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Bu kitap, Avrupa Birli¤i’nin katk›lar›yla haz›rlanm›flt›r.

This book was made possible thanks to the contribution of the
European Union.
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2003 y›l›ndan bu yana namus ad›na ifllenen cinayetlerle ilgili projeler
gelifltirdik, çal›flmalar yürüttük. Bir yandan öldürülme ihtimali olan kad›nlara
ulafl›p onlar›n hayatlar›n› güvence alt›na al›rken, di¤er taraftan konuyla ilgili
daha derin bilgi sahibi olmaya, kal›c› çözüm yöntemleri gelifltirmeye çal›flt›k.

Öldürülenler kimdi?
Öldürenler kimlerdi?
Öldürmeye teflvik edenler, ölüm emri verenler kimlerdi?
Peki biz, her birimiz, bu iflin neresindeydik?
Suçlu kimdi?
Töre mi? E¤er suçlu sadece töreyse, yasalar neden y›llar boyunca öldürenlere

ceza indirimi uygulam›fllard›? 
Yoksa hep birlikte mi sorumluyduk?
Ne yapmak laz›md›?

Art›k bütün bu sorulara verilecek cevab›m›z var. Üç y›l boyunca 158 kad›nla
çal›flt›k. Onlar bütün bu sorular›m›za cevaplar bulmam›z› sa¤lad›lar.

Bu kitap namus ad›na ifllenen cinayetler konusunda yay›nlad›¤›m›z
dördüncü ve son kitap olacak:

“Al›flmayaca¤›z”

Önsöz - 9
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“2006’dan ‹yi Haberler” k›sm› Mehtap taraf›ndan haz›rland›. Bu bölüme
Ayfle Gül, Aysun, Aksu, Cennet, Füsun, Tülay, Mehtap ve Berçem birer yaz›
yazarak, 2006 y›l›ndan iyi haberler verdiler.

2003 y›l›ndan bu yana nas›l bir süreç geliflti¤ini Klinik Psikolog Jülide Aral
yazd›. Jülide’yi en çok heyecanland›ran fley “Acil Müdahale Ekipleri”nin kurul-
mas› oldu. O konuda yazd›.

158 baflvuruyla ilgili veriyi Mehtap ve Fatofl bilgisayara yüklediler. Elde
etti¤imiz verilerin analizini Kocaeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Doç.
Dr. Ufuk Sezgin yapt›. 

Sacide ve Vildan kitaba birer yaz› yazd›lar. Ayr›ca baflvuru hikâyelerini de
onlar kaydetti.

Sevgili Amy Keflke Dememek ‹çin ve Suçlu Kim? kitaplar›nda oldu¤u gibi bu
kitapta iflin çeviri k›sm›n› üstlendi. 

“Namus Ad›na ‹fllenen Cinayeler Projesi” bir KAMER projesi olarak bafllad›,
ama herkesin bir ucundan tuttu¤u, büyük destek gören bir proje olarak
tamamland›. 

Baflta Diyarbak›r Valili¤i olmak üzere iflbirli¤i yapt›¤›m›z tüm kurum ve
kurulufllara teflekkür ederek bitirmek istiyoruz.

Ve Anna Lindh’i unutmad›k. Bu projenin bafllamas›ndaki en büyük katk›y›
2003 y›l›nda bizi destekleyen ‹stanbul ‹sveç Baflkonsoloslu¤u’na, bir sald›r›
sonucu hayat›n› kaybeden ‹sveç D›fliflleri Bakan› Anna Lindh’e borçluyuz.

Projemizi destekleyen ‹sviçre Büyükelçili¤i’ne, Aç›k Toplum Enstitüsü’ne,
Avrupa Komisyonu’na teflekkür ederiz.

Dayan›flarak ve paylaflarak ço¤alaca¤›m›za, ço¤ald›kça güçlenece¤imize ve
de¤ifltirece¤imize olan inanc›m›zla çal›flmaya devam edece¤iz.

Nebahat Akkoç
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“Keflke Dememek ‹çin”
“Suçlu Kim?”
Ve son olarak da “‹stersek Biter.”

Art›k biliyoruz ki;
¬ Namus ad›na ifllenen cinayetler sadece Kürtlere, Müslümanlara, baflka etnik

gruplara ya da inanç gruplar›na ait de¤il, 
¬ 13-54 yafl aras›ndaki tüm kad›nlar namus ad›na ifllenecek bir cinayetin kur-

ban› olabilirler,
¬ Ekonomik düzey ile namus ad›na ifllenen cinayetler aras›nda bir ba¤lant›

kurulam›yor, cinayetlerin yoksul olmakla ilgisi yok,
¬ En önemlisi de bu kadar yayg›n bir sorunun çözümü için genifl çapl› bir

örgütlenmeyle il, ilçe, köy demeden kad›nlara ulaflabilmenin yöntemlerini ve
koflullar›n› yaratmak gerekiyor. 

Daha onlarca fley sayabiliriz. 

KAMER’in Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu illerinin tümünü kapsayan
çal›flmas›, “Namus Ad›na ‹fllenen Cinayetler Projesi” ve bu kitap kolektif bir
çal›flman›n ürünü olarak ortaya ç›kt›. 

‹ki bölgedeki çal›flmalar› Naime, Nilüfer ve Serpil yürüttüler.  Bölge
çal›flmas›n›n arka plan›ndaki tüm ifller Ayten ve Bahar taraf›ndan yürütülüyor.

Aç›lan kad›n merkezlerinin tümünde muhtemel cinayetlerin ma¤durlar›na
destek olunmaya çal›fl›l›yor. Bu merkezlerin her birinde çeflitli riskleri, direnç-
leri aflarak çal›flan kad›nlar var.

Diyarbak›r KAMER’den Sacide, Hayriye ve Vildan kad›nlarla ilk görüflmeleri
yapt›lar. Hem Diyarbak›r’dan hem di¤er illerden kad›nlara destek olmaya
çal›flt›lar. 

Her cinayet ihtimalinde, en tehlikeli durumlarda hep birlikte olduk. 

Bu kitab›n bafltan sona haz›rlan›fl› ile ilgili sorumlulu¤u KAMER’den Nilgün
Y›ld›r›m üstlendi. 
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Who’s to Blame?
And now, finally We Can Stop This...

We now know that: 
¬ Honor killings do not only happen among Kurds, Muslims, or any other par-

ticular ethnic or religious group.
¬ All women between 13-54 may become victims of honor killings.
¬ No connection can be established between the economic level of a region and

honor killings; there are no links between the killings and poverty.
¬ Most importantly, in order to solve such a widespread issue, it is necessary to

organize on a large scale and to create ways to reach all women, whether they
are in provinces, districts, or villages.

There are so many more things to be said. 

KAMER’s “The Honor Killings Project,” an initiative encompassing all the
provinces in Eastern and Southeastern Anatolia, and this book are the products
of a collective study.

Naime, Nilüfer, and Serpil conducted the initiatives in the two regions. All of the
background work for the regional initiative has been carried out by Ayten and
Bahar.

In all of the women centers that have been opened, support is provided for
potential victims of “honor” killings. The women who work in each of these
centers do so in spite of the risks involved, and the opposition they often face.

Sacide, Hayriye, and Vildan from KAMER Diyarbak›r held the first interviews
with the women. They endeavored to offer support to women both from
Diyarbak›r and from other provinces.

We were always together, in the most dangerous of circumstances, against the
eventuality of murder.

Nilgün Y›ld›r›m from KAMER was responsible for the preparation of the entire
book.

The section “Good News from 2006” was prepared by Mehtap. Ayfle Gül,
Aysun, Aksu, Cennet, Füsun, Tülay, Mehtap, and Berçem wrote an article each
for this section and reported the good news from 2006.

Clinical Psychologist Jülide Aral wrote about the process which developed
from 2003 to the present. What excited Jülide the most was the establishment of

We have been working and developing projects concerning honor killings since
2003. On the one hand we have reached out to women who were in danger of
being killed and have provided them with protection, while on the other hand
we have endeavored to gain deeper knowledge on the subject and to develop
lasting solutions.

Who is being killed?
Who is doing the killing?
Who is encouraging, even ordering, the killing?
What role does each of us play in this matter?
Who is the culprit? Who is to blame?
Is it the traditions? If it is the traditions, why have murderers’ sentences been

reduced for so many years?
Or are we all responsible?
What needs to be done?
We now have the answers to all these questions. In these three years, we have

worked with 158 women. They were the ones who helped us find the answers to
these questions.

This book will be the last and fourth book in a series on the subject of honor
killings:

We Will Not Get Used to It
No More “If Only’s”

Foreword
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Baflbakanl›k bir genelge ç›kard›.

Baflbakanl›ktan:
KONU: Çocuk ve Kad›nlara Yönelik fiiddet Hareketleriyle Töre ve Namus
Cinayetlerinin Önlenmesi ‹çin Al›nacak Tedbirler.

GENELGE
2006/17
Kad›n ve çocuklara yönelik fliddet insanl›¤›n gündemindeki yerini korumak-
tad›r. Bu tür fliddetin en ac›mas›z biçimi kamuoyunda “töre cinayeti” olarak
tan›mlanan kad›na yönelik öldürme olaylar›d›r. Kad›n ve çocuklara yönelik
fliddetin ülkemizde de devam ediyor olmas› yeni ve acil önlemlerin al›nmas›n›
gerekli k›lmaktad›r. Ekonomik kalk›nma ve geliflme ile birlikte e¤itim ve kültür
düzeyinin yükselmesiyle giderek ortadan kalkacak olan bu sorunlar›n çözümü
için kamu kurum ve kurulufllar› ile birlikte sivil toplum örgütleri ve
vatandafllar›m›za büyük görev ve sorumluluklar düflmektedir.

Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi de sosyal bir yara olan bu olguyla
ilgilenme ihtiyac› hissetmifl, 28/6/2005 tarihli ve 853 say›l› karar›yla bir
araflt›rma komisyonu teflkil etmifltir. Bu komisyon çal›flmalar›n› tamamlayarak
kad›n ve çocuklara yönelik fliddetin sebepleri ile al›nabilecek önlemleri
belirleyen kapsaml› bir rapor haz›rlam›flt›r.

Mezkûr komisyon çal›flmalar› sonucunda haz›rlanan ve Hükümetimizce de
benimsenen bu konuda al›nacak önlemlere iliflkin öneriler ve bundan sorum-

2006
y›l›ndan iyi haberler

I“Emergency Intervention Teams” and so her piece focuses upon that aspect of
KAMER’s work.

Mehtap and Fatofl transferred data regarding 158 applications onto the com-
puter. The analysis of the data was conducted by Assoc. Prof. Ufuk Sezgin, of
Kocaeli University’s Psychology Department.

Sacide and Vildan wrote an article each for the book. They also recorded the
stories of the applications.

As with the books No More “If Only”s and Who’s to Blame?, our dear Amy
took on the translation of this book.

“The Honor Killings Project” started out as a KAMER project, but ended up
becoming much more than that. It became a project to which countless people
contributed, and which received an enormous amount of support all around.

Finally, we would like to offer our thanks to all the organizations with which
we collaborated, starting with the Provincial Governorship of Diyarbak›r.

And we have not forgotten Anna Lindh. We are indebted to the Consulate
General of Sweden in Istanbul, which supported us back in 2003, and to Anna
Lindh, Minister for Foreign Affairs, who sadly lost her life as a result of an
attack, for it was they who made the greatest contribution towards the start of
this project.

We would also like to thank the Swiss Embassy, the Open Society Institute,
and the European Commission.

We will continue to work, supported by our belief that solidarity and sharing
will help us grow in number, and that the more we grow, the more we will gain
strength and have the power to bring about change.

Nebahat Akkoç
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Mardin ve Batman’da konserler düzenledi. 
Mehtap K›z›lkan

KAMER

Öncelikle, neleri fark edip neleri fark edemedi¤imizi sorgulamaya bafllad›k.
Aile içinde yaflad›¤›m›z sorunlarla kendimize güvenerek mücadele edip “biz de
var›z” demeyi becerdik. Daha da önemlisi, var olan kad›n-erkek rollerini sorgu-
lamam›z, bu rollerin getirdi¤i sorunlar› çözmeye çal›flmam›z, istersek bir
fleylerin üstesinden gelebilece¤imizi fark etmemiz oldu.

Kad›n çal›flmas›na gönül veren kad›nlar›n azmi bizdeki kararl›¤› artt›rd›.
Gaziantep KAMER

‹letiflim
‹fle ve eve yetiflmek aras›nda koflturdu¤um günleri sayamaz halde yafl›yor-

dum hayat›. Bu bazen beni ürkek, sinirli ve flaflk›n yap›yordu. Dükkân›m rutin
kad›nlar›n u¤rak yeriydi. Bir gün iki müflterim kendi aralar›nda konuflurken
kulak kabartt›m söylediklerine.

Biri di¤erine diyordu ki: “KAMER’in grup çal›flmas›na kat›ld›m ve k›z›mla
aramdaki buzlar çözülmeye bafllad›.” Di¤eri ise: “Benim güzel arkadafll›klar›m
oldu.” dedi. 

Merak ettim. Neydi bu konufltuklar›? Gittim yanlar›na, tesadüfen kendilerini
dinledi¤imi söyledim ve konufltuklar› konunun detay›n› istedim. Ertesi gün
verdikleri telefonu arad›m. Telefondaki sese grup çal›flmalar›na kat›lmak iste-
di¤imi söyledim. Beni yeni bafllayan gruplar›na alacaklar›n› söylediler. 

‹ki gün sonrayd›, gittim. Konu iletiflim. Ne yapacakt›m burada, onlarla neyi
paylaflacakt›m, ne iflim vard› burada? Anl›k düflünülmüfl bir karard› verdi¤im.
Tekrar dönsem mi acaba diye düflündü¤üm anda herkes birbirini görecek
flekilde oturduk. Herkesin beni merak etti¤ini gördüm. “Kendini tan›t›r m›s›n?”
diyen yumuflak bir sesle heyecanland›m ve k›saca kendimi anlatt›m.

Herkes samimi, sayg›l›yd› ve çekinmeden kendi hayatlar›ndan örnekler veriy-
ordu. Ben bazen dinliyor, bazen de söyleyiveriyordum yapt›¤›m hatalar›. O gün
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lu kurulufllar ekli listelerde belirtilmifltir. Bu önerilerle ilgili olarak bafllat›lacak
çal›flmalarda koordinasyon görevi çocu¤a yönelik fliddet konusunda Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü, kad›na yönelik fliddet
ve töre/namus cinayetleri konusunda ise Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan yerine getirilecektir.

Sorumlu kurulufllar›n ve bu kurulufllarla iflbirli¤i içerisinde hareket etmesi
gereken kurumlar›n ayr› ayr› belirtildi¤i önlemlere iliflkin çal›flmalar, koordi-
natör olarak belirlenen Genel Müdürlüklerle iflbirli¤i içerisinde derhal
bafllat›lacakt›r. Sorumlu kurumlar taraf›ndan görev alan›na giren konularda
haz›rlanacak ayr›nt›l› faaliyet raporlar üçer ayl›k dönemlerle ilgili koordinatör
kuruma gönderilecektir. 

Bilgilerini ve gere¤ini önemle rica ederim.
Recep Tayyip ERDO⁄AN

Baflbakan

Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu’nun tümünde birer kad›n
merkezi var.

Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu’nun 23 ilindeki kad›n merkezleri, 89 ilçede
çal›flmaya bafllad›.

‹ki bölgedeki kad›n merkezlerinin tümünde namus ad›na ifllenen cinayetler
konusunda çal›flmalar yap›lmakta.

Ba¤›ms›z kad›n çal›flmas›na ilgi artt›.
Erkeklerin kad›n çal›flmas›na verdikleri destekler ve çal›flmada yer alma tale-

pleri artt›.

Bu y›l KAMER’e baflvuran 73 kad›n hayatta.
Lise ve ilkö¤retim okullar›nda kad›na yönelik fliddet konusunda paneller

düzenlenmeye bafllad›. 

E¤itim kurumlar›n›n kad›na yönelik fliddet konusuna ilgisi artt›. Pek çok
ö¤renciye tez ve ödevlerinde destek verildi. 

Türk Halk Müzi¤i Sanatç›s› Ayflegül, kad›na yönelik fliddet hikâyeleri anlatan
türkülerden derlenmifl bir CD ç›kard›. KAMER Vakf› ile beraber Diyarbak›r,

16 - ‹stersek biter 2006 y›l›ndan iyi haberler - 17



Geçen y›l›n bence önemli “iyilikleri”nden biri, Amargi dergisinin ç›kmas›yd›.
Böylece durmadan çabalayan, bazen b›kan, yorulan, bazen yolunu kaybeden,
bazen kendini yaln›z hisseden bizim gibi kad›nlar›n kendilerine kerteriz ala-
bilecekleri bir yer oldu. Benim için bir tür deniz feneri ifllevi görüyor -gitmek
istedi¤im yer farkl› bile olsa, ona bak›p yolumu bulabilirim. Feminist kuram›n
ne kadar vazgeçilmez, nas›l hayati oldu¤unu geçti¤imiz y›llarda pek ço¤umuz
fark etmifltik, onsuz ilerlemek çok zor. Amargi, kuramla iliflki kuran, ama
bunu yaparken akademik de¤il, politik bir tav›r gelifltiren bir dergi. Umar›m
devam etmeyi, devam ederken büyümeyi, zenginleflmeyi baflarabiliriz...

Aksu Bora

Sevgi Soysal yafl›yor olsayd›, 2006’da ona kocaman bir 70. do¤um günü par-
tisi düzenlerdik herhalde. Ne yaz›k ki o 30 y›l önce, 40 yafl›nda aram›zdan
ayr›ld›. Ama ayr›lmadan önce bize müthifl hediyeler b›rakarak: Tante Rosa,
Yürümek, fiafak, Bar›fl Adl› Çocuk, Y›ld›r›m Bölge Kad›nlar Ko¤uflu...1971’de 8
ay geçirdi¤i Y›ld›r›m Bölge Cezaevi’ni anlatt›¤› Y›ld›r›m Bölge Kad›nlar
Ko¤uflu’nu Oya Baydar’›n önsözüyle tekrar okudu¤umda bir kez daha flaflk›nl›k
ve hayranl›k duygular› aras›nda sal›nd›m durdum. Sevgi Soysal bir yandan
askeri yönetimin kendilerine verdi¤i “er-tutuklu” vasf›n› sorgularken, bir yan-
dan da sol taraf›ndan dayat›lan “er-militan” ve “er-kad›n” konumlar›yla
mücadele ediyor. K›sacas› Sevgi Soysal her türlü “hizaya getirilmeye” karfl›
duran bir kad›n olarak bugün “feminist anti-militarist” olarak tan›mlad›¤›m›z
duruflun öncülü¤ünü yap›yor. Sözü ona b›rak›rken Y›ld›r›m Bölge Kad›nlar
Ko¤uflu’nu ve di¤er kitaplar›n› herkese hararetle tavsiye ediyorum: 

“Havaland›rmalarda toplu jimnastik yapmak düflüncesi, ‘fiafak’ grubunda
benimseniyor. Avluda büyük bir daire yap›p birlikte jimnastik
yap›yorlar...’fiafakç›lar’ jimnastik yaparken Gülay bozuluyor. ‘Yahu kardeflim,
böyle serserilik olur mu, erlerin karfl›s›nda, bizim halk böyle fleylere bozulur...’
Nina, Gülay’›n bu görüflünde feodal moral kal›nt›lar buluyor. fiafakç›lar da
jimnasti¤i sürdüremiyorlar. Y›ld›r›m Bölge’deki erkek tutuklular da bozulmufl
jimnastik ifline. ‘K›zlar jimnastik mimnastik yapmas›n’, diye haber iletmifller.
Ben de en çok buna bozuluyorum. ‘Yahu, erkek tayfas›n›n buyurdu¤una uyup
durmasan›za, sizin kendi kafan›z yok mu?’ Tabii bu görüfllerim ‘feminist’
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öylece bitti. Eve gittim. Kocam ifle neden gitmedi¤imi sordu, söyledim. Çok
k›zd›, gitmeyeceksin dedi. “Kim bilir kafana neler sokacaklar.” Zoraki “Tamam
gitmem” dedim. Baflka ne yapabilirdim. Bir hafta sonra grup çal›flmas› zaman›
geldi¤inde dayanamad›m ve yine gittim. Konu yine iletiflimdi. Bu defa o içimiz-
den ç›kmayan, sanki söylersek bo¤ulaca¤›m›z, ya da zay›f görünece¤imiz sevgi
sözcü¤ünden sevdiklerimizi nas›l mahrum b›rakt›¤›m›z› paylaflt›k. Ben arka-
dafllar›ma itiraf ettim. 12 y›ll›k evlili¤imde kocama hiç “Seni seviyorum.’’
demedim. Bunu bugün söyleyece¤im dedim. Grup bittikten sonra koflar ad›m
eve gittim. Eflim evde ve çok sinirliydi. Neredesin dedi. Elinden tuttum ve ona
“Seni seviyorum.” dedim. Gözlerine bakt›m, ›fl›l ›fl›l gözlerini gördüm.
“Sevgimi hep yaflad›m, ama söylemekten mahrum b›rakt›m seni. Bunun için
çok üzgünüm.” dedim. Eflim bana sar›ld› ve kula¤›ma rüzgâr›n getirdi¤i
müzi¤in narinli¤iyle “Ben de seni seviyorum.’’ dedi. S›ms›k› sard›m onu.
Ellerimi tuttu ve gözlerimde kaybolurcas›na “‹yi ki vars›n.” dedi. Sonra ciddi
bir ifadeyle “Özür dilerim seni toplant›n›za yollamamaya çal›flt›m. Gitmemen
için yasak koydum, ama o toplant› bana senin sevgi sözcüklerini getirdi.
Bundan sonra toplant›ya rahatl›kla git. Ben iflte seni idare ederim.” dedi. Çok
mutluydum. Bir hafta nas›l geçecekti? Bunu en k›sa zamanda arkadafllar›mla
paylaflmal›yd›m. Heyecan›mla ve kendime güvenimle tatl› bir uykuya dald›m. 

Ad›yaman KAMER
Tülay Aktemir

“‹Y‹L‹KLER...”
Geçti¤imiz y›ldan “iyi” ne kald› diye düflünüyorum -hayata iyi taraf›ndan

bakt›¤›n› sanan biriyim, ama bazen benim için bile zor oluyor bunu yapmak!
Yine de birkaç fley var: “Yar›n ‹çin Bugünden Kampanyas›” çerçevesinde mem-
leketin dört bir yan›nda kad›nlarla bir araya gelmek, bunlardan biriydi
örne¤in. Kad›nlar›n her yerde nas›l heyecanla, nas›l fedakârl›kla ve ne kadar
ak›ll›ca ifller yapt›klar›n› görmek f›rsat› bulduk, flahaneydi do¤rusu...
(Karamsar biri flunu ekler hemen arkas›na: “Bütün bu çaban›n bofla gitmeme-
si için gereken bir fley daha var: Bunlar›n bir araya getirilmesi, ortak bir sese,
ortak bir söze, eyleme dönüfltürülmesi laz›m. Bunun için de daha güçlü
örgütlenme...” Ama karamsara flunu söylemek laz›m: “On sene önce hayal ede-
bilir miydin flu gördüklerini? En ummad›¤›n yerde küçük de olsa feminist bir
grup buluvermek müthifl de¤il mi?”)
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Genelgenin kâ¤›t üzerinde kalmamas› için bu tan›mlamalar›n yap›lmas› ve her
fleyden önce bu çal›flmalara bütçe ayr›lmas› önemlidir. 

Türkiye’de kapsaml› bir kad›n politikas› bulunmad›¤› gibi bu politikay›
oluflturacak ve yürütecek bir toplumsal cinsiyet bütçelendirilmesi de bulunma-
maktad›r. Yine de 2006 y›l›nda hükümetin ajandas›nda yer alan bu konuyla
ilgili at›lan ad›mlar, kad›n hareketinin müdahalesi ile hükümetin ajandas›na
giren bu çal›flmalara görünürlük sa¤lanm›fl olmas› önemli bir geliflme olarak
nitelendirilebilinir. Ancak, hem yasal anlamda (s›¤›nma evleri ve yerel yöne-
timler kanununda yürütme maddesinin ç›kar›lmamas›, izleme ve koruma
mekanizmas› ve aileyi koruma kanununda uygulama eksikli¤i, namus
cinayetleri ve TCK’da cinsiyetçi bak›fl›n varl›¤›, mal ortakl›¤› rejimi ve medeni
kanunda s›n›rl›l›k gibi) hem de uygulamalarda ciddi sorunlar bulunmaktad›r.

Bütün bu sorunlar›n yasalar ve uygulamalar alan›nda çözülmesi için hem
siyasî iradenin bunda samimiyet tafl›mas› hem de sivil toplum kurulufllar› ile
çal›flma iradesi göstermesi önemlidir.

Aysun Say›n

Benim için en iyi haber bu y›l 4320 Say›l› Yasaya göre al›nan
tedbir karar ve gerekçeleri.

Çarp›c› örneklerden iki tanesi:
“Taraflar aras›nda resmi nikâh ba¤›n›n bulunmamas› nedeniyle sorunun

TC Anayasas›n›n ‹nsan Haklar› ile ilgili hükümleri ve Kad›na Karfl› Her Türlü
Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesine Dair Birleflmifl Milletler Sözleflmesi ve ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi çerçevesinde ele al›n›p çözüm yoluna gidilmesinde zorunluluk
vard›r.

4320 say›l› yasa belirtilen kurallar çerçevesinde de¤erlendirildi¤inde bu yasa-
da korunan de¤er TC Anayasas›n›n 41. maddesinde yer alan ailenin korunmas›
ile ilgili olmay›p insan haklar›n›n, kad›n haklar›n›n ve çocuk haklar›n›n
korunmas› ile ilgili bulunmaktad›r. Korunan de¤er aile olmay›p bireyin yaflam
hakk› ile her türlü fliddete karfl› korunmas› hakk›d›r.

TC Anayasas›n›n 12. ve 17. maddesi çerçevesinde ve ayr›ca Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesinin 8. maddesi ile Birleflmifl Milletler Kad›nlara Karfl› Her
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bulunuyor.” (s.192)  

“Düflüncemize, yüre¤imize uzanamayan zulüm, görüntüyle u¤rafl›yor boyu-
na. Bizi ikide bir ‘hazrol’ durdurmak bunun bir parças›. Say›mlarda, ‘hazrol,
hiza’, havaland›rmalarda ‘hazrol hiza’, para almaya giderken ‘hazrol, hiza’,
doktora giderken ‘hazrol, hiza’, mahkemeye giderken ‘hazrol, hiza’, hamama
giderken ‘hazrol, hiza’ ama ölçüsü kaçan her fley gibi, bu ‘hazrol’lar
üstümüzdeki etkisini yitirdi. Yüre¤imizi ve düflüncemizi kim hizaya sokabilir?
Kim hazrolda durdurabilir? Önemli olan da bu.” (s.206) 

Sevgi Soysal, Y›ld›r›m Bölge Kad›nlar Ko¤uflu, ‹letiflim Yay›nlar›, Istanbul,
2003. 

Ayflegül Alt›nay

Türkiye Kad›n Giriflimciler Derne¤i - Kad›n Fonu 2006 y›l›nda “Kad›na Karfl›
fiiddete Hay›r” kampanyas›n› bafllatm›fl ve bu kampanya kapsam›nda açt›¤›
proje ça¤r›s› ile bu alanda yap›lan faaliyetleri destekleme karar› alm›flt›r.
Kampanya kapsam›nda kad›na karfl› fliddetin insan haklar› ihlali oldu¤unu
vurgulayan Kad›n Fonu, bu konuda hem toplumsal duyarl›l›k yaratmay› hedef-
lemifl, hem de bu alanda çal›flan sivil toplum kurulufllar›na maddî destek
sa¤lamay› planlam›flt›r. 

Kad›na karfl› fliddeti önlemeye yönelik yeterli hukuksal mevzuat›n oluflturul-
mas›, uygulamalar›n izlenmesi ve bu konuda toplumsal bir zihniyet
dönüflümünün sa¤lanmas› kad›n hareketinin temel çal›flma alanlar› içinde yer
almaya devam etmektedir. Türkiye’de fliddetin boyutunu gösteren, bu alanda
yap›lacak çal›flmalar›n planlanmas›n› sa¤layacak bir istatistikî veri mevcut
de¤ildir. 

Önemli bir geliflme olarak 5 Temmuz tarihli Baflbakanl›k Genelgesi bulun-
maktad›r ve bu genelgeyle bu alanda yap›lmas› gerekenler, sorumlu ve paydafl
kurumlar tan›mlanm›flt›r. Genelgenin önemli bir ad›m oldu¤u kuflkusuz
tart›fl›lmaz, ancak, sorumlu kurumlar›n hangi araçlarla bu çal›flmalar›
yürütece¤i ve çal›flmalar›n izleme mekanizmalar›n›n neler olaca¤›, koordi-
nasyon kurumu olarak tan›mlanan KSGM’nin hem insan kayna¤› hem de
bütçe olarak bu çal›flmalar› nas›l koordine edece¤i ve kad›n sivil toplum kuru-
lufllar›n›n sosyal taraflar olarak bu çal›flmalarda nas›l yer alaca¤› aç›k de¤ildir.
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malardan yararlanmas› öngörülmüfl, ayr›ca amca, day›, hala, teyze vb. gibi
yak›nlar› ile birlikteli¤in aile kavram›n› oluflturaca¤› görüfllerine yer
verilmifltir. Her ne kadar taraflar aras›nda resmi evlilik yok ise kad›nlara yöne-
lik fliddetin uluslararas› hukuka göre yasaklanm›fl bulunmas› ve Türkiye’nin
taraf oldu¤u sözleflmelerle ülkemizde kad›nlar ve çocuklara yönelik fliddetin
önlenmesi konusunda yükümlülük alt›na girilmesi ve esasen bu fliddetin iç
hukukumuzda da yasaklanm›fl bulunmas› karfl›s›nda davac› .... ile daval› ....
n›n kar›-koca hayat› yaflad›klar›ndan ve bu durum bir aile düzeni olarak kabul
edilmek suretiyle uygulanacak fliddetin önlenmesi kural›nda geçerli olmak ve
resmi bir evlilik kabul edilmemek suretiyle davac›ya yönelik her türlü fliddetin
önlenmesi konusunda tedbir karar› vermek gerekmifltir.

Tedbir isteminin kabulü ile, insan haklar› ve temel özgürlüklerin korun-
mas›na dair Avrupa Sözleflmesinin 8. maddesi ve 4320 say›l› yasan›n 1/a mad-
desi ile kad›nlara yönelik fliddetin önlenmesine dair uluslararas› Sözleflme
Hükümlerine dayanarak ..................... davac›n›n daval›lar›n fliddete, hakarete,
tehdide ve ölümle tehdide yönelik her türlü eylemlerinden koruma alt›na
al›nmas›na .... karar verildi”

Berçem Akkoç

- 23

Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesinin 1. maddesi kapsam›nda durum
ele al›narak çözüm yoluna gidilmifltir.

Anayasam›z kiflinin yaflama, maddi ve manevi varl›¤›n› koruma ve gelifltirme
hakk›na sahip oldu¤unu hüküm alt›na alm›fl olup, yaflam hakk› birinci derece
devletçe korunmas› gereken bir hakt›r. Avrupa Sözleflmesinin 8. maddesinin
Avrupa Mahkemesi taraf›ndan yorumlanmas›nda ise d›flar›dan bak›ld›¤›nda bir
iliflkinin aile iliflkisi olarak de¤erlendirilmesi durumunda resmi statüye
bak›lmaks›z›n aile olarak de¤erlendirilece¤i öngörülmektedir. Birleflmifl
Milletler Sözleflmesinin 1. maddesinde ise (iflbu sözleflmeye göre “kad›nlara
karfl› ay›r›m” deyimi kad›nlar›n medeni durumlar›na bak›lmaks›z›n ve kad›n
erkek eflitli¤ine dayal› olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve
di¤er alanlardaki insan haklar›n›n ve temel özgürlüklerinin tan›nmas›, kul-
lan›lmas› ve bunlardan yararlan›lmas›n› engelleyen veya ortadan kald›ran
veya bunu amaçlayan ve cinsiyete ba¤l› olarak yap›lan herhangi bir ayr›m,
d›fllama veya s›n›rlama anlam›na gelecektir) fleklinde kad›nlara karfl› her türlü
ayr›mc›l›¤› ortadan kald›ran bir düzenleme getirilmifltir.

Davac›n›n daval› ile resmi nikâh akdi olmadan birlikte oldu¤u, bu birlikte-
likten halen davac› ile birlikte kalan çocuklar› ...., ..., ...., .... isimli çocuklar›n›n
dünyaya geldi¤i, daval›n›n ise davac›ya ve müflterek çocuklara fliddet uygu-
lad›¤›, davac›n›n yaflam hakk›n› ortadan kald›raca¤›na dair tehditte bulun-
du¤u fleklinde deliller oldu¤undan davac› yönünden yak›n bir tehdit ve tehlike
bulundu¤undan daval›n›n ve çocuklar›n›n korunmas›na karar vermek gerek-
mifltir.”

“4320 say›l› yasan›n incelenmesinden efller aras› fliddetin önlenmesi
konusunda hükümler içerdi¤i görülmekte olup, taraflar›n resmen evli
olmad›klar› anlafl›lmaktad›r.

‹nsan haklar› ve temel özgürlüklerin korunmas›na dair 04.12.1950 y›l›nda
kabul edilen Avrupa sözleflmesinin 8. maddesi ve bu maddeye dayal› olarak
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi taraf›ndan aile kavram› yeniden belirlenmifl,
bu kavram içerisinde taraflar›n ayn› çat› alt›nda birlikte bulunmalar› ve çevre-
den bakan kiflilerin ve insanlar›n bunu bir evlilik kurumu olarak kabul
etmeleri halinde bunun evlilik olarak kabul edilip, buna göre birtak›m koru-
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kad›nlar söz konusu oldu¤unda nas›l çal›fl›laca¤› ve ne tür çözümler aranaca¤›
sorular›n› gündeme getirdi. Çözüm aray›fl› sürecinde, “Namus Ad›na ‹fllenen
Cinayetler ve Mücadelede Kal›c› Yöntemler” isimli proje oluflturuldu. 

1 Ocak 2003’te bafllayan bu projenin hedefleri flunlard›:  
¬ Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun çeflitli illerinden temsilcilerin yer ald›¤› bir

proje ekibi kurmak, 
¬ Bir y›l içinde gerçekleflmesi muhtemel üç olaya müdahale ederek olas› kurban-

lar›n yaflamlar›n› güvence alt›na almak, çeflitli kurumlarla ve kiflilerle kurula-
cak iliflkilerden hareketle konuyla ilgili toplumsal duyarl›l›k yaratmak,

¬ Cinayetlerin sebep ve yöntemleriyle ilgili bilgi edinmek, 
¬ Bir y›l süresince yap›lacak çal›flmalardan elde edilen bilgilerle “namus ad›na

ifllenen cinayetlere” karfl› mücadelede bir model oluflturmaya çal›flmak, 
¬ Kad›na yönelik fliddet konusunda resmî politikalar› etkilemek. 

Konulan bu hedeflerle çal›flmaya baflland›. Çal›flma kapsam›nda yer alan 12
ilin alt›s›n›n temsilcilerinden oluflturulan bir proje ekibiyle periyodik
toplant›lar yap›ld›. Bu toplant›lardan üçü projenin tan›t›m›na ve yöntemlerinin
belirlenmesine yönelikti. Ayr›ca, belli aral›klarla gerçeklefltirilen üç ayr›
toplant›da, yap›lan çal›flmalar de¤erlendirildi.  

Bu ba¤lamda, proje ekibine psikolojik destek sa¤lamak amac›yla ayl›k
görüflmeler yap›ld›. 

Bir y›l içerisinde üç kifliye ulafl›lmas› düflünülerek bafllan›lan projeye yirmi
üç kifli baflvurdu. Her baflvuru için ihtiyaca göre çeflitli kurumlarla, kiflilerle
iliflki kuruldu. 
¬ Diyarbak›r Valili¤i’nin deste¤i al›nd›. 
¬ Dicle Üniversitesi’nin, psikiyatri ve beyin cerrahisi baflta olmak üzere çeflitli

birimleriyle iflbirli¤i yap›ld›. 
¬ Diyarbak›r Ticaret Odas›’ndan ilaç deste¤i sa¤land›. 
¬ Baflvuran kad›nlar›n baz›lar›n›n do¤um kayd› yoktu. Baz›lar›n›n kayd› olsa

da nüfus cüzdan› yoktu. Kimisi de evden kaçarken nüfus cüzdan›n› yan›na
alamam›flt›. Baflvuranlar›n neredeyse yar›s› bu tür sorunlar yafl›yordu. Nüfus
Müdürlü¤ü’yle kurulan iliflkiler sonucunda nüfus cüzdanlar› k›sa sürede
ç›kar›ld›. 

¬ Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü’nün deste¤i al›nd›. 
¬ Diyarbak›r Emniyet Müdürlü¤ü Asayifl fiubesi’nin sürekli deste¤i sa¤land›. 
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“Namus Ad›na ‹fllenen Cinayetler Projesi”nin 2006 raporuna bir yaz› yazmam
istendi¤inde, akl›ma ilk gelenler fliddet, fliddetin türleri, sonuçlar› ve tabii ki en
can yak›c› parças› olan namus cinayetleriyle bafl etme yöntemleri oldu.
Yazmaya bafllad›m. 

Ancak, yaz› ilerledikçe as›l neyi anlatmak istedi¤im kayg›s› önem kazand›.
Çünkü ele ald›klar›mla “fliddet” bafll›kl› bir yaz› ortaya ç›k›yordu. Oysa bu
konuda konuflmac›, panelist ya da moderatör olarak kat›ld›¤›m çeflitli
toplant›larda, en çok neyi vurgulad›¤›m›, en çok neye dikkat çekti¤imi kendime
sordu¤umda, bu sorunun cevab› hep AC‹L MÜDAHALE EK‹B‹ oldu.  

Acil müdahale ekibi... Bu ekibin önemi, bölgede, bütün Türkiye’de ve baflka
ülkelerde kullan›labilecek bir model oluflturmas›d›r. Dolay›s›yla, “fliddet”
bafll›kl› yaz›dan vazgeçip, “acil müdahale ekibi”nin “Namus Ad›na ‹fllenen
Cinayetler ve Mücadelede Kal›c› Yöntemler Projesi” kapsam›nda nas›l ve ne
flekilde olufltu¤unu yazmaya karar verdim. Bu süreç KAMER’in bu alanda
kat›ld›¤› toplant›lar›, onlar›n sonuçlar›n› ve medyayla olan iliflkileri de kap-
sad›¤›ndan, k›saca bu çal›flmalardan da söz etmek gerekti. 

KAMER, kuruldu¤u 1997 y›l›nda, öncelikle, fliddete u¤rayan kad›nlar›n
baflvurabilecekleri “acil yard›m hatt›”n› oluflturdu. Bu hatta, projenin bafllad›¤›
1 Ocak 2003 tarihine kadar yaklafl›k 2000 kad›n baflvuruda bulundu. Bunlar›n
70’i ölüm tehlikesiyle karfl› karfl›ya olan kad›nlard›. Baflvuran her kad›na kendi
iste¤i ve karar› do¤rultusunda destek olundu.  

Telefonla KAMER’e ve Baro Kad›n Komisyonu’na baflvuran, ancak yerini
söylemeyen bir kad›n›n ölüm haberini, gazetelerde “namus cinayeti” olarak
okuduk. Bu çok ac›yd›. Verilen bu kay›p, her an ölüm tehlikesi alt›nda olan

“Acil Müdahele Ekibi”
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Namus cinayetleri konusunda toplumun neredeyse her kesimini içeren
böylesine kapsaml› bir toplant›, Diyarbak›r’da ilk defa yap›l›yordu.  

KAMER, aile meclisi taraf›ndan hakk›nda ölüm karar› al›nm›fl, KAMER’in de
dahil oldu¤u bir ekibin müdahalesiyle infaz› engellenmifl, ancak durumuna
iliflkin köklü bir çözüm üretilememifl bir baflvuruyu örnek olarak toplant›da
sundu.  

Bu “örnek” üzerinde kat›l›mc›lar hep birlikte çal›flt›, tart›flt› ve çözümler
üretti. Toplant› bu aç›dan da bir ilkti. 

Bu toplant›dan iki gün sonra dönemin Diyarbak›r valisi iki yard›mc›s›yla bir-
likte KAMER’i ziyarete geldi. Bu da bir ilkti. Vali, toplant›da konuflulanlar›
incelettirdi¤ini, baflvuru konusunda her fleyin “do¤ru” oldu¤unu, hatta
anlat›lanlardan “fazlas›n›n” da oldu¤unu belirterek, bundan böyle bu alanda
iflbirli¤i yapabileceklerini söyledi. Hemen ertesi gün, sözü geçen baflvurunun
sahibine nüfus cüzdan› ç›kart›ld›. Dedikodulara inanmayan, kar›s›n› öldürmek
istemedi¤i halde bask› alt›nda olan koca, köyden Diyarbak›r flehir merkezine
tayin edildi ve ailenin befl ayl›k kiras› vilayet taraf›ndan karfl›land›. 

Bu ilk toplant›y› ve sonuçlar›n› böyle uzun ve detayl› anlatmam›n nedeni,
acil müdahale ekibi kurma fikrinin nüvelerinin bu toplant›da oluflturulmufl
olmas›d›r. ‹flbirli¤ine yönelik iliflkiler de bu toplant›dan sonra daha sa¤l›kl› bir
zemine oturdu, süreklilik kazand› ve geliflerek devam etti.   

British Council ve KAMER’in iflbirli¤iyle 29 Eylül-1 Ekim 2003 tarihleri
aras›nda “Kad›nlar Gelece¤e Bak›yor” ad›yla Ankara’da üç gün süren bir kon-
ferans düzenlendi. Konferans›n önemli bir bölümü ve iki gün süren atölye
çal›flmas› “namus ad›na ifllenen cinayetlere” ayr›lm›flt›. Bu çal›flmaya
Türkiye’nin çeflitli yerlerinden pek çok kad›n kuruluflunun yan› s›ra Adalet
Bakan›, Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Kurulu, kad›n parlamenterler, Kad›nlar›n
Sosyal Statüsünü Gelifltirme Merkezi’nden (KSSGM) bir temsilci, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) temsilcileri, Diyarbak›r Valili¤i
ve Emniyet Müdürlü¤ü’nden temsilciler kat›ld›. Ayr›ca Diyarbak›r’dan çeflitli
STK mensuplar›, üniversitelerden ö¤retim üyeleri de toplant›ya kat›ld›lar.
Nebahat Akkoç ve Pakistan’dan Saima Jassem taraf›ndan yönetilen “Namus
Ad›na ‹fllenen Cinayetler” bafll›kl› oturumda, afla¤›daki konularda görüfl birli¤i
sa¤land›: 

¬ “Namus ad›na ifllenen cinayetlerin” kültürel ve geleneksel yap›ya dayal› ve
pek çok mekanizmayla beslenen bir fliddet türü oldu¤u; bu konuda yap›lmas›
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¬ Sa¤l›k Müdürlü¤ü ve Devlet Hastanesi’yle görüflülüp destekleri al›nd›. 
¬ Diyarbak›r Barosu ve baronun kad›n komisyonuyla iflbirli¤i yap›ld›, bafl-

vurulara yasal destek sa¤land›. 
¬ Diyarbak›r’da çal›flmalar yürüten çeflitli kad›n kurulufllar› ziyaret edildi. Baz›

baflvurular için ortak çal›flmalar yap›ld›. Çeflitli STK’larla görüflüldü. 
¬ Mardin ve Urfa valilikleriyle baz› baflvurular için iliflki kuruldu. 
¬ Her baflvuruda ihtiyaca göre belirlenen kiflilerle ve gruplarla görüflülüp,

toplant›lar düzenlendi. Zira bu çal›flmalarda bir kere daha görüldü ki,
namus ad›na ifllenen cinayetler anl›k tepkilerin sonucu de¤ildi. Kad›n›n
öldürülmesine kadar 4-5 ayl›k bir süre geçebiliyordu. E¤er bu süre içinde aile
üzerinde etkili olabilecek, toplumsal bask›y› hafifletebilecek bir mekanizma
oluflturulabilirse, cinayetler önlenebilirdi. Dolay›s›yla bu süre içerisinde
aileyi etkileyebilecek kiflilerle ve grup temsilcileriyle görüflüldü, destekleri
sa¤land›. Pek çok kez “aile meclisi” toplant›lar›na kat›l›nd›. 

Bu çal›flmalar›n yan› s›ra “Namus Ad›na ‹fllenen Cinayetler ve Mücadelede
Kal›c› Yöntemler Projesi”nin tan›t›m›n› sa¤lamak ve bu konuda toplumsal
duyarl›l›k yaratmak için yerel, ulusal ve uluslararas› düzeyde bas›n-yay›n
kurulufllar›yla görüflüldü, KAMER temsilcileri çeflitli programlara kat›ld›. Bu
problemin sadece kad›n kurulufllar›n›n meselesi olmad›¤›, her cinayetin
yarg›s›z birer infaz oldu¤u, toplumun tüm katmanlar›n›n bu alanda sorumlu-
luk tafl›d›¤› tekrar tekrar anlat›ld›.  

Projenin bafllang›ç tarihi olan 1 Ocak 2003’ten itibaren yap›lan alt› ayl›k
çal›flmalar de¤erlendirildi¤inde, baflvurular›n takibinde kiflilerle ve kurumlarla
oluflturulan iliflkilerin kal›c› bir mekanizmaya dönüfltürülmesinin temel bir
ihtiyaç oldu¤u ortaya ç›kt›. 

23 Haziran 2003’te Diyarbak›r’da “Namus Ad›na ‹fllenen Cinayetleri Önleme
ve Toplumsal Duyarl›l›k Yaratma” konulu bir toplant› düzenlendi. 

Diyarbak›r Valili¤i’ni temsilen vali yard›mc›s›, nüfus müdürü, Sa¤l›k
Müdürlü¤ü Ruh Sa¤l›¤› daire baflkan›n›n yan› s›ra Diyarbak›r Barosu Kad›n
Komisyonu, Tabip Odas›, çeflitli kad›n kurulufllar›, sivil toplum örgütlerinin
temsilcileri, kad›na yönelik fliddet konusunda çal›flan yerli ya da yabanc› yazar
ve gazeteciler de bu toplant›ya kat›ld›lar. Dicle Üniversitesi, Sabanc› Üniversite-
si ve Bilgi Üniversitesi’nden birer ö¤retim üyesi, Uluslararas› Af Örgütü,
Heinrich Böll Vakf› ve Aç›k Toplum Enstitüsü’nden birer temsilci de toplant›da
yer ald›.  



namus cinayetleri konusuna da yer verildi.  
Bu arada, proje ekibi ile ‹zmir’den gelen “antrenman” grubu, çat›flk› çözüm

teknikleri, fliddetsizlik, önyarg›lar›m›z, iletiflim teknikleri gibi konularda iki
ayr› grup oluflturarak toplam befl gün süren atölye çal›flmalar› yapt›. 

Ayr›ca de¤erlendirme çal›flmalar› için, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji
Bölümü’nden destek al›nd›. Bu de¤erlendirmelerden sonra 2004 y›l›n›n
bafl›nda tüm proje ekibiyle toplant› düzenlenerek projenin yeni fleklinin
tan›t›m› yap›ld›. 1 Ocak 2003’te bafllayan projenin sona erece¤i tarih Ocak-
Aral›k 2004 olarak belirlendi. Toplant› ve süpervizyon tarihleri tespit edilip,
gerekli haberleflme a¤› için ihtiyaçlar saptand›. 

2004 y›l›nda 31 olas› kurban KAMER’e baflvurdu. Baflvuran kad›nlar›n hepsi
hâlen hayatta.  

KAMER 2004 y›l›nda da çeflitli ulusal ve uluslararas› toplant›lara kat›larak
namus ad›na ifllenen cinayetlere dikkat çekti, duyarl›l›k gelifltirmeye çal›flt›, bu
konuda yeni tart›flmalar açt›.  

Konuyla ilgili etkinlikler k›saca flunlard›r: 
¬ 5 Mart 2004’te Uluslararas› Af Örgütü Türkiye Grubu, ‹stanbul Bilgi Üniver-

sitesi’nde “Kad›na Yönelik fiiddete Son Kampanyas›” düzenledi. 
¬ Birleflmifl Milletler Mülteciler Komiserli¤i Ankara’da “Kad›na Yönelik fiiddet

Toplant›s›” düzenledi. 
¬ Antalya’daki “Ulusal Psikiyatri Günleri”nde bu konuda bir panel düzenlendi.
¬ KA-DER 13 Eylül 2004’te bir toplant› yapt›. 
¬ Uluslararas› Af Örgütü 2004 y›l›n› “Dünyada Kad›na Yönelik fiiddete Son”

y›l› ilan etti ve kampanya Hollanda’da Nebahat Akkoç’un konuflmas›yla
aç›ld›. 

¬ 2004 y›l› Uluslararas› Af Örgütü’nün Ginetta Suga Ödülü Nebahat Akkoç’a
verildi. New York’taki törene kat›lan Nebahat Akkoç, kat›ld›¤› toplant›larda
namus cinayetlerini anlatt›. 

¬ KAMER’in, Save The Children’›n ve pek çok kad›n örgütünün yer ald›¤› ortak
çal›flma 17-20 May›s 2004 tarihleri aras›nda ‹sveç Baflkonsoloslu¤u’nun
deste¤iyle ‹sveç’te yap›ld›. ‹sveç ve Türkiye’den kat›l›mc›lar namus cinayet-
lerini ve sorunla bafl etme yollar›n› tart›fl›p deneyimlerini paylaflt›lar. 

¬ 12 Ekim 2004’te k›rk kiflilik kad›n grubuyla beraber Brüksel’e gidildi. Burada
Nebahat Akkoç KAMER’in kad›n politikas›n› anlatan bir konuflma yapt›. 

¬ 25 Ekim-9 Kas›m 2004 tarihleri aras›nda KAMER, namus ad›na ifllenen
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gereken en önemli iflin toplumsal duyarl›l›¤›n gelifltirilmesi oldu¤u tespit
edildi. 

¬ “Namus ad›na ifllenen cinayetlerin” sadece Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
bölgelerinde de¤il, Türkiye’nin di¤er bölgelerinde de yaflanan bir insan hakk›
ihlali oldu¤una dikkat çekildi. 

¬ Kad›n intiharlar›n›n pek ço¤unun cinayet olabilece¤i ve bu konudaki adlî
ifllemlerin hassasiyetle yap›lmas› gerekti¤i vurguland›. 

¬ Namus ad›na ifllenen cinayetlerin ço¤unun, çevrede otorite konumunda olan
ve kendini “imam” olarak nitelendiren kiflilerin fetvas› üzerine ifllendi¤ine
dikkat çekildi. Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’ndan destek al›nmas› gerekti¤inin
alt› çizildi. 

¬ Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’na ba¤l› bir kad›n komisyonu oldu¤una, faaliyet
göstermeyen bu komisyonun ifller hale getirilmesinin önemine dikkat çekildi. 

¬ Kad›nlar›n k›sa sürede s›¤›nma evine yerlefltirilmesinde s›k›nt›lar yafland›¤›
saptand›. Özellikle ölüm tehlikesiyle karfl› karfl›ya olanlar›n durumunun çok
acil müdahale gerektirdi¤ine dikkat çekildi. Dolay›s›yla her ilde, kad›nlar›n
birkaç gece kalabilecekleri geçici istasyon evlerinin oluflturulmas› gerekti¤i
vurguland›. 

¬ Aile içi cinsel istismar yaflayan k›z çocuklar›n›n s›¤›nma evlerine al›nma-
mas›n›n önemli bir sorun oldu¤unun alt› çizildi. 

¬ Kad›n›n can güvenli¤i konusunda güvenlik güçleriyle iflbirli¤i yap›lma-s›n›n
önemi ve kad›n polislerle çal›flman›n daha yararl› olaca¤› belirtildi. 

¬ Polis, jandarma, sa¤l›k personeli, ö¤retmen gibi çeflitli meslek mensuplar›-
n›n konuyla ilgili e¤itim almas› gerekti¤ine dikkat çekildi. 

¬ Duyarl›l›k yaratmak ve kad›nlara zarar veren kültürel uygulamalar hakk›n-
da yap›c› bir dönüflüm sa¤lamak amac›yla kampanyalar yapmak gerekti¤i
vurguland›. 

¬ Kimliksiz, resmî nikâhs›z kad›n kalmamas› için kad›nlar›n nüfus cüzdan›,
resmî nikâh gibi baflvurular›nda ifllemlerin h›zland›r›lmas› amac›yla kam-
panyalar düzenlenmesi konular›nda mutab›k kal›nd›. 

Bu ifllerin yap›lmas› için British Council ile 2004 y›l›nda iflbirli¤i
yap›lmas›na karar verildi. 

13-14 Kas›m tarihleri aras›nda yap›lan 6. ‹nsan Haklar› Konferans›’na
kat›lan KAMER, konferansta “Namus Ad›na ‹fllenen Cinayetler”i anlatt›.
Toplant› sonucunda yay›nlanan bas›n bildirisinde kad›na yönelik fliddet ve

28 - ‹stersek biter 2003’ten bu yana - 29



baflvuran yahut hakk›nda bu yönde duyum al›nan bir kad›na an›nda destek
sa¤lanabilmesi için Acil Müdahele Ekipleri kuruldu. Acil Müdahele Ekipleri,
valiliklerin, il müftülüklerinin, emniyet ve jandarma gibi kolluk kuvvetlerinin,
cumhuriyet savc›l›klar›n›n, SHÇEK il müdürlüklerinin, di¤er resmî kurum ve
kurulufllar›n, yerel yönetimlerin, STK’lar›n temsilcilerinden olufluyordu.
Böylece ilk kez, her kurumdan yetki sahibi bir temsilcinin bulundu¤u bir ekip
oluflturulmufl oldu.  

Bu ekipler, hem baflvuran kad›n›n can güvenli¤ini sa¤layan, hem de bir
duyum ald›¤›nda aile üzerinde etkili olabilecek kifli, kurum veya kurulufllar›
devreye sokarak “aile meclis”leri üzerinde etkili olmak amac› tafl›yordu. Zira
daha önce de vurgulad›¤›m›z gibi, bir kad›n›n infaz› anl›k öfke ve tepkilerle
de¤il, planl› bir flekilde, 4-5 ayl›k bir zamana yay›larak gerçekleflmektedir. Acil
Müdahale Ekipleri, aile üzerinde kurulmak istenen toplumsal bask›y› k›rmak,
baflka çözüm yollar› oluflturmak için bu süre zarf›nda etkili olabilmektedir.
Mardin ve Diyarbak›r’da bunun örneklerini görmekteyiz. 

Acil Müdahale Ekibi’nin bir di¤er olumlu yan› da, ekibi oluflturan tüm
kurumlarla iflbirli¤inin sa¤lanmas› oldu. Bir duyum al›nd›¤›nda, bir baflvuru
oldu¤unda tüm ekip ihtiyaç oran›nda devreye girer. Gerekirse emniyet ve jan-
darma müdahale ederek öncelikle, baflvuran kad›n›n can güvenli¤ini sa¤lar.
fiayet kad›n›n do¤um kayd› veya nüfuz cüzdan› yoksa bu sorunlar çözülür.
Kad›na yeflil kart ç›kart›l›r. Baflvuran›n iste¤ine ve karar›na göre, güvenli bir yer
temin edilmesi gerekti¤inde Sosyal Hizmetler Müdürlü¤ü devreye girer. T›bbî
yard›ma ihtiyaç duyulan durumlarda ise devlet hastanesi, üniversite klini¤i
veya Tabip Odas›’yla iflbirli¤i sa¤lan›r.  

Yasal haklar›n savunulmas› ve hukukî dan›flmanl›k için, baro ve baro kad›n
komisyonundan destek al›n›r. Gerekti¤inde iflbirli¤i yap›labilmesi amac›yla,
köylerde görev yapan ö¤retmenler, muhtarlar ve imamlar namus ad›na ifllenen
cinayetler hakk›nda bilgilendirilir. Her cinayet, dinî otorite atfedilen bir kifliden
gelen “ölümü uygundur” fetvas›na dayan›larak ifllenmektedir. Bu nedenle,
imam ve din görevlilerinin bu konuda duyarl› olmalar› ve ekiple dayan›flma
içinde olmalar› büyük önem tafl›maktad›r. 

Yine bu iflbirli¤inin sonucunda, Mardin Belediyesi’nde telefonla da
ulafl›labilen bir acil yard›m hatt› kuruldu. 

“Namus Cinayetlerini Önleme ve Mücadelede Kal›c› Yöntemler Oluflturma”
Projesi 2005’te de devam etti. 

Kas›m 2004’te yap›lan toplant›lar›n ikincisi, 14 Mart 2005’te Diyarbak›r’da,
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cinayetler konusunda Almanya’daki kad›n kurulufllar›yla yürütecekleri kam-
panyalarla ilgili toplant›lara kat›ld›. 

¬ 7-8 Aral›k 2004 tarihinde ‹sveç D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n ça¤r›s› üzerine
KAMER, ‹sveç hükümetinin kad›n›n insan haklar› konusunda izleyece¤i
politikan›n tart›fl›ld›¤› toplant›ya kat›ld›. 

¬ TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu, KAMER’i ziyaret edip özellikle namus
cinayetleri konusunda bilgi ald›. 

Ayr›ca yerel, ulusal, uluslararas› bas›n kurulufllar›nda programlara kat›lan
KAMER çeflitli kurulufllar›n temsilcileriyle de görüfltü. 

29 Eylül-1 Ekim 2003 tarihleri aras›nda Ankara’da British Council ile birlik-
te “Kad›nlar Gelece¤e Bak›yor” ad›yla düzenlenen konferans›n sonucunda,
“duyarl›l›k yaratma ve kad›na zarar veren kültürel uygulamalar konusunda”
kampanyalar yapma fikri geliflti. ‹ngiltere Büyükelçili¤i’nden kaynak
sa¤lan›nca, kullan›lacak malzeme ve kampanyan›n en genifl kat›l›mla
tart›fl›labilmesi için Diyarbak›r, Mardin, Batman valilikleriyle kampanya
düzenleme fikri konusunda görüflüldü. Diyarbak›r ve Mardin illerinden yerel
destekler al›n›p çal›flmalara baflland›. Batman Valili¤i’nce bu çal›flmaya olum-
lu yan›t verilmedi. 

Bu çerçevede 22-24 Kas›m 2004’te Diyarbak›r ve Mardin’de ilk toplant›lar
yap›ld›. Bu toplant›lar›n amac›, resmî kurum ve kurulufllar›n, yerel yönetim-
lerin, STK’lar›n duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas› ve kampanyaya kat›l›mlar›n›n
sa¤lanmas›yd›. Toplant›lara vali, vali yard›mc›lar›, il emniyet müdürleri, il
jandarma komutanl›¤› temsilcileri, cumhuriyet baflsavc›lar›, nüfus müdürleri,
sosyal hizmetler il müdürleri, sosyal hizmetler genel müdürü (sadece
Diyarbak›r’daki toplant›ya kat›ld›), millî e¤itim müdürleri, il müftüleri kat›ld›. 

Mardin Belediye Baflkan›, Muhtarlar Federasyonu Baflkan›, baro temsilcileri
ve kad›n komisyonlar›, Tabip Odas› temsilcileri, çeflitli kad›n kurulufllar›n›n
üyeleri, Dicle Üniversitesi’nin psikiyatri ve sosyoloji bölümlerinden iki ö¤retim
üyesi di¤er kat›l›mc›lard›.  

Her iki toplant›ya, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Yüksek ‹stiflare Kurulu’ndan bir
temsilci de kat›larak konuflmalar yapt›.  

Bu genifl kat›l›ml› iki toplant›da, “namus kisvesi alt›nda ifllenen cinayetler”
çeflitli aç›lardan tart›fl›ld›. Sonuçta yerel kifli, kurum ve kurulufllarla yap›lan ve
yap›lmas› gereken iflbirli¤inin önemi bir kez daha ortaya ç›kt›.  

Ölüm tehdidiyle karfl› karfl›ya kal›p bu kurumlardan herhangi birine
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2004 y›l›nda 31, 2005 y›l›nda 31, 2006 y›l›nda 77 baflvuru yap›ld›. Baflvuran-
lar›n tamam› hâlen hayattad›r. ‹llere göre da¤›l›m ise flöyle: Mardin: 6 kad›n
[2005], 20 kad›n [2006]; Diyarbak›r 18 kad›n [2005], 26 kad›n [2006]. 2006
y›l›ndaki bu baflvuru art›fl›n›, hem yap›lan çal›flmalarla bu konu hakk›ndaki
duyarl›l›¤›n artmas›na hem de Acil Müdahale Ekibi’nin çal›flmalar›n›n
duyulup etkili olmas›na ba¤layabiliriz.) 

¬ Kurulacak iliflkilerde namus ad›na ifllenen cinayetler konusunda toplumsal
duyarl›l›k sa¤lamak. Konuyla ilgili kal›c› yöntemler ve mekanizmalar
gelifltirmek. KAMER, “Her Kad›na Bir F›rsat Projesi”yle Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu’da 23 ilde ve bu illerin baz› ilçelerinde örgütlendi. Kad›n
çal›flmalar›na bafllay›p kad›n merkezleri kurdu; kifli, kurum ve kurulufllarla
iliflki kurup, iflbirli¤i yapt›. Kad›n Merkezi temsilcileri ‹nsan Haklar›
Komisyonlar›na ve Gündem 21 toplant›lar›na kat›lmaya bafllad›lar. Ayr›ca
genifl kat›l›ml› bölge toplant›lar›yla yap›lan çal›flmalar de¤erlendirilip yeni
çözüm önerileri sunuldu. 

¬ Kad›na yönelik resmî politikalar› etkilemek. 7 Temmuz 2006’da Baflba-
kanl›k genelgesinin ard›ndan ‹çiflleri Bakanl›¤› da 81 ilin valiliklerine bir
genelge gönderdi. Bu genelgeye göre “devletin pek çok kademesinin görevleri
tek tek tan›mland›. Hâlen Türkiye çap›nda say›lar› 30 olan s›¤›nma evlerinin
say›lar› art›r›larak cinayetlerin önlenmesi için genifl kat›l›ml› komiteler
oluflturulmas› kararlaflt›r›ld›. ‹çiflleri bakan› töre ve namus cinayetlerine
karfl› al›nacak önlemleri flöyle s›ralad›: 

1. fiiddet ma¤duru kad›n ve çocuklar›n ifllemleri mümkünse kad›n personel
arac›l›¤›yla acilen yap›lacak, 

2. S›¤›nma evi yoksa belediyeler 24 saat görevli bulunduracak,
3. Yeni oluflturulacak kad›n ve çocuk s›¤›nma evlerinin korunmas›na yönelik -

özel güvenlik de dahil- her türlü önlem al›nacak, 
4. Namus ad›na ifllenen cinayetlerin önlenmesi için illerde valilerin, ilçelerde

kaymakamlar›n baflkanl›¤›nda kolluk kuvvetleri, mahallî idareler, sosyal
hizmet birimleri, meslek kurulufllar›, sa¤l›k müdürlükleri, millî e¤itim
müdürlükleri ve sivil toplum kurulufllar› temsilcileriyle komiteler oluflturu-
lacak, al›nan kararlar iflbirli¤iyle hayata geçirilecek. 

Namus cinayetine maruz kalabilece¤ini beyan eden, hakk›nda böyle bir bilgi
edinilen veya aile içi fliddete maruz kalan kad›n ve çocuklarla ilgili her türlü
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15 Mart 2005’te Mardin’de gerçeklefltirildi. ‹ki toplant›n›n kat›l›mc›lar› da ayn›
kifli, kurum ve kurulufllard›. 

‹lk toplant›da al›nan kararlar do¤rultusunda haz›rlanm›fl olan kampanya
araçlar› kat›l›mc›larca tart›fl›ld› ve eldeki malzemeye ortak kararlardan yola
ç›k›larak son flekil verildi. 

Toplant›n›n bir di¤er konusu da, Dicle Üniversitesi Psikiyatri Anabilim
Dal›’ndan Aytekin S›r’›n namus olgusunun alg›lanmas› konusunda
Diyarbak›r’›n merkez ve çevresinde 500 kifliyle yapt›¤› anket çal›flmas›n›n
sonuçlar›yd›. 

20 Nisan 2005 tarihinde, “Namus Kisvesi Alt›nda ‹fllenen Cinayetlere Göz
Yumma, Ortak Olma!” slogan›yla kampanya bafllad›. Haz›rlanan afifller
valiliklere, belediyelere, müftülüklere, camilere, muhtarl›klara, SHÇEK il
müdürlüklerine, floförler odas›na, tabip odalar›na, üniversitelere, esnaf
odalar›na, çeflitli kad›n kurulufllar›na da¤›t›ld›. Gönüllülerce dükkânlara,
duraklara, görünür olan her yere as›lmaya çal›fl›ld›. Haz›rlanan televizyon ve
radyo spotlar› Diyarbak›r ve Mardin’deki bütün yerel kanallar›n yan› s›ra,
RTÜK ve Show TV arac›l›¤›yla yirmi befl ulusal televizyon ve radyo kanal›na
gönderildi. Çeflitli kanallarda kampanyan›n tan›t›m›yla ilgili programlar
yap›ld›.  

“Namus kisvesi alt›nda ifllenen cinayetler”i konu alan oyun, film ve belge-
seller haz›rland›, müzik eserleri yaz›ld›.  

27 May›s 2005’te ‹sveç Baflkonsoloslu¤u’nun katk›s›yla, ‹sveç’ten gelen ve bu
alanda çal›flan 15 kiflilik bir ekip ve Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’dan kat›lan
15 kiflilik kad›n grubu, Mardin’de namus ad›na ifllenen cinayetler konusunda
üç gün süren bir toplant› düzenledi. Bu konudaki bilgi ve deneyimler
paylafl›ld›.  

Diyarbak›r’da bir s›¤›nma evi aç›ld›. 
TBMM’de kad›na yönelik fliddet konusunda çal›flmak üzere bir komisyon

kuruldu.  
Yeni Türk Ceza Yasas› uygulamaya kondu. 

“Namus Ad›na ‹fllenen Cinayetler ve Mücadelede Kal›c› Yöntemler Projesi”
2003 y›l›nda bafllarken belirlenen hedefler flunlard›:
¬ Namus ad›na ifllenmesi muhtemel cinayetlere müdahale ederek tehdit

alt›ndaki kad›lar›n yaflamlar›n› güvence alt›na almak (1 Ocak 2003-31
Aral›k 2006 tarihleri aras›nda toplam 158 baflvuru oldu. 2003 y›l›nda 23,
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koruma tedbirinin, il sosyal hizmetler müdürlükleri haberdar edilerek acilen
al›nmas› sa¤lanacak. fiiddet ma¤durlar› ilgili yere gidene kadar ma¤durlar›n
ihtiyaçlar› belediye, il, ilçe özel idareleri, sosyal yard›m ve dayan›flma teflvik
fonundan karfl›lanacak. Kad›n s›¤›nma evi bulunmayan yerlerde töre ve namus
cinayetine maruz kalabilece¤ini söyleyen veya somut bir olayda böyle bir
cinayete maruz kalabilece¤i öngörülen kiflilerin acilen sosyal hizmetler birim-
lerince teslim al›nmas› sa¤lanacak. Ma¤durun, ilgili yere gidene kadar
korunaca¤› yerde (otel, misafirhane vb) gerekirse kendisine kolluk kuvveti
refakat edecek. Töre ve namus cinayetleri ile çocuk ve kad›nlara yönelik fliddete
iliflkin soruflturmada görevli genel kolluk kuvveti e¤itimden geçecek.” 

Kad›ndan Sorumlu Devlet Bakanl›¤› ile Genelkurmay Baflkanl›¤› aras›nda
yap›lan protokol sonucu, er ve erbafllara töre ve namus cinayetleri konusunda
e¤itim verilmeye baflland›. 

KAMER 2006 y›l›nda da, projenin bafllad›¤› 2003 y›l›ndan beri yapt›¤› gibi,
çeflitli yerel, ulusal ve uluslararas› toplant›lara kat›ld›. Bu konuda iflbirli¤ine
yönelik iliflkileri geliflerek devam etti.  

KAMER 2007 y›l›nda “Her Kad›na Bir F›rsat”, “Kad›n Giriflimcili¤i” ve
“Çocuklara Hayat” bafll›kl› projelerine devam ederken, namus ad›na ifllenen
cinayetler konusunda yeni bir proje yapmamaya karar verdi. Bu karar›n sebe-
bi, projeye bafllarken konulan hedeflere büyük ölçüde ulafl›lm›fl olmas›d›r.
KAMER yeni bir proje oluflturmak yerine, yap›lan uygulamalar› takip etmeye,
genelgelerin kâ¤›t üzerinde kalmamas› için duyarl›l›k ve iflbirli¤inin devam›n›
sa¤lamaya yönelik bir çal›flma flekline karar verdi. Bu ayn› zamanda KAMER’in
sorunlar hakk›nda bilinç yaratmak, çözüme yönelik metotlar oluflturmak,
duyarl›l›klar gelifltirmek diye tan›mlanabilecek sivil toplum anlay›fl›n›n sonu-
cudur.  
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I. Projenin K›sa Tan›m›
Projenin Ad›: “Kad›nlar Gelece¤e Bak›yor”
“Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu Bölgelerinde Namus Kisvesi Alt›nda ‹fllenen
Cinayetlerle Mücadelede Kal›c› Yöntemler Gelifltirme Projesi”

1- Projenin amac›
Bir yandan, Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu Bölgelerinde namus kisvesi alt›nda
ifllenebilecek cinayetlerin muhtemel kurbanlar›na destek olmaya çal›flmak,
di¤er yandan, muhtemel kurbanlara destek olmak için kurulacak iliflkilerden
hareketle, söz konusu cinayetleri önlemek için kal›c› yöntemler gelifltirmektir. 

2- Projenin Gerekçeleri
¬ Kad›na yönelik fliddet evrensel bir sorun olmas›na ra¤men, bu fliddetin

niceli¤i ve niteli¤inin ülkelere, bölgelere, kültür ve geleneklere göre
de¤iflti¤inin vurgulanmas›, çözüm aflamas›nda yerel özelliklerin göz önünde
bulundurulmas› ve yerel mekanizmalar›n etkin olarak çözüme kat›lmas›
gerekti¤i sonucuna vard›k.

¬ Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu’da “namus” kisvesi alt›nda çok say›da cinayet
ifllendi¤ini oldu¤unu biliyorduk. Bu cinayetler do¤al say›lmakta, birço¤u
örtbas edilmekte, bu nedenle say›lar› tam olarak saptanamamaktad›r. Bu
cinayetlerin her birinin birer yarg›s›z infaz oldu¤u bilincini yaymak
gerekti¤ine karar verdik.

“Kad›nlar Gelece¤e Bak›yor” Projesi



Projenin Uygulama Alan›
¬ Güneydo¤u Anadolu Bölgesi: 

Diyarbak›r, Mardin, fianl›urfa, Batman, Siirt, Ad›yaman, fi›rnak 
¬ Do¤u Anadolu Bölgesi: 

Elaz›¤, Van, Kars, Hakkari, Bingöl, Malatya

Bu proje ile
1. Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu’da bulunan 13 ilde “namus” kisvesi alt›nda

ifllenecek bir cinayette öldürülmesi muhtemel kad›nlara ulafl›l›p, yaflamlar›
güvence alt›na al›nmaya çal›fl›lacakt›. Bu uygulama öncelikle kad›nlar›n
talepleri dikkate al›narak ve onlar›n istekleri do¤rultusunda,

¬ ya yeni bir yaflam kurmalar› sa¤lanarak,
¬ ya da yak›n çevreleri ile kurulacak iliflkilerle kad›nlar›n kendi toplumsal

ortamlar›nda güven içinde yaflamalar›n› sa¤layacak koflullar yarat›larak
gerçeklefltirilecekti.

2. Hayatta kalabilmek için deste¤imizi isteyen kad›nlar›n her biriyle çal›fl›l›rken
“namus” kisvesi alt›nda ifllenecek cinayetleri önlemek için kal›c› yöntemler
oluflturulacakt›.

Kal›c› yöntemlerle kastedilenler:
¬ her ildeki kad›n merkezlerinde “namus” kisvesi alt›nda ifllenecek cinayetler

konusunda çal›flacak en az üç kiflilik birimler oluflturmak,
¬ çal›fl›lan her ilde sivil ve resmî kurulufllardan oluflan ve süreklili¤i olan bir

koordinasyon kurulu oluflmas›n› sa¤lamak,
¬ ulafl›labilecek yerel, ulusal ya da uluslararas› tüm platformlarda konuyu

gündeme getirerek duyarl›l›k oluflturmak ve deste¤in süreklili¤ini sa¤lamak,
¬ Türkiye’nin taraf oldu¤u uluslararas› sözleflmelerden do¤an haklar›n kul-

lanabilmesine yönelik bir kavray›fl gelifltirmek,
¬ “namus” kisvesi alt›nda ifllenen cinayetlerle ilgili veri taban› oluflturmakt›.

Sonuç olarak;
Kad›nlar Gelece¤e Bak›yor projesi, “namus” kisvesi alt›nda öldürülme tehlike-
si yaflayan kad›nlarla kurulan iliflkilere dayanmakta ve bu çerçevede gelifltiril-
mifl yöntemleri kullanmaktad›r.
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¬ Planl› olarak gerçeklefltirilen “namus” kisvesi alt›ndaki cinayetlerin karar
verme aflamalar›na müdahale edilerek her birinin önlenebilece¤ini tespit
etmifltik.  Bu proje ile 13 ili kapsayan bir alanda, ölüm tehlikesi alt›nda olan
kad›nlar›n yaflamlar›n› güvence alt›na alman›n mümkün oldu¤unu,

¬ Kad›n›n talebi durumunda kurulacak uygun iliflkilerle kad›n›n “mensubu
oldu¤u” toplumsal çevrede yaflam›n› sürdürmesinin mümkün olabilece¤ini
ve kad›na zarar veren yerleflik normlar›n de¤iflebilece¤ini,

¬ Her ilde “namus” kisvesi alt›nda ifllenen cinayetlere dikkat çekip, bu konuda
giderek artan hassasiyeti temel alarak, her il için “Namus Kisvesi Alt›nda
‹fllenen Cinayetler ile Mücadele ‹çin ‹l Koordinasyon Kurullar›” oluflturarak
kal›c› yap›lanmalar sa¤layabilmenin mümkün olaca¤›n› düflündük.

Proje tüm bu gerekçelerle planland›. 

Projenin Hedefleri
¬ “Namus” kisvesi alt›nda ifllenmesi muhtemel cinayetlere müdahale ederek

tehdit alt›ndaki kad›nlar›n yaflamlar›n› güvence alt›na almak.
¬ Bir yandan ölüm tehlikesi yaflayan kad›nlara destek olurken, di¤er yandan

kurulacak iliflkilerle “namus” kisvesi alt›nda ifllenen cinayetler konusunda
toplumsal duyarl›l›k oluflturmak.

¬ 13 ilde “namus kisvesi alt›nda ifllenen cinayetler ile mücadele için “il koor-
dinasyon kurullar›” gibi kal›c› yap›lar kurmak. 

¬ Konu ile ilgili ulusal ve uluslararas› mekanizmalar› harekete geçirmek
¬ Türkiye’nin taraf oldu¤u uluslararas› sözleflmelerden do¤an haklar›n kul-

lanabilmesi için uygun zemin oluflturmak.
¬ Kad›na yönelik fliddet ve namus kisvesi alt›nda ifllenen cinayetleri önleme

konusunda resmî politikalar› etkilemek.

Hedef Kitle
¬ Bir y›l içinde namus kisvesi alt›nda ifllenecek cinayetlerin muhtemel kurban-

lar› olabilecek 30 kad›n
¬ Baflvuruda bulunan kad›nlar›n aileleri
¬ Kültür ve geleneklerin kad›na zarar veren uygulamalar›na karfl› bir güç

oluflturmak için iflbirli¤i yap›lacak sivil ve resmî kurulufllar
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lefltirildi. Tüm faaliyetler, projenin sürdürülece¤i illerin yerel özelliklerine ve
ihtiyaçlar›na, illerde karfl›lafl›labilecek dirençlere uygun olarak ayr› ayr› plan-
land›.

Faaliyet plan›na uygun olarak, proje ekibinin ifl tan›mlar› yeniden
de¤erlendirilerek iflbölümü gerçeklefltirildi.

Proje Ekibine Yönelik Kapasite Gelifltirme Faaliyetleri;
Proje ekibi iki ayr› yöntemle proje süresi boyunca desteklendi. 
¬ Bu yöntemlerden biri, proje ekibinin kendi içinde deneyim ve bilgi payla-

fl›m›na yönelik olarak e¤itim çal›flmas› yap›lmas›yd›.
¬ Bir di¤eri ise d›flardan bir uzman›n deste¤iyle e¤itim faaliyetleri düzenlen-

mesiydi.

Bu e¤itim faaliyetleriyle amaçlananlar flunlard›r:
¬ Projeyi tan›tmak
¬ Baflvuru alma teknikleri konusunda deneyimleri paylaflmak
¬ Baflvuranlar›n her biri ile ilgili bilgilerin kaydedildi¤i formlar›n düzenlen-

mesi ve veri taban›na yüklenmesini sa¤lamak
¬ Her ilde resmî ve sivil kurulufllarla iliflki gelifltirilmesini sa¤lamak
¬ Bir fliddet ya da muhtemel bir cinayet vakas›yla u¤rafl›l›rken proje ekibinin

olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için bir dizi çal›flma yap›lm›flt›r.
Kapasite art›rma Diyarbak›r’›n yan› s›ra di¤er illerde de gerçeklefltirilmifltir.

Tüm bu çal›flmalarla birlikte, ülkede yaflanan geliflmelere ba¤l› olarak belir-
lenen gündemler üzerinden toplant›lar gerçeklefltirilmifltir. Baflbakanl›k
taraf›ndan “Kad›na Yönelik fiiddet, Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi
Genelgesi”nin yay›nlanmas›n›n ard›ndan yap›lan toplant› da bunlardan
biridir.

2- Projenin Tan›t›m› ‹çin Yap›lan Çal›flmalar:

a) Medya arac›l›¤›yla tan›t›mlar yap›ld›.  
Projenin tan›t›m› amac›yla projenin üçüncü ay›nda bir bas›n toplant›s› plan-
lanm›flt›. Ayn› tarihlerde Diyarbak›r’da bafllayan ve daha sonra çevre illere
yay›lan olaylar sebebiyle bas›n toplant›s› gerçeklefltirilemedi.
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II. 2006 Y›l› ‹çinde “Namus Kisvesi Ad› Alt›nda ‹fllenen Cinayetler”
Konusunda Yürütülen Çal›flmalar:
(Bu bölüm 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri aras›nda yap›lan çal›flmalar› kapsamaktad›r.)

KAMER; kad›n›n ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda f›rsat eflitli¤i
yakalamas› için çal›flma plan›n› “Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu’daki 23 ilin her
birinde “Kad›n›n ‹nsan Haklar›” için çal›flan birer kad›n merkezi kurulmas›,
daha sonra bu merkezler arac›l›¤›yla ilçelerde temsilcilikler aç›lmas› ve bu
sayede bütün il ve ilçelere ba¤l› köylerde kad›n çal›flmalar›n›n güçlendirilmesi
ve yap›land›r›lmas›” fleklinde belirlemifltir. 

KAMER’in tüm çal›flmalar› bu amaç dâhilinde planlanm›flt›r. Buna ba¤l›
olarak;
¬ Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu’nun tüm illerinde örgütlenme çal›flmas›

gerçeklefltirilmifl ve 22 ilde kad›n merkezleri aç›lm›flt›r. 

Halen sürmekte olan çal›flmalar flunlard›r:
¬ 23 ilde kad›n›n insan haklar›na yönelik bilinç yükseltme çal›flmalar›
yap›lmakta, acil yard›m hatt› vas›tas›yla fliddet yaflayan kad›nlar›n destek ala-
bilmeleri sa¤lanmaktad›r.
¬ “Yerel, sivil ve resmi mekanizmalar›n çözüm noktas›nda harekete geçmeleri-
ni sa¤lamaya yönelik politikalar” izlenmektedir.

“Kad›nlar Gelece¤e Bak›yor” projesi, KAMER’in hedeflerinin somuta
dönüfltü¤ü örneklerden yaln›zca biridir.

1- Proje Ekibi Nas›l Oluflturuldu?

Proje ekibi, üç kiflilik yönetim birimi, 13 il sorumlusu ve 26 gönüllü olmak
üzere toplam 42 kad›ndan olufltu.

Proje ekibi, kad›na yönelik fliddet konusunda fark›ndal›k yaflam›fl,  bu fliddetle
mücadele eden, fark›ndal›klar›n› di¤er kad›nlarla paylaflan gönüllü ve tam
zamanl› çal›flabilecek kad›nlardan oluflturuldu. 

Ekibin kat›l›m›yla, projenin birinci ve ikinci ay›nda art arda toplant›lar gerçek-
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‹stanbul- Film Mor
12.03.2006 tarihinde Film Mor taraf›ndan yap›lan sivil toplum örgütlerinin
bileflenlerinin konu edildi¤i belgeselin sunumu ve ev eksenli deneyim
paylafl›m› toplant›s›na Sacide Akkaya kat›ld›.
Diyarbak›r
18.03.2006 tarihinde STGM taraf›ndan desteklenen  “fiiddete karfl› kad›n
buluflmas› 2”  atölyelerine Nebahat Akkoç, Berçem Akkoç, Sacide Akkaya,
Nilüfer Y›lmaz, Naime Kardafl, Ayten Tekay ve Hayriye Aflç›o¤lu kat›ld›. ‹ki gün
süren çal›flmada “fiiddetsizlik” bafll›¤› alt›nda deneyim ve bilgi paylafl›mlar›
gerçeklefltirildi.

Kars - KADER
8.9.04.2006 tarihinde KADER’in “Kad›n Bafl›m›za Yar›n ‹çin Bugünden”
bafll›kl› kampanyan›n bir aya¤› Kars’ta gerçeklefltirildi. Kad›nlar›n yaflad›klar›
sorunlar›n azalt›lmas› için “yerel mekanizmalar›n harekete geçirilmesi ve
kad›nlar›n yerel siyasette aktif hale gelmesi” konular›nda yerel resmî ve sivil
kurulufllar›n kat›l›m›yla yap›lan atölyelere Fatma Y›lmaz Tücer ve Arzu
Orhangazi kat›ld›.

‹stanbul- Helsinki Yurttafllar Derne¤i
Kad›nlar›n yasal haklar› konusunda bilgilenmeleri ve yasalarda öngörülen-
lerin hayata geçirilmesi amac›yla Helsinki Yurttafllar Derne¤i’nin sürdürdü¤ü
projeye destek verildi. Bu kapsamda, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da
kad›nlar›n yasal haklar›n› kullanmalar› konusunda yaflad›klar› engeller ve
yerel özelliklerle ilgili deneyim ve bilgi al›flveriflinde bulunuldu. Kad›na yönelik
fliddet ve namus kisvesi alt›nda ifllenen cinayetler konusunda yap›lan
çal›flmalar paylafl›ld›. 21.04.2006 tarihinde yap›lan toplant›ya Nilgün Y›ld›r›m
ve Fatma Y›lmaz Tücer kat›ld›. 

‹stanbul- Heinrich Böll 
18.09.2006 tarihinde “Türkiye’de Kurumsallaflm›fl Cinsiyetler Aras› Demokrasi:
Olanaklar - Riskler” konulu bir uluslararas› konferansa Nebahat Akkoç ve Nilgün
Y›ld›r›m kat›ld›. Ayn› bafll›k alt›nda düzenlenen “Cinsiyetler Aras› Demokrasi ve
Aile, Din, Toplum” konulu atölyenin moderatörlü¤ü Nebahat Akkoç taraf›ndan
yap›ld›. Çal›flmada kad›n›n kad›n olmaktan kaynakl› yaflad›¤› s›n›rlamalar ve
toplumsal cinsiyet rolleri konusunda deneyim ve fikirler paylafl›ld›.
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Proje Süresince KAMER’le görüflmeler yapan:

Yabanc› bas›n ve TV’lerden
Die Zeit Ajans› (Almanya), Le Figaro Gazetesi, Elcezire Haber Ajans›, Reuiters
Ajans›, BBC, ‹sveç Hükümet Radyosu ve Gazetesi, New York Times

Ulusal / yerel bas›n ve TV’lerden
Sabah Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, Zaman Gazetesi, Bianet, TRT, NTV, STAR TV,
Kanal 21,   Kars Serhat TV, Dicle Haber Ajans›, Anadolu Ajans gibi medya kuru-
lufllar›yla proje çal›flmalar› paylafl›lm›flt›r.

b) Ulusal ve uluslararas› toplant›lara kat›ld›k.

‹stanbul-TESEV
06.02.2006 tarihinde TESEV’in düzenlemifl oldu¤u “Geniflletilmifl Ortado¤u ve
Afrika’da Kad›n” konulu sempozyuma Nebahat Akkoç ve Naime Kardafl
kat›ld›lar. Nebahat Akkoç’un sunum yapt›¤› sempozyumda “Kad›na yönelik
fliddet ve namus kisvesi alt›nda ifllenen cinayetler” konusunda sürdürülen poli-
tika ve edinilen deneyimler paylafl›ld›.   

Ankara- Birleflmifl Milletler
23.02. 2006 tarihinde “yerinden olmufl gruplara yönelik sürdürülen
çal›flmalar” konulu toplant›ya Nilgün Y›ld›r›m kat›ld›. Daha sonraki tarihlerde
bir dizi toplant› ve e¤itim program›yla devam eden çal›flmalar, Do¤u Anadolu
ve Güneydo¤u Anadolu’da yerlerinden edilmifl kad›nlar›n durumu, kad›nlar›n
göç ettikleri yerlere ve geri dönüfl durumunda eski yaflam alanlar›na uyumu,
bu süreç içinde karfl›laflt›klar› cinsiyetçi tutumlar hakk›nda fikir al›flverifllerin-
de bulunuldu. Göç eden gruplar›n yaflad›klar› sorunlar›n azalt›lmas› için resmî
ve sivil mekanizmalar›n harekete geçirilmesinde yap›labilecekler konusunda
e¤itim deste¤i al›nd›.

Diyarbak›r- Tabipler Odas›
2006 y›l› Mart ay›nda Diyarbak›r Tabipler Odas›’nca haz›rlanan “Bar›fl, Dostluk
ve Demokrasi” konulu toplant›ya Nebahat Akkoç kat›larak çal›flmalar
hakk›nda bilgi verdi.
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‹sveç’ten resmî kurumlar›n ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle
kad›na yönelik fliddet ve namus kisvesi alt›nda ifllenen cinayetler konusunda
yürütülen çal›flmalar hakk›nda görüflmeler yap›ld›. 

¬ Ürdün, ‹ngiltere, Almanya, ‹sveç, Fransa, Amerika, Güney Kore, Hollanda ve
Belçika’dan gelen 50’ye yak›n gazeteci ve ajans temsilcisiyle görüflme ve
röportajlar yap›ld›. 

¬ Yurtiçinden 65 ulusal ve yerel medya temsilcisi KAMER’i ziyaret ederek
çal›flmalar hakk›nda bilgi ald›.

d) Kad›na yönelik fliddet ve namus cinayetleri konusunda yap›lan
çal›flmalara destek verildi.
¬ Marmara Üniversitesi, Yüzüncü Y›l Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, F›rat

Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Y›ld›z Teknik Üniversitesi, ‹stanbul
Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, Washington Üniversitesi, Londra Üniver-
sitesi, Bremen Üniversitesi’nden akademisyen ve ö¤rencilerin “kad›n” konu-
lu çal›flmalar›na destek verildi. Deneyim ve bilgiler paylafl›ld›.

¬ NTV, CNN, TRT, TRT GAP, STAR, SERHAT TV, KANAL 21 gibi yerel ve ulusal
TV kanallar›nda programlara kat›l›nd›.

¬ ‹spanya, Türkiye ve Avusturya’da kad›na yönelik fliddet konusunda belgesel
film yapmak isteyen gruplara destek verildi. Deneyim ve bilgiler paylafl›ld›. 

¬ ‹ki sahne oyununa dan›flmanl›k yap›ld›.

3- ‹l Koordinasyon Kurullar› Nas›l Oluflturuldu?

¬ Projenin yürütüldü¤ü illerde, baflvuruda bulunanlar›n her birinin ihtiyac›na
göre gerçeklefltirilen çal›flmalar için resmî ve sivil yetkililerle ba¤lant›lar
kuruldu. Proje dahilinde yaklafl›k 350 kifli ile görüflmeler yap›ld›. Baz› yetki-
lilerle birçok defa bu görüflmeler tekrarland›.

¬ fiiddet yaflayan kad›nlar›n gerekli destekleri zaman›nda alabilmeleri için
illerde kad›n kurulufllar›, valilik, belediyeler, SHÇEK il müdürlükleri, baro,
sa¤l›k kurulufllar›, müftülükler, emniyet ve jandarmayla koordinasyon
kuruldu.

¬ 26.02.2006 tarihinde Elaz›¤,  27.02.2006 tarihinde Ad›yaman, 01.03.2006
tarihinde fianl›urfa,  08.03.2006 tarihinde Kars, 30.03.2006 tarihinde Bingöl,
8.03.2006 tarihinde Hakkâri,  6.05.2006 tarihinde Malatya, 25.11.2006 tari-
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Hollanda
19.12.2005-28.12.2005 tarihleri aras›nda HTIP’in Hollanda’da yapm›fl oldu¤u
bir dizi toplant› ve panele Nilgün Y›ld›r›m ve Ayten Yakut kat›ld›. Hollanda’da
kad›n çal›flmas› yapan sosyal kurumlar›n ve Hollanda’da yaflayan
Türkiyelilerin kurmufl olduklar› sivil toplum örgütü temsilcilerinin kat›l›m›yla
3 ayr› flehirde gerçekleflen toplant›larda deneyim ve bilgiler paylafl›ld›. Kad›na
yönelik fliddet ve namus kisvesi alt›nda ifllenen cinayetlere yönelik çal›flmalar
aktar›ld› ve proje konusunda tan›t›mlar yap›ld›.  

Ermenistan
01.03.2006-07.03.2006 tarihleri aras›nda “Kafkaslar’da Ortak Çal›flma” konu-
lu toplant›lara Naime Kardafl kat›ld›. Farkl› özelliklere sahip kad›nlar›n “kad›n
olmak” paydas›na dayanarak fliddete karfl› yürütülebilecek ortak çal›flmalar
konusunda atölyeler gerçeklefltirildi. Toplant›da KAMER’in fliddet ve namus
kisvesi alt›nda ifllenen cinayetler konusundaki politikas› ve çal›flma yöntemleri
paylafl›ld›.

Almanya
24.03.2006 tarihinde Almanya’da kad›n konusunda çal›flmalar yapan sivil
toplum örgütlerinin düzenledi¤i toplant›lara Nebahat Akkoç kat›ld›.
Çal›flmalarda; kad›na yönelik fliddet ve namus kisvesi alt›nda ifllenen cinayetler
konusunda yap›lan çal›flmalar ve izlenen politika hakk›nda paylafl›mlar
gerçeklefltirildi.   

‹sveç
10.10.2006 -17.10.2006 tarihleri aras›nda ‹sveç Enstitüsü ve ‹sveç’te kad›na
yönelik fliddet konusunda çal›flmalar yapan kurumlarla bir dizi toplant› ve
ziyaret gerçeklefltirildi. Nilgün Y›ld›r›m ve Naime Kardafl, Julide Aral ve Melek
Taylan’›n kat›ld›¤› çal›flmalarda kad›na yönelik fliddet ve namus kisvesi alt›nda
ifllenen cinayetler konusunda ‹sveç’te ve Türkiye’de yap›lan çal›flmalar
de¤erlendirildi ve deneyimler paylafl›ld›. Ayn› zamanda Melek Taylan’›n
yap›mc›s› oldu¤u “Karanl›kta Diyaloglar” adl› belgeselin gösterimi
gerçeklefltirildi.

c) Türkiye’den ve çeflitli ülkelerden ziyaretçilerimiz oldu.
¬ KAMER’i ziyaret eden Belçika, ‹sviçre,  Almanya, Hollanda, Finlandiya ve
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duna ve yönetmeliklerine henüz tam olarak yans›mam›flt›r. Yapt›r›m gücüne
sahip olmayan Baflbakanl›k Genelgesi, kurum ve kurulufllara yönelik bir
“çözüm önerisi” niteli¤indedir.

Genelge ile birlikte Diyarbak›r Valili¤i taraf›ndan bafllat›lan ve KAMER’in de
destek oldu¤u çal›flmalar sürdürüldü. Diyarbak›r’da Valilik, kaymakamlar,
halk e¤itim müdürlükleri, jandarma, muhtarlar, Sosyal Hizmetler ‹l
Müdürlü¤ü, Dicle Üniversitesi ve KAMER’in kat›l›m›yla 15.11.2006 tarihinde
bir toplant› düzenlendi. Toplant›da ilçe ve köylerde yürütülecek çal›flmalar,
¬ ‹lçelerde resmî kurumlar›n ve sivil kurulufllar›n kat›l›m›yla ilçe koordinas-

yon kurullar›n›n oluflturulmas›
¬ ‹lçe koordinasyon kurullar› taraf›ndan da köylerde çal›flmalar bafllat›lmas›

fleklinde planland›.

Bu plan dâhilinde, Diyarbak›r’›n Ç›nar ilçesinde koordinasyon kurulunun
oluflturulmas› amac›yla SHÇEK ‹l Müdürü, Dicle Üniversitesi Psikiyatri Bölümü
ve ‹lahiyat Fakültesi akademisyenleri, KAMER çal›flanlar›, Psikolog Jülide Aral,
Ç›nar Kaymakam›, Jandarma, Emniyet Müdürlü¤ü, Nüfus Müdürlü¤ü, Sosyal
Yar›mlaflma ve Dayan›flma Vakf›, Milli E¤itim Müdürü, Halk E¤itim Müdürü,
ö¤retmenler, sa¤l›k personeli, eczac›lar, toplum lideri konumundaki bireyler,
muhtarlar, müftüler ve imamlar›n kat›l›m›yla iki ayr› oturumda gerçeklefltiri-
len çal›flma atölyeleri düzenlendi. Toplant› sonucunda, fliddet yaflayan
kad›nlar›n ilk ve acil destekleri alabilecekleri bir ilçe “Acil Müdahale Ekibi”
oluflturuldu.

Diyarbak›r’da bafllat›lan pilot çal›flmadan elde edilen sonuçlara ba¤l› olarak,
di¤er illerde bulunan kad›n merkezlerinin benzer koordinasyonu
gerçeklefltirmeleri için haz›rl›klar bafllat›ld›.

6- Proje Süresi Boyunca Çal›flmalar Proje Ekibinin 
Yo¤un Koordinasyonu ‹le Sürdürüldü.

¬ Her ilde gerçekleflen çal›flma o ilin koordinatörü taraf›ndan takip edildi.
¬ Kad›n merkezlerinde yap›lan grup çal›flmalar› ve baflvurularla ilgili bilgiler

her çal›flma için ayr› ayr› haz›rlanan formlara aktar›ld›. ‹llerde çal›flmalar
kaydedilerek  “ayl›k ilerleme” raporlar› haz›rland›. ‹llerdeki grup çal›flmalar›
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hinde Diyarbak›r, 20.12.2006 tarihinde Mardin, 22.12.2006 tarihinde
Batman ve 02.12.2006 tarihinde fi›rnak’ta kad›na yönelik fliddet konusunda
resmi ve sivil mekanizmalar›n harekete geçmesi amac›yla toplant› ve etkin-
likler düzenlendi.

4- Muhtemel Kurbanlara Yönelik Faaliyetler

¬ Yap›lan bilinç yükseltme çal›flmalar›nda, illerde ve ilçelerde yap›lan tüm
etkinlik ve toplant›larda, alan çal›flmalar›nda,  yerel ve ulusal medya
araçlar›yla muhtemel kurbanlara ça¤r› yap›larak tehlike an›nda yap›labile-
cekler hat›rlat›ld›.

¬ Konu ile ilgili broflür ve el ilanlar› haz›rlanarak da¤›t›ld›. Ayr›ca, kad›nlar›n
yo¤un olarak bulunduklar› yerlere afifller as›ld›.

¬ Etkinliklere kat›lan kad›nlara, acil yard›m hatt› telefonlar›n›n bulundu¤u
küçük hediyeler da¤›t›ld›.

¬ Kad›n merkezleri taraf›ndan mahallelerin yan› s›ra kad›nlar›n yo¤un olarak
bulundu¤u iflletmelere (kuaför, atölyeler v.b) ziyaretler yap›ld›. Kad›nlar›n
konuya duyarl› olmalar› sa¤land›.

5- Baflbakanl›k Taraf›ndan Yay›nlanan “Kad›na Yönelik
fiiddet, Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi 
Genelgesi” ile Bafllayan Süreç

4 Temmuz 2006 tarihinde yürürlü¤e giren ve ilgili kurumlara gönderilen
2006/17 say›l› Baflbakanl›k Genelgesi ile al›nacak önlemler kurumlar›n yetki ve
sorumluluklar› bildirilmifltir. Baflbakanl›k Genelgesiyle oluflturulmufl resmî
politika, KAMER’in kad›na yönelik fliddetin azalt›lmas› konusundaki sapta-
malar›yla örtüflmektedir. 

Baflbakanl›k Genelgesi, tüm resmî ve sivil kurumlara cinsiyetler aras› eflitlik
ilkesinin benimsenmesini önermektedir. Ayr›ca, kad›nlar›n haklar›n› kullana-
bilmeleri ve fliddet durumunda gerekli destekleri alabilmeleri için kamu
kurumlar›na yeni sorumluluklar yüklemifltir. Genelgeyle belirlenen hedeflerin,
sivil kurulufllar›n ve kamu kurumlar›n›n koordinasyonuyla gerçeklefltirilmesi
öngörülmektedir. Baflbakanl›k Genelgesi kad›na yönelik fliddetin azalt›lmas›
için oluflturulmufl bir düzenleme olmakla beraber, kurumlar›n çal›flma meto-
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ve baflvuru formlar› veri taban›na bilgi aktarmakla beraber, proje ekibinin de
de¤erlendirilmesine olanak verdi.

¬ Bölge sorumlular› taraf›ndan sürekli olarak tüm iller ziyaret edildi. Bu
ziyaretlerin on günde bir gerçeklefltirilmesine gayret edildi. Bölge sorumlu-
lar› ve il koordinatörleri birbirleriyle, elektronik posta ve telefon vas›tas›yla
aral›ks›z olarak iletiflim halinde oldu.

¬ Proje koordinatörü taraf›ndan belli aral›klarla proje uygulama alan›ndaki
iller ziyaret edilerek faaliyetler konusunda tespitler yap›ld›. Bölgeden yap›lan
gözlem ve tespitler, PYB, bölge çal›flmalar› sorumlular› taraf›ndan yap›lan
toplant›larla haftal›k olarak de¤erlendirildi.

¬ Bölgedeki riskler ve sorunlar için acil toplant›lar düzenlendi ve tedbirler
al›nd›.

7- 2006 Y›l›nda Elde Edilen Sonuçlar

¬ Çal›flmalar sonucunda elde edilen bilgi ve tecrübe, program›n uyguland›¤›
alan›n d›fl›nda olan Tunceli, Erzincan, A¤r›, Gaziantep, Kilis, Mufl, Ardahan
ve I¤d›r illerindeki kad›n merkezleriyle paylafl›ld›. Böylece bu illerdeki kad›n
merkezlerinde de ayn› yap›n›n oluflturulmas›na yönelik faaliyetler bafllat›ld›.

¬ Her ilde duyarl›l›k gelifltirme ve iflbirli¤i gelifltirme amac›yla yap›lan ziyaret-
lerde yaklafl›k 350 kifliyle en az bir görüflme yap›ld›. Etkinlik ve toplant›lara
2500’den fazla kifli kat›ld›. Çal›flmalara kat›lan kiflilerin deneyimlerini
çevreleriyle paylafl›mlar›n›n yan› s›ra radyo ve TV programlar›yla ulafl›lan
bireyler de göz önünde bulundurulursa genifl bir kitleye hitap edildi¤i ortaya
ç›kmaktad›r.

¬ ‹stanbul ve Ankara illerinde yap›lan toplant›larda, proje çal›flmalar›n›n so-
nuçlar› paylafl›ld›.

¬ Namus kisvesi alt›nda ifllenen cinayetler ve yap›lan çal›flmalar konusunda
yerel, ulusal, uluslararas› görsel ve yaz›l› bas›nda ç›kan haberler sonucunda
da Türkiye’nin baflka illerinden ve d›fl ülkelerden destek mesajlar› al›nd› ve
iflbirlikleri gerçeklefltirildi.

Muhtemel Kurbanlar aç›s›ndan
“Kad›nlar›n yaflad›klar› fliddeti tan›mlamalar› ve bu fliddetten kurtulmak için

mücadele yöntemleri gelifltirmeleri” amac›yla yap›lan çal›flmalar proje
süresince yo¤un olarak sürdürüldü.  
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¬ Grup çal›flmalar›na kat›lan kad›nlar, kendilerinin yan› s›ra iletiflimde olduk-
lar› bireylerin de “fliddet” konusundaki bak›fl aç›lar›nda olumlu dönüflümler
yaratm›flt›r. fiiddetin hakl› sebebi olamayaca¤› ilkesini benimseyip kendileri-
ne uygulanan fliddeti durdurmak için harekete geçen kad›nlar›n ilk kaydet-
tikleri aflamalar, çocuklar›na fliddet uygulamaktan vazgeçmeleri, kendilerini
daha rahat ifade edebilmeleri, özgüven kazanmalar› fleklinde oldu.

¬ Bir y›l içinde, namus kisvesi alt›nda ifllenecek cinayetlerin muhtemel kur-
ban› olabilecek 30 kad›na ulaflmak ve onlar› desteklemek hedeflenmiflti. AYH
birimlerine 2006 y›l› içinde 497 baflvuru yap›ld›. Bu baflvurular›n 73 tanesi
can güvenli¤i olmayan, namus ad›na ifllenebilecek bir cinayete kurban
gitme tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalan kad›nlara aitti. 

¬ Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun yan› s›ra Türkiye’nin di¤er bölgelerinde ve
yurtd›fl›nda yaflayan Türkiyeli kad›nlar›n da baflvurular› al›nd› ve her biri
desteklendi.

Destekleyici Kurulufllar Aç›s›ndan
Bire bir iletiflim kurulan resmî ve sivil kurulufllara mensup bireylerin bak›fl
aç›lar› de¤iflmifl, böylece bu bireyler fliddeti durdurmak ve fliddet yaflayan
kad›nlar›n desteklemek için iflbirli¤i yapm›fllard›r.  

¬ Proje faaliyetleri içinde yap›lan etkinliklerde resmî ve sivil mekanizmalar›n
deste¤i al›nd›. 

¬ Birçok valilik, fonlar›n›n kad›nlar taraf›ndan kullan›lmas›n› sa¤lad›, resmi
dairelerde görev alan memurlar› kad›nlarla ilgili ifllemleri kolaylaflt›rmaya
yönlendirerek çal›flmalara destek verdi.

¬ SHÇEK, nüfus müdürlükleri, muhtarl›klar vb. resmî kurumlarda yaflanan
bürokratik engeller ve gecikmeler, bu kurumlarda çal›flan memurlar›n birey-
sel çabalar›yla ortadan kald›r›ld›.

¬ Baz› illerde polis ve jandarma karakollar›, kendilerine baflvuran kad›nlar›n
baflvurular›n›n al›nmas› için kad›n merkezlerinden destek istedi. Ayr›ca,
sa¤l›k raporu almak, tutanak tutmak ve hukuksal süreci bafllatmak gibi
konularda daha dikkatli ve hassas bir tutum benimsediler.



Sonuç:
Karakola gidildi¤inde polisler, k›z çocu¤unun halas›n›n ve yengesinin gelen

bir telefon üzerine apar topar karakoldan ayr›ld›¤›n› söylediler. Karakol yetki-
lileri, k›z çocu¤u ve ailesi ile iletiflim kuruldu¤unda KAMER’e haber verecek-
lerini bildirdiler.

* * *

2. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 11.01.2006
Yafl›: 29 
E¤itim durum: Okuryazar de¤il
Medeni durumu: Resmî nikâhl›
Çocuk say›s›: Dört 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, erkek kardeflinin deste¤i ile KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n, daha çocuk yafltayken kendisinden yaflça çok büyük olan bir akrabas›

ile zorla evlendirilmifl. Evlilik süresi boyunca fliddet yaflam›fl. Kocas› taraf›ndan
arkadafllar› ile para karfl›l›¤›nda birlikte olmaya zorlanm›fl. Bunun üzerine,
iflyerinde tan›flt›¤› bir erkekle baflka bir ile kaçm›fl ve birlikte yaflamaya
bafllam›fl. Kocas› ve ailesi taraf›ndan her yerde aranmaya bafllam›fl. Kaçt›¤›
erkekle bu süre içinde çok mutlu oldu¤unu söyleyen kad›n, daha sonra ailesi ve
kocas› taraf›ndan bulunmufl. Bulundu¤u ilden ailesinin yaflad›¤› eve getirilen
kad›n “Namusumuzu kirlettin” denilerek yarg›lanm›fl ve öldürülmesine karar
verilmifl. Öldürülmesini istemeyen kardeflinin deste¤iyle gizlice baroya giderek
baflvuru yapm›fl. 

Kad›n Baro taraf›ndan KAMER’e yönlendirildi. Baflvurusu al›nan kad›n
kaçt›¤› kifliye dönmek istiyordu.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
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1. Baflvuru: 
Baflvuru tarihi: 6.01.2006
Yafl›: 14 
E¤itim durumu:
Medeni durumu: Bekâr
Çocuk say›s›: Hamile

KAMER’e nas›l geldi?
Polis Karakolu arac›l›¤› ile KAMER’e baflvuru yap›ld›.

Neden “yarg›land›”?
K›z çocu¤u babas›n›n tecavüzüne u¤ram›fl. Durumundan flüphelenen halas›

ve yengesi taraf›ndan gizlice doktora götürülerek muayene ettirilmifl. Muayene
sonucunda,  k›z›n 5 ayl›k hamile oldu¤unu ö¤renmifller. Bunun üzerine
telafllanarak doktordan “bebe¤i almas›n›” istemifller.  K›z›n ailesini tan›yan
doktor, bunu yapamayaca¤›n› söyleyerek onlar› karakola yönlendirmifl. 

Karakola gitmeleri üzerine, bir polis memuru ve doktor, k›z çocu¤unun
destek almas› için KAMER’e telefonla baflvuru yapt›. 

KAMER ne yapt›?
¬ KAMER bebe¤in ald›r›lmas› konusunda destek verilemeyece¤ini, çocu¤un

baflvurusu al›narak bu konuda yap›labilecekler konusunda, k›z çocu¤u ile
birlikte karar verilebilece¤ini aktard›. 

¬ K›z çocu¤unun baflvurusunu almak üzere karakola gidildi.
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¬ Baflka bir ilde bulunan SHÇEK ile iletiflime geçilerek kad›n ve çocuklar› için
s›¤›nma evi deste¤i sa¤land›. 

¬ Kad›n, çocuklar›n› alarak gizlice evden gizlice kaçt› ve s›¤›nma evinin
bulundu¤u ile gitti. Yetkililer taraf›ndan karfl›lanan kad›n, çocuklar›yla bir-
likte s›¤›nma evine yerlefltirildi. 

Sonuç: 
¬ Bir süre çocuklar›yla birlikte bir süre s›¤›nma evinde kald›. 
¬ Daha sonra, erkek kardeflinden ald›¤› desteklerle baflka bir ilde ev tuttu. 
¬ Çal›flmaya bafllad›. 
¬ Çocuklar›yla yaflamaya devam ediyor. 
¬ Kocas› taraf›ndan aranmaya devam ediyor. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

4. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 13.01.2006
Yafl›: 38     
E¤itim durum: Okuryazar 
Medeni durumu: Boflanm›fl
Çocuk say›s›: Alt› 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n KAMER’e flahsen baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kocas› taraf›ndan fliddet yaflayan kad›n, kocas›n›n k›zlar›na cinsel tacizde

bulundu¤una tan›k olmufl. Tacizlerin s›k s›k tekrar etmesi üzerine kocas›ndan
boflanmaya karar vermifl.

Kad›n KAMER’e baflvurarak boflanmak için destek istedi.  
Baroya yönlendirilen kad›n, boflanma davas› açt› ve kocas› hakk›nda suç

duyurusunda bulundu. Çocuklar›n› yan›na alarak ev tuttu. 
Bir süre sonra, tan›flt›¤› bir erkekle görüflmeye bafllam›fl. Bunu duyan ailesi

“sen bizim ad›m›z› kirlettin, o erkekle tekrar görüflürsen seni öldürürüz” diye-
rek kad›na fliddet uygulam›fllar. 
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Sonuç:
¬ Daha önce birlikte kaçt›¤› kifliyle iletiflim kurdu. Evden kaçarak onun

yan›na yerleflti. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor

* * *

3. Baflvuru
Baflvuru tarihi: 12.01.2006
Yafl›: 28
E¤itim durum: Okuryazar 
Medeni durumu: Resmî nikâh
Çocuk say›s›: Üç 

KAMER’e nas›l geldi?
Erkek kardeflinin deste¤iyle KAMER’e telefonla baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Severek evlenen kad›n, evlili¤i süresince kocas›ndan ve kocas›n›n ailesinden

fliddet yaflam›fl. Hamileli¤i s›ras›nda fliddet yaflamaya devam etmifl ve bu neden-
le çocuklar›n› sorunlu do¤urmufl. Soka¤a ç›kmas› yasaklanan kad›n, evlenerek
geldi¤i flehri hiç görmemifl. 

Kocas› ve ailesi taraf›ndan sürekli olarak “senin dostun var, bu çocuklar›n
babas› kim?” denerek yarg›lanm›fl ve ölümle tehdit edilmifl. Kocas›n›n evde
olmad›¤› bir saatte, baflka bir flehirde yaflayan kardeflini arayarak ve
yaflad›klar›n› anlatm›fl.  

KAMER’e telefonla baflvuran kardefli, kad›n için destek istedi.  
Kad›na evde yaln›z oldu¤u saatlerde kad›na telefonla ulafl›larak baflvurusu

al›nd›. Kad›n, “kocas› taraf›ndan bulunabilece¤i için ailesinin yan›na gide-
meyece¤ini” söyleyerek kendisi ve çocuklar› için s›¤›nma talebinde bulundu. 

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Telefon görüflmeleri sürdürülerek, kad›n›n talepleri do¤rultusunda 

yap›labilecekler planland›. 
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Bunun üzerine KAMER’e ikinci defa baflvuru yapt›. 

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Çocuklar›n›n e¤itimleri için maddî destek almalar› sa¤land›.

Sonuç: 
¬ Kad›n›n boflanma davas› sonuçland› ve çocuklar›n›n velayetini ald›. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

5. Baflvuru
Baflvuru tarihi: 21.01.2006
Yafl›: 20
E¤itim durumu:
Medeni durumu: Dinî Nikâhl›- Kuma
Çocuk say›s›: 2 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n Karakol vas›tas›yla baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n evlili¤i süresince kocas›ndan her türlü fliddeti yo¤un olarak yaflam›fl.

Baflka bir  iliflkisi olan  kocas› onu ara ara ölümle tehdit ediyormufl. Kocas› bir
gece fliddet uygulayarak kad›na önce tecavüz etmifl. Daha sonra “ seni
öldürece¤im, bana nas›l ölmek istedi¤ini söyle” diyerek kad›n› b›çaklamaya
bafllam›fl. Yaralanan kad›n kaçmay› baflarm›fl ve komflular›n›n yard›m›yla has-
taneye kald›r›lm›fl. Kad›n hastane polisini arac›l›¤›yla KAMER’e baflvuru yapt›. 

Kad›n baflka bir ilde yaflayan ailesinden destek alabilece¤ini ve onlar›n
yan›nda gitmek istedi¤ini söyledi..

KAMER ne yapt›?
¬ Hastaneye gidilerek kad›n›n baflvurusu al›nd›. 
¬ Psikolojik dan›flmanl›k almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
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¬ Baflka bir ilde yaflayan ailesi ile iletiflim kurularak görüflüldü.
¬ Kad›n›n ailesinin yan›na gidebilmesi sa¤land›.

Sonuç:
¬ Kad›n ailesi ile yaflamaya devam ediyor.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

6.Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 16.1.2006
Yafl› 14
E¤itim durum: Okur Yazar
Medeni durumu: Bekâr
Çocuk say›s› 

KAMER’e nas›l geldi?
K›z› namus ad›na ifllenen bir cinayete kurban gitmifl bir kad›n›n›n deste¤iyle

KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
On dört yafl›ndaki k›z çocu¤u üvey babas›n›n akrabas› taraf›ndan tecavüze

u¤ram›fl. Bu durumu kimseye söylememifl ve intihara kalk›flm›fl. Hastaneye
kald›r›lan çocuk, orada, yaflad›klar›n› ailesine anlatm›fl. Bunun üzerine ailesi
karakola giderek tecavüzcüyü flikâyet etmifl. fiikâyet edildi¤ini duyan adam, k›z
çocu¤unun erkek kardeflini kaç›rm›fl ve k›z›n ifadesini geri almamas› duru-
munda kardeflini öldürece¤ini söylemifl. 

Kardeflinin hayat›ndan endifle eden k›z, “bana tecavüz eden o de¤il” diyerek
ifadesini de¤ifltirmifl. Eve gitti¤inde kardeflinin serbest b›rak›ld›¤›n› görmüfl. K›z
çocu¤unun annesi, tecavüz eden adam›n ailesini ça¤›rarak “gelin bu sorunu
halledelim” demifl.  Karfl› taraf uzlaflmay›nca, hem k›zlar›na yap›lanlar hem de
o¤ullar›n›n kaç›r›lmas› konusunda tekrar suç duyurusunda bulunarak,
tecavüzcünün ceza almas› sa¤lam›fllar. 

Bu olaylar yaflan›rken, k›z›n abisi askerdeymifl. Abisinin, “askerden
dönüflünde k›zlar›n› öldürebilece¤i” korkusuyla aile KAMER’e baflvurdu. 
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erkekle zorla evlendirilmiflti. 

KAMER ne yapt›?
¬ Kad›n›n abisiyle görüflmeler sürdürüldü. 
¬ Kad›na destek verilerek bulundu¤u yerden abisinin oldu¤u ile gitmesi

sa¤land›.
¬ Kad›n› kaç›ran adam “O benim kar›md›r. Evi terk ederek namusumuzu kir-

letti” diyerek kad›n› ve abisini ölümle tehdit etti. 

Sonuç:
¬ Kad›n abisiyle birlikte bir ile gitti orada ailesiyle birlikte yafl›yor.

* * *

8. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 27.01.2006
Yafl›: 16
E¤itim durum: ‹lkokul Mezunu
Medeni durumu: Bekâr
Çocuk say›s›:

KAMER’e nas›l geldi?
K›z› daha önce namus ad›na ifllenen bir cinayete kurban gitmifl bir kad›n

taraf›ndan KAMER’e yönlendirildi.

Neden “yarg›land›”? 
Babas›n› küçük yaflta kaybeden k›z, sürekli ailesinin bask›s›na maruz kalm›fl.

Sevgilisiyle konufltu¤unu gören annesi dövmeye bafllam›fl.  Annesinin “nereye
gidersen git, senin gibi ad›m›z› kirleten k›z›m›z yok bizim” demesi üzerine çok
korkmufl ve evli olan ablas›n›n evine s›¤›nm›fl. 

Annesinin olay› anlatmas› üzerine öfkelenen abisi, ablas›n›n evine gelerek
onu dövmüfl ve onu öldürece¤ini söyleyerek tehdit etmifl. Bir f›rsat›n› bularak
bulundu¤u yerden kaçm›fl. Sokakta onu gören ve evden kaçt›¤›n› fark eden bir
kifli kad›n› evinde bir gece misafir etmifl. Ertesi gün ona nas›l yard›m edebile-
ceklerini araflt›rmaya bafllayan aile, daha önce k›z› namus ad›na ifllenen bir
cinayete kurban gitmifl bir kad›ndan KAMER’e baflvurabileceklerini
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KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Tecavüz eden adam hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu.
¬ Avukat›yla görüflülerek durumun ciddiyeti konufluldu
¬ K›z çocu¤una ve annesine, tehlike durumunda yapabilecekleri anlat›ld›.  

Sonuç:
¬ Annesi, o¤lunun bir süre daha askerde olaca¤› için k›z›n›n bu sürede

güvende olaca¤›n› ve k›z›n›n can güvenli¤i ile ilgili bir tehlike yaflamas›
durumunda KAMER’e ulaflaca¤›n› söyledi.

¬ K›z çocu¤una ve ailesine suç duyurusunun geri al›nmas› için bask›lar sürdü.
Aile, bir süre sonra tecavüzcü hakk›ndaki suç duyurusunu geri ald›.

¬ Tecavüzcünün ailesi, k›z çocu¤unun ailesine, “flikâyetlerini geri çekmeleri
ve tecavüzcüyle k›z çocu¤unun evlendirilerek olay›n kapat›lmas›”
karfl›l›¤›nda ceza olarak para ödedi.  

¬ K›z çocu¤u ailesi taraf›ndan ikna edilerek tecavüzcüsüyle evlendirildi.

* * *

7. Baflvuru 
Baflvuru tarihi: 22.01.2006
Yafl›: 21
E¤itim durum:  Okur Yazar 
Medeni durumu: Bekâr
Çocuk say›s›:

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n›n abisi KAMER’e mektup yazarak baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n›n abisi KAMER’e mektup yazarak hal› kursuna devam eden k›z

kardeflinin, kursu basan iki kifli taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n› ve tüm aramalara
ra¤men bulanamad›¤›n› bildirdi. K›z kardeflinin bulunmas› için destek istedi. 

KAMER kad›n›n abisini telefonla arayarak ayr›nt›l› bilgi ald›. Bir süre sonra
kad›n›n›n abisi onun bir köyde oldu¤unu ö¤rendi. Kad›n kendini kaç›ran
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teslim ettikten sonra, tan›flt›¤› erkekle baflka bir ile kaçm›fl. Kaçt›klar› ilde bir
süre birlikte yaflam›fllar. Daha sonra yaflad›klar› ile dönerek bir gecekonduda
saklanm›fllar. Bu arada kaçt›klar› için ikisinin de ailesi, haklar›nda ölüm
karar› vererek onlar› ar›yormufl.

Kad›n ve birlikte kaçt›¤› erke¤in, KAMER’e baflvuru yapmas› üzerine kad›na
alabilece¤i destekler ve birlikte yaflad›¤› erke¤in polise baflvurarak suç duyu-
rusunda bulunabilece¤i anlat›ld›. 

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Kocas›na boflanma davas› açmak için avukata vekâlet verdi. 
¬ SHÇEK ile iletiflim kurularak s›¤›nma evine gitmesi sa¤land›.
¬ S›¤›nma evi baflvurusu s›ras›nda refakat edildi.
¬ Harc›rah için nakdî destek verildi.

Sonuç:
¬ Kad›n bir süre s›¤›nma evinde kald›. 
¬ Kocas›na açt›¤› boflanma davas› sonuçland›; bofland›lar. 
¬ Daha sonra birlikte kaçt›¤› kifliyle evlenerek baflka bir ilde yeni bir hayat

kurdu.

* * *

10.Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 14.02.2006
Yafl›: 22
E¤itim durum: Okuryazar  
Medeni durumu: Dinî Nikâhl›
Çocuk say›s›:    

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, Karakol arac›l›¤›yla KAMER’in Acil Yard›m Hatt›na baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n, ailesinin istemedi¤i biriyle kaçarak evlenmifl. Bunun üzerine ailesi
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ö¤renmifller. 
Kad›na destek olan kar› koca,  baflvurucu kad›nla birlikte KAMER’e geldiler.

Baflvurusu al›nan kad›n önce s›¤›nma talebinde bulundu. Daha sonra ailesiyle
görüflülmesini ve görüflmeden olumlu sonuç al›n›rsa ailesinin yan›na dönmek
istedi¤ini söyledi.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ SHÇEK ile iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›.
¬ S›¤›nma evi baflvurusu s›ras›nda refakat edildi.
¬ Kad›n›n talebi do¤rultusunda ailesiyle görüflüldü.

Sonuç:
¬ Bir süre s›¤›nma evinde kald›. 
¬ Kad›n›n ailesiyle yap›lan görüflmelerden olumlu sonuçlar al›nd›. Kad›n aile-

sine döndü. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor

* * *

9.Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 27.01.2006
Yafl›: 32
E¤itim durumu: Okur Yazar De¤il
Medeni durumu: Resmî Nikâhl›
Çocuk say›s›:  Alt› 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n ve beraber kaçt›¤› erkek KAMER’e birlikte geldiler. Kad›n Acil Yard›m

Hatt›na baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n yaflad›¤› yo¤un fliddetten dolay› çocuklar›n› da alarak ailesinin yan›na

yerleflmifl. Bir süre sonra evli ve çocuklar› olan bir erkekle tan›flm›fl ve
görüflmeye bafllam›fl. Hâlâ resmî nikâh› devam eden eski efline, iki çocu¤unu
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11.Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 17.02.2006
Yafl›: 24  
E¤itim durumu: Okur Yazar De¤il
Medeni durumu: Dinî Nikâhl›
Çocuk say›s›:
Nereden geldi: Diyarbak›r

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, Karakol vas›tas›yla KAMER’in Acil Yard›m Hatt›na baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
‹lk evlili¤ini çok küçük yaflta yaflayan kad›n bu evlili¤e birkaç gün dayanabil-

mifl ve babas›n›n evine dönmüfl. Daha sonra ailesi taraf›ndan kendisinden yaflça
çok büyük biri ile evlendirilmifl. ‹kinci evlili¤inde de fliddet yaflamaya bafllam›fl.
Çocu¤unun olmamas› üzerine yaflad›¤› fliddet artm›fl ve sürekli afla¤›lanm›fl.
Birkaç y›l sonra hamile kalm›fl. Bunun üzerine kocas› “Benim çocu¤um olmu-
yor. Bu çocuk benim de¤il, nereden peydahlad›n” diyerek kad›n› dövmüfl. Kad›n
tüm yalvarmalar›na ra¤men, kocas›n›, çocu¤un ona ait oldu¤una
inand›ramam›fl. Yaflad›¤› fliddet s›ras›nda ald›¤› darp sebebiyle bebe¤ini
düflürmüfl. Öldürülece¤ini anlay›nca evden kaçarak bir karakola s›¤›nm›fl. 

Kad›n karakol vas›tas›yla KAMER’e baflvuru yapt›. Ailesine verilmesi duru-
munda öldürülece¤ini söyleyen kad›n s›¤›nma talebinde bulundu.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Karakolla iflbirli¤i yap›larak can güvenli¤i sa¤land›.
¬ SHÇEK ile iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerlefltirildi.
¬ S›¤›nma evi baflvurusu s›ras›nda refakat edildi.
¬ Harc›rah için nakdî destek verildi.

Sonuç:
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor
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taraf›ndan evlatl›ktan reddedilmifl. Kocas›yla baflka bir ile yerleflen kad›n, bir
süre sonra kocas›ndan fliddet yaflamaya bafllam›fl. Kocas›n›n fliddetinden kur-
tulmak için kad›n ablas›n› arayarak ailesinin yan›na dönmek istedi¤ini söyle-
mifl ve yard›m istemifl. Ablas›, babalar›n›n ona karfl› çok öfkeli oldu¤unu, ona
zarar verebilece¤ini söylemifl. Gidecek bir yeri ve paras› olmad›¤› için bir süre
sokaklarda yatm›fl. Bunu fark eden bir aile onu evine alm›fl. Kad›n kendisine
destek olan ailenin yan›nda bir y›l kadar yaflam›fl. Bu arada aile onu,
tan›d›klar› yafll› bir adamla evlendirmifl. 

‹kinci kocas› da  “iyi bir kad›n olsayd›n kocan› terk etmezdin. Sokaklarda
kalmazd›n. Sen kirlisin ve dokundu¤un her fleyi kirletiyorsun” diyerek kad›na
fliddet uygulamaya bafllam›fl. ‹kinci kocas› taraf›ndan ceza olarak aç b›rak›lan
ve dövülen kad›n, buna dayanamayarak memleketindeki ablas›n›n yan›na
kaçm›fl. 

Ablas› ve enifltesi kad›n› evlerinde saklam›fl. Kad›n›n abisi ve babas›, onun
ablas›n›n evinde oldu¤unu ö¤renmifller. Ablas›n›n evine gelerek,  enifltesini,
onu ve ablas›n›n öldüresiye dövmüfller. Bir odaya hapsederek ve onu öldürmek
için plan yapmaya bafllam›fllar. Evden birinin yard›m›yla kilitli oldu¤u odadan
kaç›p, Diyarbak›r’a gelmifl ve bir polis karakoluna s›¤›nm›fl.  Karakoldaki polis-
lerin arac›l›¤›yla KAMER’e baflvuru yapt›. S›¤›nma evi talebinde bulundu. 

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Karakolla iflbirli¤i yap›larak can güvenli¤i sa¤land›.
¬ SHÇEK ile iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerlefltirildi.
¬ S›¤›nma evi baflvurusu s›ras›nda refakat edildi.

Sonuç:
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor

* * *
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13. Baflvuru
Baflvuru tarihi: 4.03.2006
Yafl›: 32
E¤itim durum: Okuryazar  
Medeni durumu: ‹mam nikâhl›
Çocuk say›s›: Bir 
Nereden geldi: Diyarbak›r

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, komflusu ile birlikte gelerek KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Anne ve babas›n› kaybeden kad›n teyzesinin yan›nda büyümüfl. Bir ifl bularak

yaln›z yaflamaya bafllam›fl. Tan›flt›¤› bir erkekle bir süre sonra evlenmifl.
Evlendi¤inde kocas›n›n evli ve çocuklar› oldu¤unu ö¤renmifl ve flok yaflam›fl. 

Kocas›, onunla tan›flt›klar› dönemlerde eski efliyle sorunlar yaflad›¤›n›, eflini
cezaland›rmak için onunla evlendi¤ini, art›k efliyle bar›flt›¤›n› söylemifl. Bu
arada hamile kalan kad›n, kocas›ndan ve kocas›n›n ilk eflinden fliddet
yaflamaya bafllam›fl. Kad›n› birkaç defa döverek hastanelik etmifller.  

Do¤um yapan kad›n, kocas›n›n ve kayn›n›n onu dövmeleri üzerine bir
komflusunun deste¤iyle gizlice KAMER’e baflvurdu. Kad›na talebi üzerine,
sa¤l›k raporu almas› ve suç duyurusunda bulunabilmesi için destek verildi. 

Bebe¤ini elinden alarak onu öldürmek isteyen kocas›ndan kaçarak can
güvenli¤inin sa¤lanmas› için ikinci defa KAMER’e baflvurdu. Bebe¤inin vekâle-
tini almak ve baflka bir ilde bulunan bir akrabas›n›n yan›na gitmek için destek
istedi.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Kocas› hakk›nda suç duyurusunda bulundu.
¬ Çocu¤unun vekâletini ve nafaka almak için dava açt›.
¬ Baflka bir ilde bulunan akrabas›n›n yan›na gidebilmesi sa¤land›.
¬ Bebe¤inin sa¤l›k gideri karfl›land›.
¬ Bebe¤i ve kendi ihtiyaçlar› için nakdî destek verildi.
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12.Baflvuru:  
Baflvuru tarihi: 23.02.2006
Yafl›:
E¤itim durumu: 
Medeni durumu: Evli 
Çocuk say›s›:

KAMER’e nas›l geldi?
Bir avukat taraf›ndan KAMER’e telefonla baflvuru yap›ld›.

Neden “yarg›land›”?
Bir avukat KAMER’i telefonla arayarak yaral› kad›n hakk›nda bilgi verdi. 
Kad›n, kocas› taraf›ndan bo¤az› kesilerek öldürülmek istenmifl. A¤›r yaral›

olarak hastaneye kald›r›lm›fl. A¤›r yaral› olan ve sürekli kan kaybeden kad›n›n
kald›r›ld›¤› hastane, tedavi için gerekli flartlara sahip de¤ilmifl. Doktorlar, k›sa
bir süre içinde gerekli müdahalenin yap›lamamas› durumunda kad›n hayat›n›
kaybedece¤ini bildirmifller. 

Kad›n›n, acilen baflka bir ilde daha iyi flartlara sahip bir hastaneye nakli için
KAMER’den destek istendi.

Kad›n›n bulundu¤u ilin, a¤›r k›fl koflullar› sebebiyle çevre ilerle karayolu
ba¤lant›s› kopuktu. Kad›n ancak bir helikopterle baflka bir ile nakledilebilirdi.

KAMER ne yapt›?
¬ Kad›n›n bulundu¤u ilin valisi ve Jandarma Komutanl›¤› ile görüflmeler

yap›ld›. Bu görüflmeler sonucunda Jandarma Komutanl›¤›’na ait bir
helikopterle kad›n baflka bir ile nakledildi.

Sonuç:
¬ Daha iyi flartlara sahip bir hastaneye götürülen kad›n›n tedavisi sürüyor.
¬ Sa¤l›k durumu daha iyiye gidiyor. 

* * *
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15. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 16.03.2006
Yafl›: 27
E¤itim durum:  Okuryazar De¤il
Medeni durumu: Dinî nikâhl›
Çocuk say›s›: Üç

KAMER’e nas›l geldi?
Kay›nvalidesinin deste¤iyle KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n sekiz y›ll›k evlili¤i süresince sürekli olarak fliddet yaflam›fl. Madde

ba¤›ml›s› olan kocas› kendisine cinsel fliddet uyguluyormufl ve onu aç
b›rakarak, döverek cezaland›r›yormufl. 

Kocas› daha önce annesini balkondan atarak öldürmeye teflebbüs etmifl.
Kad›n› “ben yokken eve erkek al›yorsun” diyerek suçlayan kocas› onu ölümle
tehdit ediyormufl. Yaflad›¤› fliddetten dolay› birkaç defa yaralanm›fl ve hastaneye
kald›r›lm›fl. Kad›n yan›na çocuklar›n› da alarak KAMER’e baflvurdu.
Vücudunda darp izleri vard›. Kocas› taraf›ndan öldürülece¤ini söyleyerek
s›¤›nma evi talebinde bulundu.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Kocas› hakk›nda suç duyurusunda bulundu.
¬ SHÇEK ile iletiflime geçilerek çocuklar›yla birlikte s›¤›nma evine yerleflmesi

sa¤land›.
¬ S›¤›nma evi baflvurusu s›ras›nda refakat edildi.
¬ Yol masraflar› karfl›land›.

Sonuç:
¬ Bir süre s›¤›nma evinde kald›.
¬ Çocuklar› için nafaka davas› açt› ve nafaka almaya bafllad›.
¬ ‹fl buldu ve çal›flmaya bafllad›.
¬ Bir ev tutarak kendisi ve çocuklar› için yeni bir yaflam kurdu. 
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Sonuç: 
¬ Hakk›nda suç duyurusunda bulundu¤u kocas› gözalt›na al›nd›.
¬ Davas› sonuçland› ve çocu¤unun vekâletini ald›. 
¬ Baflka bir ilde akrabas›n›n yan›nda yafl›yor. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor

* * *

14. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 7.03.2006
Yafl›:
E¤itim durum: 
Medeni durumu: Bekâr
Çocuk say›s›:

KAMER’e nas›l geldi?
Bir güvenlik görevlisi arac›l›¤›yla KAMER’e telefonla baflvuru yap›ld›.

Neden “yarg›land›”?
Devlet Demir Yollar›’nda çal›flan bir güvenlik görevlisi, KAMER’i telefonla

arayarak yan›nda evden kaçan ve yard›m isteyen bir kad›n oldu¤unu bildirdi.
Babas›n›n her yerde kad›n› arad›¤›n›, onu KAMER’e getiremeyece¤ini söyledi. 

Güvenlik görevlisine yapabilecekleri konusunda bilgi verilerek karakola yön-
lendirildi. Ayn› anda karakol ve SHÇEK ile iletiflim kuran KAMER, kad›n›n can
güvenli¤inin sa¤lanmas› ve s›¤›nma evine yerlefltirilmesi için gerekli koordi-
nasyonu sa¤lad›. 

KAMER ne yapt›?
¬ Karakol iflbirli¤i yap›larak kad›n›n can güvenli¤i sa¤land›. 
¬ SHÇEK’le görüflülerek s›¤›nma evine yerlefltirildi.

Sonuç:
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *
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¬ Takip edilebilece¤i ihtimaliyle, gidece¤i ilde kad›n›n havaalan›nda karfl›la-
n›p evine kadar refakat edilmesi ve can güvenli¤inin sa¤lanmas› için, o ilde-
ki emniyet teflkilat› ile görüflüldü.

Sonuç:
¬ Kad›n›n can güvenli¤i sa¤lanarak baflka bir ilde bulunan kocas›n›n yan›na

gitmesi sa¤land›.
¬ Kad›n gitti¤i ilde polisler taraf›ndan karfl›land› ve güvenli¤i sa¤lanarak evine

ulaflt›.
¬ Eski kocas› aç›lan dava sonucunda tutukland›.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor

* * *

17. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 22.03.2006
Yafl›: 24
E¤itim durumu: Lise Mezunu
Medeni durumu: Resmî Nikâhl›
Çocuk say›s›: Bir

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n bir yak›n›n›n deste¤iyle KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n, babas›n›n karfl› ç›kmas›na ra¤men bir akrabas›yla evlenmifl.

Evlendikten sonra fliddet yaflamaya bafllam›fl. Yaflad›klar›ndan dolay› birkaç
defa evini terk ederek ailesinin yan›na gitmifl. Babas› “sen kendi elinle yapt›n,
beni dinlemedin. fiimdi de hatan›n cezas›n› çek” diyerek onu kocas›na geri
göndermifl. Ailesinin ona destek vermedi¤ini gören kocas› kad›na uygulad›¤›
fliddeti art›rm›fl. 

Kocas› bir gün ilaç içirerek onu bay›ltm›fl. Sabah uyand›¤›nda yata¤›nda
kocas›n›n bir erkek arkadafl›n›n yan›nda uyudu¤unu görmüfl. Kocas› hiçbir
fleyden haberi yokmufl gibi “koynumda y›lan beslemiflim, istiyorsan sana daha
birçok erkek getireyim” diye ba¤›rarak kad›n› suçlam›fl. Kocas› bu durumu
kad›n›n ailesine anlatm›fl. Kad›n iftiraya u¤rad›¤›n› söylese de, ailesi ona inan-
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¬ ‹fle gitti¤i saatlerde çocuklar›n›n SHÇEK’e ba¤l› yuvaya b›rak›yor akflamlar›
al›yor.

¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

16.Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 21.03.2006
Yafl›: 44
E¤itim durum: Okuryazar de¤il  
Medeni durumu: ‹kinci efl - ‹mam nikâhl›
Çocuk say›s›: Yedi 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, Karakol arac›l›¤›yla KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Daha önce öldürülme tehlikesiyle karfl› karfl›ya oldu¤u için KAMER’e

baflvuru yapan kad›na destek verilerek s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤lanm›flt›. 
Kad›n s›¤›nma evinden ç›kt›ktan sonra, yeniden evlenerek baflka bir flehirde

yaflamaya bafllam›fl ve bir çocu¤u olmufl. 
Önceki evlili¤inden olan çocuklar›n›n özlemine dayanamayarak

çocuklar›n›n bulundu¤u flehre gelmifl. Çocuklar›n›n okudu¤u okula gitti¤inde
eski kocas› ve kardefliyle karfl›laflm›fl. Sald›r›ya u¤rayan kad›n elinden
yaralanm›fl. Olay yerine gelen polisler kad›n› karakola götürmüfl. Olay› duyan
eski kocas›n›n akrabalar› kad›n› öldürmek için karakolun etraf›nda beklemeye
bafllam›fllar. Can güvenli¤i olmayan kad›n karakoldaki polislerin deste¤iyle
KAMER’e baflvuru yapt›. Kad›n kocas›n›n ve bebe¤inin yan›na gitmek iste¤ini
söyledi. 

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Suç duyurusunda bulundu.
¬ Uçak bileti al›nd›.
¬ Havaalan›na kadar refakat edildi.
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KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ SHÇEK ile iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›.
¬ S›¤›nma evi baflvurusu s›ras›nda refakat edildi.
¬ Kocas› hakk›nda suç duyurusunda bulundu. 

Sonuç:
¬ S›¤›nma evinde kalan kad›n bir süre sonra do¤um yapt›. 
¬ Çal›flmak için ifl aramaya bafllad›. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

19. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 28.04.2006
Yafl›: 42
E¤itim durum: Okur Yazar De¤il
Medeni durumu: Dinî Nikâhl›
Çocuk say›s›: Befl 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, daha önce “namus ad›na ifllenecek bir cinayet tehlikesi” yaflayan ve

KAMER’den destek alan bir akrabas› vas›tas›yla baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Köyde yaflayan kad›n›n kocas› birkaç y›l önce intihar etmifl. Çocuklar›yla bir-

likte yaflam›n› devam ettirmeye çal›flan kad›n, kayn› ve kay›npederi taraf›ndan
fliddet yaflamaya bafllam›fl. Kayn› ve kay›npederi kad›na,  erkeklerle gizli gizli
bulufltu¤unu söyleyerek iftira ediyorlarm›fl. “Akli dengen yerinde de¤il, sana
deli raporu alaca¤›z ve seni öldürece¤iz. Ölümünden kimse bizi sorumlu tuta-
mayacak” diyerek onu tehdit ediyorlarm›fl. Kayn› ve kay›npederinin fliddetine
dayanamayarak çocuklar›n› da al›p evli olan ablas›n›n yan›na gitmifl.

Bunun üzerine ablas›n›n evine gelen kayn› ve kay›npederi kad›n› döverek
köye dönmesi için bask› yapm›fllar. Enifltesi ve ablas›na onu evlerine ald›klar›
için sald›rm›fllar. “fiimdi de enifltenle birlikte olmaya geldin” diyerek kad›n›
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mam›fl ve namuslar›n› kirletti¤ini söyleyerek hakk›nda ölüm karar› vermifller.
K›z›n›n öldürülece¤ini anlayan annesi onun evden kaçmas›na yard›m etmifl.
Evden kaçan ve can güvenli¤i olmayan kad›n, KAMER’e baflvurup s›¤›nma evi
talebinde bulundu.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek verildi.
¬ Hukuksal dan›flmanl›k verildi.
¬ SHÇEK ile iletiflime geçilerek kad›n›n s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›.

Sonuç:
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

18. Baflvuru
Baflvuru tarihi: 24.04.2006
Yafl›: 21
E¤itim durum:  Lise Mezunu
Medeni durumu: Dinî Nikâhl›
Çocuk say›s›: Hamile

KAMER’ e nas›l geldi?
Karakol vas›tas›yla KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Ailesinin istemedi¤i biriyle evlilik yapan kad›n ailesi taraf›ndan d›fllanm›fl.

Esrar ve alkol kullanan kocas›ndan fliddet görmeye bafllam›fl. Hamile oldu¤u
halde kocas› uygulad›¤› fliddete devam etmifl. Geceleri kocas› taraf›ndan
dövülüp soka¤a at›lan kad›n komflular›na s›¤›n›yormufl. Kocas› uyand›¤›nda
evine dönüyormufl. Bunun üzerine kocas› “gece kimin koynundayd›n, nereden
geldin” diyerek onu suçluyormufl. Kocas›n›n kendisini öldürmesinden korkan
kad›n karakola baflvurmufl. Karakol taraf›ndan KAMER’e yönlendirilmifl.

Ayn› zamanda hamile olan kad›n, kocas›n›n kendisini öldürece¤ini söyleye-
rek s›¤›nma evi talebinde bulundu.   
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baflvuran k›z, Çocuk fiubesi’ndeki polislere yaflad›klar›n› anlatm›fl. Çocuk
fiubesi, babas›n›n k›z›na zarar vermeyece¤ine dair söz alarak k›z› evine geri
göndermifl.

Evine dönen k›z, babas› taraf›ndan niflanl›s›yla zorla evlendirilmifl. Sürekli
kocas›n›n tecavüzüne u¤ram›fl. Bununla birlikte kocas›n›n yatalak hasta olan
annesine bakmak zorunda b›rak›lm›fl. Yaflad›klar›na dayanamayarak kocas›n›n
yan›ndan kaçm›fl. Sokakta nereye gidece¤ini bilemez halde dolafl›rken, KAMER’i
tan›yan iki kad›n taraf›ndan Acil Yard›m Hatt›na yönlendirildi.

K›z çocu¤u yapt›¤› baflvuruda, kocas›n›n ve babas›n›n her yerde onu
arad›klar›n› ve bulduklar›nda onu öldüreceklerini söyledi.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Acil Yard›m Hatt› dan›flman›n›n refakatinde Çocuk fiubesi’ne götürüldü.
¬ fiubedeki polislere k›z›n an güvenli¤inin tehlikede oldu¤u bildirilerek önlem

al›nmas› sa¤land›.
¬ Babas› hakk›nda suç duyurusunda bulundu.

Sonuç: 
Çocuk fiubesi k›z›n babas›yla yapt›¤› görüflmelerden sonra, ailenin k›z

çocu¤una zarar vermeyece¤ine kanaat getirerek onu ailesine geri gönderdi. 

* * *

21.Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 20.05.2006
Yafl›: 33
E¤itim durumu: ‹lkokul
Medeni durumu: Resmî Nikâhl›
Çocuk say›s›: Üç 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, Karakol arac›l›¤› ile KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
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suçlam›fllar. 
KAMER’e baflvuran kad›n, kocas›n›n akrabalar›n›n onu öldürebilece¤ini

söyleyerek destek istedi. 
Kad›n suç duyurusunda bulunmak üzere Baroya gitti¤inde,  kocas›n›n bir

akrabas›n›n sald›r›s›na u¤rad›.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Kad›n kocas›ndan kalan mallar› alabilmek için dava açt›. 
¬ Kocas›n›n akrabalar› hakk›nda suç duyurusunda bulundu.

Sonuç:
¬ Kad›n açt›¤› davayla kocas›ndan kalan miras› ald›. 
¬ Bütün mal varl›¤›n› satt›. Yak›n bir akrabas›n›n yaflad›¤› bir ilde ev alarak

yerleflti. 
¬ Yeni ald›¤› evde çocuklar›yla birlikte yafl›yor. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

20.Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 2.05.2006
Yafl›: 16
E¤itim durum:  Okur Yazar
Medeni durumu: Dinî Nikâhl›
Çocuk say›s›:

KAMER’e nas›l geldi?
KAMER’i tan›yan iki kad›n taraf›ndan KAMER’e yönlendirildi.

Neden “yarg›land›”?
Küçük yaflta annesini kaybeden k›z çocu¤u, babas› ve üvey annesinden yo¤un

bask› ve fliddet yaflam›fl. Yaflad›¤› fliddete dayanamayarak intihara kalk›flm›fl.
Babas›n›n bask›s›yla istemedi¤i biriyle niflanlanm›fl. Bir süre sonra niflan›
atm›fl. Buna çok k›zan babas› onu döverek bir eve kapatm›fl. Kaçarak karakola
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Kayn›, f›rsat buldukça kad›na cinsel tacizde bulunuyormufl. Kad›n isteklerini
reddedince de,  onu ve çocuklar›n› dövüyormufl. “E¤er yapt›klar›m› kimseye
söylersen seni ve çocuklar›n› öldürürüm” diyerek kad›n› tehdit ediyormufl.
Geceleri kayn›n›n yapacaklar›ndan dolay› korkuyla uyuyamayacak hale
gelmifl. 

Bunlara daha fazla dayanamayan kad›n, çocuklar›n› da yan›na alarak
KAMER’e baflvurdu. 

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Kad›n›n can güvenli¤i sa¤land›.
¬ Kayn› için suç duyurusunda bulunuldu.
¬ Kad›n›n ve çocuklar›n›n baflka bir ilde bulunan uzak bir akrabas›n›n yan›na

gidebilmesi için gerekli destekler verildi.
¬ KAMER kad›n›n gitmek istedi¤i ildeki ba¤lant›lar›n› kullanarak o ilde ifl bul-

mas› sa¤land›.

Sonuç
¬ Kad›n uzak bir akrabas›n›n da deste¤iyle yaflad›¤› o ile yerleflti.
¬ Çal›flmaya bafllad› ve çocuklar› ile birlikte yeni bir yaflam kurdu.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

23. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 4.06.2006
Yafl›: 16
E¤itim durumu: ‹lkokul Mezunu    
Medeni durumu: Bekâr
Çocuk say›s›:   

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, karakol vas›tas›yla KAMER’e baflvuru yapt›. 

Neden “yarg›land›”?
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Kad›n evlili¤i süresince sürekli fliddet yaflam›fl. Telefonla tan›flt›¤› biriyle
görüflmeye bafllam›fl. Kocas› ve ailesi bunu ö¤renince kad›n› öldürmeye karar
vermifller. Kad›n görüfltü¤ü kifliye öldürülece¤ini söyleyerek yard›m istemifl.
Baflka bir ilde buluflarak kaçmak üzere sözleflmifller. Çocuklar›n› da alarak
buluflma yerine gelen kad›n orda kimseyi görememifl ve aldat›ld›¤›n› anlam›fl.
Çocuklar›yla ortada kalan kad›n, gidecek bir yeri olmad›¤› için ne yapaca¤›n›
flafl›rm›fl. Kad›n, KAMER’in gönüllüleri taraf›ndan KAMER’e yönlendirilmifl.

Kad›n baflvurusunda, çocuklar›na bakamad›¤›n› ve can güvenli¤inin
olmad›¤›n› söyleyerek s›¤›nma evi talebinde bulundu. 

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Çocuklar› SHÇEK yuvas›na geçici olarak yerlefltirildi.
¬ SHÇEK ile iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›.

Sonuç:
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor.
¬ ‹letiflim devam ediyor.

* * *

22.Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 27.05.2006
Yafl›: 40  
E¤itim durumu: Ortaokul Mezunu  
Medeni durumu: Resmî Nikâhl›
Çocuk say›s›: ‹ki 

KAMER’e nas›l geldi?
KAMER’in grup çal›flmas›na kat›lm›fl kad›nlar taraf›ndan KAMER’e yön-

lendirildi.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n›n›n kocas›, y›llar önce yurtd›fl›na giderek kad›n› terk etmifl.

Çocuklar›yla yaln›z kalan kad›n, kayn›n›n yo¤un fliddetine maruz kalm›fl.
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Kad›n, KAMER’i tan›yan bir arkadafl› vas›tas›yla KAMER’e baflvuru yapt›. 

Neden “yarg›land›”?
Üniversite okumak üzere baflka bir ile giden kad›n, bu ilde bir erkekle arka-

dafll›k kurmufl. Erkek arkadafl›n›n bask›s›na dayanamayarak onunla birlikte
olmufl. Bu durumu gizlice kameraya alan erkek arkadafl› bir süre sonra bu
görüntüleri koz olarak kullan›p ona istedi¤i her fleyi yapt›rmak için tehdit et-
meye bafllam›fl. Kad›na mal› gibi davranarak istedi¤i her fleyi yapt›rm›fl. Cinsel,
duygusal ve fiziksel fliddet uygulam›fl. 

Erkek arkadafl›ndan ayr›lmak istedi¤i halde onun tehditlerine boyun e¤mek
ve istediklerini yapmak zorunda kalm›fl. 

Kad›n›n ailesiyle görüflmesini yasaklayarak tatillerde ailesinin yan›na
gitmesini engellemifl. Kad›n tatil zamanlar›nda ailesine yalanlar söyleyerek
onlar› oyalamak zorunda kalm›fl. Okulunun ikinci y›l›na geldi¤inde
yaflad›klar›ndan dolay› dersleri de çok kötü gitmeye bafllam›fl. Erkek arkadafl›,
ona ailesine “Trafik kazas› yapt›m, borçland›m ve karfl› tarafa 30 milyar ver-
mem gerekiyor diyeceksin. Bu paray› bana getireceksin. E¤er istediklerimi yap-
mazsan seni öldürürüm “ demifl. Korkan kad›n ailesinden bu yolla 30 milyar
alm›fl ve ona vermifl. 

Ailesi k›zlar›n›n durumunu merak ederek onun okudu¤u ile gelmek üzere
yola ç›km›fllar. Bunu duyan kad›n kaçarak bir arkadafl›n›n baflka bir ilde
yaflayan ailesinin yan›na saklanm›fl. Ailesi kad›n›n yaflad›klar›n› ö¤renerek onu
aramaya bafllam›fllar. Bu sürede hem ailesinden hem de erkek arkadafl›ndan
ölüm tehditleri alm›fl. Evlerinde kald›¤› ve ayn› zamanda KAMER’i tan›yan aile,
kad›n› KAMER Acil Yard›m Hatt›’na yönlendirdi.

Baflvuru yapan kad›n, can güvenli¤inin sa¤lanmas› için destek istedi.
Kad›n›n, bulundu¤u ilde can güvenli¤i tehlikesi yaflayabilece¤i ihtimali göz
önünde bulundurularak baflka bir ilde bulunan KAMER’e gitmesi sa¤land›. Bu
ilde bulunan SHÇEK’le iletiflime geçildi.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Baflka bir ilde bulunan KAMER’e gidebilmesi için refakat edildi.
¬ SHÇEK’le iletiflim bafllat›larak kad›n›n s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›.
¬ Uçak bileti al›nd›.
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Hasta ablas›na destek olmak amac›yla k›z çocu¤u, bir süre ablas› ve
enifltesinin evine göndermifl. Ablas›nda kald›¤› sürede birkaç kez enifltesinin
tecavüzüne u¤ram›fl. “E¤er bunu ablana veya ailene söylersen, ablan› da seni
de öldürürüm” diyen enifltesinden korkan k›z çocu¤u bu durumu bir süre kim-
seye söyleyememifl. Daha sonra durumu annesine anlatm›fl. Annesi önce inan-
mam›fl ve onu doktora götürmüfl. K›z›n›n hamile oldu¤unu ö¤renen annesi
enifltesini ça¤›rarak konuflmufl. Önce inkâr eden enifltesi daha sonra
yapt›klar›n› itiraf etmifl. Enifltesinin “istersen onunla da evleneyim, ablas›n›n
üzerine kuma alay›m” demesi üzerine sinir krizi geçiren annesi ba¤›r›p
ça¤›rmaya bafllam›fl. Bunun üzerine ailenin di¤er fertleri olay› ö¤renmifl. Ailesi,
“k›z çocu¤unu kirlenmifl oldu¤u için, enifltesini ise tecavüz etti¤i için” öldür-
meye karar vermifl. K›z çocu¤u bir odaya kapat›lm›fl. Enifltesi ise k›z›n abisi
taraf›ndan öldürülmüfl.

K›z›n›n öldürülece¤ini anlayan annesi, gece vakti onu gizlice kapat›ld›¤›
odadan ç›kararak karakola gitmesini söylemifl. Evden kaçmay› baflaran k›z
karakola s›¤›nm›fl. Karakoldaki polisler taraf›ndan KAMER’e yönlendirildi. 

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ SHÇEK ile iletiflime geçilerek çocu¤un yetifltirme yurduna yerleflmesi

sa¤land›.

Sonuç:
K›z çocu¤u yetifltirme yurdunda kal›yor.

* * *

24. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 7.06.2006
Yafl›: 23
E¤itim durum: Yüksekokul 
Medeni durumu: Bekâr
Çocuk say›s›:    

KAMER’e nas›l geldi?
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¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ KAMER ve Karakol iflbirli¤iyle kad›n›n can güvenli¤i sa¤land›.
¬ Kad›na refakat edilerek SHÇEK’e baflvuru yapabilmesi sa¤land›.
¬ Kad›n s›¤›nma evine yerlefltirildi. 

Sonuç:
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor.  
¬ S›¤›nma evinde kald›¤› s›rada ifl buldu. 
¬ Çocuklar›n›n velayetini almak için dava açt›.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

26.Baflvuru: 
Baflvuru tarihi: 2.07.2006          
Yafl›: 27
E¤itim durum: Ortaokul Mezunu  
Medeni durumu: Dinî nikâhl›
Çocuk say›s›: Bir 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, Karakol arac›l›¤›yla KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden yarg›land›”?
Kad›n, ailesinin iste¤i üzerine evlenmifl.  Kocas›n›n, asl›nda evli ve çocuklar›

oldu¤unu bilen ailesi bu durumu kad›ndan saklam›fl. Bir süre sonra kad›n
kocas›yla ilgili gerçekleri ö¤renmifl.  Bu durumu kendisinden saklayarak onu
evlendiren ailesini, kendisine ihanet ettiklerini düflünerek affetmemifl. 

Evli¤i süresince kocas› ve kumas› ona küfrederek ve dayak atarak fliddet
uygulam›fl. Bir çocu¤u olmufl. Yaflad›¤› fliddetin daha da artmas› üzerine,
çocu¤unu da alarak bir karakola s›¤›nm›fl. 

Karakol vas›tas›yla KAMER’e gelen kad›n, ailesinin ve kocas›n›n yan›na dö-
nerse öldürülebilece¤ini söyleyerek s›¤›nma talebinde bulundu. Baflvuru
s›ras›nda yaflad›¤› fliddetten dolay› vücudunun birçok yerinde a¤›r darp izleri ve
yaralar vard›.  
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¬ Polis eflli¤inde yol güvenli¤i al›narak uça¤a binmesi da¤land›.
¬ Yol harc›rah› için nakdî destek verildi.

Sonuç:
¬ S›¤›nma evinde kal›yor.
¬ ‹fl bularak çal›flmaya bafllad›. 
¬ Bulundu¤u ildeki valili¤in deste¤iyle dershaneye bafllad›. 
¬ E¤itimine devam edece¤ini söylüyor. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor

* * *

25. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 02.07.2006
Yafl›: 30
E¤itim durum: Okuryazar De¤il    
Medeni durumu: Dinî Nikâhl›
Çocuk say›s›: Üç 

KAMER’e nas›l geldi?
Polis karakolu arac›l›¤›yla KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Üç çocu¤u olan kad›n›n kocas› intihar ederek ölmüfl. Çocuklar›na baka-

bilmek için bir akrabas›ndan yard›m al›yormufl.  Bir süre sonra kad›n, çocuk-
lar›na bakan akrabas›yla kaçarak birlikte yaflamaya bafllam›fl. Ailesi, kad›n› ve
birlikte yaflad›¤› erke¤i öldürmeye karar vermifl. Ailesinin bir ferdi, beraber
yaflad›¤› erke¤i öldürmüfl, kendisi bir yolunu bulup kaçm›fl. Bir tan›d›¤›n›n
evine s›¤›nmak istemifl. Tan›d›klar›, kad›n›n ailesinin kendilerine de zarar
verebilece¤i endiflesiyle onu evlerine almaktan korkup karakola gitmesini
söylemifller. Kad›n›n karakola gitmesi üzerine, karakoldaki polisler taraf›ndan
KAMER’e yönlendirilmifl.

Kad›n, can güvenli¤inin olmad›¤›n› söyleyerek s›¤›nma talebinde bulundu.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
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taraf›ndan götürüldü¤ü ö¤renildi.
¬ Olay›n gizli kalmamas› için giriflimlerde bulunuldu.

* * *

28. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 18.07.2006
Yafl›: 36
E¤itim durumu: Lise
Medeni durumu: Evli
Çocuk say›s›: Üç

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, kardeflinin deste¤iyle KAMER’e baflvuru yapt›

Neden “yarg›land›”? 
Kad›n evlili¤i süresince kocas›ndan yo¤un fliddet yaflam›fl. Kocas› ve kayn›

“sen eve erkek al›yorsun. Biz evde olmad›¤›m›z saatlerde eve birileri gelip gidi-
yor” diyerek kad›n› suçluyorlarm›fl. Kocas›, kad›n›n üzerine tapulu olan mal-
lar› almaya çal›fl›yormufl. Kocas› boflanmak ve çocuklar›n›n velayetini almak
için kad›na bask› yap›yormufl. 

Bu arada kad›n, kocas›n›n ve kayn›n›n kendisini öldürmek için planlar
yapt›klar›n› fark etmifl. Erkek kardefli ve k›z kardeflini evine ça¤›ran kad›n,
kocas› ve kayn›n› onlar›n önünde yüzlefltirerek, kendisiyle ilgili yalanlar› itiraf
etmelerini sa¤lam›fl. Çocuklar›n› da alarak kardeflinin evine gitmifl. Kad›n
KAMER’e gelerek baflvuru yapt›.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ 4320 say›l› kanundan yararlanmak isteyen kad›n, kocas› hakk›nda suç duyu-

rusunda bulundu
¬ Mal varl›¤›yla ilgili avukattan dan›flmanl›k deste¤i ald›. 

Sonuç:
¬ Bir süre kocas›ndan ayr› yaflayan kad›n, kocas›n›n yapt›klar›ndan piflman
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KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Sa¤l›k raporu al›nd›.
¬ Suç duyurusunda bulunuldu.
¬ SHÇEK arac›l›¤›yla s›¤›nma evine yerlefltirildi.
¬ S›¤›nma evi baflvurusu s›ras›nda refakat edildi.

Sonuç:
¬ Kad›n bir süre s›¤›nma evinde kald›.
¬ S›¤›nma evindeyken kocas›yla görüflüp evine geri dönmüfl. 

* * *

27. Baflvuru: 
Baflvuru tarihi: 7.07.2006
Yafl›: 25
E¤itim durumu: Okur Yazar De¤il    
Medeni durumu: Dinî Nikâhl›
Çocuk say›s›: Dört 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n› tan›yan bir komflusu taraf›ndan KAMER’e baflvuru yap›ld›.

Neden “yarg›land›”?
Evli ve dört çocu¤u olan kad›n para karfl›l›¤›nda bir köy korucusuna sat›lm›fl.

Evli olan korucu kad›n› kar›s›n›n üzerine kuma olarak alm›fl. Kumas›yla
anlaflamayan kad›n korucu olan ikinci efli taraf›ndan, onu satan ilk kocas›na
geri verilmifl. ‹lk kocas› onu al›p evine götürmüfl. Birkaç gün çocuklar›yla has-
ret gideren kad›n öldürülece¤ini anlay›nca bir tan›d›¤›ndan “beni öldürecekler
yard›m edin” diyerek destek istemifl. Bir süre sonra kayn›n›n o¤lu taraf›ndan
“sen kirletilmiflsin, ölümü hak ettin” denerek b›çaklanm›fl. Kad›n›n yard›m
istedi¤i kifli, vicdanen rahats›z olarak baroya ve KAMER’e baflvuru yapt›. 

KAMER ne yapt›?
¬ Destek olmak için hastaneye gidildi¤inde, kad›n›n öldü¤ü ve kocas›
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Ailenin, kad›na zarar vermeyece¤i anlafl›l›nca, s›¤›nma evi yetkilileri kad›n›n
evine dönmesini sa¤lad›. 

¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor

* * *

30. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 23.07.2006
Yafl›: 18     
E¤itim durumu: Ortaokul Mezunu    
Medeni durumu: Resmî Nikâhl›
Çocuk say›s›: Bir 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, KAMER gönüllüleri arac›l›¤›yla KAMER’e baflvuru yapt›..

Neden “yarg›land›”?
Kad›n sevdi¤i erkekle niflanl›yken, köyün çoban›n›n tecavüzüne u¤ram›fl.

Ailesi onu tecavüzcüsüyle zorla evlendirmifl. Bir çocu¤u olan kad›n kocas›ndan
sürekli fliddet yaflam›fl. Bir ifl bulup çal›flmaya bafllam›fl. Kocas› k›skançl›k
bahanesiyle s›k s›k iflyerine gelerek ona hakaret edip dövüyormufl. Yine bir gün
kocas›, kad›n›n iflyerine gelerek “eve gelirsen seni öldürürüm” diye tehdit etmifl
ve çocu¤unu elinden alm›fl. 

‹flyerinin sahipleri bunun üzerine önce savc›l›¤a, daha sonra da KAMER
gönüllülerine ulaflm›fl. Gönüllülerin vas›tas›yla KAMER’e telefonla baflvurdu.

KAMER ne yapt›?
¬ Kad›n›n bulundu¤u ilde can güvenli¤inin ve s›¤›nma talebinin karfl›lanmas›

için çal›flmalar bafllat›ld›. 
¬ Bu sürede kad›n güvenli bir yerde misafir edildi. 
¬ Tüm çabalara ra¤men sorumlu kurumlardan gerekli destek al›namad›. 
¬ Bunun üzerine KAMER’in Acil Yard›m Hatt›’n›n bulundu¤u ile getirilerek

destek almas› sa¤land›.
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Boflanma davas› aç›ld›.
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oldu¤unu söylemesi üzerine kocas›na döndü.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor. 

* * *

29. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 20.07.2006
Yafl›: 28     
E¤itim durum: Okur Yazar De¤il
Medeni durumu: Resmî Nikâhl›
Çocuk say›s›: Üç 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, karakol arac›l›¤›yla KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Üç k›z› olan kad›n, kocas› ve kocas›n›n ailesi taraf›ndan yo¤un fliddet

yaflam›fl. “Erkek çocuk do¤uramad›n, bizim oca¤›m›z› söndürdün” denerek
kad›n sürekli afla¤›lanm›fl. Üzerine kuma getirmekle tehdit edilen, yaflad›¤›
fliddete daha fazla dayanamayan kad›n, çocuklar›n› da alarak baflka bir ilde
olan ablas›na gitmifl.  Orada birkaç gün kald›ktan sonra evine dönmüfl. Kocas›
ve kocas›n›n ailesi “Sen bizden habersiz enifltenle yatmaya m› gittin? Bir daha
bu eve gelme” diyerek kad›n› soka¤a atm›fllar.

Ailesi, sokakta kalan kad›na berdel olarak evlendi¤i için destek vermemifl.
Çünkü bu durumda erkek kardeflinin evlili¤i tehlikeye girecekmifl. Çaresiz
kad›n karakola s›¤›nm›fl. Kad›n karakol vas›tas›yla KAMER’e baflvurdu.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ SHÇEK’le iletiflim kurularak s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›.
¬ Yol masraf› için nakdî destek verildi.

Sonuç:
¬ Bir süre s›¤›nma evinde kalan kad›n, daha sonra evine dönmek istedi. 
¬ Bunun üzerine s›¤›nma evi yetkilileri kad›n›n kocas›yla görüflmeler yapt›.
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Karakol taraf›ndan KAMER telefonla aranarak kad›n için destek istendi.

KAMER ne yapt›?
¬ Kad›n›n bulundu¤u hastaneye gidilerek baflvurusu al›nd›. 
¬ Polisle görüflülerek, kocas›n›n akrabalar›n›n kad›na ulaflabilecekleri ihti-

maller tespit edildi ve önlemler al›nd›.
¬ Ziyaretçi saati iptal edilerek d›flardan kimsenin hastaneye girmemesi sa¤land›.
¬ Polis hastanenin tüm çevresini ve yollar› kontrol alt›na ald›.
¬ SHÇEK’le iletiflim kurularak kad›n›n s›¤›nma evi ifllemleri bafllat›ld›.
¬ Kad›n ve bebe¤i polis koridoru içinde bir araca bindirilerek SHÇEK’e götü-

rüldü.

Sonuç:
¬ Kad›n bebe¤iyle birlikte s›¤›nma evinde kal›yor. 
¬ Kocas›, kar›s›n›n öldürmedi¤i için ailesi taraf›ndan afla¤›land› ve d›flland›.

Yaflad›¤› psikolojik bask› sebebiyle silahla intihar etti.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

32. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 31.07.2006
Yafl›: 13
E¤itim durumu:
Medeni durumu: Bekâr
Çocuk say›s›:

KAMER’e nas›l geldi?
K›z çocu¤unu tan›yan biri taraf›ndan KAMER’e mail gönderilerek baflvuru

yap›ld›.

Neden “yarg›land›”?
KAMER Acil Yard›m hatt›na gönderilen elektronik posta baflvurusunda,  50-

55 yafllar›nda bir adam›n 10-13 yafllar›nda bir k›z çocu¤una tecavüz etti¤i ve
bunun üzerine çocu¤un bir eve kapat›ld›¤› ve can güvenli¤i olmad›¤› bildiril-
di. K›z çocu¤unun öldürülme tehlikesi oldu¤unu bildiren baflvurucu, duruma
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¬ SHÇEK’le iletiflim kurularak kad›n›n s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›.
¬ Suç duyurusunda bulundu.
¬ ‹htiyaçlar› karfl›land›.

Sonuç:
¬ Ona destek olmak isteyen bir ailenin yan›nda kalmay› tercih etti. 
¬ Bu s›rada kocas›ndan ayr›lmak için dava açt›. 
¬ Bu arada kad›n›n tecavüzcüsü ve kocas›, kad›n›n 14 yafl›nda olan k›z karde-

fline tecavüz etti. Bunun üzerine ailesinden destek almaya bafllad›.
¬ Çocu¤unun velayetini almak üzere dava açt› ve ailesinin yan›na geri döndü. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor

* * *

31. Baflvuru: 
Baflvuru tarihi: 23.07.2006
Yafl›: 21     
E¤itim durumu: ‹lkokul    
Medeni durumu: Evli
Çocuk say›s›: Bir 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, karakol vas›tas›yla KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n evlenmeden önce kocas›yla uzun süreli bir arkadafll›k dönemi

yaflam›fl.  Bu sürede kad›n ve kocas› ayr› ayr› illerde yafl›yormufl. Kad›n bir arka-
dafl›n›n do¤um günü partisine gitmifl. Partide ilaçla uyutulan kad›na tecavüz
edilmifl. Uyand›¤›nda hiçbir fley hat›rlam›yormufl ve bir süre sonra hamile
oldu¤unu fark etmifl. 

Sevgilisiyle evlenmifl ve kocas› bu hamleli¤i kabullenerek ona destek olmufl.
Evliliklerinin 3. ay›nda kad›n hastaneye kald›r›lm›fl ve do¤um yapm›fl.
Kocas›n›n ailesi, bu durum üzerine bebe¤in baflka bir erkekten fark ederek
kad›n› öldürmek için harekete geçmifller. Kad›n› öldürmek üzere silahlanarak
hastaneyi sarmalar› üzerine hastane yetkilileri, kad›n›n can güvenli¤inin
sa¤lamas› için karakola baflvurmufl.
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merkezinin telefonlar› verildi.  

Sonuç:
¬ Kad›n tan›d›¤›n›n yan›na gitti.
¬ ‹letiflim kesildi. 

* * *

34. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 31.07.2006
Yafl›: 28
E¤itim durumu:
Medeni durumu: Dinî Nikâhl›- Kuma
Çocuk say›s›:  iki

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n Karakol vas›tas›yla baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n iste¤i d›fl›nda kuma olarak evlendirilmifl. Evlendikten bir süre sonra

kayn› taraf›ndan taciz edilmeye bafllam›fl. Yaln›z oldu¤u bir gün kayn›n›n
tecavüzüne u¤ram›fl. Kayn› “istedi¤im zaman benimle olacaks›n. Yapt›klar›m›
kimseye söylersen seni öldürürüm” demifl. Uzun süre kayn› silah zoruyla
kad›na cinsel fliddet uygulamaya devam etmifl. Kad›n korktu¤u için
yaflad›klar›n› bir süre saklam›fl. Ama daha sonra yaflad›¤› fliddete dayanama-
yarak kocas›na anlatm›fl. Kocas› ona inanmam›fl. Kardefline iftira etti¤ini
söyleyerek kad›n› dövmeye bafllam›fl. Komflular› kad›n› kocas›n›n elinden kur-
tarm›fllar. Can güvenli¤i olmayan kad›n çocuklar›n› da alarak evden kaçm›fl ve
karakola s›¤›nm›fl. Karakol taraf›ndan KAMER’e yönlendirildi.

KAMER’e baflvuru yapan kad›n kendisi ve çocuklar› için s›¤›nma talebinde
bulundu.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Kad›n ve çocuklar›n›n ihtiyaçlar› için nakdî destek verildi.

- 83

müdahale edilmesi için destek istedi. 

KAMER ne yapt›?
¬ Çocukla iletiflime geçmeye çal›flt›.
¬ K›z çocu¤unun yaflad›¤› ildeki emniyet müdürlü¤üne ulafl›larak k›z çocu¤u

hakk›nda bilgi verildi. Olaydan haberdar olu¤unu söyleyen emniyet müdürü
ailenin yak›n takibe al›nd›¤›n› bildirdi.

Sonuç:
‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü, k›z çocu¤unun can güvenli¤i için aileyi takip

etmeyi sürdürüyor.

* * *

33. Baflvuru
Baflvuru tarihi: 31.07.2006
Yafl›
E¤itim durumu:  
Medeni durumu:
Çocuk say›s›: Hamile     

KAMER’e nas›l geldi?
Bir üniversitenin ö¤retim eleman› taraf›ndan KAMER’e baflvuru yap›ld›. 

Neden “yarg›land›”?
Bir akademisyen, KAMER’e telefonla ulaflarak, bir ö¤rencisinin evinde, can

güvenli¤i olmayan hamile bir kad›n›n s›¤›nd›¤›n› bildirdi. Kad›n›n baflka bir
ilde yaflayan yak›n›ndan destek alabilece¤ini söyledi¤ini, güvenlik içinde o ile
gitmesi konusunda destek istedi¤ini aç›klad›.

KAMER ne yapt›?
¬ Kad›n›n bulundu¤u ildeki kad›n merkezine ulafl›larak, kad›n hakk›nda bilgi

verilerek destek istendi.
¬ Bulundu¤u ildeki kad›n merkezine baflvuru yapmas› sa¤land›.
¬ Can güvenli¤iyle ilgili gerekli tedbirler al›nd›. 
¬ Gidece¤i ilde, yaflayabilece¤i bir tehlike durumunda ulaflabilece¤i bir kad›n
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mas›n› sa¤lad›.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Karakolla iflbirli¤i yap›larak can güvenli¤i sa¤land›.
¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›.
¬ S›¤›nma evi baflvurusu s›ras›ndan refakat edildi.

Sonuç:
¬ Kad›n bir süre s›¤›nma evinde kald›. 
¬ KAMER’in deste¤iyle bulundu¤u ilde bir ifl buldu. 
¬ Ev tutarak yeni bir hayata bafllad›.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.
¬ Kad›n›n ailesi ve kocas›, “O d›flar›da kald›. Ölümü hak etti” diyerek onu her

yerde aramaya devam ediyorlar.

* * *

36. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 10.08.2006
Yafl›: 24
E¤itim durumu: ‹lkokul Mezunu
Medeni durumu: Dul
Çocuk say›s›: ‹ki 

KAMER’e nas›l geldi?
KAMER’e flahsen baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n, yaflad›¤› fliddet nedeniyle boflanarak çocuklar› ile birlikte ailesinin

yan›na yerleflmifl. Bir süre sonra yurtd›fl›nda yaflayan biriyle tan›flarak
görüflmeye bafllam›fl. Bunu duyan ailesi  “Sen baflka erkeklerle gezerek,
namusumuzu lekelemek için mi kocandan bofland›n” diyerek hakk›nda ölüm
karar› vermifller. Öldürülece¤ini anlayan kad›n çocuklar›yla birlikte KAMER
Acil Yard›m Hatt›’na gelerek baflvuru yapt›. Baflvuru s›ras›nda, can güvenli¤inin
sa¤lanmas› ve çocuklar›yla birlikte, sevdi¤i erke¤in yaflad›¤› ülkeye gidebilmek
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¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›

Sonuç:
¬ Kocas› ve kocas›n›n ailesinden korktu¤u için yasal sürecin bafllat›lmas›n›

istemedi. Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

35. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 9.08.2006
Yafl›: 24   
E¤itim durum: ‹lkokul
Medeni durumu: Resmî Nikâhl›
Çocuk say›s›: 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, karakol arac›l›¤›yla KAMER’e baflvuru yapt›. 

Neden “yarg›land›”?
Kad›n, teyzesinin o¤luyla berdel usulü evlenmifl. Çocu¤u olmam›fl ve sürekli

fliddet yaflam›fl. Yaflad›¤› fliddetten kurtulmak için destek almak umuduyla
birkaç defa küsmüfl ve ailesinin yan›na gitmifl. Babas› “Hem çocu¤un olmu-
yor, hem de küsüp geliyorsun. Ölsen de bu evlili¤i sürdüreceksin” diyerek onu
dövüyor ve kocas›na geri yolluyormufl. 

Kad›n›n kocas› bir ifl bularak baflka bir ilde çal›flmaya bafllam›fl. Birkaç ayda
bir evine gelen kocas› “Sen de kad›n m›s›n, bir çocuk bile do¤uram›yorsun”
diyerek fliddet uygulamaya devam etmifl. Kad›n “Beraber hastaneye gidip
muayene olal›m. Çocu¤umuzun olmamas›n›n sebebi senden de kaynaklan›-
yor olabilir” demifl. Bu sözler üzerine kocas› “Bugün bunu söyleyen, yar›n
baflka adamlardan çocuk peydahlamaya kalkar” diyerek onu döverek hastane-
lik etmifl. Kad›n gizlice baroya giderek boflanmak için dava açmak istemifl.
Kad›n›n baroya gitti¤ini duyan babas› durumu kocas›na söylemifl. Kocas›
boflanmak isteyen kad›n› öldüresiye dövmüfl, eve kapatm›fl. 

Can güvenli¤inin olmad›¤›n› hisseden kad›n, gece gizlice evden kaçarak
karakola s›¤›nm›fl. Karakol gece yar›s› KAMER’e ulaflarak kad›n›n baflvuru yap-
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eye giderek savc›l›¤a baflvurmufl. Kad›n bir avukat taraf›ndan KAMER’e yön-
lendirilmifl. Kad›n›n s›¤›nma talebinde bulunmas› üzerine, SHÇEK’le iletiflim
kuruldu.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ SHÇEK yetkilileri, tüm çabalara ra¤men kad›n›n s›¤›nma evi baflvurusunu

reddettiler ve kad›n› evine dönmesi için d›flar› ç›kard›lar.
¬ Kad›n›n kocas›yla iletiflime geçen SHÇEK yetkilileri,  kocadan sözler alarak,

tutanak karfl›l›¤›nda, can güvenli¤i olmad›¤› halde kad›n› tekrar evine gön-
derdi. Kad›n öldürülme korkusuyla kaçarak yeniden KAMER’e baflvurdu.         

¬ Valilik, savc›l›k ve SHÇEK’le iletiflime geçilerek “kad›n›n s›¤›nma evine al›n-
mamas› durumunda öldürülece¤ini ve bu durumdan resmî makamlar›n
sorumlu olaca¤›” bildirildi.         

¬ Kad›n›n s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›.

Sonuç:
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor.  
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

38. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 31.08.2006
Yafl›: 21   
E¤itim durumu: Lise Mezunu   
Medeni durumu: Resmî Nikâhl›
Çocuk say›s›: Bir 
Nereden geldi: Batman

KAMER’e nas›l geldi?
KAMER’e flahsen baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n, ailesinin bask›s›yla istemedi¤i biriyle evlenmek zorunda kalm›fl.
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için destek istedi.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Kad›n›n can güvenli¤i sa¤land›.
¬ Yurtd›fl›na gitmesi için yap›lacak ifllemler konusunda bilgi verildi.
¬ Vize ifllemelerinin h›zlanmas› için ilgili kiflilerden destek al›nd›.
¬ Resmî prosedürler gerçekleflene kadar kad›n güvenli bir yerde misafir edildi.

Sonuç:
¬ Kad›n ve çocuklar› baflka bir ülkeye yerlefltiler. Orada sevdi¤i erkekle yeni bir

hayata bafllad›.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor

* * *

37. Baflvuru :
Baflvuru tarihi: 17.08.2006
Yafl›: 18
E¤itim durum: Okur Yazar
Medeni durumu: Dinî Nikâhl›
Çocuk say›s›: Bir 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, avukat arac›l›¤›yla KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n küçük yaflta ailesinin bask›s›ndan kurtulmak için kuma olarak evlen-

mifl.  Evlili¤i süresince kocas›n›n ailesiyle birlikte yaflamak zorunda kalm›fl.
Alkolik olan kocas›ndan ve kocas›n›n ailesinden sürekli fliddet yaflam›fl.
Yaflad›¤› fliddete dayanamayan kad›n, çocu¤unu da yan›na alarak bir
tan›d›¤›n›n evine gitmifl. Bu evde bir süre kalan kad›na çok öfkelenen kocas›
“d›flar›da kalan kad›n ölümü hak etmifltir” diyerek onu öldürmeye karar
vermifl. 

Kocas›n›n onu öldürmek için her yerde arad›¤›n› duyan kad›n gizlice adliy-
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Baro taraf›ndan KAMER’e yönlendirilen kad›n, s›¤›nma talebinde bulundu.    

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Suç duyurusu ve boflanma davas› takibi devam ediyor.
¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›.

Sonuç:
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor. 
¬ Baflvurunun takibi devam ediyor.
¬ Kad›n›n ailesi ve kocas› onu aramaya devam ediyor. 
¬ Kad›n›n ailesi KAMER’e gelerek kad›n› sordular.

* * *

40. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 10.09.2006
Yafl›: 35
E¤itim durumu: Okuryazar
Medeni durumu: Evli
Çocuk say›s›:  Üç

KAMER’e nas›l geldi?
Karakol vas›tas›yla KAMER’e baflvuru yapt›. 

Neden “yarg›land›”?
Kad›n kocas›yla kaçarak evlenmifl. Kocas›ndan yo¤un fliddet yaflayan kad›na

“kaçarak evlendi¤i için” ailesi destek olmuyormufl. Kad›n, çocuklar› için yafla-
d›klar›na katlanmaya çal›flm›fl. Bu arada kocas›n›n baflka bir kad›nla da iliflkisi
varm›fl. Gün geçtikçe yaflad›¤› fliddetin artmas› üzerine kad›n, küçük çocu¤unu
alarak baflka bir ile kaçm›fl. Gidecek yeri olmad›¤› için birkaç gün parkta
yaflam›fl. Kocas› cep telefonuna mesajlar çekerek “Namusumuzu kirlettin, seni
buldu¤um yerde öldürece¤im” diyerek onu tehdit ediyormufl. Karakola s›¤›nan
kad›n polisler taraf›ndan KAMER’e getirildi. Can güvenli¤inin olmad›¤›n› ve
evine dönemeyece¤ini söyleyen kad›n s›¤›nma evi talebinde bulundu.
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Evlili¤i süresince sürekli fliddet yaflam›fl. Yaflad›¤› fliddete dayanamayarak
boflanmaya karar vermifl. Boflanmas›na karfl› ç›kan ailesi ve kocas› onu ölüm-
le tehdit etmifl.  

Evinden kaçarak KAMER’e baflvuru yapan kad›n, eve dönmesi durumunda
öldürülece¤ini söyleyerek s›¤›nma evi talebinde bulundu. 

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerlefltirildi.

Sonuç:
¬ S›¤›nma evine yerlefltirildikten sonra kad›nla iletiflim kesildi.

* * *

39. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 2.09.2006
Yafl›: 22
E¤itim durumu: Ortaokul     
Medeni durumu: Evli
Çocuk say›s›: Bir

KAMER’e nas›l geldi?
Baro taraf›ndan KAMER’e yönlendirildi.

Neden “yarg›land›”?
Tecavüzcüsüyle evlendirilen kad›n, evlili¤i boyunca kocas›ndan ve kocas›n›n

ailesinden fliddet görmüfl. Ayr›ca kayn› taraf›ndan tacize u¤rayan kad›n
ailesinin yan›na s›¤›n›yormufl. Babas›, onun evlendi¤i adama olan öfkesini ona
yans›t›yor, döverek kocas›n›n yan›na geri gönderiyormufl. Ailesi taraf›ndan
d›fllanan kad›n çaresiz kal›p tecavüzcüsü olan kocas›n›n yan›na dönüyormufl.
Yine kocas›na dönmek zorunda kald›¤› bir gün kad›n, kocas› ve kayn›
taraf›ndan çok a¤›r bir flekilde dövülmüfl.  Yaflad›klar›na daha fazla dayana-
mayan kad›n, gizlice kaçarak baroya giderek suç duyurusunda bulunmufl ve
boflanma davas› açm›fl. 

88 - ‹stersek biter 2006 y›l› baflvuru hikayeleri - 89



karar›ndan vazgeçti. 
¬ Amcas›na dava aç›ld›. Dava sürerken DNA testi yap›ld› ve bebe¤in amcaya ait

oldu¤u kan›tland›. 10 y›l 8 ay hapis cezas›na çarpt›r›lan amcas›, hapisten
ç›k›nca kad›n› öldürece¤ini söyleyerek tehdit etti.

¬ Yaflad›klar›ndan dolay› psikolojik sorunlar yaflayan kad›n›n, psikiyatrik
tedavi görmesi sa¤land›.

Sonuç:
¬ Kad›na yaflabilece¤i herhangi bir tehlike an›nda KAMER’e ulaflmas› için tele-

fon numaralar› verildi.
¬ Do¤um yapt› ve bebe¤i SHÇEK’e ba¤l› bir yuvaya verildi.
¬ Kad›n ailesiyle birlikte yafl›yor.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

42. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 19.09.2006
Yafl›: 21     
E¤itim durumu: ‹lkokul
Medeni durumu: Bekâr
Çocuk say›s›: Bir 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n KAMER’e flahsen baflvuru yapt›. 

Neden “yarg›land›”?
Kad›n day›s› taraf›ndan tecavüze u¤ram›fl. Day›s› “e¤er yapt›klar›m› kimseye

söylersen seni öldürürüm” diye onu tehdit ediyormufl. Olaydan bir süre sonra
kad›n biriyle tan›flm›fl ve onunla birlikte olmufl. Bu kifliden hamile kalm›fl.
Karn› büyüyünce ailesi flüphelenmifl ve teyzesi taraf›ndan doktora götürülmüfl.
Hamile oldu¤unu ö¤renince teyzesi ve annesine day›s›n›n ona tecavüz etti¤ini
söylemifl. Bunun üzerine day›s›n› gizlice ça¤›r›p sorgulam›fllar. Day›s›
“baflkalar›ndan peydahlad›¤› çocu¤u beni suçlayarak temizlemesin” diyerek
tecavüzü inkâr etmifl.  Kad›n›n ailesi onu öldürmeye karar vermifl.
Öldürülece¤ini anlayan kad›n KAMER’e gelerek s›¤›nma evi talebinde bulundu.
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KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Suç duyurusunda bulunuldu.
¬ Kad›n›n ihtiyaçlar› karfl›land›.
¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›.
¬ S›¤›nma evi baflvurusu s›ras›nda refakat edildi.

Sonuç: 
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

41. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 19.09.2006
Yafl›: 22
E¤itim durumu: Ortaokul
Medeni durumu: Bekâr
Çocuk say›s›:

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n savc›l›kta çal›flan bir akrabas› taraf›ndan KAMER’e yönlendirildi.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n bir gün evde yaln›zken amcas› taraf›ndan tecavüze u¤ram›fl. Tecavüz

sonucunda hamile kalm›fl. Hamilelili¤i ilerleyip karn› büyüyünce ailesi bu
durumdan flüphelenmifl. Kimden hamile kald›¤›n›n sorduklar›nda önce cevap
vermekten korkmufl, ama ailesinin fliddet uygulamas› üzerine amcas›n›n ona
tecavüz etti¤ini söylemifl. Amcas› yapt›klar›n› inkâr etmifl. Kad›n KAMER’e
baflvurdu.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Kad›n›n talebi üzerine ailesiyle görüflmeler yap›ld›. Aile kad›nla ilgili ölüm
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KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Kad›n›n ve çocuklar›n›n ihtiyaçlar› karfl›land›.
¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›.

Sonuç:
¬ S›¤›nma evine yerlefltikten sonra kad›nla iletiflim kesildi.

* * *

44. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 21.09.2006
Yafl›:   13 ve 20 yafllar›nda   
E¤itim durumu:
Medeni durumu: 
Çocuk say›s›:

KAMER’e nas›l geldi?
Bir gazeteci taraf›ndan KAMER’e telefonla baflvuru yap›ld›.

Neden “yarg›land›”?
Gazetecinin verdi¤i bilgi üzerine kad›nlar›n bir yak›n›na ulafl›larak olayla

ilgili bilgi al›nd›. Al›nan bilgi flöyleydi:
“Evlendirilen kad›n›n bakire ç›kmamas› üzerine ailesine geri gönderilir.

Kad›n kendisine tecavüz edildi¤ini ve tecavüz eden adam›n kim oldu¤unu
kay›npederine söylemifl. Kay›npederi öç almak için, gelinine tecavüz eden
adam›n küçük yafltaki k›z kardeflini da¤a kaç›rarak tecavüz etmifl ve bir hafta
sonra köye b›rakm›fl. 

Bu olaylar karfl›s›nda kan dökülmemesi için kad›nlar› tecavüzcüleriyle
evlendirmeye karar vermifller. Öç almak üzere da¤a kaç›r›larak tecavüz edilen
k›z›n babas› bu anlaflmaya karfl› ç›km›fl ve dava açm›fl.”

Gazeteciler olayla ilgili haber yapmak istiyorlard›.

KAMER ne yapt›?
¬ Gazetecilerin vakay› haber yapmak istemeleri üzerine, KAMER bu durumun

kad›nlar›n can güvenli¤ini tehlikeye ataca¤›n› söyleyerek gazetecileri uyard›. 
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KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ ‹htiyaçlar› karfl›land›.
¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerlefltirildi.
¬ Yol masraf› için nakdî destek verildi.

Sonuç:
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor.
¬ Do¤um yapt›.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

43. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 20.09.2006
Yafl›: 20     
E¤itim durumu: Okuryazar de¤il    
Medeni durumu: Dinî nikâh - Berdel
Çocuk say›s›: ‹ki 

KAMER’e nas›l geldi?
KAMER’i tan›yan bir erkek taraf›ndan Acil Yard›m Hatt›’na yönlendirildi.

Neden “yarg›land›”?
Berdel usulü evlenen kad›n›n›n kocas› s›k s›k evi terk ediyor ve çocuklar›yla

ilgilenmiyormufl. Kad›n ayn› zamanda kocas›ndan ve kaynanas›ndan dayak
yiyormufl. fiiddetten kurtulmak için çocuklar›n› da alarak baflka bir ilde olan
abisinin yan›na gitmeyi düflünüyormufl. Fakat yengesi, kocas›n›n k›z
kardefliymifl ve yengesinin kocas›na orada oldu¤unu söyleyebilece¤inden
endiflelenip vazgeçiyormufl.  Yaflad›klar›na daha fazla dayanamayan kad›n
çocuklar›n› da alarak evden kaçm›fl. Gidecek bir yeri olmad›¤› için sokakta
kalm›fl. Onun çaresizce sokaklarda gezdi¤ini fark eden bir erkek kad›n›
KAMER’e yönlendirmifl.  

Kad›n baflvurusunda can güvenli¤inin olmad›¤›n› söyleyerek s›¤›nma evi
talebinde bulundu.
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talebinde bulundu. 

KAMER ne yapt›?
¬ Karakola gidilerek baflvurusu al›nd›.
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›.
¬ S›¤›nma evi baflvurusu s›ras›nda refakat edildi.

Sonuç:
¬ Kad›n çocuklar›yla birlikte s›¤›nma evinde kal›yor.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

46. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 4.10.2006
Yafl›: 35 
E¤itim durum: Okuryazar de¤il
Medeni durumu: Evli
Çocuk say›s›:

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n bir otel çal›flan› taraf›ndan KAMER’e yönlendirildi.

Neden “yarg›land›”?
Ailesi taraf›ndan istemedi¤i biriyle zorla evlendirilen kad›n bir süre sonra

boflanm›fl. Bunun üzerine ailesi onu kendisinden 30 yafl büyük biriyle yine zor-
layarak evlendirmifl. Evlendi¤i ikinci eflini babas› gibi gören kad›n bu evlili¤e
daha fazla dayanamayarak baflka bir flehre kaçm›fl. Gitti¤i ilde destek ararken
bir kurumun kad›n çal›flmas› yapan birimine yönlendirilmifl. Gerekli destekleri
alamayan kad›n, bir otele b›rak›lm›fl. 

Otel çal›flanlar› KAMER’den kad›n için destek istedi.  Baflvurusu al›nan
kad›n, eve dönerse ailesi veya kocas› taraf›ndan öldürülece¤ini söyleyerek
s›¤›nma evi talebinde bulundu.  
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¬ Kad›nlar›n can güvenli¤inin tehlikede olabilece¤i konusunda Jandarma ‹l
Komutanl›¤›’na dilekçe verilerek destek istendi.

Sonuç: 
¬ Gazeteciler vakay› haber olarak yay›nlad›lar.
¬ Kad›nlar›n can güvenli¤iyle ilgili bir sorun yaflabilece¤i ihtimaliyle jandar-

ma taraf›ndan aileler takip ediliyor. 
¬ ‹ki ailede karfl›l›kl› olarak dava açt›lar. Dava devam ediyor.
¬ Kad›nlarla iletiflim devam ediyor.

* * *

45. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 1.10.2006
Yafl›: 41
E¤itim durumu: Okuryazar de¤il
Medeni durumu: Evli
Çocuk say›s›: ‹ki

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, karakol vas›tas›yla KAMER’e baflvuru yapt›

Neden “yarg›land›”?
Kocas›yla kaçarak evlenen kad›n, ailesi taraf›ndan evlatl›ktan reddedilmifl.

Zamanla baflka bir kad›nla iliflki kuran kocas›ndan yo¤un fliddet yaflamaya
bafllam›fl. Kocas› “Ben size bakam›yorum. ‹stersen gecede bir maafl kazana-
bilirsin” diyerek kad›n› para karfl›l›¤›nda baflkalar› ile birlikte olmaya zorlam›fl.
Onu bir gece zorla soka¤a atarak “Para kazan›p gelmezsen seni öldürürüm”
demifl. Bunun üzerine iki çocu¤unu alarak geceyi bir tan›¤›nda geçirmifl. Ertesi
gün ifl bulma umuduyla çocuklar›n› da alarak baflka bir ile gitmifl.
Çocuklar›ndan dolay› kimse onu ifle almak istememifl. Çaresiz kad›n karakola
s›¤›nmak zorunda kalm›fl. Gitti¤i karakolda KAMER’i tan›yan bir polis Acil
Yard›m Hatt›’n› telefonla arayarak, bulunduklar› ilde kad›na destek olabilecek
bir kad›n merkezinin bulunmad›¤›n›, kad›n›n ve çocuklar›n›n destek almas›
için KAMER’in bulundu¤u ile gönderilece¤ini bildirdi. 

Polislerin deste¤iyle KAMER’e ulaflan kad›n baflvurusunda s›¤›nma evi
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Sonuç:
¬ Kad›nla iletiflim kurulamad›.

* * *

48. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 9.10.2006
Yafl›: 29
E¤itim durum: ‹lkokul    
Medeni durumu: Boflanm›fl
Çocuk say›s›: Dört

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, KAMER’e telefonla baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Baflka bir kad›nla birlikte yaflayan kocas›ndan sürekli fliddet yafl›yormufl. Ayn›

zamanda çevresinde tan›nm›fl bir aileye mensup olan kocas›, kad›n› ölümle
tehdit ederek boflanmaya zorlam›fl. Korktu¤u için gerekli belgelere imza atan
kad›na nafaka ba¤lanm›fl. Boflanma davas› sonuçland›¤› halde “Sen bu evde
nikâhs›z oturacaks›n, bir hizmetçi gibi bu evde yaflayacaks›n. Kimse
bofland›¤›m›z› bilmeyecek. Ben bu ilçede tan›nm›fl bir kifliyim, e¤er flerefimle
oynarsan seni ve çocuklar› öldürürüm” diyerek kad›n› tehdit etmifl.

Bunun üzerine gizlice KAMER’i arayan kad›n, evinden ç›kamad›¤›n› söyleye-
rek baflka bir ilde yaflayan ailesinin yan›na gitmek için destek istedi. 

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Kad›nla telefonla görüflmeler sürdürülerek yapabilecekleri konusunda destek

verildi.

Sonuç:
¬ Kad›n durumunu gizlice ailesine bildirdi.
¬ Çocuklar›n› alarak polise baflvuran kad›n kocas› hakk›nda suç duyurusunda

bulundu. 
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KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›.
¬ S›¤›nma evi baflvurusu s›ras›nda refakat edildi.
¬ Yol masraf› için nakdî destek verildi.

Sonuç:
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

47. Baflvuru: 
Baflvuru tarihi: 6.10.2006
Yafl›:
E¤itim durumu:
Medeni durumu:
Çocuk say›s›: 

KAMER’e nas›l geldi?
Yurtd›fl›ndan bir sosyal hizmet uzman› KAMER’e telefonla baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Sosyal Hizmetler Uzman›ndan al›nan bilgi flöyleydi:
Kad›n babas› taraf›ndan zorla evlendirilmek isteniyormufl. Bunun üzerine

kad›n kaçarak bir Avrupa ülkesine gitmifl. Bu ülkede oturma izni olmad›¤› için
s›n›r d›fl› edilmek istenmifl. Kad›n, yetkililere e¤er Türkiye’ye dönerse babas› ya
da babas›n›n onu evlendirmek istedi¤i kifli taraf›ndan öldürülece¤ini söylemifl.

KAMER ne yapt›?
¬ Baflvurusunun al›nmas› için, kad›n›n kendisiyle görüflülmek istendi. Kad›n

görüflmek istemedi¤ini bildirdi. 
¬ Avukat›yla yap›lan görüflmede; kad›n›n s›n›r d›fl› edilmesi durumunda KA-

MER’e ulaflabilece¤i bildirildi. Ayr›ca, Ankara ve ‹stanbul’da destek ala-
bilece¤i di¤er kad›n merkezlerinin telefonlar› iletildi.
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¬ Boflanma davas› aç›ld›.
¬ Can güvenli¤inin tehlikede olmas› nedeniyle kad›na refakat edildi.
¬ Nakdî destek verilerek kardeflinin yan›na gidebilmeleri sa¤land›.

Sonuç:
¬ Kad›n flu an kardeflinin yan›nda yafl›yor. 
¬ Kendisi ve o¤lu ifl bularak çal›flmaya bafllad›lar. K›z› okula bafllad›. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

50. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 12.10.2006
Yafl›: 38
E¤itim durumu: Okuryazar De¤il
Medeni durumu: Resmî Nikâhl›
Çocuk say›s›:  Alt›

KAMER’e nas›l geldi?
‹smini vermek istemeyen bir erkek KAMER’i arayarak kad›n için destek istedi.

Neden “yarg›land›”?
KAMER’i arayan bir erkek, hamile bir kad›n›n ç›kan bir dedikodu sebebiyle

kay›nlar› taraf›ndan dayak yedi¤ini, karn›ndaki bebe¤in öldürüldü¤ünü
anlatt›. Kad›n›n hastanede oldu¤unu ve can güvenli¤inin olmad›¤›n› söyley-
erek kad›n için destek istedi.

KAMER ne yapt›?
¬ Kad›na destek olmak amac›yla kad›n›n bulundu¤u hastaneye gidildi.
¬ Kad›n›n doktoruyla görüflülerek kad›n›n sa¤l›¤› hakk›nda bilgi al›nd›. 
¬ Kad›n, kocas›n›n bir akrabas› taraf›ndan refakati ve s›k› takibi alt›ndayd›.

Çeflitli yöntemler deneyerek refakatçiyi uzaklaflt›ran dan›flmanlar kad›nla
k›sa bir süre görüflebilmeyi baflard›lar. 

¬ Kad›na Acil Yard›m Hatt›’n›n telefonlar› verilerek istedi¤i an destek ala-
bilece¤i anlat›ld›.
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¬ Kad›n›n can güvenli¤iyle ilgili tedbirler al›narak ailesinin yan›na gitmesi
sa¤land›. 

¬ Kad›n çocuklar›yla birlikte ailesinin yan›nda yafl›yor. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

49. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 12.10.2006
Yafl›: 33
E¤itim durumu: Okur Yazar De¤il    
Medeni durumu:  Resmî Nikâhl›
Çocuk say›s›: ‹ki

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n KAMER’e flahsen baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n evlili¤i süresince kocas›ndan fliddet yaflam›fl. Uyuflturucu kullanan ve

h›rs›zl›k yapan kocas›, o¤lunu da h›rs›zl›k yapmas› için zorluyormufl. H›rs›zl›k
yapmak istemedi¤i için o¤lunu dövüyormufl. Kad›n ve o¤lu kayn› taraf›ndan
cinsel tacize u¤ruyormufl. Durumu anlatmas›na ra¤men kocas› “Benim
kardeflim böyle bir fley yapmaz” diyerek onu ve o¤lunu dövüyormufl. Kayn›n›n
onlara geldi¤i bir gün, o¤lunu tekrar taciz etmesi üzerine o¤lu a¤layarak
amcas›n›n yapt›klar›n› anlatm›fl. Bunun üzerine babas›ndan ve amcas›ndan
dayak yiyen o¤lu bir yolunu bularak evden kaçm›fl. Gizlice di¤er çocu¤unu
yan›na alan kad›n o¤lunu bulmak ve destek almak için KAMER’e baflvurdu. Bu
süre içinde kocas› taraf›ndan aranarak ölümle tehdit ediliyordu. Baflka bir ilde
bulunan kardeflinin yan›na gitmek istiyordu.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Kad›n bir süre güvenli bir yerde misafir edildi. 
¬ Bu sürede kaçan o¤lu bulundu ve yasal süreç bafllat›ld›.
¬ Kocas› ve kayn› hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu.
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52. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 18.10.2006
Yafl›: 22     
E¤itim durumu: Okuryazar de¤il
Medeni durumu: Dinî nikâhl›
Çocuk say›s›: Bir 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n KAMER’e flahsen baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›’’?
Kad›n kocas› taraf›ndan zorla kaç›r›lm›fl. Kad›na tecavüz ederek adam onu

üçüncü kar›s› olarak alm›fl. Evlili¤i süresince fliddet yaflayan kad›n birçok defa
intihar etmeye kalk›flm›fl. Kad›n›n ablas› bir genelevde çal›fl›yormufl. Kocas›
kad›na “Ablan genelevde para kazan›yor, sen de git para kazan” diyerek bask›
yap›yormufl. Geneleve sat›lmaktan korkan kad›n KAMER’e gelerek baflvuru yapt›.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›
¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerlefltirildi.

Sonuç:
¬ Bir süre s›¤›nma evinde kalan kad›n daha sonra abisiyle iletiflime geçti.

Abisinin deste¤ini alarak onunla yaflamaya bafllad›.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

53. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 18.10.2006
Yafl›: 22
E¤itim durumu: Okuryazar de¤il
Medeni durumu: ‹mam nikâhl›-Kuma
Çocuk say›s›:
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Sonuç:
¬ Endifleli ve korkmufl görünen kad›n kart› alarak saklad›. fiu an için iyi

oldu¤unu ve ihtiyaç duydu¤unda KAMER’e ulaflaca¤›n› söyledi. 
¬ Henüz baflvuruda bulunmad›.

* * *

51. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 13.10.2006
Yafl›: 26
E¤itim durum:
Medeni durumu: Dinî Nikâhl›
Çocuk say›s›:

KAMER’e nas›l geldi?
KAMER’i arayan bir erkek taraf›ndan bilgi verildi.

Neden “yarg›land›”?
KAMER’i arayan kifli, köyde yaflayan evli bir kad›n›n boflanmak istedi¤i için

ölümle tehdit edildi¤ini bildirdi. Numaras›n› vererek kad›n›n KAMER’den tele-
fon bekledi¤ini söyledi. 

KAMER ne yapt›?
¬ Verilen telefon numaras› aranarak kad›na ulafl›ld›.  Kad›n, amcas›n›n o¤-

luyla evli oldu¤unu ve sürekli olarak a¤›r fliddet yaflad›¤›n› söyledi. Yaflad›¤›
fliddetten dolay› boflanmak istemesi üzerine, kocas›n›n onu ölümle tehdit
etti¤ini anlatt›. 

¬ Kad›na yasal haklar›, süreci nas›l takip edebilece¤i ve can güvenli¤inin sa¤-
lanmas› için alabilece¤i destekler anlat›ld›.

Sonuç:
¬ Biraz daha düflünmek istedi¤ini söyleyen kad›n, gerekirse daha sonra araya-

ca¤›n› söyledi. 
¬ Kad›n henüz baflvuruda bulunmad›.

* * *
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Neden “yarg›land›’’?
Kad›n sevdi¤i kifliyle evlenmek üzere kaçm›fl. Kaçt›¤› kifliyle ayn› gün birlik-

te olmufl. Sevgilisi “annem seni gelin olarak istemiyor” diyerek kad›n› ailesine
geri göndermifl. Kad›n›n evine dönmesi üzerine babas› ve amcas› ona yo¤un
fliddet uygulam›fllar. Eline silah vererek kad›n› intihara zorlam›fllar. Kad›n ken-
dini öldürmeyince onu ah›ra kapatm›fllar. Kad›n›n abisi birlikte kaçt›¤› erke¤i
öldürmüfl ve cezaevine girmifl. Bu arada annesi kad›na destek olamaya
çal›fl›yormufl ve bu yüzden de fliddete maruz kal›yormufl.  

Kad›n›n babas› sürekli onunla yaln›z kalmaya çal›fl›yormufl. Yaln›z
kald›¤›nda da kad›na tecavüz etmifl. Kad›n bir f›rsat›n› bularak kaçm›fl ve köye
yak›n bir karakola s›¤›nm›fl. Kad›n jandarma taraf›ndan KAMER’e yönlendiril-
di. Can güvenli¤i olmayan kad›n s›¤›nma evi talebinde bulundu.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›.

Sonuç:
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor.
¬ Annesiyle gizlice görüflüyor. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

55.Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 22.10.2006
Yafl›: 33 
E¤itim durumu: Lise
Medeni durumu: Boflanm›fl
Çocuk say›s›: Bir 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n KAMER’e flahsen baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
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KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n KAMER’e flahsen baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n ailesinin istemedi¤i evli biriyle kaçarak evlenmifl. Bir süre sonra koca-

s›ndan fliddet yaflamaya bafllam›fl. Onun evden gitmesini isteyen kumas› sürekli
kavga ç›karm›fl. Kad›n kaçarak evlendi¤i için de ailesinden ölüm tehditleri al›-
yormufl. Bir gün uyurken, kumas›n›n erkek kardefli evine gelerek gizlice kad›n›n
yata¤›na girmifl. Uykuda oldu¤u için bunu fark etmemifl. Kocas› bu durumu gö-
rünce “Ben evde olmad›¤›n zamanlarda sen gizlice erkeklerle oynafl›yorsun” di-
yerek kad›n› öldüresiye dövmüfl. Komflular›n›n deste¤iyle kocas›n›n elinden kur-
tulmufl. 

KAMER’e baflvuran kad›n can güvenli¤inin olmad›¤›n› söyleyerek s›¤›nma
evi talebinde bulundu.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerlefltirildi.

Sonuç:
¬ Kad›n bir süre s›¤›nma evinde kald›.
¬ Bu sürede kocas›yla görüfltü ve kocas›na döndü.

* * *

54.Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 20.10.2006
Yafl›: 21     
E¤itim durumu: Ortaokul
Medeni durumu: Bekâr
Çocuk say›s›:

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n,  polisler arac›l›¤›yla KAMER’e baflvuru yapt›.
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Kad›n evlenerek gitti¤i ilde kocas›n›n ailesiyle yaflamaya bafllam›fl. Kocas›
uzak bir ilde çal›fl›yor ve birkaç ayda bir evine geliyormufl.  Kocas›n›n yan›na
gitmek istedi¤inde, kocas›n›n kardefllerinden ve kaynanas›ndan dayak yiyor-
mufl. Bunu kocas›na söyledi¤inde, kocas› “Ne yapabilirim. Onlar benim ailem”
diyormufl.  

K›sa bir süre önce kocas› eve gelmifl. Kad›n kocas›n›n oldu¤u odaya gitmek
isteyince, görümceleri ve kaynanas› buna izin vermemifller ve kavga etmeye
bafllam›fllar. Kocas› odas›ndan ç›karak “Art›k bu duruma dayanam›yorum, bu
evde bize rahat yok” diyerek ba¤›rm›fl ve kad›n› soka¤a atm›fl. Bunun üzerine
kad›n, karakola gitmifl ve polislerin verdi¤i destekle memleketine,
akrabalar›n›n yan›na dönmüfl.  Akrabalar› “Bu aile kavgas›d›r. Biz
kar›flamay›z” diyerek kad›n› eve almam›fllar. Sokakta kalan kad›n, KAMER’li
gönüllüler taraf›ndan Acil Yard›m Hatt›’na yönlendirildi.

Baflvuru yapan kad›n, kocas›ndan boflanmak istedi¤ini söyledi ve s›¤›nma evi
talebinde bulundu.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Boflanma davas› aç›ld›
¬ Nafaka davas› aç›ld›.
¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerlefltirildi.

Sonuç:
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor.
¬ ‹letiflim devam ediyor.

57. Baflvuru: 
Baflvuru tarihi: 31.10.2006    
Yafl›: 34    
E¤itim durumu: Okuryazar   
Medeni durumu: Resmî Nikâhl›
Çocuk say›s›: Üç 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n bir akrabas›n›n deste¤iyle KAMER’e baflvuru yapt›.
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Kad›n kocas›ndan sürekli fliddet görüyormufl. Bir baflkas›yla evlenmek isteyen
kocas›, “Bu çocuklar benim de¤il, ben sana güvenmiyorum, baflka erkeklerle
iliflkin var” diyerek kad›na b›çak çekerek ölümle tehdit ediyormufl. Bir gün yine
ayn› sebeplerle kad›n› döverek b›çak çekmifl ve onu öldürmeye kalk›flm›fl.
Bunun üzerine kad›n, çocuklar›n› alarak evden kaçm›fl ve bir tan›d›¤›n›n evine
s›¤›nm›fl. Onu arayan kocas› çevresine, “Kar›m beni aldat›yor, dün geceden beri
yok” diyerek onu suçlamaya bafllam›fl. Kad›n tan›d›klar›n›n deste¤iyle
KAMER’e ulaflarak baflvuru yapt›.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ 4320 say›l› kanundan yararlanmas› için yasal süreç bafllat›ld›.
¬ Boflanma davas› aç›ld›.
¬ SHÇEK’le iletiflim kurularak s›¤›nma evine yerlefltirildi.

Sonuç:
¬ Kad›n bir süre s›¤›nma evinde kald›.
¬ 4320 say›l› kanundan faydalanarak kocas›n› evden uzaklaflt›rd› 

ve evine döndü.
¬ Boflanma davas› sonuçland›.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor. 

* * *

56. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 29.10.2006
Yafl›: 22       
E¤itim durumu: ‹lkokul    
Medeni durumu: Resmî Nikâhl›
Çocuk say›s›: 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n KAMER’i tan›yan kifliler taraf›ndan KAMER’e yönlendirildi.

Neden “yarg›land›”?
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Neden “yarg›land›”?
Kocas›ndan sürekli fliddet yaflayan kad›n boflanmak için birkaç defa ailesinin

yan›na giderek destek istemifl. Boflanmamas› için araya giren yak›nlar› yüzün-
den tekrar kocas›n›n yan›na dönmek zorunda kalm›fl. Alkol ve esrar kullanan
kocas› kad›n› dövüyor, iftiralar ediyormufl. Adam yaralamaktan birkaç defa
cezaevine giren kocas›, kar›s›n› da iki defa b›çaklam›fl. Alkol ve uyuflturucunun
etkisiyle borçlar› karfl›l›¤›nda kad›n›, borçland›¤› erkeklerle birlikte olmaya
zorluyormufl. Kendisine geldi¤inde kad›n›n yapt›klar›n› söylemesi üzerine
“Yalan söylüyorsun, ben evde olmad›¤›m zaman eve erkek al›yorsun, bu çocuk-
larda benden de¤il” diyerek kad›n› dövüyormufl. Son olayda kad›n› döverek
yaralam›fl. Komflular› kad›n› kocas›n›n elinden kurtararak hastaneye götür-
müfl. Hastaneden ç›kt›ktan sonra kocas›n›n onu öldürmesinden korktu¤u için
karakola s›¤›nm›fl. Polislerin deste¤iyle baflka bir ilde yaflayan ailesinin yan›na
gitmifl. Kocas› onu ve ona destek olan ailesini ölümle tehdit etmeye bafllam›fl.
Tehditlerin sürmesi üzerine ailesinin risk almas›n› istemeyen kad›n KAMER’e
baflvurdu. 

Baflvurusunda boflanmak için destek ve s›¤›nma evi talebinde bulundu.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Boflanma davas› aç›ld›.
¬ Kocas› hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu.
¬ ‹htiyaçlar› karfl›land›.
¬ S›¤›nma evine yerleflmesi için SHÇEK’e yönlendirildi.

Sonuç:
¬ Bir süre s›¤›nma evinde kald›. 
¬ Bu süre içinde ailesinin uzaktan deste¤ini ald›. 
¬ Eski kocas›yla ilgili tehlike azald›¤›na kanaat getirerek,  ailesinin yan›na

döndü.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *
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58. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 2.11.2006
Yafl›: 42
E¤itim durum: Okur Yazar    
Medeni durumu: Dul
Çocuk say›s›: Befl 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, k›z› taraf›ndan KAMER’e yönlendirildi. 

Neden “yarg›land›”?
Y›llar önce kocas›n› kaybeden kad›n çocuklar›n› tek bafl›na büyütmüfl.

Çocuklar›n›n büyüyüp hayatlar›n› kurmaya bafllamalar› üzerine evlenmeye
karar vermifl. ‹nternetten tan›flt›¤› biri ile görüflmeye bafllam›fl. Kendisini
varl›kl› ve iyi bir ifle sahip biri gibi tan›tan kifliden çok etkilenen kad›n onunla
evlenmeye karar vermifl. Bunun üzerine görüfltü¤ü kifli ondan  “Hiç yüz yüze
görüflmedik. Seni görmedim” diyerek kad›ndan ç›plak foto¤raflar›n› istemifl.
Ayr›ca evlilik ifllemlerini bafllatmak için vesikal›k foto¤raf göndermesini
istemesi üzerine kad›n, vesikal›klarla birlikte yüzünü saklayarak çektirdi¤i bir
ç›plak foto¤raf› adama postalam›fl. 

Bir süre sonra adam, kad›n› arayarak “Ben flimdi amirimle birlikteyim.
Bulundu¤umuz flehre gel seni o da görsün. E¤er bu kad›nla evlenebilirsin
derse, seninle hemen evleniriz” demifl. Bunun üzerine kad›n adamdan flüphe-
lenmifl, foto¤raflar›n›n internete yüklendi¤ini ve adam›n kad›n ticareti
yapt›¤›n› fark etmifl ve o flehre gitmemifl. Adam, kad›n› arayarak “E¤er
gelmezsen seni internette dünya âleme rezil eder ailenin seni öldürmesini
sa¤lar›m” diyerek tehdit etmifl. 

Ne yapaca¤›n› flafl›ran ve çok korkan kad›n yaflad›klar›n› k›z›yla paylaflm›fl.
K›z› taraf›ndan KAMER’e yönlendirilmifl.

Baflvuru yapan kad›n, ailesinin durumu ö¤renmesi durumunda
öldürülebilece¤ini söyleyerek destek istedi. 

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Foto¤raflarda yüzünün görünmüyor olmas›ndan dolay› kad›n›n tan›namay-
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Baflvurudan sonraki dönemde;
K›z çocu¤u daha uzaktan bir akrabas›yla görüflmeye bafllam›fl.

Evlendirilece¤ini söyleyerek onu kaç›rmas›n› istemifl. Yaflad›¤› ile gelen
sevgilisiyle kaçm›fl.  Ailesinin polise haber vermesi üzerine, flehirleraras› yolda
polisler taraf›ndan yakalanm›fllar. Polislerin k›z›n bulundu¤unu ailesine haber
vermeleri üzerine, kad›n ertesi sabah KAMER’i telefonla arayarak destek istedi.
K›z›n babas›n›n karakolun bulundu¤u ile gitmek üzere yola ç›kt›¤›n›,
ulaflt›¤›nda hem k›z›n› hem de kaçt›¤› kifliyi öldürece¤ini söyledi.

KAMER ne yapt›?
¬ K›z›n ve kaçt›¤› kiflinin bulundu¤u karakol ve ilçenin savc›s› aranarak, aileye

verilmesi durumunda k›z›n öldürülebilece¤ini, daha önce annesinin de, kocas›
taraf›ndan namus ad›na ifllenen bir cinayete kurban gitti¤ini bildirildi. 

¬ Koordinasyon sürdürülerek, ilçenin belediye baflkan›na ulafl›ld›. Belediye
baflkan›yla yap›labilecekler konufluldu. 

¬ Bu sürede k›z bir süre Çocuk fiubesi’nde misafir edilerek ailesine verilmedi. 
¬ Savc›l›ktan izin alarak k›z çocu¤u ile görüflüldü. Görüflmede, kaçt›¤› kifliyle

evlenerek baflka bir ile yerleflmek istedi¤ini söyledi. Yafl›n›n küçük olmas›
sebebiyle, yasal olarak ancak babas›n›n izniyle evlenebilecekti. 

¬ K›z çocu¤unun babas› aranarak görüflmeler bafllat›ld›. Önceleri k›z›n› öl-
dürmek konusunda kararl› görünen baba, görüflmeler s›ras›nda karar›n›
de¤ifltirmeye bafllad›. 

¬ Ailenin ba¤l› oldu¤u afliret k›z hakk›nda ölüm karar› vermiflti. Bunun üzer-
ine; emniyet amiri, savc›, belediye baflkan› ve KAMER’den bir ekip oluflturu-
larak, k›z›n ve birlikte kaçt›¤› erke¤in mensup oldu¤u iki afliretle ayr› ayr›
toplant› yap›ld›. Tüm gün süren görüflmeler sonunda, afliretler ölüm karar›n›
geri alarak k›z›n ve kaçt›¤› kiflinin evlili¤ini onaylad›lar. 

¬ Evlili¤in gerçekleflmesi için baban›n yaz›l› izin vermesi sa¤land›.

Sonuç:
¬ Gerekli yasal ifllemler tamamland›ktan sonra k›z ve sevdi¤i erkek evlendi.

Baflka bir ile yerleflti.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *
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aca¤›na kanaat getirilerek, tehdit eden kiflinin kad›na ulaflabilece¤i tüm ihti-
maller düflünüldü ve önlem al›nd›.

¬ Onu tehdit eden kiflinin ulaflabilece¤i adres ve telefon numaralar› de¤ifltirildi.
¬ Baronun kad›n komisyonuna yönlendirildi.

Sonuç:
¬ Kad›n› tehdit eden kifli,  kad›n›n adresinin ve telefon numaralar›n›n de¤ifl-

mesi sebebiyle ona bir daha ulaflamad›. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

59. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 4.11.2006
Yafl›: 16
E¤itim durum: Okur Yazar   
Medeni durumu: Bekâr
Çocuk say›s›: 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n›n yengesi taraf›ndan KAMER’e baflvuru yap›ld›.

Neden “yarg›land›”?
Annesi, bir iftira yüzünden babas› taraf›ndan öldürülmüfl. Çok küçük

yafltayken bu cinayeti gözleriyle görmüfl. Babas› daha sonra baflka bir kad›nla
evlenmifl. O ve k›z kardefli üvey anneleriyle anlaflam›yorlarm›fl. Babas› da onu
evden uzaklaflt›rmak için uzak bir akrabas›yla niflanlam›fl. Niflanl›s› askerdey-
mifl.  Bir süre sonra k›z›n niflan› bozmak istemesi üzerine, babas›, niflanl›s›n›n
ailesine “Gelininizi flimdiden evinize götürün. O¤lunuz askerden dönünce
evlendirirsiniz”  demifl. 

Niflanl›s›n›n ailesi ile yaflamak zorunda kalan k›z›n durumundan endiflele-
nen bir akrabas› KAMER’i telefonla arad›. K›z çocu¤unun konuflmak istedi¤ini
söyleyerek bir telefon numaras› verdi.  Verilen telefon numaras› aranarak k›z
çocu¤uyla görüflüldü. Babas›n›n onu eve götürmek üzere almaya geldi¤ini,
niflanl›s›n›n iki ay sonra gelece¤ini ve bu sürede babas›n› onu evlendirmekten
vazgeçirmeye çal›flaca¤›n› söyledi.  
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¬ S›¤›nma evinde bir süre kalan kad›n kendisine çok kötü muamele yap›ld›¤›n›
söyleyerek KAMER’e ikinci kez baflvuru yapt› ve baflka bir ilde bulunan
teyzesinin yan›na gitmek istedi¤ini söyledi.

¬  Kad›n›n iste¤i do¤rultusunda, baflka bir flehirde yaflayan teyzesiyle iletiflim
kurabilmesi sa¤land›. Teyzesi ona destek olaca¤›n› söyledi.

¬  Yol masraflar› ve ihtiyaçlar› karfl›land›.

Sonuç:
¬ Teyzesinin yan›nda yafl›yor. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

61. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 15.11.2006
Yafl›: 39
E¤itim durumu: Okuryazar    
Medeni durumu: Dul
Çocuk say›s›: ‹ki 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n karakol arac›l›¤›yla KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kocas›n› kaybeden kad›n kay›nvalidesi ile birlikte yaflamaya bafllam›fl. Bu

sürede kayn› taraf›ndan sürekli taciz edilmifl. Kayn›, isteklerini reddetti¤i için
kad›na fliddet uyguluyormufl. Bu tacizlerden birine kaynanas› da flahit olmufl.
Bunun üzerine kaynanas› onu kayn›yla evlenmek için zorlamaya bafllam›fl.
Yaflad›klar›na dayanamayan kad›n, bir gece çocuklar›n› da alarak gizlice evden
kaçm›fl. Gidecek bir yeri olmayan kad›n karakola s›¤›nm›fl.  Kad›n karakoldaki
polisler taraf›ndan KAMER’e yönlendirildi. 

Baflvuru yaparak kendisi ve çocuklar› için s›¤›nma evi talebinde bulundu.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
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60.Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 6.11.2006
Yafl›: 23
E¤itim durum: Okur Yazar de¤il    
Medeni durumu: ‹ki defa dinî nikâh ile evlenmifl 
Çocuk say›s›: Üç 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n,  hastanedeki hemflireler arac›l›¤›yla KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n küçük yaflta ailesi taraf›ndan zorla evlendirilmifl. ‹kinci kez hamile

kald›¤›nda, kendi r›zas› olmadan, çok kötü flartlar alt›nda kürtaj olmak zorun-
da kalm›fl. Bunun üzerine kocas›n› terk ederek ailesinin yan›na gitmifl.
Boflanan kad›n bir süre sonra kendi iste¤iyle sevdi¤i bir kifliyle evlenmifl. Bu
evlilik, kaynanas›n›n iste¤i d›fl›nda gerçekleflmifl. Kocas› ve kaynanas›ndan
fliddet yaflamaya bafllam›fl. Bu arada iki k›z› olmufl. Yaflad›¤› fliddetin artmas› ve
iftiralara u¤ramas› üzerine, çocuklar›n› b›rakarak babas›n›n evine geri
dönmüfl. Ailesi onu kabul etmeyince çaresiz kalm›fl ve bir arkadafl›n›n
deste¤iyle ifl bulmak için baflka bir ile gitmifl. Gitti¤i ilde ifl ararken pavyonda
çal›flan bir kad›nla tan›flm›fl. ‹fl bulamayan kad›n mecburen arkadafl›n›n
çal›flt›¤› pavyonda ifle bafllam›fl. Bu arada biriyle tan›flm›fl ve onunla birlikte
yaflamaya bafllam›fl. Bir süre sonra hamile kalm›fl. Birlikte oldu¤u kifli aniden
ortadan kaybolarak onu terk etmifl. Ortada kalan kad›n baflka bir flehre giderek
kalacak bir yer aram›fl. Bir otel sahibi, kad›n›n onunla birlikte olmas›
karfl›l›¤›nda otelinde kalabilece¤ini söylemifl. Hamile kad›n baflka gidecek yeri
olmad›¤› için otel sahibinin teklifini kabul etmifl. Bir süre sonra otel sahibi onu
baflka erkeklerle de birlikte olmaya zorlam›fl. Kad›n boyun e¤mek zorunda
kalm›fl. Yaflad›klar›na dayanamayan kad›n bir gece fenalaflm›fl ve hastaneye
kald›r›lm›fl. Yaflad›klar›n› hastanede çal›flan hemflirelere anlatm›fl. Kad›n,
hemflireler taraf›ndan KAMER’e getirildi.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerlefltirildi. 
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¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›. 

Sonuç:
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

62.Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 18.11.2006
Yafl›: 22     
E¤itim durumu: Okuryazar de¤il
Medeni durumu: Dinî nikâhl›
Çocuk say›s›: Bir 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n KAMER’e flahsen baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›’’?
Kad›n kocas› taraf›ndan kaç›r›lm›fl. Kad›na tecavüz etmifl. Evlenince, adam›n

üçüncü kar›s› olmufl. Evlili¤i süresince fliddet yaflayan kad›n birçok defa intihar
etmeye kalk›flm›fl. Kad›n›n ablas› bir genelevde çal›fl›yormufl. Kocas› kad›na
“Ablan genelevde para kazan›yor, sen de git para kazan” diyerek bask›
yap›yormufl. Geneleve sat›lmaktan korkan kad›n KAMER’e gelerek baflvuru yapt›.

KAMER ne yapt›?
-Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
-Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›
-SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerlefltirildi.

Sonuç:
¬ Bir süre s›¤›nma evinde kalan kad›n daha sonra abisiyle iletiflime geçti. Abi-

sinin deste¤ini alarak onunla yaflamaya bafllad›.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *
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63.Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 20.11.2006
Yafl›: 26     
E¤itim durumu: Okuryazar
Medeni durumu: Evli, ayr› yafl›yor
Çocuk say›s›: Befl 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n avukat arac›l›¤›yla KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›’’?
Kad›n kocas›ndan yo¤un olarak fliddet yafl›yormufl. Ayn› zamanda kocas›

taraf›ndan aldat›ld›¤›n› düflünen kad›n yaflad›¤› fliddetten kurtulmak için
boflanmaya karar vermifl. Baroya giderek boflanmak için hukuksal destek iste-
mifl. Bunu duyan kocas› kad›n› öldürmeye karar vermifl. Evinden kaçan kad›n
baronun arac›l›¤›yla KAMER’e baflvurdu. 

Kocas›n›n her yerde onu arad›¤›n› söyleyen kad›n s›¤›nma evi talebinde
bulundu.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Valilik ve SHÇEK arac›l›¤›yla s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›.

Sonuç:
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor. 
¬ Kad›nla iletiflim sürdürülüyor.

* * *

64. Baflvuru
Baflvuru tarihi: 27.11.2006
Yafl›: 36
E¤itim durumu: ‹lkokul
Medeni durumu: Resmî Nikâhl›
Çocuk say›s›: Bir 
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sevgilisi onu da bebe¤i de istemedi¤ini söylemifl. “Bafl›n›n çaresine bak” diyerek
kad›n› terk etmifl. Çaresiz kalan kad›n durumu ablas›na anlatm›fl. Ablas› “E¤er
ailemiz yapt›¤›n› duyarsa seni öldürür. Çabuk s›¤›nacak bir yer bul ve buray›
terk et” demifl. Kad›n evini terk etmifl. Daha önce varl›¤›ndan bas›ndan haber-
dar oldu¤u KAMER’e gelerek baflvuru yapt›.  

Baflvurusunda, evine dönerse öldürülebilece¤ini söyleyerek s›¤›nma evi
talebinde bulundu.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerlefltirildi.

Sonuç:
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

66. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 15.12.2006
Yafl›: 18
E¤itim durumu: Okuryazar    
Medeni durumu: Bekâr
Çocuk say›s›:

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, jandarma karakolu arac›l›¤›yla KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n ve uzak bir akrabas› evlenmek istemifller. Kendisinin ve evlenmek iste-

di¤i kiflinin ailesi buna karfl› ç›km›fl. Sevdi¤i erkek ailesinin zorlamas›yla baflka
biriyle evlendirilmifl. Buna ra¤men birbirlerinden ayr›lamam›fllar ve gizlice
görüflmeye devam etmifller.  Bir gün gece yar›s›, köyde terk edilmifl bofl bir evde
buluflarak birlikte olmufllar. O s›rada annesi ve üvey annesi kad›n›n yoklu¤unu
fark ederek aramaya bafllam›fllar ve onlar› bulufltuklar› yerde bulmufllar.
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KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n Karakol vas›tas›yla KA-MER’in Acil Yard›m Hatt›’na baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n, alkol ve madde ba¤›ml›s› kocas›ndan a¤›r fliddet görüyormufl.

Uyuflturucu ve alkol ald›ktan sonra kad›n› döverek hastanelik eden kocas›
kendine geldi¤inde “Kendimde de¤ildim. O sebeple dövdüm” diyerek bahaneler
üretiyormufl. Yine alkol ald›¤› bir gün kad›n› öldüresiye döverek balkondan afla¤›
atm›fl. Beli incinen ve kaburga kemikleri k›r›lan kad›n hastaneye kald›r›lm›fl. Bir
süre hastanede yatan kad›n taburcu edildi¤inde, “E¤er eve dönersem bu sefer
beni öldürebilir” diyerek çocu¤uyla birlikte karakola baflvurmufl. Karakol
taraf›ndan KAMER’e yönlendirilen kad›n, s›¤›nma evi talebinde bulundu. 

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›.
¬ Kocas› hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu.
¬ Kad›n çocu¤u ile birlikte s›¤›nma evine yerlefltirildi. 

Sonuç:
¬ Kad›n ve çocu¤u s›¤›nma evinde kal›yor.
¬ ‹letiflim devam ediyor.

* * *

65. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 29.11.2006
Yafl›: 17
E¤itim durumu: Ortaokul
Medeni durumu: Bekâr
Çocuk say›s›:   

KAMER’e nas›l geldi?
Bas›ndan KAMER’i duyan kad›n flahsen baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n sevgilisinden hamile kalm›fl. Hamile oldu¤unu söylemesine ra¤men
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telefonla arayarak yurtd›fl›nda kalabilmesi için ondan boflanarak o ülkedeki bir
kad›nla evlenmek zorunda oldu¤unu söylemifl. Di¤er kad›nla yapaca¤› evlili¤in
kâ¤›t üzerinde kalaca¤›n› ve sahte bir evlilik olaca¤›n› söyleyerek kad›n› ikna
etmifl.  Boflanma davas› bittikten bir süre sonra kad›n›n baflka erkeklerle iliflkisi
oldu¤una dair dedikodular ç›kmaya bafllam›fl. Baflka bir flehirde yaflayan
kocas›n›n ailesi kad›n›n çocuklar›n› zorla elinden alm›fllar. Kad›n çocuklar›n›
görmek için gitti¤inde kay›nlar› taraf›ndan ölümle tehdit edilmifl. Birkaç defa
fliddete u¤rayarak yaralanm›fl. Kocas›n›n, tüm mal varl›¤›n› kendi üstüne
yapm›fl olas›ndan dolay› kad›n ifl aramaya bafllam›fl. Geçici ifllerde çal›flm›fl.
Daha sonra kocas›, erkek kardefllerini arayarak “Kar›m beni aldatt›. Onu
öldürün” demifl. Bunun üzerine kad›n KAMER’e gelerek baflvuru yapt›.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Kad›n›n babas›na ulafl›ld› ve babas› ona destek olaca¤›n› söyledi.
¬ Çocuklar›n›n velayetini almak için dava açt›.

Sonuç:
¬ Kad›n babas›n›n yan›nda yafl›yor.
¬ Maddî olanaklar› olmad›¤› için mahkeme, çocuklar›n›n velayetini ona vermedi.
¬ Belli aral›klarla çocuklar›n› görebiliyor.

* * *

68. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 20.12.2006
Yafl›: 38     
E¤itim durumu: Okuryazar
Medeni durumu: Dinî nikâhl›
Çocuk say›s›: Üç 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n sivil toplum örgütlerinin arac›l›¤›yla KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›’’?
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Sevdi¤i erkek kaçm›fl. Onu da döverek eve getirmifller. Ailesinin olanlar› duy-
mas› üzerine abisi kad›na “Sen bizi rezil ettin. ‹kiniz de öleceksiniz” deyince
öldürülmekten korkan kad›n gece yar›s› evden kaçm›fl. Kar ve so¤u¤a ra¤men
kilometrelerce yol yürüyerek sabaha karfl› flehirleraras› yola varm›fl. Bir kam-
yon floförü durarak onu arabas›na alm›fl. Kad›n öldürülece¤ini anlat›nca onu
karakola götürmüfl. Jandarma taraf›ndan baflvuru yapmas› için kad›n
KAMER’e getirildi. 

KA-MER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Kad›n›n talebi do¤rultusunda s›¤›nma evine yerleflmesi için jandarma ve Acil

Yard›m Hatt› dan›flman›n›n refakatinde SHÇEK’e yönlendirildi. S›¤›nma
evine yerleflmesi sa¤land›.

¬ ‹htiyaçlar› karfl›land›.

Sonuç:
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor. 
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

67. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 15.12.2006
Yafl›: 34     
E¤itim durumu: Okuryazar
Medeni durumu: Boflanm›fl
Çocuk say›s›: Üç

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n KAMER’e flahsen baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›”?
Kad›n SHÇEK’e ba¤l› yetifltirme yurdunda büyümüfl. Bu sebeple annesini hiç

görmemifl ve babas›n› çok az görmüfl. Yetifltirme yurdundan ç›kt›ktan sonra
evlenmifl. Kad›n›n kocas› çal›flmak için yurtd›fl›na gitmifl. Bir süre sonra kad›n›
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yapt›klar›ndan kurtulmak istemifl. Babas›, tecavüzcünün teklifini kabul ederek
paray› alm›fl. Para alarak anlaflt›¤›n› k›z›ndan ve kar›s›ndan gizlemifl. K›z
çocu¤u bir süre sonra babas› taraf›ndan baflka erkeklerle para karfl›l›¤›nda bir-
likte olmaya zorlanm›fl. Yaflad›klar›na dayanamayan çocuk savc›l›¤a giderek
destek istemifl. Savc›l›k taraf›ndan KAMER’e yönlendirilmifl. 

K›z çocu¤u baflvurusunda, yaflad›klar›na dayanamad›¤›n› ve evine dönmek
istemedi¤ini söyledi.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek yetifltirme yurduna yerleflmesi sa¤land›.

Sonuç:
¬ Çocuk SHÇEK’e ba¤l› bir yetifltirme yurdunda kal›yor.

* * *

70. Baflvuru:
Baflvuru tarihi:  27.12.2006
Yafl›: 37     
E¤itim durumu: ‹lkokul
Medeni durumu: Evli, ayr› yafl›yor
Çocuk say›s›: Dört

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, bir akrabas›n›n deste¤iyle KAMER’in Acil Yard›m Hatt›’na flahsen

baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›’’?
Kad›n üvey o¤lu taraf›ndan birçok defa tecavüz u¤ruyor. Üvey o¤lu “E¤er

yapt›klar›m› birilerine söylersen, seni öldürürüm” diye tehdit ediyormufl. Bir
süre sonra yaflad›klar›ndan dolay› kad›n›n psikolojisi bozulmufl. Neden bu hale
geldi¤ini soranlara hiçbir fley söyleyemiyormufl. Bir gün art›k dayanamam›fl ve
yaflad›klar›n› bir akrabas›na anlatm›fl. Akrabas›n›n deste¤iyle KAMER’e
ulaflarak baflvuru yapt›.
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Kad›n, babas› taraf›ndan bafll›k paras› karfl›l›¤›nda kuma olarak zorla
evlendirilmifl. Bu evlili¤inden üç çocu¤u olmufl. Kocas› kad›na sürekli fliddet
uyguluyormufl. Son y›llarda kocas›, birinci efliyle cinsel iliflkiye girerken, kad›n›
bunu izlemeye zorluyormufl.  

Kad›n›n yaflad›¤› fliddet dayan›lmaz hale gelmifl. Gizlice çocuklar›n› alarak
baflka bir ildeki akrabas›n›n yan›na kaçm›fl. Kocas› taraf›ndan aranan kad›n
destek almak üzere bir STK’ ya gitmifl. STK’daki yetkililer taraf›ndan KAMER’e
yönlendirilmifl. 

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Kad›n›n ifl bulmas› sa¤land›.
¬ Çocuklar› için SHÇEK’ten nakdî destek sa¤land›.

Sonuç:
¬ Çal›flmaya bafllayan kad›n çocuklar› ve kendisi için yeni bir hayat kurdu.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

69. Baflvuru:
Baflvuru tarihi:  21.12.2006
Yafl›: 14     
E¤itim durumu: ‹lkokul
Medeni durumu: Bekâr
Çocuk say›s›:

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, savc›l›k arac›l›¤›yla KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›’’?
K›z çocu¤u çal›flt›¤› iflyerinde patronu taraf›ndan ilaçla uyutularak tecavüze

u¤ram›fl. K›z çocu¤u durumu annesine anlatm›fl. Ailesi k›zlar›na tecavüz eden
kifliyle konuflup k›zlar›yla evlenmesini istemifl. Evli ve çocuklar› olan adam, k›z
çocu¤uyla evlenmeyi kabul etmemifl. K›z›n babas›na para teklif ederek
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¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Kad›na yapabilecekleri konusunda bilgi verildi.
¬ Dört ayl›k bir bebe¤in ald›r›lmas› için destek olunamayaca¤› söylenerek veri-

lebilecek di¤er destekler anlat›ld›.

Sonuç:
¬ Kad›n, annesinin deste¤iyle sa¤l›kl› olamayan flartlarda kürtaj olmufl.
¬ Kad›n ailesiyle yaflamaya devam ediyor.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor.

* * *

72. Baflvuru:
Baflvuru tarihi:     28.12.2006
Yafl›: 42     
E¤itim durumu: Okuryazar de¤il
Medeni durumu: Evli, ayr› yafl›yor
Çocuk say›s›: Dört

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n ve k›z› polisler arac›l›¤›yla KAMER’e flahsen baflvuru yapt›. 

Neden “yarg›land›’’?
K›z› kocas› taraf›ndan tecavüze u¤ram›fl. Kad›n, bunun üzerine art›k

kocas›yla ayn› evde kalamayaca¤›n› söyleyerek k›z›n› da alarak evini terk etmifl.
Kocas›na dava açm›fl. Kad›n ve k›z›n›n “aile flerefini kirlettikleri” suçlamas›nda
bulunan kay›nlar› ikisinin de öldürülmesine karar vermifl.  Can güvenli¤i
olmayan kad›n ve k›z› KAMER’e baflvuru yaparak s›¤›nma evi talebinde bulun-
du.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek kad›n ve k›z›n›n s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤-

land›.
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Baflvurusunda; yaflad›klar›n› kocas›na söyleyemedi¤ini bu durumda
kocas›n›n ya da kayn›n›n onu öldürece¤ini söyleyerek destek istedi.

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Psikiyatriye yönlendirildi ve tedavisine baflland›.
¬ Bu süreçte ailesinden destek almaya karar verdi. Kad›n›n talebi do¤rultusun-

da, kad›n›n babas›yla görüflmeler yap›ld›. Babas› kad›na ve çocuklar›na
destek olaca¤›n› söyledi.

Sonuç:
¬ Babas›n›n da deste¤iyle kad›n baflka bir ilde yaflayan erkek kardeflinin

yan›nda çocuklar›yla birlikte yaflamaya bafllad›. 
¬ Kocas› ve üvey o¤lu, kad›n› ve çocuklar›n› her yerde ar›yor.

* * *

71. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 27.12.2006
Yafl›: 23     
E¤itim durumu: ‹lkokul
Medeni durumu: Bekâr
Çocuk say›s›:

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n, KAMER’in grup çal›flmalar›na kat›lm›fl kad›nlar taraf›ndan KAMER’e

yönlendirildi. 

Neden “yarg›land›’’?
Sevgilisi ile iliflkiye giren kad›n hamile kalm›fl. Bu durumu ailesinden sak-

lam›fl. Bir süre sonra annesi, kad›n›n durumundan flüphelenerek onu doktora
götürmüfl ve dört ayl›k hamile oldu¤unu ö¤renmifl. Kad›n, KAMER’e
baflvurarak kürtaj olabilmek için destek istedi. 

KAMER ne yapt›?
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Sonuç:
¬ Kad›n ve k›z› flu anda s›¤›nma evinde kal›yor. 
¬ S›¤›nma evinin oldu¤u ilde yeni bir hayat kurabilmek için ifl ar›yorlar.

* * *

73. Baflvuru:
Baflvuru tarihi: 30.12.2006
Yafl›: 45     
E¤itim durumu: ‹lkokul
Medeni durumu: Resmî nikâhl›
Çocuk say›s›: Dört 

KAMER’e nas›l geldi?
Kad›n bir akrabas›n›n arac›l›¤›yla KAMER’e baflvuru yapt›.

Neden “yarg›land›’’?
Kad›n kocas›ndan yo¤un fliddet görüyormufl. Alkolik olan kocas› onu döverek

soka¤a at›yor ve ölümle tehdit ediyormufl. Kocas› taraf›ndan öldürülmekten
korkan kad›n korkudan hiçbir fley yapamaz hale gelmifl. Kocas›n›n yine onu
döverek soka¤a atmas› üzerine küçük çocu¤unu yan›na alarak k›z kardefline
s›¤›nm›fl. Kocas›  “Eniflten için k›z kardefline gittin, senin onunla iliflkin var”
diyerek kad›n› ve enifltesini ölümle tehdit etmifl. 

Çaresiz kalan kad›n küçük çocu¤uyla birlikte baflvuru yapmak üzere
KAMER’e geldi. Can güvenli¤inin olmad›¤›n› söyleyerek s›¤›nma evi talebinde
bulundu.  

KAMER ne yapt›?
¬ Psikolojik destek almas› sa¤land›. 
¬ Hukuksal dan›flmanl›k almas› sa¤land›.
¬ Kad›n ve çocu¤unun ihtiyaçlar› için nakdî destek verildi.
¬ SHÇEK’le iletiflime geçilerek s›¤›nma evine yerleflmesi sa¤land›.

Sonuç:
¬ Kad›n s›¤›nma evinde kal›yor.
¬ Kad›nla iletiflim devam ediyor. 
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Bu bölümde 2003-2006 y›llar› aras›nda Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu illerinde-
ki KA-MER’lere namus cinayeti tehdidi gerekçesiyle baflvuran kad›nlar›n bilgi-
leri de¤erlendirilmifltir. 

Diyarbak›r KA-MER’in namus cinayetleri konusunda çal›flmaya bafllad›¤› y›l
olan 2003 y›l›nda 23 kad›n, namus cinayeti tehdidiyle karfl›laflt›¤› için baflvuru-
da bulunmufltur. Ayn› nedenle baflvuru say›s› 2004 y›l›nda 31, 2005 y›l›nda ise
31 kifli olmufltur. Bu say› 2006 y›l›nda 73’e ulaflm›flt›r. 4 y›l içinde toplam 158
kad›n baflvurmufltur. 

‹lk üç y›l›n say›lar› birbirine çok yak›nken, say›n›n 2006 y›l›nda neredeyse iki
buçuk kat artmas›n›n çeflitli nedenleri olabilir. Muhtemelen en önemli neden,
2006 y›l›nda KA-MER’lerin Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun 23 flehrinde
merkezler açarak faaliyette bulunmas› sayesinde baflvurular› kolaylaflt›rma-

Namus cinayetleri nedir? 
Ne de¤ildir?

IV

Y›llar Say› (N) Yüzde (%)

2003 23 14,6

21-25 22 19,6

26-30 12 19,6

31-35 14 46,2

Toplam 85 100,0

Baflvuru Y›llar›
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s›d›r. Ayn› zamanda 2003’ten beri yap›lan çal›flmalar konuya duyarl›l›¤›n art-
mas›na, namus cinayetlerinin önlenmesinde çal›flma modellerinin oluflmas›na
ve önlenebilen namus cinayetlerinin duyulmas›na neden olmufltur. Bütün
bunlar da baflvuru say›s›nda art›fla yol açm›fl olabilir.

Baflvuranlarla ilgili genel bilgiler

Tabloda da görüldü¤ü gibi baflvuran kad›nlar›n yar›s›ndan fazlas›n›n
anadili Kürtçeydi. Bu, çal›flman›n yap›ld›¤› illerin, Kürt nüfusun yo¤un olarak
yaflad›¤› Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da yer almas›n›n do¤al bir sonucudur.
Bu bölgelerde Kürt nüfusu fazla olmas›na ra¤men, grubun üçte birinin ana
dilinin Türkçe olmas› anlaml›d›r. Bu durum, namus ad›na ifllenen cinayetlerin
ve yap›lan cinayet giriflimlerinin sadece Kürt kültürüne özgü olmad›¤›, di¤er
kültürlerde de namus konusunda bu tür davran›fllar›n sergilenebildi¤ini
göstermektedir.
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fiehir N %

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi 144 9 1. 1

Diyarbak›r 97 61.4

Mardin (K›z›ltepe- Cizre-Midyat-Nusaybin)  20 12.7

Batman 5  3.2

fi›rnak 1  0.6

Ad›yaman 1  0.6

Bingöl 1  0.6

Hakkari 2 1.3

Tunceli 3 1.9

Kars 3 1.9

Mufl 2 1.3

Urfa 2 1.3

Van 4 5.5

Erzincan 1 1.6

Elaz›¤ 2 1.3

Güney Anadolu Bölgesi 5 3.2

Mersin 2 1.3

Adana 1 0.6

Mersin 2 1.3

Marmara Bölgesi ve Yurtd›fl› 9 5.7

‹stanbul 5 3.2

Yurtd›fl› 4 2.5

Genel toplam 158 100

Yaflad›¤› bölge-fiehir

Anadil N %

Türkçe 49 31,0

Kürtçe-Zazaca 103 65,2

Di¤er-(Arapça-Farsça) 6 3,8

Toplam 158 100

Anadili
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Baflvuranlar›n %91’i Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun çeflitli illerinde
yaflamlar›n› sürdürmekteydi. Bu bölgede yo¤unluk %61 ile KA-MER merkez
flubesinin bulundu¤u Diyarbak›r ilindeydi, Diyarbak›r’› %18 ile Mardin il ve
ilçeleri izlemekteydi. Diyarbak›r ilinin kalabal›k olmas›, KA-MER faaliyet-
lerinin bu flehirde yo¤un olmas›, ayn› zamanda köy, kasaba ve küçük flehirlerde
gizlenmenin büyük flehirlere oranla çok daha zor olmas› nedeniyle büyük
flehirlere kaç›p saklananlar›n bulunmas› bu say›y› art›rm›fl olabilir. Güneydo¤u
Anadolu Bölgesi’nin üç ilinden baflvurular›n %3’ü yap›lm›flt›. Marmara Bölgesi
ve yurtd›fl›ndan 9 (%5,7) baflvuru yap›lm›flt›r. Yurt d›fl›ndan ve ‹stanbul’dan
yap›lan baflvurular telefonla gerçekleflmifltir. Baflvuranlara telefonla ve yaz›l›
iletiflim kurularak destek olunmaya çal›fl›lm›flt›r.

Kad›nlar›n 57’si (%36) bulundu¤u ile göç ederek gelmifl. 27 kifli (%47,4)
evlilik nedeniyle bulundu¤u flehirden baflka bir flehire göç ederek yaflam›n›
sürdürmekte. Kad›nlar›n 26’s› (%45,6) güvenlik nedeniyle göç etmifller.
Güvenlik nedeniyle göç, yerlerinden edilme ve çat›flmalar sonucunda
gerçekleflirken, 1 kifli kan davas› nedeniyle ölüm tehdidinden kaçabilmak
içinde göç etmifltir. ‹fl nedeniyle göç eden 4 kifli bulunmaktad›r. Bunlardan ikisi
eflinin ifli, biri babas›n›n ifli, biri de e¤itim nedeniyle göç etmifltir.
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Baflvuranlar›n demografik bilgileri

Baflvuran kad›nlar›n en küçü¤ü 13, en büyü¤ü 54 yafl›ndayd›. Tüm grubun
yafl ortalamas› ise 26 idi.  Kad›nlar›n %47’si 25 yafl›ndan büyük, %43’ü ise 18-
25 yafl aras›ndayd›. Baflvuru yafl› 18’den küçük olanlar, sadece, %11 lik bir
yo¤unluk oluflturmaktayd›. 

Yafl aral›¤›

Yafl N %

13-17 17 10,8

18-25 68 43,0

26 ve üstü 72 45,6

Bilinmiyor 1 0,6

Toplam 158 100

E¤itim durumu

E¤itim N %

E¤itimsiz 87 55,1

     Okuryazar 34 21,5

     Okuryazar de¤il 53 33,5

‹lk-orta 49 31,0

     ‹lk 31 19,6

     Orta         18 11,4

Lise-yüksek 21 13,3

     Lise 17 10,8

     Yüksek 4 2,5

Bilinmiyor 1 0,6

Genel Toplam 158 100

Göç etmifl mi? N %

Evet 57 36,1

      Göç nedeni

          Güvenlik 26 45.6

          Evlilik-boflanma 27 47.4

          ‹fl 4 7.0

Hay›r 101 63,9

Toplam 158 100,0

Kad›n bulundu¤u ile göçle mi gelmifl? Göç nedeni?
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Baflvuran kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤u 87 (%55,1) hiç e¤itim görmemifl ve
bunlar›n ço¤u okuma-yazma bilmiyor. Grubun üçte biri (49 kad›n; toplam
kad›nlar›n %31’i) ise ilkokul veya ortokul mezunu. Lise ve yüksek e¤itim kuru-
mu mezunlar›n›n oran› çok düflük: 21 kad›n (%13,3). Genel olarak
bak›ld›¤›nda, e¤itim düzeyi artt›kça namus cinayeti nedeniyle baflvuran kad›n
say›s›n›n azalmas› namus cinayetlerini yorumlamak aç›s›ndan önemlidir.
K›zlar›n›n okumas›na izin veren ailelerin, ayn› zamanda onlara k›smen de olsa
hareket edebilme, karar verebilme hakk› vermifl oldu¤u düflünülebilir. Ayr›ca
bu aileler, di¤erlerine göre daha destekleyici ve genifl düflünebilen, en az›ndan
çevre bask›s›na karfl› mücadele etme kapasitesine sahip olabilir. 

Baflvuranlar›n tamam›na yak›n› d›flar›da bir iflte çal›flm›yordu. Çal›flanlar-
dan sadece bir tanesi memuriyet gibi düzenli bir ifle sahipken, di¤er çal›flanlar
tezgâhtarl›k, sekreterlik, pamuk tarlas›nda geçici iflçilik ve di¤er flekilde iflçilik
gibi süreklili¤i olmayan ifllerde çal›fl›yorlard›. 
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Baflvuran kad›nlar›n 56’s› (%34,4) bekâr, 80’i ( %50,6) evli, 12’si (% 7,6)
duldu, 10’u (%6,3) ise evli, ama eflinden ayr› yaflamaktayd›. Dul kategorisi
boflanm›fl ve eflini kaybetmifl kad›nlar› kapsamaktad›r. Evli olup ayr› yaflayan-
lar› ise, efllerinin zulmünden kaç›p ailelerinin veya baflkalar›n›n yan›na
s›¤›nan kad›nlar oluflturmakta.

Kad›nlar›n en küçük evlenme yafl› 13, en geç evlenme yafl› ise 39’dur. Evlilik
yafl› ortalamas› 19’dur. Tabloda görüldü¤ü gibi 25 yafl›ndan sonra evlenen
kad›nlar›n say›s› sadece 7 (%7,4), evli kad›nlar›n yar›s› 46 kifli (%48,9) 18-25
yafl aras›nda evlenmifl. Yar›s›na yak›n bölümü ise 41 kifli (%43,6) yasal evlilik
yafl›n›n alt›nda, yani 13-17 yafllar› aras›nda evlenmifl/evlendirilmifltir. Bu
sonuçlara bak›ld›¤›nda kad›nlar›n yar›s›n›n 18 yafl›ndan daha büyük bir yaflta
evlenmesi en az›ndan evlili¤e haz›rlanmada bedensel ve ruhsal geliflmelerinin
gerçekleflebilmesi için olumlu görülse de, 19 yafl ortalamas› okuyan k›zlar›n
evlenme yafl ortalamas›n›n çok alt›ndad›r. Daha da olumsuz olan ise evli
kad›nlar›n yar›s›na yak›n›n henüz çocuk yaflta evlendirilmifl olmas›d›r. 

Evlilik yafl aral›¤› N %

13-17 41 43,6

18-25 46 48,9

26 ve üstü 7 7,4

Toplam 94 100,0

Evlilik yafl›

Evlenme flekli N %

Nas›l evlendi¤i bilinmiyor 4 3,9

Görücü usulü 50 49,0

Akraba evlili¤i 17 16,7

Anlaflarak 13 12,7

Zorla 11 10,8

Kaçarak 7 6,9

Toplam 102 100,0

Evlenme flekli

Çal›fl›yor mu? N %

Evet 13 8,2

     ‹flçi 12 92,31

     Memur 1 7,69

Hay›r 145 91,8

Toplam 158 100,0

‹fl Durumu

Medeni Durumu N %

Bekâr 56 35,4

Evli 80 50,6

Dul 12 7,6

Evli ayr› yafl›yor 10 6,3

Toplam 158 100

Medeni Durum
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Baflvuran kad›nlar en fazla kendi efllerinin fliddetine maruz kalmaktayd›: 74
kad›n (%46,8). En kalabal›k ikinci grup, kendi ailesinden fliddet görenlerdir: 60
kad›n (%38). Ailede fliddeti uygulayanlar›n bafl›nda baba (43 kifli; %27,2)
gelmekte, ayr›ca erkek kardeflin (6 kifli; %3,8) ve annenin (5 kifli; %3,2) de
fliddet uygulad›¤› görülmektedir. Eflinin ailesinden fliddet gördü¤ünü belirten
15 kad›n (%9,5) bulunmaktayd›. Burada fliddeti uygulayanlar aras›nda kad›n›n
kayn›, üvey o¤lu da bulunmaktayd›. Tecavüzcüden, erkek arkadafltan, yaflad›¤›
kurum çal›flan›ndan, kaç›ran kifliden, telefonla arayan kifliden, toplumdan
fliddet gördü¤ünü belirtenler ise 9 (%5,7) kifli idi. 

fiiddet görme sürelerine bak›ld›¤›nda ço¤unlu¤u 73 kifli (%46,2) yaflad›¤›
fliddetin 1 kez ile 1 y›l boyunca sürdü¤ünü belirtmekteydi. fiiddetin 2-5 y›l
aras›nda sürdü¤ünü belirtenlerin say›s› 56 (%35,4), 5 y›ldan daha uzun süredir
fliddet görmekte olanlar ise 29 kifli (%18,4) idi

fiiddeti uygulayan N %

Kad›n›n ailesi 60 38,0

Eflin ailesi 15 9,5

Efl 74 46,8

Di¤er 9 5,7

Toplam 158  100,0

Kad›nlar›n namus ad› alt›nda öldürülme
tehdidi d›fl›nda yaflad›klar› fliddet öyküsü

fiiddet süresi Say› %

0-1 y›l 73 46,2

2-5 y›l 56 35.4

6 y›l ve üstü 29 18.4

Toplam 158 100,0

fiiddet Süresi

Görücü usuluyle evlenen kad›nlar 50 kifli olup grubun yar›s›n› (%49)
oluflturmaktayd›. Akraba evlili¤i yapan 17 kifliden (%16,7) 6’s› berdel olarak
verilmifl. Zorla evlendirilen 11 (%10,8) kad›n›n bir k›sm›, kuma olarak
evlendirilmifl olup, grup içinde toplam kuma say›s› 11’dir. Anlaflarak 13
(%12,7) ve sevdi¤ine kaçarak 7 (%6,9) evlenen kad›nlar›n oran› ise çok
düflüktür. Grup içinde bu flekilde evlenenlerin bir k›sm› seçimleri nedeniyle
öldürülmek istenmifltir.

Çocuk say›s› 1- 10 aras›nda de¤iflmekte. Kad›nlardan 24’ünün (%52) 1
çocu¤u, 20’sinin (%17,4) 2 çocu¤u, 17’sinin (%14,8) 3 çocu¤u bulunmakta.
Üç-befl çocu¤u olan kad›n say›s› 23 (%21) ve 5’ten fazla çocu¤u olan kad›n
say›s› ise 7 (%6). Evli olan 16 (%13,9) kad›n›n çocu¤u yok. Kad›nlardan 8’i
(%7) hamile. Hamile kad›nlardan 6’s› bekâr olup tecavüz sonucu hamile
kalm›flt›r. Bekâr kad›nlardan 6’s›n›n evlilik d›fl› çocu¤u bulunmaktad›r.
Tecavüz sonucu hamile kalan kad›nlar›n bir k›sm› çocu¤unu do¤urup
yetifltirme kurumuna veya evlatl›k olarak verirken, di¤er k›sm› kürtaj yoluyla
gebeli¤ini sonland›rm›flt›r.

Çocuk say›s› N %

1-3 60 52,2

     1 çocuk 24 20.9

     2  " 20 17.4

     3  " 17 14.8

3 ve üstü 31 27,0

     4 çocuk 10 8.7

     5 " 13 11.3

     6 ve fazla 7 6.0

Yok 16 13,9

Hamile 8 7,0

Toplam 115 100,0

Çocuk say›s›



- 133132 - ‹stersek biter Namus cinayetleri nedir? Ne de¤ildir? - 133

Ölüm karar›nda etkili olan kiflilerin büyük ço¤unlu¤unun ( 107 kifli; %67,7)
hiçbir e¤itimi yoktur. 65 kifli (%41,1) okuryazar bile de¤ilken, 42 kifli (%26,6)
e¤itim almamakla birlikte okuryazard›r.

‹lkö¤retim görmüfl 39 kifli (%24,7) ile e¤itimsizleri izlemekte, bunlardan
ilkokul mezunu olanlar 31 kifli ile (%19,6), ortaokul mezunu 8 kifli(%5,1), lise
ve yüksekokul mezunu olanlar 12 kiflidir (%7,6), lise mezunu 11 kifli olup
(%7,0) yüksekokul mezunu olanlar›n say›s› ise sadece 1’dir (%0,6).

Veriler e¤itim düzeyi yükseldikçe namus cinayetine karar verme oran›nda
azalma oldu¤unu göstermekte. Grubun neredeyse tamam›n›n hiç e¤itim
görmemifl veya çok az e¤itim alm›fl olmas› dikkat çekicidir, e¤itim düzeyi ile
namus ad› alt›nda öldürme karar› aras›ndaki ba¤lant› üzerinde düflünmeyi
gerektirecek önemli bir veridir. 

Ölüm karar› verenin e¤itim durumu N %

Okur yazar de¤il 65 41,1

Okur yazar 42 26,6

‹lkokul 31 19,6

Orta okul 8 5,1

Lise 11 7,0

Yüksekokul 1 0,6

Toplam 158 100,0

Ölüm karar›nda etkili olan kiflilerin e¤itim durumu

Ölüm karar›nda etkili olan kiflilerin N %
ekonomik durumu

Kötü 59 37,3

Orta 76 48,1

‹yi 23 14,6

Toplam 158 100,0

Ölüm karar›nda etkili olan kiflilerin ekonomik durumu

Ölüm karar› ile ilgili bilgiler

Ölüm karar›n› veren gruplar içinde kad›n›n ailesi en üst s›rada yer almak-
tad›r: 56 kad›n (%35,4) için kendi ailesi ölüm karar› alm›flt›r. Kad›n›n ailesi
içinde verilen kararda etkili olan kiflilerin bafl›nda baba geliyor (37 kifli; %23),
onu a¤abey ve amca izliyordu.

Ölüm karar›n›n verenler içinde ikinci s›ray› efller al›yor: 55 kifli (%34,8). 19
kad›n (%12) içinse, hem eflin ailesi hem de kad›n›n ailesi ölüm karar alm›flt›.

Di¤erleri grubunu, 8 (%5,1) kifli ile kaç›ran, taciz eden, tecavüz eden tecavüz
veya tacizi saklamak için aile meclisinin toplay›p ölüm karar› ald›rmaya
çal›flm›fl kifliler ve toplum oluflturmaktayd›

Sadece efl ve eflin ailesinin kararda etkili oldu¤unu bildiren 5 kifli (%3,2)
bulunmaktayd›. Tabloda çok net olarak görülen kad›n›n ailesindeki kifliler
ölüm karar›n› vermekte ve s›kl›kla da baban›n karar› uygulanmaktayd›.
Kad›n›n ailesinden sonra, kad›n›n efli burada baban›n yerini alm›fl, yarg›lay›p
cezaland›ran konumunu o devralm›fl görülmekte. Çarp›c› olan bir baflka bulgu
ise her iki aile, efl, toplumun ortak ald›¤› “hepsi” grubunun sonuçlar›yd›. 

Ölüm karar›n› verenler kim/kimler N %

Kad›n›n ailesi 56 35,4

Eflin ailesi 15 9,5

Efl 55 34,8

Di¤er 8 5,1

Hepsi 19 12,0

Efl ve ailesi 5 3,2

Toplam 158 100,0

Ölüm karar›n› verenler kim/kimler



tecavüzü ve sonucunda hamilelik, day›s›n›n tecavüzü ve hamilelik, üvey o¤lu
taraf›ndan tecavüz fleklindeydi. 

Tecavüze u¤rayan kad›nlardan bir k›sm› bu durumunu aç›klam›fl, bu da
haklar›nda öldürülme karar› verilmesine neden olmufltur. 14 kifli (%8,9),
evlilik d›fl› hamilelik yaflad›¤› için ölüm tehdidi alt›ndayd›. Kad›nlar›n 11’i
(%7,0), kendilerine uygulanan zulüm, fliddet ve bask› sonucunda evden
kaçt›klar› için, 9 kad›n (%5,7) çeflitli nedenlerle bekâretlerini kaybettikleri için
ölüm cezas›na hükmolunmufl.

Namussuzlukla suçlanma, geçmiflinde seks iflçisi olma, gece klubünde
çal›flma, kan davas›, kocas›ndan ayr›lmadan ikinci evlili¤i kabul etmedi¤i ve
boflanma istedi¤i için ölümle cezaland›r›lmak istenmifltir. 

Ölüm karar›n›n verilip verilmeyece¤i konusunun aile meclisinde tart›fl›lmas›
veya olay›n konuflulmaya bafllanmas›ndan sonra geçen zaman ile karar›n
uygulanmaya konmas› aras›ndaki süre kad›nlar›n %89,9 (n:142) 1-3 ay
aras›ndad›r. Bu karar›n ço¤unlukla %22,2 (n.88) ilk bir ay içinde verilmifl
oldu¤u görülmektedir. Az say›da 16 (%10,1) kad›n›n ölüm karar›n›n verilmesi
4-11 ay aras›nda olmufltur.

Veriler kad›nlar›n öldürülme karar› verildi¤i andan uygulamaya geçilen süre
aras›nda fazla bir zaman olmad›¤›n› aç›kça göstermektedir. Bu durum konu ile
ilgili çal›fl›rken ne denli çabuk hareket edilmesi gerekti¤inin önemini göster-
mektedir.
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Ölüm karar›da etkili olan kiflilerin ekonomik durumu ço¤unlukla orta (76
kifli; %48,1), daha sonra 59 kifli (%37,3) ile kötü ve 23 kifli(%14,6) ile iyidir.
Tabloda görüldü¤ü gibi ekonomik durum ile ölüm karar›n› verme aras›nda bir
ba¤lant› görülmemektedir. Her ekonomik düzeyden kifliler kararda etkili rol
alabilmektedirler. 

Ölüm karar› çeflitli nedenlerle verilmiflti. ‹taatsizlik 37 kifli ile (%23,4) önce-
likli nedendi. ‹taatsizlik çeflitli flekillerde de¤erlendirilmekteydi: ailesinin iste-
di¤i kifliyle evlenmeyi reddetme; kayn›yla, babas›yla cinsel iliflkiyi reddetme;
fuhufla zorlan›p bunu kabul etmeme; zorla evlendirilmeyi kabul etmeme;
k›z›na tecavüz eden kocas›n› flikâyet etme gibi evdeki yaflam içinde kad›nlar›n
babalar›, kocalar›, a¤abeyleri ya da di¤er aile büyüklerinin talimatlar›n› yerine
getirmemeleri, itiraz etmeleri, söze kar›flmalar› fleklinde olabilmektedir.

Kad›nlar›n 27’si (%17,1) iftiraya u¤rad›klar› için öldürülmelerine karar ver-
ildi¤ini belirtmiflti. ‹ftiralar, birtak›m dedikodular ç›kar›lmas›, as›ls›z hikâyeler
anlat›lmas›, d›flar›ya ç›kt›¤›, süslenip boyand›¤› ya da farkl› giyindi¤i için
orospu olarak damgalanmak fleklindeydi. 23 kifli (%14,6) sevdi¤i kifliyle
bulufltu¤u veya onunla kaçt›¤› veya baflka bir erkekle iliflki yaflad›¤› için, 19 kifli
(%12) tecavüze veya tacize u¤rad›¤› için, haklar›nda ölüm karar› verilmiflti.
Tecavüz veya tacizlerin da¤›l›m› flöyleydi: Patronu taraf›ndan tecavüze
u¤rama, baba tecavüzü, babas›n›n tecavüzü sonucu hamilelik, amcas›n›n
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Ölüm karar› süresi N %

1-3 ay 142 89,9

     1 aydan k›sa 88 22.2

     2 ay 35 12.0

     3 ay 19

4-11 ay 16 10,1

Toplam 158 100,0

Ölüm karar› ne kadar sürede verildi?

Ölüm karar› nedeni N %

‹taatsizlik 37 23,4

‹ftir 27 17,1

Sevdi¤iyle buluflma-kaçma 23 14,6

Tecavüz-tacize u¤rama 19 12,0

Evlilik d›fl› hamilelik 14 8,9

Evden kaçma 11 7,0

Bekâret kayb› 9 5,7

Di¤er 18 11,4

Toplam 158 100,0

Ölüm karar›n›n verilme nedeni



Efl ve eflin ailesinden destek gören kad›nlar›n say›s› yaln›zca toplamda 4’tür:
2 kad›na efli, birine kay›nvalidesi ve birine de üvey o¤lu destek vermifltir.
Verilere göre destek olanlar›n tamam›na yak›n›n› kad›nlar oluflturmaktad›r. 

Bu sonuçlar, konuyla ilgili yap›lacak mücadelede kad›na verilen deste¤in
eksikli¤ini net olarak göstermektedir. Bu konuda yap›lan kad›n çal›flmalar›n›n,
kad›n merkezlerinin, s›¤›naklar›n, psikolojik destek merkezlerinin, hukukî
dan›flmanl›k merkezlerinin artmas›n›n önemi ortadad›r. 
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Destek olan var m›? N %

Evet 43 27,2

     Kad›n›n ailesi 39

     Efl ve eflin ailesi 4

Hay›r 115 72,8

Toplam 158 100,0

Ailede kad›na destek olan var m›?

Ailede etkili kifli N %

Baba 62 39,2

Amca 1 0,6

A¤abey 7 4,4

Hepsi 11 7,0

Kay›npeder 11 7,0

Efl 47 29,7

Kad›n›n ailesi 5 3,2

Kayn› 5 3,2

Eflin ailesi 8 5,1

Kaç›ran kifli 1 0,6

Toplam 158 100,0

Ailede sözü geçen etkili kifli kim?

Kad›nlardan 23’ü (%14,6) ölüm karar›n› kendisinin uygulamas› için inti-
hara zorlanm›flt›r. Bu sonuçlar yöredeki intihar ve namus cinayetleri
aras›ndaki ba¤› göstermek için önemlidir.

7 kad›n›n ailesinde önceden namus gerekçesiyle haklar›nda ölüm karar› ve-
rilen, intihara zorlanan veya öldürülenlerden, 2’si kad›n›n kendisi, 2’si k›z›,
2’si annesi ve 1’i ise ablas›d›r. Bu say› küçük olsa da, daha once namus
cinayetine kurban edilmifl veya bu tehditle karfl› karfl›ya kalm›fl kiflilerin varl›¤›
tehdidin gerçekçili¤ini vurgulamaktad›r. 

Kad›n›n destek kaynaklar›
Destek gören kad›nlar›n say›s› çok düflüktür: 43 kifli (%27,2). Büyük bir

ço¤unluk, yani 115 kifli (%72,8) bu süreçte hiçbir flekilde destek görmemifltir.
Destek olan kifliler genellikle kad›n›n kendi ailesinden kiflilerdir: 15 kad›na
annesi, 10 kad›na ablas› ve 4 kad›na a¤abeyi destek olmufltur. Destek sa¤layan
di¤er aile fertleri ise k›z›, enifltesi, yengesi, kuzenleridir. Bir kad›na da arkadafl›
destek olmufltur. 

‹ntihara zorland› m›? N %

Evet 23 14,6

Hay›r 135 85,4

Toplam 158 100,0

Kad›n intihara zorland› m›?

Daha once öldürülen veya ölüme zorlanan N %

Var 7 4,4

    Kendisi 2

    K›z› 2

    Abla 1

    Annesi 2

Yok 151 95,6

Toplam 158 100,0

Ailede namus ad›na öldürülen ya da intihara zorlanan var m›?



KA-MER’e baflvurdu¤u s›rada kad›nlar›n 122’sinin (%77,2) nüfüs cüzdanlar›
yanlar›ndayd›, 20 kiflinin (%12,7) nüfusa kay›tlar› vard›, ama nüfüs cüzdanlar›
yoktu, 11 kiflinin (%7,0) nüfus kayd› ve cüzdan› vard›, yanlar›na almam›fllard›,
5 kad›n›n (% 3,2) ise hiçbir kayd› yoktu. KA-MER 11 kad›n›n nüfüs cüzdan›
ç›karmas›n› sa¤lam›flt›r. Kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤unun KA-MER’e baflvur-
duklar› s›rada nüfus cüzdanlar›n› yanlar›nda getirmeleri sevindiricidir. Bunun
sebebi bölgede zaman zaman kimlik sorulmas› olabilece¤i gibi, kad›nlar›n KA-
MER’e baflvurmadan önce ald›klar› bilgiler neticesinde nüfus cüzdanlar›n›
yanlar›nda getirmeleri de olabilir. 

- 139

Ailede sözü geçen kiflilerin da¤›l›m› flöyledir: baba (%39,2), efl (%29,7),
kay›npeder (%7,0), hepsi (kad›n›n ailesindeki, eflin ailesindeki kifliler) (%7,0),
eflin ailesi (%5,1), a¤abey (%4,4), kad›n›n ailesinin tümü (%3,2), kayn› 5
(%3,2), amca 1 (%0,6) ve kaç›ran kifli 1 (%0,6).

KA-MER’e baflvuru ve sonras› ile ilgili bilgiler.

KA-MER’e yap›lan baflvurular›n da¤›l›m› flöyledir: Kendi baflvuran 28
(%17,7), akrabas› taraf›ndan getirilen 17 (%10,8), avukatlar› arac›l›¤›yla
baflvuran 16 (%10,1), polis-hastane gibi resmî kurumlar taraf›ndan yön-
lendirilen 43 kad›n (%27,2) bulunmaktad›r. Asl›nda hastane taraf›ndan yön-
lendirilen sadece 1 kad›n vard›r, son kategorideki 42 kad›n polis taraf›ndan
yönlendirilmifltir. Sivil kad›n kurulufllar› 3 kad›n›, bas›n mensuplar› 8 kad›n›
KA-MER’e yönlendirmifltir; dolay›s›yla sivil kurulufllardan yönlendirilen toplam
11 kifli (%7,0) vard›r. Sokakta ne yapaca¤›n› bilmez flekilde dolafl›rken ken-
disiyle ilgilenen tan›mad›¤› kifliler taraf›ndan KA-MER’e getirilen 29 kad›n
(%18,4) ve telefonla baflvuruda bulunan 14 kad›n (%8,9) olmufltur. 
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Nüfusa kay›t durumu N %

Hiçbir kayd› yok 5 3,2

Kayd› var, ama nüfus cüzdan› yok 20 12,7

Kayd› ve cüzdan› var, ama yan›na almam›fl 11 7,0

Nüfus cüzdan› yan›nda 122 77,2

Toplam 158 100,0

Baflvurdu¤u s›rada nüfusa kay›t durumu

KA-MER'in yapt›klar› N %

Can güvenli¤inin sa¤lanmas› 132 83,5

Psikolojik destek almas› için yönlendirme 153 96,8

S›¤›nma evlerinde bar›nmas›n› sa¤lama 103 65,2

Hukusal yard›m destek sa¤lama 103 65,2

Sa¤l›k muayenesi ve tedavisini sa¤lama 25 15,8

Nüfus cüzdan› ç›kar›lmas› 13 8,2

Aile görüflmeleri 9 5,7

‹fl imkânlar› sa¤lama 10 6,3

Bilgilendirme 4 2,5

KA-MER ne yapt›?

Baflvuru flekli N %

Kendi 28 17,7

Akraba 17 10,8

Avukat 16 10,1

Resmî kurum-kurulufl (polis-hastane) 43 27,2

Sivil kurulufl (kad›n merkezi- bas›n) 11 7,0

Yabanc› 29 18,4

Telefon 14 8,9

Toplam 158 100,0

KA-MER'e basvuru flekli



baflvuruldu¤unda sald›r›ya u¤rad›¤› için hastanede iken ba¤lant› kuruldu,
ancak a¤›r yaral›yd› hayat›n› kaybetti. 2’si (%1,3) akraba yan›nda yafl›yor, 1’ini
(%0,6) efli sahiplendi.

Memnuniyet verici olan sonuçlara detayl› olarak bakarsak, kad›nlar
sa¤, ama ba¤›ml› olduklar› örnekler

Baz› kad›nlar s›¤›nma evi sonras› uzak akrabas›n›n yan›na yerleflti, baz›lar›
ailesi ile yaflamaya devam ediyor, baz›lar›n› kad›n›n kendi ailesi sahiplendi.
Kimisi kürtaj olup ailesinin yan›nda yaflamaya devam ediyor, kimisi ablas› ile
yafl›yor. Kimisi s›¤›nma evinde kald›ktan sonra aileyle görüflülerek yanlar›na
döndü. Kimisi abisinin yan›na gitti. Kimisi s›¤›nma evinde kald›ktan sonra
uzak akrabas›n›n yan›na yerleflti. Birini efli sahiplendi, onunla yafl›yor. Kimileri
s›¤›nma evine yerlefltiler, daha sonra ifle bafllad›lar. 

Daha fazla yüz güldürücü olanlar, kad›nlar›n sa¤ ve ba¤›ms›z olduklar›
örnekler 

Kimi kad›nlar baflka bir yerde yeni bir hayat kurdu, kimisi yurtd›fl›na ç›kt› ve
evlendi, yurtd›fl›nda yaflamaya bafllad›. Eflinden boflanarak çocuklar›yla
yaflamaya devam edenler var. Kimi örneklerde anne babadan ayr›ld›, k›z›n›
yan›na ald›, ev tutuldu ve efl ceza ald›, sevgilisi ile evlendi, kaçt›¤› kifli ile
evlendirildi, s›¤›nma evi sürecinde dava sonucu çocuklar›n› ald› onlarla
yafl›yor, s›¤›nma evi sonras› ifle yerleflti vs. 

Koruma alt›nda yaflayanlar; s›¤›nma evinde do¤um yapt›, ifle bafllad›, çocuk
yetifltirme yurdunda kal›yor, anne k›z s›¤›nma evinde kal›yor, SHÇEK deste¤i ile
okuluna devam ediyor halen s›¤›nma evinde, zengin bir aileye evlatl›k olarak
verildi.

Ba¤lant› kurulamayanlar, s›¤›nma evi sonras› iletiflim kesildi. 

‹çimizi ac›tanlar:
Tecavüzcüsüyle evlendirildi.
Eflini öldürmemek için kendini öldürdü.
Yaral›yd›, kaybettik. 

Ufuk Sezgin
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KA-MER namus cinayeti tehdidiyle karfl› karfl›ya olduklar› için baflvuran
kad›nlar›n 153’ünü (%96,8) psikolojik destek almas› için yönlendirdi,
132’sinin (%83,5) can güvenli¤inin sa¤lanmas›na yard›mc› oldu. 103’ünün
(%65,2) s›¤›nma evlerinde bar›nmas›n›, 103’ünün (%65,2) hukukî yard›m
almas›n›, 25’inin (%15,8) sa¤l›k muayenesi ve tedavisini, 13’ünün (%8,2)
nüfus cüzdan›n›n ç›kar›lmas›n›, 10’una ifl imkân›, 9’unun aile görüflmesinin
yap›lmas›n›, 4’ünün istediklerinde ulaflabilecekleri kaynaklar konusunda bil-
gilendirilmesini sa¤lad›.    

Baflvuran tüm kad›nlar›n gereksinim duydu¤u konularda destek verilirken,
ihtiyaç duyulan maddî destekler de sa¤lanm›flt›r.

Yukar›daki verilerden de görüldü¤ü üzere, baflvuran her kad›na birden fazla
konuda destek verilmifltir.          

KA-MER’e baflvuranlar›n 53’üyle (%33,5) gereken müdahale yap›ld›ktan
sonra iletiflim kesildi. 42’si (%26,6) hayat›n› baflka flehirde, baflka ülkede
kurdu, bunlar›n baz›lar› sevdikleriyle evlendiler. 34kifli (%21,5) kendi iste¤iyle
ailesiyle veya ailesinin fertlerinden biriyle (abla, a¤abey) yaflamaya devam
ediyor. 17 ‘si (%10,8) eflinden-ailesinden ayr› yafl›yor, eflinden ayr›lanlardan
birinin efli ceza ald›. KA-MER’e baflvuran kad›nlar›n 6’s› (%3,8) s›¤›nma evin-
de, çocuk esirgeme kurumunda, bir ailenin yan›nda evlatl›k olarak,
tecavüzcüsüyle evlendirilmifl olarak yaflam›n› sürdürmekte. 3’ü (%1,9)
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Sonuç Say› %

Öldü 3 1,9

Kendi ailesiyle yafl›yor 34 21,5

Baflka yerde hayat kurdu 42 26,6

‹letiflim kesildi 53 33,5

Ayr› yafl›yor 17 10,8

Efl sahiplendi 1 0,6

Akraba yan›nda 2 1,3

Di¤er 6 3,8

Toplam 158 100,0

Sonuç



Feminizmin asl›nda bir fark etme ve de¤ifltirme süreci oldu¤unu düflünüy-
oruz. Bu yaz›da feminizmle ç›kt›¤›m›z yolculu¤u anlatmak istiyoruz. 

Bafllarken ilk fark›ndal›¤›m›z ‘fliddet’le ilgiliydi. Her birimiz do¤rudan ya da
dolayl› fliddet ma¤duru oluyorduk. Gözalt›nda, sokakta, iflyerlerimizde, hele de
evlerimizde... 

Neydi bu fliddet? 
Bu kadar can yakmas›na ra¤men, niye herkes birbirine, herhangi bir ifl

yap›yormufl gibi do¤al bir biçimde fliddet uyguluyordu?
Bize kad›n oldu¤umuzu her yerde hat›rlat›yorlard›. Bunu fark etmeyen,

hat›rlamayan sadece biz miydik?
Bu sorular, bizim ev içi denen mahrem alan›, ev içindeki konumlar›m›z› fark

etmemizi sa¤lad›. fiiddetin en konuflulmayan, en normalleflmifl, en al›fl›lm›fl
biçimi ev içinde yaflan›yordu. fiiddetin bu k›sm›n› konuflmak ya yad›rgan›yor,
ya hafife al›n›yordu. Çünkü daha önemli fliddet biçimleri vard› konuflulacak:
Gözalt›ndaki, sokaktaki fliddet... 

Biz en zor olandan bafllad›k. Yaln›zlaflmay›, d›fllanmay›, afla¤›lanmay› göze
alarak. Pek ço¤umuz, fliddet meselesi üzerine düflünmeye önce gözalt›ndaki,
sokaktaki biçimine bakarak bafllam›flt›k. Daha sonra fliddetin farkl› biçimleri
aras›ndaki ba¤› kavrad›k, asl›nda ev içinde yaflananlar›n bütün fliddet
çeflitlerinin bafllang›ç noktas› oldu¤unu gördük. 

Kad›n çal›flmas› yapma fikrini tart›flmaya bafllad›¤›m›z anda, çevremizdeki-
ler ne yapmam›z, nas›l yapmam›z, kiminle çal›flmam›z gerekti¤i konusunda
ak›l vermeye bafllad›.

Herkes masummufl gibi davran›yordu. Hiç kimse erkek egemen sistemin ken-
disini de etkilemifl olaca¤›n› düflünmek bile istemiyordu. 

Böylece cinsiyetçili¤in ne kadar içselleflti¤ini, benimsendi¤ini, nas›l
kendimize, bütün yak›nlar›m›za, bütün kurulufllara ve kiflilere bakmam›z
gerekti¤ini fark ettik. Tam da bu nedenle ba¤›ms›z örgütlenmemiz gerekti¤inin
bilincine vard›k.  

‹nsan haklar›ndan, kad›n›n insan haklar›ndan yana oldu¤umuzu aç›klasak
da, ba¤›ms›zl›k ile tarafs›zl›k aras›ndaki fark›n kolay anlafl›lmayaca¤›n› bili-
yorduk. Buna ra¤men ba¤›ms›z örgütlenmeyi seçtik. 

Birlikte çal›flaca¤›m›z ve destek olmay› planlad›¤›m›z kad›nlar›n büyük
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KAMER’in kad›n›n insan haklar› için yürütmekte oldu¤u çal›flmalar› en
anlafl›l›r biçimde anlatabilmek için, al›fl›lm›fl dilin ötesinde bir dil kullanmak
gerekti¤ini fark ettik. Bize göre, “ne ifl yap›yoruz, nerelerde çal›fl›yoruz, kaç
kad›n fliddet yafl›yor, kaç›na destek olduk, namus ad›na ifllenen cinayetler
konusunda neler yapt›k” gibi sorulara yan›t vermenin ötesine ancak böyle bir
dil üreterek geçebiliriz.

Tüm bu ifller önemli elbette, ama tek bafl›na düflünülmemeleri gerekiyor. Her
biri, birbirimizden ö¤renmemizi, kad›n politikam›z› oluflturmam›z› sa¤layan
sürecin parças› olarak anlaml›. 

KAMER’i anlatabilmek için, “nas›l bafllad›k, çal›fl›rken birbirimizden neler
ö¤rendik, neler fark ettik, neler de¤ifltirdik, nereye gidiyoruz” gibi sorular›
yan›tlayarak karfl›l›kl› ö¤renme süreci üzerinde durman›n daha do¤ru
olaca¤›n› düflünüyoruz.

KAMER, resmî olarak 1997 y›l›nda kuruldu. Ama bu tarihin öncesindeki
çal›flmalar da önemliydi. KAMER fikri 1993-95 y›llar›nda,  fliddetin dorukta
oldu¤u dönemlerde olufltu. 1997 y›l›nda yasal bir statü edindi. Sonraki y›llarda
da çal›flma alan›n› sürekli geniflletti, yeni projeleri hayata geçirdi.

Halen 23 ayr› ilde devam eden KAMER çal›flmalar›n› ilçelere yaymak için
çaba harc›yoruz. Binlerce kad›n olduk.

Bafllad›¤›m›z dönemlerdeki biz ile flimdiki biz aras›nda önemli farklar var. O
zamanki biz feministtik, flimdiki biz de feministiz. Ama o zamanki biz ile
flimdiki biz aras›nda on y›ll›k çal›flmalar›n kazand›rd›¤› bir deneyim fark› var.

En önemlisi de, o zaman feminist oldu¤umuzu f›s›lt› halinde söylerken,
flimdi hayk›r›yoruz. Hep birlikte yüzlerce kad›n “biz feministiz” diyebiliyoruz. 

KAMER’in feminizmi

V
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Önemli bireysel fark›ndal›klar yaflasak da, cinsiyetçi sistemin kifliliklerimizde
yaratt›¤› derin tahribat› bütünüyle görmenin tek bafl›na üstesinden
kalk›lamayacak bir ifl oldu¤unu anlad›k. Üstelik hiyerarfli, rekabet, ayr›mc›l›k
ve ‘kiflisel’ sorunlar›n mahremiyet alan›nda tutulmas› gibi davran›fl biçim-
lerinin sürekli yeniden üretildi¤ini, bu tehlikelerin bir ç›rp›da fark edilip
de¤ifltirilemeyece¤ini ö¤rendik. 

Böylece hem destek ve dayan›flma aç›s›ndan hem de karfl›l›kl› ö¤renme süre-
ci aç›s›ndan kolektif çal›flman›n önemini fark ettik.

Biz, eflit iliflkiler kuramad›kça, rekabet duygular›m›z› alt etmedikçe,
ayr›mc›l›¤›n nas›l da incelikli biçimlere bürünebilece¤ini görmedikçe, çevre-
mizdekilere aç›k davran›p olumlu olumsuz elefltiriler getirmedikçe, onlar›n
bize söyleyeceklerini dinlemeye haz›r olmad›kça, her zaman cinsiyetçili¤i
yeniden üretme riski tafl›d›¤›m›z› fark ettik.

Gelenekselleflmifl de¤erlerin, bizi nesnelefltirmeyi hedefleyen cinsiyetçi
de¤erler oldu¤unu, her birini eksiksiz bir biçimde sorgulamam›z ve
dönüfltürmemiz gerekti¤ini fark ettik. 

Çünkü yeni bir dünya hayal etmenin, kendimizi yeniledikçe mümkün ola-
bilece¤inin bilincine vard›k. Yarg›lamayan, afla¤›lamayan, emretmeyen, reçete
vermeyen yeni birer insan olmak, empatiye dayal› bir dil ve davran›fl tarz›
oluflturmak için çaba harcamaya bafllad›k. 

Hangi düflünce ve davran›fl kal›plar›n›n bizi nas›l esir ald›¤›n› gözler önüne
sermekten utanmad›k. Onlar›n bize biçilen rollerin sonucu oldu¤unun, her
birini sorgulamadan kabul etti¤imizin, sorgulama sürecinin feminizmle
mümkün oldu¤unun ay›rd›na vard›k.

Geleneksel de¤erlerin pek ço¤unun fliddete boyun e¤meye, itaat etmeye
neden olan, kat›l›mc›l›¤›, fleffafl›¤›, bireysel geliflimi engelleyen, eflitsizli¤i
yeniden üreten de¤erler oldu¤unu fark ettik.

Feminizm bu uzun yolculuk s›ras›nda merakl› olmam›z› sa¤lad›. Bu merak
sayesinde farkl› kimliklerimizi tan›d›k. Tekkimliklili¤in daralm›fll›¤›ndan kur-
tulup çokkimlikli olman›n zenginli¤ini yaflamaya bafllad›k.

Fark etmenin ve de¤ifltirmenin büyüsüne kap›larak, giderek ço¤ald›k ve
büyüdük. fiiddetin biz güçlendikçe zay›flayaca¤›n›, dünyan›n biz de¤ifltikçe
de¤iflece¤ini ö¤rendik.
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bölümü kendilerini Kürt olarak tan›mlasalar da, Kürt Kad›nlar› Merkezi olmak
istemedik. Hem kendimizi tek kimlikle s›n›rlamak istemedik, hem de tek bir
kad›n›n bile çok önemli oldu¤unu düflünerek KAMER’in, Kürt olmayan ya da
kendisini Kürt olarak adland›rmayan kad›nlar›n da merkezi olmas›n› istedik. 

Cinsiyetçili¤i sorgulamak için, tüm aidiyetlerimizden ba¤›ms›z bir alan
oluflturmaya çal›fl›rken, kendimiz ve bireysel deneyimlerimiz üzerine düflün-
meye bafllad›k. fiiddetin ve ayr›mc›l›¤›n içindeki rolümüzü, nas›l ezilip, nas›l
ezdi¤imizi sorgulad›k. 

“Cinsiyetçili¤i fark edip, feminizme ad›m atma aflamas›” olarak
adland›rd›¤›m›z bu sanc›l› dönemden geçerken, yersizlik yurtsuzluk duy-
gusunu derinden yaflad›k. 

Bu geçifl döneminde destek al›nacak, dayan›lacak tek yerin kad›nlar, kad›n
kurulufllar› oldu¤unu da ne yaz›k ki ac› deneyimlerle ö¤rendik. Kad›nlar›n
bireysel fark edifl süreçlerinin çok ac› ve sars›c› oldu¤unu, bu dönemde destek
ve dayan›flman›n çok önemli oldu¤unu gördük.

fiiddetin her yerde ve farkl› flekillerde yafland›¤›n› biliyorduk. Biz en temel
sorun olarak gördü¤ümüz ev içi fliddet üzerine örgütlenmeye gittik.
Gözalt›ndaki, sokaktaki fliddet türleriyle ilgilenen sivil toplum örgütleri vard›,
ama ev içi fliddet üzerine çal›flan hiçbir kurulufl yoktu. Üstelik ev içi fliddetin
konuflulmas› bile herkesi k›zd›r›yordu. Çünkü herkes bu büyük fliddetin bir
parças›yd›.

Ev içi fliddet çal›fl›rken fliddetin gerek en kaba gerekse inceltilmifl biçimleriyle
karfl›laflt›k. 

Bütün kad›nlar›n dilleri, dinleri, e¤itimleri, ait olduklar› sosyal çevre ne
olursa olsun, çeflitli flekillerde fliddet yaflad›¤›n› fark ettik. 

‹nsandan, insan haklar›ndan yana oldu¤unu söyleyip kad›n›n insan hak-
lar›n›, cinsler aras›ndaki eflitsizli¤i görmezden gelmenin, cinsiyetçili¤e nas›l
hizmet etti¤ini fark›na vard›k. Tam da bu nedenle muhalif oldu¤unu iddia
eden pek çok kifli ve kuruluflun kad›nlara, kad›n çal›flmalar›na, feminizme
yaklafl›m biçimleriyle sistemle nas›l da bütünlefltiklerini, asl›nda muhalif
olmak flöyle dursun, cinsiyetçili¤in savunucular› olduklar›n› ac›yla fark ettik.
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Fark ettiklerimizi, ö¤rendiklerimizi erkeklerle paylaflmaya bafllad›k. Onlara
maruz kald›¤›m›z fliddet biçimlerini aç›klad›k. Erkekli¤i nas›l alg›lad›klar›n›,
nas›l yaflad›klar›n› kendileriyle konufltuk. 

Konufltukça cinsiyetçili¤in dünyaya hâkim olan büyük bir politika oldu¤unu
fark ediyoruz. Militarizm ve cinsiyetçili¤in nas›l iç içe geçti¤ini, birbirini
besleyerek yeniden yaratt›¤›n› görmekteyiz.

Fark ettiklerimizden bazen korkuyoruz. Bazen yapt›klar›m›z›n yetmedi¤ini
düflünüp daha etkili, daha büyük fleyler yapmak gerekti¤ini düflünüyoruz. Her
seferinde bir süre bocalay›p durakl›yoruz. Ama her seferinde, yapt›¤›m›z iflin tek
flans›m›z oldu¤unu kabul edip, yenilenerek, yeniden bafll›yoruz.

Hiyerarflinin, ayr›mc›l›¤›n, fliddetin olmad›¤›, paylafl›m ve dayan›flman›n,
fleffafl›¤›n, kat›l›mc›l›¤›n, haktan ve hakl›dan yana olman›n esas oldu¤u bir
dünya için feminizmin vazgeçilmez oldu¤unu biliyoruz. 

Biz art›k, bir,  befl, on de¤il, binlerce kad›n olduk. Feminizmle yolculu¤umuz
sürüyor. Yolculu¤umuz s›ras›nda ço¤al›yoruz.

Bu yolun uzun ve zor oldu¤unu biliyoruz. 

Türkiye’nin ve dünyan›n bütün sorunlar›n›n, bizim de sorunumuz
oldu¤unu fark ettik. Tüm bu sorunlar›n çözümünün, bizim de kat›l›m›m›zla
mümkün olabilece¤ini biliyoruz. Bu nedenle daha fazla görmeye, düflünmeye,
ço¤almaya, de¤ifltirmeye çal›fl›yoruz.

05.02.2007
Nebahat Akkoç

KAMER
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Kad›nl›¤› ö¤renirken büyükannelerimizin miras›n› kullanm›fl›z. Onlar›n
ezberleriyle yo¤rulmufluz...

Elektri¤in olmad›¤› karanl›k gecelerde, bazen üç gece süren masallar din-
lerdik çocukken. Babaannem, anneannem, annelerinden ö¤rendikleri masal-
lar› anlat›rken, me¤er ne gizli mesajlar yüklenirmifl ruhuma. fiimdi her gün
yeniden fark ediyorum bu yükleri.

“Sak›n ha!” diyordu her mesaj, “e¤er çizgiyi aflarsan yanars›n, can›n yanar,
hatta ölürsün!”

Bana ibret olsun diye hikâyeler a¤dal› a¤dal› anlat›l›rken, kula¤›mdan
süzülüp beynime ifllenirdi en geleneksel ezberler.

Bu masallardan birini hiç unutmuyorum.
“Bir varm›fl bir yokmufl. Uzun y›llar önce zengin bir a¤an›n yan›nda çal›flan

bir aile varm›fl. Bu ailenin büyük k›z› Hazal, abisiyle birlikte çobanl›k
yaparm›fl. Hazal bir gün, abisiyle hayvan otlat›rken susam›fl, testiyi doldurup
kana kana içmifl.  Su içerken, suyla birlikte testideki bir y›lan yavrusunu da
yuttu¤unun fark›na bile varmam›fl. Zamanla karn› büyümeye bafllam›fl.
Herkes onun hamile oldu¤unu düflünmüfl. Babas› “Bu çocu¤u nereden pey-
dahlad›n? Art›k bafl›m›z dik gezemeyiz. A¤ada duyarsa bizi köyden kovar.”
demifl.  Ailesi namuslar›n› temizlemek için abisini Hazal’› öldürmesi için
görevlendirmifl. Hazal ne derse desin ona inanan olmam›fl. Abisi k›z kardeflini
öldürmek istemiyormufl. Bu duruma ne kadar üzülürse üzülsün, k›z kardeflini
öldürmeye mecburmufl. Hazal’› gecenin karanl›¤›nda at›n s›rt›na atarak yola
koyulmufl. Sessizce köyden uzaklaflm›fllar. Hazal abisine “Abi beni öldürmek
için götürüyorsun de¤il mi?” diye sormufl. Abisi bu sorusuna cevap verememifl.
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Her birimiz bir di¤erimizle paylaflarak ço¤al›yoruz. Kendi dünyam›z›
yarat›yoruz var olan tüm ezberlere inat...

Sacide Akkaya
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Hazal tekrar abisine “Beni öldürece¤ini biliyorum. Senden son bir iste¤im var,
her zaman gitti¤imiz derenin kenar›na gidip dizinde uymak istiyorum. Daha
sonra bana istedi¤ini yapabilirsin.” demifl. Abisi bunu kabul etmifl, Hazal’›n
iste¤ini yerine getirmifl. Hazal onun dizinde uyurken, k›z kardeflini üzgün
üzgün izlemifl. Sonra aniden dere coflmufl ve sular Hazal’›n karn›ndaki y›lan›
ça¤›rm›fl. Hazal kusmaya bafllam›fl. A¤z›ndan kocaman bir y›lan ç›km›fl ve
dereye süzülmüfl. Bunu izleyen abisi hemen köye dönüp olanlar› herkese
anlatm›fl. Ve k›z kardeflini öldürmedi¤i için flükretmifl. Hazal’›n hayat› kurtul-
mufl.”

Çocuklu¤umda buna benzer bir sürü masal dinledim. Ne kadar masum
görünüyor de¤il mi bu masallar?

Cinsiyetçi sistemin istedi¤i gibi bir kad›n olmam için herkes elinden geleni
yapt›.

Kad›n olmaya ad›m att›¤›m dönemlerde, yaflad›¤›m yerde kad›nlar›n elle-
rine yüzlerine yapt›rd›klar› dövmelere özenirdim. Halam›n elindeki üç noktal›
dövmeden ben de yapt›rmak isterdim. Bir gün sordum bu üç noktan›n
anlam›n›. Birinci nokta “görmedim”, ikinci nokta “duymad›m”, üçüncü
nokta da “bilmiyorum” anlam›na gelirmifl. “Hayat›n boyunca elindeki bu
dövmeye bakarsan bu kurallar› hep hat›rlar ve unutmazs›n” dedi halam. Bu
“itaat” etmenin resmedilmifl haliydi. Görmeyeceksin, duymayacaks›n ve
bilmeyeceksin. Yani asl›nda hiç olmayacaks›n.

Dü¤ünler ihtiflamla geçerdi. Gelinlere çok güzel elbiseler giydirilir ve bir
sürü alt›n tak›l›rd›. Yine her fley bitmifl, hayat›n sonu gelmifl kadar üzgün
görünürlerdi. Bence evlenmek güzel bir fleydi. Gelinler neden bu kadar üzgün
olurdu anlam veremezdim. KAMER’in grup çal›flmas›na kat›ld›¤›m zaman ilk
fark edifllerimle buldum cevab›n›. Kad›n evlenerek “Sürekli hizmet edecek,
do¤uracak, itaat edecek, bambaflka, çok daha zor bir mücadeleye bafllaya-
cakt›.” Belki birçok gözyafl› buna akt›. Zaten “aflk” en yasak meseleydi kad›n
için. Ya hiç olmad› ya da yüreklerde gizli yafland›...  

Dünyaya tafllaflm›fl bir zarla kapl›yken, kemikleflmiflken hayatta birçok
kural, s›n›rlar b›çak s›rt› keskinken... yani böyle gelmifl ve böyle gidecekken
KAMER’le tan›flt›m.  Böyle gitmemeliydi. Sordum, sorgulad›m ve fark ettim...
Dünya asl›nda bana ö¤retilen de¤ildi.

Kad›n olmak ö¤retilmiflti bana kad›nl›¤›m çal›narak. fiimdi geri al›yorum
benden al›nan her duyguyu, her mutlulu¤u, gücümü, hayallerimi... Ve
KAMER’de di¤er kad›nlarla paylafl›yorum fark ettiklerimi. 

148 - ‹stersek biter KAMER’den notlar - 149



- 151150 - ‹stersek biter

dediler. Art›k kapkaras›n! Y›kamakla ç›kmazd› kirim. Tek çare kan›md› bu
pisli¤e. Ans›z›n s›k›ld› kurflun. Ben öldükçe o yaflad›. Ben yok oldukça var oldu
namus. Babam evimizin duvar›n› beyaza, mezar›m› siyaha boyad›. Aklanm›flt›.
Bana kimse gül göndermedi yaflarken. Aflk›n› söyleyen olmad›. Ama dün gece
sessizce bir el titreyerek çiçekler b›rakt› uyudu¤um topra¤a. Topra¤›m dinledi
onu sessizce... Ve ben hiç âfl›k olmad›m...

Ben bir gelindim. Öyle büyük bir dü¤ündü ki bizimki, öylesi bir daha görülme-
di. Çad›rlar kuruldu ovaya, yemekler verildi ahaliye. Halaylar s›¤mad› meydan-
lara. Bir k›srak kadar güçlü, bir kelebek kadar kusursuzdum. Öyle çok alt›n
tak›lm›flt› ki güneflten daha parlakt›m. Ad›m atar atmaz yeni yuvama, kaynanam
bir çocuk verdi kuca¤›ma. Ayn›s›ndan benim de olsun diye. Öyle ya kad›n demek
döl demek bizim memlekette. Zamanla müjdeli haberi bekler oldu herkes. Ve ben
kara k›fl›n günefli bekledi¤i gibi bekledim aylarca. Olmuyordu. A¤açlara dilek
ba¤lad›m. Tütsüler yakt›m, kurflunlar döktürdüm, adaklar adad›m. Çare olmad›.
Bu toprak k›raç, döl vermez dediler... Ve bir gün kocam ödeyip bafll›¤›, getirdi
kumam› bizim eve. fiimdi yata¤›mda yaln›z, unutulmufl. Diri bir vücutta, yafll›
bir ruh art›k benimkisi. Hiçbir zaman kendime ait bir fleyim olmad›, yine de
dertlenmedim buna. Ama kocam› paylaflmak bedel bin bir ölüme...

Ben bir anneydim. S›ral› da¤lar›n aras›na konmufltu evimiz, bahçemiz. Bin
bir kokulu çiçekler, ça¤layanlar vard› köyümüzde. fiafakla inerdik bahçeye,
akflamla eve dönerdik. Her tafl›, her otu bizimdi. Gökte parlayan günefli bile. Hiç
üzmedi toprak bizi, çocuklar›m›z›n anas›yd›, bir verir on al›rd›k... Zamanla
gö¤e yavafl yavafl kara bulutlar toplanmaya bafllad›. Art›k insanlar birbirini
yak›yorlard› yükseklerde. Ça¤layanlar k›z›l akmaya bafllad›. Geceler kâbustu
art›k. Öyle bir kâbustu ki can pazar›yd› gerçekte. Ve bir gece cehennem kesildi
cennet. Sesler kayalara çarp›p ci¤erlere sapland›. Anlamad›¤›m bir sürü ad›
olan bir savaflt› bu. Öyle bir yang›nd› ki bu, gözyafl› yetmedi söndürmeye.
Kufllar, y›lanlar, ç›yanlar, koyunlar yavrular›n› b›rak›p kaçt›lar ya da kavruldu-
lar o gece. Elleri avucumda eridi yavrumun. Hiçbir dua, hiçbir feryat yetmedi o
küçük kalbi diriltmeye... Günefl dumanla do¤du o sabah. Kül kesilmiflti dünya.
“Gidin” dediler... Yola koyulduk; anne, baba, teyze, genç, yafll›. Yan›m›za
sadece geçmiflimizi alabildik. Gelecek mi? o art›k yoktu. Önümüzde tek bir yol
vard› bilinmezli¤e giden. fiimdiyse gözleri ba¤lanm›fl güvercinler gibi
çarp›yoruz oradan oraya, yuvas›z ve bilinmeyen adreslerde...

Nilgün Y›ld›r›m
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Ben bir kad›n›m. Hayallerim Mezopotamya kadar genifl, dünyam küçük bir
bar›nak. Daha beflikteyken yaz›lm›fl kaderime inat nefes al›yorum. Kimi zaman
›fl›klar görüyorum çok uzaklarda. Ama ad›mlar›m say›l›. Aflarsam ›fl›k atefl olur
ben yanar›m! ‹flte ondand›r yüzy›llard›r ayn› çemberin içinde yaflamam. Tarlada
çal›fl›rken tafla oturur dalar›m, düflünür hayal kurar›m. Ruhum dünyay› gezer,
umutlar›m kristalden flehirler kurar. Ayaklar›mda yeni pabuçlar üzerimde
önlü¤üm... Bir doktor olurum hastanede, ölen bebe¤imi kurtaran ya da hâkim
olurum bana karfl› ifllenen bütün suçlar› yarg›layan. Derinden sert bir ses duyar,
irkilir, toparlan›r›m hemen, dönerim tarlaya. S›rt›mda çuval›m ve korkar›m
“düflündüklerim duyuldu mu” diye. Yürürüm ter içinde yüzüm güneflte k›zararak
ve dua ederim kalbimin her at›fl›nda, kaderim k›z›ma miras kalmas›n diye...

Ben bir kad›n›m; tohumunda bile eme¤im var yedi¤im ekme¤in. Nedendir
bilmem sofrada kocamdan sonra yerim. Ete¤imin boyu uzun, dilim k›sad›r.
Suskunlu¤um töredendir. Töre nedir bilir misiniz? O sinsi küçük bir taflt›r, yük-
sek kayal›kl› karl› bir da¤a düflen. Kayd›kça ço¤al›r, yuvarland›kça a¤›rlafl›r ve
ezer. Ans›z›nd›r. Sesini son anda duyars›n›z. Derdi kad›nlad›r, ama pazarl›¤›
erkekle yapar. Hükmü kesindir. Cehaletle beslenir. Ifl›¤›n, güneflin oldu¤u yerde
inceden akan bu su olur sadece. Orada yaflamakt›r en büyük dile¤im...

Ben bir genç k›z›m. Bakmay›n bu kirli çarflaf›n içinde, darac›k yerde sessiz
sedas›z, hareketsiz yatt›¤›ma. Bir zamanlar karanl›k gecedeki Mardin kadar
parlak, ›fl›l ›fl›ld› giysilerim. ‹çim içime s›¤mazd›, gitti¤im her yerin neflesiydim.
Bu renksiz soluksuz yüzüme kanmay›n, en güzeliydim mahallemizin. Bir gün
zavall› bir ceylan gibi düfltüm pusuya. O kirli el bana dokundukça parçaland›
dünya! Duyan olmad› sesimi. Gece a¤lad› halime. Sonra... Sonra siyahs›n

Ben bir kad›n›m



Uzayan dil kesilmeli, ayak k›r›lmal›. Böyle gelmifl böyle gitmeli. Olmaz,
böyle olmaz derler.

Bu çal›flman›n içinde olup, hem kad›n olarak yaflad›klar›m›z hem de baflka
kad›nlar›n yaflad›klar›n› yak›ndan hissetmek, sürekli yeni fark›ndal›klar
yaflamay› ve daha çok sorgulamay› sa¤l›yor.

Sorguluyorsun ama neyi ve kimi? 
Bize ö¤retilenleri,
Ninelerimize, dedelerimize, annelerimize, babalar›m›za ve topluma

ö¤retilenleri,
Kad›nlara uygulanan her türlü fliddeti, 
Kölelikten kalma ça¤d›fl› uygulamalar›, cezaland›rma yöntemlerini,

“Namus” kisvesi alt›nda kad›nlar›n “yarg›lanarak” öldürülmelerini. 
Ama en korkunç olan› bu cinayetlerin bu kadar kan›ksanm›fl ve

normallefltirilmifl olmas› de¤il mi?       
Bir gün, ölüm karar› verilmifl bir baflvuruya refakat ediyordum. Kocas›n›n

bizi takip etti¤ini fark ettik. Bir yandan adam›n kad›n› görmemesi için  siper
olup  yüzünü kapatmaya çal›fl›rken di¤er yandan savafl› anlatan belgesel film
kareleri geçmeye bafllad› gözlerimin önünden. 

“Neden?” diye bir kez daha sordum kendime, “böyle olmamal›” diye isyan
ettim. Ad› konulmam›fl bir savafl gibi. Öldürülenler ve öldürenler var. Ama
dünyan›n her yerinde öldürülenler ço¤unlukla kad›nlar. Sadece cinayetin ad›
de¤ifliyor. Burada ad›na “namus cinayeti”, dünyan›n baflka bir yerinde “tutku,
k›skançl›k, aflk cinayeti” diyorlar.

Bizler, bu çal›flmay› yürütürken sadece kad›nlar›n insanca yaflamas› için
de¤il toplumsal de¤iflim ve dönüflüm için çaba harc›yoruz. 

De¤iflimin kad›nlardan, kad›nlar›n konumunun de¤iflmesinden bafllayarak
mümkün olabilece¤ini biliyoruz. Bu nedenle bu sorun sadece kad›nlar›n
sorunu de¤il tüm insanl›¤›n sorunu. Bu sorun ancak ö¤retilenlerin sorgulan-
mas›yla, ezberlerin bozulmas›yla, zihniyetlerin ve cinsiyetçi sistemin
de¤iflmesiyle mümkün olacakt›r.

Kolay olmayacak, zor ve sanc›l› olacak, ama geriye dönüp on y›ll›k süreci-
mize bak›nca tüm zorluk ve engellere ra¤men kat etti¤imiz yolu görmek çok
umutland›r›yor. fiiddetsiz bir dünya ümidiyle...

Vildan Ayçiçek
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Biz henüz anne karn›ndayken annemizin yaflad›¤› fliddetten nasibimizi alarak
hayata ad›m at›yoruz. Annemiz inciniyor, öfkeleniyor, ama içine at›yor. Çünkü
SUSMASI, KABUL ETMES‹ ö¤retilmifl ona. Annemizin bu ruh hali bizi de etki-
liyor. Belki de ilk o zaman ürkmeye bafll›yoruz. K‹MB‹L‹R?

Sonra dünyaya geliyoruz ve ortal›kta bir sessizlik: “k›z oldu” sessizli¤i. Biraz
daha büyüyünce “k›zs›n konuflma, ay›pt›r” deniyor. 

Sürekli bast›r›l›yorsun. Konuflmak, fikir üretebilmek, duygular›n› dile getire-
bilmek gibi bir hakk›n OLDU⁄UNDAN B‹LE HABER‹N OLMUYOR. Okula gide-
bilsen bile bin bir bask› yaflars›n. Çünkü k›zs›n; gülmemelisin,
konuflmamal›s›n, gezmemelisin, kütüphaneye bile gidemezsin sonra etraf ne
der? Ali’nin k›z› yolda güldü, konufltu, çok geziyor derler. Ay›plarlar. “Han›m
k›z” olmal›s›n. 

Sonra bir gün birileri gelip seni ailenden ister. Sana sormazlar, sorsalar bile
bir fley diyemezsin-dememelisin. Zaten büyükler do¤ru karar verir der
düflünmezsin. Çocuk yaflta evlendirilirsin. Bu defa da birinin kar›s› olarak
“yaflamaya” devam edersin. Kocan›n sözünden ç›kmazsan, itaat edersen, her
fley onun ve ailelerin iste¤i do¤rultusunda olursa sorun yoktur.

Ama senin içini kemiren, yolunda olmayan bir fleyler oldu¤unu hissedersin. 
‹çinde sürekli bir çat›flma vard›r. 
E¤er bir gün cesaretini toplar da hissettiklerini ifade edersen yand›n gitti.
“Sen eskiden melektin ne oldu flimdi sana” derler. 
Ürkmeye bafllarlar. 
Buna birileri ö¤retiyor, çok fazla televizyon izliyor, bu kad›n›n dili uzad›,

aya¤›n› çok uzat›yor derler. 

Böyle geldi diye böyle mi gitmeli?



A¤r› KAMER
TEL: 0472 215 10 15

Adres: Cumhuriyet Cad. Yavuz Mah. Bulut ‹fl Merkezi 5/10
E-mail:agrikamer@gmail.com

Batman KAMER
Tel:    0488 213 96 77
Fax:  0488 214 73 49
Adres: Ayd›n Aslan Cad. P›narbafl› Mah. No:61
E-mail: batmankamer@gmail.com

Elaz›¤ KAMER
Tel:    0424 218 93 59
Adres: ‹zzet Pafla Camii Arkas› Polatlar-2 ‹fl Merkezi 4/4
E-mail: elazigkamer@gmail.com

Erzincan KAMER
Tel:   0446 223 46 96
Adres: ‹nönü Mah. Recep Yaz›c›o¤lu Cad. Çiçek Apt. 1/3
E-mail: erzincankamer@gmail.com

Gaziantep KAMER
Tel:   0342 336 83 30
Adres: Kavakl›k Mah. A.Apayd›n Cad. Park Apt. 2/5 
E-mail: antepkamer@gmail.com

I¤d›r KAMER
Tel:   0476 227 19 94
Adres: Evren Pafla Cad. Topçular Mah. Tatl› Sok. Fahri Günefl Apt. No.1
E-mail: ›¤d›rkamer@gmail.com
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Ad›yaman KAMER
Tel: 0416 213 42 21
Adres: Atatürk Cad. Havuz bafl› Apt. 2/1 Belediye Karfl›s› 
E-mail:adiyamankamer@gamil.com

Ardahan KAMER
Tel:0478 211 22 03
Adres: Kaptan Pafla Mah. Cumhuriyet Cad. No:69/7 
E-mail:ardahankamer@gmail.com

Bingöl KAMER
Tel:  0426 214 50 01
Adres: Saray Mah. ‹flgören Otomotiv yan› Temel yap› karfl›s›/Düza¤aç
E-mail: kamerbingol@superonline.com

Diyarbak›r KAMER
Tel:   0412 224 32 45
Fax: 0412 224 23 19
Adres: Ali Emiri 3. Sok. Es-fial Apt.1/3 Yeniflehir
E-mail: kamerder@gmail.com
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Adres: Yusufpafla Mah. Gazi Ahmet Muhtar Pafla Cad. No:74
E-mail: karskamer@gmail.com

Malatya KAMER
Tel:    0422 324 05 67
Adres: ‹smetiye Mah. Bölükemin 2. Sok. Yaflar Kardefller ‹fl Merkezi 4/40
E-mail: Malatyakamer@gmail.com

Mufl KAMER
Tel:    0436 212 33 14
Adres: Eski Hal Civar› Kültür Mah. Galeri Mufl Kat:4
E-mail: Muflkamer@gmail.com

fianl›urfa KAMER
Tel:   0414 313 95 56  
Adres: Bahçeli evler Mah. 11. Sok. Marmara Apt. No.2
E-mail: urfakamer@gmail.com

Tunceli KAMER
Tel:    0428 212 44 31
Adres: Mo¤oltay Mah. K›br›s Sok. Kur Apt. 2/4
E-mail: tuncelikamer@gmail.com
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Kilis KAMER
Adres: Afl›t Mah. Saliho¤lu Sok. No.12
E-mail: kiliskamer@gmail.com

Mardin KAMER
Tel:   0482 212 23 53
Adres: Yenikent Cad. Atilla Apt. 1/3 Yeniflehir
E-mail: mardinkamer@superonline.com

Siirt KAMER
Tel:   0484 224 34 94
Adres: Bahçelievler Mah. Hami Efendi Cad. Erden Apt. 1/5
E-mail: siirtkamer@gmail.com

fi›rnak KAMER
Tel:   0486 216 50 70
Adres: Atatürk Mah. Atatürk Cad. Polis Karakolu Yan› 1/1
E-mail: sirnakkamer@gmail.com

Erzurum KAMER
Tel:    0442 234 50 55
Adres: Demir evler Gez Mah. 50. Y›l Cad. Dursuno¤ullar› Apt. 2/4
E-mail: erzurumkamer@gmail.com

Hakkari KAMER
Tel:    0438 211 00 07 
Adres: Kayacan Cad. Özel ‹dare Karfl›s› Cindio¤lu Apt. 1/1
E-mail:Hakkarikamer@gmail.com

Kars KAMER
Tel:    0474 212 80 59 
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