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Hoofdstukk 2 Het slachtoffer 

§§ 2.1 Wie behoort het slachtoffer  te zijn? 

Niett alleen de vrouw1, maar ook de man kan het slachtoffer van eerwraak 

worden.22 De regel is dat de veroorzaker van het namusverlies wordt gedood. Wanneer 

eenn meisje wordt verkracht, wordt de dader gedood, niet het meisje. Is de vrouw de 

prostitutiee ingegaan, dan is zij schuldig en wordt zij het slachtoffer, niet de mannen 

diee bij haar komen. Zijn alletwee schuldig, zoals ingeval van overspel, dan hebben 

beidenn de dood verdiend. De volgorde van doden is eerst de man, dan de vrouw. Voor 

dee man geldt dat hij wordt gedood door de familie van de vrouw of het meisje wier 

eerr hij schond, voor de vrouw geldt dat ze wordt gedood door haar eigen 

familieleden.33 Kressel en Ruggi schrijven dat in Arabische landen de vrouw ook het 

slachtofferr van eerwraak kan worden als zij onschuldig is, bijvoorbeeld na een 

verkrachting.44 Uit de Turkse roman van Bekir Yildiz, "Re§o Aga" (1968) komt 

eenzelfdee vergaande sanctie naar voren: de dochter van landheer Re§o wordt tegen 

haarr wil ontvoerd door de kameeldrijver. Zij wordt hierop, zonder dat zij zelfs maar is 

ontmaagd,, in opdracht van haar vader gedood. De roman speelt bij Koerden in de 

omgevingg van Urfa, wellicht hebben (of hadden) zij de Arabische traditie die uit 

Kressell  en Ruggi naar voren komt. 

Hett verschil tussen passief en actief de namus kwijtraken komt ook tot 

uitdrukkingg in de Turkse taal. De vrouw die tegen haar wil namusverlies is 

overkomenn wordt "namusu kirlenmis," (verontreinigd/bezoedeld)5 genoemd, terwijl de 

vrouww die aan het verlies van haar namus heeft meegewerkt, de benaming 

"namussuz""  (eerloos) krijgt. Dit laatste is erger, want de vrouw wordt als slecht 

11 Hiermee bedoel ik iedereen van het vrouwelijk geslacht: dus zowel meisjes als vrouwen. 
22 In discussies over eerwraak wordt vaak vergeten dat er ook mannelijke slachtoffers zijn en wordt 
alleenn uitgegaan van vrouwelijke slachtoffers. Sarihan (1999: 59) tijdens een forum over eerwraak en 
anderee vormen van rituele doding: "Of het nu gaat om namus of ritueel, de slachtoffers van dit soort 
moordenn zijn altijd vrouwen, ja zelfs meisjes". Ook Farac (1998) schenkt alleen aandacht aan de 
vrouwelijkee slachtoffers. Uit Ergil (1980b: 227) blijkt echter dat van de 273 eerwraken er 73% 
mannelijkee en 27% vrouwelijke slachtoffers zijn. 
33 Op enkele uitzonderingen na; zie § 2.4, § 2.5 en § 2.6. 
44 Ruggi (1998: 13): "The woman alone is punished for the "crime"; whereas the man, who may have 
rapedd his victim, is considered an innocent party and often walks free". Kressel (1981: 152 punt 22): 
"Girl ss are murdered even when they have fallen victim to rapists". 
55 Letterlijk staat er: "wier namus is verontreinigd". 
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gezien.. In principe wordt alleen de vrouw die "namussuz" is gedood, niet de vrouw 

diee "namusu kirlenmis" is. In dit laatste geval wordt de man gedood, als zijnde de "ïrz 

düsmam"" (eerschender).6 

Wanneerr het echter tot eerwraak komt wordt de eigen vrouw of dochter vaak 

dee hand boven het hoofd gehouden door te sjoemelen met de schuldvraag: de familie 

doett er doorgaans alles aan om een man van buiten als de schuldige aan te wijzen. De 

vrouww is verkracht, heet het dan, en het slachtoffer van de eerwraak wordt de man, die 

helemaall  niet haar verkrachter, maar haar minnaar is. De vraag of een familie hiermee 

zichzelff  een rad voor ogen draait, is niet aan de orde. Bij eer gaat het om het 

waarmakenn van de reputatie naar de buitenwereld. Zolang deze de versie 

"verkrachting""  voor acceptabel aanneemt, wordt met eerwraak op de eerschender 

genoegenn genomen (zie § 2.2). 

Voorr de man is er geen tweedeling wanneer hij geen namus meer heeft: zijn 

namuss is in dat geval "kirlenmis" (bezoedeld). Een man wordt nooit "namuslu" 

(eervol)) of "namussuz" (eerloos) genoemd wanneer hij al dan niet kuise vrouwelijke 

familieledenn heeft. Het gebruik van deze woorden voor de man slaat op zijn eigen 

gedrag.. Een man die "namuslu" is, is welopgevoed en tast de namus van 

anderee vrouwen niet aan. Een man die "namussuz" is, is niet welopgevoed en tast de 

namuss van andere vrouwen aan. Het kan zijn dat dit met medewerking van de 

betreffendee vrouwen gebeurt. In dat geval is hij de hartendief, de rokkenjager 

("capkin""  of "zampara"). Een man die "namussuz" is, heeft doorgaans zelf wel namus 

(namusuu var): zijn eigen vrouw zit veilig thuis. Pas wanneer hij zijn vrouw zou 

aanzettenn tot eerloos gedrag, bijvoorbeeld door haar tot prostitutie te dwingen, zou hij 

niett alleen namussuz zijn, maar zelf ook geen namus meer hebben (namusu yok). Dit 

verschill  in gebruik van de woorden "namussuz" en "namuslu" voor enerzijds de man 

enn anderzijds de vrouw wordt in de antropologische literatuur over Turken niet 

vermeldd of foutief gebruikt (zie bijvoorbeeld Delaney 1987: 36). 

Eenn vrouw die namussuz is, deugt niet. Over een man die namussuz is, zijn de 

meningenn echter verdeeld: aan de ene kant wordt hij als slecht gezien, omdat een man 

zichh tot zijn eigen vrouw behoort te beperken, aan de andere kant wordt hem ook lef 

enn durf toegeschreven. Hij verkrijgt seref op grond van zijn vele amoureuze 

veroveringen.. Dit laatste gebeurt echter alleen wanneer hij zich verre houdt van de 

66 Letterlijk: "eervijand". 



59 9 

meisjess uit zijn eigen dorp of wijk. Wanneer dat het geval is, wordt hij niet meer 

vergoeilijkendd "zampara" of "capkin" (rokkenjager) genoemd, maar krijgt hij de zeer 

negatievee benaming "ïrz dü§mani" (eervijand). Voor zowel de vrouw als de man geldt 

datt zij, wanneer zij het predikaat "namussuz" hebben, het slachtoffer van eerwraak 

kunnenn worden. 

Vrouwelijkee eerwraakslachtoffers zijn vrijwel altijd door haar eigen 

familieledenn om het leven gebracht. Het kan gaan om de aangetrouwde echtgenote, 

zoalss in de casus Dursun, of om een nog nauwere verwant, namelijk het doden van de 

dochter.. Hoe kan een familie haar eigen vlees en bloed om het leven brengen? Kressel 

schrijftt dat het hier per definitie om een verschrikkelijke misdaad of taboe gaat.7 Het 

lijk tt mij dat het doden van de dochter zeer moeilijk moet zijn vanwege de liefde die er 

iss voor het eigen kind. Daarnaast geeft een familie met het doden van haar aan dat ze 

gefaaldd heeft: een meisje dat "namussuz" is moet wel verkeerd zijn opgevoed, anders 

zouu ze zich niet zo gedragen. Vanwege deze twee punten lijk t mij dat, wanneer het tot 

eenn eerwraak komt, waar mogelijk gekozen zal worden voor het doden van de 

eerschender.. Zo wordt de eigen dochter gespaard en de familie niet als slecht gezien. 

Kressell  noemt twee redenen om eerwraak op het eigen vrouwelijke familielid 

tee plegen. Ten eerste is het gemakkelijker te ondernemen dan eerwraak op de man, 

omdatt het een interne kwestie is.8 Ten tweede vormt het een afschrikwekkend 

voorbeeldd voor de andere vrouwen in de familie. Deze zullen het nu wel uit hun hoofd 

latenn om iets te doen wat de namus zal aantasten.9 Wat betreft het laatste punt: dan 

zouu de eerwraak betekenen dat men toegeeft dat de andere dochters slechts op deze 

manierr weerhouden kunnen worden van het slechte pad. Als Kressel met het eerste 

puntt bedoelt dat de vrouw in de buurt is en daarom eerder het slachtoffer wordt, valt 

opp te merken dat de moeilijkheidsgraad geen belemmering lijk t te zijn voor het plegen 

vann eerwraak. Indien nodig wordt dagenlang gepost, zoals zal blijken in de casus 

Barut,, of wordt er een reis voor naar het buitenland ondernomen (casus Turkmen). 

Misschienn bedoelt Kressel dat de eerwraak op de eigen dochter minder consequenties 

heeftt dan eerwraak op de eerschender. In het laatste geval kan er immers bloedwraak 

Kressell  (1981: 141): "If the victim is a member of one's own group it is, by definition, murder and a 
terriblee sin (..) or violation of a taboo (..). Circumstances in which it is justified are rare and confined to 
casess occurring during the maintenance of law and in its name ....or cases of mercy killing, euthanasia, 
andd the like". 
"Murderr of the gullible girl, daughter or sister, remains an internal matter and is therefore simpler to 

undertake""  (Kressel 1981: 152 punt 23). 
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volgen.. Wanneer de dochter wordt gedood gebeurt dit niet, want het meisje heeft geen 

enkelee bloedverwant die haar zal wreken: zij is juist door haar bloedverwanten om het 

levenn gebracht. In de casus Tekin (§4.3) komt dit wel heel navrant naar voren: vader 

Tekinn doodt de eerschender van zijn dochter, waarop zijn andere dochter bij haar 

politieverhoorr de volgende reactie geeft: " Wat er gisteravond is gebeurd is ook voor 

mijmij een verrassing. Mijn vader heeft altijd mijn zusje de schuld gegeven van alles. Hij 

zeizei nooit dat hij die man wat aan zou doen. Als hij nou mijn zusje had gedood dan had 

ikik daar begrip voor gehad en niet zo erg gevonden. Zij had tenslotte de schande over 

onzeonze familie gebracht. Nu blijf  ik altijd bang voor de familie van die man en verwacht 

ikik wraak van die familie ". 

Inn paragraaf § 4.4 zal een tweetal eerwraken worden besproken waarbij de 

dochterr om het leven wordt gebracht en niet haar eerschender. In hoofdstuk zeven zal 

gekekenn worden of er factoren zijn aan te wijzen die verklaren waarom juist zij het 

slachtofferr werd. 

Inn tegenstelling tot eerwraak op de dochter is er bij eerwraak op de echtgenote 

well  angst voor bloedwraak: de echtgenote heeft immers bloedverwanten die haar 

kunnenn wreken. We zagen al in de casus Dursun dat de vader en de broer van de 

omgebrachtee Zeynep hiermee dreigden. De kans daarop wordt echter minimaal als de 

vrouww door haar eigen zoon om het leven wordt gebracht. Omdat de zoon haar 

bloedverwantt is, zullen de andere bloedverwanten zijn daad eerder respecteren en 

afzienn van wraak. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de Turkse roman Yxlani 

öldürseleröldürseler (1976) van Yasar Kemal: de zoon van Esme wordt onder druk gezet door 

dee bloedverwanten van zijn overleden vader om zijn eerloze moeder te doden. Zelf 

willenn ze dit niet doen omdat ze bang zijn voor de wraak van de broers van Esme. Als 

dee zoon haar doodt, zal er geen wraak komen, zo is hun overtuiging. 

Eenn andere reden om juist eerwraak op de vrouw en niet op de man te plegen, 

komtt naar voren uit de casus Dursun. In deze casus was sprake van overspel, daarom 

haddenn eigenlijk zowel de vrouw Zeynep als de eerschender Ali Eralp gedood moeten 

worden.. Het blijf t echter bij één slachtoffer: Zeynep. Serpil, haar zuster, is hier erg 

ontdaann over. Aan de telefoon zegt zij tegen ex-echtgenoot Kemal Dursun: "Als jullie 

eeneen man waren geweest dan hadden jullie ze allebei moeten doden. Mijn vader zegt dat 

hijhij  in dat geval jullie niet op jullie voorhoofd, maar op jullie penis had gekust". In een 

"Withh the death of the deviant, spinster or adulteress, the group loses some of its potential fertility but 
gainss a deterrent for others to see and fear" (Kressel 1981: 144). 
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volgendd telefoongesprek met Gökhan Dursun, de broer van Kemal, blijf t ze erop 

hameren:: "Jullie hadden ook de man moeten doden als je haar doodt". Echtgenoot 

Kemall  Dursun heeft echter vermoedelijk een reden gehad om de minnaar van zijn vrouw 

niett te doden. Het is eigenlijk een schande voor de jongeman Kemal dat zijn vrouw er 

eenn vriend op na houdt. In de Turkse cultuur wordt algemeen gedacht dat wanneer een 

vrouww een minnaar heeft, haar man niet meer in staat is haar te bevredigen. De schande 

wordtt des te groter, omdat de eerschender een oudere, al wat kalende man van in de vijf-

tigg is. Tegen zo iemand moet Kemal het dus afleggen! Nee, het komt hem waarschijnlijk 

beterr uit alleen Zeynep om het leven te brengen, en als reden op te geven dat zij met 

meerderee mannen het bed deelde. Op die manier wordt de fout geheel bij Zeynep gelegd: 

zijj  was slecht, zij kon niet van vreemde mannen afblijven. Met verve wordt Zeynep in de 

verklaringenn bij de politie door de broers Dursun zwartgemaakt. De officier van justitie 

schetstt eenzelfde beeld van het slachtoffer. In zijn requisitoir schrijft hij: "Zeynep krijgt 

eenn relatie met Ali Eralp. Er zijn aanwijzingen dat Zeynep ook nog met een of meer 

anderee mannen relaties zou hebben". Het enige wat daar echter op duidt zijn de praatjes 

vann de gebroeders Dursun en een anonieme brief die, zo vermoedt de politie, door 

mevrouww Eralp is geschreven. Dat zij het zo formuleert is begrijpelijk, want zo hoopt ze 

datt haar man het er levend vanaf zal brengen en alleen Zeynep gedood wordt. De officier 

hadd niet gezien dat het om een vorm van zwartmaken van het slachtoffer ging, om 

daarmeee het delict minder erg te maken voor de dader. 

Kressell  en Ruggi leggen veel nadruk op eerwraak binnen het gezin. Ruggi 

heeftt het zelfs alleen maar over vrouwelijke eerwraakslachtoffers.11 Volgens Kressel 

(1981:: 151) worden mannelijke eerwraakslachtoffers, zo ze er al zijn, omgebracht 

doorr de eigen familieleden. Waarschijnlijk zijn de Arabische moslims in Israel (on-

derzoeksgroepp van Kressel) de uitzondering, want Kressel schrijft: "Filiacide is not 

foundfound amongst the others (...). The special moral code seems, therefore, to be 

intertwinedintertwined with the combination ofArabism and Islam" (Kressel 1981: 143). Het zou 

ergg verhelderend zijn geweest als Kressel een aantal voorbeelden van moord op 

mannelijkee familieleden had uitgewerkt, nu heeft hij alleen casestudies beschreven 

100 Zie Bovenkerk (1992: 143) waar hij ingaat op de ontheiliging van het object van misdaad: de 
moordenaarr scheldt op zijn slachtoffers en noemt deze "smerige hoer, schurftige hond of kolerelijder", 
waardoorr het als het ware een zegen is dat deze personen uit de weg geruimd worden. Daarnaast 
blijkenn inbrekers vaak te defecéren in de ruimte waar zij hun misdrijf plegen: deze symbolische 
ontheiligingg biedt moreel speelruimte om de diefstal te plegen. 
""  Ruggi (1998: 12) geeft de volgende definitie van eerwraak: "The execution of a female family 
memberr for perceived misuse of her sexuality". 
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vann omgebrachte vrouwelijke familieleden (Kressel 1981: 147-151). De enige 

duidelijkheidd die hij geeft omtrent de aanleiding voor het doden van een zoon is: 

"Attack"Attack on a son who has been discovered in a sexual crime is influenced by the 

threatthreat of the required dispute with the family of the girl  who has been hurt, parti-

cularlycularly when her family is stronger than his " (Kressel 1981:152, punt 24). 

"Stronger""  moet dan wel staan voor "hogere klasse", gezien punt 19 van Kressel 

(1981:: 151): "Decision taking is influenced by aspirations to social mobility (...). 

MurderMurder can enhance prestige and is like a planned investment in improving (...) social 

status".status". Dit zou betekenen dat "eerwraak" op de zoon wordt gepleegd omdat hij de 

namuss van een meisje uit een hogere klasse heeft bezoedeld en dit de familie van de 

zoonn geen goed doet bij haar sociale stijging. Overigens moet Kressel wel toegeven 

datt het doden van de zoon weinig voorkomt: "Nonetheless, the customary law is 

exercisedexercised with relative infrequency for rapists and sexual seducers. Strong groups 

supportsupport their sons even if they have been accused of rape or seduction" (Kressel 

1981:: 152 punt 23). Dit laatste lijk t mij inderdaad meer voor de hand liggen. De 

familiee van de jongen zal zeggen dat het niet om een verkrachting gaat, maar dat het 

meisjee hem verleid heeft. 

Hett doden van een man/jongen uit het gezin wegens zijn onbehoorlijke gedrag 

zouu ik geen eerwraak noemen. De namus van de familie, dat wil zeggen het kuise 

gedragg van haar vrouwelijke familieleden, is namelijk niet in het geding. Dit is alleen 

hett geval wanneer de (jonge)man in kwestie incest heeft gepleegd. Als de incest 

bekendd raakt ontstaat er een enorme druk op de mannen in de familie om wraak te 

nemenn op de dader. Deug (1990: 165) schrijft dat wanneer een vader zijn dochter 

misbruiktt heeft, het kan zijn dat zijn zoons hem willen doden. In Tezcan (1981: 27) is 

eenn voorbeeld te vinden van een verzoek tot het doden van de eigen zoon, omdat deze 

eerschenderr is geweest: "Mehmet Yildinm's zoon Hasan (17 jaar) bezoedelde de eer 

vanvan de dochter van Ahmet Dogan en vluchtte bang weg. Ahmet Dogan eiste daarop 

datdat Mehmed Yildirim zijn eigen zoon zou doden. Mehmet Yildirim zei echter dat hij dit 

nietniet kon ". Schiffauer (1986: 18) meldt dat in zijn onderzoeksdorp in het Zwarte 

Zeegebiedd jongemannen en meisjes elkaar stiekem ontmoeten voor het huwelijk. Als 

ditt echter per ongeluk openbaar wordt, wordt de jongeman door zijn broers bedreigd. 

Overr het waarom geeft Schiffauer geen nadere uitleg. Zijn de broers bang dat de 

vaderr van het meisje de jongen (hun broer) om gaat brengen en wordt hij bedreigd 

voorr eigen bestwil of is men bang voor het uitbreken van een bloedwraak, waardoor 
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dee broers voor hun eigen leven vrezen? Dit laatste tekent Tezcan (1981: 26, 27) op. 

Wanneerr in Urfa een zoon de namus van een meisje schendt wordt hij bestraft, 

gewaarschuwdd of berispt, omdat men weet dat een namusschending kan leiden tot 

eerwraakk en vervolgens uit kan monden in een bloedwraak. 

Zuiverin g g 

Alss het in opspraak geraakte vrouwelijke familielid wordt gedood is er sprake 

vann een namuszuivering van de familie. Het in opspraak gekomen vrouwelijke 

familielidd is 'namussuz' en 'kirlenmis', of alleen 'kirlenmis/ (wanneer het 

namusverliess buiten haar schuld heeft plaatsgevonden). Maar niet alleen zij is in deze 

staatt gekomen, met haar ook haar familieleden. In de antropologie wordt gesproken 

vann pollutie ("pollution") (Douglas 1966; Blok 1994: 34). Door de eerschender te 

dodenn wordt de namus van de familie gezuiverd. Wanneer de eerloze vrouw gedood 

wordt,, wordt zij niet gezuiverd: zij verdwijnt, bestaat niet meer. Ze maakt geen deel 

meerr uit van de familie en kan deze niet meer bezoedelen. Door haar te elimineren 

heeftt de familie haar namus "schoongemaakt", zoals Turken dit letterlijk noemen. In 

zekeree zin geeft deze letterlijke vertaling beter aan wat bedoeld wordt: de plechtige 

archaïschee Nederlandse woorden (bezoedelen/zuiveren) zijn hoogdravend en niet 

concreet.. Wanneer we praten zoals in het Turks gebruikelijk, wordt het meteen veel 

duidelijker:: het meisje is vies ("pis"), ze is bevuild ("kirlenmis") en de familie maakt 

dee namus schoon. Het doden van de eerloze vrouw wordt "het schoonmaken van een 

viezigheid""  ("pisligin temizlenmesi") genoemd. Dit wordt bijvoorbeeld gezegd van 

hett meisje Sevda, in de casus "Messteken op het plein" (§ 2.9). 

Dee vraag is of de zusters van het gedode meisje geen stigma krijgen, omdat ze 

eenn zus hebben gehad die namussuz is. Er is toch de overtuiging dat wat een zus doet 

ookk geldig zal zijn voor de anderen (zie § 1.1). Dit verklaart misschien de kwaadheid 

vann Serpil Dursun wanneer zij verneemt over de dood van haar zus Zeynep. Ze vraagt 

dee broers Dursun of het niet op een andere manier had gekund: een auto-ongeluk of 

zo.. Dit misschien om te verhullen dat het om een eerwraak gaat. Interessant om te 

onderzoekenn is in hoeverre zusters last houden van een vrouwelijke bloedverwant op 

wiee eerwraak is gepleegd. In het geval van Serpil Dursun vermoed ik niet dat ze 
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problemenn krijgt: zij woont immers in Turkije. Zeynep woonde in Nederland, waar zij 

slechtee invloeden opdeed, zo zal de algemene opinie wel zijn. 

Alss niet de vrouw, maar de eerschender om het leven wordt gebracht, is het 

moeilijkerr om er de zuivering van in te zien. Als de verkrachter wordt gedood, blijf t 

dee dochter toch nog steeds ontmaagd? Hoe kan de eerwraak dan een namuszuivering 

zijn?? Het opwerpen van deze vraag wekt echter wrevel bij Turken: het is toch 

duidelijkk dat de namus van de familie gezuiverd is? Volgens criminoloog Y. Yesilgöz 

wordtt ingeval de eerschender wordt gedood alleen de namus van de vader en andere 

familieledenn gezuiverd en blijf t de dochter zelf zonder namus.12 Hij gaf deze stelling 

naarr aanleiding van de eerwraakcasus "Denemarken" (§ 2.4), waar Songül Caglar, een 

Koerdischh meisje van 13 jaar oud uit het dorp Kerpic, ontvoerd werd door haar 

vadersbroerszoonn Fevzi Caglar en een maand later weer in haar dorp werd gedumpt. 

Haarr vader pleegde eerwraak op de oudere zuster van Fevzi (hij hield haar 

verantwoordelijk).. Yesilgöz was ervan overtuigd dat de familie weliswaar haar namus 

gezuiverdd had, maar dat het meisje zelf zonder namus zou blijven en niet zou kunnen 

trouwen.. Ik dacht echter dat Songül inmiddels getrouwd was. Ik kon me niet 

voorstellenn dat het meisje nog steeds als bezoedeld werd gezien, omdat de vader 

eerwraakk had gepleegd op de eerschender en de eerschending niet Songüls schuld 

was.. Op 30 augustus 1997 nam ik poolshoogte met Bahadir, mijn Turkse echtgenoot. 

Opp zoek naar het dorp Kerpic werd ons bij een tankstation verteld dat we beter naar 

dee districtsstad Haymana konden gaan. Een groot aantal dorpelingen uit Kerpic. zou 

diee dag daar zijn om de besnijdenis te vieren van Ali , een dorpsjongen uit Kerpic, 

wierr vadersbroer in Haymana woonde en voldoende geld had om er een groots feest 

vann te maken. Na een aantal "halay's" (rijdansen) meegemaakt te hebben, zonderden 

wijj  ons af met Hasan Yikilmaz, een ex-dorpsgenoot uit Kerpic, en informeerden naar 

Songül.. Hij vertelde ons dat Songül, die inmiddels 24 jaar was, al een aantal jaar 

getrouwdd was er reeds twee kinderen had. Ze was niet uitgehuwelijkt aan een man 

veraf,, een weduwnaar, een man met een of ander gebrek of aan een familielid die de 

schandee op zich. wou nemen. Zij was ook niet in allerijl uitgehuwelijkt. Nee, zij was 

opp tijd getrouwd met een "efendi bir adam" (een keurige man) uit het dorp en woonde 

nogg steeds in Kerpic. Hij vroeg ons om niet naar Kerpic te gaan om haar weer te 

confronterenn rnet die vreselijke gebeurtenis in haar leven. Deze wens respecteerden 

122 Lezing in het Wi Hem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, 21 oktober 1996. 
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we.. We hadden de informatie die wij zochten: Songül maakte het goed en was niet 

gestigmatiseerdd door het dorp. Zij was na de eerwraak ook niet "namusu kirlenmi$" 

meer,, maar "namuslu", aldus onze informant.13 Door het plegen van eerwraak op de 

eerschenderr (of een familielid van hem) wordt de namus van het bezoedelde meisje 

blijkbaarr hersteld en krijgt zij weer alle kansen op de huwelijksmarkt.14 Let wel: het 

gaatt dan om een meisje dat tegen haar wil haar namus is kwijtgeraakt: Songül was 

"namusuu kirlenmis," (bezoedeld) en niet "namussuz" (eerloos). Er is echter wel een 

oplossingg voor meisjes die "namussuz" zijn, dit is het "verkrachtingsraadsel", waar in 

dee volgende paragraaf op in wordt gegaan. 

§§ 2.2 "He t verkrachtingsraadsel" 

Eenn familie kan doen alsof een dochter is verkracht, in plaats van een relatie 

had.. Zo hoeft men geen eerwraak op het meisje te plegen, maar wordt de 

"verkrachter",, die in feite haar vriend is, het slachtoffer. Turkse kranten spreken in 

dergelijkee gevallen van "het verkrachtingsraadsel" (tecavüz bilmecesi). Vrouwen en 

133 In de syllabus van "Elele" (1998), die een samenvatting is van een conferentie over "eer en geweld" 
(Parijss 1997), is de discussie te vinden die volgt op het tonen van deze Deense documentaire: iemand 
uitt het publiek vraagt zich af wat er met Songül gebeurd is. Nukhet Sirman, de Turkse sociologe die 
meewerktee aan de documentaire, vertelt dat Poul Martinsen, de Deense regisseur van de film, Songül 
meegenomenn heeft naar Denemarken om haar te redden, want haar leven in Turkije was geëindigd. Uit 
dee syllabus van Elele (1998:162): Yvon Charon: "A-t-on idéé de ce qu'est devenue Songül?" Nukhet 
Sirman:: "(..) Songül a été sauvée par Poul Martinsen. Elle a été amenée de Turquie au Danemark oü 
ellee va a 1'école; on lui a préparé une vie, a cause de ces mots la, car sa vie en Turquie est finie. Elle a 
euu la chance d'avoir une seconde vie grace aux service sociaux danois." Omdat ik dit heel vreemd, en 
tegengesteldd vond aan mijn bevindingen, heb ik Nukhett Sirman, die werkt aan de Bosporus 
Universiteitt in Istanbul, op 2 november 1999 opgebeld en haar gevraagd om uitleg van dit citaat uit de 
syllabus.. Zij vertelde me dat haar mening in de syllabus slecht weergegeven was. Wat zij bedoeld had 
wass dat de Deense regisseur Poul Martinsen zich opwierp als "de witte redder" die Songül wel mee zou 
nemenn naar een beter land. Martinsen heeft haar inderdaad meegenomen naar Denemarken, maar 
Songüll  was al snel weer terug in haar dorp. Nukhet vertelde me dat ze gehoord had dat Songül 
inmiddelss in haar dorp was getrouwd. Ik vertelde dat ik dezelfde informatie had. Nukhet vertelde me 
datt zij de Deense documentairemaker Poul Martinsen niet uit kon staan, vanwege de manier waarop hij 
inn de documentaire de eerwraak heeft belicht. Zij vond dat hij een veel te statisch beeld had van 
"namus",, wat volgens haar ook bleek uit zijn visie op Songül. Zij betreurde het dat de documentaire op 
zo'nn grote schaal was verspreid. Aan het schrijven van een artikel met daarin haar kritiek was zij nooit 
toegekomen. . 
144 Dit hoeft niet overal te gelden. Het zou kunnen dat in de arabische wereld eerwraak op de 
eerschenderr geen middel is om de namus van het meisje of haar familie te zuiveren. 
155 Cf. Van Eek 2000a. 
166 Het verkrachtingsraadsel komt blijkbaar ook bij bedoeïenen voor, al leidt dit hier niet tot eerwraak op 
dee eerschender: Kressel (1981: 149) vermeldt in zijn casus "Fatma Salim" dat de familie het meisje niet 
wildee straffen en daarom deed alsof het om een verkrachting ging. Door deze interpretatie hoefde ze 
niett te worden gedood. 
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meisjess kunnen hier zelf ook gebruik van maken. Wanneer hun eerloze daden ontdekt 

wordenn kunnen zij zich vrijpleiten door te zeggen dat ze verkracht zijn. Vaak weten 

dee echtgenoot en andere familieleden wel hoe de vork in de steel steekt, maar wordt 

dezee versie gehandhaafd om de eerwraak op de eerschender te legitimeren. 

Vermoedelijkk gaat eerwraak plegen op het eigen vrouwelijke familielid veel families 

niett alleen emotioneel te ver. maar zijn zij ook economisch niet gebaat bij het 

wegvallenn van het vrouwelijk familielid, met name wanneer het om de echtgenote 

gaat.. In de bestudeerde eerwraakgevallen is het slachtoffer in de meeste gevallen de 

mann en wordt de vrouw (het eigen familielid) gespaard.17 In een aantal gevallen is 

gebruikk gemaakt van het verkrachtingsraadsel. De zaak Qetin is hier een voorbeeld 

van.18 8 

CasusCasus Cetin, "Op zomerkamp" (1988) 

FigFig 2 Casus Cetin. 

DeDe Turkse families Kalemli en Özbay zijn zeer goed met elkaar bevriend. Hun 

zoontjeszoontjes zitten bij elkaar in de klas. In 1987 is er een driedaags zomerkamp voor 

kinderenkinderen en hun ouders. Het zoontje van de Kalemli 's WOrdt begeleid door zijn 

moeder,moeder, het zoontje van de Özbay 's door zijn vader. Omdat er op het kamp niets 

andersanders gegeten wordt dan pannenkoeken, friet en macaroni stellen mevrouw Kalemli 

enen de heer Özbay op de laatste dag van het kamp voor dat zij volgend jaar op het 

TuÏmenn Ü Z t n*  '" 7,feV^len d \ V r o U W h et S' a c h t o f f er (Arda l- B i ^ r , Dursun, Elmas, Gürsel, 
™ ;; U t l u ) ' m ' 2 g er a" en d e m an h et slachtoffer (Altug, Altun. Ayanoglu, Banit Cetin Ercan 

h e " Ï a c h Xa n ""  5 e ng ' T e k i n' UZU" ' Y i i i t ) ^ i n é é" C3SUS ( A k k 3 ^ « ™' * - a n ^ s dè v T w 
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kampkamp voor het eten zullen zorgen. Voorjaar 1988 valt er dan ook bij de deelnemers 

vanvan het zomerkamp een briefin de bus met de mededeling dat mevrouw Kalemli en de 

heerheer Öibay samen de maaltijden zullen verzorgen. Deze brief valt verkeerd bij de 

heerheer Kalemli: "Wat is dat, zijn vrouw met Özbay? " De argwaan die hij al had wordt 

erdoorerdoor gevoed. Hij ondervraagt zijn vrouw en zij bekent dat zij is verkracht door de 

heerheer özbay, tijdens het zomerkamp van het jaar daarvoor. Als gevolg hiervan pleegt 

FatihFatih Qetin, de broer van mevrouw Kalemli, eerwraak op Özbay. 

Mevrouww Kalemli vertelt de politie dat ze op het driedaagse kamp op beide 

nachtenn is verkracht. Ze durfde er tegen niemand iets over te zeggen, omdat ze niet 

wildee dat het in de openbaarheid kwam. Er zijn echter aanwijzingen dat er helemaal 

geenn sprake is van verkrachting, maar van een liefdesrelatie. Als mevrouw Kalemli 

verkrachtt zou zijn geweest, is het onbegrijpelijk dat ze het jaar erop samen met Özbay 

dee maaltijden zou willen verzorgen. Diverse getuigen verklaren dat het voorstel 

hiertoee van mevrouw Kalemli zelf is gekomen. Een Nederlandse vrouw, behorend tot 

dee leiding, vertelt bovendien dat Özbay en mevrouw Kalemli gelijk na aankomst met 

hunn twee kinderen naar twee aparte slaapkamers gingen, om die te reserveren. De andere 

ouderss en kinderen gingen naar de twee grote slaapzalen. De getuige verklaart: "Ik heb 

zee nog gewaarschuwd voor die twee kamers, het is er lawaaierig en rokerig door de open 

haardd (..). Als mevrouw Kalemli een andere plek had willen hebben na die eerste nacht, 

hadd dat gekund. Er waren genoeg slaapplaatsen. Ze had als reden de rook en het lawaai 

opp kunnen geven". Met andere woorden: mevrouw Kalemli had de tweede nacht met 

Özbayy moeiteloos kunnen ontlopen, als ze gewild had. Dezelfde vrouw verklaart: "Ook 

iss het zo dat mevrouw Kalemli en de heer Özbay met hun kinderen op de tweede dag 

gezamenlijkk in één auto zijn weggeweest. Ik had de indruk dat mevrouw Kalemli en de 

heerr Özbay elkaar graag mochten". Een Nederlandse getuige verklaart tenslotte: "Ik heb 

vann ruzie tussen mevrouw Kalemli en de heer Özbay niets gemerkt (...). Ze gingen 

elkaarr overdag ook niet uit de weg". 

Dee vraag is of de heer Kalemli waarde hecht aan de verkrachtingsversie die 

zijnn vrouw opdist. Waarschijnlijk niet, want tegen mevrouw Özbay, de vrouw van de 

"verkrachter",, zegt hij dat zijn vrouw misschien wel wilde, maar dat haar man het dan 

ISS Het verkrachtingsraadsel komt ook voor in de case studies Uzun (§ 5.2), Köksal (§ 5.3), §engül 
(appendix)) en Altug (appendix). 
199 Waarom Fatih £etin de dader is, zal uitgelegd worden in § 3.2. 
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nogg niet had mogen doen. De heer Kalemli weet vermoedelijk dat zijn vrouw schuldig 

is,, maar hij rekent het de eerschender aan. Deze denkwijze treffen wij wel vaker aan 

inn het traditionele Turkije. Onder het motto "kadinin sagt uzun, akh kisa" - het haar 

vann de vrouw is lang en haar verstand kort -, wordt gezegd dat vrouwen weliswaar 

mooii  zijn, maar niet verstandig en daarom geen weerstand kunnen tonen aan 

verleiding.. De man is degene die moet nadenken en van andermans vrouw heeft af te 

blijven. . 

Alii  Eralp, de minnaar van Zeynep in de casus Dursun (§1.1) was zich bewust 

vann het "verkrachtingssmoesje". Hij liet een cassettebandje meedraaien tijdens hun 

samenzijn,, om bewijs te hebben dat Zeynep uit vrije wil met hem seksuele 

gemeenschapp had. Niet dat hij zo onder eerwraak uit zou komen (bij overspel zijn 

beidenn schuldig), maar zo kon Zeynep zich niet vrijpleiten. 

Hett slachtoffer van eerwraak hoeft niet alleen de vrouw in kwestie of haar 

eerschenderr te zijn, ook andere slachtoffers zijn mogelijk. 

§§ 2.3 Eerwraak op een pasgeborene 

Hett slachtoffer van een eerwraak kan een pasgeborene zijn. Doorgaans gaat het 

omm buitenechtelijk geboren kinderen.20 De baby moet worden gedood omdat de namus 

vann de familie anders geschaad wordt. De pleger van dit delict komt in aanmerking voor 

strafvermindering.2'' De volgende baby-eerwraken werden in de Turkse krant 

aangetroffen:: een ongehuwd meisje werd door haar familie binnenshuis gehouden, opdat 

niemandd er weet van kreeg dat zij zwanger was. Vlak na de bevalling werd de baby 

gedood.. Drie andere meisjes verborgen hun zwangerschap voor iedereen en doodden 

hunn baby bij de bevalling.23 Een weduwe bracht samen met haar minnaar hun baby om 

hett leven, om te voorkomen dat hun overspel aan het licht zou komen.24 Soms wordt het 

meisjee al vermoord als ze nog zwanger is van haar buitenechtelijke kind.25 Het kan ook 

Inn het Turks "gayrimesru bebek" (onofficieel kind). Het volkswoord ervoor is "pic" (te vertalen met 
"bastaard")) en wordt in Turkije als scheldwoord gebruikt. Zie § 5.4. 

Ziee § 1.3 "Turkse rechtspraak en eerwraak". 
222 "Fethiye'de vahset" in Hürriyet, 20-11-1996. 
233 "Tuvalette dogum" in Hürriyet, 27-11-1996; "Bebegini kesip foseptige atti" in Hürriyet 28-4-1995; 
"Igrencc adam" in Hürriyet, 12-8-1994. 
44 "Gayrimesru bebeklerini öldürdüler" in Hürriyet, 19-2-1994. 

255 "Hamile kizini öldürdü" in Hürriyet, 15-12-1994. 
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zijnn dat alleen het meisje wordt gedood, maar niet haar baby, omdat de familie het deze 

niett aan kan doen.26 Of zo'n baby een leuk leven krijgt valt te betwijfelen.27 

Inn Nederland heeft een Nederlandse arts in oktober 1988 een babymoord bij 

eenn Turkse familie nog net op tijd weten te verhinderen. Het ging om baby Fatima.28 

Haarr moeder was een ongehuwd Turks meisje van 15 jaar. De bevalling vond thuis 

plaatss zonder enige arts of vroedvrouw. Er deden zich echter complicaties voor, zodat 

uiteindelijkk toch een dokter werd ingeschakeld. Na de bevalling zei de vader van het 

meisjee dat de baby dood moest. Niemand in de buurt wist dat het meisje zwanger was 

geweestt en dit mocht ook niemand ooit te weten komen. De arts wist de baby nog net 

opp tijd mee te krijgen naar het ziekenhuis, op voorwaarde dat hij geen informatie over 

dee moeder zou verstrekken. De baby is uiteindelijk bij pleegouders terecht gekomen. 

Bijj  twee gevallen uit mijn onderzoek heb ik het vermoeden dat er sprake is 

vann babymoord of althans een opgewekte miskraam. Bij zowel de casus Altug 

(appendix)) als de casus Uzun (§ 5.2) eindigt de zwangerschap van het ongetrouwde 

meisjee officieel in een miskraam. Dit lijk t mij wat al te toevallig, daar dit zeer goed 

uitkwam,, want wat had men moeten doen met de baby? In beide gevallen was op de 

eerschenderr (tevens de vader van de baby) eerwraak gepleegd door de familie van het 

meisje. . 

§§ 2.4 Eerwraak op familielid van de eerschender 

Ookk familieleden van de eerschender kunnen het slachtoffer worden van 

eerwraak.. Dit is volgens het idee van de bloedwraak: iemand uit de familie van de 

daderr moet worden gedood. De vader van de eerschender kan worden omgebracht, 

omdatt deze verantwoordelijk wordt gehouden voor het gedrag van zijn zoon. In mijn 

onderzoekk is dat het geval in de casus Yigit (§4.1) en de casus Koparan (appendix). 

Inn het al genoemde voorbeeld van Tezcan (§2.1) wordt de vader eveneens het 

266 "Sultanbeyli cinayetinde katil baba ?ikti" in Hürriyet, 14-4-1992. 
Ginatt (1979: 195) geeft een voorbeeld van een vrouw bij bedoeïenen in Israel die een bastaardmeisje ter 

wereldd brengt. De baby wordt niet gedood. De echtgenoot, maar niet de vader van de baby, besluit het kind 
tee houden, opdat deze later thuis het zware werk kan doen. Overigens doodt hij zijn vrouw evenmin, maar 
stuurtt haar terug naar haar ouders. 
88 "Baby Fatima moest sterven voor familie-eer" in De Telegraaf, 3 maart 1990. De Turkse familie 

heeftt de baby geen naam gegeven; ze wilde het geslacht van de baby niet weten. Deze naam heeft de 
babyy waarschijnlijk in het ziekenhuis gekregen. Bij Turken is niet de naam Fatima, maar Fatma 
gebruikelijk. . 
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slachtoffer:: nadat de zoon van Mehmet Yildinm de dochter van Ahmet Dogan had 

verkrachtt en was weggevlucht, was het verzoek van Ahmet Dogan aan Mehmet 

Yildinmm om zijn eigen zoon te doden. Toen deze daar niet op inging doodde Ahmet 

Dogann met vier kogels Mehmet Yildinm, die zijn beste vriend was. 

Volgenss Breteau (1980: 49) wordt een familielid gedood, wanneer de 

eerschenderr zelf niet te vinden is. Ook een broer van de eerschender kan het 

slachtofferr worden. Twee voorbeelden uit de krant: als de pas getrouwde Ülkü ge-

schaaktt wordt door haar ex-verloofde Dursun Iri, worden de twee broers van de schaker 

omm het leven gebracht. De politie verdenkt Kürsat Yilmaz, de vader van Ülkü.29 In het 

anderee voorbeeld schaakt de jongen Kazim het meisje Hacer. Hierop schiet de broer van 

hett geschaakte meisje de broer van Kazim dood.30 Safiiios-Rothschild (1969: 211) 

noteertt dat ook kinderen als eerwraakslachtoffer gekozen kunnen worden. Dit ben ik 

inn mijn onderzoek nooit tegengekomen.31 Wel zijn in de casus Dursun de kinderen van 

eerschenderr Ali Eralp bang doelwitt te worden van eerwraakacties. Ze leven in angst dat 

dee gebroeders Dursun hun vader zullen proberen te treffen via hen. Hieruit blijkt dat 

Turkenn het niet voor onmogelijk houden dat zelfs kinderen van de eerschender gedood 

kunnenn worden. Niet alleen mannelijke familieleden, ook vrouwelijke familieleden van 

dee eerschender kunnen het slachtoffer worden van eerwraak. In de al genoemde casus 

"Denemarken""  werd de zuster van Fevzi £aglar, de ontvoerder-verkrachter, gedood. 

DocumentaireDocumentaire "Eerwraak in Denemarken" (1986)32 

DeDe Koerden Resul en YusufCaglar zijn broers van elkaar. Resul woont met 

zijnzijn gezin in het dorp Kerpic (Haymana), ten zuid-westen van Ankara. Yusufis met 

zijnzijn gezin naar Hasanoglan getrokken, een dorp dat geldt als een buitenwijk van 

AnkaraAnkara en vele migranten van het platteland herbergt. Resul heeft zes zonen en twee 

dochters.dochters. Yusuf heeft, voor zover dat uit de documentaire blijkt, tenminste één zoon en 

tweetwee dochters. Vader Resuls zoon Ali wordt uitgehuwelijkt aan vader Yusufs (voor 

zoverzover bekend) oudste kind, dochter Gülsüme. Ali en Gülsüme gaan in Denemarken 

" " S i rr kacirmaya 2 infaz" in Hürriyet, 16-2-1997. Zie § 4.2 voor de gehele casus. 
"Ki zz kacirma kavgasinda 2 kisi öldü" in Hürriyet, 12-8-1996. 

^^ Wel kwam een kind als eerwraakslachtoffer voor in de veelvoudige eerwraak van § 2.5. 
-- Deze casus is beschreven op basis van de Deense t.v. documentaire "Den sagtmodige morder" (De stille 

moordenaar")) uit 1988 van Poul Martinsen. 
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wonenwonen en krijgen twee kinderen. Er volgt nog een tweede huwelijk tussen kinderen 

vanvan deze broers: Meryem, de dochter van vader Resul, wordt uitgehuwelijkt aan 

Fevzi,Fevzi, de zoon van vader Yusuf. Ook dit paar wil naar Denemarken. Na 2 a 3 

maandenmaanden huwelijk migreert Meryem als eerste en gaat bij Gülsüme inwonen. Fevzi 

zalzal later volgen. Gülsüme is inmiddels gescheiden van haar man Alt (broer van 

Meryem).Meryem). Eenmaal in Denemarken krijgt Meryem een relatie met een andere man. 

Fevzi,Fevzi, die nog in het dorp Hasanoglan zit, is in alle staten en besluit als wraak de 

13-jarige13-jarige Songül, het jongste zusje van Meryem, onvrijwillig te schaken. 

Fig.Fig. 3 Casus Denemarken. 
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OpOp 9 augustus 1986 ontvoert Fevzi haar als zij in haar dorp Kerpic van huis naar de 

pomppomp loopt. Hij heeft hulp van zijn zusje Halise, zijpraat Songül hun auto in. Ruim 

eeneen maand na de ontvoering wordt Songül - ontmaagd en wel - weer thuis 

afgeleverd.afgeleverd. Vader Resul eist dat Fevzi met Songül gaat trouwen. Dit weigert hij. 

UiteindelijkUiteindelijk belandt Fevzi in de gevangenis wegens het ontvoeren van een 

minderjarigminderjarig meisje. Op 24 oktober 1986 wordt Gülsüme (31) door twee 

vadervader Resul, Polat (18) en Aziz (16) met 29 messteken om het leven gebracht. 
zonenzonen van 

Waaromm wordt Gülsüme gedood? Zij heeft volgens vader Resul de ontvoering 

bedachtt en bovendien zijn dochter Meryem op het verkeerde pad gebracht en ervoor 

gezorgdd dat ze haar man Fevzi ontrouw werd in Denemarken.33 Dat vader Resul zo 

slechtt denkt over Gülsüme is te begrijpen daar zij zich liet scheiden van zijn zoon Ali . 

Volgenss de criminoloog Yesilgöz is er nog een reden om juist Gülsüme te doden: zij 

vormdee de bron van inkomsten voor het gezin van vader Yusuf in Hasanoglan.34 Door 

Gülsümee te doden wordt het gezin maximaal getroffen en worden allen gestraft voor de 

ontvoeringg van Songül. 

Eenn pragmatische reden kan ook meegespeeld hebben: eerschender Fevzi zat in 

dee gevangenis en was daardoor moeilijk te doden: "Dan maar een ander familielid", kan 

vaderr Resul hebben gedacht. 

§§ 2.5 Veelvoudige eerwraak 

Eenn enkele keer worden bij een eerwraak niet alleen de eerschender en/of de 

eerlozee vrouw gedood maar ook hun familieleden. In de Turkse krant wordt in zo'n geval 

gesprokenn van een "namus katliairu" (eerslachting). Een wel heel uitgebreid voorbeeld 

hiervann was de tienvoudige moord in de wijk Esenler in Istanbul, op 20 oktober 1996. 

Ditt was zelfs voor Turkije wel erg bijzonder, vandaar dat het de dag erop voorpa-

ginanieuwss was in alle kranten.35 De twee zussen Nuran en Aycan liepen weg bij hun 

echtgenotenn Abdullah en Celal, die broers waren van elkaar, en gingen weer bij hun 

333 Het is maar de vraag of dat Gülsüme's schuld is. Wellicht heeft ze Meryem talloze malen 
gewaarschuwdd Het komt vader Resul waarschijnlijk wel goed uit om Gülsüme te beschuldigen en de 
schuldd buiten het eigen gezin te leggen. 
344 Lezing in Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, 21 oktober 1996. 
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moederr wonen. De twee broers trokken daarop naar het huis van hun schoonmoeder en 

dooddenn daar, samen met een behulpzame vriend, hun vrouwen, schoonmoeder, drie 

schoonzusjess en een zwager. Ook de vijfjarige dochter van Aycan en Celal werd om het 

levenn gebracht. Abdullah had zijn eigen drie kinderen even tevoren het huis uitgehaald.36 

Ookk de in het huis aanwezige Bünyamin en Attilah (twee broers van 27 en 26 jaar) 

werdenn vermoord. Van hen werd gezegd dat het vrienden waren van Nuran en Aycan. In 

dee buurt stonden Nuran en Aycan bekend als prostituee ("hayat kadini").37 Waarschijn-

lij kk richtten Abdullah en Celal zo'n massale moordpartij aan bij de schoonfamilie omdat 

zee die wilden straffen; schoonmoeder en andere familieleden hadden immers het eerloze 

gedragg van Nuran en Aycan toegestaan (zie ook Santing 1996). 

Err wordt vaker bericht over schoonzoons die woedend naar het huis van hun 

schoonouderss gaan omdat hun vrouw weer in het ouderlijk huis is gaan wonen. Wanneer 

dee vrouw niet genegen is mee terug te gaan, wil de man nog wel eens een bloedbad 

aanrichten.. Dit nieuws wordt gebracht onder het kopje "Damat dehjeti" (Schoon-

zoonverschrikking).388 Vaak is er alcohol in het spel (schoonzoon heeft een flinke borrel 

op).. Niet altijd komt het tot moord, maar blijf t het bij verwondingen. De opzet is vaak 

niett om te doden, maar de echtgenote te bewegen terug te komen. Wanneer de vrouw 

wordtt gedood, is er geen sprake van eerwraak, maar van moord uit mannelijke trots. De 

vrouww houdt er geen nieuwe minnaar op na, maar is haar man ontvlucht omdat ze het 

niett bij hem uithield (zie § 5.6). 

§§ 2.6 Eerwraak op de schuldige buitenstaander 

Wee hebben gezien dat er eerwraak gepleegd kan worden op een familielid van de 

eerschender,, omdat deze verantwoordelijk wordt gehouden voor de eerschending (casus 

Denemarken).. Bij de veelvoudige eerwraak blijkt eveneens dat familieleden gedood 

kunnenn worden, omdat ze als medeschuldig worden gezien. In de casus Utlu zien we dat 

"Aii  Ie katliami" in Hürriyet, 21-10-1996. In dit artikel wordt de meervoudige moord "namus katliami" 
genoemd.. Santing (1996) vertaalt de term "namus katliami" als "een slachting omwille van de eer". 

Driee maanden later, op de rechtszitting, wijzigt de negenjarige getuige (het dochtertje van Abdullah) haar 
verklaringg en zegt dat haar vader het helemaal alleen heeft gedaan (Hürriyet, 29-1-1997). De beide broers 
zijnn voortvluchtig, diverse familieleden zitten in voorarrest. Misschien heeft deze wijziging onder druk van 
familiee plaatsgevonden, om vastzittende familieleden vrij te krijgen. 
377 Het gaat hier niet om het algemene gebruik van het woord "hoer" (zie § 1.1), maar om het beroep 
vann prostituee. 
388 Voorbeelden hiervan in Hürriyet 22-1-1995; Hürriyet 4-2-1995; Hürriyet 25-8-1995; Hürriyet 27-12-
1995;; Hürriyet 5-1-1996; Hürriyet 21-2-1997. 
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ookk andere slachtoffers mogelijk zijn: Utlu doodt de vriendin van zijn vrouw, omdat hij 

ervann overtuigd is dat zij zijn vrouw op het slechte pad heeft gebracht. 

CasusCasus Utlu "Doodaan de telefoon" (1990) 

KemalettinKemalettin Utlu, die in Nederland is opgegroeid, wordt op zijn 

tweeëntwintigstetweeëntwintigste uitgehuwelijkt aan een meisje uit zijn geboortedorp in Turkije. Het 

meisjemeisje wordt naar Nederland gehaald. Het klikt echter niet tussen de twee en na een 

halfjaarhalfjaar breekt Utlu het huwelijk af Zowel zijn ouders als schoonouders zijn razend. 

AlAl snel na deze mislukte huwelijksaffaire ontmoet Utlu een nieuwe vriendin, Cigdem, 

paspas veertien jaar oud. Zijn ouders zijn tegen en willen geen contact meer met hem. De 

TurkseTurkse gemeenschap in zijn Nederlandse woonplaats bemoeit zich ermee, omdat het 

paarpaar niet van plan is te gaan trouwen, maar ongehuwd gaat samenwonen. Utlu blijft 

zichzich echter verzetten tegen een huwelijk en wenst bovendien zijn vriendin niet te 

beknottenbeknotten in haar vrijheid. Van hem mag ze 's avonds net zo vaak uit als ze wil. Na 

eenjaareenjaar krijgen ze een dochtertje. Als ze driejaar samenwonen gaat Cigdem werken 

inin een agrarisch loonbedrijf Een vriendin van haar, genaamd Filiz, heeft ervoor 

gezorgdgezorgd dat ze deze baan kreeg. Cigdem krijgt er een relatie met Osman, de baas van 

hethet bedrijf Overdag is Cigdem met haar nieuwe vriend samen, ze hoeft nauwelijks te 

werken.werken. Utlu krijgt argwaan omdat Cigdem 's avonds nooit moe is van de werkdag. 

UiteindelijkUiteindelijk vertelt ze hem dat ze een ander heeft, maar daar mee op wil houden. Hij 

vergeeftvergeeft haar en ze besluiten samen een nieuwe start te maken. Enkele weken later 

blijktblijkt  dat ze zM'anger is. Ze weet niet van wie, van Osman of van Utlu. Samen 

besluitenbesluiten ze tot een abortus. Cigdem blijft  tot 's avonds laat uitgaan. Ze krijgen 

hieroverhierover steeds meer woorden, tot Cigdem het huis verlaat en naar een opvanghuis 

gaat.gaat. Ze heeft voortdurend telefonisch contact met haar vriendin Filiz die haar 

adviseertadviseert welk Blijf-van-mijn-lijfhuis ze moet kiezen. Utlu vermoedt dat Filiz meer 

weetweet over de verblijfplaats van Cigdem en gaat keer op keer bij haar langs, om haar 

tete vragen waar Cigdem is. Ze laat hem echter nooit haar fat ingaan, maar praat met 

hemhem via de intercom. Op een gegeven moment reageert ze zelfs niet meer op zijn 

gebel,gebel, zodat hij zich vertwijfeld afvraagt of ze nog wel thuis is. 

UtluUtlu neemt uiteindelijk Hay dar, zijn beste vriend, in vertrouwen. Samen gaan 

zeze Cigdem zoeken, met Haydar's auto. Tijdens deze zoektocht raakt Utlu steeds meer 

buitenbuiten zichzelf want, zo vertelt hij later bij de politie: "Wie ik ook tegenkwam, die 
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begonbegon over mijn vriendin te zeuren en daar van alles over te vertellen. Er werden 

opmerkingenopmerkingen gemaakt in een sfeer die mijn eer aantasten. Mijn vriendin zou mij in de 

malingmaling hebben genomen en naast Osman zouden er nog andere mannen zijn 

geweest".geweest". De druppel die de roddelemmer doet overlopen is wel het gedrag van 

Metin.Metin. Als Utlu er bij deze baas van het koffiehuis op aandringt hem alles te vertellen 

watwat hij weet over Qgdem, neemt hij Utlu apart en vertelt hem dat het zijn eigen 

schuldschuld is, had Utlu maar strenger moeten zijn voor Qgdem. "Een man moet de baas 

zijnzijn over zijn vrouw", meent Metin en vertelt hem dat hij alles weet van Cigdem 's 

relatierelatie met Osman en van de abortus. Dat Metin van de abortus op de hoogte is, is 

eeneen klap in het gezicht van Utlu. Hij dacht dat niemand in de Turkse gemeenschap 

ervanervan afwist. Haydar vertelt later aan de politie dat Utlu na dit onderonsje met Metin 

helemaalhelemaal overstuur was. Hij moest huilen en dronk twee glazen whiskey. 

InIn het koffiehuis wordt besloten dat Metin, die Filiz wel kent, zijn uiterste best 

zalzal doen om Filiz aan het praten te krijgen. Utlu en Haydar zullen samen met Yücel, 

eeneen vriend van die twee, naar Yücel's huis gaan waar een huisgenoot van Yücel, zoals 

zijzij weten, een pistool heeft. Dit zullen ze te leen vragen, om vervolgens naar Osman te 

gaangaan om Qgdem terug te halen. Het pistool is bedoeld om Osman onder bedreiging 

QgdemQgdem te laten afstaan, zo vertelt Utlu later bij de politie. 

OpOp het moment dat de drie mannen het huis van Yücel verlaten (Utlu heeft 

inmiddelsinmiddels het pistool op zak) komt Metin aanrijden en vertelt dat Filiz thuis is. Met 

zijnzijn allen rijden ze naar Filiz'sflat. Utlu drukt op de bel en tot zijn grote verbazing 

klinktklinkt even later het zoemertje waardoor hij de toegangsdeur open kan duwen. Hij 

rentrent meteen door naar haar flatdeur, die zowaar ook al opengaat. Naar later blijkt 

komtkomt dit door een misverstand: Metin, wiens familie goed bevriend is met van de 

familiefamilie van Filiz, heeft zijn kleine broertje naar de flat van Filiz gestuurd om hem te 

latenlaten kijken of ze thuis is. Broertje Mehmet AU wordt, als zijnde een goede bekende, 

binnengelatenbinnengelaten door Filiz. Eenmaal binnen belt Mehmet AU naar Metin om te vertellen 

datdat hij bij Filiz is. Metin vertelt hem dat hij zo langs zal komen. Wanneer dan ook 

eveneven later de deurbel gaat neemt Mehmet AU aan dat het Metin is en drukt op de 

zoemerzoemer zonder door de intercom te vragen wie er aan de buitendeur staat. Ook de 

deurdeur van de flat doet hij open. Filiz is op dat moment met iemand aan het telefoneren, 

andersanders had ze hem waarschijnlijk niet zo zijn gang laten gaan. 

DeDe deur open ziende, rent Utlu meteen naar binnen en ziet Filiz aan de 

telefoon.telefoon. Hij zet onmiddellijk zijn pistool op haar slaap en zegt: "Zeg op waar ze is, 
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andersanders schiet ik je dood". Filiz reageert echter niet. Om zijn woorden nog meer kracht 

bijbij  te zetten pakt hij Filiz bij de keel. Er komt nog steeds geen reactie van haar kant. 

UtluUtlu vertelde later aan de politie dat hij toen de trekker van het pistool naar achteren 

troktrok om Filiz tot het uiterste te dreigen, maar het resultaat hiervan was dat het pistool 

afging.afging. Filiz zakt achterover. Ze kan de kennis die ze aan de telefoon heeft nog 

vertellenvertellen dat er op haar geschoten is. Die regelt meteen een ambulance, maar Filiz 

overlijdtoverlijdt later in het ziekenhuis. 

UtluUtlu rent naar buiten en doet heel stoer. Daar staan immers zijn Turkse 

vriendenvrienden en de baas van het koffiehuis. "Zo, die viezigheid is van de wereld", zegt hij 

enen stapt in de auto van Haydar. Zijn vrienden begrijpen onmiddellijk wat er aan de 

handhand is en raken overstuur. Metin en Yücel rijden meteen weg. Haydar brengt Utlu 

naarnaar een café en zet hem daar af Hij wil er ook niets mee te maken hebben. Utlu 

drinktdrinkt wat in het café en bestelt dan een taxi naar het politiebureau waar hij zichzelf 

aangeeft.aangeeft. Uit het proces-verbaal: "Een man kwam het politiebureau binnen. Hij wierp 

zijnzijn bruin lederen jack op de balie van de portiersloge. Wij zagen dat de man hevig 

geëmotioneerdgeëmotioneerd was en huilde. Wij hoorden deze man zeggen: "Ik heb iemand gedood. 

IkIk heb iemand doodgeschoten. Het pistool zit in mijn jack". Utlu wordt veroordeeld 

tottot zes jaar gevangenisstraf wegens doodslag. 

Ikk heb deze eerwraak in eerste instantie gecategoriseerd als "eerwraak op de 

verkeerde".. Utlu's woorden na afloop verraden echter dat dit niet het geval hoeft te zijn. 

Hijj  zegt: "Die viezigheid is van de wereld" (zie hierover ook § 3.2) en zijn vrienden 

wetenn onmiddellijk wat hij daarmee bedoelt. Hij ziet deze vrouw wel degelijk als 

"namussuz""  (eerloos); zij heeft de eerloosheid van zijn vrouw op haar geweten. Voor 

zijnn ouders is deze doodslag een geslaagde eerwraak, gezien hun reacties: al jaren 

wensenn ze geen contact meer met hem (vanwege zijn echtscheiding en het feit dat hij 

samenwoontt met zijn tweede vrouw), maar na de eerwraak komen ze hem opzoeken in 

hett huis van bewaring en zijn vol lof over hem. Utlu verklaart tegenover de 

maatschappelijkk werker dat hij geen waardering heeft voor hun reactie, hijzelf is 

namelijkk erg ontzet over wat hij heeft aangericht. Als ook zijn vriendin Cigdem zich 

weerr met hem verzoent en eeuwige trouw belooft, bekijkt Utlu dit eveneens met de 

nodigee scepsis en denkt dat zo'n jong meisje toch niet wacht tot hij weer uit de 

gevangeniss mag. Eerwraak op de schuldige buitenstaander komt maar zelden voor. De 

angstt ervoor is echter wel groot: men is voorzichtig om zich in te laten met een meisje 
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wierr namus is aangetast. Iemand die dit wel deed was Metin Yildiz. Deze in Nederland 

wonendee Turkse maatschappelijk werker hielp een weggelopen Turks meisje aan een 

geheimm woonadres. De familie van het meisje beschuldigde hem ervan een relatie te 

hebbenn met haar. Metin Yildiz kwam om het leven doordat zes kogels door zijn hoofd 

werdenn geschoten. De dader was waarschijnlijk de vader van het meisje, maar dit is 

nooitt bewezen (Develiogu 1993: 5). 

§§ 2.7 Eerwraak op de verkeerde 

Somss wordt in plaats van het beoogde slachtoffer, per abuis iemand anders 

gedood.. De 20-jarige Murat £etin wilde Kazim Kisa doden, die de vriend was van zijn 

getrouwdee zuster, maar doodde per abuis diens broer. 

TurkseTurkse krantecasus "Eerwraak op de verkeerde1* (199 S)39 

MuratMurat Qetin woont in Yenibosna, een buitenwijk in het noordoosten van 

Istanbul.Istanbul. Zijn oudere zus Sevcan Qetin is via een imamhuwelijk getrouwd met Taci 

Bozdag.Bozdag. Sevcan wordt verliefd op Kazim Kisa en verlaat haar echtgenoot. Na vijfjaar 

keertkeert ze bij hem terug. Men roddelt dat ze zwanger is van Kazim. Murat gaat op 

bezoekbezoek bij zijn zus en ondervraagt haar hoe ze dit alles kon doen. Volgens Murat 

antwoordtantwoordt zij daarop: "Vraag het die p...daar (pooier) ", waarmee ze haar man 

bedoelt.bedoelt. Haar man antwoordt Murat: "Sana ne ulan... namus benim, boynuz benim" 

("("  Wat gaat jou dat aan? Het is mijn namus, het zijn mijn hoorns ") . Daarop schiet 

MuratMurat ze allebei dood. Vervolgens gaat hij naar de plek waar de mannen van de wijk 

theedrinken.theedrinken. Hij wil daar Kazim Kisa doodschieten. Die zit er echter niet. Murat ziet 

diensdiens broer Dilaver Kisa voor Kazim aan en schiet hem dood. Ismet Aydm is met 

DilaverDilaver aan het raki drinken. Murat denkt: "O alqakla oturan alqaktir " (Wie met zo 

iemandiemand samen zit is net zo laag) en schiet ook hem dood. Daarnaast raken drie 

mannenmannen die er zitten gewond door de kogelregen van Murat. Volgens Kazim Kisa 

stondstond de vadersbroer (dayi) van Murat achter diens actie ("Qocugu hep o 

doldurmusdoldurmus "). 

"Kanlii  cinnet" in Hürriyet 14-8-1995. 
Voorr uitleg van "hoorns", zie § 5.4. 
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Dee eerwraak op Dilaver Kisa kunnen we zien als "eerwraak op de verkeerde": 

hett is duidelijk niet de bedoeling dat deze gedood wordt. Murat £etin heeft geen spijt 

vann de moord op zijn zuster en zwager, maar biedt wel zijn excuses aan voor het doden 

vann Dilaver Kisa en Ismet Aydin, evenals voor de drie gewonden die hij heeft gemaakt. 

§§ 2.8 Mislukt e eerwraak 

Eenn eerwraak wordt gewoonlijk zo grondig uitgevoerd, dat deze daadwerkelijk 

resulteertt in de dood van het slachtoffer. In februari 1998 werd in de Turksee krant echter 

eenn eerwraak beschreven waarbij het slachtoffer (een pas getrouwde vrouw) de aanslag 

overleefde.. Deze vrouw deed aangifte bij de politie. Dit was zoiets bijzonders dat de 

Turksee krant Hürriyet er dagenlang over berichtte. De mislukte eerwraak was de 

volgende: : 

Turksee krantecasus "I n de Eufraat gegooid"  (1998)41 

GönülGönül Asian, een 19-jarig Turks meisje42, is geboren en getogen in de badplaats 

Antalya.Antalya. Haar familie komt oorspronkelijk uit Viransehir (Urfa) en is lid van een clan 

(asiret).(asiret). Vader AU Asian is een 49-jarige veiligheidsbeambte (sivil savunma memuru) 

diedie al 25 jaar bij de Dienst Milieu en Beheer (Bayindirhk Iskan Müdürlügü) werkt. De 

moedermoeder heeft het gezin verlaten en woont in Ceyhan/Adana. Vader is opnieuw getrouwd 

enen woont met de zeven kinderen (Gönül is het derde kind) in een sloppenwijk 

(gecekondu),(gecekondu), zoals zoveel ex-plattelandsbewoners. Gönül kan niet goed met haar 

stiefmoederstiefmoeder opschieten. Gönül leert niet verder, maar werkt op verschillende plekken om 

haarhaar bijdrage te leveren aan het gezinsbudget. Haar vader en stiefmoeder zijn niet blij 

metmet haar gedrag: ze kleedt zich modern, gebruikt make-up, en zwemt geregeld in zee bij 

KonyaaltiKonyaalti Plaji, een zeer toeristisch strand. Als ze erachter komen dat ze ook nog een 

vriendjevriendje heeft, besluiten ze haar zo snel mogelijk uit te huwelijken. 

411 "Töre infazinda Firat mucizesi" in Hürriyet 14-2-1998; "Töre vahsetinde mucize kurtulus" in 
Hürriyett 14-2-1998; "Ailemi görmek istemiyorum" in Hürriyet 15-2-1998; "O eve dönmem" in 
Hürriyett 15-2-1998; "Canavarlar sorguda" in Hürriyet 16-2-11998; "Tutuklandilar" in Hürriyet 18-2-
1998,1998, Farac (1998: 81-98). 
422 Farac (1998: 82) schrijft dat ze 21 jaar is. De kranten schrijven 19 jaar. 
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Fig.Fig. 4 Casus "In de Eufraat gegooid". 
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GönülGönül is verliefd op haar buurjongen Nihat Turk, die in een hotel in Kemer 

werkt,werkt, maar wordt in december 1997 uitgehuwelijkt aan Sakip, haar vaderszusterszoon, 

aanaan wie ze al als baby beloofd is (besik kertmesi halasimn oglu) en die in het dorp 

UckilisUckilis köyü bij Viransehir woont. De bruiloft wordt gevierd in dit dorp, waarna Sakip 

enen Gönül in Antalya gaan wonen. Gönül is zeer ontevreden over haar echtgenoot en 

noemtnoemt hem "een echte dorpeling". Ze klaagt tegen haar vader dat ze het niet bij haar 

manman uithoudt. Haar vader roept Sakip erbij. Die vertelt dat Gönül thuis niets doet en 

zelfszelfs geen eten kookt. Vader AU wordt hierop heel boos op zijn dochter en vertelt haar: 

"Moge"Moge God je straffen. Je heb een heel goede echtgenoot. Wat is je probleem?" Het 

meisjemeisje geeft huilend ten antwoord: "Ik hou niet van hem. Hebben jullie mij iets gevraagd 

bijbij  het huwelijk? " De vader vraagt zijn schoonzoon om geduld te hebben met Gönül: 

"Ze"Ze is geen dorpsmeisje, ze is in de grote stad opgegroeid, maar ze zal wel aan je 

wennenwennen ". Gönül loopt echter weg bij haar echtgenoot en gaat logeren bij een vriendin 

vanvan haar in het dorp Göynük beldesi bij Kemer. De hele familie gaat Gönül zoeken. 

SakipSakip gaat naar Ceyhan/Adana, omdat hij denkt dat Gönül misschien naar haar moeder 

isis gegaan. Het nieuws dat Gönül is weggelopen wordt algemeen bekend. De 

vooraanstaandevooraanstaande leden van de clan (asiret) bellen vader AU op. De roddel neemt toe. Op 

eeneen dag wordt Gönül ontdekt in het dorp Göynük door haar oom Haci. Daarop vlucht 

GönülGönül weg en verblijft daarna met haar vriend Nihat in een hotel. Uit angst dat ze 

gevondengevonden worden vluchten ze samen weg van de zuidkust naar de westkust en nemen 

hunhun intrek in een hotel in Söke/Aydin. Nihat belt zijn oom Recai om geld en kleren. Oom 
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RecaiRecai komt naar hen toe en overreedt hen om naar Antalya terug te keren. Oom Recai 

praatpraat daarna met de familie Asian en vertelt dat hij ze gevonden heeft. Als ze beloven de 

tweetwee niets te doen, wil hij wel het adres vertellen. Oom Recai hoopt dat het zo met een 

sissersisser afloopt. De familie Asian gaat echter onmiddellijk naar het adres en neemt Gönül 

mee.mee. Eenmaal thuis wordt er een familieberaad gehouden door vader AH Asian met zijn 

viervier broers Osman, Haci, Abdullah, Mahmut en schoonzoon Sakip. De broers van vader 

wonenwonen op verschillende plaatsen: Haci is landarbeider in Antalya, broer Mahmut woont 

inin een dorp bij Viransehir, Abdullah woont in Ceyhan en Osman woont in Gaziantep. De 

beslissingbeslissing dat ze dood moet, wordt snel genomen, de vraag hoe neemt echter meer tijd in 

beslag.beslag. Men wil niet opdraaien voor een lange gevangenisstraf Het voorstel haar voor 

eeneen vrachtauto te gooien wordt verworpen, want dat vindt men zielig voor de chauffeur. 

MahmutMahmut stelt daarop voor haar naar hun dorp (bij Viransehir) te brengen en zegt dat 

zijnzijn zoon AU van 17 jaar haar wel dood zal schieten: "We zeggen dat het een ongeluk is, 

enen bovendien is hij minderjarig dus krijgt hij minder straf'. Dit wordt een goed plan 

gevonden.gevonden. Vader AU huurt een auto en de vier broers Haci, Mahmut, Abdullah en 

OsmanOsman zullen Gönül in de auto terugrijden; een tocht van zo 'n 1000 km. Sakip zal op 

eigeneigen gelegenheid naar zijn eigen dorp terugkeren. Onderweg, als ze langs Gaziantep 

komen,komen, zegt Osman dat hij zich niet goed voelt, en stapt uit. Wellicht wil hij toch niet 

betrokkenbetrokken zijn bij de eerwraak In het dorp aangekomen roept Mahmut zijn zoon AU bij 

zichzich en vertelt wat hem te doen staat. AU is er echter op tegen. Met de woorden: "Ik kan 

niemandniemand doden. Dat is een zonde", vlucht hij het huis uit. Hierop moet een ander plan 

bedachtbedacht worden. Men besluit Gönül te verdrinken in de Eufraat, zodat het op een 

zelfmoordzelfmoord lijkt, 's Avonds laat gaan de drie broers met Sakip en Gönül in de auto op weg 

enen stoppen bij de Eufraat in het district Birecik. In de auto verstikken oom Abdullah en 

echtgenootechtgenoot Sakip Gönül door haar eigen hoofddoek om haar hals te doen en er elk aan 

eeneen kant aan te trekken. Daarna sleuren ze haar uit de auto en gooien haar in de 

Eufraat.Eufraat. Dan schreeuwt oom Mahmut: "Ze is niet dood". Echtgenoot Sakip geeft haar 

daaropdaarop nog een flinke trap en haar lichaam drijft  weg in de Eufraat. 

GönülGönül is echter niet dood: als ze in het ijskoude rivierwater wordt gegooid komt 

zeze weer bij haar positieven. Ze hoort haar oom zeggen dat ze niet dood is en houdt zich 

daaropdaarop onbeweeglijk Ze wordt verder de rivier ingetrapt. Wat de ooms en haar 

echtgenootechtgenoot echter niet weten is dat Gönül heel goed kan zwemmen, dat heeft ze in de 

badplaatsbadplaats Antalya geleerd. Dorpsmeisjes in Viransehir kunnen niet zwemmen. Gönül 
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weetweet in het ijskoude rivierwater naar de kant te zwemmen en lopend een benzinestation 

tete bereiken. Daar belt ze de politie en wordt naar het ziekenhuis gebracht. 

Dee vier vadersbroers, de echtgenoot en de vader worden gearresteerd. Vader 

Alii  beweert niets van de eerwraakpoging op Gönül af te weten. Hij zegt dat hij zijn 

broerss naar Antalya riep, om hen Gönül bij haar echtgenoot af te laten leveren. Vader 

Alii  zegt blij te zijn dat zijn dochter nog leeft. Oom Haci daarentegen geeft bij de 

politiee meteen toe dat hij geholpen heeft. Hij verklaart geen spijt te hebben en het te 

betreurenn dat ze het overleefd heeft: "Was ze maar gekrepeerd. Wij hebben geen spijt. 

Hett was een erekwestie. Moge God haar straffen" ("Ke§ke geberseydi. Pi$man 

degiliz.. Namus davast. Allah belasini versin"). Oom Osman en vader Ali worden 

vrijgesproken,, maar de anderen worden berecht (de gevangenisstraffen zijn echter 

laag:: zie § 2.10). 

Vaderr Ali laat de journalisten weten: "Mijn dochter is vanaf nu verstoten door 

dede familie. Ze moet ver van ons weg blijven " (Kizim artik bizim ailede lanetlendi. 

BizdenBizden uzaklassin). 

Gönüll  wordt door de gouverneur van Urfa op een geheim adres beschermd en 

magg daar blijven wonen tot ze zelfstandig in haar levensonderhoud kan voorzien. Ze 

heeftt gebroken met haar vriend Nihat. Ze kan er niet over uit dat hij niets deed toen 

haarr familie haar kwam halen. Ze zegt: "Nihat liet mij alleen met mijn lot. Hij liet mij 

alleenn in handen van de beulen. Ik houd niet meer van hem" (Farac 1998: 97). 

Ditt is de eerste keer dat ik in de Turkse krant een mislukte eerwraak op een jonge 

vrouww ben tegengekomen. Kressel (1981: 147) constateert dat vrouwen/meisjes die 

wetenn te ontsnappen aan eerwraak niet willen getuigen tegen hun familie.43 Wellicht 

komenn ook in Turkije andere mislukte eerwraken niet in de publiciteit, omdat het 

meisjee geen aangifte doet. In de casus "In de Eufraat gegooid" doet het meisje dit wel, 

maarr alleen tegen haar vadersbroers en echtgenoot. Van haar vader wil ze geen kwaad 

woordd weten.44 

Kressell  noemt 11 gevallen waarbij het slachtoffer de eerwraak overleeft. In een aantal gevallen wordt 
opp het slachtoffer nog een tweede keer eerwraak gepleegd (Kressel 1981: 147). 

Aykutt (1999: 53-55) beschrijft eveneens de zaak Gönül Asian. Hij gaat echter uit van de versie die 
echtgenoott Sakip beschrijft, namelijk dat Sakip als ze bij de rivier de Eufraat staan zich nog wil 
verzoenenn met Gönül, maar dat zij zich hiertegen verzet en tegen Sakip gezegd zou hebben: "Ben jij 
eenn man? Ik ben met Nihat naar bed geweest". Aykut schrijft dat hij het om deze reden juist vindt dat 
dee rechtbank heeft geoordeeld dat er sprake is van "zware provocatie", want "er zullen in de Turkse 
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Eerwraakk kan ook om andere reden mislukken. Het komt niet tot eerwraak, 

omdatt het potentiële slachtoffer zich gaat verdedigen en zijn aanvaller doodt. Uit de 

Turksee krant komen de volgende twee gevallen: 

EenEen pas getrouwde vrouw van 16 jaar vertelt haar man dat zij verkracht is door 

haarhaar oom. Deze oom wordt daarop door de vader van haar man ontboden voor een 

ondervraging.ondervraging. De oom doodt tijdens het gesprek zowel de vader als de zoon met een 

handbomhandbom45 45 

DeDe echtparen Demir en Özyalcin gaan met hun kleine kinderen op bezoek bij 

Lütfü,Lütfü, een ongetrouwd man en een gemeenschappelijke kennis van hen. Bij het weggaan 

verteltvertelt mevrouw Demir aan haar man en het echtpaar Özyalcin dat Lütfü tegenover haar 

handtastelijkhandtastelijk is geworden. De heer Özyalcin ondervraagt daarop Lütfü. Het loopt uit op 

eeneen ruzie, waarbij Lütfü een mes uit de keuken grist en de heer Özyalcin, in het bijzijn 

vanvan diens kinderen, met het mes steekt tot de dood erop volgt46 

Uitt deze voorvallen is op te maken dat het klagen van de vrouw over een 

namusaantastingg zeer gevaarlijk kan zijn. De echtgenoot (of de vader of de 

familievriend)) kan zich genoodzaakt voelen actie te ondernemen. Ook het ter 

verantwoordingg roepen van de eerschender is niet zonder risico's: een discussie kan snel 

uitt de hand lopen, omdat de eerschender zich in het nauw gebracht voelt. Ook in de zaak 

Sümbüll  Aslantas werd de potentiële eerwraakpleger gedood. Dit 22-jarig meisje uit 

Istanbull  had voor de grap tegen haar verloofde47 gezegd dat de dokter haar onzedelijk 

hadd betast ("sarkintihk yapti"). Haar verloofde ging onmiddellijk naar het ziekenhuis om 

dee dokter een aframmeling te geven. Daarop doodde de arts, die een pistool in zijn 

bureauu had, haar verloofde. Gevolgen van het grapje: haar verloofde dood, de dokter in 

dee gevangenis.48 Het meisje gaf later bij de rechtbank toe dat ze gelogen had. Vaak is 

echterr niet na te gaan of de man in kwestie werkelijk de namus geschonden heeft. Het 

samenlevingg niet veel mensen [lees "mannen" CvE) zijn die deze vorm van belediging over zich heen 
zullenn laten gaan". Uit Farac (1998: 96) wordt echter duidelijk dat deze versie zeer onwaarschijnlijk is. 

"Namuss meselesinden bombali cinnet: 2 ölü" in Hürriyet, 11-5-1994, 
466 "Babaya son bakis" in Hürriyet, 27-12-1991. 

Hett gaat om de sözlü, dus eigenlijk "de beloofde". Maar omdat dit woord in het Nederlands niet 
bestaatt vertaal ik dit als "verloofde" (in het Turks "nisanli"). 
488 "Kücük bir yalan iki hayati yakti" in Hürriyet 11-1-1998. 
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enigee dat er ligt is een beschuldiging door een vrouw. Vermoedelijk willen de mannen in 

bovenstaandee gevallen achterhalen of de beschuldiging op waarheid berust. Maar juist 

ditt ondervragen leidt tot hun eigen dood. Er is een algemene opvatting dat de vrouw zo 

verstandigg moet zijn om namusaantastingen stil te houden om te voorkomen dat er een 

erekwestiee ontstaat. Zo voorkomt ze dat haar man eerwraakpleger wordt, of dodelijk 

slachtofferr in de ruzie die ongetwijfeld volgt op een ondervraging van degene die be-

schuldigdd wordt. 

§§ 2.9 Begrafenis 

Inn de casus Dursun (§1.1) wordt het slachtoffer Zeynep begraven op een 

algemenee begraafplaats in Nederland. De broers Dursun en hun vrouwen verklaren 

tegenoverr de politie dat dit gedaan is omdat haar kinderen in Nederland wonen. Dat dit 

niett de ware reden is blijkt uit de telefoontaps. Er ontstaat een verhitte discussie met de 

familiee van Zeynep in Turkije. Die is het er niet mee eens dat hun dochter en zus in 

Nederlandd begraven wordt. Gebruikelijk is dat in Nederland wonende Turken in Turkije 

begravenn worden.49 De discussie aan de telefoon is in het strafdossier als volgt 

weergegeven:500 "Ismet Dursun (vader van slachtoffer Zeynep) dringt er bij Gökhan 

DursunDursun (broer van echtgenoot Kemal) op aan dat het stoffelijk overschot gestuurd 

wordt.wordt. Gebeurt dit niet, dan worden ze uitgelachen aldus vader. Gökhan zegt dat het 

slachtofferslachtoffer niet gevallen is in een oorlog, maar in verband met een erekwestie is gestor-

ven.ven. Gökhan zegt dat het slachtoffer zich heeft laten neuken en vindt dat dit bij hen niet 

pastpast (..). Kemal zegt dat ze hier wordt begraven. Kemal zegt: wij hebben onze plicht 

gedaan.gedaan. Dat is alles". Een volgend telefoontje: "Gökhan Dursun praat met Temel (broer 

vanvan Zeynep) over de begrafenis. Gökhan vindt dat een hoer niet onder die aarde (in 

Turkije)Turkije) hoort. Temel wil dit wel en is bereid ervoor te strijden. Temel: - Wij willen 

alleenalleen ons stoffelijk overschot, hoe slecht het ook geweest is. Wij willen het hebben (...)-. 

GökhanGökhan blijft  er bij dat zo'n hoer daar (in Turkije) niet ter aarde mag worden besteld, 

omdatomdat iedereen dan zal zeggen dat die hoer daar ligt. Temel vraagt zich af of men er dan 

nunu niet zo over zal praten". 

499 Veel Turken hebben voor het transporteren van het stoffelijk overschot naar Turkije een verzekering 
afgeslotenn bij de Diyanet Vakfi, de Islamitische Stichting in Den Haag. 
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Gökhann bedoelt te zeggen: Als ze een oorlogsslachtoffer was, was ze met alle eer 

begraven.. Nu ze een eerloze vrouw is verdient ze ook een eerloze begrafenis. Als de 

Dursun'ss het wel goed voor hadden gehad met Zeynep, hadden ze in ieder geval kunnen 

proberenn haar op een islamitische begraafplaats in Nederland te begraven. Hier hoor je 

zee echter helemaal niet over. Het is duidelijk dat ze dit niet eens geprobeerd hebben. Ook 

iss Zeynep begraven in een dorp buiten haar woonplaats. De politie vraagt naar de reden, 

maarr de broers geven hier geen antwoord op. Zou hier nog enig doel achter zitten? 

Namelijkk haar zo ver mogelijk wegbannen? De politie is bij de begrafenis van Zeynep 

aanwezigg om te kijken of er naaste familieleden aanwezig zijn: dit blijkt niet het geval. 

Ditt is geheel in overeenstemming met de verwachting: een eerloze vrouw behoort geen 

stijlvollee begrafenisceremonie te ontvangen; men bewijst haar geen laatste eer, of zoals 

menn in het Turks zegt: men volbrengt geen laatste plicht ("son görevini yapmak"). Ook 

inn de volgende eerwraakcasus hoeven we ons geen illusies te maken over de begrafenis 

vann het gedode meisje: 

TurkseTurkse krantecasus "Messteken op het plein" (I996)51 

OpOp 26 februari 1996 wordt in Urfa (Zuid-Oost Turkije) het 16-jarige 

KoerdischeKoerdische meisje Sevda Gok52 met messteken om het leven gebracht door haar 14-

jarigejarige neefje53 Mehmet Tamer, die in de bouw werkt. Het meisje woonde in de Sinem 

SokakstraatSokakstraat5454 van de sloppenwijk Süleymaniye te Urfa en was het oudste kind in een 

gezingezin van acht kinderen. Mehmet sneed haar de keel af Hij deed dit op het drukke 

pleinplein Süleymaniye meydam, dat midden in de sloppenwijk is gelegen. Mehmet 

verklaardeverklaarde bij de politie: "Ik ben bedroefd, maar onze traditie gebiedt dat ik haar 

vermoordvermoord ". Sevda had de dood verdiend, omdat ze sinds vier maanden voortdurend 

wegliepwegliep van huis en zich ophield in lunchrooms en café 's. Naar dat soort 

gelegenhedengelegenheden gingen in Urfa alleen studenten van de universiteit. Op een gegeven 

Dee Nederlandse vertaling in de strafdossiers is hier een omschrijving van wat gezegd wordt De Turkse 
versiee zit niet in het dossier. 

' ' "Bi rr avukatin sok sözleri" (Hürriyet 7-4-1996); "Bir cinayetin anatomisi. Sevda'yi Urfa öldürdü" 
(Hürriyett 7-4-1996), "Uzülmediler" (Hürriyet 7-4-1996). Cf. Van Eek (1996: 24-25). Ook beschreven 
inn Farac (1998: 57-65). 
^^ Haar familie is lid van een asiret (clan) (Farac 1998: 59). 
^^ M. en Sevda Gök zijn "teyze cocuklan": hun moeders zijn zusters van elkaar 

Dezee vertaling is standaard, alhoewel eigenlijk dubbelop: "sokak" betekent namelijk straat. Dit is 
analoogg aan vertalingen als "het dorp Yayciabdal köyü", waar ook twee maal hetzelfde wordt vermeld 
(köyy is dorp). 

Üzgünümm ama törelerimiz öldürmemi emrediyor". 
555 t l 
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momentmoment hadSevda een plek gekregen in een kindertehuis, maar haar familie 

beijverdebeijverde zich om haar terug te krijgen. Ze werd weer aan haar ouders meegegeven, 

maarmaar liep daarna al snel weer weg van huis. Mehmet had bij zijn eerwraak hulp 

gekregengekregen van Celal en Murat Tamer, twee zonen van zijn vadersbroer. Deze pakten 

SevdaSevda vast terwijl Mehmet op haar instak Celal en Murat vluchtten daarna weg. 

HoewelHoewel er vele getuigen waren, vertelde niemand de politie hun identiteit. Mehmet 

verteldevertelde dat deze twee personen, die hij beweerde niet te kennen, hem helemaal niet 

geholpengeholpen hadden, maar hem juist wilden tegenhouden. Hij zou de eerwraak in zijn 

eentjeeentje hebben gepleegd. Bij de autopsie bleek dat het meisje nog maagd was. Mehmet 

TamerTamer kreeg in eerste instantie 24 jaar gevangenisstraf. Omdat hij onder de 15 jaar 

waswas werd de straf verlaagd tot 7 jaar.56 Op grond van de Wet op de Tenuitvoerlegging 

vanvan Straffen zal hij uiteindelijk 2 jaar, 9 maanden en 25 dagen in de gevangenis 

doorbrengen. doorbrengen. 

Dee familie van Sevda nam niet de moeite het stoffelijk overschot van haar 

dochterr uit het mortuarium te halen.57 Een paar buren begroeven haar zonder ceremonie 

opp de begraafplaats Bediüzzaman. Op de begrafenis waren haar vader noch haar moeder, 

nochh haar ooms of andere verwanten aanwezig (Farac 1998: 60). Uit deze casus leren 

wijj  tevens dat een condoleance niet past ingeval van eerwraak. Als de verslaggevers de 

familieledenn van het overleden meisje condoleren wordt de opa van Sevda erg kwaad, de 

doodd van Sevda is juist het opruimen van een viezigheid en geen reden tot rouwbeklag.58 

Inn de casus "Eerwraak op de verkeerde" (§ 2.7) krijgt zuster Sevcan eveneens geen 

begrafenis.. Niemand komt haar stoffelijk overschot opvragen bij Gerechtelijke 

Geneeskunde.59 9 

Inn twee van de casussen uit mijn onderzoek is er sprake van een dochter die 

tenn gevolge van de namusschande die zij heeft veroorzaakt, schrijft dat ze een 

zelfmoordpogingg gaat doen en iets vermeldt over haar begrafenis. Het meisje Ayse 

Ditt is de maximumstraf voor minderjarigen tussen de 11-15 jaar. Zie voetnoot 16, § 3.2. 
577 "Cesedi bes gün morgda kaldi. Ailesi gelip almak bile istemedi" in Gulden Aydm "Bir avukatin sok 
sözleri""  (Hürriyet 7-4-1996). 
588 "Tam aynhrken bas sagligi diledigimizde dede 90k sinirleniyor. Sonradan ögreniyorum ki böyle 
"yüzz karasi" kizlann ölümü, pisligin temizlenmesiymis. Bas sagligi dilenmezmis" in "ÜzUlmediler" 
(Hürriyett 17-4-1996). 
599 Farac (1998: 25-36)) beschrijft de eerwraak op het 16-jarige meisje Hacer te Urfa in 1994, waar het 
slachtofferr geen steen krijgt op haar graf. Niemand komt haar graf bezoeken op religieuze feestdagen. 
Haarr graf is zelfs niet meer te vinden, omdat er struiken overheen zijn gegroeid. 
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Elmass (§ 4.4) in de afscheidsbrief aan haar vader: "Met het geld dat je voor mijn 

begrafenisbegrafenis uit zou moeten geven, betaal je maar je schulden. Begraaf me maar hier 

[[  = Nederlandj. Het is jammer om daarvoor geld uit te geven. Het is duur om een lijk 

perper vliegtuig te sturen ". Waarmee het meisje Ayse Elmas wil zeggen: "Maak maar 

geenn kosten voor een eerloze dochter zoals ik". De vriend van Ayse Elmas weet net 

opp tijd te verhinderen dat zij zelfmoord pleegt. Als zij uiteindelijk het slachtoffer 

wordtt van eerwraak, wordt ze begraven in Nederland. Uit het politie verslag blijkt dat 

err geen naaste familieleden van haar bij de begrafenis aanwezig zijn. Wel wordt ze op 

hett voor moslims bestemde gedeelte van de begraafplaats ter aarde besteld. In de 

eerwraakcasuss Uzun (§ 5.2) schrijft het meisje Meral, dat naar Turkije is gevlucht met 

eenn vriend en daar door hem in de steek is gelaten: "Vader, als U het goedvindt wil ik 

zelfmoordzelfmoord plegen. Als ik naar Holland kom en het daar doe, zijn er een hoop kosten 

omom mij weer naar Turkije te brengen. Ik kan met dit gezicht onmogelijk bij jullie 

komen.komen. Als U mij dood zou maken, hebt U groot gelijk. Het lot stond op mijn 

voorhoofdvoorhoofd geschreven ". Dit meisje wil het zo goedkoop mogelijk houden voor haar 

ouders.. Blijkbaar is het in haar beleving zelfs onmogelijk om als moslim in Nederland 

begravenn te worden. Door deze brieven wordt duidelijk dat meisjes weten dat ze geen 

rechtt hebben op een eervolle begrafenis wanneer zij door eigen toedoen hun namus niet 

wetenn te bewaren.60 

Inn de gevallen waar de eerschender wordt gedood, blijkt dat deze wel een 

islamitischee begrafenis in Turkije krijgt (casus Akkaya, casus £etin), ook als de 

familieledenn het niet met zijn gedrag eens zijn geweest (casus Tekin). Alleen als de 

familieledenn te arm hiervoor zijn, wordt de eerschender in Nederland begraven (casus 

Sengül).. De reden voor het verschil in behandeling tussen het meisje als slachtoffer en 

dee man als slachtoffer is duidelijk: het meisje is door haar eigen familieleden gedood, de 

mann niet en heeft daarom nog bloedverwanten die het voor hem opnemen. Ingeval het 

omm een getrouwde vrouw gaat, heeft zij nog haar eigen bloedverwanten, maar die 

krijgen,, zoals we zagen in de casus Dursun (§1.1), niet altijd de kans om de begrafenis 

tee regelen. 

Ookk in het Nederland van de 18e eeuw werd veroordeelden tot de doodstraf een "ordentelijke" 
:grafeniss ontzegd, om hen daarmee nog zwaarder te straffen (Blok 1991: 159-160). 
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§§ 2.10 Protest tegen eerwraak 

Eerwraakk wordt wel gezien als "töre geregi" (noodzaak uit traditie), "sevap is 

(eenn goede daad) en "pisligin temizlenmesi" (het opruimen van viezigheid). In de 

Turksee samenleving zijn in het openbaar maar weinig kritische geluiden ten aanzien 

vann eerwraak te bespeuren. Soms is dit echter wel het geval, zoals bij de poging tot 

eerwraakk op het meisje Gönül Arslan uit de casus "In de Eufraat gegooid" (§ 2.8), 

waarr de daders al op de dag van de uitspraak werden vrijgelaten. De daders Sakip 

(echtgenoott van Gönül), Mahmut, Abdullah en Haci (vadersbroers van Gönül) waren 

doorr de Turkse rechtbank bestraft met 16 jaar gevangenisstraf. De overige daders, 

vaderr Ali en vadersbroer Osman werden vrijgesproken. De straf van Sakip, Mahmut, 

Hacii  en Abdullah werd vervolgens verlaagd tot 4 jaar en 5 maanden en 20 dagen 

wegenss "agir tahrik" (zware ophitsing) en "mahkemedeki iyi halleri" (hun goede 

gedragg bij de rechtbank). Dit lijken mij strafverminderingen op grond van artikel 51 

enn 59. Sakip, Mahmut en Abdullah werden echter meteen na de uitspraak op 

11 december 1998 vrijgelaten. De poging tot eerwraak was gepleegd in maart van 

datzelfdee jaar. Ze hadden bij lange na niet hun straf in voorarrest al uitgezeten.61 

Vrouwenorganisatiess in Turkije reageerden geschokt op de onmiddellijke 

invrijheidstelling.. "We zijn niet verwonderd over dit vonnis", aldus Nevin Cerav, die 

voorr het feministische maandblad "Pazartesi" (Maandag) schrijft, "maar we zullen er 

nooitt aan gewend raken" (Santing 1998).62 

All  eerder hadden vrouwenorganisaties in Turkije hun afkeer van eerwraak 

getoondd en wel in de casus "Messteken op het plein", waar een 14-jarige jongen zijn 

16-jarigee nichtje Sevda doodde (§ 2.9). Nadat een vrouwelijke verslaggeefster van de 

Hürriyett uitgebreid over deze eerwraak had bericht, waren leden van Turkse 

vrouwenorganisatiess naar Urfa afgereisd om de rechtszitting bij te wonen. Toen ze 

611 "Töre davasmda amcalara tahliye" in Hürriyet 2-12-1998. 
622 In een gesprek met de Turkse officier van justitie Zekeriya Sevimli op 19 juli 2000 te Ankara toonde 
dezee zich in het geheel niet verbaasd over de onmiddellijke vrijlating en begreep niet waar de ophef 
overr werd gemaakt. "Al s de straf 4 jaar, 5 maanden en 20 dagen is, dan betekent dit in de praktijk een 
gevangenisstraff  van ongeveer 2 jaar (want ten gevolge van de Wet op de Tenuitvoerlegging van 
Straffenn wordt ca, 60% van de gevangenisstraf standaard niet uitgezeten). De daders moeten dus nog 
maarr iets meer dan eenjaar in de gevangenis verblijven. Als er geen reden is om aan te nemen dat ze 
vluchtenn worden veroordeelden op de dag van de uitspraak wel vaker vrijgelaten, om op een later 
tijdstipp de rest van hun straf uit te zitten, vooral als deze niet al te lang is. Het is dus een heel normale 
procedure",, zo verzekerde Sevimli me. 



88 8 

niett werden toegelaten (de zitting bleek niet openbaar omdat de dader minderjarig 

was),, ging de groep naar het marktplein waar de eerwraak had plaatsgevonden, en 

legdee anjers op de plek waar het meisje was gedood.63 Hun protest was niet alleen 

gerichtt tegen de eerwraak, maar ook tegen Urfa waar de eerwraak stilzwijgend was 

goedgekeurd.. Niemand op het marktplein had willen getuigen, in de hele stad had 

niemandd geprotesteerd. Door de grote publiciteit die deze zaak kreeg, werd Urfa, dat 

voluitt §anhurfa (Urfa met faam) heet, in de kranten wel Kanhurfa (Urfa met bloed) 

genoemdd (Farac 1998: 64). 

Ookk is er kritiek op de wetsartikelen die strafvermindering geven op eerwraak. 

Advocaatt Kenan Hamsioglu vindt dat artikel 462, welke de gevangenisstraf in 

bepaaldee gevallen reduceert tot 1/8 van de eigenlijke straf, bijna aanzet tot doden in 

dergelijkee situaties. Hij vindt dat dit artikel moet worden afgeschaft, omdat eerwraak 

zoo haast iets wordt waar je recht op hebt. Ook de Turkse criminoloog Dönmezer is 

vann mening dat dit wetsartikel "bijna het doden als excuseerbaar ziet" (Tannyar 1987: 

56).. §ahin (1999: 38) schrijft: de wet is bedoeld om doden te verbieden, maar in deze 

vormm heeft de wet eerder de potentie om er toe aan te zetten. Dit wetsartikel behoort 

volgenss §ahin dan ook te worden opgeheven. 

Gayee Dincel in het studentenblad "<>ak" (1993), is buitengewoon 

verontwaardigdd over het wetsartikel 453, waar de babymoordenaars er met een lage 

straff  vanaf komen. Volgens haar komt de wet in feite hierop neer: "Dood uw 

buitenechtelijkee kind zo snel mogelijk, opdat zowel uw namus gered wordt als uw 

straff  zo laag mogelijk is". En zij concludeert: "Hier is het bewijs dat de namus van de 

familiee belangrijker is dan het recht op leven". Zij roept vrouwen op om solidair met 

elkaarr te zijn en de wet te veranderen. 

Turksee journalisten in Turkije wijden zelden een kritisch artikel aan eerwraak. 

Dee vrouwelijke verslaggeefster Zeynep Atikkan deed dit wel voor de eerwraakcasus 

"Messtekenn op het plein" en stelde dat Turkije nog lang geen modern land is. Ze 

koppeltt eerwraak aan armoede en het ontbreken van perspectief op verbetering van de 

socialee positie. De mensen hangen hun eigen tradities aan en namus blijf t zeer 

belangrijk.. Ook de journalist Oral Cahslar bekritiseert eerwraak naar aanleiding van de 

"Cinayetii  "onay'a da lanet" in Hürriyet, 17-4-1996. Zie ook Farac (1998: 64). Voor foto's hierover 
uitt de Hürriyet zie Van Eek (1996). 

Zeynepp Atikkan, "Namus gerillalan" in Hürriyet, 18-4-1996. 
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veelvoudigee eerwraak in de wijk Esenler in Istanbul (§ 2.5).65 "Het is bij ons 

gebruikelijkk om te doden omwille van de namus", verdedigt de moeder van de 

eerwraakplegerr het optreden van haar zoon. Doorgaans wordt in de krant met zo'n citaat 

volstaan.. Echter niet Oral Cah§lar: "Hoe achterlijker een land, des te beestachtiger en 

onmenselijkeronmenselijker de moorden die gepleegd worden onder het mom van heilige waarden (..). 

DeDe moord in Esenler is belangrijk omdat het laat zien dat de geweldscultuur in Turkije 

eeneen wanhoopspunt bereikt heeft. Waar we bij deze moord stil bij moeten blijven staan is 

hethet begrip "namus". Twee vrouwen hebben hun mannen verlaten en zijn met hun 

geliefdengeliefden samen gaan wonen. Ik geloof dat die vrouwen ook wel weten hoe gevaarlijk 

hethet is om zoiets te doen. Aangezien ze het risico hebben genomen om gedood te worden, 

moetenmoeten ze ofwel die mannen heel erg liefhebben ofwel ze hadden geen andere manier om 

vanvan hun echtgenoten af te komen. Wat is dat voor namusbegrip om een vrouw die jou 

nietniet wil te doden? Het droevigste is nog dat in de krant "Yeni Yüzyil" de vrouwen 

verantwoordelijkverantwoordelijk gehouden worden voor de moord. Onder de foto van de vermoorde 

NuranNuran heeft deze liberale krant geschreven: "Nuran, de vrouw van Abdullah Ay din, is de 

redenreden voor deze afschuwelijke slachting". Het namusbegrip hangt samen met het 

ontwikkelingsniveauontwikkelingsniveau van een land (...). Hebt Uwel eens bedacht hoe dichtbij wij als 

samenlevingsamenleving met ons namusbegrip zijn bij die mannen in Esenler die de wapens pakten 

enen zo tekeergingen?" 

Mett andere woorden: (̂ ali§lar schat de waarden en normen van de meestee Turkse 

mannenn niet heel anders in dan die van de eerwraakplegers te Esenler. Ook interessant is 

datt Oral Cah§lar zich afvraagt waarom er in de krant eigenlijk zoveel ruimte is voor 

eerwraak:: "Waarom staat er steeds die en die is vermoord wegens eerwraak, en waarom 

wordenworden de doden die in het Zuid-Oosten van Turkije vallen vanwege de guerrilla-oorlog 

tegentegen de PKK niet eens meer genoemd, zelfs niet in een klein bericht? " 

Hett antwoord is duidelijk: er vindt censuur op kranten plaats (veelal preventieve 

zelfcensuur).. Eerwraak is geen bedreiging voor de Turkse staat, de PKK wel. Over de 

Koerdenstrijdd wil de Turkse staat liefst geen berichtgeving. Oral Cah§lar vraagt zich 

tevenss af waarom seksuele kuisheid alleen voor de vrouw geldt, en niet voor de man: 

""  We moeten accepteren dat ons namusbegrip een rare kant heeft. Het is een begrip dat 

alleenalleen geldt voor mannen. Alleen de man heeft namus.66 Deze namus zit bij zijn vrouw 

655 Oral Calislar, "Sifir noktasi. Namus katliamina yol af an kafa..." in Cumhuriyet, 21-10-1996. 
666 Het is interessant dat Qahslar het zo formuleert. Ibrahim Tathses, een zeer beroemde zanger, zegt het 
juistt andersom: "De vrouw heeft wat wij noemen namus. En de man heeft dat niet". Tathses en Qahslar 
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tussentussen de dijen. Het is duidelijk een primitief begrip. (...) Hadden die mannen die een 

hypotheekhypotheek legden op het lichaam en de hersens van deze wouwenlichamen gelijk? 

OmdatOmdat ze ooit een officieel document hadden getekend, konden ze daarom rechten 

opeisenopeisen over hun lichamen? Als U hierop ja zegt, hebt U dan bedacht dat Uop 

primitieveprimitieve wijze begrip hebt voor deze moord? " 

Cahslarr vindt dat het sluiten van een huwelijk geen levenslange rechten geeft op 

eenn vrouw. Er zullen niet veel Turkse mannen zijn die deze stelling zullen 

onderschrijvenn en Cahslar beseft dit. Vandaar zijn laatste retorische vraag. 

Eenn Turkse journalist die kritische aandacht heeft besteed aan eerwraak is 

Mehmett Farac. Hij beschreef uitgebreid een vijftal eerwraken op meisjes/jonge vrouwen 

inn de provincie Urfa in de jaren 1994-1998. Zijn zeer leesbare boekje kreeg in de Turkse 

perss en op de Turkse televisie de nodige aandacht. Uiteindelijk leidde dit in september 

19999 tot het organiseren van een forum over eer- en bloedwraak door het Algemeen 

Directoraatt "Status en Problemen van Vrouwen" van het Algemeen Ministerie (T.C. 

Basbakanhkk Kadnun Statüsü ve Sorunlan Genei Müdürlügü) te Ankara, waarvan een 

schriftelijkee neerslag is te vinden in de bundel Töre cinayetleri. Panel bildirileri 

(decemberr 1999). Een spreekster op dit forum is advocate Senal Sanhan (1999: 66-67), 

diee vertelt dat een aantal vrouwelijke advocaten te Ankara sinds de jaren tachtig gratis 

verkrachtings-- en eerwraakprocessen in Ankara bijwoont en de daders en familie andere 

waardenn probeert bij te brengen. 2e geeft toe dat dit erg moeilijk is. Deze vrouwelijke 

advocatenn hebben in de jaren negentig de Moderne Juristen Vereniging (Cagda? 

Hukukcularr Dernegi) en de Vrouwencommissie van de Orde der Advocaten te Ankara 

(Ankaraa Barosu Kadm Komisyonu) opgericht. Ze hebben hun werkterrein uitgebreid 

buitenn Ankara en ook eerwraakprocessen in Urfa, Diyarbakir, Kars en Kirsehir 

bijgewoond.. Volgens Sahin heeft dit vooral bij de rechtbanken buiten Ankara een 

positievee invloed gehad op de rechters. Zij schrijft: "Bij  eerwraakprocessen is de rechter 

vaakvaak onder grote invloed van dezelfde gewoonten [als de eerwraakplegers]. Door onze 

aanwezigheidaanwezigheid en het geven van onze ideeën krijgt de rechter dezelfde ideeën als wij op 

hethet gebied van de mensenrechten en komt tot het besef dat het recht op leven een 

basisrechtbasisrecht van elk individu isn (Sahin 1999: 67). Het Samenwerkingsverband van 

VrouwencommissiesVrouwencommissies van de Orde der Advocaten in Turkije (Türkiye Barolan Kadm 

bedoelenn er echter hetzelfde mee, want Tatlises verklaart: "Ik kan het niet duidelijker uitleggen. De man 
kann met iemand naar bed gaan, en is een rokkenjager (zampara). De vrouw is een hoer" (Tannyar 1987: 
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Komisyonlann Birligi - TUBAKOM) heeft eerwraak inmiddels als spoedeisend 

probleemm op de agenda gezet (Sanhan 1999: 68). 

Opp het forum wordt ook kritiek geuit op de wetsartikelen aangaande 

strafverminderingg wegens eerwraak. Sahin (1999: 39) pleit ervoor wetsartikel 453 in 

zijnn geheel op te heffen, evenals artikel 472 over opgewekte miskraam. Sanhan 

(1999:: 69) vindt dat het Turkse parlement de wetsartikelen 453 en 462 moet opheffen. 

Tijdenss de discussie na afloop wordt echter duidelijk gesteld dat niet alleen deze 

wetsartikelenn het probleem vormen, maar dat ook het begrip "tahrik" (ophitsing) uit 

wetsartikell  51 opnieuw gedefinieerd moet worden. Bij de meeste eerwraken wordt 

hierr namelijk een beroep op gedaan (Tore cinayetleri 1999: 112-113). 

Interessantee kritiek op eerwraak is er ook van de Istanbulse advocate Vildan 

Yirmibesoglu.. Zij vindt dat in opspraak geraakte meisjes die hun toevlucht nemen tot 

overheidsinstanties,, niet genoeg door deze beschermd worden. Zij geeft twee 

voorbeelden.. In de casus "De tractor" (§ 3.6) geeft de gendarme het meisje aan haar 

familiee terug na het aannemen van steekpenningen. In de casus "Messteken op het plein" 

(§§ 2.9) mag het meisje niet in het kindertehuis blijven, omdat haar ouders haar weer 

opeisen.. Sehabettin Harput, de gouverneur van Urfa, noemt ditzelfde punt. Hij wordt 

geïnterviewdd door Mehmet Farac en zegt: "£r moet een plek worden gevonden waar van 

huishuis weggevluchte meisjes kunnen verblijven tot het thuisfront gekalmeerd is. Of het 

meisjemeisje nu gevlucht is of geschaakt, ze komt op een gegeven moment bij de politie of 

wordtwordt gearresteerd door de politie. De politie geeft het meisje dan terug aan haar 

ouders.ouders. De meisjes tot 18 jaar moeten verplicht door de politie aan haar familie worden 

teruggegeven.teruggegeven. Maar als we de werkelijkheid van dit gebied [Urfa]  in ogenschouw 

nemen,nemen, moeten we de meisjes op een plek beschermen tot de vrede weer getekend is met 

haarhaar familie (..). Wellicht dat op die manier eerwraak voorkomen kan worden (Farac 

1998:119). . 

Inn de eerwraakcasus "De tractor" (§ 3.6) protesteren de dorpelingen zelf ook 

tegenn de eerwraakplegers. Weliswaar niet op het moment van de eerwraak, want dan is 

iedereenn te bang om zich ermee te bemoeien, maar als blijkt dat de daders ongestraft 

blijven,, omdat de eerwraak als een ongeluk wordt gezien, komen de dorpelingen in actie. 

55).. Met andere woorden: de man mag wel overspel plegen en wordt geroemd om zijn seksuele potentie en 
durf,, de vrouw wordt in zo'n geval veroordeeld. 
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Zee schrijven brieven aan de autoriteiten om uit de doeken te doen hoe het in elkaar zit 

(Faracc 1998: 45-48). 

Inn de Nederlandse eerwraakcasus Dursun (§ 1.1) is er eveneens kritiek op de 

eerwraak.. De bloedverwanten van Zeynep vinden dat echtgenoot Kemal schuldig is 

aann het overspel van Zeynep. Serpil, de woordvoerster van de familie, vaart aan de 

telefoonn uit tegen Gökhan Dursun: "Je broer had moeten voorkomen dat Zeynep de hoer 

uithing".. En in een telefoontap met Kemal vraagt Serpil zich af hoe het kon gebeuren dat 

err gedurende zestien jaar huwelijk niks is gebeurd, terwijl Zeynep op vijftienjarige leef-

tijdd is getrouwd. Serpil wil hiermee zeggen: ze is als maagd het huwelijk ingegaan en 

heeftt van thuis geen slechte dingen geleerd. Hoe kan Zeynep ineens "slecht" zijn? Kemal 

begrijptt de hint (namelijk dat ze hem beschuldigt) en moet zichzelf verdedigen door te 

zeggenn dat hij een man is geweest voor haar. Maar Serpil houdt aan: "De man is de 

oorzaakk als een vrouw de hoer uit gaat hangen". Kemal wordt nu heel kwaad en begint te 

schelden.. Serpil: "Je hebt zelf met andere vrouwen geslapen, is mijn zus soms geen 

vrouw?""  Met andere woorden: heeft mijn zus geen seksuele behoeften net als jij ? Kemal 

antwoordtt daarop dat dat geen reden mag zijn voo»- zijn vrouw om de hoer uit te hangen. 

Datt wil zeggen: hij als man mag er vriendinnetjes op na houden, maar zijn vrouw niet. 

Serpill  beklaagt zich ook bij Leyla, de vrouw van Gökhan Dursun: "Hij  heeft haar 

vermoordvermoord en weggegooid. Hij had tijdig een echte man moeten zijn en ervoor moeten 

zorgenzorgen dat zijn vrouw geen hoer werd. Het is de man die ervoor zorgt dat zijn vrouw 

hoerhoer wordt!" Leyla: "Hij  zegt dat hij haar niks tekort heeft gedaan". Serpil: "Het is de 

man,man, het is de man. Hij had thuis moeten blijven, een man voor zijn vrouw en een vader 

voorvoor zijn dochters moeten zijn!" Serpil uit haar kritiek, omdat Kemal nooit thuis was. 

Hijj  genoot een arbeidsongeschiktsheidsuitkering, maar was overdag en 's avonds in 

hett koffiehuis. In het weekend ging hij naar zijn Nederlandse vriendin, waar hij ook 

overnachtte.. Hij zag zijn vrouw amper. Deze gedachtengang van de bloedverwanten 

vann Zeynep komt vaker voor in de islamitische wereld en overigens ook in het 

christelijkee Spanje (Petersen 1985: 20). Men gelooft dat een vrouw regelmatig 

tevredenn gesteld moet worden in bed, omdat ze anders naar een ander gaat (Mernissi 

1985:21;; Petersen 1985: 20).68 Blijkbaar hebben niet alleen de bloedverwanten van 

Yirmibejoêluu was te beluisteren in het journaal van 22.00 uur van de Turkse t.v.-zender NTV op 8 
junii  2000. Ook heb ik nog telefonisch contact gehad met deze advocate. 

Volgenss imam Ghazali is de man verplicht op de seksuele verlangens van zijn vrouw in te gaan. 
Alleenn dan beperkt de vrouw zich tot haar echtgenoot en ontstaat er geen fitna (Turks: fitne) doordat zij 
anderee mannen gaat verleiden tot onwettige seksuele verhoudingen (Memissi 1985: 21). Fitna is chaos, 
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Zeynepp hun bedenkingen tegen de eerwraak, maar ook de Turkse gemeenschap uit de 

woonplaatss van de Dursun's. De maatschappelijk werker van de reclassering noteert: 

"Uitzonderlijk"Uitzonderlijk voor een eerwraak gaat de sympathie van veel Turkse mensen veel 

meermeer uit naar het slachtoffer Zeynep Dursun, dan naar de verdachten, de gebroeders 

Dursun.Dursun. In het geval Tekin69 zat de rechtszaal stampvol Turken om Tekin morele steun 

tete geven. Bij Mehmet Dursun waren maar weinig Turken in de zaal, hetgeen erop 

wijstwijst dat de Turkse bevolking geenszins achter hem stond", 

§§ 2.11 Samenvatting 

Hett slachtoffer van eerwraak is niet altijd de vrouw, maar kan ook een man 

zijn.. Hij wordt, als zijnde de eerschender (de "eervijand" - ïrz düsmani), gedood. Bij 

eenn eerwraak is het de bedoeling dat de schuldige om het leven wordt gebracht. 

Wanneerr een jongen een meisje verkracht, behoort hij te worden gedood, niet het 

meisje.. Is een vrouw zelfde prostitutie ingegaan, dan wordt zij schuldig bevonden en 

behoortt zij het slachtoffer te worden, niet de mannen die bij haar komen. Zijn alletwee 

schuldig,, zoals bij overspel, dan hebben beiden in principe de dood verdiend. Veel 

familiess sjoemelen echter met de schuldvraag en doden de "verkrachter" van hun 

dochter/echtgenote,, die in feite haar minnaar was. 

Naastt de in opspraak gekomen vrouw en/of haar eerschender, zijn ook andere 

slachtofferss mogelijk. Het slachtoffer kan een pasgeborene zijn. De baby is 

buitenechtelijkk en tast op grond hiervan de namus van de familie aan. Ook een 

bloedverwantt van de eerschender kan het slachtoffer worden van eerwraak. De reden 

iss dat de eerschender onbereikbaar is of een familielid van hem verantwoordelijk 

wordtt gehouden. Bij een eerwraak kunnen meerdere slachtoffers zijn; de eerloze 

vrouww en/of haar eerschender en familieleden. Dit kunnen we een veelvoudige 

eerwraakk noemen. Soms vindt eerwraak plaats op de als schuldig geziene 

buitenstaander,, zoals in de casus "Dood aan de telefoon" (§ 2.6). In de casus "In de 

Eufraatt gegooid" (§ 2.8) weet het eerwraakslachtoffer de aanslag te overleven. Een 

maarr ook de fatale aantrekkingskracht die een vrouw heeft op mannen: mannen moeten hiervoor wel 
bezwijkenn (Mernissi 1985: 23). 
699 Deze casus wordt beschreven in § 4.3. 
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eerwraakk kan ook mislukken omdat het potentiële slachtoffer de eerwraakpleger doodt 

uitt zelfverdediging. 

Eenn bijkomende straf voor het eerwraakslachtoffer is dat afgezien wordt van 

eenn eervolle begrafenis. Dit gebeurt wanneer een vrouw of meisje door haar eigen 

familiee om het leven wordt gebracht. Een voorbeeld hiervan is de casus Dursun 

(§1.1),, waar Zeynep niet, zoals gebruikelijk, in Turkije wordt begraven, maar in 

Nederlandd en er bovendien nauwelijks familieleden aanwezig zijn. 

Inn een aantal gevallen is kritiek op eerwraak waar te nemen. In de casus 

Dursunn verwijten de bloedverwanten van de omgebrachte Zeynep de echtgenoot dat 

hijj  geen aandacht aan haar besteedde en haar daarom geen keus liet dan haar toevlucht 

tee zoeken bij een andere man. Vrouwenorganisaties in Turkije hebben geprotesteerd 

tegenn de eerwraak in de casus "Messteken op het plein" (§ 2.9) en tegen de lage 

straffenn in de casus "In de Eufraat gegooid" (§ 2.8). Ook bij journalisten valt soms 

eenn kritische noot te lezen: Zeynep Atikkan bekritiseerde de eerwraak in Urfa en Oral 

Cahslarr ageerde tegen ideeën met betrekking tot namus, naar aanleiding van de 

veelvoudigee eerwraak in Esenler (§ 2.5). Over het algemeen wordt eerwraak in 

Turkijee echter als een onderdeel van de Turkse plattelandscultuur gezien en niet 

noemenswaardigg bekritiseerd. 


