in our lives. 

We observed that the hierarchy that began at home extended to the 
outside world too, growing to fill the dimensions of any habitat. 
Then, we realized that hierarchy was one of the pillars of the system, 
which was practiced with diligent care. 

As women obeyed men, the young obeyed the old at home, students 
obeyed teachers at school, or workers obey their supervisors at the 
workplace, we did not realize that each and every act and expecta-
tion of obedience contributed to the creation of hierarchy, which was 
one of the most important components of politics, from the smallest 
sphere to the world stage.

We came to realize how we had internalized insularity and a lack of 
openness.

We wanted to stop keeping everything private and hiding the dis-
tress we suffered, but it wasn’t easy for us to figure out how to go 
about doing so.
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We redefined “openness” very recently, last year. We don’t remember 
how many redefinitions we made, but we are perfectly satisfied with 
this one.

They had always wanted us not to share our emotions and thoughts. 
Moreover, whatever our emotions and thoughts were, our acts had 
to be proper. Whether we were in love, sad, hungry, or thirsty, we 
were supposed to keep it to ourselves. It was not proper for women 
to laugh or cry in public, or talk too much. 

As we always argue, violence is assault on physical and psychological 
integrity!

They upset the balance amongst our emotions, thoughts, language, 
and behaviors, thus forcing us to withdraw into our shells.

That’s why we had always tried to smile even while we were deep in 
sorrow.

For this reason, we defined openness as “ensuring the balance 
amongst emotions, thoughts, behaviors, and language.”

We came to realize that we would not become individuals without 
achieving this. This is not something to be done at once; it will cer-
tainly take long years, but there is no other way. It is through trial 
and error, with each stumbling step, that we learn. 

No matter who it is that we are in contact with—whether our hus-
bands, fathers, mothers, children, colleagues, or each other—we try 
to ensure our integrity at all times.

Thus, we need a new language, because the form of communication 
we will create will be about doing things, rather than undoing things. 
We will not judge, exclude, or despise. The language that we have 
used thus far has included all of these; the new language will not.
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We sometimes hesitate and stutter. We are trying to create a new lan-
guage in order to create a world. It is something like being re-born.
This is not, of course, something easy. We have sometimes found it 
too difficult, too trying. Some have given up and left us.

All of these took place in awareness groups.

In these groups we first came to realize the injustices done to us and 
as we did so, we became terribly angry. But we are trying not to allow 
this anger to overcome us. We are striving to understand our imme-
diate vicinity, our street, our neighborhood, and then our country 
and the world.

Each one of us has tried to go beyond the “single identity” we were 
confined to. We discovered a lot of identities within ourselves.

In fact, there is much to tell.

In 2007, when we were celebrating our 10th birthday, we tried to put 
everything we wanted to tell into a single sentence. We said:

“Thanks to the methods women developed while trying to deal with 
their own violence, they have made it possible for us to imagine a 
new world.”

We believed wholeheartedly in this sentence. A new world can 
only be created through our common struggle, through “awareness 
groups” in which everything about the old world is questioned and 
replaced with something new.

If this does not happen, everything new will be deficient, and thus 
misconceived from the very beginning…
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KAMER’s Awareness Initiatives

“Group workshops for creating awareness is an initiative in which 
each one of us revisits our lives, recognizes and questions our tra-
ditional roles, develops methods for change, and creates a new lan-
guage and forms of communication, thus laying the foundations of 
a new world.”

“We come together once a week. The maximum number of partici-
pants is 15. We meet for 14-15 weeks.”

“We are learning first to say ‘I,’ then to communicate in methods that 
are different than the ones we are used to.”

“I have recognized that I experienced and perpetrated violence both 
in my home and my workplace. I felt terribly sorry when I became 
aware of the violence I inflicted upon others, especially my children 
and students. I tried to speak to them and to make it up to them at 
every opportunity. When I thought about that time, I told myself 
that I did what I thought to be the best. Fortunately I later recog-
nized and corrected it.”

“I never used to begin speaking with the words ‘I’ or ‘I think,’ because 
I couldn’t. Some people would interpret what happened around me 
and I would think and act in accordance with what they said. It is not 
the case now, and I am trying to say ‘I’ about everything. I am trying 
to learn and interpret what happens in my family, my neighborhood, 
our province, our country, and in the world.”

“I didn’t know that such a large number of forms of behavior were, 
in fact, violence. Now I think twice about my actions everyday to see 
if they contain some form of violence.”

“Sex was a taboo for me. I couldn’t talk about it. But now I can talk 
about it with my husband or, when necessary, with my doctor. More-
over, I strive to enable other women talk about it too.”



272

“This activity helped me redefine myself. I suffered a lot for some 
time because of it though. All my identities became meaningless, 
and I felt homeless. KAMER and the women in the group became 
my only support. Then, it was as if I were reborn again. Now I am 
stronger than before. Everybody began to pay attention to me.”

There are some essential rules for awareness groups

“Kin and close friends cannot be part of the same group, because 
women share their experiences of discrimination and violence in 
awareness groups. Being with kin and close friends may prevent 
sharing these experiences.”

“Awareness groups must be places where everybody feels safe. 
KAMER, which has been forming awareness groups since its incep-
tion, has recognized that in small places it would be impossible to 
form groups if this rule were strictly observed. Therefore, KAMER is 
trying to create awareness by developing new methods.
Awareness groups using various methods continue in the 23 prov-
inces and their districts.
Methods for making women aware of their traditional status as 
women include hall meetings with a larger number of participants 
and inviting the usage of third person language so as to make it eas-
ier for women to express themselves.
We also try to reach women individually by means of home visits.”

Emergency Support Centers
In Emergency Support Centers, which are active in all the provinces 
where KAMER is organized, women are provided the assistance they 
need in a short amount of time so that they can overcome problems 
stemming from their gender identity and “honor killings.”
The data obtained in these centers are assessed in order to define 
problems and create solutions.
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About violence,
We meet women who ask for help to free themselves from the vio-
lence to which they are subjected. In these talks, we strive to help 
the women to overcome the their feelings of loneliness and shame, 
to explain their legal rights to them, and to play a facilitating role in 
order for them to decide what kind of support they need. While sup-
porting women who want to free themselves from violence, there are 
some important rules that we observe:
•	 The woman herself must decide to ask for support. This will be 

the the most important step taken by her in order to free herself 
from violence. If it is another woman, a friend or a relative of 
hers who has applied to us, though we may start the process to 
end the violence of which she is not yet aware, this process will 
not continue if the woman herself does not ask for support.

•	 Information shared at Emergency Support Centers remains 
confidential.

•	 We do not have talks with a woman more than four times apart 
from very exceptional cases.

•	 Whoever she is and whatever her problem is, we never use judg-
mental language and we never offer easy solutions.

About “Honor Killings”,
“As for possible ‘honor killings,’ the method we use can vary in part 
from case to case. Since a woman’s life is at stake, we cannot wait for 
the woman to come and apply to an Emergency Support Center her-
self. Moreover, when necessary, we go to the place where she lives, 
with necessary support from government agencies. The confidenti-
ality principle ceases to be valid. Furthermore, procedures are pre-
determined in order to ensure the woman’s and Emergency Support 
Center’s staff members’ security.
She might be too frightened or she might not be able to see the great-
ness of the danger she is in.
After taking necessary legal steps to ensure the woman’s security, we 
become facilitators so that she can decide how to organize her life 
from then on.
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Women’s Entrepreneurship,
Violence destroys creativity and entrepreneurialism. Women who 
become aware of the violence they are subjected to and strive to free 
themselves from it begin to regain these abilities after some time.
The “Women’s Entrepreneurship Project” conducted by KAMER was 
planned to meet the demands of women who have become aware of 
and begun to question their traditional positions. 
KAMER support women entrepreneurs wishing to set up their own 
businesses. We also set up businesses ourselves in order to ensure the 
economic sustainability of KAMER.

“When it comes to women, people don’t usually consider the quality 
of work. Embracing what we call ‘the spirit of charity sale,’ they tend 
to accept women’s products and services, even if they are of poor 
quality. Our primary goal is to offer the best quality services and 
products and become a viable competitor in the market.”

“Hasanpaşa Caravanserai was a historical building run for centuries 
by men. Now we women run the courtyard and the cellar restaurant 
within the complex. We take great pains to offer impeccable dishes 
and services. The resistance of those who don’t want women to run 
these places, however, has posed a serious problem.”

“We have great expectations of Women’s Entrepreneurship initia-
tives.
We want women to set up their own businesses.
We want these businesses to cover at least in part the expenses of 
KAMER. Above all, we are developing a method for working in the 
field of women’s entrepreneurship without compromising feminist 
principles.”

Early Childhood Education,
KAMER’s “Life to Children Project” came into being as a result of a 
real need.
Women used to come to KAMER with their children, especially 
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those not yet of school age, in order to take part in various activities. 
However, this hindered women’s freedom of movement. Thus, we 
began to work in early childhood education.

“Over time, we came to realize that early childhood education was 
the most effective method in the struggle against sexism. Children 
are molded into ‘masculine’ and ‘feminine’ roles in early childhood, 
i.e., between the ages of 0-6. The family, the society, and all the in-
stitutions providing early childhood education compete with each 
other to achieve this goal.
Children learn masculine and feminine roles at these ages.”  

“Children learn discrimination during early childhood. We teach 
our children discrimination while teaching the oppositions between 
good-evil, clean-dirty, and beautiful-ugly.”

“So many people use phrases such as ‘I’ll spank you if you make me 
angry,’ ‘Shame on you! Behave yourself!’ and ‘If you don’t eat, you’ll 
become blind.’ Children are also often simply beaten. We can add a 
lot of things to this list. All of these contribute to the creation of the 
human type of our generation.”

We believe that the focal point for the creation of the new world is 
early childhood. An educational model free from sexism can lay the 
foundations of a new world.
In KAMER’s “Life to Children Project,” we aimed to provide educa-
tion without violence or discrimination. We were particularly keen 
on developing new approaches to prevent gender discrimination, of-
fering all children the opportunity to love each other, and placing 
emphasis upon how to share.

Examples
“We share responsibility for children between parents. If the mother 
brings the child to the center, then the father picks him or her up at 
the end of the day.”
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“Children of all different backgrounds—rich or poor, disabled or 
not, and those speaking different languages— are educated altogeth-
er in our centers.”
“All boys and girls take part in decisions and practices in everyday 
dealings. This participation goes beyond usual methods. Boys go 
shopping, work together with girls in the kitchen, and boys and girls 
play with the same toys.”
“Perhaps the most important change can be seen in the use of 
language. We encourage the balanced use of ‘boys’/’girls’ and 
‘men’/’women,’ instead of ‘erkek’/’kız,’ whereby the word ‘erkek’ 
(‘man’) is used for males of all ages, and the word for ‘girl,’ ‘kız’ is 
used for females of all ages.” 
“We perform activities that help develop children’s imaginations. We 
let them come up with the ends of tales themselves, which means 
that sometimes we end up with ten different endings for the same 
tale!”
“We carry out workshop activities in order to encourage learning by 
doing, living, and sharing.”

Our Common Principles

Independence
The most important policy meticulously followed by KAMER is that 
of independence. Even before establishing KAMER, we had clearly 
set the principle of “independence” as our most indispensable. 
This principle was defined as “being in favor of human rights in gen-
eral, women’s human rights in particular, but being independent in 
structural and ideological terms.”
Back then, awareness was not as profound as it is today. But “vio-
lence” was being questioned. Our position was that we were op-
posed to all forms of violence. That being the case, first of all, we 
had to keep our distance from those claiming “My violence is right,” 
or “my violence is innocent.” As our awareness of sexism became 
more profound over time, the principle of independence became 
more important. We became aware of the fact that sexism is a sys-
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tem elaborately constructed over the centuries, a system that has 
seeped into our very beings, to the very marrow of our bones. Now, 
however, we had an independent space where we women could 
meet and talk about how we were subordinated and exploited, and 
where we could decide on the proper means of subverting the sys-
tem and gaining our emancipation. We resisted those who attempt-
ed to seize this space from us. We received death threats, we were 
isolated, and we had to struggle against a large number of conspira-
cies aiming to destroy our policy of independence. Nevertheless we 
have always abided by this principle without exception.

“Before taking part in KAMER’s activities, we used to act in ac-
cordance with decisions made by others. We used to do what our 
mother, father, brother, teacher, party leader, husband, or father-in-
law told us to do. We used to live lives in which we regarded their 
decisions as our own. In KAMER’s activities, however, we learned to 
use the language of ‘I’. We were so bewildered at first! For example, 
an issue was raised and I was told to express my ideas beginning 
my words with ‘I.’ I had never ever begun to speak by saying ‘I’ or 
‘I think’ though. I had always begun speaking by saying, ‘my father, 
brother, husband’ or ‘our party.’ But with time, I got used to this new 
way of speaking. And that is no small achievement, no small change. 
One must be interested in everything in order to produce ideas and 
make decisions. Now I take an interest in all the problems of the 
household, of the neighborhood, and of the entire country, so that I 
can produce ideas and begin to think about solutions to problems.”

No discrimination

Examples:
“I am a woman and Kurdish.”
“I am a woman and Turkish.”
“I am a woman, Alevi, and Zaza.”
“I am a woman and of mixed blood. I have a very complex family 
background. I am Alevi, Sunni, Armenian, and Kurdish.”
“I am a woman and Arab.”
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“What makes us come together is that we are all women and aware 
of gender inequality. Even though we have different identities and 
persuasions, we have similar experiences. It is not important how we 
dress or what our educational, economic, or social backgrounds are. 
What is important is that we have common concerns and common 
dreams. We imagine a new world where we will take our rightful 
positions as women.”

“I remained a mere spectator to what was happening to women in 
my family for long years. I took part in awareness groups and be-
came aware of what happened to you all and what roles they ascribed 
us. If you have room amongst you, I’d like to share the same dream 
with you too.”

Openness
“In my opinion, the sexist system is based on insularity, on a lack of 
openness. The society as a whole has been divided into parts, each of 
which lives within itself, closed off to the outside world. This makes 
it easier to sustain the sexist and militarist system. Different ethnic 
identities, different religious groups, tribes, systems based on aghas, 
and above all, family secrets… All of these conceal stories of outra-
geous violence and injustice. Walls are erected against justice. There 
is a separate system of “justice” within each closed structure. Values 
developed within these structures are usually ones that disregard 
women and children. They are treated like possessions. Violence, 
“honor killings, and incest are typical for these structures. The fact 
is though that “human rights are universal and comprise an integral 
whole.”
“KAMER strives for openness in all its activities. In order for the 
abovementioned structures to be open, first individuals must believe 
in openness and be able to open.”
“Openness does not mean disrespect to privacy. It is, above all, to 
know oneself by creating a balance between one’s language, behavior, 
and thoughts. The purpose of violence is to upset this balance. And 
each one of our lives has dozens of stories on violence.
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Each one of us remembers dozens of memories when we had to try 
to smile even though we suffered deep sorrow… We had to go some-
where we didn’t want to so many times, or we had to do something 
we didn’t want to. Openness means, above all, shaping our behavior 
in accordance with our own thoughts and emotions.  
It also means admitting that the culture of violence has been power-
ful enough to shape our personalities, to make us obedient, oppres-
sive, or subordinate, and it means accepting the possibility that we 
can become aware of a sexist act of our own at any moment.
Being the most correct, the best, or the most self-confident is not our 
goal. Openness means being aware of oneself and allowing others to 
make us become aware of our mistakes.
We first try to be consistent. Consistency helps us to know and con-
front ourselves. If we achieve this, then an incredibly beautiful pro-
cess starts.
For example, while confronting ourselves, we become aware of our 
identities that we were forced to forget, thus freeing ourselves from 
being part of a narrow group. In this way, we acquire a variety of 
identities, and our world is enhanced.
Openness to ourselves and each other is our most difficult task. We 
parted ways with so many women, because they refused to be open. 
Unfortunately, change is a long and difficult process.”

Non-violence
“KAMER was established in a period when normalization of and in-
crease in violence were considered to be problem, in order to tackle 
domestic violence against women, in the belief that violence was be-
ing normalized and reproduced within the family each and every 
day.

10 years after its establishment, KAMER made the following state-
ment: “The new methods developed by women to overcome violence 
enable us to imagine a new world.”

“We women have tried to cope with our own violence, while at the 
same time striving to identify each and every component of the hi-
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erarchical structure within the family, which objectifies women and 
children.”

“While questioning the culture based on the sanctity and insularity 
of the family, where everything is kept secret, we realized that insu-
larity and secrecy served to conceal all kinds of dehumanizing be-
havior, and that the antidote to violence is women’s empowerment.”

We redefined “power.” In our opinion, women’s power involves 
awareness, sharing our knowledge and experience, acting indepen-
dently, and leading a life in accordance with our own decisions.

“We know that violence has been the fundamental method shaping 
our behavior for centuries. It will take many long years to become 
aware of all forms of violence. It is extremely important that we be 
conscious of this fact.”

Sharing and solidarity
“Women can only empower themselves by means of sharing and 
solidarity. These forms of behavior help women support each other 
to become empowered, and hinder the creation of hierarchy in dif-
ferent ways.
Thus, KAMER finds the ways to share its experiences with women 
both in Turkey and throughout the world.
The principle that helped KAMER become organized on such a large 
scale is that of sharing and solidarity.
All the knowledge and experiences we have accumulated, beginning 
with our initial activities launched in Diyarbakır, we have willingly 
shared with all women who have requested it.”

Thinking globally, working locally
“KAMER’s ultimate goal is to contribute to the process of internal-
ization of the Convention for the Prevention of All Forms of Dis-
crimination Against Women (CEDAW), which was an achievement 
of the world women’s movement, and which Turkey signed without 
any reservations in 1979.
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The rights granted may not bring about the necessary changes de-
spite the passing of long years.
It is the rights that are internalized, demanded out of need, and taken 
which are put into practice and which thus effect the desired change.
KAMER is striving to transform the rights in the CEDAW, which is 
the most advanced legal document for equality between men and 
women in the world today, and turn them into rights that are need-
ed, demanded, and practiced in daily life.
The most important step taken for this purpose by KAMER is its 
very definition of the problem and of its role: “to identify the local 
practices of the sexist system, which are harmful to men and women, 
to develop their alternatives and to render them practicable.”

“In every province, local women identify which practices are harm-
ful to women and children.”

“The methods of struggle are determined by all women involved in 
KAMER.”

“In every province, we communicate in the language(s) commonly 
used there. Thus, we try to overcome problems stemming from lin-
guistic differences.”

“KAMER allows for each and every woman to define her own femi-
nism.”

What are difficulties and risks?
During the time of our establishment, we experienced our greatest 
difficulties as a consequence of our principle of independence. This 
difficulty still continues—albeit somewhat lessened. Neither govern-
ment agencies nor other organizations wanted to believe that we 
were independent. Each one considered us to be the “other side”. 

“Some did understand that we were independent, but they were hos-
tile to us since they could not see the difference between indepen-
dence and neutrality. They did not want to understand the fact that 
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KAMER was on the side of women’s human rights.”
“Some groups argued that they would save the world, that they would 
free women at one and the same time, and that our separate orga-
nization was unnecessary, a luxury, and part of an imperialist plot.”
“While these words were being spoken, women continued to be 
killed. We received threats and attempts were made to obstruct our 
progress. They tried everything in their power to exhaust our en-
ergy.”

“And of course they were not only men. The resistance of women 
attempting to gain a place in the men’s world was always greater. For 
the greater their opposition to us, the higher their prestige in the 
circles to which they belonged.”

“We can view what we have done until now as a beginning. We have 
looked carefully into violence against women, with a scrutinizing 
eye, and defined the problem. We have offered a number of solutions 
to the problem, of which we too are a part. It is in the forthcoming 
period that these methods will be further developed and put into 
practice.”

“We began to work in all the provinces of the region, and in some 
districts. We haven’t started to work in villages yet. We will try to find 
ways to reach each and every woman individually.”

“We will work with men too, encouraging them to begin questioning 
masculinity.”

“We have worked hard to ensure KAMER’s political sustainability. 
Now we are striving to ensure its economic sustainability, so that it 
will be able to continue its activities for many long years.”

“We are trying to create a new language for a new world. We are try-
ing to establish unity between our language, behavior, and thoughts.

“Women are making the future.”
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KAMER’s Policy on Cooperation between NGO’s and the State

We have recently noticed that the matter of KAMER’s cooperation 
with state and government bodies has piqued the interest of many. 
Assuming that this curiosity reflects a genuine desire to learn more 
about KAMER rather than any ill will, we find it appropriate to share 
our policy once again.

KAMER has defined its conception of feminism with the participa-
tion and input of hundreds of women. This conception is also re-
garded as an institutional mission.

KAMER defines this mission as “identifying the local manifestations 
of the sexist system, which are harmful to women and children, de-
veloping alternatives to them, and rendering these alternatives prac-
ticable.”

In the meeting held in each province and district, women themselves 
identify the practices that are harmful to them and children.

For this very reason, it is very important to carry out activities that 
help all segments of society to recognize and question the deep-
seated sexist system. This is what KAMER aims to achieve in the 
awareness groups that it has organized with women and men and 
in the meetings it has held with representatives of official state bod-
ies. KAMER takes pains to form collaborations with all official and 
non-official bodies and persons without compromising its own prin-
ciples, in order to strengthen the defense of women’s rights and cre-
ate awareness about gender issues.

KAMER’s unvarying principles are:
Independence
Always taking sides with human rights and women’s rights
Non-violence
Taking a position against hierarchy (equality without devaluing 
knowledge and experience)
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Thinking globally, working locally
Embracing solidarity and sharing.

The sole ground upon which KAMER relies during such collabora-
tions is its confidence in its own stance.

To give a few examples;
KAMER strives to take part in Human Rights Boards at provincial 
and district levels.
It strives to take part in City Councils.
It strove to collaborate with the KSGM (Directorate General on the 
Status of Women). It took part in meetings regarding preparations 
for the National Action Plan.
It was important for KAMER to take part in this meeting and it will 
continue to take part in similar activities.
It is important for KAMER to be part of the Violence Monitoring 
Committee headed by the State Minister on Women, where there 
is a representative from each department and where it is possible to 
communicate about the difficulties encountered on the ground.
For this reason, it is important for KAMER to be part of the commit-
tee and it will continue to do so.
When encountering violence against women, especially a possible 
murder to be committed in the name of “honor,” KAMER considers 
it a duty to do anything and everything possible to stop such vio-
lence and to cooperate with anyone who can help save women’s lives. 
We have observed that the relationships formed during this process 
of cooperation have been particularly effective in terms of creating 
awareness.
KAMER strives to increase cooperation in this way.

KAMER recognizes the transitivity amongst various forms of vio-
lence and believes that there is no difference between a man engag-
ing in violence—whoever he is—and an official engaging in torture.

KAMER sincerely supports all the projects that help the police and 
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other public officials become gender conscious and has the opportu-
nity to observe the benefits of these training programs.

KAMER constantly questions itself in order to maintain its gender 
awareness, knowing that sexism has shaped us for centuries.

Believing that each and every body—wherever they work—should 
have the opportunity to become gender conscious, we hold that the 
world will change only thanks to such opportunities.

KAMER does not view NGOs as the key cure to social ills.

We believe that the fundamental duty of women’s organizing is to 
identify discrimination and violence caused by gender roles, to de-
velop the methods for solutions, and to open them to debate, so that 
they become more practicable and common.

KAMER has defined its role in all the platforms as “creating aware-
ness about gender roles.” It takes great pains to construct its language 
in accordance with this role.
KAMER willingly joins anyone on a common platform in order to 
create gender awareness, but it is never in alliance with anyone who 
advocates violence.

KAMER does not view official bodies as the key mechanisms for 
women’s problems.

It never compromises the principles outlined above in any of its 
partnerships.

KAMER considers gossip a sexist form of communication and does 
not take it into account.

Reaching faraway corners, KAMER works with women who are di-
rectly experiencing the problem of violence and shapes its policies in 
accordance with their views. 
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KAMER identifies authoritarian sexist groups and people that try 
to oppress others and condemns their forms of communications. It 
maintains its position and continues its activities, without paying 
undue attention to them. 
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My Kurdish Issue

Nebahat Akkoç

Esteemed Guests, 
Welcome to the meeting…
Today I would like to issue two “thank you”s.
First of all, I thank everyone who contributed to organizing this im-
portant event. I would like to express my second thanks at the end 
of my talk.
As you know, KAMER celebrated its 10th anniversary in September 
2007. The poster we made for the celebrations read:
“We believe that the methods women have developed to free them-
selves from violence will enable us to imagine a new world.”
In order for us to be able to form this sentence, we had to work with 
more than 30,000 women in the struggle against violence for more 
than ten years.
This significant experience, gained through a great deal of labor, has 
showed us once more that violence against women is not violence 
inflicted solely by bad-tempered, uneducated, poor, unemployed, or 
alcoholic men.
Violence against women is, in fact, a starting point upon which hi-
erarchy, racism, discrimination, nationalism, and a culture of war, 
conflict, and violence is based. Violence against women is system-
atic and planned, and it aims to eliminate the power of women and 
to force them to obedience so that a militarist system can be estab-
lished.
When women begin to struggle against the violence they are sub-
jected to (they usually begin to do so only when the violence be-
comes unbearable), they also begin to question hierarchy, racism, 
discrimination, nationalism, and wars, all of which are integral parts 
of militarism. As they question them, they change and transform 
themselves too.
And as they transform themselves, they enable us to imagine a world 
where each and every person is significant with their uniqueness, 
and where there is no discrimination.
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Discovering and questioning violence destroys our sense of belong-
ing and what we have been accustomed to. We pass through this 
period of suffering with an intense sense of homelessness and shat-
tered self-identity.
In this period, women’s solidarity is very important. This solidarity 
leads to a process of discovery. We begin to see every situation, every 
relationship, and every article with a new eye, recognizing what we 
have not noticed before and naming them anew.
It is as if we were born again into a new way of life, because we are 
no longer someone else’s daughter, wife, sister, mother, or a member 
of an organization or a party who never questions things and whose 
sole duty is to obey and implement decisions. We become the sub-
jects of our lives—not the objects. To achieve this means to have a 
mind of one’s own and to reason out everything.

As one of the women who passed through this process, I tried to 
redefine the “Kurdish Issue,” like all the other issues, with my own 
language and via my own story.

What is my “Kurdish Issue”?

My “Kurdish Issue” comprises the following:
Growing up in a home where Kurdish was not spoken, and being 
envious of Kurdish-speaking friends and wanting to be one of them 
since they appeared to be much more fun as a group.
How my parents admonished me to learn Turkish well first, saying 
that after that, I could learn Kurdish too, and how, despite their dis-
couragement, I persisted in my attempts to learn Kurdish as a child.
My curiosity about why Kurdish was never spoken in our home.
My literature teacher, Türkan Hanım, who yelled at me “Dirty Kurd” 
because I was late for the rehearsal of a play at Manisa Teachers’s 
Training College in 1970.
Dozens of men who were gathered in the town square of Silvan in 
1970 or 1971, who were ordered to form a single file, to do a hand-
stand, and to crawl, as they were accused of being Kurdist, and wom-
en who watched them doing these.
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In 1971, I became a teacher in Zeydan Village, Dicle, Diyarbakır, and 
had difficulty in understanding my pupils even in Kurdish. So I had 
to learn a third language, Zazaki, in a very short while.
In the aftermath of the military coup in 1980, my husband and broth-
er were under arrest, I had to visit them in prison. During these vis-
its, I made friends with visiting women in front of the prison. Most 
of them spoke only Kurdish or Zazaki. Since they were illiterate and 
did not know Turkish, they were unable to do anything under the 
circumstances. Every one of them told dozens of stories about men’s 
violence. They were ill-treated, beaten, and taken into custody right 
there in front of the prison gates. 
The pain frozen on the face of my mother-in-law, who did not know 
Turkish and was not allowed to speak to her son under arrest in 
Kurdish; and my silent revolt against this.
In 1991, I was the head of the local branch of EĞİT-SEN (Education 
Employees’ Union) and heard the news of a new death everyday. So 
many of my dear colleagues were killed or narrowly escaped death.
Since I objected to dying or killing, several administrative investiga-
tions were launched against me and I was found guilty.
The Platform of Democracy, which we founded with the dream of 
creating a front against violence.
A large number of activities conducted by the Platform of Democ-
racy; above all, the conference on the right of individual application 
to the ECHR (European Court of Human Rights), and then the indi-
vidual applications submitted.
My legal struggle, the first step of which started in 1992, and which 
continued until 2000.
My husband was murdered in 1993.
Between 1994 and 1997 I was taken into custody and tortured sev-
eral times; I began to question violence and womanhood then.
While questioning them, my curiosity began to increase day by day.
I discovered why Kurdish was not spoken in our home. I learned 
that my mother’s father was killed in Garip Uşağı Village, Ovacık, 
Tunceli, and that my mother was born into an Alevi family, but that 
she was brought up by a Sunni Turkish family. I also learned that my 
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father was the child of migrant parents who had moved from Van 
to Urfa.
I came to understand why Turkish was spoken in our home, why the 
streets were believed to be scary. I also thought about the reasons for 
learning Zazaki with great joy in such a short period time.
Our wish to create an independent space for women only… We 
founded KAMER in 1997, which has been growing everyday ever 
since.
In a region divided by camps, never-ending prices for thinking in-
dependently, especially as a woman, and for striving to attain the 
freedom of expression and organization… Slanders, threats, and 
never-ending obstructions… Violence, conflict, fears, and pain… 
Amongst all these, increasingly more women began to grow con-
scious, question things, and challenge them.
Sisters and brothers who take sides with violence, who think that 
they are in the opposition movement by doing so… Thus, they 
strengthen those who want to subdue independent women’s move-
ments and who do harm to women’s resistance.
The joy of creating a new hope with women in the midst of violence 
and despair… 
My heart bleeding with a new piece of news about violence and con-
flict everyday… 
That is my “Kurdish Issue.”

What would I do if I were in their shoes?

We—my friends at KAMER and I— strive to take a position against 
violence despite all the difficulties. We take sides with non-vio-
lence—a position, we think, very important for the solution of the 
Kurdish question.
But still I thought what I would do if I were in their shoes.
I would not try to be part of the existing power structure by declar-
ing “we fought together, we died together; thus we are the essential 
components of this state.” I would never, ever think this way and say 
it like that. If I had ever said anything that could amount to the same 
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meaning, I would have said sorry to all the subjugated and excluded.
I would have had nothing to do with fights to snatch a share of power.
I would have done my best to stop all wars, violence, and conflicts.
No reasons could have been sufficient for me to justify violence. I 
would have rejected violence categorically. I would have succeeded 
in demilitarization. I would have developed the methods of non-vi-
olent struggle to attain my just goals by taking support from NGOs.
I would thus have cleared the way for the people who have been 
spending their lives in prison or on the mountains to take part in 
social life. I would not have tried to hinder the development of in-
dependent women’s organizations that strive to emancipate women 
and to create a non-violent culture, and that have been able to see the 
linkages between the normalization of violence and sexism. I would, 
on the contrary, have tried to gain their support. 
I would have recognized that sexism has been dominant for centu-
ries and has been internalized and maintained by each and every one 
of us. I would have realized that activities questioning sexism should 
be independent, hence I would have encouraged them.
I would not have regarded anyone who is different from me or who 
does not takes sides with me as an enemy. Believing that differences 
are enriching and that the freedoms of expression and organization 
are indispensable, I would have tried to listen to, understand, benefit 
from, and convince those who are different from me, and I would 
have been open to being convinced myself.
I would never have forgotten that what is essential is human beings. 
While striving to find my identity, I would have thought about who 
lived in this region just 100 years ago and what happened to them.
I would not have tried to create myself in terms of victimization. I 
would have thought about other victims and striven to be part of the 
solution.
I would have believed that the solution to the issue begins with me, 
and I would have tried to recreate my language and reorganize my 
actions on the basis of this belief.
I would have believed that the only solution is participatory democ-
racy, and I would have lent an ear to what has been said about it.
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I would have heard the screams of women about participatory de-
mocracy.
Women say: “We demand the right to think and act independently!”
We demand that people not be polarized, and that everybody be en-
riched with different identities of belonging, but also that they are 
able to live lives based upon their own decisions and choices. 
We have realized that objectification is not only women’s problem. 
We now know that all processes that do not involve participation 
entail objectification for some people.
We demand a world without hierarchy!
While demanding a world without hierarchy, we suggest that we 
begin to share what we hold rather than what others do. We now 
see that hierarchy is reproduced everyday with seemingly insignifi-
cant daily acts. We believe that it is possible to develop a relationship 
without devaluing anybody, any knowledge or experience, and that 
the problem and the solution to it should not be looked for in far-
away places, but within everyone.
We do not want a world where power-holders dominate.
We want a world without discrimination!
We demand that everyone be free to live their own differences, and 
that no one should be despised or excluded on account of their dif-
ferences. We believe that the antidote to discrimination is meeting, 
talking, and sympathizing with others. We believe that the starting 
point for the solution to the problem of discrimination is the recog-
nition of the fact everyone is different from everyone else, and that 
our use of epithets for making differences might be problematic.
We want a world without violence!
We hope for a world where all forms of violence are recognized and 
where no justification can be used for legitimizing violence.
We want a world based upon sharing and solidarity!
We want a life in which we become empowered through sharing 
what we know, what we experience, what we achieve, our preroga-
tives, and responsibilities.
We want to live in accordance with universal human rights without 
losing our local characteristics!
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We hope for a world where all people, whatever language they speak, 
wherever they live, and whatever level of education and economic 
power they enjoy, lead their lives in accordance with the norms of 
universal human rights.

At the end of my talk, I would like to express my second thanks. I 
have been punished for the last ten years since I launched an inde-
pendent initiative against sexism.
This is the first time that I have the opportunity to speak at such a 
meeting in this region.
I would like to thank the Heinrich Böll Foundation and the Diyarbakır 
Bar Association very much for giving me this opportunity.
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Learning as We Go: Lessons from the Journey Thus Far

KAMER’s activities are carried out by volunteers whose numbers 
increase with each passing day. Our belief in empathy as a driving 
force for change has been reinforced by the fact that a large num-
ber of women who applied to KAMER seeking support in their own 
struggle against violence later joined us as volunteers wishing to help 
others escape violence just as they had. We came to realize that the 
way to heal wounds is not to focus upon those wounds, but rather to 
lend a hand, thus recovering together…

Struggle against violence is no easy job. There is a limit to what can 
possibly be done when you are forging your own path. Keeping this 
in mind, we have always tried to educate ourselves. Our awareness 
groups have been instrumental in this regard, as have expert super-
visors and advisors, and the organizing of training programs. More-
over, we have always kept in mind that there is much to be learned 
from the journey itself. We learned by listening to each other, shar-
ing our experiences, writing, reading, and telling our stories. Hoping 
that it might be inspiring for those who intend to take this journey, 
we are presenting anecdotes from our experiences in order to record 
our own transformation, what we have learned, and our practical 
(sometimes comical) solutions.

When I begin to conduct home visits in the neighborhoods, I set off 
feeling sad, thinking of my own life story. I know that a large number 
of women whose doorbells I will ring do not live with the awareness 
that I do.

I often imagine: if I weren’t part of KAMER, they would ring my door-
bell too and I would share many things without becoming aware of 
underlying facts.

Perhaps I would not be aware of my femininity. But as a woman who 
has been made aware, it makes me happy to knock on other women’s 
doors, to listen to them attentively, and to try to understand and sup-
port them.



295

After taking part in the group workshop, I began to make important 
decisions about my life. 

In the past, I would deem it necessary to receive the approval of oth-
ers concerning my decisions about myself, because I didn’t have con-
fidence. I would play by the rules imposed upon me by others. But 
fortunately I am part of KAMER and aware of so many things now.

I have a two-year-old son. I know how to bring him up. If I hadn’t un-
dergone an awareness process, I would have accepted the conventional 
way for a “boy” to become a “man.”

Now I am strong and determined enough to exist in this world as a 
woman.

No one can stand in my way.

I have my feelings, my rights, and my humanity. I have my woman-
hood.
***

I went into a luxury block of flats yesterday. There were two apart-
ments opposite one another. I rang the bell of the first apartment and 
saw that the place was crowded. The family had gathered. They invited 
me in.
They all seemed very happy. Their positive energy made me feel better 
too.
Then, I rang the bell of the second apartment. The woman who opened 
the door was so sad that I immediately felt awful myself. When we 
began talking, she said she had been forced to get married. Since I had 
met such cases several times before, I wasn’t particularly surprised. 
When I invited her to KAMER, she took me by the hand and said: 
“Come and let me show you something, but don’t be afraid!” She re-
peated the words “Don’t be afraid!” a few times. I went into a room, 
where there was a bed on the floor. While uncovering the blanket, she 
said “Don’t be afraid” once again. I answered her that I wasn’t afraid 
at all and she uncovered the blanket.
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Her disabled son was lying there. She wept kissing her son: “How can I 
come, leaving him alone? I can’t, I can’t.”
I thought how strange life is. Two apartments opposite each other, and 
two different lives… In one of them, profound suffering; in the other, 
joy and happiness. I was really impressed.
*** 

The old me was oversensitive, fragile, quick to cry, lacking self-confi-
dence, and unable to defend her rights. She was naïve, nervous, but 
too shy to speak her mind. She was hopeless and had no expectations 
from life.
She didn’t love her father. She blamed everything negative in her life on 
her father and hated him for destroying her life. She held him respon-
sible for even her own failures. 
The new me is not as sensitive as the old one, but she cares about the 
world. She does not cry as often as she used to.
She is calm, but she defends her rights, and is able to express her ideas 
and feelings.
She has learned that no one is indispensable. She is strong and self-
confident. 
She has hopes and plans about life.
She still hates her father, but she does not let this have a negative im-
pact on her life.
The new me is cheerful in spite of all the negative things in life.
She is indebted to KAMER for providing me the new me.
***

I became a twin to my sister who is two years older than me and whose 
twin sister died. My parents didn’t register her death, and I was given 
her ID. 
My real birth date is 1969, but my ID says it is 1967. That is to say, I 
was subjected to discrimination the moment I came into this world. 
I got to know KAMER in 2006. I believe that I am at a loss since it was 
very late, but I have always viewed it as the turning point of my life. 
I came to know KAMER thanks to a group workshop they organized 
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in our province as part of “An Opportunity for Every Woman Project.” 
On my way to the workshop, I thought to myself: “I am already knowl-
edgeable and experienced enough, what can I really learn there?” I 
was biased, but I soon changed my mind since I was fascinated by the 
second session.
I began to question everything… As the group workshop progressed, I 
came to realize that I had not been a woman until then.

OK, I was married with two beautiful daughters. But I had not been 
a woman. My sexist frame of mind and taboos had been so oppressive 
that I had not forgotten my womanhood.
As I questioned my life, I suffered a lot. But as I suffered, I carried on 
questioning everything. It has been years since then, but the question-
ing never ends for me. 
While thinking that I was perfect, it was very difficult to admit that I 
was just nothing. What a big ego I had! I had done everything to feed 
my ego. 
Today it seems that I have come a long way, yet I still have a lot of work 
ahead of me.
Now I am able to say “I am a woman.” I have rights and carry on 
my struggle to protect them. I am hopeful for my daughters. They are 
growing up with KAMER, and have already begun questioning. 
One day, my eight-year-old daughter got angry with me and asked: 
“Mom, you are always talking about women’s rights, but are you aware 
of children’s rights?”
I was really pleased.
My elder daughter got her first period when she was 12. We celebrated 
the event, inviting all our relatives and cutting a cake.
One day, at school, students told a joke about Bülent Ersoy’s sexual 
orientation and my elder daughter ended the laughter saying, “it’s her 
sexual preference, you have no right to joke about it.” When she told us 
what happened at school, we were really happy.
All of these things took place thanks to KAMER. After KAMER found 
me, I found myself.
I have a lot of sisters in 23 provinces now. We are advocates of women’s 
human rights, engaged in the struggle against the sexist system. 
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I believe that the world will change and that it is women who will 
achieve this change. Thanks to KAMER, I will be part of the change 
too.
***

I am Nezahat. The first change in my life began when someone from 
KAMER visited us.
I strove very hard to be a good wife and a good mother for many years, 
and I think I was successful.
But something was always lacking, since I was not around. Before I got 
married, I was my parents’ daughter. After I got married, I was a wife. 
When I had children, I was their mother.

But who was I?

When my children grew up, I began to question this.

What did I want?

So, one day I began to visit KAMER. I took part in group awareness 
workshops.

Even though I knew the language of ‘I,’ I had never used it. The time 
had come for me to do things for myself. 

First of all, I took the university entrance exam (when I was 40). I was 
successful. And now I am a second-year student. It was my biggest 
dream, and I was very happy when I began university.

Another source of happiness for me has been to take part in a project 
conducted by KAMER.

I believe that there will be many good things in my life.

I don’t know how I can express myself.
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It was such a big change in my life. The best part of it all is that I be-
came aware of my existence. I am happy to be a woman. I used to say, 
“If I were lucky, I would have been born a boy,” but now I think just 
the opposite.
I believe that I am really lucky; I believe this for myself and for my 
daughter.
KAMER made me aware of many things. I in turn try to make my 
family and the people around me too become aware of many things. I 
don’t let anyone direct me. Even I myself am amazed by the change in 
my personality and my newly gained self-confidence.
I used to take permission to leave home. Sometimes they wouldn’t let 
me go out. But now I attend meetings outside our province. Family 
members who wouldn’t allow me to go shopping before are now proud 
of me.
On the first day when I took part in the group, I said: “Thank goodness, 
I have no problems.” But I was simply not aware of what I lived through 
and made others live though too. I used to accept a lot of forms of 
violence since I considered it normal for a woman to experience them. 
When I became aware of them, I got terribly angry and cried.
Now I am strong and know my own true self.
When talking to women in the neighborhood, I say to myself: “I wish 
they all could come to KAMER and take part in a group.”
***
Since I am a feminist, I always wanted to work at KAMER. So, finally, 
one day I decided to visit. In an awareness workshop, I became aware 
of the fact that this is a never-ending process. I became aware of the 
fact that even though I defined myself as a feminist, I was sometimes 
not able to empathize with other women, using judgmental—or more 
interestingly—sexist language.
I had difficulty talking for a long time because I had thrown my usual 
language and words into the wastebasket, so I had to buy time with 
“er…er..”s in order to find words to speak.
While carrying out our activities, we visit government agencies. By us-
ing our new language, we help people working there to become aware 
of sexism.
***
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Road Stories

So I’m on my way to Erzurum. It’s January. It’s snowing, and there are 
8 women on the bus, the rest are all men. We’ve passed Bingöl and are 
just about to drive around the curve on Çat road when an avalanche 
comes crashing down. It’s a miracle that the bus isn’t buried under the 
snow. 
We can’t move forward. The bus driver tells us we’ll have to go back.
The road’s too narrow though. It’s impossible to turn around.
So we started driving backwards, all the way to Bingöl, which is a pret-
ty long way.
By the time we got to Bingöl it was 2.00 in the morning. First they 
took us to a boys’ dormitory and gave us chairs to sit on. Later the bus 
driver came and, apparently feeling bad for us, said, “I want to take the 
women home with me. We won’t be able to take off again tonight; it’ll 
be morning before the roads are clear again. You can’t spend the night 
on these chairs like this, ladies, it just won’t do.”
And so we eight women set off for the driver’s house. He must have sent 
word because when we got there, the heater was blasting with a kettle 
of tea boiling on it, and clean beds with fresh sheets had been readied 
for us on the floor. It was a pleasant atmosphere, with eight women 
meeting each other for the first time. Thinking, “This is my chance,” I 
began to talk. The daughter of the household joined us and I began to 
tell them about KAMER. 
The women were so happy and excited that they stayed awake for the 
longest time; they kept asking question after question. Once the women 
had finally fallen asleep, the young woman from the home where we 
were staying came over to me and said, “I passed the exam and got into 
university, but my parents won’t let me go. I could still go though, be-
cause I registered but then took a year’s leave of absence. Please, would 
you have a talk with my father? I just know you can convince him to 
let me go.” She complained, “If I were a boy he wouldn’t hesitate to 
send me, but he won’t because I’m female and he’s worried about what 
others will say.” Well how could I say no to a request like that! When 
we woke up that morning at dawn, the driver had already come to get 
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us. As we walked out to the bus I approached him. I thanked him and 
then said, “What a bright daughter you’ve got! She’s very intelligent. 
Why isn’t she in university? I’m sure she’d be very successful, and make 
you very proud.” The man looked at me; the color was drained from 
his face. “I know,” he said. “She already got into university. Didn’t she 
tell you?”
“No, no she didn’t,” I said. “We talked about other topics.”
“I know my daughter’s very bright, and she’s very well-behaved. She’s 
had some health issues, that’s why she didn’t go this semester, but she’s 
going to start first thing next semester.”
“Definitely let me know if she does,” I said. “That would make me really 
happy, to know that she’s in university.”
“I promise, ma’am, I’ll call and let you know,” he replied.
And theeen… about a month later I ran into the driver at the Erzurum 
Bus Depot. “Hey, I sent my girl to university!” he yelled. “I did the right 
thing, didn’t I?!”
I can’t tell you how happy I was. An indescribable feeling; you have to 
experience it for yourself.
***

I was going from Kars to Ağrı. I had to transfer at Khorasan to get to 
Ağrı. I was waiting for the bus. It was cold out and I was waiting in 
front of a coffeehouse. A boy of about 12-13 who was dealing in tickets 
told me, “Hard to tell when the bus will arrive. You might have to wait 
a long time, the roads are awfully icy.”
From outside where I was, the inside of the coffeehouse looked warm 
and cozy; the furnace was on, and the place was full of men.
The windows were fogged over from the heat inside.
A voice inside told me to go in and sit down.
After all, that’s how change starts, and I had set out to bring about 
change.
I decided to do it. I walked in. Suddenly, everyone fell silent. All of the 
men’s eyes were fixed on me. Paying no heed to them, I walked straight 
to the table in the very center of the room. “Could I get a glass of tea?” I 
asked. The silence continued. You could’ve heard a pin drop. They were 
all staring at me in awe.
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My tea came. The waiter slammed the tea down on the table with great 
force, as if chucking it right at my head. Meanwhile I continued to 
observe the men, to see how they reacted. Within a few minutes every-
thing had returned to normal, except they had lowered their voices.
Just then, the kid who’d spoken to me outside came over and asked, 
“Are you married?”
“No,” I answered. “Why do you ask?”
“What happened to your husband?” he said.
“He’s dead,” I answered.
“Well that’s obvious,” he said.
He wasn’t surprised at all. For a woman without a husband, such be-
havior seemed perfectly normal to him.
“Have a seat,” I said. “So, do you think it’s so awful for a woman to sit 
at a coffeehouse?”
“Of course it is, sister. Around here women can’t even leave their homes, 
let alone go to a coffeehouse.”
“But,” I responded, “it’s freezing outside and I have to wait a long time. 
So what should I do? How am I any different from you? So what if I sit 
here for a while?”
“You can’t, you just can’t” the kid said. “If you sit here then other wom-
en will come in while they’re waiting too and that’s just not right.”
I tried to reason with him but I don’t think he was convinced. Mean-
while, an ill woman and her daughter were waiting at the door, looking 
in at me. I think seeing me sitting there gave them courage and so they 
too walked into the coffeehouse. Seeing this, the kid turned to me and 
said, “See, I told you so!”
Soon the bus came and I headed off to Ağrı.
When I passed by that coffeehouse again a week later I saw several 
women inside.
The kid saw me and said, “Sister, if you hadn’t sat down in there, a 
bunch of people would’ve frozen to death waiting in front of this door!”
That kid’s grown up now. Every time I pass through that station we 
have a chat. I’ve noticed that he’s really changed. His attitude towards 
women in particular is much different now. This story is just a minor, 
a teeny tiny story of change. But isn’t that how change always begins? 
Slowly and from deep within. 
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This time I’m heading for Erzincan. It’s winter again and there’s lots of 
snow. There are 32 avalanche tunnels in the road from Tunceli to Erz-
incan. I’d left Tunceli at 10.00 that morning to go to a group workshop 
to be held that afternoon in Erzincan. The women were waiting for 
me. Just as we were approached a tunnel near Ağlayan Kayalar (liter-
ally, The Weeping Rocks, which shed tears all year round; whenever I 
see them I am reminded of all the tears I and all women have shed), a 
thunder-like noise came from the other end of the tunnel and every-
thing went pitch dark. An avalanche had descended, leaving us trapped 
right at the tunnel exit. A woman was sitting next to me. We were talk-
ing about the problems we experienced as women. The woman had an 
extremely sad life story. She told me all about it, and I listened. Then I 
told her about KAMER. “I want to volunteer, right away,” she said. “I’ll 
do anything and everything I can. I’ve got daughters and sisters, and 
they’re constantly subjected to violence. All of them need to know that 
places, organizations and institutions, like yours exist,” she said.
We got so wrapped up in our conversation there on that bus! All the 
other passengers were in a panic, but we hardly could’ve cared less. The 
driver announced, “You best call and let folks know we’re here for at 
least another four hours. The highway authority’s going to come clear 
the road and then we can be on our way.” Immediately I thought, “Ne-
bahat’s going to be worried if she doesn’t hear from me; I should call 
her and then she should call the women in Erzincan and let them know 
what’s happened.” Our phones weren’t getting any reception though, 
and we were hungry. One passenger shared all of the cheese and bread 
in her bag with the rest of us. It grew freezing cold in the bus, and so we 
had to move around to warm up. We got out of the bus but there was 
hardly space to breathe outside. We spent the next four hours moving 
around in the bus at times, or taking a breather outside, and at other 
times picking up our conversation wherever we’d last left off, until, fi-
nally, the road had been cleared.
I called Nebahat; she’d been very worried. Whenever we were on the 
road, she never slept; she always waited, without exception, until we’d 
reached our destination. She breathed a sigh of relief when I called. 
When we reached Erzincan I went straight to KAMER, together with 
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my new traveling companion. The women hadn’t dispersed yet; they 
were waiting for me. They’d prepared a delicious meal. I introduced 
them to my new friend, and then we went our separate ways, planning 
to meet the next day. The woman I met on the bus made a number of 
changes to her life. She started her own business, and now she’s running 
a mantı (Turkish ravioli-like dish) restaurant. She’s much happier, and 
much more hopeful now. She’s introduced a large number of women to 
KAMER, and helped them to become aware.
***

We were decorating an apartment we had rented in another province, 
preparing to open it as a consultation center. Meanwhile we were in-
troducing ourselves to neighbors and local merchants, and explaining 
our work to them. Our upstairs neighbor was a young man living with 
his mother and younger sister. Just two or three shops down was a 
hooka café. Once we’d finished our work, I went over to recuperate 
and have something to eat. I was having a coffee when I met a couple 
who worked as reporters for the local newspaper, and so I began tell-
ing them about KAMER. “From now on, you can count us amongst 
your volunteers. We’ll stand by your side at all times; you have our full 
support,” they told me. They presented the consultation center with a 
painting as a gift. Every time I went to that province I always met up 
with them. Lots of pleasant talks and meetings were held at the hooka 
café. I had the opportunity to meet a lot of new people there and tell 
them about the work that KAMER does. The owner of the café came 
from a very conservative family. 
Later a woman who was being forced to marry the man who had raped 
her came to us for support. It was an extremely difficult situation that 
she was in, and it wasn’t something that we could deal with on our 
own. The owner of the hooka café, who had become my friend, first hid 
the woman in his own home, and then later in the home of a relative, 
thus saving her life.
He continues to support our work in that province, as a courageous 
volunteer.
***
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We were conducting a group awareness workshop in one of the dis-
tricts. We were a group of 15. There was no place for us to spend the 
night there. Once a session ended we would go to a nearby province 
and from there take a van or bus back to Diyarbakır. I think it was our 
seventh time meeting with this particular group. Our topic that week 
was “gender roles and what it means to be a girl.” Everyone shared such 
intense stories! 11 of the 15 women in the group told about their ex-
periences of incest. Just about everyone broke out in tears at one point 
or another. Once we’d restored some calm to the group, it was time to 
leave. Because of all that had happened that day though, we were leav-
ing later than usual.
We took a car from the district to the center of the province, but by 
the time we got there, we’d already missed the bus to Diyarbakır. The 
owner of bus firm told us, “Just wait here; we get vans passing by every 
now and then, I’ll put you on one of them.” Having no other choice, 
we agreed to wait. 15 minutes later a van arrived. We were so happy! 
It had been a trying day and we both just wanted to make it home as 
soon as possible. Besides ourselves, there were two male passengers and 
the driver. Some time after we set off, we realized that the men had 
been drinking. They laughed impertinently, offered us cigarettes, whis-
pered amongst themselves. We asked how much we owed. They refused 
to take any money, telling us it was on them. Both my friend and I had 
begun to grow frightened, but we did our best not to let on. There was 
a brief silence and then we realized that the two men were giving the 
driver some orders in Kurdish. They were insisting that the driver pull 
over at some secluded spot. Thank God we knew Kurdish and could 
understand what they were saying. Then they turned off the lights in-
side the van. Immediately I yelled, “Turn those lights back on! What 
kind of women do you think we are?!” They were shocked when we 
began speaking Kurdish. “We thought you weren’t from around here,” 
they said. That made me even angrier. “So you think a woman doesn’t 
have the right to travel on her own at night?”
We continued arguing all the way to Diyarbakır. It felt as if the journey 
had lasted a lifetime. Once we got off at Diyarbakır we deposited our-
selves onto the sidewalk and just sat there, stunned, thoughts of what 
might have happened to us running through our minds… 
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During one journey we were stopped and searched at four separate 
checkpoints. During the fourth search, when they saw that my friend 
and I were born in Diyarbakır-Ergani, they put us through a thorough 
interrogation. Then we continued on our way. It was winter. The roads 
were covered in ice and snow. 
As the vehicle climbed a slope, we suddenly began to slide backwards. 
The driver’s assistant opened the door and hopped out; he placed a 
wedge behind the wheel to keep the vehicle from sliding any further. On 
one side of the road was the rocky cliff of a sharp descent.
When we made our way along the same road three years later, the 
number of checkpoints had decreased, but just ten minutes earlier, a 
howitzer missile had been launched, making a giant, gaping hole in 
the road the size of a car. Once we reached our destination, we wanted 
to have a rest. Though we were in the city center, there were no other 
women about. We found a coffeehouse and took a seat. The owners 
tried to stuff us away in some corner but we chose to sit next to the 
window. As we sat there looking out, we saw passersby staring at us, 
stunned. Then we saw two women walking past, gazing at us in awe. 
A short while later, the women came back and walked past once again, 
staring at us all the while. Five minutes later, they came in and sat 
down at the table next to us.
We looked at each other and smiled. 
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EPILOGUE
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We Could Have Stopped It!

The name of the last book that we published in 2006 was “We Can 
Stop This.” 

Now it is 2011, and the title of the publication you are holding is 
once again titled “We Can Stop This.” 

In the report we published in 2006, we had written that that we had 
learned a lot about murders committed in the name of “honor,” that 
we had developed solutions using our own means, and that we had 
shared all the information, knowledge and experiences we had ac-
cumulated with a vast number of people via four separate publica-
tions.

Moreoever, we had reached the conclusion that what happened 
from then on depended on our willpower. If we wanted it strongly 
enough, and everybody did her or his part, then murders commit-
ted in the name of “honor” would gradually decrease in number, 
eventually dwindling to zero. But if, on the other hand, we did not 
want it strongly enough, then murders would continue for many 
years and we, all of us, each of us, would be to blame.

Obviously, we do not expect the sexist system, the roots of which 
reach extend back through the centuries, to end in a short amount 
of time.  

We know that the solution to this problem requires a long and 
strenous effort. However, as we made our efforts to this end, we 
naturally enough harbored fervent hopes that each year would be 
more radiant, with less violence and deaths than the year before.

The Ministry of Justice announced that murders of women had in-
creased by 1400% in the past year.

To tell the truth, we do not believe that the murder rate can have in-
creased this much. We think that this increase is due in part to the 
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increased visibility of the problem. While up until recently women’s 
dead bodies found alongside roads or under bridges, most of which 
could not even be identified, did not attract much attention, today 
murders of women are covered by news agencies, thus rendering 
them visible in newspapers and on TV. Though with great sadness 
at the thought of such murders, we might describe this increase in 
press coverage as a favourable development.

That’s it though; nothing more. Nothing more was possible, because 
we did not want it strongly enough.

•	 If it had been possible to really enforce the “Prime Minister’s 
Circular,” if all institutions and bodies had taken seriously their 
roles as defined in the circular, and if coordination units had 
been established in all provinces,

•	 If everybody, and especially the employees of government and 
state institutions and bodies, had made efforts to gain aware-
ness of gender roles and of the violence and discrimination 
deriving from these roles, and had been more sensitive,

•	 If enforcers of justice had been more aware and sensitive about 
gender equality and had observed the sanctity of the right to 
life,

•	 If, for example, instead of sending her back home when she ar-
rived at the police station asking for protection, they had taken 
Medine from Kâhta in and given her the support she sought...

•	 If Ayşe Paçalı had been protected, regardless of whether she 
was married or divorced...

If these things had happened, then Medine, Ayşe and many more 
like them would still be alive.

But it was not to be. It was not to be because we did not want it 
strongly enough, and so they died.



310

Are those who during the N.C. trial basically blamed N.C. herself 
for what had happened to her, and those who reduced the sentences 
of rapists for good behaviour in court, or because they had said, “I 
hadn’t finished off yet,” aware that they will be responsible for every 
case of rape from now on?

No matter how much legal regulations change, so long as we lack 
a willpower that is unafraid of the empowerment of women, and 
so long as coherent policies fail to be put in place, harassment and 
rape will continue.

And we women shall continue to die so long as we do not take it 
upon ourselves to play an effective role in the construction of the 
willpower that is necessary for us to live.


