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Rapora göre doğrudan namus sebebiyle işlenen cinayet sayısı 300'ü geçiyor.
Yasak ilişki sebebiyle ölenlerin sayısı 94, cinsel taciz sebebiyle öldürülenlerin
sayısı 71, tecavüz nedeniyle öldürülenlerin sayısı ise 17. Töre ve namus
cinayetlerinin sebepleri arasında kan davası, kız alıp vermeden kaynaklanan
nedenler, aile içi uyuşmazlıklar gösterildi.
EN FAZLA MARMARA, EN AZ KARADENĐZ Töre ve namus cinayetlerinin en
çok üç büyük ilde görüldüğü ortaya çıktı. Đstanbul 167 cinayetle ilk sırada yer
alırken, bunu 144 cinayetle Ankara, 121 cinayetle Đzmir, 69 ile Diyarbakır, 58
cinayetle Bursa, 46 cinayetle Antalya takip etti. Aydın, Kayseri, Samsun ve
Sakarya da en çok cinayetin işlendiği iller arasında yer aldı. Đstanbul'da 2007
yılında töre ve namus cinayetleri bir önceki yıla göre iki kat artarken, Đstanbul'da
her hafta en az bir kişinin töre ve namus cinayetine kurban gittiği gözler önüne
serildi.
Töre ve namus cinayetlerinin büyükşehirlerde şaşırtıcı derecede artmasını 'göçe'
bağlayan Başbakanlık raporunda, bölgesel anlamda da şaşırtıcı bir tablo ortaya
çıktı. Cinayetlerde sanılanın aksine Doğu ve Güneydoğu değil Marmara, Ege ve
Đç Anadolu Bölgeleri başı çekti. Marmara'da 294, Ege'de 214, Đç Anadolu'da 213
cinayet işlenirken, bu rakam Güneydoğu'da 130, Doğu Anadolu'da ise 89 olarak
açıklandı. En düşük töre ve namus cinayetinin görüldüğü bölge ise 62 ile
Karadeniz Bölgesi oldu.
'PĐŞMANLIK DUYMUYORLAR' Raporda, töre ve namus cinayetini işleyen
faillerin de, mağdurların da eğitim seviyesinin düşük olduğu tespiti yapılırken,
cinayetlerde sadece kadınların değil erkeklerin de mağdur olduğu, ölen
erkeklerin sayısının kadınlara göre daha fazla olduğuna dikkat çekildi. Faillerin
büyük oranda erkek olduğu, ancak kadınların da bazen fail konumunda olduğu
hatırlatıldı. Raporda cinayeti işleyenlerin en çok 19-35 yaş aralığındaki kişiler
olduğu, çocuk faillerin sayısının ise oldukça düşük olduğu bildirildi.
Raporda ayrıca, şu değerlendirmeler yer aldı:
"Cezaların arttırılması veya yüksekliği bu fiilleri işleyen veya işleyecek kişiler
üzerinde caydırıcı etki yaratmamaktadır. Bu suçları işleyenler pişmanlık
duymamaktadırlar. Geleneksel kalıplarla belirlenen namus anlayışı bu kişiler için
toplumsal ve bireysel varoluş anlamına gelmektedir." (DA-CC-CC-Y)
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