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Appendixx II Bitliscasussen 

Tweee eerwraken en twee alternatieven voor eerwraak die zich in de provincie 

Bitli ss (Zuid-Oost Turkije) afspeelden, zijn voor mij in oktober 1994 opgeschreven 

doorr de "Kültür Müdürii" (de directeur van cultuur) van die provincie. Deze 

informantt handelde in opdracht van Osman Badrash, destijds de gouverneur van die 

provincie.. Osman Badrash is de in 1995 overleden "dayi" (moedersbroer) van mijn 

echtgenoot.. Helaas is niet duidelijk of het in de gevalsstudies om Turken of Koerden 

handelt.. Ik heb de casussen zo letterlijk mogelijk uit het Turks vertaald. 

BitlisBitlis 1. Zeven bandieten verkrachten de schoondochter 

Informant:: "In één van onze dorpen logeren in de jaren veertig op een nacht zeven 

bandietenbandieten bij een oude man. In het huis zijn ook zijn schoondochter en haar drie 

kinderenkinderen aanwezig. Zijn zoon is in dienst, 's Nachts vergrijpen de bandieten zich aan de 

schoondochter.schoondochter. Op haar gillen wordt haar schoonvader wakker. De rovers slaan hem en 

bindenbinden hem vast aan een paal. Voor de ogen van de oude man bezoedelen de rovers de 

schoondochter.schoondochter. Als de rovers het dorp verlaten is de schoondochter half bewusteloos en 

dede schoonvader uitgeput en hulpeloos. De oude man zegt: "Dochter, jij  hebt geen schuld. 

AllahAllah zal het je vergeven, ik heb het niet gezien, jij  bent mijn dochter, je bent mijn 

lieveling",lieveling", maar de schoondochter zegt: "Vader, ik kan niet met deze smet leven, hoe kan 

ikik nog ooit mijn kinderen en U in het gezicht kijken? " en gaat huilend naar de stal waar 

zeze zich ophangt. Zodra de dorpelingen van de tragische gebeurtenis horen bewapenen ze 

zichzich en gaan achter de rovers aan. Alle zeven worden door hen vermoord. In onze streek 

waarwaar een slechtheid niet zonder straf blijft  is zo'n afschuwelijk voorval nooit weer 

voorgekomenvoorgekomen ". 

BitlisBitlis 2. Schending van het aangezicht 

Informant:: "Het voorval speelt zich ongeveer 25 jaar geleden (1970) afin één van 

onzeonze dorpen bij de hoofdstad. Een net getrouwde vrouw bedriegt haar man. Als haar 
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echtgenootechtgenoot erachter komt vindt hij dit verschrikkelijk; de dorpsjongeman waar zijn 

vrouwvrouw samen mee is, is een heel sterk [gücluj iemand. Zich ertegen verzetten zou het 

eindeind van hem en zijn gezin betekenen. Hij bedenkt daarom een ander plan. Hij neemt 

zijnzijn vrouw mee naar het dorp van haar ouders. In het stille rivierdal tussen de twee 

dorpendorpen in bindt hij de handen van zijn vrouw vast en vertelt haar dat hij over de 

toestandtoestand weet en dat hij geen kracht meer heeft om het nog langer te verdragen. Hij 

zegt:zegt: "Je hebt me te schande gemaakt voor de dorpelingen, ik kan niemand meer in 

hethet gezicht kijken. Van nu af zul jij  ook niemand meer in het gezicht kijken. Om ervoor 

tete zorgen dat je je elk moment de mij aangedane schande zult herinneren zal ik een 

mooimooi teken achterlaten ". De man haalt vervolgens een scheermes uit zijn zak en snijdt 

zijnzijn vrouw de neus af De vrouw begint van pijn te kermen, ze komt geheel onder het 

bloedbloed te zitten. De man laat zijn vrouw achter en vlucht naar Istanbul. Het gescheiden 

echtpaarechtpaar gaat daarop elk apart een huwelijk aan. De vrouw met de weggesneden neus 

leeftleeft in het nieuwe huwelijk verder met de harde les die zij geleerd heeft". 

BitlisBitlis 3. De schaapherder vindt het lijk 

Informant:: "DU voorval heeft zich een paar jaren geleden afgespeeld. Een getrouwde 

vrouwvrouw met twee kinderen maakt telkens als haar man van huis is, van de gelegenheid 

gebruikgebruik om met andere mannen om te gaan. Ze gaat dan ook bij iedereen over de 

tong.tong. De broers en andere familieleden van de vrouw oefenen druk uit op haar man 

enen willen dat hij haar tot de orde roept. Ze slaan hem zelfs. Het helpt echter niets. De 

broersbroers die in vreselijke onrust leven nu bekend is geworden dat hun zus onzedelijk 

leeft,leeft, kunnen zich niet meer vertonen in de samenleving. Ze besluiten hun zus uit de 

wegweg te ruimen en hun eer te zuiveren. Op een nacht halen de drie broers hun zus, 

zonderzonder dat iemand het ziet, uit haar huis en brengen haar naar een lege stal. De 

jongstejongste broer wil zijn zus wurgen, maar omdat het zijn zus is beginnen zijn handen te 

trillentrillen en begint hij te huilen. De oudste broer ergert zich eraan, slaat zijn broertje en 

wurgtwurgt zijn zus door het touw aan te trekken. De drie broers begraven hun zus in de 

bergenbergen en keren naar huis terug. Ze verspreiden het bericht dat hun zus er met een 

soldaatsoldaat vandoor is gegaan. 

VijftienVijftien tot twintig dagen verstrijken als in de bergen de hond van een 

schaapherderschaapherder lucht krijgt van het lijk en aan de plek begint te krabben. De herder 

haalthaalt de stenen weg, ziet het lijk en herkent haar. 's Avonds krijgen de broers bericht. 
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ZeZe begraven haar stiekem op een andere plek. Het voorval is daarmee afgesloten. De 

broersbroers halen opgelucht adem omdat de namus van de familie gezuiverd is, ze kunnen 

zichzich weer vertonen in de samenleving. Moge Allah ervoor zorgen dat niemand zoiets 

overkomt". overkomt". 

BitlisBitlis 4. Ruzie na de schaking 

Informant:: "In onze provinciehoofdstad en in onze dorpen is het nog steeds een 

wijdverbreidewijdverbreide gewoonte om uitgehuwelijkt te worden. Ook in dit voorval gaat het zo. 

HetHet hart van het meisje is echter bij een ander, daarom vlucht zij op een nacht weg 

metmet haar jongeman. Zoektochten leveren geen resultaat op. Het meisje en de jongen 

zijnzijn spoorloos, maar omdat men weet wie de schaker is valt de familie van het meisje 

hethet huis van de familie van de schaker binnen. De ruzie met stenen en stokken mondt 

uituit in een gewapend treffen, er vallen gewonden. De zaak wordt overgedragen aan de 

politie.politie. Uiteindelijk weten gezaghebbende ouderen de partijen tot overeenstemming te 

brengen.brengen. Ondertussen beschuldigt de partij aan wie het meisje verloofd is, de familie 

vanvan het meisje. Er ontstaat ruzie tussen beide partijen. Omdat in onze streek 

mankrachtmankracht zeer belangrijk is, moet de partij aan wie het meisje verloofd is wel de 

vredevrede accepteren, omdat zij niet veel mannen in de familie heeft. Zij krijgen de 

geschenkengeschenken die ze reeds gegeven hebben terug en omdat dit in Bitlis als eerloos 

("onur("onur kirici")  geldt is het voor deze familie moeilijk om nog in Bitlis te blijven 

wonen.wonen. Ze vertrekken naar Istanbul. 

DeDe onderhandelingen tussen de kant van het meisje en de kant van de schaker 

gaangaan door, maar het meisje wordt door al deze toestanden niet meer geaccepteerd als 

kindkind door haar familie ("evlathktan reddedilir "). Ze trouwt met de schaker maar ze 

kankan niet meer naar het huis van haar vader gaan ". 
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