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Haritasını Çıkardı
Başbakanlık, Türkiye'nin "Töre ve Namus Cinayetleri" Konusundaki
Haritasını Çıkardı. Töre ve Namus Cinayetlerinde İlk Sırayı Sanılanın
Aksine Doğu ve Güneydoğu Değil Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri
Aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir de Cinayetlerin En Fazla Yaşandığı İller
Oldu. Başbakanlık Raporunda, Töre Cinayetlerinin Her Geçen Gün Varlığını
Arttırarak Sürdüğüne Dikkat Çekildi.
Başbakanlık, Türkiye'nin "töre ve namus cinayetleri" konusundaki haritasını çıkardı.
Töre ve namus cinayetlerinde ilk sırayı sanılanın aksine Doğu ve Güneydoğu değil
Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir de cinayetlerin en
fazla yaşandığı iller oldu. Başbakanlık raporunda, töre cinayetlerinin her geçen gün
varlığını arttırarak sürdüğüne dikkat çekildi.
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, "töre ve namus cinayetleri" konusunda Türkiye
genelinde yapılan kapsamlı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Hazırlanan raporda, töre
ve namus cinayetleri konusunda korkutucu tespitlere yer verildi. Türkiye'deki töre ve
namus cinayetleri gerçeğini gözler önüne seren rapor, çarpıcı sonuçlar içeriyor. 20032007 yılları arasında gerçekleşen töre ve namus cinayetlerine ilişkin verilerin yer aldığı
rapora göre, yapılan tüm eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına göre töre ve namus
cinayetleri varlığını artan bir şekilde sürdürüyor.
SON 5 YILDA BİN KİŞİ ÖLDÜ Töre ve namus cinayetlerinin ciddi bir toplumsal yara
olmaya devam ettiğine dikkat çekilen Başbakanlık raporunda, her yıl yaklaşık 200'ü
aşkın insanın bu cinayetlere kurban gittiği bildirildi. Mevzuat ve uygulamada
gerçekleştirilen tüm çabalara rağmen yıllar itibariyle töre ve namus cinayetlerinde
herhangi bir azalış gözlenmediği, küçük de olsa artışlar kaydedildiği ifade edilen rapora
göre; 2003 yılında töre ve namus cinayetine kurban gidenlerin sayısı 150 iken, 2006
yılında bu sayı 216, 2007 yılında ise 220 oldu. Son 5 yılda töre ve namus
cinayetlerinden ölenlerin sayısı bini aştı.
Raporda, "Son yıllarda insan hakları alanında ve özelde de kadın hakları alanında
mevzuatta sağlanan ilerlemelere ve uygulamanın geliştirilmesine yönelik yapılan çok
sayıda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine rağmen töre ve namus cinayetlerinin
sosyal bir olgu olarak varlığını artan bir şekilde sürdürmesi meselenin yılları aşan
ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları içeren çok boyutlu yapısallığını ve bu alandaki
zihniyet değişiminin sağlanmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sorun bugünden
yarına çözülebilecek tek boyutlu bir sorun değildir. Sorunun çözüme kavuşturulabilmesi
ancak sistematik, kapsamlı ve uzun yılları gerektiren çabalarla ve bu konudaki azim ve
kararlılıkla mümkün olabilecektir" tespitine yer verildi.
EN BÜYÜK NEDEN YASAK İLİŞKİ Raporda, töre ve namus cinayetlerinin en önemli
nedeni olarak kadının ataerkil geleneksel yapıdan kaynaklanan özellikle namus
kavramıyla tanımlanan cinselliğine ilişkin kendisinden beklenen rollere aykırı
davranması, cinselliğe ilişkin geleneksel toplumsal normlardan ciddi sapmalar

gösterildi.
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