Her yıl 200 kişi töre ve namus cinayeti kurbanı
Ankara - Başbakanlık Đnsan Hakları Başkanlığının "2007 Türkiye Đnsan Hakları
Raporu"na göre, her yıl yaklaşık 200’ü aşkın kişi, töre ve namus cinayetlerine kurban
gidiyor.
Başbakanlık Đnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu’nun açıkladığı
"2007 Türkiye Đnsan Hakları Raporu"na göre, en fazla şikayet edilen kurumların başında
belediyeler geliyor.
Belediyeleri; yargı, emniyet, sağlık kurumları, bakanlık, valilik, eğitim ve öğretim
kurumları, ceza ve tutukevleri takip diyor.
Öte yandan, ihlal başvurularını yapanların yalnızca yüzde 16.5’i kadın.
Raporda, kolluk görevlilerinin orantısız güç kullanımının ve genel olarak da insan
haklarına uygun olmayan davranışlarının sebepleri arasında "eğitim eksikliği, fazla
çalışma, özlük haklarının yetersizliği" gibi nedenlerin sayılabileceği belirtildi.
Đfade hürriyeti konusunda, TCK’nın 301. maddesi ile ilgili tablolarda 2003’ten 2007’ye
kadar açılan dava sayıları ve sanık sayılarında dikkate değer bir azalma görülmediği
belirtildi.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) yeniden bir düzenleme yapılması
gerektiği, Türkiye’nin yargı reformuna ihtiyacının bulunduğu kaydedilen raporda,
"Ayrıca hakim ve savcıların hukuki durumlarında değişiklik doğuran nitelikte kararlar
alan HSKY’nın kararlarının, yargı denetimi dışında tutulması, demokratik bir sistemde
hukuk devleti ve demokratik devlet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla HSYK
kararlarının yargı denetimine açılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır" denildi.
Đnsan ve özellikle de kadın varlığına yönelik en ağır insan hakkı ihlallerini oluşturan töre
ve namus cinayetlerinin toplumda halen varlığını koruduğu ve ciddi bir toplumsal yara
olmaya devam ettiği belirtilen raporda, her yıl yaklaşık 200 kişinin bu cinayetlere kurban
gittiği, son 5 yılda töre ve namus cinayetlerinden ölenlerin sayısının ise bin 100’ü aştığı
bildirildi.
Rapora göre, töre ve namus cinayetleri en çok Đstanbul, Ankara, Đzmir, Bursa,
Diyarbakır, Antalya gibi nüfus yoğunluğu fazla ve yoğun göç alan büyük illerde
görülüyor.
Đstanbul açısından dikkati çeken bir husus da, 2007 yılında, 2006 yılına göre gerçekleşen
töre ve namus cinayetleri sayısının neredeyse iki katı bir orana yükselmesi.
Bölgesel açıdan bakıldığında, töre ve namus cinayetlerinin en çok, sanılanın aksine,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde değil, Marmara, Ege ve Đç Anadolu
bölgelerinde görülüyor.
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