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ÖN SÖZ 
 

Töre ve namus cinayetleri ile ilgili medyada yer alan yayınlar ve bu yayınların 

etkileri, yalnızca ülkemizin değil farklı adlandırmalar ile dünyanın gündeminde var olan 

ama çok da açığa çıkmayan bir meseledir. Dünya’daki elli dört ülkede kültürel 

özelliklerine göre “namus cinayeti”, “ihtiras cinayeti”, “aşk cinayeti”, “töre cinayeti”, 

“şehvet cinayeti” gibi adlarla anılan töre ve namus cinayetleri,   benzer veya farklı 

nedenlere dayandırılarak sosyolojik bir vaka olarak kendini göstermektedir. Ülkelerin 

ekonomik yapısı ve gelişmişlik düzeyi, eğitim öğretim programları ve uygulanışları, yasal 

düzenlemeler, kadın hakları ve kadın statüsünün farkındalığı, kurum ve kuruluşlar 

arasındaki işbirliği ve medyanın olaylara bakış açısı ve sunuşu, töre ve namus 

cinayetlerinin ortaya çıkışında ya da önlenmesinde önemli etkenlerdir. 

Ülkemizde de töre ve namus cinayetlerine ait yayınlar medyada son yıllarda artış 

göstermiştir. Artışın nedenini Emniyet Genel Müdürlüğünün verileri, oldukça açık bir 

şekilde ortaya koymaktadır. Çünkü son yıllarda töre ve namus kavramları çerçevesinde 

ölüm oranlarında ciddî rakamlara ulaşılmıştır. Bunun farkına varan ve önlenmesi için 

tedbirler almayı amaçlayan Başbakanlık, “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet 

Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler 2006/17” 

konulu bir genelge yayımlamıştır. Genelgede konuyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların 

görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Araştırmamız da, bu genelge içerisinde Millî Eğitim 

Bakanlığı’nın üstlendiği çalışmalar kapsamında yer almaktadır.  

Başkanlığımız tarafından medyada töre ve namus cinayetlerinin yansımalarının 

öğrenci ve veliler üzerindeki etkisini tespit etmek, bu konuda alınacak eğitimsel ve yasal 

tedbirleri ortaya koyabilmek için bu araştırma yapılmıştır.  

Araştırmanın, Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve diğer kurum ve kuruluşlara 

faydalı olacağına inanıyorum. Araştırmanın verilerinin sağlanmasında değerli katkılarından 

dolayı il millî eğitim müdürlüklerine, anketleri cevaplayan öğrenci ve velilere, bu 

çalışmayı yapan Dr. Serap AKCAOĞLU SAYDIM’a, grafik-tasarım ve kapak çalışmaları 

için Hüseyin MUTLUCAN’a teşekkür ederim. 

 İbrahim DEMİRER 
 Daire Başkanı  
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ÖZET 

Araştırmanın genel amacı, orta öğretim öğrencileri ve velilerinin medyada töre ve 

namus cinayetlerinin yansımalarından etkilenip etkilenmediklerini ve medyayı töre ve 

namus konulu yayınlarda nasıl değerlendirdiklerini ortaya koymaktır.  

Tarama (betimsel) modelinde yapılandırılan araştırmanın evrenini ortaöğretim 

onuncu sınıf öğrencisi olan 799707 kişi ve bunların velileri;  araştırmanın örneklemini ise, 

440 onuncu sınıf ortaöğretim öğrencisi ve 440 ortaöğretim onuncu sınıf öğrenci velisi 

oluşturmaktadır. Evreni temsil yeterliğine sahip bir örneklem büyüklüğü belirlemek için % 

95 güvenirlik düzeyine göre % 5 örneklem hatası ile toplam 880 anket uygulanmıştır. 

   Örnekleminin belirlenmesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma 

Komisyonunun Raporunda yer alan  “2000-2005 Yıllarında Meydana Gelen Töre ve 

Namus Cinayetlerinin İllere Göre Yüzde Olarak Dağılımı” ve “2000-2005 Yılları Arası 

Ülke Genelinde Meydana Gelen Töre ve Namus Cinayetlerinin Şüphelilerin Doğum 

Yerlerinin Dağılımı” tablolarındaki bölgeler ve iller göz önünde bulundurulmuştur.  

Araştırma kapsamına alınan gruplara uygulanan anketler sonucu elde edilen veriler, 

SPSS programında çözümlenmiştir. Öncelikle öğrenci ve velilerin töre ve namus 

cinayetleri ile bu tür yayınların medyada yer almasına ilişkin görüşleri arasında fark olup 

olmadığı tespit edilirken, aynı zamanda iller açısından da benzerlikler ve farklılıklar olup 

olmadığı ortaya konulmuştur. Genel olarak her iki grup da bu tür yayınların medyada yer 

almasını doğru bulmazken, veliler, çocuklarına töre ve namus cinayetleri ile ilgili yayınları 

izletmek istememektedirler. Gerek veliler, gerekse öğrenciler töre ve namus konulu 

yayınları açısından medyayı, -çoğunlukla- olumsuz örnek teşkil edici olarak 

değerlendirirken, aynı zamanda medyayı tarafsız ve gerçekçi bulmamaktadırlar. 
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

 Çalışmamızın bu bölümünde araştırmanın problemi,  amacı, önemi ve sınırlılıkları 

yer almaktadır. 

1.1. Araştırmanın Problemi 

Gündelik hayatta Töre ve namus kavramları her ne kadar birlikte telaffuz edilseler 

de bilimsel anlamda her ikisi arasında ciddî ayrılıklar söz konusudur. Namus, insanların 

içgüdüleriyle özdeşleşen  tutum ve davranışa dönüşen bir yaklaşım sergilerken; töre, belirli 

toplumlara, kültürlere veya bölgelere aittir. Bu kavramların birini veya ikisini kendine 

yakın bulanlar, töre ve namus cinayetleri ile de karşı karşıya kalmaktadır. Kimileri bizzat 

yaşayarak veya tanık olarak kimileri de okuyarak, dinleyerek, duyarak töre ve namus 

cinayetleri konusunda bilgi sahibi olmaktadır. 

Bir toplumdaki, bölgedeki ya da gruptaki töre veya namus anlayışı diğer 

toplumdaki töre ve namus anlayışına benzer olmayabilir. Çünkü töre ve namus anlayışının 

yaşanılan bölgeye ve kültüre göre değişim gösterdiği bilinmektedir. Kültürler arası 

çeşitlilik, anlayış ve davranış; töre ve namus anlayışını ayrıca da cinayete sebep olan 

gerekçeleri farklılaştırmaktadır. Dünya’nın pek çok ülkesinde1 töre ve namus cinayetleri 

işlenmekte olup bunlar, “aşk cinayeti”, “namus cinayeti”, “tutku cinayeti”, “ihtiras 

cinayeti”… olarak adlandırılmaktadır. Ancak sonuç değişmemektedir. Ölüm korkusu ve 

çaresizlik, beklenen bir son  olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gerek medyanın açıklamaları gerekse bu konuya ilişkin olarak  doğrudan veya 

dolaylı da olsa yapılan araştırmalar, eylem planları, projeler, yasalardaki yeni 

düzenlemeler,  konferans ve sempozyum gibi çeşitli çalışmalar, töre ve namus 

cinayetlerinin azalması ve bu problemin güncelliğini kaybetmesi için önemli faaliyetlerdir.  

Toplumun her kesiminden töre ve namus cinayetlerine karşı tepki sesleri yükselse de bu 

cinayetlerin varlığı, bu anlayışı benimseyenlerin de olduğunu göstermektedir.  

                                                 
1 Ayşe Gökhan, 54 ülkede bu tür cinayetlerin yaşandığını ifade etmiştir. www.akdenizforum.com/haberler/ 
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il emniyet müdürlüğünden elde ettiği töre ve namus 

kavramı içerisinde değerlendirilebilecek verilerden yararlanarak “Töre ve Namus 

Cinayetleri Raporu” hazırlamıştır. Raporda 2000-2006 tarihleri arasında 81 ilde polis 

sorumluluk bölgesinde işlenen cinayetlerin 1091’i töreden dolayı gerçekleştiği ve bu 

cinayetlerde 1190 kişi öldürüldüğü; töre cinayetlerinin % 29,5’inin namusa dayandırılarak 

işlendiği açıklanmıştır (www.asayis.pol.tr). Dünyada mevcut olduğu gibi, ülkemizde de 

varlığını sorun olarak devam ettiren töre ve namus cinayetleri, toplumun her kesimindeki 

kişinin dikkatlerini üzerinde toplamaktadır. Töre ve namus cinayetleri haberlerinin 

duyulmasında, yazılı ve görsel basının büyük payı vardır. 

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre 

öğrencilerin büyük çoğunluğu her alanda medyayı kullanmakta ve takip etmektedir. 

Grafik 1.1  İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Medyayı Takip Etme Oranları 
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Milli Eğitim Bakanlığı (2007) 

Toplumdaki her türlü gelişme, değişim, kültürel etkinlik ve kültürel yapı, medya 

aracılığı ile yaygınlık kazanırken, töre ve namus konusundaki çeşitli haberler ve olaylar da 

medyada yer almaktadır. Ancak kimi zaman kazanç getiren bir sanayi sektörü olması 

nedeniyle medya, bu tür haber veya yayınlarda birey ve toplum psikolojisini göz ardı 

edebilmektedir.  

Türk Psikologlar Derneği’nin  (2005) yayımlanan bazı programlardan kaydedilmiş 

örnek sahneleri incelediği bir çalışmada, televizyon izleyicisinin pek çok davranışı, model 

aldığı belirtilmiştir. 
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 “Şiddete maruz kalma ya da izleme sonucunda, bu tür davranışların model alma 

yolu ile öğrenildiği ve şiddet içeren davranışların frekansının arttığı bilinmektedir. 

Şiddet karşısında bir süre sonra duyarsızlaşma geliştiği ve bunu izleyen aşamada 

sinme ve boyun eğme davranışlarının ortaya çıktığı da bilimsel bir gerçektir. (….) 

Çocukların dünyayı ve olayları yetişkinler gibi değerlendiremeyecekleri açıktır. 

(….) Şiddet adeta olağan, sıradan, hayatın bir parçası olarak gösterilmektedir. Bu 

da bir süre sonra toplumların şiddete karşı duyarsız kalmalarına ve şiddet içeren 

olayların sıklığının giderek artmasına neden olmaktadır. (….) (Özellikle kadınlara 

yönelik ‘Reality’ programlarından bazılarında) hem programa katılan konuklar, 

hem programa katılmayan, ancak konuya dahil edilen diğer kişiler ve TV 

izleyicileri açısından sakıncalar doğmakta; konuklar ve üçüncü şahıslar istismar 

edilmekte, patolojik aile ilişkileri, tecavüz, aile içi cinsel sevi gibi durumların 

izleyicilerde sıradan, olağan, normal gibi algılanmasına yol açabileceği 

düşünülmektedir. Yine bu tip yaşam hikayeleriyle TV ekranına çıkmak özendirici 

hale de gelebilir.” 

  Bu  açıklamalardan  yola çıkarak şiddet içerikli yayınlar, televizyon izleyicisini ne 

kadar etkiliyorsa töre ve namus cinayetleri ile ilgili haber ve yayınların da o  oranda 

etkilediğini ifade edebiliriz. Bu nedenle medyanın üzerine düşen sorumluluğu yerine 

getirip getirmediği, izleyiciler üzerinde nasıl bir etki bıraktığı ve televizyon izleyicisinin 

hangi programları izlemesi gerektiği veya çocuklarına izletmemesi gerektiği kısmî 

araştırmalar ile zaman zaman açıklanmıştır. Ancak öğrenci ve velilerin hem yazılı basında 

hem de görsel basında töre ve namus cinayetleri ile ilgili yayınları nasıl 

değerlendirdiklerine ve bu yayınlardan ne kadar etkilendiklerine ait her hangi bir veri 

bulunmamaktadır.  

Medya Takip Merkezi 01-15 Nisan 2004 tarihleri arasında 23 televizyon kanalı ve 

823 ulusal, bölgesel gazete ve dergiyi inceleyerek yaptığı bir araştırmaya göre  medyanın 

kadınla ilgili en fazla yer verdiği konu töredir   (http://www.kadinvizyon.com/article).  

Yine Medya Takip Merkezi’nin 14 - 20 Ocak 2008 tarihleri arasında en çok reklam 

alan yerli diziler içerisinde üçüncü sırayı, töre konusunu ele alan Sıla dizisi olmuştur 

(http://www.cesurhaber.com/index). 
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 Radyo Televizyon Üst Kurulu, televizyondaki programları değerlendirmek, 

toplumun eleştirilerini almak amacıyla “Alo RTÜK 178” şikâyet ve öneri hattını kullanıma 

açmıştır. Ancak aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi izleyicilerin % 2,9’u bu hattı aradığını 

% 97,1’i hiç aramadığını ifade etmiştir. Bu veriden de yola çıkarak öğrenci ve veliler, töre 

ve namus cinayetlerinin medyaya yansımasından nasıl etkilendiklerine ait bir sonuç 

çıkarılamamaktadır. Ancak hattı arayan kişilerin azlığından, özleyicilerin tepkilerini yeteri 

kadar dile getirmediği sonuca varabiliriz. 

Grafik 1.2 Alo RTÜK 178 hattına şikâyet ve önerilerinizi hiç ilettiniz mi? (%) 

2.9

97.1

Evet

Hayır

 

http://www.rtuk.gov.tr 

  Yukarıdaki şekle göre izleyiciler televizyonun yayınlarından çok da şikâyetçi 

değillerdir. Ancak gerçekte böyle mi? İzleyiciler, ya bu hattan habersiz ya bu hattı arama 

gereği duymuyor ya da gerçekten yayınlardan memnun durumdadır. 

Oysa Türkiye’de Namus Cinayetlerinin Dinamikleri: Eylem Programı İçin Öneriler 

Sonuç Raporu (2005)’nda görüşme yapılan kişilerin bazıları namus cinayetlerinin 

nedenlerine ilişkin fikirlerini açıklarken medyanın rolünü,  

“…Çoğu kişi medyanın rolünü olumsuz, kışkırtıcı, ayrımcı, yalnızca teşhir 

eden, derinlemesine analiz etmeyen ve çözüm önermeyen bir rol olarak 

açıklamıştır. Her ne kadar medya doğrudan bu olayların nedeni olmasa da, dolaylı 

olarak, özellikle TV’deki magazin programları aracılığıyla onları 

cesaretlendirmekte ve kışkırtmaktadır.”  

   ( http://www.sendika.org/arsiv/tore_cinayeti) 

http://www.sendika.org/arsiv/tore_cinayeti-2006-02-04.doc�
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şeklinde ifade etmişlerdir. Araştırma kapsamında görüşleri alınan kişilere göre, medyadaki 

töre ve namus cinayetlerine ait programlar ve yayınlar, çözüm önerisi getirmekten çok 

teşhir edici bir özellik taşımaktadır. 

 Şanlıurfa’da bir dizinin çekimleri devam ederken otuz kişilik bir grup “Urfa’nın 

namusunu kirletiyorsunuz” (www.ucansupurge.org) diye bağırarak set çalışanlarına şiddet 

uygulamıştır. Çünkü onlara göre, Şanlıurfa’yı ve geleneklerini tanımayan kişilere karşı, 

töreler yanlış aktarılmaktadır. Diğer yandan Van’da bir filmin galasında Viranşehir 

Belediye Başkanı, filmin yapımcısına, yönetmen ve oyuncularına töre ve namus cinayetleri 

ile ilgili bir konuyu anlattıkları için teşekkür eder ve “Bu film toplumsal bir gerçeği 

yansıttı. Dilerim tüm dünyada böylesi olaylar asla yaşanmaz. Bizde belediye olarak bu 

filmi ücretsiz olarak halkımıza sunacağız. Yeter ki halkımız bu filmden bir ders 

çıkarabilsin.” (http://www.viransehir.bel.tr/haber_detay) açıklamasını yapar. 

 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 4. Ülke programı kapsamında Toplumsal Cinsiyet 

Projesi yer almaktadır. Bu proje içerisinde Türk Gazeteciler Federasyonu, “Genç 

Gazeteciler Ödülü” yarışmasında 2006 yılında konuyu, “Namus Cinayetlerinin 

Önlenmesinde Medyanın Rolü” olarak belirlemiş ve ödül töreni düzenlemiştir. Diğer 

taraftan ünlü bir sanatçı klibini töre cinayetleri için çektiğini açıklamaktadır.2  

 Medya töre ve namus cinayetleri konusunda duyarsız kalmayıp çeşitli faaliyetler 

gösterirken kimileri, medyanın faaliyetlerini benimser ve över iken; kimi, yersiz ve 

sorumsuz olarak değerlendirir. Ancak töre ve namus cinayetlerinin medyada yer 

almasından öğrenci ve velilerin nasıl ve ne kadar etkilendiklerine ait elimizde her hangi bir 

veri bulunmamaktadır.   

Araştırmamız töre ve namus cinayetleri yayınları açısından veli ve öğrencilerin 

medyadan ne kadar etkilenip etkilenmediklerini verilerle ortaya koymaktadır. 

 

                                                 
2 “Türkiye'de her yıl üç bin kişinin ateşli silahlar sonucu hayatını kaybederken, serseri kurşunla ölenlerin 

sayısının yılda 700, dünyada ise 200 bin kişi olduğunu söyleyen Bingöl, klibinde bireysel silahlanma ve töre 

cinayetlerine dikkat çekmek istediğini belirtti.” (http://www.candundar.com.tr/index) 
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1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, medyada töre ve namus cinayetlerinin yansımalarından  

orta öğretim öğrencileri ve velilerin etkilenip etkilenmediklerini ortaya koymaktır. Bu 

genel amaç çerçevesinde araştırmamızda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır? 

Öğrenci ve veliler (in); 

1. Töre ve namus cinayetlerine karşı kişisel özelliklerine göre farklılık 
gösteriyorlar mı? 

2. Yaşadıkları ile göç etmelerinde töre veya namus anlayışlarından 
kaynaklanan bir sorunun etkisi var mıdır? 

3. Töre veya namus cinayetine tanık olma durumları nedir? 

4. Medyadaki töre ve namus anlayışlarına aykırı davranan kişilere karşı 
düşünceleri nedir? 

5. Ailelerinde töre ve namusa aykırı davranan kişiye karşı (erkek/bayan)  
tepkileri nasıldır? 

6. Ailelerinde namusa ve töreye aykırı davranan birisinin medyada haber 
olarak yer alması karşısında tepkileri nasıldır? 

7. Ailelerinde töre ve namus adına cinayet işleyen kişiye karşı tepkileri 
nasıldır? 

8. Töre ve namus adına işlenen cinayetlerin medyada yer almasını nasıl 
değerlendiriyorlar? 

9. Medyadaki töre ve namus cinayetleri ile ilgili yayınlar hakkındaki 
düşünceleri nelerdir?  

10. Medyanın töre ve namus cinayetleri ile ilgili yayınlarının töre ve namus 
cinayetleri üzerinde nasıl bir rol oynadığını düşünmektedirler? 

11. Çevrelerinde işlenen töre ve namus cinayetlerinde medyanın nasıl bir 
rolünün olduğunu düşünmektedirler? 

12. Medyada yer alan töre ve namus cinayetleri hakkında, töre ve namus 
cinayetlerinin olduğu illerle olmayan illerdeki öğrenci ve velilerin 
düşünceleri arasında fark var mıdır? 

13. Öğrenci ve velilerin sosyo-ekonomik durumlarına göre medyadaki töre ve 
namus cinayetleri ile ilgili düşüncelerinde farklılık görülmekte midir?  
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1.3. Araştırmanın Önemi 

Töre ve namus cinayetleri sorunu yalnızca Türkiye’ye özgü değildir. Dünyanın pek 

çok ülkesinde halkın  karşı karşıya kaldığı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ülkelerin yapılarına göre töre ve namus anlayışı, derecesi ve algılanışı farklılık 

göstermektedir. Böylesine evrensel bir konu medyada da geniş yer tutmaktadır. Bu 

konudaki yayınlara, yazılara ve haberlere karşı ülkemizde de aşırı ilgi söz konusudur.  

Medya da üzerine düşen sorumluluk bilinci ile töre ve namus konularındaki gelişmeleri 

farklı yöntemlerle halka sunmaktadır. Ancak bu yayınların öğrenci ve veliler tarafından 

nasıl karşılandığı, nasıl değerlendirildiği veya nasıl etkilenildiğine dair her hangi bir 

araştırma veya veri söz konusu değildir. Bu nedenle, bu araştırma öğrenci ve velilerin 

medyadaki töre ve namus cinayetleri yansımalarından ne derece etkilendiklerini ortaya 

koyması bakımından ilk araştırmadır ve bu nedenle önemlidir. 

Araştırmamız, öğrenci ve velilerin medyadaki töre ve namus cinayetlerinin 

yansımalarından en az olumsuz etkilenmelerini sağlayabilecek stratejilerin 

geliştirilmesinde kullanılabilecek, önemli bir araç olarak düşünülmektedir. 

Ayrıca bu konu ile ilgilenen kişilere de veri sağlaması açısından önemli 

görülmektedir.  
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1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

• Araştırmaya örneklem olarak seçilen onuncu sınıf öğrenci ve velileri, 

• 2006-2007 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ve 2007-2008 eğitim öğretim yılı 

birinci dönem olmak üzere yalnızca 2007 yılı, 

• Türkiye’deki töre ve namus cinayetinin gerçekleşmesi oranına göre seçilen iller, 

• Her ile ait sosyo ekonomik düzeyi birbirinin zıddı olan iki  orta öğretim okulu, 

• Araştırma konusu ile ilgili ulaşılabilen kaynakların sağladığı veriler, 

• Ortaöğretim onuncu sınıf öğrencilerinin ve velilerinin medyadaki töre ve namus 

cinayetlerinin yansımalarından nasıl etkilendikleri   

ile sınırlı olacaktır. 
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BÖLÜM 2 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Töre ve Namus Kavramları 

Töre sözcüğü Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü’nde “(~ Moğ töre kanun, 

devlet, özellikle Cengiz Han kanunu ) ~ Tü törü [viii, viii+ Uy, xi] gelenek, örf, kanun, 

düzen, nizam < Tü törü- düzene girmek, ıslah edilmek, düzelmek "  (Nihai kökeni Türkçe 

olmakla birlikte -e biçimi muhtemelen Moğolcadan alınmıştır.) şeklinde incelenmiştir. 

Türkiye Türkçesine töre sözcüğü iki farklı dilden geçmiştir. Birincisi, İbranice’den “töre, 

tora” Türkçeye yazılmasına bile gerek olmayan kesin kural, kanun anlamında; ikincisi, 

Moğalca’dan “devlet” anlamına gelen devletin kanunları gibi geçerli olan “tör” 

sözcüğüdür. 

 Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü’nde ise töre:  

1 . Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, 

kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların 

bütünü, âdet: 

2 .  Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap. 

olarak tanımlanmaktadır. 

 Töre kavramı ve yapısı kültürün içerisine o kadar yerleşmiştir ki bu alana ait “töre 

bilimi” ifadesi bile gelişmiştir. 

Töre bilimi:     Yarar, iyi, kötü vb. sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış 

yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, 

hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, 

ahlak bilimi, ilmi ahlak, ahlakiyat, etik. 

Törenin olumsuz bir getirisi olarak     “İnsanlıkla bağdaşmayan ancak bazı 

bölgelerde geleneksel anlayışlara uymama sebebiyle genellikle genç kız veya kadınların 

ailesinin kararıyla yine aileden biri tarafından öldürülmesi.” şeklinde tanımlanan  “töre 

cinayetleri” kavramı da dilimize yerleşmiştir. 
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Namus sözcüğünün etimolojisi ise Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü’nde;  

Namus: ~ Ar nāmūs yasa, töre, onur (~ Aram nəmūs/nūmūsā yasa ) ~ EYun nómos yasa, 

töre " şeklinde açıklanmaktadır. Türkçeye “nomos” olarak Arapçadan geçen sözcük, 

Arapçaya‘da Yunancadan geçmiştir.  “İktidar, kural, kanun” anlamına gelen nomos, 

dilimize namus olarak yerleşmiştir. 

 Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü’nde namus: 

1 .     Bir toplum içinde ahlak kurallarına karşı beslenen bağlılık. 

2 .     Dürüstlük, doğruluk. 

olarak tanımlanmıştır. 

 Namus cinayeti ise: 

1 .     Namusu temizleyebilmek için işlenen cinayet. 

2 .     Töre cinayeti. 

şeklinde açıklanmıştır. 

 Namus kavramı ile ilgili dilimizde geniş bir sözcük hazinesi mevcuttur. Namusu iki 

paralık olmak, namusuna dokunmak, namusuna sinek kondurmamak, namusunu 

temizlemek, namusu temizlenmek, namusuyla yaşamak, namus belası, namus borcu, 

namus davası, namus sözü… günlük hayatta karşılaştığımız ifadeler arasındadır. 

 Tanımlara göre, gerek töre gerekse namus sözcüklerinin dayandığı temel, “kurallar 

ve kanunlar” olarak düşünülebilir. Fakat zamanla namus sözcüğü yalnızca “kadın” ile 

sınırlandırılmış ve dar bir çerçeveye yerleştirilmiştir.  

Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aytekin Sır, Diyarbakır ve çevresindeki köylerde 

görüşme metodu ile   "Namusun Algılanışı” adlı bir araştırma yapmıştır.  Araştırmaya 

katılanların % 32,9’u namus için  ‘kadın, bacım, annem ailem’ gibi sözcükler kullanır. 
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Grafik 2.1.  Namus nedir? 
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Grafik 2.2. Töre nedir? 
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 Elbette bu tanımlar sosyolojik açıdan tanımlar değildir. Yalnızca Diyarbakır ve 

köylerinde yaşayan ankete katılan kişilerin töre ve namus sözcüklerine yükledikleri 

anlamlardır. 

Türkiye’de Namus Cinayetlerinin Dinamikleri: Eylem Programı İçin 

Öneriler Sonuç Raporu’nda (2005) İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve  Batman’daki görüşleri 

alınan kişilerin namus anlayışları üç alanda yoğunlaşmıştır.   
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3 Namus; kadın, kadın ve erkek arasındaki cinsel ilişki, kızların iffeti ve bekareti ve 

evlilikteki sadakatsizlikle bağlantılı bir kavramdır. Kadınlar, ailenin, toplumsal 

normların ve geleneklerin korunması  adına erkeklerin kontrolü altında 

tutulurlar. Çalışmanın yürütüldüğü dört kentte ve görüşmelerin yapıldığı farklı 

kesimlerde en yaygın olarak ortaya çıkan anlayış budur.  

3 Namus, toplumda, çalışma yaşamında ve aile içerisinde dürüst bir hayat 

sürmekle bağlantılı olan ahlâki değerleri ve uygun davranışları kapsaması 

gereken daha geniş bir kavramdır. Bireyler istedikleri takdirde bu niteliklere 

sahip bir yaşam sürdürmeyi seçebilirler. İnsanlar bazen bunu kendileri ve 

çocukları için, bazen de toplumları, milletleri, ülkeleri veya tümü için yaparlar.  

3 Toplumumuzda genel olarak anlaşıldığı biçimiyle namus yıkıcı bir kavramdır, 

çünkü insanların özellikle de kadınların özgürlüğü onların  yalnızca aile içinde 

değil, tüm toplum içinde erkeklerin kontrolü altında olmaları sonucunda 

kısıtlanmaktadır.  
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2.2. Farklı Ülkelerde Töre ve Namus Cinayetleri Sorunu 

 Dünyanın pek çok ülkesinde nedenleri farklı bile olsa töre ve namus kavramı 

mevcuttur. Kültüre, eğitim düzeyine, iklime, yaşam koşullarına, dış dünya ile ilişkilerine, 

yazılı ya da yazılı olmasa bile varlığı kabul edilen kurallara ve kadının toplum içerisindeki 

konumuna göre töre ve namus kavramı ve cinayetleri dünya nüfusunun çoğu tarafından 

farklı adlarla da olsa bilinmektedir. Namus cinayetleri, Avrupa’da “tutku ve ihtiras 

cinayetleri” adı ile bilinirken; Asya ve Afrika’da “namus cinayetleri” adını almaktadır. Her 

iki tanımlamada toplumlarda istenmeyen sosyolojik bir vaka olarak kendini 

göstermektedir. 

 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin 2000 yılında hazırladığı 

rapora göre, dünyada yılda 5000 kadın namus bahane edilerek öldürülmektedir. Namus 

cinayeti işlenen ülkeler arasında Bangladeş, Brezilya, Ekvator, Mısır, Hindistan, İsrail, 

İtalya, Ürdün, Fas, Pakistan, İsveç, Türkiye, Uganda ve Britanya yer almaktadır. Asya 

kıtasında, Ortadoğu’da ve Kuzey Afrika’daki ülkelerin bazılarında namusa dayalı olarak 

gerçekleştirilen cinayetler, namus cinayeti olarak görülmektedir. Bu nedenle de pek çok 

ülkede kayda geçmeyen namus cinayetleri, bu ülkelerde yok olarak görülmektedir. 

Ürdün, Fas, Suriye gibi ülkelerde eğer aile namusunu korumak ön planda ise, 

namus cinayetini gerçekleştiren kişiye karşı ceza indirimi uygulanmaktadır. Yine bu 

ülkelerde namus cinayetine kurban gidecek bir kadın varsa onu korumak amacıyla, kadına 

zarar verilmesin diye kadını hapse atmaktadırlar. Bu davranış, kadını korumak amaçlı da 

yapılsa bazen yıllarca hapiste kalan kadınlar olmaktadır. Aksi takdirde cinayete maruz 

kalacak kadın için, her hangi bir koruma, güvence altına alma söz konusu değildir 

(TBMM, 2006).   

Ürdün’de Kraliyet ailesi, bu cinayetlere karşı olduklarını ve kınadıklarını ifade 

etseler de toplumdaki genel temayülde gözle görülür bir değişiklik olmamıştır. Yılda 

yaklaşık yirminin üzerinde kadın namustan dolayı öldürülmektedir.  

Lübnan’da ise namus cinayetini gerçekleştiren bir kişi, davranışından dolayı takdir 

bile görebilmektedir. 
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Avrupa’da durum biraz daha farklıdır. Çünkü Avrupa ülkelerinde sorun daha çok 

göçmenlerde görülmektedir. Almanya, İsveç, İtalya, Danimarka, Fransa, Belçika, İngiltere, 

Hollanda gibi ülkeler, göçmenler aracılığıyla namus cinayeti ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) ile Avrupa Parlamentosu (AP) 

Kadın Hakları ve Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu üyesi Emine Bozkurt’a göre 

Avrupalılar ülkelerindeki töre ve namus cinayetlerinden huzursuzdurlar. Şikâyet 

boyutunda olan bu huzursuzluk, Avrupa’nın da sorunu hâline gelmiştir. Türk, Afgan, Iraklı 

ve  bazı Güney Amerika ülkelerindeki kadınların ortak sorunu. Sadece altı ayda 

Hollanda’da 11 kişinin töre ve namus adıyla öldürüldüğünü ifade etmektedir Emine 

Bozkurt (www.abgs.gov.tr).  

İngiltere’de ise 2000 yılından itibaren namus gerekçesiyle en az yirmi cinayet 

gerçekleşmiştir. İngiltere’de Pakistan asıllı Samira Nazir, ailesinin kurallarına uymayıp 

Afgan mülteci Salman Muhammed ile evlenmek istemesi üzerine öldürülür. Samira’yı 

öldüren abisi ve kuzenine İngiltere’deki mahkeme, namus cinayetine verilen en ağır cezayı 

verir.  

Danimarka'da Pakistan asıllı Ghazala Khan, namus gerekçesiyle öldürülür. 

Kopenhag Östre Landsret Mahkemesi  ilk kez yalnızca namus cinayetini gerçekleştiren 

kişiyi değil aynı zamanda azmettiren ve cinayetin işlenmesine yardımcı olan kişileri de 

cezalandırmak suretiyle örnek bir karar alır (http://www.ucansupurge.org/index.php). 

Adı ve nedeni değişse de dünyada kadınlar öldürülmektedir. Bazılarının ölümü 

namus ve töre cinayeti olurken, bazıları kayda bile geçmeden –geleneklerden, dost düşman 

duyması korkusundan, baskıdan…- sessiz sedasız yok olmaktadır. Öldürülen kadın sayısı 

bizde çok, gelişmiş ülkelerde az olsa da sonuç değişmemektedir. 

“Afganistan, Bangladeş, Mısır, Hindistan, Kuzey Irak Kürdistan Bölgesi, 

İran, İsrail, Türkiye, Filistin, Ürdün, Lübnan, Nijerya, Pakistan, Peru ve Brezilya 

gibi ülkelerde kadınlar genellikle bu tür cinayetlerin kurbanı oluyor. Ancak 

çoğunlukla Müslüman ülkelerde namus cinayetleri işleniyor. Birçok Müslüman 

yönetici İslamiyet'te bu tür uygulamaların olmadığını söylese ve kınasa da 

cinayetler aralıksız sürüyor.” (www.dunyabulteni.net/news.detail).  
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  Uluslararası bir kadın kuruluşu olan Terre des Femmes 'a göre namus için suç 

işleme, yalnızca İslam ülkelerinde değil, aynı zamanda Brezilya, Ekvador ve İtalya gibi 

ülkelerde de görülmektedir  (http://yerleskem.inonu.edu.tr/modules). 

Kadına yönelik uygulanan şiddet içerisinde “namus” önemli bir yer tutmaktadır. Bu 

nedenle hükümetler arası konferans ile Avrupa Konseyi, 28 Kasım 2006 tarihinde 

Madrid’de “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kampanyası” başlatmıştır. Kampanyaya 

2006-2008 yılları arasında Avrupa Konseyi’ne üye 46 ülke parlamentosu katılmaktadır. Bu 

kampanyayı Avrupa Konseyi özellikle töre cinayetlerinin engellenmesi için önemli bir 

çalışma olarak görmektedir (www.avrupakonseyi.org.tr/bulten_dec06). 

Ülkemizde olduğu gibi farklı ülkeler, kurum ve kuruluşlar namus cinayetini 

önlemek amacıyla çeşitli kampanyalar yürütmektedir. Terre Des Femmes, 2004-2005’te 

“Namus Cinayetlerine Hayır”; Avrupa Konseyi, 2006 yılında “Kadına Karşı Şiddetle 

Mücadele”; Avrupa Konseyi, 2006-2008 yıllarını kapsayan “Kadına Yönelik Aile İçi 

Şiddete Son” vb. çalışmalar bu kampanyalardan bazılarıdır. 
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2.3. Türkiye’de Töre ve Namus Cinayetleri Sorunu 

“Töre ve Namus Cinayetleri İle Kadınlara ve Çocuklara Yenilik Şiddetin 

Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu”nun isteği üzerine Emniyet Genel 

Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2000-2005 yılları arasını kapsayan 

namus ve töre cinayetlerine ilişkin sayısal veriler derlenmiştir.  

Emniyet Genel Müdürlüğünün seksen bir ile ait verilerine göre, bu yıllar arasında 

polis sorumluluk bölgesine dahil olan yerlerde 1091 töre ve namus cinayeti olayı meydana 

gelmiştir. Töre cinayetleri içerisinde kabul edilebilecek nedenler; kan davası, kız alıp 

verme, aile içi uyuşmazlık, cinsel taciz, yasak ilişki, tecavüz, diğer ve namus olarak 

belirlenmiştir. 

 

Tablo 2.1. Töre Kavramı İçerisinde Değerlendirilen 1091 Olayın Nedensel Dağılımı 

(2000-2005) 

İli Kan 
Davası 

Kız 
Alıp 
Verme 

Aile İçi 
Uyuşm
azlık 

Cinsel
Taciz 

Yasak 
İlişki 

Tecavüz Diğer Namus Toplam

f 109 33 318 95 159 36 19 322 1091 

% 10 3 29 9 15 3 2 29 100 

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı (2006) 

Tabloya göre namus, töre içerisinde değerlendirilmiş ve namus adına gerçekleşen 

cinayet oranı % 29 ile namus, ölüm için en yüksek gerekçe olarak görülmüştür. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerine göre, töre kapsamında gerçekleşen 

olayların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir: Marmara 212,  Akdeniz 141, İç Anadolu 

192, Karadeniz 87, Doğu Anadolu 95, Güney Doğu 155, Ege 209 olay meydana gelmiştir. 
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Grafik 2.3. Töre ve Namus Kavramı İçerisinde Değerlendirilen Olayların Bölgelere 

Göre Dağılımı (2000-2005) 
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Töre gerekçesiyle gerçekleşen cinayetler, bölgelere göre değerlendirildiğinde en 

çok %19 oranı ile Marmara ve Ege bölgesi ilk sırada yer almaktadır. 

Grafik 2.4. Töre ve Namus Cinayetleri Kapsamında Olaylara Karışan Kişilerin 

Doğum Yerlerine Göre Bölgesel Dağılımı (2000-2005) 
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Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerine göre, töre ve namus kapsamında 

gerçekleşen olaylara karışan kişilerin doğum yerlerine göre bölgesel verileri şöyledir: 

Marmara 121,  Akdeniz 172, İç Anadolu 243, Karadeniz 160, Doğu Anadolu 325, Güney 

Doğu 388, Ege 209 kişidir.  Buna göre, Güney Doğu Anadolu Bölgesi % 24 ile ilk sırada 

yer alırken % 21 oran ile Doğu Anadolu Bölgesi ikinci sıradadır. 

% 

% 



 

18 

 

 

 Töre cinayetleri, çoğunlukla Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde 

işlenmektedir. 2001-2006 yılları arasında 1806 kişi töre ve namus cinayetine kurban 

gitmiştir. Aynı yıllarda 5375 kadın da intihar etmiştir (http://www.haberler.com/bakan-

cubukcu-tore-cinayetlerinin-bilancosunu-haberi). 

 Nüfus Bilim Derneği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı’nın katkısıyla “Türkiye’deki Nüfus Cinayetlerinin Dinamikleri: Eylem 

Programı İçin Öneri Raporu” (2005) hazırlamıştır. Araştırma Adana, Şanlıurfa, Batman ve 

İstanbul illerindeki 195 kişi ile görüşülerek yapılmıştır. Araştırmada Türkiye’nin bütününe 

genellenebilecek veriler elde edilmiştir. Görüşme yapılan kişiler arasında namus cinayetini 

destekleyenler de vardır; desteklemeyenler de. Araştırmaya göre namus cinayetleri 

hakkında kişiler dört görüşte gruplanmışlardır. 

“1. Namus cinayetlerine tam destek verenler 

2. Namus cinayetlerine şartlı destek verenler  

3. Namus cinayetlerine sosyal baskının yol açtığı kaçınılmaz bir hareket olarak 

yaklaşanlar  

4. Namus cinayetlerine tamamen karşı olanlar” 

Görüşme yapılan kişiler, namus cinayetleriyle ilgili olayları, farklı nedenlere 

dayandırmışlardır. Bu nedenler şunlardır:  

“1.  Sosyal, ekonomik ve demografik faktörlere dayalı açıklamalar  

    2.   Ataerkil ilişkilerin vurgulandığı açıklamalar  

3. Ailenin rolüne dayalı açıklamalar  

4. Erkeğin sosyal baskılar karşısındaki çaresizliği  

5. Kişisel faktörleri veya bir çılgınlık anını vurgulayan açıklamalar  

6. Medyanın oynadığı rol  

7. Kuruluşların yetersizliği”  

Prof. Dr. Aytekin Sır ve ekibinin yaptığı “Namusun Algılanışı” adlı araştırmada 

Diyarbakır ve çevresinde bulunan köylerdeki araştırmaya katılan kişilerin -aşağıdaki 

grafiklerde görüldüğü gibi- namus ve töreyi özümseyişlerine ilişkin veriler ilgi çekicidir 

(Hürriyet, 18 Eylül 2006). 
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Araştırmaya katılan 443 kişinin % 83,7’si eşine karşı namusa aykırı davranan 

bayanın cezalandırılması gerektiğini ifade ederken, % 16,3’ü cezaya karşı çıkmıştır. 

Cezalandırılsın diyenlerin ise ne ceza verilmesine ait değişik görüşleri vardır. Fiziksel 

şiddet uygulanmasını düşünen kişilerin oranı % 37,4’tür. 

Grafik 2.5. Namus Anlayışınıza Aykırı Davranan Bayana Ne Ceza Verilmeli? 
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 Bu cezayı vermek için ise, farklı kişilerden görüş olmaktadırlar. % 41, 6 oranında 

aile büyüklerinin görüşlerine başvurulması ön plana çıkmaktadır. 

 

Grafik 2.6. Namus Anlayışınıza Aykırı Davranan Bayana Ceza Verirken Kime 

Danışırsınız? 
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Ankete katılan kişiler, namusu korumakla görevli olan kişiyi % 23,9 oranında 

“baba, ağabey” olarak belirtmişlerdir. 

% 

% 
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Grafik 2.7. Namus Anlayışınıza Aykırı Davranan Bayana Cezayı Kim Vermeli? 
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Mazhar Bağlı ve ekibi, “Töre ve Namus Adına Cinayeti İşleyen Suçlu ve Zanlıların 

Sahip Oldukları Toplumsal Değer Yargıları ve Bunların Sosyo Ekonomik Analizi 

Projesi”ni yürütmektedir. Proje töre ve namus cinayeti işleyenler üzerine yapılan bir 

araştırmadır. Proje kapsamında 25 cezaevinde 124 kişi ile görüşen ekip, cinayeti 

gerçekleştiren tutuklu ve hükümlülerden çok azının yaptığından pişman olduğunu, kişisel 

olarak vicdan azabı duyduğunu ancak toplumsal açıdan içlerinin rahatlığını, toplumsal 

baskının etkisini, kiminin bireysel karar verdiğini kiminin ise aile meclislerine boyun 

eğdiğini  ifade etmişlerdir.  

Bağlı, proje kapsamında görüştüğü kişiler hakkında,  “Tutuklu ve hükümlüler, 

cinayetleri işlemeleri durumunda alacakları cezayı bildiklerini, ancak bunu 

umursamadıklarını belirttiler. Onlar için önemli olan namuslarını temizlemek. Töre ve 

namus cinayeti işleyenler cezaevlerinde çok itibar görüyor. Diğer mahkumlar onlara çok 

saygı gösteriyor. Özellikle bu bölgedeki tutuklu ve hükümlüler cinayetleri işlediklerini 

şevkle, aşkla anlatıyorlar ve yaptıklarını inkar etmiyorlar.” açıklamasını yapmıştır. 

(http://www.kadiniz.com/haber.php?baslik=tore-cinayetinde-bu-ne-rahatlik) 

2007-Türkiye İçin AB İlerleme Raporu’nda her ne kadar “Töre ve namus 

cinayetleri devam etmektedir.” ibaresi yer alsa da bu hususta, ülke genelinde neredeyse bir 

seferberlik söz konusudur. Başbakanlık genelgesi (2006/17) ise, töre ve namus cinayetleri, 

ülkenin ciddî sorunlarından birisi olarak gündeme getirilmiş ve gerekli önlemler için her 

türlü çalışma dikkate alınmıştır. 

Gerek özel gerekse tüm kamu kurum ve kuruluşları, paneller, sempozyumlar, 

toplantılar ve yöre halkı ile görüşmeler gerçekleştirmektedir. Sorunu duyurmak, 

kamuoyuyla paylaşmak için çeşitli konularda araştırmalar yapılmakta, kitaplar 

yazılmaktadır. Hedef, kadınlara yönelik şiddeti en aza indirgemektir. 
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BÖLÜM 3 

YÖNTEM 

 Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları, 

verilerin toplanması ve çözümlenmesine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

 

3.1. Araştırma Modeli 

Ortaöğretim öğrencilerinin ve velilerinin medyadaki töre ve namus cinayetleri 

yansımaları karşısındaki durumlarını ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma, tarama 

modelinde bir araştırmadır. Tarama modeli, var olan durumu olduğu gibi ortaya koymayı 

hedefleyen bir modeldir. Geniş bir kapsama sahip olan evrende, evrenin durumu ve 

hakkında bilgi sahibi olmak, yargıya varmak amacı ile ondan alınacak örnek bir grup 

üzerinde araştırmanın verileri elde edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin ve velilerin 

görüşlerine başvurulmuştur. Elde edilen veriler, Türkiye genelindeki ortaöğretim 

öğrencilerinin ve velilerin medyadaki töre ve namus cinayetleri yansımalarına ilişkin 

görüşlerini ortaya koyduğundan tarama modeli benimsenmiştir.   

 

3.2. Evren ve Örneklem 

 Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki bütün ortaöğretim kurumlarında 2006-2007 

öğretim yılında okula devam eden onuncu sınıf öğrencileri ve bu öğrencilerin velileri 

oluşturmaktadır. 

 

Tablo 3.1. Ortaöğretim Onuncu Sınıf Öğrenci ve Öğrencilerin Veli Sayısı 
 

Öğrenci 799707 

Veli 799707 

 Araştırmanın örneklemini, “Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara 

Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
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Amacıyla Kurulan (10/148,182,187,284,285) Esas Numaralı Meclis Araştırması 

Komisyonu Raporu”3na göre Türkiye’de töre ve namus olaylarının işleniş oranları  

bakımından seçilen illerde bulunan kamu okullarındaki onuncu sınıf ortaöğretim 

öğrencileri ve bu öğrencilerin velileri oluşturmaktadır.  

 Araştırmanın örneklem seçiminde, üç ölçüt dikkate alınmıştır. 

1. Okulların bulunduğu coğrafi bölgeler 

2. Bölgelerde bulunan iller 

3. İllerde merkezde ve kenar mahallede bulunan okullar 

araştırmanın örneklemini meydana getirirken “çok aşamalı örnekleme” yöntemi tercih 

edilmiştir. İlk aşamada evren, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonunun 

Raporunda yer alan  “2000-2005 Yıllarında Meydana Gelen Töre ve Namus Cinayetlerinin 

İllere Göre  Yüzde Olarak Dağılımı” ve “2000-2005 Yılları Arası Ülke Genelinde 

Meydana Gelen Töre ve Namus Cinayetlerinin Şüphelilerin Doğum Yerlerinin Dağılımı” 

şekillerindeki bölgeler ve iller  göz önünde bulundurulmuştur. “2000-2005 Yıllarında 

Meydana Gelen Töre ve Namus Cinayetlerinin İllere Göre Yüzde Olarak Dağılımı” şekline 

göre töre ve namus cinayetlerinin en çok işlendiği iller sırasıyla Ankara, İstanbul ve İzmir 

olarak gösterilmektedir.  “2000-2005 Yılları Arası Ülke Genelinde Meydana Gelen Töre ve 

Namus Cinayetlerinin Şüphelilerin Doğum Yerlerinin Dağılımı” şekline göre de Marmara 

ve Karadeniz bölgesi “az”; Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesi “orta”; Güneydoğu 

Anadolu bölgesi “çok” olarak tespit edilmiştir. Şekildeki veriler dikkate alınarak bu 

bölgedeki iller tesadüfî örnekleme yöntemi göz önünde bulundurularak seçilmiştir.  Seçilen 

illerden merkezde ve kenar mahallede bulunan birer ortaöğretim okulu olmak üzere her 

ilden iki ortaöğretim okulu belirlenmiştir. Okulların merkezde ve kenar mahallede olmaları 

öğrencilerin sosyo ekonomik düzeylerine göre medyadaki töre ve namus cinayetlerinin 

yansımalarına ilişkin mevcut durum arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymak 

açısından düşünülmüştür. Okulların seçimi, yerel özelliklerin daha doğru tespit edileceği 

düşüncesiyle il millî eğitim müdürlüklerinden görüş alınarak il millî eğitim müdürlüklerine 

bırakılmıştır.  

                                                 
3 11.02.2006 
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Yüzde 95 güvenirlik düzeyine göre araştırma için 340 onuncu sınıf ortaöğretim 

öğrenci sayısı yeterli iken, 440 onuncu sınıf ortaöğretim öğrenci sayısı belirlenmiştir. 440 

de veliye anket uygulanmıştır. Veliler, anket uygulanan öğrencilerin velilerinden 

seçilmiştir. 

Tablo 3.2. Araştırmanın Örneklem Tablosu 

 

 

 

 

Bölge 

 

 

 

İl 

Anket Uygulanan 

Öğrenci Sayısı

Anket Uygulanan 

Veli Sayısı 
Sosyo 
ekonomik 
düzeyi 
düşük 
okul 

Sosyo 
ekonomik 
düzeyi 
düşük 
okul 

T
o 
p 
l 
a 
m

Sosyo 
ekonomi
k düzeyi 
düşük 
okul 

Sosyo 
ekonomik 
düzeyi 
düşük 
okul 

T
o 
p 
l 
a 
m

İç Anadolu 
Bölgesi 

Ankara 20 20 40 20 20 40

Nevşehir 20 20 40 20 20 40

Marmara  
Bölgesi 

Çanakkale 20 20 40 20 20 40

İstanbul 20 20 40 20 20 40

Ege 
Bölgesi 

İzmir 20 20 40 20 20 40

Muğla 20 20 40 20 20 40

Karadeniz Bartın 20 20 40 20 20 40

Güney 
Doğu 
Anadolu 
Bölgesi 

Batman 20 20 40 20 20 40

Mardin 20 20 40 20 20 40

Diyarbakır 20 20 40 20 20 40

Şanlıurfa 20 20 40 20 20 40

Toplam 11 220 220 440 220 220 440

Araştırmaya katılan öğrencilerin ve bu öğrencilerin velilerinin kişisel özelliklerine 

ait bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
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Tablo 3.3. Araştırmaya Katılanların Cinsiyete Göre Dağılımları 

 
 
Cinsiyet 

Öğrenci Veli 

f % f % 

Kadın 206 46,8 158 36,5

Erkek 232 52,7 275 63,5

Toplam 438 100,0 433 100,0

Tablo 3.3’te araştırmaya katılanların cinsiyete göre dağılımları verilmiştir. 

Tablodaki verilere göre, cinsiyetini belirten öğrencilerin % 46,8’i kadın,  % 52,7’si 

erkektir. Cinsiyetini belirten velilerin ise % 36,5’i kadın, %63,5’i erkektir. 

Tablo 3.4. Araştırmaya Katılanların Yaşadıkları İl Dışında Doğdukları İllere Göre 
Dağılımları  

 

İller 

Öğrenci Veli 

f % f %
Ankara 6 10,3 6 10,3 

İstanbul 10 17,2 3 2,8 

Diyarbakır 6 10,3 7 6,6 

Mardin 5 8,6 10 9,4 

Kastamonu 3 5,2 2 1,9 

Kayseri 3 5,2 5 4,7 

Adıyaman 2 3,4 2 1,9 

Samsun 2 3,4   

Trabzon 2 3,4 3 2,8 

Aksaray 2 3,4 1 ,9 

Erzurum 1 1,7 5 4,7 

Siirt 1 1,7 1 ,9 

Elazığ 1 1,7 4 3,8 

Van 1 1,7 2 1,9 

Malatya   4 3,8 

Erzincan   3 2,8 

Kars   4 3,8 

Toplam 45 100,0 62 100,0 
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 Tablo 3.4’te araştırmaya katılanların doğdukları illere göre dağılımları verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrenci ve velilere yöneltilen “Doğduğunuz il?” sorusunu 440 

öğrenciden 45’i; 440 veliden de 62’si cevap vermiştir. Tabloya göre yaşadıkları il ile 

doğdukları il arasında fark olan 107 kişi vardır. Buna göre ankete cevap veren kişiden 107 

kişinin anketi doldurduğu ilden farklı bir yerde doğduğu ortaya çıkmaktadır. Genel olarak 

doğdukları il, doğu ve güney doğu olan öğrenci ve velilerin yaşadıkları iller: İstanbul, 

İzmir ve Ankara’dır. Bunun nedeni de farklı sebeplerin oluşturduğu göçtür. 

Tablo 3.5. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Anne ve Babalarının Öğrenim 
Durumlarına Göre Dağılımları 

 

 

Anne Baba 

f % f % 

Okur yazar değil. 85 19,4 19 4,4

Okur yazar; ancak diploması 

yok. 
29 6,6 25 5,7

İlkokul mezunu  167 38,1 156 35,8

Ortaokul mezunu 52 11,9 44 10,1

Lise mezunu 71 16,2 112 25,7

Üniversite mezunu (ön lisans, 

lisans, lisans üstü) 
34 7,8 80 18,3

Toplam 438 100,0 436 100,0

Tablo 3.5’te görüldüğü gibi; ankete cevap veren 440 öğrenciden 438’i annesinin, 

436’sı da babasının öğrenim durumu hakkında bilgi vermiştir. Annesinin öğrenim 

durumunu belirten öğrencilerden % 19,4’ünün annesi okur yazar değil; % 6,6’sı okur 

yazar, ancak diploması yok; %38,1’i ilkokul mezunu; % 11,9’u ortaokul mezunu; % 

16,2’si lise mezunu; % 7,8’i üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Yine tabloya göre 

öğrencilerden % 4,4’ünün babası okur yazar değil; %5,7’si okur yazar, ancak diploması 

yok; % 35,8’i ilkokul mezunu; %10,1’i ortaokul mezunu, % 25;7’si lise mezunu; % 18,3’ü 

üniversite mezunudur. 
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Tablo 3.6. Araştırmaya Katılan Velilerin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımları 

Veli f % 

Okur yazar değil. 24 5,5

Okur yazar; ancak diploması yok. 26 6,0

İlkokul mezunu  135 31,0

Ortaokul mezunu 48 11,0

Lise mezunu 108 24,8

Üniversite mezunu (ön lisans, lisans, lisans üstü) 95 21,8

Toplam 436 100,0

 Tablo 3.6. incelendiğinde; ankete cevap veren 440 veliden 436’sı öğrenim durumu 

hakkında bilgi vermiştir. Öğrenim durumunu belirten velilerden % 5,5’i okur yazar değil; 

% 6,0’ı okur yazar, ancak diploması yok; %31,0’ı ilkokul mezunu; % 11,0’ı ortaokul 

mezunu; % 24,8’i lise mezunu; % 21,8’i üniversite mezunu olduğunu belirtmiştir. 

 Verilere göre ankete katılan velilerin eğitim durumlarının oranlarının sıralamasında 

birinci sırayı ilkokul mezunu, ikinci sırayı lise mezunu, üçüncü sırayı ortaokul mezunu 

almaktadır. 

Tablo 3.7. Araştırmaya Katılan Velilerin Yaşlarına Göre Dağılımları 

 

Veli f %

30-40 128 29,6

41-50 246 56,8

51-60 50 11,5

61 ve üzeri 7 1,6

Toplam 440 100,0

Tablo 3.7’de araştırmaya katılan velilerin yaşlarına göre dağılımları verilmiştir. 

Tabloya göre anketi dolduran tüm veliler yaşlarını belirtmişlerdir. Yaşlarını belirten 
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velilerin % 29;6’sı 30-40; % 56,8’i 41-50; % 11,5’i 51-60;  % 1,6’sı 61 ve üzeri olduğu 

görülmektedir.  

Ankete katılan velilerin yaş ortalaması genel olarak 41 ile 50 yaş arasındadır. İkinci 

sırayı 30 ile 40 yaş arası almaktadır. 

Tablo 3.8. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Anne ve Babalarının Gelir Durumlarına 
Göre Dağılımları 

 

Ailenin Aylık Geliri Veli Öğrenci 

f % f %

Hiç gelirimiz yok. 13 3,1 14 3,5

Asgari ücretten (403 YTL.) daha 
az 42 10,0 28 6,9

Asgari ücret (403 YTL.) 52 12,4 57 14,1

403-1000 YTL 130 31,1 137 33,9

1001-1500 YTL 98 23,4 90 22,3

1501-2000 YTL 44 10,5 38 9,4

2001 YTL ve üstü 39 9,3 40 9,9

Toplam 418 100,0 404 100,0

Tablo 3.8 incelendiğinde; ankete cevap veren 440 veliden 418’i; 440 öğrenciden de 

404’ü ailelerinin aylık gelir durumları hakkında bilgi vermiştir. Velilerden % 3,1’i Hiç 

gelirimiz yok.; % 10,0’ı asgari ücretten daha az;  %12,4’ü asgari ücret; % 31,1’i 403-1000 

YTL; % 23,4’ü 1001-1500 YTL; % 10,5’i 1501-2000; % 9,3’ü 2001 YTL ve üstü şeklinde 

aylık gelir durumlarını belirtmişlerdir. Öğrencilerden  % 3,5’i Hiç gelirimiz yok.; % 6,9’u 

asgari ücretten daha az;  %14,1’i asgari ücret; % 33,9’u 403-1000 YTL; % 22,3’ü 1001-

1500 YTL; % 9,4’ü 1501-2000; % 9,9’u 2001 YTL ve üstü şeklinde aylık gelir durumlarını 

belirtmişlerdir.  

Tablodaki oranlara göre veli ve öğrencilerin ekonomik durumları, asgarî ücret ve 

1000 YTL miktarları arasında yığılma göstermiştir.  
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Tablo 3.9. Araştırmaya Katılan Öğrenci ve Velilerin Yaşadığı İle Başka Yerden 
Gelme Durumlarına Göre Dağılımları 

Göç Veli Öğrenci 

f % f % 

Evet 117 27,4 83 18,9

Hayır 310 72,6 355 81,1

Toplam 427 100,0 438 100,0

Araştırmaya katılan öğrenci ve velilere yöneltilen “Yaşadığınız ile başka bir yerden 

mi geldiniz?” sorusuna verilen cevapların dağılımı Tablo 10’da verilmiştir. Bu soruya 

velilerden 427 kişi, öğrencilerden de 438 kişi cevap vermiştir. Buna göre velilerin % 

27,4’ü, öğrencilerden % 18,9’u yaşadıkları ile başka bir yerden göç ettiklerini 

belirtmişlerdir. Anketin uygulandığı iller içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir daha çok göç 

alan iller olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 3.10. Araştırmaya Katılan Öğrenci ve Velilerin Göç Etme Durumlarına Göre 
Dağılımları 

Göç Etme Nedenleri Veli Öğrenci 

f % f %

Kendim veya ailemden birisinin 
çalışması için 73 57,9 48 53,9 

Çocuğumun/çocuklarımın okuması 
için 23 18,3   

Benim veya ailemden birisinin 
sağlık sorunundan dolayı 3 2,4 15 16,9 

Akrabalarımızla birlikte aynı yerde 
yaşamak için 16 12,7 1 1,1 

Yaşadığımız yerde artık başka 
kişiler yaşamadığı için 1 ,8 14 15,7 

Geldiğimiz yerdeki törelerden 
dolayı 1 ,8 3 3,4 

Geldiğimiz yerde yaşanan namus 
olaylarından dolayı 1 ,8 3 3,4 

Diğer 8 6,3 5 5,6

Toplam 126 100,0 89 100,0
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Tablo 3.10’da araştırmaya katılanların “Yaşadığınız ile başka ilden gelme nedeniniz 

nedir?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımları verilmiştir. Velilerin 126’sı, öğrencilerin 

ise 89’u bu soru için görüş bildirmiştir. Velilerden %57,9’u kendim ve ailemden birisinin 

çalışması için; % 18,3’ü çocuğumun/çocuklarımın okuması için; % 2,4’ü benim ve 

ailemden birisinin sağlık sorunundan dolayı;  % 12,7’si akrabalarımızla birlikte aynı yerde 

yaşamak için;  % ,8’i yaşadığımız yerde artık başka kişiler yaşamadığı için; % ,8’i  

geldiğimiz yerdeki törelerden dolayı; % ,8’i  geldiğimiz yerde yaşanan namus olaylarından 

dolayı; % 6.3’ü diğer şeklinde belirtmişlerdir. Öğrencilerden ise %53,9’u kendim ve 

ailemden birisinin çalışması için; % 16,9’u benim ve ailemden birisinin sağlık sorunundan 

dolayı;  % 1,1’i akrabalarımızla birlikte aynı yerde yaşamak için;  % 15,7’si yaşadığımız 

yerde artık başka kişiler yaşamadığı için; % 3,4’ü geldiğimiz yerdeki törelerden dolayı; % 

3,4’ü geldiğimiz yerde yaşanan namus olaylarından dolayı; %5,6’sı diğer  cevabını 

vermiştir. 

Töre ve namus olaylarından dolayı velilerden sadece bir kişi göç ettiklerini 

söylerken, öğrencilerden üç kişi göç nedeninin töre ve namusa bağlamıştır.  

3.3. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi ve Uygulanması 

Araştırmacı tarafından geliştirilen araştırmanın anketi, medyadaki töre ve namus 

cinayetlerinin öğrenci ve veliler üzerindeki etkilerine ilişkin öğrenci ve velilerin görüşlerini 

belirlemek üzere hazırlanmıştır.  

Anket geliştirme çalışmasının ilk aşamasında konuyla ilgili geniş bir literatür 

taraması ( internet, kitap, dergi, tez, bilimsel araştırma, bildiri, sunular vb.) yapılmıştır. 

Elde edilen bilgilere göre ankette sorulması planlanan sorular yazılmış; içlerinden seçme 

yapılmıştır. Böylece taslak anket oluşturulmuştur. Bu konuda alanında uzman olan 

kişilerden taslak anket ile ilgili görüşleri istenmiş, yapılan eleştiriler doğrultusunda anket 

yeniden düzenlenmiştir. Anketin anlaşılabilirliğini değerlendirmek ve geçerliliğini 

sağlayabilmek açısından Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi çalışanlarından yirmi 

kişiye taslak veli anketi uygulanmıştır. Hem uygulamadaki aksaklıklar göz önünde 

bulundurularak hem de anketi cevaplayan kişilerin dikkatleri de değerlendirilerek ankete 

son şekli verilmiştir. 

Araştırmacı tarafından belirlenen illere ve bu illerin millî eğitim müdürlükleri 

tarafından belirlenen okullara anket uygulanmıştır. Ancak, Mardin ilindeki soyso 
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ekonomik durumu düşük olarak seçilen okulun velilerine gönderilen anketler, tekrar okul 

yönetimine dönmediğinden elimize de ulaşmamıştır. Bu nedenle Mardin’deki bu okula, 

anket, yeniden uygulanması için gönderilmiştir. 

3.4. Verilerin Çözümlenmesi 

Medyadaki töre ve namus cinayetlerinin öğrenci ve veliler üzerindeki etkisinin ne 

olduğunu tespit etmek amacıyla anketler hazırlanmıştır. Bu anketler; öğrenci ve velilerin 

medyadaki töre ve namus cinayetlerine ilişkin görüş ve önerilerinin alınması için on bir 

ilde toplam 550 öğrenci, 550 veliye gönderilmiştir. Elektronik posta ile illere gönderilen 

anketler, bu illerde çoğaltılarak öğrenci ve velilere uygulanmıştır. İller tarafından postayla 

anketler geri gönderildiğinde beklenen sayılara ulaşılamamıştır. Dönmeyen anketler 

dikkate alınarak 440 öğrenci, 440 veli anketi değerlendirmeye esas alınmıştır. Anketlerde 

öğrenci ve velilerin bir veya birden fazla seçenek işaretleyebilecekleri sorular sorulmuştur. 

Veriler, Windows SPSS paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Açık uçlu 

sorulara verilen cevaplar kaydedilerek tekrarlanan görüş ve değerlendirmelerin frekansları 

hesaplanmıştır. Anket formuna ait bilgisayar çıktıları ayrı ayrı hazırlanmış ve araştırmanın 

amaçları doğrultusunda bulgular tablolaştırılıp yorumlanmıştır. Mevcut veriler 

doğrultusunda araştırmanın amaçları dikkate alınarak araştırma raporu hazırlanmıştır. 

Araştırma kapsamına alınan gruplara uygulanan anketler sonucu elde edilen veriler, 
frekans ve yüzdeler şeklinde hesaplanarak tablolarda gösterilmiştir. Gruplara ortak sorulan 
sorularda ve bazı bağımlı, bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Kay-
Kare metodu uygulanmıştır.  
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BÖLÜM 4 

BULGULAR ve YORUM 

Araştırmanın bu bölümünde, daha önceden belirlenen alt amaçlar doğrultusunda 

öğrenci ve velilerden, medyadaki töre ve namus cinayetlerinin yansımaları konusunda elde 

edilen verilerin çözümleri ile ulaşılan bulgular ve bu bulgularla ilgili yorumlar yer 

almaktadır. 

Aşağıdaki tabloda anket uygulanan kişilerin töre cinayetine tanık olup 

olmadıklarına ilişkin görüşlerinin dağılımı yer almaktadır. 

Tablo 4.1. Öğrenci ve Velilerin Töre Cinayetine Tanık Olma Durumlarına Göre 
Dağılımları 

 
Töre Cinayetine Tanık 

Olma 
Veli Öğrenci 

f % f % 
Evet 
 

53 12,1 35 8,0 

Hayır 
 

385 87,9 401 92,0 

Toplam 
 

438 100,0 436 100,0 

Tablo 4.1’de öğrenci ve velilere yöneltilen, “Ailenizde veya yaşadığınız çevrede 

töre cinayetine tanık oldunuz mu?” sorusuna öğrenci ve velilerin verdikleri cevapların 

dağılımı görülmektedir. Tablodaki verilere göre, “Töre cinayeti ile hiç karşılaşmadım.” 

diyen öğrenci (%92,0) ve velilerin (%87,9) oranı “Töre cinayeti ile karşılaştım.” diyen 

öğrenci ve velilere göre oldukça yüksek bir orandadır. Ayrıca, töre cinayetiyle karşılaşan 

öğrencilere (%8,0) oranla velilerin töre cinayetlerine tanık olma oranı daha yüksektir 

(%12,1).  

Bu sonuca göre, veliler yaş olarak öğrencilerden oldukça büyük olduklarından 

dolayı yaşadıkları deneyim ve tecrübelerine dayanarak, töre cinayetlerine tanık olma 

oranları fazladır. İhtimaldir ki arzu edilmemekle birlikte; öğrenciler de velilerinin yaşlarına 

geldiklerinde deneyim ve tecrübeleri artacak ve töre cinayetleri ile karşılaşma oranları 

aynılık, benzerlik veya fazlalık gösterebilecektir. 
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Diğer taraftan, iyimser bir yaklaşımla, törelerden dolayı işlenen cinayetlerin gittikçe 

azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü yaş olarak öğrencilerinden oldukça büyük olan velileri bir 

önceki nesil olarak değerlendirirsek, onların döneminde  töre  cinayetleri  % 4,0  oranında 

daha fazla olmuştur. Buna rağmen yeni neslin töre cinayetleriyle karşılaşma oranı  daha 

azdır.  

Tablo 4.2. İllere Göre Öğrenci ve Velilerin Ailelerinde/Çevrelerinde Töre Cinayetine 
Tanık Olma Durumlarının Dağılımı 

 
 Veli Öğrenci 

f % f % 
Ankara Evet 2 5,0 2 5,0 

Hayır 38 95,0 38 95,0 
Toplam 40 100,0 40 100,0 

İstanbul Evet 0 0 0 0 
Hayır 40 100,0 39 97,5 
Toplam 40 100,0 39 100,0 

İzmir Evet 3 7,5 1 2,5 
Hayır 37 92,5 39 97,5 
Toplam 40 100,0 40 100,0 

Batman Evet 14 35,0 8 20,5 
Hayır 26 65,0 31 79,5 
Toplam 40 100,0 39 100,0 

Mardin Evet 6 15,0 8 20,0 
Hayır 34 85,0 32 80,0 
Toplam 40 100,0 40 100,0 

Diyarbakır Evet 11 28,9 7 17,5 
Hayır 27 71,1 33 82,5 
Toplam 40 100,0 40 100,0 

Şanlıurfa 
 

Evet 11 27,5 9 23,1 
Hayır 29 72,5 30 76,9 
Toplam 40 100,0 39 100,0 

Bartın Evet 1 2,5 0 0 
Hayır 39 97,5 40 100,0 
Toplam 40 100,0 40 100,0 

Çanakkale Evet 3 7,5 0 0 
Hayır 37 92,5 40 100,0 
Toplam 40 100,0 40 100,0 

Nevşehir Evet 1 2,5 0 0 
Hayır 39 97,5 40 100,0 
Toplam 40 100,0 40 100,0 

Muğla Evet 1 2,5 0 0 
Hayır 39 97,5 100,0 39 
Toplam 40 100,0 100,0 39 
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Tablo 4.2’de illere göre öğrenci ve velilerin ailelerinde/çevrelerinde töre cinayetine 

tanık olma durumlarının dağılımı görülmektedir.  Tabloya göre iller arasında öğrenci ve 

velilerin töre cinayetine tanık olma durumları bakımından farklılık söz konusudur.   

Velilerde (% 35,0) töre cinayetine tanık olma oranı açısından birinci sırada yer alan  

il, Batman’dır. Öğrenciler de ise % 23,1 oranı ile Şanlıurfa birinci sıradadır.  

İkinci sırada velilerin % 28,9 oranı ile Diyarbakır iken, öğrencilerde % 23,1’inin 

töre cinayetine tanık olduğu il, Batman’dır. 

Üçüncü sırada velilerin % 27,5 oranında töre cinayetine tanık olduğunu ifade ettiği 

il Şanlıurfa’dır. Öğrenciler de ise üçüncü sırada % 20,0 oranı ile Mardin’dir.   Dördüncü 

sırada velilerin % 15,0’ının töre cinayetine tanık olduğu il, Mardin iken;  öğrencilerde 

dördüncü sırada % 17,5 oranı ile yer alan il, Diyarbakır’dır.  

Velilerin töre cinayetine tanık oldukları illerde birinci Batman, ikinci Diyarbakır, 

üçüncü Şanlıurfa ve dördüncü Mardin yer almaktadır. Öğrenciler de ise yine sırayla 

Şanlıurfa, Batman, Mardin ve Diyarbakır’dır. 

Tablodaki verilere göre hem öğrencilerde hem de velilerde ailelerinde veya 

çevrelerinde töre cinayetine tanık olma durumları açısından ilk dört il -sıralamaları farklı 

olsa da-  Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’dir. Tablodan bu verilerin elde edilmesi, 

bizim açımızdan beklenen bir durumdur. Çünkü araştırma için örneklem oluşturulurken, 

gerek medyadaki haber ve yayınlardan yararlanarak gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Araştırma Komisyon Raporu’ndaki bölgelere göre kişilerin töre ve namus cinayetlerine 

tanık olma durumları dikkate alınarak bu iller seçilmiştir. Rapor’daki “2000-2005” Yılları 

Arası Ülke Genelinde Meydana Gelen Töre ve Namus Cinayetleri Bölge Dağılımı” 

grafiğinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi %19 oranı ile birinci sırada yer almaktadır. 

İstanbul’un tabloda sonuncu sırada yer alması ise bizim için şaşırtıcı bir durumdur. 

Çünkü İstanbul, ülkemizin doğusundan sürekli göç alan bir ildir ve bu özelliği ile de töre 

ve namus cinayetleri işlemek istemeyenlerin kaçış yerlerinden biridir. Fakat törenin ağır 

kurallarını kendisine kanun edinen kişiler için İstanbul’a gidip töre için cinayet işlemek 

kaçınılmaz bir görevdir. Bu nedenle de Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyon 

Raporu’nda “Şekil 3. 2000-2005 Yılarında Meydana Gelen Töre ve Namus Cinayetlerinin 
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İllere Göre Yüzde Olarak Dağılımı”nda İstanbul, Ankara’nın ardından ikinci sırayı 

almaktadır. 

Bizim tablomuzda bu sonuca benzer bir oran çıkmamasının nedeni, illere bırakılan 

okul seçimlerinde doğru semt, mahalle veya okula ulaşılamamış olması büyük olasılıktır. 

Tablo 4.3. Öğrenci ve Velilerin Namus Cinayetine Tanık Olma Durumlarına Göre 
Dağılımları 

 

Namus Cinayetine Tanık 

Olma 

Veli Öğrenci 

f % f % 

Evet 57 13,0 43 9,9

Hayır 381 87,0 392 90,1

Toplam 438 100,0 435 100,0

Tablo 4.3’te öğrenci ve velilere yöneltilen, “Ailenizde veya yaşadığınız çevrede 

namus cinayetine tanık oldunuz mu?”  sorusuna öğrenci ve velilerin verdikleri cevapların 

dağılımı görülmektedir. Tablodaki verilere göre, “Namus cinayeti ile hiç karşılaşmadım.” 

diyen öğrenci (% 90,1) ve velilerin (% 87,0) oranı, “Namus cinayeti ile karşılaştım.” diyen 

öğrenci ve velilere göre oldukça yüksek bir orandadır. Ayrıca, namus cinayetiyle 

karşılaşan öğrencilere (% 9,9) oranla velilerin namus cinayetlerine tanık olma oranı daha 

yüksektir (% 13,0).  

Bu sonuç, öğrenciler ve velilerin töre cinayetlerine tanık olma durumları ile 

paralellik göstermektedir. Her iki olaya da tanık olma durumları açısından “hayır” oranı 

fazlalık gösterirken,  veliler, öğrencilere oranla namus cinayetleriyle daha fazla 

karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Bu durumu da yine töre cinayetine tanık olma 

oranlarında olduğu gibi,   velilerin yaşlarına ve deneyimlerine bağlamak mümkündür. 

Tıpkı töre cinayetleriyle karşılaşma durumlarında olduğu gibi, yine arzu edilmemekle 

birlikte; öğrenciler de velilerinin yaşlarına geldiklerinde deneyim ve tecrübeleri artacak ve 

namus cinayetleri ile karşılaşma oranları aynılık, benzerlik belki de fazlalık 

gösterebilecektir. 
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Diğer taraftan, iyimser bir yaklaşımla, namustan dolayı işlenen cinayetlerin gittikçe 

azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü yaş olarak öğrencilerinden oldukça büyük olan velileri bir 

önceki nesil olarak değerlendirirsek, onların döneminde namus cinayetleri  % 3,1  oranında 

daha fazla olmuştur. Buna rağmen yeni neslin namus cinayetleriyle karşılaşma oranı daha 

azdır. 

Ayrıca her iki grubun namus cinayetine tanık olma oranları  ( veli % 13,0; öğrenci 

% 9,9 ), töre cinayetine tanık olma oranlarına ( veli % 12,1; öğrenci % 8,0 ) göre az da olsa 

fazlalık içermektedir. Bunu da törenin varlığını kabul etmeyen öğrenci veya velinin 

“Namus olunca iş değişir.” anlayışından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çünkü her iki grup 

da namusu, töreye göre korunması gereken bir değer olarak görmektedir. 
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Tablo 4.4. İllere Göre Öğrenci ve Velilerin Ailelerinde/Çevrelerinde Namus 
Cinayetine Tanık Olma Durumlarının Dağılımı 

 

 Veli Öğrenci 

f % f %

Ankara 
Evet 3 7,5 5 12,5 
Hayır 37 92,5 35 87,5 
Toplam 40 100,0 40 100,0 

İstanbul 
Evet 1 2,5 1 2,5 
Hayır 39 97,5 39 97,5 
Toplam 40 100,0 40 100,0 

İzmir 
Evet 4 10,0 1 2,6 
Hayır 36 90,0 38 97,4 
Toplam 40 100,0 39 100,0 

Batman 
Evet 13 32,5 9 23,1 
Hayır 27 67,5 30 76,9 
Toplam 40 100,0 39 100,0 

Mardin 
Evet 5 12,5 5 12,5 
Hayır 35 87,5 34 87,5 
Toplam 40 100,0 40 100,0 

Diyarbakır 
Evet 13 33,3 10 25,0 
Hayır 26 66,7 30 75,0 
Toplam 39 100,0 40 100,0 

Şanlıurfa 
Evet 12 30,0 8 20,5 
Hayır 28 70,0 31 79,5 
Toplam 40 100,0 39 100,0 

Bartın 
Evet 2 5,0 1 2,5 
Hayır 38 95,0 39 97,5 
Toplam 40 100,0 40 100,0 

Çanakkale 
Evet 3 7,5 1 2,6 
Hayır 37 92,5 38 97,4 
Toplam 40 100,0 39 100,0 

Nevşehir 
Evet 0 0 1 2,5 
Hayır 39 100,0 39 97,5 
Toplam 40 100,0 40 100,0 

Muğla 
Evet 1 2,5 2 5,1 
Hayır 39 97,5 37 94,9 
Toplam 40 100,0 39 100,0 

Tablo 4.4’te illere göre öğrenci ve velilerin ailelerinde/çevrelerinde namus 

cinayetine tanık olma durumlarının dağılımını göstermektedir.  Tabloya göre öğrenci ve 

velilerin namus cinayetine tanık olma durumlarını ilk dört sırada aynı iller paylaşmaktadır.  

Hem öğrencilerde (% 25) hem de velilerde (% 33,3) namus cinayetine tanık olma 

oranı açısından birinci sırada olan il, Diyarbakır’dır. İkinci sırada öğrencilerin % 23,1’inin; 
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velilerin % 32,5’inin namus cinayetine tanık olduğu il ise Batman’dır. Üçüncü sırada 

Şanlıurfa yer almaktadır. Bu ilde öğrencilerin % 20,5’i; velilerin %30,0’ı ailelerinde veya 

çevrelerinde namus cinayetine tanık olduklarını ifade etmişlerdir. Dördüncü sırada her iki 

grubun da  %  12,5 oranında görüş bildirdiği Mardin ili yer almaktadır. 

Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Mardin’in namus cinayetine tanık olma açısından 

ilk dört sırada yer alması çok da şaşırılacak bir sonuç değildir. Bu illerdeki kimi insanlar 

için,  töre için işlenen cinayetler  namus anlayışının bir sonucudur. Bu nedenle töre adına 

işlenen cinayetlerin namus cinayetleri ile yakından ilgisi vardır. Bölgede töre ve namus, 

birbirini tamamlayan kavramlar olması nedeniyle tanıklık oranı da ciddî bir rakam olarak 

ortaya çıkmaktadır. Özellikle Batman’daki genç kızların intihar oranlarının yüksek olma 

nedenlerinden biri de aile içerisindeki namus anlayışına aykırı tutum, davranış ve aykırı 

düşüncedendir. Namus adına gerçekleşen intiharlar, bu araştırmanın kapsamında yer 

alsaydı, sıralamada Batman, Diyarbakır’ın önüne geçebilirdi. 

Araştırmanın örneklemi içerisine Bartın ilinin dahil edilmesinin bir nedeni de son 

yıllarda, basında ve emniyette yer alan Bartın ilindeki genç kız intiharlar oranlarının artışı 

idi. Ancak Bartın ilindeki öğrenci (% 2,5) ve velilerin (% 5,0) namus cinayetine tanık olma 

oranlarının diğer illere göre alt sıralarda yer alması memnuniyetle karşılanan bir durumdur. 

Tabloya göre velilerde namus cinayetine tanık olmadığını ifade eden ve verilerde 

en alt sırada yer alan il Nevşehir’dir.  

İller bazında da öğrencilerin velilere nispetle, çevrelerinde ve ailelerinde namus 

cinayetine tanık olma oranlarının düşük olması yine, öğrencilerin hayat deneyimlerinin 

azlığı ve yaşlarının küçüklüğünden kaynaklandığını söyleyebiliriz. 
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Tablo 4.5. Öğrenci ve Velilerin Medya Programlarında Namus Anlayışlarına Aykırı 
Davranan Bir Kişi Hakkındaki Görüşlerinin Dağılımı 

 

 Veli Öğrenci

f % f %

Yaptığının doğru olduğunu düşünürüm. 18 4,1 24 5,5

 Tepki göstermem. 97 22,1 118 26,9

 Yaptığının yanlış olduğunu düşünürüm. 296 66,8 280 63,9

 Yasalar karşısında bir an önce cezalandırılması 
gerektiğini düşünürüm. 199 45,2 216 49,3

 Bu kişilerin/olayların haber veya dizilerde yer almasını 
olumsuz karşılarım. 168 38,2 185 42,2

Bu kişilerin/programın medyada yer almaması için yayın 
organını uyarırım. 74 16,8 96 21,8

Diğer 17 3,9 23 5,3

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

 Öğrenci ve velilere yöneltilen “Medyada seyrettiğiniz/okuduğunuz/dinlediğiniz 

haber veya programlarda namus anlayışınıza aykırı davranan bir kişi hakkında ne 

düşünürsünüz?” sorusuna verdikleri cevaplar Tablo 4.5’te verilmiştir. Öğrenci ve velilerin 

birden fazla cevap verebildikleri bu soruda, medyada namus anlayışlarına aykırı davranan 

bir kişiye karşı tepkilerini veliler % 66,8’lik bir oranla; öğrenciler de %63,9’luk bir oranla 

“Yaptığının yanlış olduğunu düşünürüm.” şeklinde ifade etmişlerdir. Öğrenci ve veliler, 

ikinci olarak bu kişiler hakkında “Yasalar karşısında bir an önce cezalandırılması 

gerektiğini düşünürüm.” ifadesini seçmişlerdir. 

 Tabloda ilginç olan, öğrenci ve velilerin aynı maddeler üzerinde görüşlerinin ortak 

olmasıdır. Oranlar arasında küçük farklılıklar olsa da, öğrenciler de yüzde olarak velileri 

gibi düşünmektedir. 

 “Bu kişilerin/olayların haber veya dizilerde yer almasını olumsuz karşılarım.”  

ifadesine veliler % 38,2; öğrenciler % 42,2 oranında görüş bildirmişlerdir. Ayrıca “Bu 

kişilerin/programın medyada yer almaması için yayın organını uyarırım.” ifadesine veliler 

% 16,8’i; öğrenciler % 21,8 oranında fikirlerini dile getirmişlerdir. Bu iki seçenekteki 
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oranda bize göstermektedir ki, öğrenci ve veliler, medya programlarında namus 

anlayışlarına aykırı davranan bir kişi hakkında öncelikle, o kişinin yaptığının yanlış 

olduğunu ve yasalar karşısında cezalandırılması gerektiğini düşünürken, aynı zamanda bu 

kişiye programlarında yer veren medyayı da eleştirmektedir. Medyada bu tür programlara 

veya yazılara yer verilmemesi için de, kendisini sorumlu hisseden ve o yayın organını 

uyaran öğrenciler de velilere oranla fazlalık göstermektedir. 

Tablo 4.6. Öğrenci ve Velilerin Medya Programlarında Töre Anlayışlarına Aykırı 
Davranan Bir Kişi Hakkındaki Görüşlerinin Dağılımı 

 

 Veli Öğrenci

f % f %

Yaptığının doğru olduğunu düşünürüm. 82 18,7 99 22,6

 Tepki göstermem. 94 21,4 118 26,9

 Yaptığının yanlış olduğunu düşünürüm. 169 38,6 153 34,9

 Yasalar karşısında bir an önce cezalandırılması 
gerektiğini düşünürüm. 139 31,7 104 23,7

 Bu kişilerin/olayların haber veya dizilerde yer almasını 
olumsuz karşılarım. 131 29,9 99 22,6

Bu kişilerin/programın medyada yer almaması için yayın 
organını  uyarırım. 56 12,8 63 14,4

Diğer 21 4,8 35 8,0

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Öğrenci ve velilerin “Medyada seyrettiğiniz/okuduğunuz/dinlediğiniz haber veya 

programlarda töre anlayışınıza aykırı davranan bir kişi hakkında ne düşünürsünüz?” 

sorusuna ait görüşleri tablo 4.6’da verilmiştir.  

Öğrenci ve velilerin birden fazla cevap verebildikleri bu soruda, medyada töre 

anlayışlarına aykırı davranan bir kişiye karşı tepkilerini veliler % 38,6’lık bir oranla; 

öğrenciler de % 34,9’luk bir oranla “Yaptığının yanlış olduğunu düşünürüm.” şeklinde 

ifade etmişlerdir. Öğrenci ve veliler tarafından töreye aykırı davranan bir kişinin, 

yaptığının yanlış olarak bu oranda düşünülmesi düşündürücüdür. Bu demektir ki, 

yaptığının yanlış olduğunu tercih eden öğrenci ve veliler de törenin gereklerine uymak 
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zorunda olduklarını düşünmektedir. Her iki grup da  töreye karşı gelen kişinin “Yaptığının 

doğru olduğunu düşünürüm.” ifadesini beşinci sırada tercih etmiştir. Öğrenciler, % 22,6;  

veliler, % 18,7 oranında törenin gereklerine karşı gelmiştir. 

Tabloya göre ilk ve son görüşler dışında, öğrenci ve veliler, namus anlayışından 

farklı olarak töre konusunda velileri ile aynı görüşte yoğunlaşmamışlardır. Her iki grupta 

da birinci sırada yasalar karşısında cezalandırılması gerektiği düşüncesi hakim olsa da 

ikinci ve diğer alt sıralarda öncelik değişmektedir. Veliler, ikinci olarak  “Yasalar 

karşısında bir an önce cezalandırılması gerektiğini  düşünürüm.” ( % 31,7)  ifadesini tercih 

ederken; öğrenciler, “Tepki göstermem.” ( % 26,9) ifadesini seçmişlerdir. Öğrenci ve 

veliler arasındaki bu fark göstermektedir ki veliler, töre karşısında öğrencilerden daha 

duyarlıdır. Çünkü veliler,  “Tepki göstermem.” ( % 21,4) ifadesine dördüncü sıraya 

aktarmışlardır. 

“Bu kişilerin/olayların haber veya dizilerde yer almasını olumsuz karşılarım.”  

ifadesine veliler % 29,9; öğrenciler % 22,6 oranında görüş bildirmişlerdir. Ayrıca “Bu 

kişilerin/programın medyada yer almaması için yayın organını  uyarırım.” ifadesine veliler 

% 12,8’i ; öğrenciler % 14,4 oranında fikirlerini dile getirmişlerdir. Bu iki seçenekteki 

oranda bize göstermektedir ki, öğrenci ve veliler, medya programlarında töre anlayışlarına 

aykırı davranan bir kişi hakkında öncelikle, o kişinin yaptığının yanlış olduğunu 

düşünürken, aynı zamanda bu kişiye programlarında yer veren medyayı da eleştirmektedir. 

Medyada bu tür programlara veya yazılara yer verilmemesi için de, kendisini sorumlu 

hisseden ve o yayın organını uyaran öğrenciler de velilere oranla benzerlik göstermektedir. 

Gruplarda oranlar arasında ve önceliklerde farklılıkların olması öğrenci ve velilerin 

töre konusunda, velilerinden farklı düşündüklerini ortaya koymaktadır. Oysa namus söz 

konusu olduğunda, bir önceki tabloda olduğu gibi, her iki grupta, önceliklerini aynı madde 

üzerinde yoğunlaştırmıştır. 
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Tablo 4.7. Öğrenci ve Velilerin Ailelerinde Namus Anlayışlarına Aykırı Davranan Bir 
Erkek  Hakkındaki Görüşlerinin Dağılımı 

 

 Veli Öğrenci

Evet Evet

f % f %
Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 308 70,0 294 66,8
Tepki göstermem. 17 3,9 39 8,9
Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni 
yaparım. 189 43,0 164 37,4

Bir daha görüşmem. 129 29,3 147 33,4
Evi terk etmesini isterim. 90 20,5 117 26,6
Yaşadığımız mahalleyi, semti terk etmesini isterim. 67 15,2 75 17,0
Ailemle görüşmesini engellerim. 170 38,6 156 35,5
Fiziksel zarar veririm. 49 11,2 77 17,5
Diğer 13 3,0 20 4,5

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Öğrenci ve velilerin ailelerinde namus anlayışlarına aykırı davranan bir erkeğe karşı 

görüşlerine ilişkin grupların birden çok görüş bildirebildiği veriler, tablo 4.7’de verilmiştir. 

Tabloya göre,  öğrenci ve veliler arasında öncelikleri sıralamada fark görülmemiştir. Her 

iki grup birici sırada “Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım.” ifadesini seçerken ikinci 

sırada “Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni yaparım.” seçeneğini tercih 

etmiştir. Öğrencilerin % 66,8; velilerin % 70,0 oranında ailelerinde namusa aykırı 

davranan bir erkekle konuşmayı tercih ederken, öğrencilerin % 35,5; velilerin % 38,6’sı 

yalnızca kendisinin görüşmesini değil, ailesiyle bile bu kişinin görüşmesini engelleyeceğini 

ifade etmişlerdir. Ayrıca bu kişiye karşı öğrencilerin % 17,5; velilerin % 11,7’si fiziksel 

şiddet uygulayacağını söylemişlerdir. Böyle bir durum karşısında her iki grubun ilgisiz 

kalıp, tepki göstermeme oranları ise (öğrencilerde % 8,9; velilerde % 3,9) oldukça 

düşüktür. 

Veliler % 3,5; öğrenciler % 4,5 oranında “diğer” seçeneğini işaretlemişlerdir. 

Diğeri tercih eden öğrenci ve velilerin ortak görüşü (veli f:11; öğrenci f:15) genel olarak 

“Bunların hiçbiri yetmez, aşırı şiddet uygularım, gerekirse öldürürüm.” şeklinde olmuştur. 
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Tablo 4.8. Öğrenci ve Velilerin Ailelerinde Namus Anlayışlarına Aykırı Davranan Bir 
Bayan  Hakkındaki Görüşlerinin Dağılımı 

 

 Veli Öğrenci

f % f %

Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 310 70,5 291 66,1

Tepki göstermem. 17 3,9 31 7,0

Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni 
yaparım. 151 34,4 133 30,2

Bir daha görüşmem. 137 31,2 156 35,5

Evi terk etmesini isterim. 96 21,8 114 25,9

Yaşadığımız mahalleyi, semti terk etmesini isterim. 67 15,3 72 16,4

Ailemle görüşmesini engellerim. 170 38,7 146 33,2

Fiziksel zarar veririm. 48 10,9 73 16,6

Diğer 12 2,7 26 5,9

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Öğrenci ve velilerin ailelerinde namus anlayışlarına aykırı davranan bir bayana 

karşı görüşlerine ilişkin grupların birden çok görüş bildirebildiği veriler, tablo 4.8’de 

verilmiştir. Tabloya göre öğrenci ve velilerin öncelikleri birinci ve ikinci sırada aynıdır. 

Birinci sırada “Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım.”, ikinci sırada “Ailemle görüşmesini 

engellerim.” ifadeleri yer almaktadır. Bu tabloda grupların, ailelerinde namus anlayışlarına 

aykırı davranan bir bayanla önce yaptığının yanlış olduğunu konuşmaları ardından da onun 

aileleriyle görüşmesini engellemeleri dikkat çekicidir. Çünkü her iki grup da ikinci sırada 

ailelerinde namusa aykırı davranan bir erkeğin yasalar karşısında cezalandırılması 

gerektiğini savunurken, söz konusu bayan olunca ikinci sırada aileleriyle görüşmesini 

engellemektedirler.  

Namusa aykırı davranan erkek hakkında öğrenci ve veliler aynı görüşleri 

paylaşırken, bayan hakkında görüşlerinde farklılıklar göze çarpmaktadır.    

Ayrıca ailelerinde namusa aykırı davranan bayana karşı öğrencilerin % 16,6; 

velilerin % 10,9’u fiziksel şiddet uygulayacağını söylemişlerdir. Böyle bir durum 
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karşısında her iki grubun ilgisiz kalıp, tepki göstermeme oranları ise (öğrencilerde % 7,0; 

velilerde % 3,9) düşüktür. 

Veliler % 2,7; öğrenciler % 5,9 oranında “diğer” seçeneğini işaretlemişlerdir. 

Diğeri tercih eden öğrenci ve velilerin ortak görüşü (veli f:9; öğrenci f:17) genel olarak 

“Aşırı şiddet uygularım, gerekirse öldürürüm.” şeklinde olmuştur. 

Tablo4.7 ve tablo 4.8 göstermektedir ki, öğrencilerin velilere göre ailelerinde 

namusa aykırı davranan erkeğe ve bayana karşı fiziksel zarar verme oranları her iki tabloda 

da daha yüksektir. Bu durum,  öğrencilerin yaş olarak velilerinden oldukça küçük olmaları, 

hayat deneyimlerinin az oluşu, namusa karşı hoşgörülerinin katılığı ve -anket uygulanan 

öğrencilerin yaşlarının on altı  civarında olması- kendilerini kanıtlama ihtiyacının bir 

göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Tablo 4.9. Öğrenci ve Velilerin Ailelerinde Töre Anlayışlarına Aykırı Davranan Bir 
Erkek Hakkındaki Görüşlerinin Dağılımı 

 

 Veli Öğrenci

f % f %

Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 184 42,1 180 41,4

Tepki göstermem. 129 29,5 161 37,0

Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni 
yaparım. 113 25,9 88 20,2

Bir daha görüşmem. 58 13,3 58 13,3

Evi terk etmesini isterim. 45 10,3 38 8,7

Yaşadığımız mahalleyi, semti terk etmesini isterim. 22 5,0 30 6,9

Ailemle görüşmesini engellerim. 74 16,9 54 12,4

Fiziksel zarar veririm. 23 5,3 45 10,3

Diğer 46 10,5 50 11,5

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Öğrenci ve velilerin ailelerinde töre anlayışlarına aykırı davranan bir erkeğe karşı 

görüşleri tablo 4.9’da verilmiştir. Anketin bu sorusunda da gruplara birden fazla seçeneği 

işaretleme olanağı sunulmuştur.  
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Tabloya göre,  öğrenci ve veliler arasında töreye aykırı davranan erkeğe karşı 

davranışlarına ilişkin öncelikleri sıralamada fark görülmemiştir. Her iki grup da ( veli % 

42,1; öğrenci % 41,4) birinci sırada “Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım.” ifadesini 

seçerken ikinci sırada “Tepki göstermem.” ( veli % 29,5; öğrenci % 37,0) seçeneğini tercih 

etmiştir. Üçüncü sırada ise, veliler % 25,9; öğrenciler % 20,2 oranında “Yasalar karşısında 

cezalandırılması için gerekeni yaparım.” görüşüne katılmıştır.  

Tabloda birinci sırada töreye aykırı davranan erkeğin yaptığının yanlış olduğunu 

düşünüp onunla konuşmayı tercih eden öğrenci ve veliler, ne yazık ki kendileri de törenin 

gereklerine inanmaktadır. Aksi takdirde töreye aykırı davranan bir kişiye olumlu görüş 

bildirmek daha istenir bir durumdur. 

Namus söz konusu olduğu gibi töreye karşı gelen bir erkek hakkında da   

öğrencilerin, velilere göre fiziksel şiddet uygulama oranları ( veli % 5,3 ; öğrenci % 10,3) 

daha fazladır.   Bu durumu, öğrencilerin yaşam tecrübelerinin azlığı ve töreye olan 

bağlılıklarının fazlalığı olarak değerlendirebiliriz. 

Veliler % 10,5; öğrenciler % 11,5 oranında “diğer” seçeneğini işaretlemişlerdir. 

Diğeri tercih eden öğrencilerin görüşleri: 

Öldürürüm.          13 

Töre karşısında kurban edileceğini düşünür ona yardım etmek isterim.  11 

Törenin kaldırılması için ona yardım ederim.     8 

Töreye karşı olduğum için bir şey demem.     5 

Böyle bir şeye tepki göstermek istesem de buna izin verilmeyebilir. 10 

şeklinde ifade etmişlerdir. 

Veliler ise, 

Töre kavramı bize çok uzak.        8  

Elimden geldiğince onu bilgilendirirdim.      3 

Töreye uyduğu için ona acırdım.      7  

Toplumsal kurallara saygı duymak gerekir.     2 
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Töre diye bir şey mi var!         4 

Törelerin hepsi kötü değildir. Bu yüzden vereceğim tepki yaptığı eyleme bağlı.   9 

Töreye karşı çıktığı için doğru yaptığını söylerim.    8 

frekanslarında farklı görüş bildirmişlerdir. 

Tablo 4.10. Öğrenci ve Velilerin Ailelerinde Töre Anlayışlarına Aykırı Davranan Bir 
Bayan Hakkındaki Görüşlerinin Dağılımı 

 

 Veli Öğrenci

f % f %

Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 185 42,3 187 43,0

Tepki göstermem. 114 26,1 136 31,3

Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni 
yaparım. 104 23,8 82 18,9

Bir daha görüşmem. 66 15,2 57 13,1

Evi terk etmesini isterim. 46 10,6 41 9,4

Yaşadığımız mahalleyi, semti terk etmesini isterim. 27 6,2 32 7,4

Ailemle görüşmesini engellerim. 83 19,0 59 13,6

Fiziksel zarar veririm. 32 7,3 43 9,9

Diğer 38 8,7 42 9,7

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Öğrenci ve velilerin ailelerinde töre anlayışlarına aykırı davranan bir bayana karşı 

görüşleri tablo 4.10’da verilmiştir. Anketin bu sorusunda da gruplara birden fazla seçeneği 

işaretleme olanağı sunulmuştur.  

Tabloya göre,  öğrenci ve veliler arasında töreye aykırı davranan bayana karşı 

davranışlarına ilişkin öncelikleri sıralamada fark görülmemiştir. Gerek öğrencilerin 

gerekse velilerin ilk üç sırası, töreye aykırı davranan erkeğe karşı ne düşünüyorlarsa, 

bayana karşı da aynı şeyleri düşündüklerini göstermektedir. Her iki grup da ( veli % 42,3; 

öğrenci % 43,0) birinci sırada “Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım.” ifadesini seçerken 

ikinci sırada “Tepki göstermem.” ( veli % 26,1; öğrenci % 31,3) seçeneğini tercih etmiştir. 
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Töreye aykırı gelen erkek veya bayana karşı herhangi bir tepki göstermeyip, ilgisiz kalan 

öğrenciler, velilere oranla daha fazladır. Çünkü öğrenciler, veliler kadar törenin gereklerine 

inanmamaktadır.  

Üçüncü sırada, veliler % 23,8; öğrenciler % 18,3 oranında ailelerinde töreye aykırı 

davranan bayana karşı “Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni yaparım.” 

görüşüne katılmıştır. Bu oranlar da göstermektedir ki, töre karşısında veliler, öğrencilere 

göre yasalara daha fazla baş vurma gereği hissetmektedir.  

Töreye aykırı davranan bayana karşı öğrenciler % 7,3;  veliler % 9,9 oranında 

fiziksel zarar vereceklerini ifade etmişlerdir.  

Töreye ve namusa aykırı davranan ailedeki bayan veya erkek için hem öğrencilerin 

hem de velilerin son tercihi, “Yaşadığımız mahalleyi, semti terk etmesini isterim.” ifadesi 

olmuştur.  

Veliler % 8,7; öğrenciler % 9,7 oranında “diğer” seçeneğini işaretlemişlerdir. 

Diğeri tercih eden öğrencilerin görüşleri: 

Öldürürüm.          6 

Töre karşısında kurban edileceğini düşünür ona yardım etmek isterim.  7 

Törenin kaldırılması için ona yardım ederim.    8  

şeklinde ifade etmişlerdir. 

Veliler ise, 

Törelere karşıyım.         4 

Töre kavramı bize çok uzak.        4 

Elimden geldiğince onu bilgilendirirdim.      5 

Töre ile namus anlayışının farkını anlatırım.     5 

Töreye karşı çıktığı için doğru yaptığını söylerim.    9 
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Tablo 4.11. Öğrenci ve Velilerin Ailelerindeki Bir Erkeğin Namus ve Töreden Dolayı 
Medyada Yer Almasına Karşı Tepkilerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 

 Veli Öğrenci

f % f %

Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 204 46,8 178 40,9

Tepki göstermem. 71 16,3 82 18,9

Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni 
yaparım. 129 29,6 111 25,5

Bir daha görüşmem. 112 25,7 125 28,7

Evi terk etmesini isterim. 53 12,2 70 16,1

Yaşadığımız mahalleyi, semti terk etmesini isterim. 46 10,5 51 11,7

Ailemle görüşmesini engellerim. 99 22,7 93 21,4

Fiziksel zarar veririm. 32 7,3 53 12,2

Diğer 25 5,7 43 9,9

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Öğrenci ve velilere, ailelerindeki bir erkeğin namus ve töreden dolayı medyada yer 

almasına karşı tepkilerinin ne olacağına ait soruda birden fazla seçenek 

işaretleyebilecekleri de belirtilmiştir. Tablo 4.11’de görüldüğü gibi, öğrenci ve velilerin 

görüşleri genel olarak paralellik göstermektedir. Ailelerinde töre ve namus olaylarından 

dolayı medyada yer alan erkeğe karşı, öğrenciler % 40,9, veliler % 46.8 oranında 

“Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım.” seçeneğini işaretlemişlerdir. Her iki grup da böyle 

bir durum karşısında ilk olarak konuşmayı tercih etseler de ikinci sırada öncelikleri 

farklılık göstermektedir. Veliler % 29,6 oranında bu kişinin “Yasalar karşısında 

cezalandırılması için gerekeni yaparım.” derken öğrenciler, % 28,7 oranında “Bir daha 

görüşmem.” seçeneğini tercih etmişlerdir. Grupların ikinci ve üçüncü tercihleri  çapraz bir 

durum meydana getirmektedir.  

Öğrencilerin ikinci tercihi, velilerde üçüncü sırayı, velilerin ikinci tercihi de 

öğrencilerde üçüncü sırayı almaktadır. 
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Ayrıca ailelerinde töreye ve namusa aykırı davranan erkeğin medyada yer almasına 

karşı öğrencilerin % 12,2’si; velilerin % 7,3’ü fiziksel şiddet uygulayacağını 

söylemişlerdir. Böyle bir durum karşısında her iki grubun ilgisiz kalıp, tepki göstermeme 

oranları,  öğrencilerde % 18,9; velilerde % 16,3’tür. 

Veliler % 5,7; öğrenciler % 9,9 oranında “diğer” seçeneğini işaretlemişlerdir. 

Diğeri tercih eden öğrencilerin görüşleri: 

Ailemizin böyle bir olayla karşılaşma ihtimali yok.    6 

Namusa aykırı davrandıysa ailemle görüşmesini engellerim. Töreye aykırı 
davrandıysa onu desteklerim.      4 

Törenin kaldırılması için ona yardım ederim.    2  

Ailemden hiç kimse böyle bir şey yapamaz.    4 

Namus ile ilgili bir problemi varsa o kişi gözüme görünmesin. 3 

Ben bir şey yapmasam bile eğer ortada bir töre varsa, benden önce bir şeyler 
yaparlar. Öldürmek  gibi.      7 

İyi bir şey yaptıysa desteklerim.     2 

Töreye karşı olduğum için bir şey demem.    2 

şeklinde ifade etmişlerdir. 

Veliler ise, 

Töreye karşıyım ama namusa gelince tabii ki tepki gösterir yasalar karşısında 
cezalandırılmasını, toplumdan dışlanmasını isterim.   4 

Töreye karşı çıktığı için doğru yaptığını söylerim.    3 

Onunla ilgili hiçbir haberi duymak ya da dinlemek istemem.  6 

Böyle bir olay yaşayacağımızı sanmıyorum.     4 

Onu öldürürüm.        7 
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Tablo 4.12. Öğrenci ve Velilerin Ailelerindeki Bir Bayanın Namus ve Töreden Dolayı 
Medyada Yer Almasına Karşı Tepkilerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 

 Veli Öğrenci

f % f %

Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 209 47,7 178 40,7

Tepki göstermem. 71 16,2 85 19,4

Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni 
yaparım. 120 27,4 98 22,4

Bir daha görüşmem. 110 25,1 135 30,8

Evi terk etmesini isterim. 65 14,8 72 16,4

Yaşadığımız mahalleyi, semti terk etmesini isterim. 49 11,1 73 16,7

Ailemle görüşmesini engellerim. 111 25,2 116 26,5

Fiziksel zarar veririm. 53 12,0 68 15,5

Diğer 24 5,5 36 8,2

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Öğrenci ve velilere, ailelerindeki bir bayanın namus anlayışı ve töreden dolayı 

medyada yer almasına karşı tepkilerinin ne olacağına ait soruda birden fazla seçenek 

işaretleyebilecekleri de belirtilmiştir. Tablo 4.12’ye göre, öğrenciler % 40,9; veliler % 46,8 

oranında önceliklerini “Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım.” olarak belirlemişlerdir.  

Gerek öğrenciler gerekse veliler,  böyle bir durum karşısında ilk olarak konuşmayı 

tercih etseler de daha sonraki  sıralarda öncelikleri farklılık göstermektedir. Veliler % 27,4 

oranında bu kişinin “Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni yaparım.” derken 

öğrenciler, % 30,8 oranında “Bir daha görüşmem.” seçeneğini tercih etmişlerdir. Tabloya 

göre velilerin ikinci önceliği, öğrenciler için dördüncü sırada yer alırken; öğrencilerin 

ikinci önceliği, velilerin dördüncü sırasında yer almaktadır.  

“Ailemle görüşmesini engellerim.” ifadesine öğrenciler % 26,5; veliler % 25,2 

oranında görüş bildirmişler ve bu düşüncelerini üçüncü sırada belirtmişlerdir.  

Gerek töre gerekse namus konusunda, -töreye ve namusa aykırı davranan bir kişinin 

cinsiyeti ne olursa olsun- tablolar göstermektedir ki veliler, öğrencilerine oranla yasalara 
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daha fazla başvurma ihtiyacı duymaktadır. Öğrenciler, önce kendileri töreye ya da namusa 

karşı davranan bir kişiye tavır göstermekte, sonra yasalar karşısında cezalandırılması 

gerektiğini düşünmektedir. Veliler ise, o kişiyle konuşmayı tercih etmenin ardından, 

yasalar karşısında cezalandırılmasını savunmaktadır. 

Gücünü gösterip, fiziksel zarar vermek isteyen öğrencilerin oranı ise,  % 15,5; 

velilerin oranı  % 12,0’dır. 

Veliler % 5,5; öğrenciler % 8,2 oranında “diğer” seçeneğini işaretlemişlerdir. 

Diğeri tercih eden öğrenciler bu konudaki  görüşlerini: 

Ailemizin böyle bir olayla karşılaşma ihtimali yok.     5 

Namusa aykırı davrandıysa ailemle görüşmesini engellerim. Töreye aykırı 
davrandıysa onu desteklerim.        8 

Onun tarafında olur ve ona destek çıkarım.      7 

şeklinde ifade etmişlerdir. 

Veliler ise, 

Töreye karşıyım. Namusa gelince elbette ki yasalar karşısında gerekli en ağır 
cezanın verilmesini isterim.       5 

Bir şans daha tanırım, imkân sunarım. Düzelmez yoksa silerim.  3 

Yanında olurum.         4 

Namus önemli. Uğruna her şey yapılır ve yaptırılır.    8 
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Tablo 4.13. Öğrenci ve Velilerin Ailelerinde Namus Adına Cinayet İşleyen Kişiye 
Karşı Tepkilerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 

 Veli Öğrenci

f % f %

Yaptığının doğru olduğunu düşünürüm. 44 10,1 46 10,5

Normal karşılar, tepki göstermem. 56 12,8 40 9,1

Onunla gurur duyarım. 13 3,0 29 6,6

Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 221 50,6 199 45,3

Yasalar karşısında cezalandırılması gerektiğini 
düşünürüm. 275 62,9 287 65,4

Sözel olarak ona kızarım. 134 30,7 137 31,2

Diğer 12 2,7 30 6,8

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Öğrenci ve velilere yöneltilen “Ailenizde namus adına cinayet işleyen kişiye karşı 

tepkiniz ne olur/olurdu?” sorusuna verdikleri cevaplar Tablo 4.13’te verilmiştir. Öğrenci ve 

velilerin birden fazla cevap verebildikleri bu soruda, ailelerinde namus adına cinayet 

işleyen bir kişiye karşı ilk tepkilerini veliler % 62,9’luk bir oranla; öğrenciler de %65,4’lük 

bir oranla “Yasalar karşısında bir an önce cezalandırılması gerektiğini düşünürüm.” 

şeklinde ifade etmişlerdir. Öğrenci ve veliler, ikinci olarak bu kişiler hakkında “Yaptığının 

yanlış olduğunu düşünürüm.” ifadesini tercih etmişlerdir. 

 Tabloda ilginç olan, öğrenci ve velilerin aynı maddeler üzerinde görüşlerinin ortak 

olmasıdır. Oranlar arasında küçük farklılıklar olsa da, öğrenciler de yüzde olarak velileri 

gibi düşünmektedir. 

 “Sözel olarak ona kızarım.”  ifadesine veliler % 38,2; öğrenciler % 42,2 oranında 

üçüncü sırada görüş bildirmişlerdir.  

Namus adına cinayet işleyen kişiye hak veren ve yaptığının doğru olduğunu 

düşünen öğrenci  % 10,5; veli % 10,1; “Normal karşılar, tepki göstermem.”diyen öğrenci 

oranı  % 9,1; veli % 12,8’; “Onunla gurur duyarım.” seçeneğini tercih eden öğrenci  % 6,6; 

veli % 3,0 oranındadır. Bu veriler de göstermektedir ki namus için cinayet işleyen kişiyi -
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ne yazık ki- öğrenciler toplam olarak  % 16,2; veliler % 25,9 oranında desteklemektedir. 

Öğrenci ve veliler arasında bir fark görülmese de cinayet işleyen bir kişiyi hoş görmeleri, 

namus anlayışlarından ve namusa verdikleri değerden kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca veliler tecrübeleri gereği, öğrencilerden daha çok namusu önemsemekte ve 

gereken sorumluluğu hissetmektedir. 

Tablo 4.14. Öğrenci ve Velilerin Ailelerinde Töre Adına Cinayet İşleyen Kişiye Karşı 
Tepkilerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 
 Veli Öğrenci 

f % f % 

Yaptığının doğru olduğunu düşünürüm. 29 6,7 18 4,1

Normal karşılar, tepki göstermem. 28 6,4 26 5,9

Onunla gurur duyarım. 11 2,5 18 4,1

Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 241 55,1 226 51,5

Yasalar karşısında cezalandırılması gerektiğini 
düşünürüm. 281 64,4 294 67,0

Sözel olarak ona kızarım. 139 31,8 146 33,3

Diğer 19 4,3 31 7,1

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Öğrenci ve velilere yöneltilen “Ailenizde töre adına cinayet işleyen kişiye karşı 

tepkiniz ne olur/olurdu?” sorusuna verdikleri cevaplar Tablo 4.14’te verilmiştir. Her iki 

grubun birden fazla cevap verebildiği bu soruda, ailelerinde namus adına cinayet işleyen 

bir kişiye karşı ilk tepkilerini veliler % 64,4’lük bir oranla; öğrenciler de % 67,0’lık bir 

oranla “Yasalar karşısında bir an önce cezalandırılması gerektiğini düşünürüm.” şeklinde 

ifade etmişlerdir. İkinci olarak veliler % 55,1; öğrenciler  % 51,5 oranında bu kişiler 

hakkında “Yaptığının yanlış olduğunu düşünürüm.” ifadesini tercih etmişlerdir. 

 Tabloya göre, öğrenci ve velilerin görüşleri arasında fark bulunmamaktadır. Her iki 

grubun da öncelikleri aynıdır.  
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Üçüncü sırada “Sözel olarak ona kızarım.”  ifadesine veliler % 31,8; öğrenciler % 

33,3 oranında görüş bildirmişlerdir.  

Törenin gereklerine inanan ve töre için cinayet işleyen kişiye hak veren ve 

yaptığının doğru olduğunu düşünen öğrenci  % 4,1; veli % 6,7; “Normal karşılar, tepki 

göstermem.”diyen öğrenci oranı  % 5,9; veli % 6,4; “Onunla gurur duyarım.” seçeneğini 

tercih eden öğrenci  % 4,1; veli % 2,5’tir. Verilere göre, töre için cinayet işleyen kişiyi,  

öğrenciler toplam olarak  % 14,1; veliler % 15,6 oranında desteklemektedir. Oranların 

birbirine yakınlığı göstermektedir ki öğrenci ve veliler arasında anlamlı bir fark 

görülmemiştir. 

 Tabloya göre öğrenci ve veliler, törenin kurallarına bağlılığından dolayı ya da 

zorunlu olarak töre adına cinayet işleyen bir kişiye karşı benzer tutum ve davranışı 

sergilemek için aynı öncelikleri tercih etmektedir. 

Tablo 4.15. Öğrenci ve Velilerin Töre ve Namus Adına İşlenen Cinayetlerin Medyada 
Yer Alıp Almamasına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 

 Veli Öğrenci 

f % f % 

Evet 80 18,5 116 26,7 

Hayır 353 81,5 319 73,3 

Toplam 433 100,0 435 100,0 

Tablo 4.15’te öğrenci ve velilere yöneltilen, “Töre ve namus adına işlenen 

cinayetlerin medyada yer almasını doğru buluyor musunuz?” sorusuna öğrenci ve velilerin 

verdikleri cevapların dağılımı görülmektedir. Tablodaki verilere göre, “Töre ve namus 

adına işlenen cinayetlerin medyada yer almasını doğru buluyorum.” diyen öğrenci (% 

26,7) ve velilerin (% 18,5) oranı, “Töre ve namus adına işlenen cinayetlerin medyada yer 

almasını doğru bulmuyorum.” diyen öğrenci (% 73,3) ve velilere (% 81,5) göre oldukça 

düşük bir orandadır.  
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 Tabloya göre, öğrenci ve veliler medyada yer alan töre ve namus cinayetleri ile 

ilgili haber, program, dizi ve yayınlara karşı tepkilidir. Çünkü onlar, bu tür olayların 

medyada yer almasını istememektedir.  

Tablo 4.16. Öğrenci ve Velilerin Medyada Töre ve Namus Cinayetleri ile İlgili 
Programlara Rastladıklarında Gösterdikleri Tepkiye İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 
 Veli Öğrenci 

f % f % 

Beni bu tür haber ve programlar çok 
ilgilendirmez, televizyon veya radyo 
kanalı ise değiştirir, yazılı basınsa 
okumam. 

271 63,0 272 62,7 

Dikkatle dinler/okurum. 159 37,0 162 37,3 

Toplam 430 100,0 434 100,0 

Tablo 4.16’da öğrenci ve velilere yöneltilen, “Medyada töre ve namus cinayetleri 

ile ilgili program veya haberlere rastladığınızda ne yaparsınız?” sorusuna öğrenci ve 

velilerin verdikleri cevapların dağılımı görülmektedir. Tablodaki verilere göre, “Beni bu 

tür haber ve programlar çok ilgilendirmez, televizyon veya radyo kanalı ise değiştirir, 

yazılı basınsa okumam..” diyen öğrenci oranı % 62,7;  veli oranı % 63,0’dır.  

Öğrenciler  % 37,7 oranında;  veliler % 37,0 oranında medyada töre ve namus 

cinayetleri ile ilgili program veya haberleri “Dikkatle dinler/okurum.” seçeneğini tercih 

etmiştir. 

Töre ve namus adına işlenen cinayetlerin medyada yer almasını doğru bulmayan 

öğrenci ve veliler, bu tür haber, program, yazı veya yayınla karşılaştıklarında önemli bir 

farkla dinlemek, seyretmek veya okumak istememektedirler. 

Her iki grup da medyada töre ve namus cinayetleri ile ilgili program veya haberlere 

rastladıklarında aynı tarz davranışları neredeyse aynı oranda sergilemektedir. Bu tepki, 

öğrencilerin velileri ile aynı görüşte olduklarını ve aynı kültürleri paylaştıklarını 

göstermektedir. 
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Tablo 4.17. Öğrenci ve Velilerin Töre ve Namus Cinayetleri İçeren Dizileri 
Seyretmesine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 
 Veli Öğrenci 

f % f % 

Evet 71 16,6 74 17,0 

Hayır 357 83,4 362 83,0 

Toplam 428 100,0 436 100,0 

Tablo 4.17’de öğrenci ve velilere yöneltilen, “Televizyonda töre ve namus 

cinayetleri içeren dizileri -özellikle- seyreder misiniz?” sorusuna öğrenci ve velilerin 

verdikleri cevapların dağılımı görülmektedir. Tablodaki verilere göre, “Dizileri özellikle 

seyrediyorum.” diyen öğrenci  oranı % 17,0;  veli oranı  % 16,6’dır.  Öğrenci ve velilerin 

töre ve namus cinayetleri içeren dizileri özellikle seyretme oranları, birbirine neredeyse 

eşittir. Her iki grubunda ilgi düzeyi aynıdır diyebiliriz. 

 Öğrenci ve veliler medyada yer alan töre ve namus cinayetlerini konu alan dizilere 

karşı oldukça ilgisizler veya da kendilerini konu bakımından bu tür diziler rahatsız 

etmektedir.  
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Tablo 4.18. Velilerin İllere ve Sosyo Ekonomik Durumlarına Göre Töre ve Namus 

Cinayetleri İçeren Dizileri Seyretmeye İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 Veli 
Sosyo 

ekonomik 
düzeyi 
yüksek 

Sosyo 
ekonomik 

düzeyi 
düşük 

f % f % 
Ankara Seyrederim 2 10,0 4 20,0 

Seyretmem 18 90,0 16 80,0 
Toplam 20 100,0 20 100,0 

İstanbul Seyrederim 1 5,9 5 26,3 
Seyretmem 16 94,1 14 73,7 
Toplam 17 100,0 19 100,0 

İzmir Seyrederim 3 15,0 2 10,0 
Seyretmem 17 85,0 18 90,0 
Toplam 20 100,0 20 100,0 

Batman Seyrederim 1 5,6 5 25,0 
Seyretmem 17 94,4 15 75,0 
Toplam 18 100,0 20 100,0 

Mardin Seyrederim 5 27,8 0 0,0 
Seyretmem 13 72,2 20 100,0 
Toplam 18 100,0 20 100,0 

Diyarbakır Seyrederim 0 0,0 7 35,0 
Seyretmem 20 100,0 13 65,0 
Toplam 20 100,0 20 100,0 

Şanlıurfa 
 

Seyrederim 6 31,6 2 10,5 
Seyretmem 13 68,4 17 89,5 
Toplam 19 100,0 19 100,0 

Bartın Seyrederim 4 20,0 7 36,8 
Seyretmem 16 80,0 12 63,2 
Toplam 20 100,0 19 100,0 

Çanakkale Seyrederim 2 10,0 7 35,0 
Seyretmem 18 90,0 13 65,0 
Toplam 20 100,0 20 100,0 

Nevşehir Seyrederim 1 5,0 4 21,1 
Seyretmem 19 95,0 15 78,9 
Toplam 20 100,0 19 100,0 

Muğla Seyrederim 2 10,0 1 5,0 
Seyretmem 18 90,0 19 95,0 
Toplam 20 100,0 20 100,0 

Tablo 4.18’de velilerin illere ve sosyo ekonomik durumlarına göre töre ve namus 

cinayetleri içeren dizileri seyretmeye ilişkin görüşlerinin dağılımları verilmiştir. Tabloya 

göre İzmir (sosyo ekonomik düzeyi yüksek % 15,0 , sosyo ekonomik düzeyi düşük % 

10,0), Muğla (sosyo ekonomik düzeyi yüksek % 10,0 sosyo ekonomik düzeyi düşük % 
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5,0), Mardin (sosyo ekonomik düzeyi yüksek % 27,8 sosyo ekonomik düzeyi düşük % 0,0) 

Şanlıurfa  (sosyo ekonomik düzeyi yüksek % 31,6 sosyo ekonomik düzeyi düşük % 

10,5)illerindeki durum diğer illere göre ilgi çekicidir. Çünkü diğer illerdeki velilerin töre 

ve namus cinayetleri ile ilgili dizileri özellikle seyretme oranları sosyo ekonomik düzeyi 

düşük olanlarda yüksektir. İzmir, Muğla, Mardin ve Şanlıurfa’da ise sosyo ekonomik 

düzeyi yüksek olan veliler, düşük olan velilere oranla fazla seyretmektedir. 

Mardin ve Şanlıurfa’daki sosyo ekonomik düzeyi yüksek velilerin bu dizileri 

özellikle seyretmelerindeki amaç, konuya kendilerini yakın hissetmeleri veya da mevcut 

yaşanan durumun dizilere nasıl yansıdığını merak ettiklerinden dolayı olabilir. Bu dizileri 

sosyo ekonomik düzeyi yüksek velilerin seyretme oranları içerisinde Şanlıurfa birinci 

(%31,6), Mardin ikinci (27,8), Bartın üçüncü (%20) sırada yer almaktadır. 

Tabloda Diyarbakır’daki sosyo ekonomik düzeyi yüksek veliler, %0,0 oranında bu 

tarz dizileri seyrettiklerini, yani hiç seyretmediklerini ifade etmişlerdir. Diyarbakır’daki 

sosyo ekonomik düzeyi yüksek velilerin töre ve namus cinayetleri içeren programları 

seyretmemelerinin nedeni, medyaya olan tepkilerinden dolayı olabilir. Çünkü zaman 

zaman töre ve namus konulu programlar, bölge halkı tarafından gerçekçi 

bulunmamaktadır. 

Şanlıurfa’nın sosyo ekonomik düzeyi düşük velileri, bu dizileri seyretmeyi % 10,5 

oranında –diğer illere göre- sonlarda tercih etmektedir. Veliler, bu dizileri seyretmek 

istememektedir. Bunun nedeni de yine kurgulanan dizilerin, gerçekle ilgisi olmadığını ve 

abartılı aktarıldığını düşündükleri için olabilir.4  Şanlıurfa’nın sosyo ekonomik düzeyi 

düşük bir okulunda uygulanan ankette velilerden biri açık uçlu olarak şu bilgileri 

iliştirmiştir. 

“Ben kendim bir Urfalı olarak töre ile ilgili olayların bizim ilimizde çekim 

yapmalarından çok rahatsızım. Çünkü yabancı biri Urfa’yı görmediği için duyduklarını 

gerçek sanarak Urfalıları kınıyor. Bu yüzden böyle dizileri bizim ilimizde çekmemelerini 

rica ederim.”  

                                                 
4 30 kişilik grup, yönetmen Özer Kızıltan ile yardımcısı Celal Çimen'i sopalarla dövüp seti tahrip etti. 
Başrollerini Vildan Atasever ve Serdar Özer'in oynadığı töre cinayetlerini eleştiren dizi yayınlandığı ilk 
günden beri kentte tepki görüyordu. 

(http://gazeteler.hossohbet.com/hurriyet/133456-sanliurfada-yarali-yurek-seti-basildi.html) 
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Tablonun genelinde çıkan sonuç, sosyo ekonomik düzeyi düşük olan veliler, 

yüksek olan velilere oranla bu dizileri daha çok seyretmektedir. Bu durumda bizim 

açımızdan beklenen bir sonuçtur. 

Tablo 4.19. Öğrencilerin İllere ve Sosyo Ekonomik Durumlarına Göre Töre ve 
Namus Cinayetleri İçeren Dizileri Seyretmeye İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 Öğrenci 
Sosyo 

ekonomik 
düzeyi 
yüksek 

Sosyo 
ekonomik 

düzeyi 
düşük 

f % f % 

Ankara 
Seyrederim 1 5,0 6 31,6 
Seyretmem 19 95,0 13 68,4 
Toplam 20 100,0 19 100,0 

İstanbul 
Seyrederim 1 5,0 6 30,0 
Seyretmem 19 95,0 14 70,0 
Toplam 20 100,0 20 100,0 

İzmir 
Seyrederim 6 30,0 8 40,0 
Seyretmem 14 70,0 12 60,0 
Toplam 20 100,0 20 100,0 

Batman 
Seyrederim 3 15,0 7 36,8 
Seyretmem 17 85,0 12 63,2 
Toplam 20 100,0 19 100,0 

Mardin 
Seyrederim 4 21,1 1 5,0 
Seyretmem 15 78,9 19 95,0 
Toplam 19 100,0 20 100,0 

Diyarbakır 
Seyrederim 0 0,0 4 20,0 
Seyretmem 20 100,0 16 80,0 
Toplam 20 100,0 20 100,0 

Şanlıurfa 
Seyrederim 0 0,0 4 20,0 
Seyretmem 20 100,0 16 80,0 
Toplam 20 100,0 20 100,0 

Bartın 
Seyrederim 4 21,1 5 25,0 
Seyretmem 15 78,9 15 75,0 
Toplam 19 100,0 20 100,0 

Çanakkale 
Seyrederim 0 0,0 6 30,0 
Seyretmem 20 100,0 14 70,0 
Toplam 20 100,0 20 100,0 

Nevşehir 
Seyrederim 1 5,0 6 30,0 
Seyretmem 19 95,0 14 70,0 
Toplam 20 100,0 20 100,0 

Muğla 
Seyrederim 0 0,0 1 5,0 
Seyretmem 20 100,0 19 95,0 
Toplam 20 100,0 20 100,0 
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Tablo 4.19’da öğrencilerin illere ve sosyo ekonomik durumlarına göre töre ve 

namus cinayetleri içeren dizileri seyretmeye ilişkin görüşlerinin dağılımları verilmiştir. 

Tabloda Mardin’deki sosyo ekonomik düzeyi yüksek öğrenciler, % 21,1 oranı ile bu 

dizileri seyrettiklerini ifade ederken, sosyo ekonomik düzeyi düşük öğrenciler ,  % 5,0  

oranı ile seyrettiklerini belirtmişlerdir.  Mardin’de töre ve namus cinayetlerini konu alan 

diziler, sosyo ekonomik düzeyi yüksek öğrenci ve veliler tarafından sosyo ekonomik 

düzeyi düşük öğrencilere oranla daha çok tercih edilmektedir. 

 İzmir ilindeki hem sosyo ekonomik düzeyi yüksek ( % 30 ) hem de sosyo 

ekonomik düzeyi düşük ( % 40 ) öğrencilerin verileri ilgi çekicidir. Çünkü her iki grup 

öğrenci de diğer illerdeki öğrencilere göre, bu dizilere daha fazla ilgi göstermektedir. 

Batman’nın ardından üçüncü ve dördüncü sırayı Ankara (sosyo ekonomik düzeyi yüksek 

% 5,0, sosyo ekonomik düzeyi düşük % 31,6) ve İstanbul’daki öğrenciler (sosyo ekonomik 

düzeyi yüksek % 5,0 , sosyo ekonomik düzeyi düşük % 30,0) almaktadır.  

 Tablodaki ilgi çekici diğer bir il ise Şanlıurfa’dır. Çünkü Şanlıurfa’daki sosyo 

ekonomik düzeyi yüksek velilerin töre ve namus konularını içeren dizileri özellikle 

seyretme oranları  % 31,6 iken, bu velilerin öğrencilerinin dizileri seyretme oranları % 

0,0’dır.  

 Diyarbakır’da ise hem sosyo ekonomik düzeyi yüksek velilerin (% 0,0)  hem de bu 

velilerin öğrencilerinin dizileri seyretme oranları (% 0,0) aynıdır. 

 Şanlıurfa’daki öğrenciler, velilerinden farklı bir tutum izleyerek, töre ve namus 

içerikli dizileri seyretmeyi tercih etmemektedirler. Diyarbakır’daki öğrenciler de bu dizileri 

seyretmek istemiyorlar. Ancak Diyarbakır’daki öğrenciler, velileri ile aynı davranışta 

bulunmakta, onlar gibi dizileri seyretmemektedir. 

 Tablonun genelinde sosyo ekonomik düzeyi düşük öğrenciler, sosyo ekonomik 

düzeyi yüksek öğrencilere oranla bu dizileri seyretmeye karşı daha istekliler. Hatta 

Diyarbakır, Şanlıurfa, Çanakkale, Nevşehir ve Muğla’daki sosyo ekonomik düzeyi yüksek 

öğrencilerin hiçbiri bu dizileri seyretmemektedir.  

 

 



 

60 

 

 

Tablo 4.20. Töre Cinayetine Tanık Olma Durumlarına Göre Öğrenci ve Velilerin 
Töre ve Namus Cinayetleri İçeren Dizileri Seyretmeye İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 

 Veli Öğrenci 

Seyrediyorum Seyretmiyorum Seyrediyorum Seyretmiyorum

f % f % f % f %

Töre 
Cinayetine 
Tanık oldum. 

 

14 

 

20,0 

 

37

 

10,4

 

9

 

12,5

 

26 

 

7,2

Töre  

Cinayetine 

Tanık 
olmadım. 

 

56 

 

80,0 

 

319 

 

89,6 

 

63 

 

87,5 

 

334 

 

92,8 

Toplam 70 100,0 356 100,0 72 100,0 360 100,0

 χ 2= 5,123 p=0,024 χ 2=2,245 p= 0,134 

Tablo 4.20’de töre cinayetine tanık olma durumlarına göre öğrenci ve velilerin töre 

ve namus cinayetleri içeren dizileri seyretmeye ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmiştir. 

Tabloda görüldüğü gibi “Töre ve namus cinayetleri içeren dizileri özellikle seyreder 

misiniz?” sorusuna töre cinayetine tanık olan velilerin % 20,0’ı seyrederim, töre cinayetine 

tanık olmayan velilerin ise % 80’0’ı seyrederim cevabını vermişlerdir. Töre cinayetine 

tanık olan velilerin bu dizileri seyretmeme oranları % 10,4; töre cinayetine tanık olmayan 

ve seyretmeyen velilerin oranı ise % 89,6’dır. Velilerin töre cinayetine tanık olma 

durumlarına göre,  töre ve namus cinayetleri içeren dizileri seyretme oranları arasında ( χ 
2

(1)= 5,123; p=0,024 ) 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Öğrencilerin ise “Töre ve namus cinayetleri içeren dizileri özellikle seyreder 

misiniz?” sorusuna töre cinayetine tanık olanların % 12,5’i seyrederim, töre cinayetine 

tanık olmayanların ise % 87’5’i seyrederim cevabını vermişlerdir. Töre cinayetine tanık 

olan öğrencilerin bu dizileri seyretmeme oranları % 7,2;  töre cinayetine tanık olmayan ve 

seyretmeyen öğrencilerin oranı ise % 92,8’dir. Öğrencilerin töre cinayetine tanık olma 

durumlarına göre,  töre ve namus cinayetleri içeren dizileri seyretme oranları arasında ( χ 
2

(1)= 2,245; p=0,134 ) 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
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Her iki grupta da töre cinayetine tanık olmayanlar, bu tür dizileri, tanık olanlara 

oranla daha fazla seyretmektedir. Töre ve namus cinayetine tanık olmayan öğrenci ve 

velilerin bu dizileri seyretme oranlarının yüksek olması, konuya olan meraklarından ve 

ilgilerinden dolayı olabilir. Çünkü tanık olan veli ve öğrenciler, dizilerde anlatılanları 

gerçekçi veya gerçeğe yakın bulmayabilir. Kendileri bu tür olayı bizzat yaşadıkları için, bir 

de benzer durumları medyadan seyretmek hoşlarına da gitmeyebilir. 

Töre cinayetine tanık olan veliler, töre cinayetine tanık olan öğrencilere oranla daha 

fazla töre ve namus içerikli dizileri seyretmektedir. 

Töre cinayetine tanık olmayan öğrenciler ise, töre cinayetine tanık olmayan velilere 

oranla daha fazla bu tür dizileri seyretmektedir.  

Tablo 4.21. Namus Cinayetine Tanık Olma Durumlarına Göre Öğrenci ve Velilerin 
Töre ve Namus Cinayetleri İçeren Dizileri Seyretmeye İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 
 Veli Öğrenci 

Seyrediyorum Seyretmiyorum Seyrediyorum Seyretmiyorum 
f % f % f % f % 

Namus 
Cinayetine 
Tanık oldum. 

 
14 

 
20,0 

 
41 

 
11,5 

 
10 

 
13,9 

 
32 

 
8,9 

Namus  
Cinayetine 
Tanık 
olmadım. 

 
56 

 
80,0 

 
315 

 
88,5 

 
62 

 
86,1 

 
327 

 
91,1 

Toplam 70 100,0 356 100,0 72 100,0 359 100,0 
 χ 2= 3,744 p=0,053 χ 2=1,688 p= 0,194 

Tablo 4.21’de namus cinayetine tanık olma durumlarına göre öğrenci ve velilerin 

töre ve namus cinayetleri içeren dizileri seyretmeye ilişkin görüşlerinin dağılımı 

verilmiştir. 

Tabloda görüldüğü gibi “Töre ve namus cinayetleri içeren dizileri özellikle seyreder 

misiniz?” sorusuna namus cinayetine tanık olan velilerin % 20,0’ı seyrederim, namus 

cinayetine tanık olmayan velilerin ise % 80’0’ı seyrederim cevabını vermişlerdir. Namus 

cinayetine tanık olan velilerin bu dizileri seyretmeme oranları % 11,5; namus cinayetine 

tanık olmayan ve seyretmeyen velilerin oranı ise % 88,5’tir. Velilerin namus cinayetine 

tanık olma durumlarına göre,  töre ve namus cinayetleri içeren dizileri seyretme oranları 

arasında ( χ 2(1)= 3,744; p=0,053 ) 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
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Öğrencilerin ise “Töre ve namus cinayetleri içeren dizileri özellikle seyreder 

misiniz?” sorusuna namus cinayetine tanık olanların % 13,9’u seyrederim, namus 

cinayetine tanık olmayanların ise % 86’1’i seyrederim cevabını vermişlerdir. Namus 

cinayetine tanık olan öğrencilerin bu dizileri seyretmeme oranları % 8,9;  namus cinayetine 

tanık olmayan ve seyretmeyen öğrencilerin oranı ise % 91,1’dir. Öğrencilerin namus 

cinayetine tanık olma durumlarına göre,  töre ve namus cinayetleri içeren dizileri seyretme 

oranları arasında ( χ 2
(1)= 1,688; p=0,194 ) 0,05 düzeyinde tıpkı velilerde olduğu gibi 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Namus cinayetine tanık olan veliler, namus cinayetine tanık olan öğrencilere oranla 

daha fazla töre ve namus içerikli dizileri seyretmektedir. 

Namus cinayetine tanık olmayan öğrenciler ise, namus cinayetine tanık olmayan 

velilere oranla daha fazla bu tür dizileri seyretmektedir.  

Töre cinayetine tanık olan veya olmayan veli ve öğrencilerin tavrı ile, namus 

cinayetine tanık olan veya olmayan veli ve öğrencilerin tutum ve davranışları birbirine 

benzerlik göstermektedir. 

Tablo 4.22. Öğrenci ve Velilerin Medyanın Töre ve Namus Cinayetleri ile İlgili 
Yayınlarını Nasıl Değerlendirdiklerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 
 Veli Öğrenci 

f % f % 
Tarafsız 56 12,9 63 14,4
Gerçeğe yakın 68 15,7 83 19,0
Abartılı 191 44,0 195 44,5
Ders verici olması bakımından yararlı 123 28,3 137 31,3
Can sıkıcı 113 26,0 121 27,7
Zarar verici 173 39,9 162 37,0
Töre cinayetlerini teşvik edici 188 43,3 182 41,6
Namus cinayetlerini teşvik edici 180 41,6 166 37,9
Olumsuz örnek teşkil edici 234 53,9 223 50,9
Bu tür olayları sıradanlaştırıcı 73 16,8 

 88 20,1

Diğer 10 2,3 13 3,0 

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 
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Tablo 4.22’de öğrenci ve velilerin medyanın töre ve namus cinayetleri ile ilgili 

yayınlarını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmiştir. 

Tabloya göre öğrenci ve velilerin medyanın töre ve namus cinayetlerine ilişkin 

yayınlarını nasıl değerlendirdiklerine ait görüşleri arasında tamamen bir uyum söz 

konusudur. Her iki grup da medyanın bu tür yayınlara karşı durumunu aşağıdaki gibi 

sıralamıştır. 

1. Olumsuz örnek teşkil edici   (veli % 53,9; öğrenci % 50,9) 

2. Abartılı  (veli % 44,0; öğrenci % 44,5) 

3. Töre cinayetlerini teşvik edici  (veli % 43,3; öğrenci % 41,6) 

4. Namus cinayetlerini teşvik edici (veli % 41,6; öğrenci % 37,9) 

5. Zarar verici   (veli % 39,9; öğrenci % 37,0) 

6. Ders verici olması bakımından yararlı (veli % 28,3; öğrenci % 31,3) 

7. Can sıkıcı  (veli % 26,0; öğrenci % 27,7) 

8. Bu tür olayları sıradanlaştırıcı  (veli % 16,8; öğrenci % 20,1) 

9. Gerçeğe yakın  (veli % 15,7; öğrenci % 19,0) 

10. Tarafsız  (veli % 12,9; öğrenci % 14,4) 

11. Diğer     (veli % 2,3; öğrenci % 3,0) 

Tabloya göre, öğrenci ve veliler medyada yer alan töre ve namus cinayetleri ile 

ilgili haber, program, dizi ve yayınlara karşı tepkilidir. Çünkü onlar, medya yayınlarını 

gerçeğe yakın ve tarafsız bulmamaktadır. Bu sonuçlara göre, hem medya hem de seyirciler 

üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve medyanın olayları aktarmada olması 

gereken özelliğine kavuşturmalıdır. Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Şeref 

Erkayhan hazırladığı uyum raporunda (2007), bu durumu şöyle değerlendirmektedir. 

“…magazin programları, şiddet içeren, topluma kötü modeller sunan dizi ve 

filmler… topluma onarılması güç,  büyük zararlar vermektedir. Sosyal, kültürel ve bilimsel 

içeriği olmayan bu tür programlar sayesinde, özellikle kendilerine örnek arayan 

gençlerimiz medyanın topluma sunduğu yanlış modellerin etkisinde kalmakta, toplum 

medyadaki bu tip programlar nedeniyle yozlaşmaya itilmektedir. 
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Televizyon, topluma ulaşma açısından büyük bir önemi ve sosyal sorumluluğu son 

derece yüksek olan bir iletişim aracıdır.  Bir takım medya kuruluşlarının  “halk istediği  

için  bu programlar var” diye  sunduğu  bu  tür  yapımlar,  halka  bu  programlar  

verildiği  için izlenmektedir. Medyanın bir ölçüde kendi maddi kazanç kaygısı gütmesi söz 

konusu olsa da, toplumun menfaatleri her zaman bu kaygılardan  önce  gelmeli,  medya  

topluma  bu sorumluluğun bilincinde yapımlar sunmalıdır. 

Medya kurumları, uzmanların yer aldığı öz denetim kurumlarına sahip olmalı ve bu 

kurumlar toplumu doğru bilgilendiren ve yönlendiren,  kaliteli  programların  oluşmasında  

etkin  bir biçimde çalışmalıdır. Diğer yandan bu konuda medya kadar topluma da görevler 

düşmektedir; toplum yeri geldiğinde medyadaki kirliliğe karşı tepkisini göstermeli ve 

televizyon kanalları veya programları konusunda seçici olmalıdır.” 

Üçüncü sırada töre cinayetlerini teşvik edici, dördüncü sırada da namus 

cinayetlerini teşvik edici seçeneklerinin yer alması ilgi çekicidir. Oysa medyanın, bu tür 

cinayetleri teşvik edici değil, önleyici bir fonksiyonunun olması gerekir.5 

 

                                                 
5 Öğrenci ve velilerin medyayı töre ve namus cinayetleri yayınları açısından “gerçeğe yakın” ve “tarafsız” 
olarak alt sıralarda değerlendirmesi beklenen bir sonuçtur. Çünkü Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından 
yapılan Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması’ nda (2006) medyanın genel olarak yayınlarının tamamı 
düşünüldüğünde yüzde elli civarında güvenilir karşılanmıştır. Kaldı ki töre ve namus cinayetlerini konu alan 
yayınlar, daha medyatik ve reyting artırıcı olduğu için, tarafsızlığı ve gerçeğe yakınlığı endişe ile 
karşılanmaktadır.  

Grafik 4.1. Aşağıdaki iletişim araçlarına güveniyor musunuz? (%) 

56.7

56.5

52.6

44.2

34.0

29.9

24.4

17.0

13.6

9.3

23.0

38.8

Televizyon

Gazete

Radyo

İnternet

Güveniyorum Güvenmiyorum Fikrim yok

 
“İletişim araçları içinde televizyona, gazeteye ve radyoya güvendiğini belirtenlerin oranı birbirine 

yakındır. Henüz bunlar kadar yaygın olmadığı için internete güvenenlerin oranı daha düşüktür. 

Güvenmeme açısından bakıldığında ise, en yüksek oranın televizyonda, sonra gazetede, sonra 
radyoda , en az olarak da internette olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4.23. Cinsiyetlerine Göre Velilerin Medyanın Töre ve Namus Cinayetleri ile 
İlgili Yayınlarını Nasıl Değerlendirdiklerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 
 
 

Veli 
f % 

Tarafsız Kadın 15 27,3 
Erkek 40 72,7 
Toplam 55 100,0 

Gerçeğe Yakın Kadın 66 35,1 
Erkek 122 64,9 
Toplam 66 35,1 

Abartılı Kadın 66 35,1 
Erkek 122 64,9 
Toplam 188 100,0 

Ders Verici Olması Açısından 
Yararlı 

Kadın 48 39,0 
Erkek 75 61,0 
Toplam 123 100,0 

Can Sıkıcı Kadın 42 37,8 
Erkek 69 62,2 
Toplam 111 100,0 

Zarar Verici Kadın 67 39,4 
Erkek 103 60,6 
Toplam 170 100,0 

Töre Cinayetini Teşvik Edici Kadın 74 40,4 
Erkek 109 59,6 
Toplam 183 100,0 

Namus Cinayetini Teşvik Edici Kadın 70 39,5 
Erkek 107 60,5 
Toplam 177 100,0 

Olumsuz Örnek Teşkil Edici Kadın 95 41,3 
Erkek 135 58,7 
Toplam 230 100,0 

Bu Tür Olayları Sıradanlaştırıcı Kadın 29 42,0 
Erkek 40 58,0 
Toplam 69 100,0 

Diğer Kadın 3 33,3 
Erkek 6 66,7 
Toplam 9 100,0 

Tablo 4.23’te cinsiyetlerine göre velilerin medyanın töre ve namus cinayetleri ile 

ilgili yayınlarını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmiştir. 
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Tabloya göre medyanın töre ve namus cinayetleri ile ilgili yayınlarının tarafsız 

olduğunu ifade eden velilerin % 27,3’ü  kadın, 72,7’si erkektir. Gerçeğe yakın ifadesine 

kadınlar % 35,1, erkekler % 64,9 oranında katılmaktadır. Bu verilere göre, kadınlar 

erkeklere nispetle medyayı bu konularda, güvenilir bulmamaktadır. Oysa tarafsızlık ve 

gerçeğe yakın olma ilkeleri, medya yayınları için önemli iki kavramdır. 

Medyanın töre ve namus cinayetleri ile ilgili yayınlarının töre cinayetlerini teşvik 

ettiğini ifade eden kadın oranı % 40,4; erkek oranı % 59,6’dır. Medyanın namus 

cinayetlerini teşvik ettiğini ifaden eden kadın oranı %39,5 iken erkek oranı % 60,5’tir. 

Tabloda görüldüğü gibi her iki maddede de erkekler, medyanın töre ve namus cinayetleri 

ile ilgili yayınlarını, kadınlara göre, töre ve namus cinayetlerini daha fazla teşvik ettiğini 

düşünmektedir. Ülkemizde, töre ve namus cinayeti gerçekleştiren kişilerin büyük 

çoğunluğunun erkek olduğu6 bilgisi de dikkate alınırsa, medyanın bu tür yayınlarından 

erkeklerin daha çok etkilendiğini söyleyebiliriz. 

 

 

 

 

 

                                                 
6  Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Olayları Faillerinin Cinsiyet ve Yaş Kategorileri 

 

Yaş Kategorisi Erkek Kadın Toplam 

0-17 5.722 747 6.469 

18-25 14.916 2.788 17.704 

26-35 19.322 3.625 22.947 

36 ve daha yukarı 31.272 7.932 39.204 

Toplam 71.232 15.092 86.324 
 

T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Töre ve Namus Cinayetleri İle Kadınlara ve Çocuklara 
Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan TBMM ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU, s.122. 
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Tablo 4.24. Cinsiyetlerine Göre Öğrencilerin Medyanın Töre ve Namus Cinayetleri 
ile İlgili Yayınlarını Nasıl Değerlendirdiklerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 
 Öğrenci 

f % 
Tarafsız Kız 27 43,5 

Erkek 35 56,5 
Toplam 62 100,0 

Gerçeğe Yakın Kız 33 37,9 
Erkek 54 62,1 
Toplam 87 100,0 

Abartılı Kız 80 41,5 
Erkek 113 58,5 
Toplam 193 100,0 

Ders Verici Olması Açısından Yararlı Kız 69 50,7 
Erkek 67 49,3 
Toplam 136 100,0 

Can Sıkıcı Kız 55 46,2 
Erkek 64 53,8 
Toplam 119 100,0 

Zarar Verici Kız 77 48,1 
Erkek 83 51,9 
Toplam 160 100,0 

Töre Cinayetini Teşvik Edici Kız 92 50,5 
Erkek 90 49,5 
Toplam 182 100,0 

Namus Cinayetini Teşvik Edici Kız 91 54,8 
Erkek 75 45,2 
Toplam 166 100,0 

Olumsuz Örnek Teşkil Edici Kız 106 47,7 
Erkek 116 52,3 
Toplam 222 100,0 

Bu Tür Olayları Sıradanlaştırıcı Kız 41 49,4 
Erkek 42 50,6 
Toplam 83 100,0 

Diğer Kız 5 38,5 
Erkek 8 61,5 
Toplam 13 100,0 

Tablo 4.24’de öğrencilerin cinsiyetlerine göre medyanın töre ve namus cinayetleri 

ile ilgili yayınlarını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmiştir. 
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Tabloya göre medyanın töre ve namus cinayetleri ile ilgili yayınlarının tarafsız 

olduğunu ifade eden öğrencilerin % 43,5’i kız, 56,5’i erkektir. Gerçeğe yakın ifadesine 

kızlar % 37,9, erkekler % 62,1 oranında katılmaktadır. Bu verilere göre kız öğrenciler, 

erkek öğrencilere nispetle medyayı bu konularda güvenilir bulmamaktadır.  

Medyanın töre ve namus cinayetleri ile ilgili yayınlarının töre cinayetlerini teşvik 

ettiğini ifade eden kız öğrencilerin oranı % 50,5; erkek öğrencilerin oranı % 49,5’tir. 

Medyanın namus cinayetlerini teşvik ettiğini ifaden eden kız öğrencilerin oranı % 54,8 

iken erkek öğrencilerin oranı % 45,2’dir. Tabloda görüldüğü gibi kız öğrenciler, medyanın 

töre ve namus cinayetleri ile ilgili yayınlarını, erkeklere göre, namus cinayetlerini daha 

fazla teşvik ettiğini düşünmektedir. Töre cinayetlerini teşvik etmesi açısından ise, hem kız 

öğrenciler hem de erkek öğrenciler benzer düşünceyi paylaşmaktadır. 

Genel olarak kız ve erkek öğrencilerin medyanın töre ve namus cinayetleri ile ilgili 

yayınları hakkındaki düşünceleri arasında oranlarda yakınlık söz konusudur. Oysa velilerde 

cinsiyetlerin görüşlerinin oranları arasında ciddî farklar bulunmaktadır. 

Tablo 4.25. Sosyo Ekonomik Durumlarına Göre Öğrenci ve Velilerin Medyanın Töre 
ve Namus Cinayetleri ile İlgili Yayınlarını Nasıl Değerlendirdiklerine İlişkin 
Görüşlerinin Dağılımı 

 
 Veli Öğrenci 

f % f % 
Tarafsız Sosyo ekonomik düzeyi 

yüksek 
21 37,5 22 34,9 

Sosyo ekonomik düzeyi 
düşük 

35 62,5 41 65,1 

Toplam 56 100,0 63 100,0 
Gerçeğe Yakın Sosyo ekonomik düzeyi 

yüksek 
27 39,7 33 37,5 

Sosyo ekonomik düzeyi 
düşük 

41 60,3 55 62,5 

Toplam 68 100,0 88 100,0 
Abartılı Sosyo ekonomik düzeyi 

yüksek 
101 52,9  99 50,8 

Sosyo ekonomik düzeyi 
düşük 

90 47,1 96 49,2 

Toplam 191 100,0 195 100,0 
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Ders Verici Olması 
Açısından Yararlı 

Sosyo ekonomik düzeyi 
yüksek 

52 42,3 58 42,3 

Sosyo ekonomik düzeyi 
düşük 

71 57,7 79 57,7 

Toplam 123 100,0 137 100,0 
Can Sıkıcı Sosyo ekonomik düzeyi 

yüksek 
68 60,2 71 58,7 

Sosyo ekonomik düzeyi 
düşük 

45 39,8 50 41,3 

Toplam 113 100,0 121 100,0 
Zarar Verici Sosyo ekonomik düzeyi 

yüksek 
85 49,1 79 48,8 

Sosyo ekonomik düzeyi 
düşük 

88 50,9 83 51,2 

Toplam 173 100,0 162 100,0 
Töre Cinayetini 
Teşvik Edici 

Sosyo ekonomik düzeyi 
yüksek 

93 49,5 86 47,3 

Sosyo ekonomik düzeyi 
düşük 

95 50,0 96 52,7 

Toplam 188 100,0 182 100,0 
Namus Cinayetini 
Teşvik Edici 

Sosyo ekonomik düzeyi 
yüksek 

89 49,4 84 50,6 

Sosyo ekonomik düzeyi 
düşük 

91 50,6 82 49,4 

Toplam 180 100,0 166 100,0 
Olumsuz Örnek 
Teşkil Edici 

Sosyo ekonomik düzeyi 
yüksek 

113 48,3 113 50,7 

Sosyo ekonomik düzeyi 
düşük 

121 51,7 110 49,3 

Toplam 234 100,0 223 100,0 
Bu Tür Olayları 
Sıradanlaş- 
tırıcı 

Sosyo ekonomik düzeyi 
yüksek 

41 56,2 53 63,9 

Sosyo ekonomik düzeyi 
düşük 

32 43,8 30 36,1 

Toplam 73 100,0 83 100,0 
Diğer Sosyo ekonomik düzeyi 

yüksek 
7 70,0 10 76,9 

Sosyo ekonomik düzeyi 
düşük 

3 30,0 3 23,1 

Toplam 10 100,0 13 100,0 
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Tablo 4.25’te öğrenci ve velilerin sosyo ekonomik durumlarına göre medyanın töre 

ve namus cinayetleri ile ilgili yayınlarını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin görüşlerinin 

dağılımı verilmiştir. 

 Tabloya göre hem öğrenci hem de velilerde sosyo ekonomik düzeyi düşük olanlar, 

medyanın töre ve namus cinayetleri ile ilgili yayınlarını sosyo ekonomik düzeyi yüksek 

olanlara göre tarafsız, gerçeğe yakın ve ders verici olması açısından yararlı olarak 

değerlendirmektedir. 

 Sosyo ekonomik düzeyi yüksek öğrenci veliler, medyanın töre ve namus cinayetleri 

ile ilgili yayınlarını sosyo ekonomik düzeyi düşük olanlara göre abartılı, can sıkıcı ve bu 

tür olayları sıradanlaştırıcı olarak görmektedir. 

 Sosyo ekonomik düzeyi düşük ve yüksek öğrenci ve veliler arasında medyanın töre 

ve namus cinayetleri ile ilgili yayınlarını zarar verici, töre cinayetini teşvik edici, namus 

cinayetini teşvik edici ve olumsuz örnek teşkil edici seçenekleri arasında önemli bir fark 

göze çarpmamaktadır. Hem öğrenci ve veliler arasında, hem de sosyo ekonomik düzeyi 

düşük ve sosyo ekonomik düzeyi yüksek katılımcılar açısından görüşleri arasında benzerlik 

söz konusudur.  
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Tablo 4.26. Velilerin Eğitim Düzeylerine Göre Medyanın Töre ve Namus Cinayetleri 
ile İlgili Yayınlarını Nasıl Değerlendirdiklerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 
 

 Veli 

Okur 
yazar 
değil 

Okur 
yazar 

diploması 
yok 

 
İlkokul 
mezunu

 
Ortaokul 
mezunu Lise 

mezunu

 
Üniversite 
mezunu 

 

T 
O 
P 
L 
A 
M

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

f 
% 

Tarafsız 
 

6 
10,7 

1 
1,8 

23 
41,1 

6 
10,7 

11 
19,6 

9 
16,1 

56 
100,0 

Gerçeğe yakın 
 

8 
11,8 

6 
8,8 

20 
29,4 

3 
4,4 

16 
23,5 

15 
22,1 

68 
100,0 

Abartılı 
 

11 
5,8 

15 
7,9 

68 
35,6 

19 
9,9 

41 
21,5 

37 
19,4 

191 
100,0 

Ders verici 
olması 
bakımından 
yararlı 

11 
8,9 

7 
5,7 

 

38 
30,9 

 

13 
10,6 25 

20,3 
29 

23,6 
123 

100,0 

Can sıkıcı 4 
3,5 

4 
3,5 

39 
34,5 

11 
9,7 

28 
24,8 

27 
23,9 

113 
100,0 

Zarar verici 
 

5 
2,9 

10 
5,9 

64 
37,6 

16 
9,4 

46 
27,1 

29 
17,1 

170 
100,0 

Töre 
cinayetlerini 
teşvik edici 

9 
4,9 

13 
7,1 

56 
30,4 

22 
12,0 48 

26,1 
36 

19,6 
184 

100,0 

Namus 
cinayetlerini 
teşvik edici 

11 
6,2 

11 
6,2 

53 
29,9 

25 
14,1 41 

23,2 
36 

20,3 
177 

100,0 

Olumsuz 
örnek teşkil 
edici 

12 
5,2 

13 
5,7 

81 
35,2 

26 
11,3 60 

26,1 
38 

16,5 
230 

100,0 

Bu tür olayları 
sıradanlaştırıcı 

3 
4,2 

3 
4,2 

23 
31,9 

6 
8,3 

20 
27,8 

17 
23,6 

72 
100,0 

Diğer 0 
0,0 

1 
10,0 

2 
20,0 

0 
0,0 

3 
30,0 

4 
40,0 

10 
100,0 

Tablo 4.26’da velilerin eğitim düzeylerine göre medyanın töre ve namus cinayetleri 

ile ilgili yayınlarını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmiştir.  

Tabloya göre ilkokul mezunu veliler, medyanın töre ve namus cinayetleri ile ilgili 

yayınları konusunda, oran olarak bütün maddelerde birinci sırada yer almıştır. Ardından 

genel olarak bütün seçeneklerde lise mezunları ikinci sırada, üniversite mezunları üçüncü 

sırada, ortaokul mezunu dört, okur yazar diploması yok beşinci, okur yazar değil altıncı 

sırada yer almaktadır. 
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Tablo 4.27. Töre Cinayetine Tanık Olma Durumlarına Göre Velilerin Medyanın Töre 
ve Namus Cinayetleri ile İlgili Yayınlarını Nasıl Değerlendirdiklerine İlişkin 
Görüşlerinin Dağılımı 

 Veli 
Töre Cinayetine 
Tanık oldum

Töre Cinayetine 
Tanık olmadım.

f % f % 
 
Tarafsız 

Evet 6 11,5 50 13,2 
Hayır 46 88,5 330 86,8 
Toplam 52 100,0 380 100,0 

Gerçeğe Yakın 
 

Evet 10 19,2 57 15,0 
Hayır 42 80,8 323 85,0 
Toplam 52 100,0 380 100,0 

 
Abartılı 

Evet 27 51,9 163 42,9 
Hayır 25 48,1 217 57,1 
Toplam 52 100,0 380 100,0 

Ders Verici Olması 
Açısından Yararlı 

Evet 17 32,7 106 27,9 
Hayır 35 67,3 274 72,1 
Toplam 52 100,0 380 100,0 

 
Can Sıkıcı 

Evet 11 21,2 102 26,8 
Hayır 41 78,8 278 73,2 
Toplam 52 100,0 380 100,0 

 
Zarar Verici 

Evet 17 32,7 155 40,8 
Hayır 35 67,3 225 59,2 
Toplam 52 100,0 380 100,0 

Töre Cinayetlerini Teşvik 
Edici 

Evet 28 53,8 164 43,2 
Hayır 24 46,2 216 56,8 
Toplam 52 100,0 380 100,0 

Namus 
Cinayetlerini Teşvik Edici 

Evet 30 57,7 158 41,7 
Hayır 22 42,3 221 58,3 
Toplam 52 100,0 379 100,0 

Olumsuz Örnek Teşkil 
Edici 

Evet 27 51,9 205 53,9 
Hayır 25 48,1 175 46,1 
Toplam 52 100,0 380 100,0 

Bu Tür Olayları 
Sıradanlaştırıcı 

Evet 16 30,8 56 14,7 
Hayır 36 69,2 324 85,3 
Toplam 52 100,0 380 100,0 

Tablo 4.27’de velilerin töre cinayetine tanık olma durumlarına göre, medyanın töre 

ve namus cinayetleri ile ilgili yayınlarını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin görüşlerinin 

dağılımı verilmiştir. 

Tabloya göre töre cinayetine tanık olan veliler, töre cinayetine tanık olmayan 

velilere oranla, medya yayınlarını töre cinayetine teşvik edici (tanık olanlar % 53,8; tanık 

olmayanlar % 43,2) ve namus cinayetine teşvik edici (tanık olanlar % 57,7; tanık 

olmayanlar % 41,7) olarak görmektedir. Bu oranlara göre, töre ve namus cinayetine tanık 
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olan  kişiler, o durumu yaşayan, hisseden kişiler olarak medyanın töre ve namus içerikli 

yayınlarını teşvik edici olarak değerlendirmektedir. 

Töre cinayetine tanık olan veya olmayan her iki grup veli de, medyanın töre ve 

namus konulu yazı, program ve dizilerini tarafsız (tanık olan % 11,5 evet, % 88,5 hayır; 

tanık olmayanlar % 13,2 evet, % 86,8 hayır) ve gerçeğe yakın (tanık olan % 19,2 evet, % 

80,8 hayır; tanık olmayanlar % 15,0 evet, % 85,0 hayır) bulmamaktadır. 

Tablo 4.28. Töre Cinayetine Tanık Olma Durumlarına Göre Öğrencilerin Medyanın 
Töre ve Namus Cinayetleri ile İlgili Yayınlarını Nasıl Değerlendirdiklerine İlişkin 
Görüşlerinin Dağılımı 

 

 
 

Öğrenci 
Töre Cinayetine 
Tanık oldum

Töre Cinayetine 
Tanık olmadım.

f % f % 
 
Tarafsız 

Evet 8 22,9 55 13,8 
Hayır 27 77,1 344 86,2 
Toplam 35 100,0 399 100,0 

Gerçeğe Yakın 
 

Evet 10 28,6 77 19,3 
Hayır 25 71,4 322 80,7 
Toplam 35 100,0 399 100,0 

 
Abartılı 

Evet 18 51,4 176 44,1 
Hayır 17 48,6 223 55,9 
Toplam 35 100,0 399 100,0 

Ders Verici Olması 
Açısından Yararlı 

Evet 13 37,1 123 30,8 
Hayır 22 62,9 276 69,2 
Toplam 35 100,0 399 100,0 

 
Can Sıkıcı 

Evet 9 25,7 112 28,1 
Hayır 26 74,3 286 71,9 
Toplam 35 100,0 398 100,0 

 
Zarar Verici 

Evet 13 37,1 148 37,1 
Hayır 22 62,9 251 62,9 
Toplam 35 100,0 399 100,0 

Töre Cinayetlerini Teşvik 
Edici 

Evet 21 60,0 168 42,1 
Hayır 14 40,0 231 57,9 
Toplam 35 100,0 399 100,0 

Namus 
Cinayetlerini Teşvik Edici 

Evet 23 65,7 154 38,6 
Hayır 12 34,3 245 61,4 
Toplam 35 100,0 399 100,0 

Olumsuz Örnek Teşkil 
Edici 

Evet 16 45,7 206 51,6 
Hayır 19 54,3 193 48,4 
Toplam 35 100,0 399 100,0 

 
Bu Tür Olayları 
Sıradanlaştırıcı 

Evet 6 17,1 77 19,3 
Hayır 29 82,9 321 80,7 
Toplam 35 100,0 398 100,0 
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Tablo 4.28’de töre cinayetine tanık olma durumlarına göre öğrencilerin medyanın 

töre ve namus cinayetleri ile ilgili yayınlarını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin görüşlerinin 

dağılımı verilmiştir. 

Tabloya göre töre cinayetine tanık olan öğrenciler, töre cinayetine tanık olmayan 

öğrencilere oranla, medya yayınlarını töre cinayetini teşvik edici (tanık olanlar % 60,0; 

tanık olmayanlar % 42,1) ve namus cinayetini teşvik edici (tanık olanlar % 65,7; tanık 

olmayanlar % 38,6) olarak görmektedir. Bu oranlara göre, töre ve namus cinayetine tanık 

olan  öğrenciler, medyanın töre ve namus içerikli yayınlarını teşvik edici olarak 

değerlendirmektedir. Hatta töre cinayetine tanık olan öğrenciler ( % 45,7) de tanık 

olamayan öğrenciler (% 51,6) de medyanın bu tarz yayınlarını olumsuz örnek teşkil edici 

olarak görmektedir. 

Töre cinayetine tanık olan veya olmayan her iki grup öğrenci de, medyanın töre ve 

namus içerikli yayınlarını,  tarafsız (tanık olan % 22,9 evet, % 77,1 hayır; tanık olmayanlar 

% 13,8 evet, % 86,2 hayır) ve gerçeğe yakın (tanık olan % 28,6 evet, % 71,4 hayır; tanık 

olmayanlar % 19,3 evet, % 80,7 hayır) bulmamaktadır. 

Töre cinayetine tanık olan öğrencilerin % 51,4’ü medyanın yayınlarını abartılı 

bulurken, töre cinayetine tanık olmayan öğrencilerin % 44,1’i medyanın yayınlarını abartılı 

olarak değerlendirmektedir. Bu verilere göre, töre cinayetine tanık olan öğrenciler, 

medyanın  gerçekte şahit oldukları bir durum veya olayla medya arasında kıyaslama 

yaptığı zaman, medyayı abartılı ve gerçekten uzak olarak değerlendirmektedir. 

Tablo 4.29. Öğrenci ve Velilerin Medyadaki Namus Cinayetleri İle İlgili Haberlere 
Karşı Ne Hissettiklerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 
 Veli Öğrenci

f % f %
Üzülürüm. Sinirlenirim. 268 61,9 280 63,9
Başkalarının canına kasdedenleri  kınarım. 244 56,4 273 62,3
Namus söz konusu olduğu için başkalarının canına 
kasdedenlere hak veririm. 48 11,1 47 10,7
Medyanın bu tür haberleri aktarmasına sinirlenirim. 131 30,3 118 26,9
Bir şey hissetmem. 13 3,0 37 8,4
Çocuklarıma seyrettirmek istemem. 272 62,8  
Diğer 9 2,1 19 4,3

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 
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 Öğrenci ve velilere yöneltilen “Medyada namus cinayetleri ile ilgili haberleri 

okuduğunuzda/duyduğunuzda/seyrettiğinizde ne hissedersiniz?” sorusuna verdikleri 

cevaplar Tablo 4.29’da verilmiştir. Öğrenci ve velilerin birden fazla cevap verebildikleri 

bu soruda, medyada namus cinayetleri ile ilgili yayınlar karşısında ne hissettiklerine ilişkin 

velilerin ilk tepkisi,  % 62,8’lik bir oranla çocuklarına seyrettirmek istememeleridir. Çünkü 

veliler, medyanın bu tarz yayınlarını daha önceki tablolarda bahsettiğimiz gibi olumsuz 

örnek teşkil edici ( %53,9) olarak değerlendirmekte idi.  

“Herkes aile fertlerine sahip olmalı. Bu şekilde aile çekirdeğini sağlam 

tutarız. Çocuklarımızın kötü yola düşmesi, kötü davranışlar göstermesi tüm 

toplumu bozar. Namus anlayışı zayıflar. Zamanla namus olayları medyada seyrede 

seyrede normal karşılanır. Onun için herkesin çocuklarına sahip olması ve bu tür 

yayınlardan uzak tutması gerekir.” 

Dolayısıyla veliler, çocuklarının da medyadaki bu yayınları takip ederek olumsuz 

yönde etkileneceklerini düşünmektedirler. Bunun bir sonucu olarak da çocuklarının bu 

yayınları görmelerini veya duymalarını istememektedirler. Bu konuda anketin sonunda bir 

veli şu açıklamayı yapmıştır: 

Veliler % 61,9, öğrenciler de % 63,9’luk bir oranla medyanın namus cinayetleri ile 

ilgili haberleri karşısında “Üzülürüm. Sinirlenirim.” seçeneğini öncelikli olarak 

belirtmişlerdir. Her iki grup da bu tür haberlerle karşılaştıklarında benzer duyguları 

taşımaktadır. İkinci sırada “Başkalarının canına kasdedenleri kınarım.”, üçüncü sırada 

“Medyanın bu tür haberleri aktarmasına sinirlenirim.” ifadelerine yer verilmiştir. 
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Tablo 4.30. Öğrenci ve Velilerin Medyadaki Töre Cinayetleri İle İlgili Haberlere 
Karşı Ne Hissettiklerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 

 Veli Öğrenci

f % f %

Üzülürüm. Sinirlenirim. 276 63,7 293 66,9

Başkalarının canına kasdedenleri  kınarım. 258 59,6 269 61,4

Töre söz konusu olduğu için başkalarının canına 
kasdedenlere hak veririm. 18 4,2 18 4,1 

Medyanın bu tür haberleri aktarmasına sinirlenirim. 140 32,3 115 26,3

Çocuklarıma seyrettirmek istemem. 257 59,5  

Bir şey hissetmem. 21 4,9 43 9,8

Diğer 7 1,6 19 4,3

* Gruplar birden çok seçenek işaretlemişlerdir. 

Öğrenci ve velilere yöneltilen “Medyada töre cinayetleri ile ilgili haberleri 

okuduğunuzda/duyduğunuzda/seyrettiğinizde ne hissedersiniz?” sorusuna verdikleri 

cevaplar Tablo 4.30’da verilmiştir. Öğrenci ve velilerin birden fazla cevap verebildikleri 

bu soruda, medyada töre cinayetleri ile ilgili yayınlar karşısında ne hissettiklerine ilişkin 

velilerin ilk tepkisi,  % 62,8’lik bir oranla –tıpkı namus cinayetleri ile ilgili haberlere karşı 

hissettikleri gibi- çocuklarına seyrettirmek istememeleridir. Veliler, çocuklarının 

medyadaki bu yayınları takip ederek olumsuz yönde etkileneceklerini düşünmektedirler. 

Verilere göre veliler de çocuklarının bu yayınları görmelerini veya duymalarını 

istememektedirler. 

Veliler % 63,7, öğrenciler de % 66,9’luk bir oranla medyanın töre cinayetleri ile 

ilgili haberleri karşısında “Üzülürüm. Sinirlenirim.” seçeneğini öncelikli olarak 

belirtmişlerdir. Her iki grup da bu tür haberlerle karşılaştıklarında benzer duyguları 

taşımaktadır. Veliler % 59,6, öğrenciler % 61,4 oranla ikinci sırada “Başkalarının canına 

kasdedenleri kınarım.”, üçüncü sırada veliler % 32,3,  öğrenciler % 26,3 oranla “Medyanın 

bu tür haberleri aktarmasına sinirlenirim.” ifadelerini tercih etmişlerdir. 
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Tablo 4.31. Öğrenci ve Velilerin Medyadaki Töre ve Namus Cinayetleri İle İlgili 
Haber ve Dizilerin Töre ve Namus Cinayetlerinin Azalmasında Olumlu Bir Rol 
Oynayıp Oynamadığına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 
 Veli Öğrenci 

f % f % 

Evet 34 7,9 38 8,7 

Hayır 254 58,9 247 65,1 

Kısmen 143 33,2 153 34,9 

Toplam 431 100,0 438 100,0 

 Tablo 4.31’de öğrenci ve velilerin medyadaki töre ve namus cinayetleri ile ilgili 

haber ve dizilerin töre ve namus cinayetlerinin azalmasında olumlu bir rol oynayıp 

oynamadığına ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmiştir.  

 Tabloya göre medyadaki töre ve namus cinayetleri ile ilgili haber ve dizilerin, veliler 

% 58,6; öğrenciler % 65,1 oranında “Hayır” seçeneğinin işaretleyerek, medyanın töre ve 

namus cinayetlerinin azalmasında olumlu bir rol oynamadığını ifade etmişlerdir. Aynı 

soruya veliler % 33,2, öğrenciler % 34,9 oranında “Kısmen” cevabını tercih etmişlerdir. 

“Evet” töre ve namus cinayetlerinin azalmasında olumlu bir rol oynuyor diyen veliler ise 

% 7,3; öğrenciler % 8,7’dir. 

 Bu konuda sosyo ekonomik düzeyi yüksek olan  okuldan gelen ankette bir veli şu 

açıklamayı yapma ihtiyacı duymuştur: 

“Bu tür dizilerin amacı toplumu eğitmek değil para kazanmaktır. Reytingi 

artırmak için de oldukça abartılıdır. Bu yüzden toplumsal faydadan çok zarar 

vermektedir.  Hatta diğer insanlar da ön yargılara neden olmaktadır.” 

 Bu verilere göre hem öğrenciler hem de veliler, medyanın bu tarz yayınlarını toplum 

yararına olumlu programlar olarak değerlendirmiyor diyebiliriz. Örneklemin gerçekten 

evreni temsil ettiğini var sayarsak, medyanın töre ve namus cinayetleri ile ilgili 

yayınlarının toplum açısından nasıl bir yarar sağladığı yeniden düşünülecek bir konudur. 

Çünkü evet ve hayır cevapları arasında ciddî bir fark söz konusudur. 
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Tablo 4.32. Öğrenci ve Velilerin Çevrelerinde Töre ve Namus Cinayetlerinin 
İşlenmesinde Medyanın Etkisi Olup Olmadığına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı 

 

 Veli Öğrenci 

f % f % 

Evet 96 22,7 124 29,0 

Hayır 148 35,0 142 33,3 

Kısmen 179 42,3 161 37,7 

Toplam 423 100,0 427 100,0 

 Tablo 4.32’de öğrenci ve velilerin, çevrelerinde töre ve namus cinayetlerinin 

işlenmesinde, medyanın etkisi olup olmadığına dair görüşlerinin dağılımı verilmiştir.  

 Tabloya göre çevrelerinde töre ve namus cinayetlerinin işlenmesinde medyanın 

rolünün olup olmadığına ilişkin, veliler % 42,3; öğrenciler % 37,7 oranında “Kısmen” 

seçeneğini işaretlemişlerdir.  

 Çevrelerinde töre ve namus cinayetlerinin işlenmesinde medyanın etkisinin olduğunu 

ifade eden veli oranı % 22,7; öğrenci % 29,0’dır. Etkisinin olmadığını söyleyen veli oranı 

ise % 35,5, öğrenci % 33,3’tür. 

 Her iki gruba anketin sonunda “Medyada töre ve namus cinayetlerinin yer alması ile 

ilgili ankette bulunmayan başka düşünceleriniz varsa lütfen belirtiniz.” ifadesi eklenmiştir. 

Bu bölümde kimi öğrenci ve veliler uzun uzun öneri ve görüşlerini belirtmişlerdir. Bu 

öneri ve görüşlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir. 



 

79 

 

 

 Veli görüşleri: 

• Töre ve namus cinayetlerinin bilinçsiz aile yapıları yüzünden bu noktada 
olduğunu düşünüyorum. 

• Töre tamamıyla dinî bilginin zayıflığından kaynaklanan bir şey.  Allah’ın 
verdiği canı acımasızca alıyorlar. Genç kızların yaşama hakkını kısıtlıyorlar. 

• Töre ve namus cinayetleri konusunda özel programlar yapılabilir. 

• Bu cinayetleri önleyici dizi ve filmlerin etkisi olabilir. 

• Bu suçu işleyenler mutlaka cezalandırılmalı.  

• Medyada bu tür haberlere yer verilmesini iyi karşılıyorum ancak herkes 
bizim gibi aynı dersi çıkarabilir mi onu bilmiyorum.  

• Töre ve namus cinayetlerinin medyada yer almasının son derece zarar verici 
olduğunu düşünüyorum.  

• Son yıllarda görsel basındaki bu haberlerin sınırsız ve sorumsuz reyting 
uğruna geliştirilmiş şeyler olduğunu düşünüyorum.  

• Gençlerin beynini yıkamak için yapılmış haberler.  

• Bu tür haberlerin gençler üzerindeki olumsuz etkisi düşünülerek 
yayımlanmaması gerekir.  

• Mutlu bir toplum olarak yaşamak için töre ve namus cinayetlerine son 
verilmeli. 

• Bizim çevremizde töre ve namus cinayetleri olmaz.  

• Bu tür program ve yazılar reyting için yapılmaktadır. 

• Töre diye bir şey olamaz. Bir kişi bin kişi adına karar verebilir mi? 

• Bu konularda daha kapsamlı ve etkili programlar yapılmalı.  

• Kadınlara tanınan eşitlik ilkeleri çok fazla abartıldığı için kadınlar 
tarafından yanlış yorumlanmasına neden oluyor. Genç kızlara bu yönde 
programlar yapılmalı.  

• Törelerin değişmesi için caydırıcı özelliği olan cezalar verilmeli. Kimse bu 
tür olaylara cesaret edememeli.  

• Her insan eşit haklara sahiptir. Hiç kimsenin başkasının canını almaya hakkı 
yoktur.  

• Toplumu bu konuda bilinçlendirecek programlar yapılmalı.  
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• Bu tür olayları ve haberleri yok sayamayız, görmemezlikten gelemeyiz. 
Hayatımızın bir parçası ve gerçeği. Bu nedenle bu tür olaylar toplumdan 
soyutlanmadan gerektiği ölçüde verilmeli. Doğru yolu gösterici olmalı. 

• Sivil toplum örgütlerinin ve eğitim kurumlarının bu konularda daha fazla 
görev üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum.  

• Namus farklı ama töre saçmalık. 

• Görsel basında bu tür programlar  yayımlanırken 18 yaş ve üstü sınırlaması 
olmalı.  

• Töre ve namus cinayetleri ile ilgili haberler birden fazla yayınlarda yer 
almamalı. 

• Töre cinayetlerinde namus söz konusu olmasa da cinayet işlenebilir. 

• Medyada töre ve namus cinayetleri ile ilgili konularda sonuç değil, 
nedenleri ile ilgili programlar yapılmalı. 

• Böyle şeyleri dinlemem ve izlemem.  

• Böyle şeyleri çocuklarımın seyretmesini kesinlikle istemem. 

• Töre ve namus cinayetlerinin medyada duyulması yanlış bir davranış.  

• Yurdumuzun pek çok yerinde televizyonun yönlendirme özelliği ağır 
basmakta. Bu nedenle bu tür haberler ve yayınlar süzgeçten geçirilerek 
nedenleri ile verilmeli. 

• Eğitimli insanlar töre ve namus sorunlarını yasalarla çözer. Sorun 
eğitimsizlikte. 

• Töre cinayetlerinin saçmalığı yeni yetişen nesillere iyi anlatılmalı. 

• Sosyal gelişmişlikle birlikte saçma töreler ve cinayetler kalkacaktır. 

• Yapmak zorundasın yoksa ölürsün. Törede ya öldüreceksin ya öleceksin. 

• Eğitimsiz insan bir âmaya benzer, her şey beklenir. Her şeye inanır. 
Bildiğinden vazgeçmez. 

• Yazık! Boş yere adam öldürüyorlar. 

• Cinayetle namusun temizlenmeyeceğini haykırmak istiyorum. 

• Töre baştan sona yanlış. Bir insan törenin uygun görmediği birisiyle 
evlenince ölüme mahkûm ediliyor. Kimsenin kimseye karışmaya, hayatını 
mahvetmeye hakkı yok. Ülkemizin yaklaşık % 98 çoğunluğunda töre 
kavramı  yoktur. Sadece kendi kutsal bildikleri değerlere dokunulmasını 
istemezler. Aksi davranışlarda ise kendi evlatları dahi olsa kınamaktan, 
fiziksel tepki göstermekten geri kalmazlar. 
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 Öğrenci görüşleri: 

• Töreye her zaman karşıyım.  

• Bu tür töre filmlerinin ve dizilerinin televizyondan kaldırılması gerekir.   

• Medyanın bu tür haberlere yer vermesini şiddetle kınıyorum.  

• Bu tür haberlerin medyada nasıl anlatılacağına karşı kurs yapılması gerekir.  

• Töre diye bir şey tanımıyorum.  

• Töre ve namus için cinayet işlenmesi insanlık dışı bir davranış.  

• Herkesin kendi hayatı kimse karışmamalı.  

• Medya, reyting uğruna insanların değer yargılarını hiçe sayıyor.  

• Medya bazı konuları çarpıtarak ele alıyor. 

• Filmlerde töreye aykırı gelenler bir iki yılla cezalandırılıyor. Bu da töreye 
karşı gelecek kişiyi cesaretlendiriyor. Bu diziler ve filmler kalkmalı. 

• Bu yöreleri bilmeden diziler çekiyorlar. Herkes de bunları gerçek sanıyor. 
Bu dizeler kalkmalı. 

• Reyting uğruna bu programlar artırılıyor. 

• Bu programlar en çok bayanlara zarar veriyor. Bu olayların önüne 
geçilmeli. 

• Töre namus gibi filmler yayınlanmamalı. Böyle devam ederse ülkenin her 
yerine yayılacak. 

• İnsanların yaşamına son verilmesini doğru bulmuyorum.  

• Namus ne şekilde olursa olsun korunmalıdır, insan namusu için yaşar; ancak 
can alacak kadar acımasız olunmamalıdır.  

• Töre cinayetlerinin ve namus cinayetlerinin en büyük sorunu olarak ben, 
bilinçsiz bir toplum ve bilinçsiz birçok aileden kaynaklandığını 
düşünüyorum. 

• Töre de neymiş. Yararlı bir şey değil. Hak, hukuk, adalet diye kavramlar 
var. 

• Bunları yapanların sonunda kaybettiğini anlatan, yanlış bir şey olduğunu 
öğreten filmler yapılmalı. 

• Töre, namus geçmişten günümüze kadar gelen ilkel bir gelenektir. 

• Medyadaki töre ve namus cinayetleri ile ilgili program ve haberler eğitici 
oluyor. İzlenmesinde yarar var.  

• Medyadaki töre ve namus cinayetleri ile ilgili program ve haberlerin 
yayımlanması iyi. Çünkü farklı bölgelerdeki insanlar bu tür olaylardan 
haberdar oluyor.  
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• Medyadaki töre ve namus cinayetleri ile ilgili program ve haberlerin 
yayımlanmasını olumlu karşılıyorum. Hâlâ doğuda bu tür olaylar var ama 
medyada yer almasa kimsenin haberi olmayacak.  

• Töre ve namus cinayetleri içeren dizi ve filmler medyada yer almamalı.  

• Namus ve törenin gereklerine uyulmalı.  

• Bu tür haberler yayımlanırken yaş sınırı gibi amblemler kullanılmalı.  

• İnsan katliamına son vermeliyiz.  

• Doğu ve Güneydoğu illerimizde töre ve cinayet olayları işlense de bunu 
bütün doğu ve güneydoğuya medyanın mal etmesine üzülüyor ve 
sinirleniyorum. 

• Bence bu konularda okullarda, belediyelerde, meslek kuruluşlarında, sivil 
toplum örgütlerinde konferanslar ve seminerler düzenlenerek halkın 
bilinçlendirilmesi faydalı olabilir. 

• İnsanların hangi psikolojik durumda olduğu göz önüne alınmadan yapılan 
yayınları yanlış buluyorum. Çünkü bazı koşullarda bu cinayeti veya şiddeti 
yapmak gerekebilir. 

• Böyle şeyler olmaması gerekiyor ben çok etkileniyorum. 

• Topluma bilinç ve bilgi kazandırma amacı gütmeli. Bu yayınlar ülkemizde 
töre ve namus cinayetlerinin yoğun olarak görüldüğü doğu ve güneydoğu 
bölümü, toplumdan soyutlanmadan o bölge insanlarına yönelik, onlara 
gerçeği göstermeyi amaçlayarak gündeme getirmelidir. Sonuçta medyanın 
toplum üzerine etkisi yadsınamaz. 

• Namus kavramının abartıya kaçılarak işlenmesi ahlakî çöküntüyü 
beraberinde getireceğinden medya bu konuda seçici davranmalıdır. 

 

Öğrenci ve veliler, töre ve namus cinayetlerini aktarışları açısında medyayı 

olumsuz örnek teşkil edici olarak değerlendirseler de yine de bu tür yayınların olması 

gerektiğini düşünüyorlar. Ancak töre ve namus konularını içeren programların sıkı bir 

süzgeçten geçirilmesini, eğitici yönünün ağırlıklı olmasını ve halkın bu konularda 

bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. 

Kimi öğrenci ve velilere göre töre “saçmalık” olarak görülürken, kimilerine göre 

olması gereken bir davranış olarak değerlendirilmektedir. Namus ise, her iki grubun da 

kabul ettiği ve korunması gereken bir olgudur. 
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BÖLÜM 5 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, araştırmadan elde edilen sonuçlara ve bu sonuçlara göre araştırmanın 

önerilerine yer verilmiştir. 

5.1. Sonuç 

Araştırmamızın bulgu ve yorumlarından aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

Öğrenci ve velilere ailelerinde ve çevrelerinde töre cinayeti ile karşılaşılıp 

karşılaşılmadığı sorulmuştur. Her iki grubun da töre cinayetleri ile karşılaşma oranı 

(öğrenciler % 8,0; veliler % 12,1) karşılaşmama oranına göre oldukça düşüktür. Fakat 

veliler, öğrencilere göre daha fazla töre cinayeti ile yüz yüze kalmışlardır. Bu durumu da 

velilerin yaşadıkları deneyim ve tecrübelere dayandırmak mümkündür.  

Araştırmamız için seçilen örneklem illerde, anketi dolduran veliler içerisinde töre 

cinayetine tanık olan kişilerin bulunduğu iller içerisinde birinci sırada Batman; ikinci 

sırada Diyarbakır; üçüncü sırada Şanlıurfa yer almaktadır. Öğrenciler için ise sıralama 

farklılık göstermektedir. Birinci sırada Şanlıurfa; ikinci sırada Batman; üçüncü sırada 

Mardin ili bulunmaktadır. 

Öğrenciler ve velilerin töre cinayetlerine tanık olma durumları da namus cinayetine 

tanık olma durumları ile benzerlik göstermektedir. Veliler, öğrencilere göre namus 

cinayetine daha fazla tanık olmuşlardır. Bu durumu da yine töre cinayetine tanık olma 

oranlarında olduğu gibi,   velilerin yaşları ve deneyimleri ile ilişkilendirmek mümkündür. 

Ayrıcı her iki grubun namus cinayetine tanık olmaları, töre cinayetine tanık olmalarına 

göre az da olsa fazlalık göstermektedir. Çünkü hem öğrenciler, hem de veliler “namus 

farklı” düşüncesiyle töreye göre daha fazla korunması gereken bir olgu olarak kabul 

etmektedir. Törenin varlığını önemsemeyen, hiçe sayan öğrenci veya veli; namusu her 

zaman ayrı olarak değerlendirmektedir. 

Anket uygulanan illere göre öğrenci ve velilerin ailelerinde/çevrelerinde namus 

cinayetine tanık olma durumlarına göre, her iki grupta da ilk dört sıralama şöyledir:  

Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Mardin. Bölgede töre ve namus, birbirini tamamlayan 

kavramlar olması nedeniyle bu illerde, tanıklık oranı da ciddî  bir rakam olarak ortaya 
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çıkmaktadır. İller bazında da öğrencilerin velilere nispetle, çevrelerinde ve ailelerinde 

namus cinayetine tanık olma oranları düşüktür.   

 “Medyada seyrettiğiniz/okuduğunuz/dinlediğiniz haber veya programlarda namus 

anlayışınıza aykırı davranan bir kişi hakkında ne düşünürsünüz?” sorusuna öğrenci ve 

veliler, benzer cevaplar vermişlerdir. Her iki grup da öncelikli olarak, o kişinin yaptığının 

yanlış olduğunu ve yasalar karşısında cezalandırılması gerektiğini düşünürken, aynı 

zamanda bu kişiye programlarında yer veren medyayı da eleştirmektedir. Öğrenciler, 

velilere oranla yayın organını uyarmakta daha istekliler. 

Öğrenciler, namus konusunda velileri ile benzer düşüncelerde olsalar da töre söz 

konusu olduğunda velilerinden farklı düşünmektedirler. “Medyada 

seyrettiğiniz/okuduğunuz/dinlediğiniz haber veya programlarda töre anlayışınıza aykırı 

davranan bir kişi hakkında ne düşünürsünüz?” sorusuna her iki grupta da birinci sırada 

“Yaptığının yanlış olduğunu düşünürüm.” gerektiği düşüncesi hakim olsa da ikinci ve 

diğer alt sıralarda gruplar arasında öncelik değişmektedir. Her iki grup da ilk sırada 

medyada töreye aykırı davranan kişi hakkında “Yaptığının yanlış olduğunu düşünürüm.” 

seçeneğini tercih etse de veliler ikinci sırada “yasalar karşısında cezalandırılmasına 

gerektiğini” ifade ederken, öğrenciler “tepki göstermeyeceklerini” söylemişlerdir. Çünkü 

töre, öğrenciler için namus kadar öncelikli değildir. 

Öğrenci ve veliler ailelerinde namusa aykırı davranan bir kişiye karşı cinsiyetler 

arasında farklı davranışlar göstermektedir. Gruplar, eğer ailelerinde bir erkek namusa 

aykırı davrandıysa ilk önce ona “yaptığının doğru olmadığını” anlatırken, ikinci olarak 

“yasalar karşısında cezalandırılması gerektiğini” ifade etmişlerdir. Aynı davranışı bir 

bayan yaparsa yine öncelik, “yaptığının doğru olmadığı anlatılırken” ikinci tercih “aile ile 

görüşmesini engellemek” olmaktadır.  

Öğrenciler, ailelerinde namusa aykırı davranan bayan veya erkek olsun, velilerine 

oranla fiziksel zarar verme seçeneğini daha fazla tercih etmişlerdir.   

Töreye karşı gelen bir erkek hakkında öğrencilerin, velilere göre fiziksel şiddet 

uygulama oranları daha fazla iken; aynı durumdaki bir bayan için velilerin, öğrencilere 

oranla daha fazla fiziksel şiddet uygulamayı tercih ettiği görülmüştür. 
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Aile içerisinde töre ve namusa aykırı davranan bayan veya erkek için hem 

öğrencilerin hem de velilerin son tercihi; “yaşadığı mahalleyi, semti terk etmesidir”.  

 Öğrenci ve velilerin, ailelerindeki erkek veya bayanın namus ve töreden dolayı 

medyada yer almasına karşı tepkileri arasında benzerlik görülmektedir. Her iki grup da 

böyle bir durum karşısında ilk olarak “konuşmayı” tercih etmektedir. İkinci sırada veliler, 

bu kişinin “Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni yaparım.” derken öğrenciler, 

“Bir daha görüşmem.” seçeneğini tercih etmişlerdir. Öğrenci ve velilerin tutum ve 

davranışları, ailelerindeki bir kişinin töre veya namustan dolayı medyada yer alması 

durumunda, cinsiyetlere göre farklılık göstermemektedir. 

Ailelerinde namus için cinayet işleyen kişiyi öğrenciler, % 16,2; veliler % 25,9; 

(Birden çok seçenek işaretlenebilmektedir.) töre için cinayet işleyen kişiyi ise,  öğrenciler   

% 14,1; veliler % 15,6 oranında desteklemektedir. Ailelerinde namus veya töre adına 

cinayet işleyen kişiye karşı grupların ilk tepkisi ise, “yasalar karşısında bir an önce 

cezalandırılması”dır. 

Öğrenci ve veliler medyada yer alan töre ve namus cinayetleri ile ilgili haber, 

program, dizi ve yayınlara karşı tepkilidir. Gruplar, bu tür olayların medyada yer almasını 

istememektedir.  “Töre ve namus adına işlenen cinayetler medyada yer alsın.” diyen 

öğrenci (% 26,7) ve velilerin (% 18,5) oranı, “Töre ve namus adına işlenen cinayetler 

medyada yer almasın.” diyen öğrenci (% 73,3) ve velilere (% 81,5) göre oldukça düşük bir 

orandadır. Töre ve namus adına işlenen cinayetlerin medyada yer almasını doğru bulmayan 

öğrenci ve veliler, bu tür haber, program, yazı veya yayınla karşılaştıklarında dinlemek, 

seyretmek veya okumak istememektedirler. Hatta töre ve namus cinayetleri içeren dizilere 

karşı da oldukça ilgisizler. Bu dizilere, sosyo ekonomik düzeyi düşük olan veli ve 

öğrenciler, yüksek olan veli ve öğrencilere oranla daha fazla ilgi göstermektedir. 

Diyarbakır, Şanlıurfa, Çanakkale, Nevşehir ve Muğla’daki sosyo ekonomik düzeyi yüksek 

öğrenciler bu dizileri hiç seyretmemektedir.  

Öğrenci ve veliler, töre veya namus cinayetine tanık olmamışlarsa , bu tür dizileri, 

tanık olanlara oranla daha fazla seyretmektedir. Töre veya namus cinayetine tanık olan 

veliler ise, töre veya namus cinayetine tanık olan öğrencilere oranla daha fazla töre ve 

namus içerikli dizileri seyretmeyi tercih etmektedir.  
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Öğrenci ve veliler, medyanın töre ve namus cinayetleri ile ilgili yayınlarını 

sırasıyla; olumsuz örnek teşkil edici, abartılı, töre cinayetlerini teşvik edici, namus 

cinayetlerini teşvik edici, zarar verici, ders verici olması bakımından yararlı, can sıkıcı, bu 

tür olayları sıradanlaştırıcı, gerçeğe yakın ve tarafsız olarak değerlendirmektedirler. 

Erkek öğrenci ve veliler, kadınlara göre, medyanın töre ve namus cinayetlerini daha 

fazla teşvik edici bulmaktadırlar. 

Sosyo ekonomik düzeyi düşük olan öğrenci ve veliler, medyanın töre ve namus 

cinayetleri ile ilgili yayınlarını sosyo ekonomik düzeyi yüksek olan öğrenci ve velilere  

göre daha tarafsız, gerçeğe yakın ve ders verici olarak görmektedir. Sosyo ekonomik 

düzeyi yüksek öğrenci ve veliler, medyanın töre ve namus cinayetleri ile ilgili yayınlarını 

sosyo ekonomik düzeyi düşük olanlara göre daha abartılı, can sıkıcı ve bu tür olayları 

sıradanlaştırıcı olarak değerlendirmektedir. 

Töre cinayetine tanık olan veli ve öğrenciler, töre cinayetine tanık olmayan veli ve 

öğrencilere oranla, medya yayınlarını daha fazla töre ve namus cinayetine teşvik edici 

olarak görmektedir. Ayrıca, töre cinayetine tanık olsun veya olmasın, veli ve öğrenciler, 

medyanın töre ve namus içerikli yazı, program ve dizilerini “tarafsız”  ve “gerçeğe yakın”  

bulmamaktadır. 

Velilerin büyük çoğunluğu, medyada yer alan töre ve namus cinayetleri ile ilgili 

yayınları çocuklarına seyrettirmek istememektedirler.  Çünkü veliler, medyanın bu tarz 

yayınlarını “olumsuz örnek teşkil edici” olarak değerlendikleri için, çocuklarının 

medyadaki bu yayınları takip ederek olumsuz yönde etkileneceklerini düşünmektedirler.  

 Öğrenci ve veliler,  medyanın, töre ve namus cinayetlerinin azalmasında olumlu bir 

rol üstlenmesinden çok, olumsuz yönünün ağır bastığını ifade etmişlerdir. Töre ve namus 

cinayetlerinin azalmasında olumlu bir rol oynuyor diyen veli oranı % 7,3; öğrenci oranı % 

8,7’dir. 

 Çevrelerinde töre ve namus cinayetlerinin işlenmesinde medyanın rolünün olup 

olmadığına ilişkin, veli ve öğrenciler öncelikle “kısmen” seçeneğini tercih etmişlerdir. 

“Etkisi vardır.” diyen veli oranı % 22,7; öğrenci oranı % 29,0’dır. “Etkisi yoktur.” diyen 

veli oranı % 35,5; öğrenci oranı % 33,3’tür. 
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5.2. Öneriler 

Medya Takip Merkezi, 01-15 Nisan 2004 tarihleri arasında 23 televizyon kanalı ve 823 

ulusal, bölgesel, yerel gazete ve dergiyi incelemiş; inceleme sonucunda bu tarihler arasında 

medyanın en çok değindiği konular arasında töre anlayışı, birinci sırada yer almıştır.   

Boşanma, töre ve namus cinayetleri, kadın istismarı gibi konuların medyada en çok 

işlendiği konular olduğu fark edilmiştir.  Medyada bu derece önemli ve ağırlıkla yer alan töre 

ve namus cinayetleri, öğrenci ve velilerin sıklıkla karşılaşabileceği yayınlar arasında 

bulunmaktadır. 

 Basında şiddetin azalmasına yönelik pedagojik içerikli, gerekli uyarılarla yazıların ve 

programların yayınlanması okuyucular ve seyirciler üzerinde psikolojik olarak ciddî bir 

rahatlama sağlayacaktır. Bunun sağlanmasında en önemli görev eğitim kurumlarına ve bilinçli 

bireye düşmektedir. Bireyin medyadaki zararlı yayınlardan kendisini koruması ancak bilinçli 

bir medya okuryazarı olması ile mümkün olacaktır. Birey, kendisini ve çocuğunu 

etkileyebilecek olanları seçebildiği sürece şiddetin, töre ve namus cinayetlerinin etkisini en aza 

indirgeyebilecektir. Bunun farkında olan Millî Eğitim Bakanlığı, ilköğretim 6, 7 ve 8. 

sınıflarda “Medya Okuryazarlığı” adı ile seçmeli bir derse yer vermiştir. Şu an için seçmeli bir 

ders olmasından dolayı yeteri kadar ilgi olmasa da7 gerçekte çocuklar ve ailelerin seçici 

davranması açısından önemli bir derstir. Bu nedenle Medya Okuryazarlığı dersinin seçilme 

oranının artırılması veya bu dersin zorunlu hâle getirilmesi gerekir. Aksi takdirde neyi 

seyretmesi gerektiği konusunda seçici olamayan öğrenci veya neyi seyretmesi gerektiği 

                                                 
7Grafik 5.1.  2007-2008 Öğretim Yılı Türkiye Geneli Medya Okuryazarlığı Dersinin Seçilme Oranı (%) 

 

11
8

12

Altıncı Sınıf Yedinci Sınıf Sekizinci Sınıf
 

Milli Eğitim Bakanlığı  (2008) 



 

88 

 

 

hususunda çocuğunu yönlendiremeyen bir veli, zaman içerisinde medyadaki olumsuz içerikli 

yayınları önce seyredecek, seyrettiklerini kabul edecek, duyarsızlaşacak ve sonra da 

bilinçaltına yerleştirdiklerini uygulayabilecektir. Psikolojik olarak bu tür davranışlara karşı 

alışkanlık olarak değerlendirip duyarsızlaşmamak için, öğrencilerin mutlaka, medyadaki 

yayınlara karşı seçici olması ve gerekli eğitimi alması gerekir. 

Velilere de medya okuryazarlığı konusunda okul-aile işbirliği veya RAM’larla 

seminerler ve çeşitli eğitimler verilebilir. 

Medya okuryazarlığı dersini seçen okullarda, derse giren öğretmenler bu alanın 

eğitimini almadıkları için, dersin daha verimli olması açısından öğretmenlere, hizmet içi 

eğitimler verilebilir.    

Medyanın öğrenci ve velilerden alınan görüşler doğrultusunda bu araştırmanın 

verilerinden yararlanarak töre, namus ve şiddet içerikli yayınlarını nasıl sunduğu konusunda 

yeniden bir öz değerlendirme yapması yerinde olacaktır. RTÜK, TRT, Gazeteciler 

Cemiyeti… bu konularda yeni araştırmalar yapabilir. Çünkü ayrıntılar araştırmanın 

içerisinde olmakla birlikte, medyayı töre ve namus içerikli yayınları açısından veli ve 

öğrenciler “olumsuz örnek teşkil edici, abartılı, töre ve namus cinayetlerini teşvik edici, zarar 

verici” olarak öncelikli tanımlamaları dikkat çekicidir. Ayrıca yine her iki grubun da medyayı, 

“töre ve namus cinayetlerinin artmasında etkili bir rol oynadığı”nı ifade etmesi, medya için 

önemli bir dönüt olmalıdır. 

Medya/ Medyada/Medyanın; 

• Güvenirliğini artırıcı önlemler almalıdır. 

• Bu tür haberleri yayımlarken çocukların en az seviyede etkilenebilecekleri 

şekilde yayımlamalı.  

• Töre ve namus cinayetleri ile ilgili konularda sonuç değil, nedenleri ile ilgili 

programlar yapılmalı. 

• Yönlendirme özelliği düşünülerek bu tür haberler ve yayınlar süzgeçten 

geçirilerek verilmeli. 

• Töre ve namus kavramı, magazinleştirilmeden işlenmelidir. 

Medya çalışanları, bu konulardaki haberleri nasıl vereceği konusunda uzmanlar 

tarafından eğitilmelidir. 

RTÜK tarafından, senaristlere, toplumun ruh sağlığının korunması açısından dizi ve 

film metinlerinde tedbirli olunması gerekliliği vurgulanmalıdır. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

MEDYADA TÖRE VE NAMUS CİNAYETLERİNİN YANSIMALARI, 
VELİLER VE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

ÖĞRENCİ ANKETİ  
AÇIKLAMALAR 

1. Bu çalışmada belirttiğiniz her şey gizli kalacaktır. Sonuçlar sadece çalışmanın 
amaçlarına yönelik kullanılacaktır. Bu nedenle sorulara doğru olarak yanıt vermeniz 
çalışmanın güvenirliği ve topluma yararları açısından çok önemlidir.   

2. Cevap vermeden önce lütfen her soruyu dikkatlice okuyunuz. 

3. En çok inandığınız ve doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği/seçenekleri 
işaretleyiniz. 

4. Bazı sorularda BİRDEN ÇOK SEÇENEĞİ İŞARETLEYEBİLİRSİNİZ. 

5. Anket üzerine kesinlikle isim yazılmayacaktır. 
EARGED BAŞKANLIĞI 

 

1. Kişisel Bilgiler 
Okulunuzun adı : 

Cinsiyetiniz  : 1 (    ) K  2 (    ) E  

İliniz  : 1  (    )  Ankara  6   (    ) Diyarbakır 

    2  (    )   İstanbul  7   (    )  Şanlıurfa 

    3  (    )   İzmir  8   (    )  Bartın 

    4  (    )   Batman  9   (    )  Çanakkale 

    5  (    )  Mardin  10  (    )  Nevşehir 

      11 (    )  Muğla 

Doğduğunuz il……………………………….. 

 

2. Anne ve babanızın öğrenim durumu  

  Anne          Baba 

Okur yazar değil  1 (     ) 1 (     ) 

Okur yazar ancak diploması yok 2 (     ) 2 (     ) 

İlkokul mezunu  3 (     ) 3 (     ) 

Ortaokul mezunu  4 (     ) 3 (     ) 

Lise mezunu  5 (     ) 5 (     ) 

Üniversite mezunu   6 (     ) 6 (     ) 

(ön lisans, lisans, lisans üstü)   



 

93 

 

 

3. Ailenizin toplam aylık geliri nedir? 
1 (    ) Hiç gelirimiz yok 

2 (    ) Asgari ücretten (403 YTL.) daha az 

3 (    )    Asgari ücret (403 YTL.) 

4 (    ) 403-1000 YTL 

5 (    ) 1001-1500 YTL 

6 (    ) 1501-2000 YTL 

7 (    ) 2001 YTL ve üstü 

4. Yaşadığınız ile başka bir yerden mi geldiniz? 
1 (    ) Evet (Cevabınız evet ise geldiğiniz ili lütfen belirtiniz…………………..) 

2 (    ) Hayır 

4. soruya hayır  dediyseniz 5. soruyu atlayınız. 

5. Yaşadığınız ile başka ilden gelme nedeniniz nedir? 
1 (    ) Anne/baba veya ailemden birisinin çalışması için 

2 (    ) Benim veya kardeşlerimin okuması için 

3 (    ) Benim veya ailemden birisinin sağlık sorunundan dolayı 

4 (    ) Akrabalarımızla birlikte aynı yerde yaşamak için 

5 (    ) Yaşadığımız yerde artık başka kişiler yaşamadığı için 

6 (    ) Geldiğimiz yerdeki törelerden dolayı  

7 (    ) Geldiğimiz yerde yaşanan namus olaylarından dolayı 

8 (    )  Diğer………………………………………….. 

6. Ailenizde/ çevrenizde töre cinayetine tanık (görmek/duymak) oldunuz mu? 

1 (    ) Evet 2 (    )  Hayır 

7. Ailenizde/çevrenizde namus cinayetine tanık (görmek/duymak) oldunuz mu? 

1 (    ) Evet 2 (    )  Hayır 

8. Medyada seyrettiğiniz/okuduğunuz/dinlediğiniz haber veya programlarda namus 
anlayışınıza aykırı davranan bir kişi hakkında ne düşünürsünüz? (Birden Çok 
Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.) 

1 (    ) Yaptığının doğru olduğunu düşünürüm. 

2 (    ) İlgilenmem. Bu tür kişiler ilgimi çekmez. 

3 (    ) Yaptığının yanlış olduğunu düşünürüm. 

4 (    ) Yasalar karşısında bir an önce cezalandırılması gerektiğini düşünürüm. 

 5 (    ) Bu kişilerin/olayların haber veya dizilerde yer almasını olumsuz karşılarım. 

 6 (    )  Bu kişilerin/programın medyada yer almaması için yayın organını 
uyarırım. 

7 (    ) Diğer………………………………………. 
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9. Ailenizde namus anlayışınıza aykırı davranan bir erkeğe karşı tepkiniz ne 
olur/olurdu? (Birden Çok Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.) 

1 (    ) Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 

2 (    )  Tepki göstermem. 

3 (    )  Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni yaparım. 

4 (    ) Bir daha görüşmem. 

5 (    ) Evi terk etmesini isterim. 

6 (    ) Yaşadığımız mahalleyi, semti terk etmesini isterim. 

7 (    ) Ailemle görüşmesini engellerim. 

8 (    )  Fiziksel zarar veririm. 

9 (    ) Diğer………………………………………. 

 

10. Ailenizde namus anlayışınıza aykırı davranan bir bayana karşı tepkiniz ne 
olur/olurdu? (Birden Çok Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.) 

1 (    ) Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 

2 (    )  Tepki göstermem. 

3 (    )  Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni yaparım. 

4  (    ) Bir daha görüşmem. 

5 (    ) Evi terk etmesini isterim. 

6 (    ) Yaşadığımız mahalleyi, semti terk etmesini isterim. 

7 (    ) Ailemle görüşmesini engellerim. 

8 (    )  Fiziksel zarar veririm. 

9 (    ) Diğer………………………………………. 

 

11. Medyada seyrettiğiniz/okuduğunuz/dinlediğiniz haber veya programda töreye 
aykırı davranan bir kişi hakkında ne düşünürsünüz? 

 1 (    ) Yaptığının doğru olduğunu düşünürüm. 

2 (    ) Tepki göstermem. 

3 (    ) Yaptığının yanlış olduğunu düşünürüm. 

4 (    ) Yasalar karşısında bir an önce cezalandırılması gerektiğini 
düşünürüm. 

5 (    ) Bu kişilerin/olayların haber veya dizilerde yer almasını olumsuz 
karşılarım. 

6 (    )  Bu kişilerin medyada yer almaması için yayın organını uyarırım. 

7 (    ) Diğer………………………………………. 
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12. Ailenizde töreye aykırı davranan bir erkeğe karşı tepkiniz ne olur/olurdu?  
1 (    ) Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 

2 (    ) Tepki göstermem. 

3 (    )  Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni yaparım. 

4 (    ) Bir daha görüşmem. 

5 (    ) Evi terk etmesini isterim. 

6 (    ) Yaşadığımız mahalleyi, semti terk etmesini isterim. 

7 (    ) Ailemle görüşmesini engellerim. 

8 (    )  Fiziksel zarar veririm. 

9 (    ) Diğer………………………………………. 

 

13. Ailenizde töreye aykırı davranan bir bayana karşı tepkiniz ne olur/olurdu?  
1 (    ) Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 

2 (    ) Tepki göstermem. 

3 (    )  Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni yaparım. 

4 (    ) Bir daha görüşmem. 

5 (    ) Evi terk etmesini isterim. 

6 (    ) Yaşadığımız mahalleyi, semti, şehri terk etmesini isterim. 

7 (    ) Ailemle görüşmesini engellerim. 

8 (    )  Fiziksel zarar veririm. 

9 (    ) Diğer………………………………………. 

 

14. Ailenizde namusa ve töreye aykırı davranan bir erkek medyada haber olarak 
yayımlansa o kişiye karşı tepkiniz ne olur/olurdu?  

1 (    ) Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 

2 (    ) Tepki göstermem. 

3 (    )  Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni yaparım. 

4 (    ) Bir daha görüşmem. 

5 (    ) Evi terk etmesini isterim. 

6 (    ) Yaşadığımız mahalleyi, semti, şehri terk etmesini isterim. 

7 (    ) Ailemle görüşmesini engellerim. 

8 (    )  Fiziksel zarar veririm. 

9 (    ) Diğer………………………………………. 
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15. Ailenizde namusa ve töreye aykırı davranan bir bayan medyada haber olarak 
yayımlansa o kişiye karşı tepkiniz ne olur/olurdu?  

1  (   ) Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 

2  (    ) Tepki göstermem. 

3  (    )  Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni yaparım. 

4  (    ) Bir daha görüşmem. 

5  (    ) Evi terk etmesini isterim. 

6  (    ) Yaşadığımız mahalleyi, semti, şehri terk etmesini isterim. 

7  (    ) Ailemle görüşmesini engellerim. 

8  (    )  Fiziksel zarar veririm. 

9  (    ) Diğer……………………………………… 

16. Ailenizde namus adına cinayet işleyen kişiye karşı tepkiniz ne olur/olurdu?  
1 (    )  Yaptığının doğru olduğunu düşünürüm. 

2 (    )  Normal karşılar, tepki göstermem. 

3 (    ) Onunla gurur duyarım. 

4 (    ) Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 

5 (    ) Yasalar karşısında cezalandırılması gerektiğini düşünürüm. 

6 (    )  Sözel olarak ona kızarım. 

7 (    ) Diğer………………………………………. 

17. Ailenizde töre adına cinayet işleyen kişiye karşı tepkiniz ne olur/olurdu?  
1 (    )  Yaptığının doğru olduğunu düşünürüm. 

2 (    )  Normal karşılar, tepki göstermem 

3 (    ) Onunla gurur duyarım. 

4 (    ) Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 

5 (    ) Yasalar karşısında cezalandırılması gerektiğini düşünürüm. 

6 (    )  Sözel olarak ona kızarım. 

7 (    ) Diğer………………………………………. 
18. Töre ve namus adına işlenen cinayetlerin medyada yer almasını doğru buluyor musunuz? 

1  (   )  Evet   2  (   )  Hayır 

 

19. Medyada töre ve namus cinayetleri ile ilgili program veya haberlere 
rastladığınızda ne yaparsınız? 

1 (    )  Televizyon veya radyo kanalı ise değiştirir, yazılı basınsa okumam. 

2 (    )   Dikkatle dinler/okurum. 

3 (    )   Beni bu tür haber ve programlar çok ilgilendirmez. 
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20. Televizyonda töre ve namus cinayetleri içeren dizileri –özellikle-  seyreder 
misiniz? 

 1 (    ) Evet  2 (    ) Hayır  

21. Medyanın töre ve namus cinayetleri ile ilgili yayınlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? (Birden Çok Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.) 

1   (    ) Tarafsız 

2   (    ) Gerçeğe yakın 

3   (    ) Abartılı 

4   (    )  Ders verici olması bakımından yararlı 

4   (    ) Can sıkıcı 

5   (    )  Zarar verici 

 6   (    )  Töre cinayetlerini teşvik edici 

 7   (    )  Namus cinayetlerini teşvik edici 

 8   (    )  Olumsuz örnek teşkil edici 

 9   (    )  Bu tür olayları sıradanlaştırıcı 

 10 (    ) Diğer…………………………..  

 

22. Medyada namus cinayetleri ile ilgili haberleri okuduğunuzda/ duyduğunuzda/ 
seyrettiğinizde ne hissedersiniz? (Birden Çok Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.) 

1 (   ) Üzülürüm. Sinirlenirim. 

2 (   ) Başkalarının canına kasdedenleri  kınarım. 

3 (   ) Namus söz konusu olduğu için başkalarının canına kasdedenlere hak 
veririm. 

4 (   ) Medyanın bu tür haberleri aktarmasına sinirlenirim. 

5 (   ) Bir şey hissetmem. 

6 (   ) Diğer…………………………………. 

 

23. Medyada töre cinayetleri ile ilgili haberleri okuduğunuzda/ duyduğunuzda/ 
seyrettiğinizde ne hissedersiniz? (Birden Çok Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.) 

1 (   ) Üzülürüm. Sinirlenirim. 

2 (   ) Başkalarının canına kasdedenleri  kınarım. 

3 (   ) Töre söz konusu olduğu için başkalarının canına kasdedenlere hak 
veririm. 

4 (   ) Medyanın bu tür haberleri aktarmasına sinirlenirim. 

5 (   )  Bir şey hissetmem. 

6 (   ) Diğer…………………………………. 
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24. Medyada  töre ve namus cinayetleri ile ilgili haber ve dizilerin töre ve namus 
cinayetlerinin azalmasında olumlu bir rol oynadığını düşünüyor musunuz? 

1 (   ) Evet   2 (   ) Hayır     3 (    )  Kısmen 

25. Çevrenizde  töre ve namus cinayetlerinin işlenmesinde medyanın etkisi var mı?  
 1 (   ) Evet 2 (   ) Hayır   3  (    )  Kısmen 

26. Medyada töre ve namus cinayetlerinin yer alması ile ilgili ankette bulunmayan 
başka düşünceleriniz varsa lütfen belirtiniz. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………
……………………………………………….………………………………. 

   

    Anket Bitmiştir Teşekkür Ederiz.  
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
 

MEDYADA TÖRE VE NAMUS CİNAYETLERİNİN YANSIMALARI, 
VELİLER VE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

VELİ ANKETİ  
 

AÇIKLAMALAR 

 

1. Bu çalışmada belirttiğiniz her şey gizli kalacaktır. Sonuçlar sadece çalışmanın 
amaçlarına yönelik kullanılacaktır. Bu nedenle sorulara doğru olarak yanıt vermeniz 
çalışmanın güvenirliği ve topluma yararları açısından çok önemlidir.   

2. Cevap vermeden önce lütfen her soruyu dikkatlice okuyunuz. 

3. En çok inandığınız ve doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği/seçenekleri 
işaretleyiniz. 

4. Bazı sorularda  BİRDEN ÇOK SEÇENEĞİ İŞARETLEYEBİLİRSİNİZ. 

5. Anket üzerine kesinlikle isim yazılmayacaktır. 
EARGED BAŞKANLIĞI 

 

 

1. Kişisel Bilgiler 

 
Öğrencinizin bulunduğu okulunuzun adı :…………………………………... 

Cinsiyetiniz  : 1 (    ) K  2 (    ) E  

İliniz  : 1  (    )  Ankara  6   (    ) Diyarbakır 

    2  (    )   İstanbul  7   (    )  Şanlıurfa 

    3  (    )   İzmir  8   (    )  Bartın 

    4  (    )   Batman  9   (    )  Çanakkale 

    5  (    )  Mardin  10  (    )  Nevşehir 

      11 (    )  Muğla 

Doğduğunuz il……………………………….. 

 

Yaşınız  1 (    ) 30-40 yaş  3  (    ) 51-60 yaş 

2  (    ) 41-50 yaş  4  (    ) 61 yaş ve üzeri 
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Eğitim durumunuz 
1  (    ) Okur yazar değilim.   

2  (    ) Okur yazarım ancak diplomam yok  

3  (    ) İlkokul mezunuyum.   

4  (    ) Ortaokul mezunuyum.   

5  (    ) Lise mezunuyum.   

6  (    ) Üniversite mezunuyum (ön lisans, lisans, lisans üstü). 

 

2. Ailenizin toplam aylık geliri nedir? 
1 (    ) Hiç gelirimiz yok 

2 (    ) Asgari ücretten (403 YTL.) daha az 

3 (    )   Asgari ücret (403 YTL.) 

4 (    ) 403-1000 YTL 

5 (    ) 1001-1500 YTL 

6 (    ) 1501-2000 YTL 

7 (    ) 2001 YTL ve üstü 

3. Yaşadığınız ile başka bir yerden mi geldiniz? 
1 (    ) Evet   (Cevabınız evet ise geldiğiniz ili lütfen belirtiniz……………………..) 

2 (    ) Hayır 

3. soruya hayır  dediyseniz 4. soruyu atlayınız. 

4. Yaşadığınız ile başka ilden gelme nedeniniz nedir? 
1    (     ) Kendim veya ailemden birisinin çalışması için 

2 (     ) Çocuğumun/çocuklarımın okuması için 

3 (     ) Benim veya ailemden birisinin sağlık sorunundan dolayı 

4 (     ) Akrabalarımızla birlikte aynı yerde yaşamak için 

5 (     ) Yaşadığımız yerde artık başka kişiler yaşamadığı için 

6 (     ) Geldiğimiz yerdeki törelerden dolayı  

7 (     ) Geldiğimiz yerde yaşanan namus olaylarından dolayı 

8 (     )  Diğer………………………………………….. 

 

5. Ailenizde/ çevrenizde töre cinayetine tanık (görmek/duymak) oldunuz mu? 
1 (     ) Evet 2 (     ) Hayır 

6. Ailenizde/çevrenizde namus cinayetine tanık (görmek/duymak) oldunuz mu? 
1 (     ) Evet 2 (     ) Hayır 
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7. Medyada seyrettiğiniz/okuduğunuz/dinlediğiniz haber veya programlarda namus 
anlayışınıza aykırı davranan bir kişi hakkında ne düşünürsünüz?  (Birden Çok 
Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.) 

1 (    ) Yaptığının doğru olduğunu düşünürüm. 

2 (    ) İlgilenmem. Bu tür kişiler ilgimi çekmez. 

3 (    ) Yaptığının yanlış olduğunu düşünürüm. 

4 (    ) Yasalar karşısında bir an önce cezalandırılması gerektiğini 
düşünürüm. 

5 (    ) Bu kişilerin/olayların haber veya dizilerde yer almasını olumsuz 
karşılarım. 

6 (    )  Bu kişilerin/programın medyada yer almaması için yayın organını 
uyarırım. 

7 (    ) Diğer………………………………………. 

8. Ailenizde namus anlayışınıza aykırı davranan bir erkeğe karşı tepkiniz ne 
olur/olurdu? (Birden Çok Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.) 

1 (    ) Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 

2 (    )  Tepki göstermem. 

3 (    ) Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni yaparım. 

4 (    ) Bir daha görüşmem. 

5 (    ) Evi terk etmesini isterim. 

6 (    ) Yaşadığımız mahalleyi, semti terk etmesini isterim. 

7 (    ) Ailemle görüşmesini engellerim. 

8 (    )  Fiziksel zarar veririm. 

9 (    ) Diğer………………………………………. 

 

9. Ailenizde namus anlayışınıza aykırı davranan bir bayana karşı tepkiniz ne 
olur/olurdu? (Birden Çok Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.) 

1 (    ) Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 

2 (    )  Tepki göstermem. 

3 (    )  Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni yaparım. 

4 (    ) Bir daha görüşmem. 

5 (    ) Evi terk etmesini isterim. 

6 (    ) Yaşadığımız mahalleyi, semti terk etmesini isterim. 

7 (    ) Ailemle görüşmesini engellerim. 

8 (    )  Fiziksel zarar veririm. 

9 (    ) Diğer………………………………………. 
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10. Medyada seyrettiğiniz/okuduğunuz/dinlediğiniz haber veya programda töreye 
aykırı davranan bir kişi hakkında ne düşünürsünüz?  

1 (    ) Yaptığının doğru olduğunu düşünürüm. 

2 (    ) Tepki göstermem. 

3 (    ) Yaptığının yanlış olduğunu düşünürüm. 

4 (    ) Yasalar karşısında bir an önce cezalandırılması gerektiğini 
düşünürüm. 

5 (    ) Bu kişilerin/olayların haber veya dizilerde yer almasını olumsuz 
karşılarım. 

6 (    )  Bu kişilerin medyada yer almaması için yayın organını uyarırım. 

7 (    ) Diğer………………………………………. 

 

11. Ailenizde töreye aykırı davranan bir erkeğe karşı tepkiniz ne olur/olurdu?  
1 (    ) Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 

2 (    ) Tepki göstermem. 

3 (    )  Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni yaparım. 

4 (    ) Bir daha görüşmem. 

5 (    ) Evi terk etmesini isterim. 

6 (    ) Yaşadığımız mahalleyi, semti terk etmesini isterim. 

7 (    ) Ailemle görüşmesini engellerim. 

8 (    )  Fiziksel zarar veririm. 

9 (    ) Diğer………………………………………. 

 

12. Ailenizde töreye aykırı davranan bir bayana karşı tepkiniz ne olur/olurdu?  

1  (    ) Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 

2  (    ) Tepki göstermem. 

3  (    )  Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni yaparım. 

4  (    ) Bir daha görüşmem. 

5  (    ) Evi terk etmesini isterim. 

6  (    ) Yaşadığımız mahalleyi, semti, şehri terk etmesini isterim. 

7  (    ) Ailemle görüşmesini engellerim. 

8  (    )  Fiziksel zarar veririm. 

9  (    ) Diğer………………………………………. 
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13. Ailenizde namusa ve töreye aykırı davranan bir erkek medyada haber olarak 
yayımlansa o kişiye karşı tepkiniz ne olur/olurdu?  

1  (    ) Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 

2  (    ) Tepki göstermem. 

3  (    )  Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni yaparım. 

4  (    ) Bir daha görüşmem. 

5  (    ) Evi terk etmesini isterim. 

6  (    ) Yaşadığımız mahalleyi, semti, şehri terk etmesini isterim. 

7  (    ) Ailemle görüşmesini engellerim. 

8  (    )  Fiziksel zarar veririm. 

9  (    ) Diğer……………………………………… 

 

14. Ailenizde namusa ve töreye aykırı davranan bir bayan medyada haber olarak 
yayımlansa o kişiye karşı tepkiniz ne olur/olurdu?  

1  (   ) Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 

2  (    ) Tepki göstermem. 

3  (    )  Yasalar karşısında cezalandırılması için gerekeni yaparım. 

4  (    ) Bir daha görüşmem. 

5  (    ) Evi terk etmesini isterim. 

6  (    ) Yaşadığımız mahalleyi, semti, şehri terk etmesini isterim. 

7  (    ) Ailemle görüşmesini engellerim. 

8  (    )  Fiziksel zarar veririm. 

9  (    ) Diğer……………………………………… 

 

15. Ailenizde namus adına cinayet işleyen kişiye karşı tepkiniz ne olur/olurdu?  
1 (    )  Yaptığının doğru olduğunu düşünürüm. 

2 (    )  Normal karşılar, tepki göstermem. 

3 (    ) Onunla gurur duyarım. 

4 (   ) Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 

5 (    ) Yasalar karşısında cezalandırılması gerektiğini düşünürüm. 

6 (    )  Sözel olarak ona kızarım. 

7 (    ) Diğer………………………………………. 
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16. Ailenizde töre adına cinayet işleyen kişiye karşı tepkiniz ne olur/olurdu?  
1 (    )  Yaptığının doğru olduğunu düşünürüm. 

2 (    )  Normal karşılar, tepki göstermem 

3 (    )  Onunla gurur duyarım. 

4 (    ) Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. 

5 (    ) Yasalar karşısında cezalandırılması gerektiğini düşünürüm. 

6 (    )  Sözel olarak ona kızarım. 

7 (    ) Diğer………………………………………. 

 
17. Töre ve namus adına işlenen cinayetlerin medyada yer almasını doğru buluyor musunuz? 

1  (    )  Evet   2  (    )  Hayır 

 

18. Medyada töre ve namus cinayetleri ile ilgili program veya haberlere 
rastladığınızda ne yaparsınız? 

1 (    )  Televizyon veya radyo kanalı ise değiştirir, yazılı basınsa okumam. 

2 (    )   Dikkatle dinler/okurum. 

3 (    )   Beni bu tür haber ve programlar çok ilgilendirmez. 

 

19. Televizyonda töre ve namus cinayetleri içeren dizileri –özellikle-  seyreder 
misiniz? 

 1 (    ) Evet  2 (    ) Hayır  

20. Medyanın töre ve namus cinayetleri ile ilgili yayınlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? (Birden Çok Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.) 

1  (    ) Tarafsız 

2  (    ) Gerçeğe yakın 

3  (    ) Abartılı 

4  (    )  Ders verici olması bakımından yararlı 

4  (    ) Can sıkıcı 

5  (    )  Zarar verici 

 6  (    )  Töre cinayetlerini teşvik edici 

 7  (    )  Namus cinayetlerini teşvik edici 

 8  (    )  Olumsuz örnek teşkil edici 

 9  (    )  Bu tür olayları sıradanlaştırıcı 

 10 (    ) Diğer………………………….. 
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21. Medyada namus cinayetleri ile ilgili haberleri okuduğunuzda/ duyduğunuzda/ 
seyrettiğinizde ne hissedersiniz? (Birden Çok Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.) 

1 (    ) Üzülürüm. Sinirlenirim. 

2 (    ) Başkalarının canına kasdedenleri  kınarım. 

3 (    ) Namus söz konusu olduğu için başkalarının canına kasdedenlere hak 
veririm. 

4 (    ) Medyanın bu tür haberleri aktarmasına sinirlenirim. 

5 (    ) Bir şey hissetmem. 

6 (    ) Çocuklarıma seyrettirmek istemem. 

7 (    ) Diğer…………………………………. 

22. Medyada töre cinayetleri ile ilgili haberleri okuduğunuzda/ duyduğunuzda/ 
seyrettiğinizde ne hissedersiniz? (Birden Çok Seçeneği İşaretleyebilirsiniz.) 

1 (    ) Üzülürüm. Sinirlenirim. 

2 (    ) Başkalarının canına kasdedenleri  kınarım. 

3 (    ) Töre söz konusu olduğu için başkalarının canına kasdedenlere hak 
veririm. 

4 (    ) Medyanın bu tür haberleri aktarmasına sinirlenirim. 

5 (    )  Bir şey hissetmem. 

6 (    ) Çocuklarıma seyrettirmek istemem. 

7 (    ) Diğer…………………………………. 

23. Medyada töre ve namus cinayetleri ile ilgili haber ve dizilerin töre ve namus 
cinayetlerinin azalmasında olumlu bir rol oynadığını düşünüyor musunuz? 

1 (    )  Evet   2 (    )  Hayır     3 (    )  Kısmen 

24. Çevrenizde  töre ve namus cinayetlerinin işlenmesinde medyanın etkisi var mı?  
 1 (    )  Evet 2 (    )  Hayır   3  (    )  Kısmen 

25. Medyada töre ve namus cinayetlerinin yer alması ile ilgili ankette bulunmayan 
başka düşünceleriniz varsa lütfen belirtiniz. 

………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………
………………….………… 

Anket Bitmiştir Teşekkür Ederiz. 
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4 Temmuz 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26218

GENELGE 

             Başbakanlıktan: 

             KONU:     Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus 
Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler. 

  

GENELGE 

2006/17 

  

                Kadın ve çocuklara yönelik şiddet insanlığın gündemindeki yerini korumaktadır. Bu tür şiddetin en acımasız 
biçimi kamuoyunda “töre cinayeti” olarak tanımlanan kadına yönelik öldürme olaylarıdır. Kadın ve çocuklara yönelik 
şiddetin ülkemizde de devam ediyor olması yeni ve acil önlemlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Ekonomik kalkınma 
ve gelişme ile birlikte eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesiyle giderek ortadan kalkacak olan bu sorunların çözümü için 
kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımıza büyük görev ve sorumluluklar 
düşmektedir. 

 Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi de sosyal bir yara olan bu olguyla ilgilenme ihtiyacı hissetmiş, 28/6/2005 tarihli 
ve 853 sayılı kararıyla bir araştırma komisyonu teşkil etmiştir. Bu komisyon çalışmalarını tamamlayarak kadın ve 
çocuklara yönelik şiddetin sebepleri ile alınabilecek önlemleri belirleyen kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. 

  

Mezkûr komisyon çalışmaları sonucunda hazırlanan ve Hükümetimizce de benimsenen bu konuda alınacak 
önlemlere ilişkin öneriler ve bundan sorumlu kuruluşlar ekli listelerde belirtilmiştir. Bu önerilerle ilgili olarak başlatılacak 
çalışmalarda koordinasyon görevi çocuğa yönelik şiddet konusunda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, kadına yönelik şiddet ve töre/namus cinayetleri konusunda ise Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 
yerine getirilecektir. 

  

                Sorumlu kuruluşların ve bu kuruluşlarla işbirliği içerisinde hareket etmesi gereken kurumların ayrı ayrı 
belirtildiği önlemlere ilişkin çalışmalar, koordinatör olarak belirlenen Genel Müdürlüklerle işbirliği içerisinde derhal 
başlatılacaktır. Sorumlu kurumlar tarafından görev alanına giren konularda hazırlanacak ayrıntılı faaliyet raporlar üçer 
aylık dönemlerle ilgili koordinatör kuruma gönderilecektir.  

  

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim. 

  

                                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN 

                                                                                                                                                                Başbakan 
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A. ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDAKİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN YAŞAMA 
GEÇİRİLMESİNDE        KOORDİNELİ ÇALIŞMASI GEREKEN KURUMLAR. 

ÖNERİLER SORUMLU KURUM İŞBİRLİĞİ YAPILACAK  
KURUM/ KURULUŞ 

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 

1. Sağlık görevlileri, yargı mensupları, 
öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, 
psikologlar, çocuk gelişimi uzmanları, 
kolluk kuvvetleri ve diğer meslek 
gruplarının hizmet içi eğitim 
programlarında çocuklara karşı şiddete 
yaklaşım konusu yer almalıdır. 

Adalet Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Üniversiteler 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Üniversiteler 

2. Emniyet ve jandarma birimlerinde daha 
fazla kadın memurun görevlendirilmesi ve 
bu memurların kadına ve çocuğa yönelik 
şiddet konusunda özel eğitim almış olması 
sağlanmalıdır. 

İçişleri Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Üniversite Kadın 
Sorunları Araştırma ve Uygulama 
Merkezleri 

3. Emniyet ve jandarma birimlerinde, 
çocuğa yönelik şiddet olgularının doğru 
tanımlanarak değerlendirmesini sağlayacak 
eğitim çalışmaları yapılmalıdır. 

İçişleri Bakanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Üniversiteler 

4. Diyanet İşleri Başkanlığı, çocuğa yönelik 
şiddet konusunda; toplumu bilinçlendirmek 
üzere hutbe ve vaazlar vermeli, yazılı ve 
görsel yayınlar yapmalı ve çeşitli etkinlikler 
düzenlemelidir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 
Üniversiteler 

5. Mülki idare amirlikleri ve yerel 
yönetimlerce, çocuğa yönelik şiddetle ilgili 
broşürler ve diğer tanıtıcı materyaller 
hazırlanarak, halka açık alanlarda ve kamu 
hizmet birimlerinde dağıtımı 
sağlanmalıdır. 

Valilikler, Belediyeler Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 
Üniversiteler 

6. Kent yapılanmasında sadece okul 
çocuklarının değil, değişik yaş 
gruplarındaki gençlerin de çeşitli 
faaliyetlerde bulunabileceği sosyal 
tesisler kurulmalı, var olanlar aktif hale 
getirilmelidir. 

Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, Valilikler, 
Belediyeler 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 
Üniversiteler, İlgili Meslek 
örgütleri ve İlgili Sivil Toplum 
Kuruluşları 

KURUMSAL HİZMETLER 
1. Devlet, çocuklara yönelik her türlü 
şiddet eylemini ortadan kaldıracak 
önlemlerin bir devlet politikası olarak 
uygulanmasını sağlamalıdır. Bu alana 
yönelik bir bütçe oluşturulmalı, söz 
konusu bütçenin etki ve sonuçlan görünür 
kılınmalıdır. 

TBMM, Başbakanlık ve 
diğer   İlgili Tüm Kamu 
Kurum ve Kuruluşları 

Üniversiteler, Sivil Toplum 
Kuruluşları 

2. Çocuğa yönelik şiddetin 
önlenebilmesi için sorunun temeline 
inilerek, ekonomik, yasal, kurumsal, 
eğitsel ve kültürel alanlara yönelik olarak 
eş zamanlı, paralel düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

Başbakanlık ve diğer 
ilgili tüm kamu kurum 
ve kuruluşlar. 

Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 
Yerel Yönetimler, Üniversiteler, 
İlgili Meslek örgütleri ve İlgili 
Sivil Toplum Kuruluşları 
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3. Çocuğa yönelik şiddete karşı alınacak 
önlemler ulusal plan çerçevesinde ve 
kapsamlı olarak belirlenmelidir. Söz 
konusu plan hazırlanırken, toplumsal 
cinsiyet bakış açısına sahip olması 
sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

  

4. Toplumsal cinsiyete duyarlı 
politikaların ana plan ve programlara 
entegrasyonu, sektörler ve disiplinler arası 
işbirliğinin sağlanması, programların ve 
sonuçların izlenme ve değerlendirilmesi 
için gerekli mekanizmaların 
oluşturulması, mevcut mekanizmaların 
işler hale gelmesi sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Kadının 
Statüsü Genel 
Müdürlüğü 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları,Yerel Yönetimler, 
Üniversite Kadın Sorunları 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezleri, İlgili Meslek 
Örgütleri ve İlgili Sivil Toplum 
Kuruluşları 

5. Ülke çapında ilgili tüm sivil ve resmi 
kuruluşları kapsayacak "2006-2010 
Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi 
Eylem Planı" hazırlanmalı ve 
uygulamaları takip edilmelidir. 

Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

İlgili Tüm Kurum ve Kuruluşlar, 
Yerel Yönetimler, Üniversiteler, 
İlgili Meslek örgütleri ve İlgili 
Sivil Toplum Kuruluşları 

6. SHÇEK bünyesinde hizmet veren "183 
Aile, Çocuk, Kadın ve Sosyal Hizmet ve 
Özürlü Çağrı Merkezi"nin daha işlevsel 
kılınması ve bunun için gerekli tedbirlerin 
alınması sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

İçişleri Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Üniversite ve özel Sektöre Ait 
Sağlık Kuruluşları, Barolar 

7. Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek 
ücretsiz "ALO ŞİDDET HATTI" 
oluşturulmalıdır. Bu hatlarda şiddet 
konusunda eğitim almış personelin görev 
yapması sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

İçişleri Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Üniversite ve Özel sektöre ait 
Sağlık Kuruluşları, Barolar 

8. Ülkemizde aile içinde şiddete uğramış 
(fiziksel, ruhsal, cinsel) çocuklara yönelik 
hizmetlerin sunulabileceği kurumlar ve 
acil yardım hatları henüz tam olarak 
kurumsallaştırılamamıştır. Bu nedenle bu 
alanlarda kurumsallaşma ivedilikle 
sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

İçişleri Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Üniversite ve Özel Sektöre ait 
Sağlık Kuruluşları, Barolar 

9. Çocuğa yönelik şiddet konusunda 
ulusal bir veri tabanı bulunmamaktadır. 
Eldeki veriler de çok yetersizdir. Bu 
nedenle bu konularla ilgili Bakanlıkların 
veri toplaması ve toplumun kullanımına 
açık veri tabanları oluşturması 
sağlanmalıdır. Tarama sonuçlarının 
sağlıklı olabilmesi için, toplanmak istenen 
istatistiğe yönelik soru setleri 
hazırlanmalı ve sonuçların tek elden 
(Türkiye İstatistik Kurumu) toplanarak 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye İstatistik 
Kurumu 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları (İçişleri Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı, Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Üniversiteler v.b.) 

10. Çocuk ıslahevlerinin amacına uygun 
çalışmasını engelleyen eksikliklerin 
giderilmesi, daha etkin hizmet 
verebilmesi için denetimlerin yapılması 
sağlanmalı ve çocukların yetişkinlere 
özgü tutukevlerinde tutulmamaları için 
gerekli alt yapı oluşturulmalıdır. 
 
 

Adalet Bakanlığı İlgili Kamu Kurum ve 
Kuruluşlar, İlgili Sivil Toplum 
Kuruluşları 
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EĞİTİM 
1. Zorunlu eğitim 11 (on bir) yıla 
çıkarılmalıdır. Söz konusu zorunlu 
eğitimden ülke genelinde tüm çocukların 
yararlanması için gerekli tüm tedbirler 
alınarak, bu konuda denetimlerin 
yapılması sağlanmalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Valilikler, Yerel Yönetimler, 
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları 

2. İlköğretimin zorunlu olması nedeniyle, 
bu zorunluluğun ihlali durumunda ilgililer 
hakkında yasal prosedür titizlikle 
işletilmelidir. Gerek bu konuda gerekse 
ekonomik yönden istismar edilen 
çocukların takibi ve gerekli önlemlerin 
alınması konusunda ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlar ile yerel yönetimler koordineli 
olarak çalışmalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

Valilikler, Yerel Yönetimler, 
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

3. Kız çocuklarının eğitimlerini 
tamamlamaları büyük önem taşımaktadır. 
Özellikle kız çocuklarının okullaşma 
oranlarının artırılmasına yönelik olarak 
yapılan kampanyaların sürekliliği 
sağlanarak, sonuçlarının izlenmesine 
önem verilmeli ve kızların kesintisiz 
olarak öğrenimlerine devam etmelerini 
sağlayıcı önlemler alınmalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Valilikler, Yerel Yönetimler, 
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları, 
Medya 

4. Özellikle ekonomik yönden geri, 
geleneksel değerlerin hakim olduğu kırsal 
bölgelerde kız çocuklarının eğitime 
katılmaların sağlamaya yönelik olarak 
yatılı kız bölge okullarının (ilköğretim ve 
ortaöğretim) açılması ve 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 
Valilikler, Yerel Yönetimler, 
Özel Sektör Kuruluşları, Sivil 
Toplum Kuruluşları 

5. Geçici tarım işçisi olan ailelerin 
çocuklarının ilköğretim eğitimi almaları 
ve eğitimlerini tamamlamaları 
sağlanmalıdır. Bu yönde mobil eğitim ve 
benzeri projeler geliştirilmelidir. Yerel 
yöneticiler bu konuyu takip etmeli ve 
uygulanmasını sağlamalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Valilikler, Yerel Yönetimler, Sivil 
Toplum Kuruluşları 

6. Eğitim materyallerinde kadın ve erkek 
eşitliğini yok sayan,  görmezden gelen ya 
da zedeleyen anlayışları ortadan kaldıran 
öğelerinden ayıklanması gerekmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

7. İlköğretimden başlayarak eğitimin her 
aşamasında (örgün ve yaygın eğitim de 
dahil olmak üzere) şiddet ve toplumsal 
cinsiyet duyarlılığı konularını içeren ve 
çocuklara kendi bedenlerini tanımayı 
öğreten eğitim programlan hazırlanarak 
uygulamaya konulmalıdır. 
 

Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı, Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü, Üniversiteler 

8. Okul yönetimleri, sınıf öğretmenlerinin 
ve rehber öğretmenlerin çocuğa yönelik 
şiddetin tanınması ve yetkili makamlara 
bildirilmesi konusunda duyarlılıkları 
artırılmalıdır. 
 

Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı, Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 
Üniversiteler 
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9. Çocuğa yönelik şiddetle ilgili yasaların 
ve Çocuk Hakları Sözleşmesinin okullarda 
öğretilmesi ve okullardaki şiddeti ortadan 
kaldırmak için çok yönlü bir kampanya 
başlatılması ve bu kampanyanın 
toplumsal seferberliğe dönüştürülmesi 
gerekmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı İlgili tüm kamu kurum ve 
kuruluşları, Görsel-İşitsel Medya 
Kuruluşları (Ulusal, Bölgesel ve 
Yerel), Sivil Toplum Kuruluşları 

10. Ailelere çocuk eğitimi ve çocuk 
yetiştirme yöntemlerin verildiği "Ana-
Baba Okulları" programları 
yaygınlaştırılarak kurumsal alt yapı 
oluşturulmalıdır. 

Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü 

Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü, Sivil 
Toplum Kuruluşları, 
Üniversiteler, Yerel Yönetimler 

11. Ülkemizde tecavüz ve ensest gibi 
konular ciddi sorunlar arasında yer 
almasına rağmen hâlâ bunların tabu 
sayılmasıyla mücadele edilerek, cinsel 
şiddet türleri, nedenleri, önleme yolları 
konusunda halkın bilinçlendirilmesine 
yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Kadının 
Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

İlgili tüm kamu kurum ve 
kuruluşları, Görsel-İşitsel Medya 
Kuruluşları (Ulusal, Bölgesel ve 
Yerel), Sivil Toplum Kuruluşları, 
Üniversiteler 

12. Çocuğa yönelik şiddet konusunda 
anne babalar ve bakım veren kişilerin 
çocuğa yaklaşım ve çocuk terbiyesi 
alanlarında zihniyet dönüşümünü 
sağlayacak eğitim programlarına 
öncelikle yer verilmelidir. 

Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü 

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Üniversiteler, Yerel 
Yönetimler 

13. Çocuğa yönelik şiddet konusunda 
zararlı gelenek ve görenekler tespit 
edilerek ayıklanmalı ve kişilerin söz 
konusu davranış şekillerini 
değiştirmelerini sağlayıcı eğitim 
programları hazırlanmalıdır. 

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil 
Toplum Kuruluşları 

14. Çocuğa yönelik şiddetle ilgili 
bilgilendirici spot eğitim filmlerinin 
görsel medyada sık aralıklarla 
gösterilmesi sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

Görsel-İşitsel Medya Kuruluşları 
(Ulusal, Bölgesel ve Yerel) 

SAĞLIK 
1. Sağlıkla ilgili yüksek öğrenim 
kurumlarında mezuniyet öncesi eğitim 
programlarına çocuğa yönelik şiddeti 
tanıma, gerekli müdahaleleri yapabilme 
ve şiddet gören çocuğu korumak amacıyla 
gerekli mekanizmaları çalıştırabilme 
konularında dersler konulmalıdır. 

Üniversitelerarası Eğitim 
Komisyonu, 
Üniversitelerin Eğitim 
Müfredat Komisyonları 

Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

2. Sağlık kuruluşlarına başvuran şiddet 
mağduru çocuklara sunulacak koruyucu 
ve tedavi edici sağlık hizmetleri 
planlanırken, tüm sağlık kurumlarında 
hizmet sunucu olan hekim ve hemşire gibi 
sağlık çalışanlarının yanı sıra çocuğa 
yönelik şiddeti tanıma, tespit etme ve 
bildirim konusunda eğitilmiş sosyal 
hizmet uzmanı ve psikologların yer 
alacağı bir modelin oluşturulması 
sağlanmalıdır. 
 

Sağlık Bakanlığı, 
Üniversite ve özel 
Sektöre Ait Sağlık 
Kuruluşları 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları 
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HUKUK     

1. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa 
ilişkin alt yapıların ivedilikle 
oluşturulması yönündeki 
çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

Adalet Bakanlığı İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, 

2. CMK'nun "tanıkların dinlenmesi" 
başlıklı 52 inci maddesinin (3). fıkrasında 
çocuk mağdurların tanık olarak 
dinlenmeleri sırasındaki görüntü ve 
seslerin kayda alınmasının zorunlu 
olduğuna dair hükmün, "5320 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 12 
inci maddesinin ikinci fıkrası" uyarınca, 
bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinin 1 
Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe 
gireceği yönündeki düzenleme gözetilerek 
anılan yasal düzenlemenin bir an önce 
hayata geçirilmesi için alt yapının 
ivedilikle oluşturulması gerekmektedir. 

Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı 

3. Şiddet ve özellikle ensest faillerinin 
rehabilitasyona tabi tutulmalarının yasal 
bir zorunluluk haline getirilmesi ve 
masrafların failler tarafından karşılanması 
yönünde yasal düzenlemelere 
gidilmelidir. 

Adalet Bakanlığı Sağlık Bakanlığı, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Barolar 

4. Hak arama sürecindeki yasal prosedür 
mağdurlar lehine basitleştirilmeli, sağlıkla 
ilgili kayıtlar başta olmak üzere gerekli 
belge ve kayıtların ücretsiz hazırlanması 
sağlanmalı ve bunun için gerekli yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

Adalet Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları 

5. Çocuğun beden muayenesinde, 
çocuğun "aydınlatılmış onamının" 
alınması yönünde yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

Adalet Bakanlığı ilgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil 
Toplum Kuruluşları 
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B. KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDAKİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN YAŞAMA 
GEÇİRİLMESİNDE           KOORDİNELİ ÇALIŞMASI GEREKEN KURUMLAR. 

 
ÖNERİLER SORUMLU KURUM İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 

KURUM/KURULUŞ 
KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

1. Devlet, kadın ve erkek arasındaki ekonomik 
eşitsizliğin ortadan kaldırılması için gerekli 
tedbirleri almalıdır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 

ilgili Tüm Kurum ve Kuruluşlar, 
Özel Sektör, 
Üniversiteler 

2. İşe alınmada eşitliği sağlayıcı önlemler 
alınmalı, işyerinde cinsiyete dayalı ayrımcılığın 
olmaması için işverenlerin ve yöneticilerin 
gerekirse pozitif ayrımcılık yapmaları 
gerekmektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 

İlgili Tüm Kurum ve Kuruluşlar, 
Özel Sektör 

3. Kadınların istihdam olanakları ve iş kurmak 
için gereksinim duydukları kredi almalarını 
kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmalıdır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Kamu ve Özel 
Sektör Bankaları 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Sivil Toplum Kuruluşları 

4.4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair 
Kanunun tanıtımı yönünde çok yönlü 
çalışmalar yapılmalıdır. 

Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğü, Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

İlgili Tüm Kurum ve Kuruluşlar, 
Üniversiteler, Sivil Toplum 
Kuruluşları 

5. Evlilik öncesi çiftlerin yardım almaları 
konusunda "Evlilik ve Evlilik Danışmanlığı" 
hizmetlerinin kurumsallaşması ve 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğü, Yerel 
Yönetimler 

İlgili Tüm Kurum ve Kuruluşlar, 
Üniversiteler, Sivil Toplum 
Kuruluşları 

6. Kadın-erkek eşitliğini önemseyen, kadın 
haklarının gelişmesi konusunda destek veren 
erkek gruplarının sayısının artırılması 
konusunda gerekli önlemler alınmalıdır. 

Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğü, Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü 

Sivil Toplum Kuruluşları 

7. Eğitimini yanda bırakmış kadınların 
eğitimlerini tamamlayabilmeleri ve aktif olarak 
iş yaşamına katılmaları için ihtiyaç duydukları 
destek hizmetleri (yuva, kreş, gündüz bakımevi 
gibi) sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel 
Yönetimler, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Özel Sektör 

8. Aile Mahkemeleri ve Çocuk 
Mahkemelerinde görev yapacak yargı 
mensuplarının, pedagogların, sosyal hizmet 
uzmanlarının, psikologların toplumsal cinsiyet 
bakış açısı eğitimi alması ve 4787 s. Aile 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama 
Usullerine Dair Kanunu uyarınca bu 
mahkemelerde görev alacak 
pedagogların, sosyal hizmet uzmanlarının, 
psikologların kadrolarına atanmaları en kısa 
sürede yapılmalıdır. 

Adalet Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Üniversiteler 

9. Belediyelerin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
Halk Eğitim Merkezleri ile SHÇEK' in Toplum 
Merkezleri'nde kadın çalışmaları yapılmalıdır. 
Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği sağlanarak 
söz konusu merkezlerde okur-yazarlık, kadının 
insan hakları, toplumsal cinsiyet rolleri, 
özgüven gibi kadına yönelik güçlendirici 
çalışmalar yapılmalıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel 
Yönetimler, Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Sivil Toplum 
Kuruluşları 

10. Kadına yönelik şiddetle ilgili spot filmler 
üretilmeli, ulusal, bölgesel ve yerel medyada 
ulusal bir kampanya çerçevesinde gösterilmesi 
sağlanmalıdır. 

Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü 

Görsel-İşitsel Medya Kuruluşları 
(Ulusal, Bölgesel ve Yerel) 
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11. Kadına yönelik şiddettin önlenmesine 
ilişkin mülki idare amirlikleri ve yerel 
yönetimlerce broşürler hazırlanmalı, 
hazırlanacak bu broşürlerin, halka açık alanlarda 
ve kamu hizmet birimlerinde dağıtımı 
sağlanmalıdır. 

Valilikler, Yerel Yönetimler Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 
Üniversiteler, Sivil Toplum 
Kuruluşları, 

12. Diyanet İşleri Başkanlığı, kadına yönelik 
şiddetin önlenmesi konusunda; toplumu 
bilinçlendirmek üzere hutbe ve vaazlar vermeli, 
yazılı ve görsel yayınlar yapmalı ve çeşitli 
etkinlikler düzenlemelidir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Görsel-İşitsel Medya 
Kuruluşları (Ulusal, Bölgesel ve 
Yerel) 

13. Bütün kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 
toplum kuruluşlarında kadına yönelik şiddet 
konusunda duyarlığı ve sorumluluğu artırıcı bir 
kampanya düzenlenmeli bu alanda yapılmış 
olumlu girişimlerin duyurulması sağlanmalıdır.

Özel Sektör Kuruluşları, 
Sendikalar 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil 
Toplum Kuruluşları 

14. Kent planlamasında, sokak ve parkların iyi 
aydınlatılması ve kadınların acil telefon 
hatlarına kolay ulaşabilmesini sağlamak 
amacıyla telefon kulübelerinin sayılarının 
artırılması gibi kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi konusunda gerekli hizmetlerin 
sunulması sağlanmalıdır. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 
Yerel Yönetimler 

Ulaştırma Bakanlığı, Özel Sektör

HİZMET KURUMLARI   

1. TBMM bünyesinde "Kadın-Erkek Eşitliği 
Komisyonu" adı ile daimi bir komisyon 
oluşturulmalıdır. 

TBMM İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil 
Toplum Kuruluşları 

2. Şiddete uğrayan ve özellikle sığınma 
evlerindeki ihtiyacı olan kadınları danışma 
merkezleri ile sığınaklara başvuran kadınları 
ekonomik olarak güçlendirmek, yeniden ev 
kurmalarını sağlamak amacıyla bir "Kadın 
Destek Fonu" oluşturulmalı ve kadınların uygun 
işlere yerleştirilmesi sağlanmalıdır. 

Başbakanlık İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Özel Sektör, Sivil 
Toplum Kuruluşları 

3. Avrupa Birliği bünyesinde yürütülmekte olan 
çocuklar, gençler ve kadınlara karşı şiddetin 
önlenmesine yönelik DAPHNEII (2004-2008) 
programını ülkemiz de imzalamalıdır. 

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü, Aile ve 
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 
Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Sivil 
Toplum Kuruluşları 

4. Kadın erkek eşitliğine aykırı politikalar, 
yasal düzenlemeler ve uygulamalar 
kaldırılmalı, toplumda kadın ve erkek eşitliği 
sağlanıncaya kadar, kadınlara pozitif 
ayrımcılık yapılması bir devlet politikası 
olarak kabul edilmelidir. 

Başbakanlık ve Diğer İlgili 
Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları 

Üniversiteler, Sivil Toplum 
Kuruluşları 

5. Yasa koyucuların, kadınları doğrudan 
ilgilendiren kanunların yapım sürecinde, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, sivil 
toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin kadın 
araştırma ve uygulama merkezlerinin de görüş 
ve önerilerini alınmalıdır. 

Başbakanlık ve Diğer İlgili   
Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları 

 

6. Devlet kadınlara yönelik her türlü şiddet 
eyleminin önlenmesini bir devlet politikası 
olarak kabul etmelidir. Bu alana yönelik bir 
bütçe oluşturularak, toplumsal cinsiyet rolleri 
açısından bütçelerin etki ve sonuçları görünür 
kılınarak, toplumsal cinsiyete dayalı bütçe 
analizleri yapılmalıdır. 

Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil 
Toplum Kuruluşları 
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7. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde bir "Kadına Yönelik Şiddet 
İzleme Komitesi" kurulmalıdır. 

Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğü 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil 
Toplum Kuruluşları 

8. Toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların 
devletin bütün ana plan ve programlarının içine 
entegre edilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasında işbirliğinin sağlanması, programların 
ve sonuçların izlenme ve değerlendirilmesi 
için gerekli mekanizmaların oluşturulması ve 
var olan mekanizmaların işler hale getirilmesi 
sağlanmalıdır. 

Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü 

Üniversiteler, Sivil Toplum 
Kuruluşları 

9. Kadına yönelik şiddete karşı alınacak 
önlemler bir ulusal plan çerçevesinde yasal, 
kurumsal, eğitsel ve kültürel alanlara yönelik, 
kapsamlı olarak belirlenmelidir. Bu plan 
hazırlanırken toplumsal cinsiyet bakış açısına 
sahip bir plan olması sağlanmalıdır. 

Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Devlet Planlama 
Teşkilatı 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Üniversiteler, Sivil 
Toplum Kuruluşları 

10. Ülke genelinde tüm kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör 
çalışanlarına yönelik "toplumsal cinsiyet 
eşitliği" eğitimi verilmesinin zorunlu hale 
getirilmesi sağlanmalıdır. 

Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Yerel Yönetimler, 
Üniversitelerin Kadın Sorunları 
Araştırma Merkezleri, Özel Sektör 

11. Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı 
koordinasyonunda bütün kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteleri, sivil toplum 
kuruluşlarını, özel sektör ve yerel yönetimleri 
de kapsayacak "2006-2010 Kadına Yönelik 
Şiddetin önlenmesi Eylem Planı" hazırlanmalı 
ve uygulamaları takip edilmelidir. 

Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Yerel Yönetimler, 
Üniversitelerin Kadın Sorunları 
Araştırma Merkezleri, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Özel Sektör 

12. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde 
çalışmalar yapmakta olan tüm kamu kurum ve 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, 
üniversitelerin kadın çalışması yapan araştırma 
merkezleri ve yerel yönetimler arasında 
koordinasyonun sağlanarak, ortak bir "hizmet 
ağı modeli" oluşturulmalıdır. 

Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Yerel Yönetimler, 
Üniversitelerin Kadın Sorunları 
Araştırma Merkezleri, Sivil Toplum 
Kuruluşları 

13. SHÇEK bünyesinde hizmet veren "183 
Aile, Çocuk, Kadın ve Sosyal Hizmet ve 
Özürlü Çağrı Merkezi”nin çalışmasındaki 
sorunların giderilmesi, daha işlevsel kılınması 
ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması 
sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve 
özel Sektöre Ait Sağlık Kuruluşları, 
Barolar 

14. Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek 
ücretsiz "ALO ŞİDDET HATTI” 
oluşturulmalıdır. Bu hat da şiddet konusunda 
eğitim almış personelin görev yapması 
sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü, Üniversite ve 
Özel Sektöre Ait Sağlık 
Kuruluşları, Barolar 

15.4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair 
Kanun'un uygulanması aşamasında daha etkili 
bir sonuca ulaşmak için şiddet uygulayan 
bireylerin rehabilitasyona tabi tutulmaları 
konusunda gerekli bütün yasal ve kurumsal alt 
yapı oluşturulmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

16. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu (SHÇEK) için bütçeden ayrılan pay 
artırılmalı, kadın sığınma evleri/kadın 
konukevleri nitelik ve nicelik açısından 
Avrupa Birliği standartlarına uygun hale 
getirilmeli ve hizmet sunacak personelin kadın 
bakış açısına sahip olması sağlanmalı, anılan 
merkezlerin gizlilik ilkesine uygun olarak hizmet 
vermeleri konusunda gerekli özen gösterilmelidir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu, Devlet 
Planlama Teşkilatı, Yerel 
Yönetimler 

Üniversiteler, Sivil Toplum 
Kuruluşları 
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17. Kadın sığınma/konuk evlerinin kuruluşu ve 
işletilmesi ile ilgili mevzuatın gözden 
geçirilerek Avrupa Birliği standartları 
doğrultusunda yeniden hazırlanması ve yerel 
yönetimlere kadın sığınma/konuk evi açma 
konusunda zorunluluk getirilmesi 
sağlanmalıdır. Açılan kadın sığınma/konuk 
evlerinin mevzuatta belirtilen standartlara 
uygunluğu düzenli olarak denetlenmelidir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

Yerel Yönetimler, Üniversiteler, 
Sivil Toplum Kuruluşları 

18. Hak arama sürecindeki yasal prosedür 
mağdurlar lehine basitleştirilmeli, sağlıkla ilgili 
kayıtlar başta olmak üzere gerekli belge ve 
kayıtların ücretsiz hazırlanması sağlanmalıdır. 
Bu sürecin her aşaması kadının özel hayatına 
saygılı, kadım koruyucu olmalıdır. 

Adalet Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları 

19. Şiddet mağduru kadına emniyet birimlerinde 
uygulanacak prosedür ve atılacak adımlarla 
ilgili olarak genel broşür hazırlanmalıdır. 

İçişleri Bakanlığı Barolar, İlgili Sivil Toplum 
Kuruluşları 

20. Sivil toplum kuruluşları tarafından 
kurulmuş ve kurulacak olan bağımsız kadın 
sığınma evi ve kadın danışma merkezlerini 
açma ve işletme girişimleri yerel yönetimler ve 
İl özel idareleri tarafından mali destek de dahil 
olmak üzere çok yönlü desteklenmelidir. 

Valilikler, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü, Yerel 
Yönetimler 

Sivil Toplum Kuruluşları 

21. Şiddet gördüğü için kadın sığınma/konuk 
evine yerleştirilen kadınların buradan çıktıktan 
sonra kendi ayakları üzerinde durmayı 
başarmalarını sağlamak ve desteklemek için 
kadınlara devletin sahip olduğu kaynaklardan 
geçici konut tahsisi yapılmalıdır. 

Yerel Yönetimler, Toplu Konut 
İdaresi 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Sivil Toplum 
Kuruluşları 

22. Kadına yönelik şiddet konusunda ulusal bir 
veri tabanı bulunmamaktadır. Mevcut veriler de 
sağlıklı ve yeterli değildir. Bu nedenle bu 
konularla ilgili Bakanlıkların sağlıklı veri 
oluşturabilmeleri için toplanacak verilere 
yönelik standart soru formları hazırlanmalı ve 
sonuçları tek elde (Türkiye İstatistik Kurumu) 
toplanarak ulusal veri tabanı oluşturulmalıdır. 

Türkiye İstatistik Kurumu İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Üniversiteler, Özel 
Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları 

23. Kadına yönelik şiddetin neden ve sonuçları 
ile toplumsal maliyetinin araştırılması ve 
şiddetin önlenmesine ilişkin projelerin 
üretilmesi ve gerçekleştirilmesi yönünde ilgili 
kuruluşlara destek verilmelidir. 

Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Devlet Planlama 
Teşkilatı, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü, Aile ve 
Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü  

Yerel Yönetimler, Üniversiteler, 
Sivil Toplum Kuruluşları 

24. Ülke içinde politika, program geliştirmeyi 
teşvik edecek bilgilerin daha hızlı üretebilmesi 
için üniversitelerin Kadın Sorunlarını Araştırma 
ve Uygulama Merkezleri teşvik edilerek 
araştırma yapmaları ve yayınlamaları 
sağlanmalıdır. 

Üniversiteler Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü, Aile ve 
Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Yerel Yönetimler, Sivil 
Toplum Kuruluşları 

EĞİTİM   

1. Kadına yönelik şiddet konusunda zararlı 
gelenek ve göreneklerin tespit edilerek buna 
yönelik tutum ve davranış biçimlerini 
değiştirmelerini sağlayıcı eğitim programlan 
hazırlanmalıdır. Kadına yönelik aile içi 
şiddetin önlenmesine yönelik olarak başta 
erkekler olmak üzere ailenin tüm bireylerinin 
eğitilmesi ve özellikle öfkenin kontrolü ve 
kişiler arasında sağlıklı iletişim becerileri 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Milli Eğitim bakanlığı," Sağlık 
Bakanlığı, Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü, Aile ve 
Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü 

Üniversiteler, Sivil Toplum 
Kuruluşları 



 

116 

 

 

konusunda yaygın eğitim programlarının 
hazırlanmasında devletin gerekli çalışmaları 
yapması gerekmektedir. 
2. Özellikle ekonomik yönden geri, geleneksel 
değerlerin hakim olduğu kırsal bölgelerde kız 
çocuklarının eğitime katılmaların sağlamaya 
yönelik olarak kız yatılı ilköğretim ve 
ortaöğretim bölge okullarının açılması ve 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları, Özel 
Sektör 

3. Askerlik eğitiminde, camilerde, 
kahvehanelerde, çok sayıda erkek çalışan 
istihdam eden kuruluşlarda kadına yönelik 
şiddet konusunda erkeklere yönelik zihniyet 
dönüşümünü sağlayacak eğitim programları 
düzenlenmelidir. 

 

Milli Savunma Bakanlığı, 
Sosyal Hiz-metler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Valilikler. 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Sivil Toplum 
Kuruluşları 

4. Şiddete uğrayan kadınların 
başvurabilecekleri, rehberlik ve danışmanlık 
hizmeti alabilecekleri merkezlerin tanıtımı ile 
kadınlara yönelik bilinç yükseltme ve eğitim 
çalışmaları konusunda ulusal bir bilgilendirme 
kampanyası yürütülmelidir. 

 

Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Valilikler, Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Yerel 
Yönetimler 

Sivil Toplum Kuruluşları, Görsel-
İşitsel Medya Kuruluşları (Ulusal, 
Bölgesel ve Yerel) 

5. Sağlık görevlileri, yargı mensupları, kolluk 
kuvvetleri, öğretmenler, sosyal hizmet 
uzmanları, psikologlar, çocuk gelişimi 
uzmanları, ve diğer meslek gruplarının lisans ve 
hizmet içi eğitim programlarında kadına 
yönelik şiddet konusu yer almalıdır. 

 

Üniversitelerarası Eğitim 
Komisyonu, Üniversitelerin 
Eğitim Müfredat Komisyonları 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

SAĞLIK   

1. Sağlık hizmeti sunan kurumlarda çalışan 
sağlık personelinin kadına yönelik şiddeti 
tanıması, tespit etmesi, gerekli müdahaleleri 
yapabilmesi ve şiddete uğrayan kadınları uygun 
kuruluşlara yönlendirmeleri için gerekli alt 
yapının oluşturulması ve sağlık çalışanlarının 
mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim 
programlarında kadına yönelik şiddet konusuna 
yer verilmelidir. 

 

Sağlık Bakanlığı, 
Üniversitelerarası Eğitim 
Komisyonu, Üniversitelerin 
Eğitim Müfredat Komisyonları, 
Üniversite ve Özel Sektöre Ait 
Sağlık Kuruluşları 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları 

2. Tüm sağlık kuruluşlarında şiddet mağduru 
kadınlara yönelik özel birimlerin oluşturulması 
zorunlu hale getirilmelidir. Bu birimlerde 
hekim ve hemşire gibi sağlık çalışanlarının 
yanı sıra kadına yönelik şiddet konusuna 
duyarlı sosyal hizmet uzmanı ve psikologların 
çalışması sağlanmalıdır. Bu birimde 
çalışanların kadına yönelik şiddeti tanıma, ve 
şiddet gören kadına yönelik hizmet veren 
mekanizmaları harekete geçirebilmek için 
gerekli bildirimi yapmaları sağlanmalıdır. 

 

Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve 
özel Sektöre Ait Sağlık 
Kuruluşları 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları 

3. Aile planlaması hizmetleri başta olmak üzere 
bütün üreme sağlığı hizmetlerinin özellikle 
birinci basamak sağlık kuruluşlarında kadınlar 
için ücretsiz, ulaşılabilir ve kaliteli bir şekilde 
verilmesi sağlanmalıdır. 

 

Sağlık Bakanlığı  
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HUKUK   

1."Çerçeve Eşitlik Yasası"nın ivedilikle 
çıkarılması gerekmektedir. 

Adalet Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Üniversiteler ve ilgili 
Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları 
ile Sivil Toplum Kuruluşları 

2. Anayasamızın "Kanun önünde eşitlik" 
başlıklı 10. maddesine göre; "Herkes, dil, ırk, 
renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 
(Ek fıkra:7/5/2004-5170/l.md; Kadınlar ve 
erkekler eşit haklara sahiptir.Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla 
yükümlüdür.. hükmünün gereği olarak devlet 
bu amir hükmü hayata geçirecek başta yasal 
düzenlemeler olmak üzere gerekli her türlü 
tedbiri almalıdır. 

Adalet Bakanlığı İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları 

3. Yürürlükteki mevzuatımızdaki kadın-erkek 
eşitliğini zedeleyen düzenlemelerin ayıklanması 
yönünde gerekli çalışmaların yapılması 
gerekmektedir. 

Adalet Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Üniversiteler ve İlgili 
Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları 
ile Sivil Toplum Kuruluşları 

4. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair 
Kanun'un 1. maddesinde geçen "kusurlu eş" 
ibaresinin "şiddet uygulayan birey" şeklinde 
düzeltilmesi; hakimin anılan yasa kapsamında 
hükmedebileceği tedbirlere ilişkin olarak 
yasanın 1. maddesinin (f) bendinde geçen 
"ortak konut" ibaresinin yanına "veya şiddete 
maruz kalan bireyin işyerine gelmemesi" 
ibaresinin de eklenmesinin, ayrıca 4320 sayılı 
Kanunun korunma kapsamına mahkemece 
ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı 
yaşama hakkı olan eşlerden birinin veya 
çocuklarının da dahil edilmesinin ve 
mahkemenin vermiş olduğu tedbir hükmünün 
infazına ilişkin icra işlemlerinin de harçtan 
muaf tutulması yönünde yasal düzenleme 
yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Adalet Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Üniversiteler ve İlgili 
Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları 
ile Sivil Toplum Kuruluşları 

5. Mevcut yasalarımızda halen kadın bedenini 
kontrol altında tutmayı amaçlayan, kadının 
insan haklarının ihlaline neden olan hukuki 
düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. 

Adalet Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Üniversiteler ve İlgili 
Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları 
ile Sivil Toplum Kuruluşları 

6. Siyasi Partiler Yasasında kadınların siyasete 
katılımını destekleyen düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

Adalet Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Siyasi Partiler, 
Üniversiteler ve İlgili Tüm Kamu 
Kurum ve Kuruluşları ile Sivil 
Toplum Kuruluşları 

7. "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü Ayni ve Nakdi 
Yardım Yönetmeliğinde "sivil toplum 
kuruluşları tarafından açılmış olan sığınma 
evlerinde kalan kadınlara kaldıkları süre içinde 
ayni ve maddi yardım konusunda gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü 
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C. TÖRE/NAMUS CİNAYETLERİ KONUSUNDAKİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN YAŞAMA 
GEÇİRİLMESİNDE KOORDİNELİ ÇALIŞMASI GEREKEN KURUMLAR 

ÖNERİLER SORUMLU KURUM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 
KURUM/ KURULUŞ 

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
1. Sistematik bir zihniyet dönüşümü için ders 
kitaplarında, günlük konuşmalarda, görsel ve 
yazılı basında, sinema filmlerinde hatta akademik 
çalışmalarda, vaaz ve hutbelerde kullanılan 
geleneksel cinsiyet rol ve kalıplarını erkek 
egemen zihniyetin hakim olduğu toplumsal 
yapının yarattığı olumsuzlukları vurgulayan bir 
söylem geliştirilmelidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür 1 ve 
Turizm Bakanlığı, Türk Dil . 
Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu, Yüksek Öğrenim Kurulu, 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Üniversiteler ve İlgili 
Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 
Sivil Toplum Kuruluşları, Görsel-
İşitsel Medya Kuruluşları (Ulusal, 
Bölgesel ve Yerel) 

2. Diyanet İşleri Başkanlığı, töre/namus 
cinayetlerinin önlenmesi konusunda; toplumu 
bilinçlendirmek üzere hutbe ve vaazlar vermeli, 
yazılı ve görsel yayınlar yapmalı ve çeşitli 
etkinlikler düzenlemelidir. Bu etkinliklerinde 
Diyanet İşleri Başkanlığı geleneksel cinsiyet rol ve 
kalıplarını, ataerkil yapının yarattığı 
olumsuzlukları vurgulayan ahlaki söyleme sahip 
bir dil kullanmalıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

3. Töre/namus cinayetleri konusunda Devlet, sivil 
toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ortak 
kampanyalar düzenlemelidir. Bu kampanyalarda 
kadınların yanı sıra erkeklerin de şiddete karşı 
bilinç yükseltici eğitim almaları sağlanmalıdır. 
Erkek ve kadınların alternatif davranış biçimleri 
geliştirmelerine destek veren programlar 
oluşturulmalı, kendini ifade yollarını bulmak ve 
iletişim kurma olanaklarını artırmak için sorun 
çözme tekniklerini anlatan programlar 
geliştirilmelidir. 

Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Üniversiteler ve îlgili 
Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları 
ile Sivil Toplum Kuruluşları, 
Görsel-İşitsel Medya Kuruluşları 
(Ulusal, Bölgesel ve Yerel) 

4. Töre/namus cinayetlerinin önlenmesine 
yönelik bilgilendirici spot filmlerin üretilerek, 
görsel medyada sık aralıklarla gösterilmesi 
sağlanmalıdır. 

Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü 

Üniversiteler ve İlgili Tüm Kamu 
Kurum ve Kuruluşları ile Sivil 
Toplum Kuruluşları, Televizyon 
Kuruluşları (Ulusal, Bölgesel ve 
Yerel)

KURUMSAL HİZMETLER   
1. Töre ve namus konusunda toplumda yerleşik 
ön kabullerin veya geleneksel anlayışın tersine 
çevrilmesi sağlanmalıdır. 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları 

Üniversiteler, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Görsel-işitsel Medya 
Kuruluşları (Ulusal, Bölgesel ve 
Yerel)

2. Devletin yasalardan ve uluslararası 
sözleşmelerden doğan yükümlülükler 
doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapması, 
yasalardaki anlayış değişikliğinin uygulamaya 
yansıtılabilmesi için gerekli mesleki eğitim 
çalışmalarının yapılması ve yasaların sıfır 
toleransla uygulanması sağlanmalıdır. 
 

Adalet Bakanlığı, Kadının 
Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve 
Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü,Üniversiteler 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Görsel-İşitsel Medya 
Kuruluşları (Ulusal, Bölgesel ve 
Yerel) 

3. Ülke çapında ilgili tüm sivil ve resmi 
kuruluşları kapsayacak "2006-2010 Töre/ 
Namus Cinayetlerinin önlenmesine Yönelik 
Eylem Planı" hazırlanmalı ve uygulamaları 
takip edilmelidir. 
 

Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü 

İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Yerel Yönetimler, 
Üniversitelerin Kadın Sorunları 
Araştırma Merkezleri, Sivil 
Toplum Kuruluşları 

4. Ülke genelinde 24 saat hizmet verecek 
ücretsiz "ALO ŞİDDET HATTI” 
oluşturulmalıdır. Bu hatlarda şiddet konusunda 
eğitim almış personelin görev yapması 
sağlanmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

İçişleri Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Üniversite ve özel Sektöre Ait 
Sağlık Kuruluşları, Barolar 
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5. Töre/namus cinayetlerinin önlenmesine 
yönelik olarak yerel düzeyde Valilik, Emniyet, 
Jandarma, Belediye, Müftülük, Üniversite, sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcilerinin 
katılımıyla komiteler oluşturulmalıdır. 

Valilikler İl Emniyet Müdürlüğü, İl 
Jandarma Komutanlığı, 
Belediyeler, Müftülük, 
Üniversiteler, Sivil Toplum 
Kuruluşları 

6. Töre/namus cinayetleri konusunda ulusal 
düzeyde veriler bulunmamaktadır. Mevcut 
veriler de sağlıklı ve yeterli değildir. Bu 
nedenle bu konularla ilgili Bakanlıkların 
sağlıklı veri oluşturabilmeleri için toplanacak 
verilere yönelik standart soru formları 
hazırlanarak sonuçları tek elde (Türkiye 
İstatistik Kurumu) toplanmalı ve kadına 
yönelik şiddet konusunda oluşturulacak veriler 
ulusal veri tabanına entegre edilmelidir. 

Türkiye İstatistik Kurumu İlgili Tüm Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, Yerel Yönetimler, 
Üniversitelerin Kadın Sorunları 
Araştırma Merkezleri, Sivil 
Toplum Kuruluşları 

7. Töre/namus cinayetlerinin nedenlerine, 
sonuçlarına, maliyetine ve önleme 
yöntemlerine ilişkin projelerin üretilmesi ve 
gerçekleştirilmesi yönünde ilgili kuruluşlara 
destek verilmelidir. 

Devlet Planlama 
Teşkilatı,Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Yerel Yönetimler, Üniversiteler, 
Sivil Toplum Kuruluşları 

8. Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerin 
giderilebilmesi için kadının her alanda 
güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 
üniversitelerin Kadın Sorunları Araştırma ve 
Uygulama Merkezlerinin teşvik edilerek, 
araştırma yapmaları ve yayınlamaları 
sağlanmalıdır. 

Üniversiteler Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü 

EĞİTİM   
1. Özellikle ekonomik yönden geri, geleneksel 
değerlerin hakim olduğu kırsal bölgelerde kız 
çocuklarının eğitime katılmaların sağlamaya 
yönelik olarak yatılı kız bölge okullarının 
(ilköğretim ve ortaöğretim) açılması ve 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 
Valilikler, Yerel Yönetimler, Özel 
Sektör Kuruluşları, Sivil Toplum 
Kuruluşları 

  

D. MEDYA VE ŞİDDET KONUSUNDAKİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN YAŞAMA GEÇİRİLMESİNDE 
KOORDİNELİ ÇALIŞMASI GEREKEN KURUMLAR 
ÖNERİLER SORUMLU KURUM İŞBİRLİĞİ YAPILACAK 

KURUM/ KURULUŞ 
1. Ülkemizde mevcut medya  hukukunun 
öncelikle 3986 Sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınlarına İlişkin Kanunun ile bu 
Kanuna uygun olarak çıkarılan Yönetmeliklerin 
teknolojik gelişmelere uygun olarak 
güncelleştirilmesi "cinsiyet ayrımcılığı", "çocuk 
istismarı" ve "şiddet" içerikli yayınlara 
uygulanan müeyyidelerin caydırıcılıktan uzak 
kaldığı göz önünde bulundurularak yaptırım 
gücünün arttırılmasına ve güncelliklerini 
yitirmeden uygulanabilmelerine yönelik 
düzenlemelerin yapılması, uygulanabilir bir 
mevzuatın yaratılması, 

TBMM, İlgili Devlet Bakanlığı 
RTÜK 

İlgili Kurum ve Kuruluşlar,

2. Avrupa Birliği Müktesebatının 
üstlenilmesine ilişkin (24 Temmuz 2003 tarih 
ve 25178 Mükerrer sayılı Resmi Gazete) 
Türkiye Ulusal Programında Kültür ve Görsel 
İşitsel Politikanın öncelikler bölümünde de yer 
alan; küçüklerin ve insan onurunun 
korunmasında güçlü ve etkili bir seviyenin elde 
edilmesine yönelik ulusal çerçeveleri 
geliştirerek Avrupa görsel-işitsel ve bilgi 
hizmetleri   endüstrisinin rekabet 

Yazılı ve Görsel-işitsel Medya 
Kuruluşları,(Kamu-Özel Ulusal 
Bölgesel ve Yerel), Yazılı Basın, 
Bilgi Hizmetleri ve Haber 
Ajansları 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
İlgili Kurum ve Kuruluşlar 
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edebilirliğinin  geliştirilmesi hakkındaki 24 
Eylül  1998 tarihli Konsey Tavsiye Kararı 
(31998H0560) Yeni medya hizmetlerinin 
gelişimi çerçevesinde öz-denetimin rolü 
hakkındaki 27 Eylül 1999 tarihli Konsey Sonuç 
Kararı (31999Y 1006(02) ilişkin olarak yayın 
kuruluşlarının kendi öz-denetim birimlerini 
kurarak bir an önce kamusal yayıncılığın gereği 
kendi sorumlu yayıncılık ilkelerini 
yerleştirmeleri, 
3. Yayın planlamasında, yayın genel   akışı 
içinde,yayın içeriğinde, çocuk istismarı ile 
cinsiyet ayırımı, şiddet, pornografi, kadını 
küçültücü, incitici ve önyargılı yayınların 
yapılmaması için yayın kanallarının kendi 
"ETİK” değerlerini yerleştirmeleri ve yayın 
kimliğini öne çıkarmalarının sağlanması, 

Yazılı ve Görsel-işitsel Medya 
Kuruluşları,(Kamu-Özel Ulusal 
Bölgesel ve Yerel), Yazılı Basın, 
Bilgi Hizmetleri ve Haber 
Ajansları 

İlgili Kurum ve Kuruluşlar 

4. Özellikle radyonun yaygın gücü ve tüm 
ailenin birlikte olduğu, televizyon izlediği 
saatlerde ve yayının genel akışında "Çocuk 
programları" özellikle "REKLAM 
KUŞAKLARI”nda çocuk istismarının 
önlenmesi, 

Yazılı ve Görsel-işitsel Medya 
Kuruluşları,(Kamu-Özel Ulusal 
Bölgesel ve Yerel), Bilgi 
Hizmetleri ve Haber Ajansları 

İlgili Kurum ve Kuruluşlar 

5. Tüm yayın kanallarında, yayın içeriği ve 
planlamasında; evde ve çalışan kadına yönelik 
hedef kitlesi belirlenen, kadının toplumsal 
dönüşümünü sağlayacak, bilgilendirici 
programların öne çıkarılarak çok sayıda 
izleyiciye, kadına ulaşması için izlenebilirliği 
yüksek zaman diliminin belirlenmesi, 
uygulanması, 

Yazılı ve Görsel-işitsel Medya 
Kuruluşları,(Kamu-Özel Ulusal 
Bölgesel ve Yerel), Bilgi 
Hizmetleri ve Haber Ajansları 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal  Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, Üniversiteler Kadın 
Araştırma ve Uygulama 
Merkezleri, İlgili Sivil Toplum 
Kuruluşları, 

6. Mevcut Yasa kapsamında, televizyonlarda 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 
yayından kaldırılan programlar yerine şiddete 
karşı duyarlılığı artırıcı, kaliteli ve olumlu 
mesajlar veren eğitici ikame programların 
oluşturulması konusunda çalışmalar yapılması,

RTÜK, Görsel Medya 
Kuruluşları, (Kamu-Özel Ulusal 
Bölgesel ve Yerel), Bilgi 
Hizmetleri 

İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

7. Başta program yapım ve yöneticileri olmak 
üzere televizyon programlarının üretiminin her 
aşamasında yer alan medya çalışanlarının "şiddete" 
ilişkin duyarlılıklarını arttırıcı "Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği" eğitimi almalarının sağlanması, 

Yazılı ve Görsel Medya 
Kuruluşları;( Kamu ve Özel 
Ulusal, Bölgesel ve Yerel) )Yayın 
Kuruluşları, 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

8. İzleyiciye medya karşısında "farkındalık"
kazandırılması ve bilinçli izleyiciler (öncelikle 
ebeveynler) oluşturulması konusunda çalışmalar 
yapılması ve izleyiciye medya okuryazarlığının 
kazandırılması için eğitim programlarının 
düzenlenmesi, 

RTÜK, Yazılı ve Görsel-işitsel 
Medya Kuruluşları,(Kamu-Özel 
Ulusal Bölgesel ve Yerel), Bilgi 
Hizmetleri ve Haber Ajansları 

İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 
Sivil Toplum Örgütleri 

9.Ülkemizde medyada karar mekanizmalarında 
cinsiyetçiliğin ortadan kaldırılması ve eşitliğin 
sağlanması, 

Yazılı ve Görsel-işitsel Medya 
Kuruluşları, (Kamu ve Özel 
Ulusal, Bölgesel, Yerel Yayın 
Kuruluşları), Haber Ajansları 
Basın Meslek Örgütleri

 

10. Medyanın kadın ve çocuğa yönelik 
"şiddetin" pekiştirilmesi ve ortadan 
kaldırılmasına ilişkin etkisini araştıran ve 
günümüzde büyük eksiklik olan araştırmaların 
yapılması 

RTÜK,
Görsel-işitsel Medya Kuruluşları, 
(Kamu ve Özel Ulusal, Bölgesel, 
Yerel Yayın Kuruluşları) 

Üniversiteler, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 
TÜİK, TRT, 

11. Sivil Toplum Kuruluşlarının    "Medya 
İzleme Grupları" oluşturması ve medyanın 
günü gününe izlenmesi oto kontrolün 
sağlanması, 

Basın Meslek örgütleri, Sivil 
Toplum örgütleri 

İlgili kuruluşlar 
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Basın Açıklamaları  

Üst Kurul Başkanının Açıklamaları

 
 

RTÜK Başkanı Dr. A. Zahid Akman: "Şiddetle mücadele konusunda duyarlılığı artırıcı,

bilinçlenmeyi sağlayıcı önlemlere ihtiyaç vardır." dedi. (7 Aralık 2005)  

Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Araştırılarak

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma

Komisyonu kitle iletişim araçlarındaki şiddet içerikli yayınlar konusunu görüşmek üzere

toplandı. 

Komisyon Başkanı Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin şiddetin önlenmesi konusunda

kitle iletişim araçlarına önemli görevler düştüğünü, bu nedenle komisyonun 7 Aralık 2005

tarihli toplantısına RTÜK Başkanı Dr. A.Zahid Akman’ın davet edildiğini, kendisinden

RTÜK’ün çalışmaları ve yayın denetimlerinin nasıl yapılacağı konusunda bilgi alacaklarını

ifade etti. 

RTÜK Başkanı Dr. A.Zahid Akman komisyona hitaben aşağıdaki konuşmayı yaptı: 

Sayın Başkan, 

Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Araştırılarak

Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma

Komisyonun Değerli Üyeleri,  

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, herkesin yaşama hakkını, bireyin

hür ve güvende oluşunu hükme bağlar ve hiç kimsenin şiddet, işkence, insanlık dışı ve 

aşağılayıcı davranışlara maruz bırakılamayacağını belirtir. Töre ve namus cinayetleri gerek

ülkemizde gerekse dünyada kadına karşı uygulanan şiddetin en uç noktasıdır. Töre ve

namus cinayetleri Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları  ve Ana Hürriyetleri 

Koruma Sözleşmesi ile Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine

(CEDAW) de aykırıdır. Temel nedeni eğitimsizlik olan töre ve namus cinayetleri, çağdaş

yaşamla bağdaştırılamaz. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde az gelişmiş bölgelerde töre ve 

namus cinayetlerine daha fazla rastlanmaktadır. Töre ve namus cinayetlerini önleme

http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=4f79cc26-0f9c-49ce-9e76-bf379c08a249�
http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id=17698b0b-7c1a-444d-90c5-d7c06fae06e7�
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konusunda atılacak en etkili adımlar eğitim düzeyini yükseltmek ve toplumda şiddetle

mücadele etme bilincini yaygınlaştırmaktır. Bu bakımdan genel olarak nerede uygulanırsa 

uygulansın (okulda, evde, sokakta),  hangi kesime (kadın, çocuk, genç, yaşlı, erkek)

yönelik olursa olsun tüm şiddet türlerine (sözel, duygusal, fiziksel) karşı geniş kapsamlı bir

karşı kampanya yürütülmesinin etkili olacağı düşünülmektedir.  

Sayın Üyeler, 

Toplumun şiddete duyarlılığının artırılması ve şiddetle mücadele bilincinin

yaygınlaştırılması bağlamında en önemli kitle iletişim aracının televizyon olduğu bir

gerçektir. Televizyon değişik yaş, meslek ve cinsiyet gruplarında, zevkleri ve sosyal 

konumları birbirinden büyük farklılıklar gösteren her kesimden izleyiciye yönelik

programlar sunan, kolay ulaşılabilirliği ve mesajlarının kolay anlaşılabilirliği  nedeniyle 

etki itibarıyla en güçlü kitle iletişim aracıdır. Kitle kültürünün yaygınlaşmasında önemli 

bir rolü olan televizyon bu yönüyle aynı zamanda etkili bir eğitim aracıdır. Bu nedenle

televizyon programlarında, haberlerde, film, dizi film gibi dramatik yapımlarda konuların

ele alınış biçimi önem arz etmektedir. Programlarda şiddetin bir davranış biçimi olarak 

genel kabul görmesini sağlayacak motiflerden kaçınılması yayın kuruluşlarının en önemli

sorumluluklarından biridir.  

Pek çok ülkede benzer kaygı ve çabalarla televizyonda yer alan şiddetten bireyi ve

özellikle çocuk ve gençleri korumak için bir takım yasal düzenlemelerin ve yaptırımların

uygulamaya konulduğu görülmektedir. Ancak, yaşamın bir aynası olan televizyonu sadece

yasal yaptırımlarla tamamen şiddetten arındırmak neredeyse imkansız olduğundan, burada

bireysel ve toplumsal sorumluluklardan söz etmek kaçınılmaz olmaktadır. Sorun, yasal

düzenlemelerin yanı sıra her kesimin, kurumun ve sektörün konu hakkında duyarlılık

göstermesini ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesini gerektirmektedir.         

Sayın Üyeler, 

Sözlerimin bu bölümünde, şiddete karşı duyarlılığın artırılmasına yönelik olarak Radyo ve

Televizyon Üst Kurulunun bir süredir yürüttüğü çalışmalar hakkında sizlere kısaca bilgi

vermek istiyorum. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yasal düzenlemelerin uygulamalarla 

desteklenmesinin, kamu yönetiminin, sektör temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve

bireylerin işbirliği içinde çalışmalarıyla mümkün olabileceği ve şiddete karşı toplumsal

duyarlılığın geliştirilmesi için de öncelikle eğitim olanaklarının artırılması gerektiği 

inancındadır. Aynı zamanda Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığının
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koordinatörlüğünde kurulan Şiddeti Önleme Platformunun da üyesi olan Üst Kurul,

konuya dikkat çekilmesine ve medya çalışanlarında şiddete karşı duyarlılığın artırılmasına 

yönelik bir ilk adım olarak, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve 25 Kasım Kadına

Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle 22 Kasım 2004 tarihinde bir

duyuru yayınlamıştır. Bu duyuruda, şiddetin yaygın bir problem olarak yaşamın her

alanında karşımıza çıktığı, dolayısıyla televizyonun da konusu olduğu vurgulanmış, gerçek

hayattan medyaya yansıyan ve her gün dozajı artan şiddet öykülerinin, şiddeti

meşrulaştırdığı ve izleyicileri duyarsızlaştırdığı belirtilmiştir. Ülkemizde özellikle çocuk 

izleyicilerin televizyon izleme sürelerine atıf yapılarak, her türlü şiddeti ve özellikle aile içi

şiddeti konu alan haber ve görüntülerin hak ettiği duyarlılıkta verilmesi, sağlıklı analizlerin

yapılmasına özen gösterilmesi istenmiştir, bu tür haberleri onaylayıcı, meşrulaştırıcı, 

hoşgörülü her türlü tanım ve yaklaşımdan kaçınılarak, şiddetin bireysel ve toplumsal

hayatımızda yaratacağı tahribatın her fırsatta gözler önüne serilmesinin önemi

vurgulanmıştır. 

Bu duyurunun ardından Üst Kurul 26 Kasım 2004 tarihinde İstanbul’da ulusal televizyon 

kanallarının yetkililerinin katıldığı bir panel düzenlemiştir. Panelde ulusal televizyon

kanallarının yetkililerine alanında uzman kişiler tarafından şiddet içerikli yayınların

etkileri ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Medyada Şiddete Duyarlılık

Paneli daha sonra kurumumuz tarafından kitap haline getirilmiş ve ilgililere arz edilmiştir. 

Sayın Üyeler, 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, şiddet içeren yayınlarla mücadele aşamasında, yayın

kuruluşlarının yöneticilerinin şiddete duyarlılıklarının artırılmasının yanı sıra televizyon

izleyicilerinin de şiddete duyarlılıklarının artırılmasına yönelik olarak, Şiddeti Önleme

Platformuna okullarda medya okur yazarlığı eğitimi verilmesi önerisini sunmuştur. Bu 

önerinin hayata geçmesi halinde şiddet içerikli yayınlar karşısında dezavantajlı konumda

olan çocuklara ve gençlere gerekli bilgilerin verilmesi, program seçiciliklerinin artırılması

ve zararlı yayın içeriğinden en üst düzeyde korunmalarının sağlanması hedeflenmektedir. 

Bu konuda bir başka çalışmamız da Akıllı İşaretler isimli koruyucu sembol sistemidir.

Çocukların ve gençlerin zararlı yayınlardan korunmalarına, televizyon programları

arasında bilinçli seçimler yapmalarına, ana-babaların kitle iletişim araçlarının zararlı 

içeriklerinden küçükleri koruma çabalarında desteklenmelerine yönelik olarak geliştirilen

“Akıllı İşaretler” koruyucu sembol sistemiyle ilgili çalışmalar son aşamaya getirilmiştir.
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Ancak, bundan önce yapılan çalışmalarda yayıncıların görüşlerinin yeterince yer 

almaması, Avrupa ülkelerindeki uygulamaların Türkiye koşulları göz önünde

bulundurulmaksızın olduğu gibi alınması nedeniyle sistemin uygulanması kısa bir süre

ertelenmiştir. 2006 yılının ilk aylarından itibaren bu uygulamaya geçilmesi 

planlanmaktadır.   

Sayın Üyeler,  

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yerel ve bölgesel yayın kuruluşlarına hitaben

periyodik olarak düzenlenen eğitim seminerlerinde de yayınların 3984 Sayılı Yasada

belirlenen yayın ilkelerine uygun olarak yapılması bağlamında şiddet içerikli yayınlarla 

mücadele konusu da ele alınmaktadır. 2004 yılında Kars, Kayseri, Ankara, Gaziantep,

Denizli ve Edirne’de, 2005 yılında ise İzmir, Antalya, Samsun, Bursa ve İstanbul’da olmak

üzere toplam on bir ilde 961 yayın kuruluşunun temsilcilerine yönelik bölge toplantıları 

düzenlenmiştir. Bu toplantıların en sonuncusu 3-4 Aralık 2005 tarihlerinde İstanbul’da 

yapılmıştır. Toplantılarda yayın kuruluşlarının temsilcilerine hem Radyo ve Televizyon

Üst Kurulunun çalışmaları hakkında hem de genel olarak yayıncılık alanındaki hukuki ve

teknik konular, dünyadaki uygulamalar, yayın ilkeleri, yayıncılık ahlakı, yayıncıların idari,

mali, teknik ve hukuki sorumlulukları ve yayınlarda Türk Dilinin doğru ve güzel

kullanılması  konularında bilgiler verilmektedir.   

Sayın Üyeler, 

Televizyon kanallarında yayınlanmakta olan bazı yarışma programlarında yaşanan şiddet

olayları ile gerçek yaşam öykülerinden yola çıkılarak hazırlanmış olan kadınlara yönelik

programlarla bağlantılı olarak meydana gelen cinayet vakaları üzerine Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulunun talebi ile Üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki

psikiyatr, psikolog ve sosyologlardan oluşan özel bir çalışma grubu tarafından,

“Televizyon Programlarındaki Şiddet İçeriğinin, Müstehcenliğin ve Mahremiyet 

İhlallerinin İzleyicilerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri” isimli rapor

hazırlanmıştır. Üst Kurul, çalışmalarını söz konusu rapordaki tespitleri göz önünde

bulundurarak sürdürmüş olup, gerek kamuoyunun gerekse yayın kuruluşlarının istifadesi 

amacıyla rapor www.rtuk.org.tr adresindeki web sayfamızda yayımlanmaktadır. 

Sayın Üyeler 

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4.

http://www.rtuk.org.tr/�
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maddesinin (b) bendi ile “Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı

sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik eden veya

toplumda nefret duyguları oluşturan yayınlara imkân verilmemesi”, (s) bendi ile “Program

hizmetlerinin bütün unsurlarının insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olması”,

(u) bendi ile, “Kadınlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karşı şiddetin ve ayrımcılığın

teşvik edilmemesi” ve (v) bendi ile de, “Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya 

ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması” öngörülmektedir.   

Ayrıca söz konusu yasaya dayanılarak çıkarılmış olan Radyo ve Televizyon Yayınlarının

Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte de yayınların şiddet içeremeyeceğine ilişkin açık

hükümler bulunmaktadır. Yönetmeliğin 5. maddesinin; 

(s) bendi ile “Program hizmetlerinin bütün unsurları, insan onuruna ve temel insan

haklarına saygılı olmalıdır. İnsanların ölüm anları ve benzeri durumlar, duygu sömürüsüne

yol açacak biçimde verilmemelidir. Yayınlarda, sebepsiz korkular ve çelişkili duygular 

yaratacak, kaderciliğe veya intihara yönlendirecek unsurlara yer verilmemelidir” hükmü, 

(t) bendi ile “Cinsel duyguları sömürmeye yönelik, bireyleri cinsel meta olarak gösteren,

insan bedenini cinsel tahrik unsuruna indirgeyen, toplumsal yaşam alanı içinde 

sergilenemeyecek mahrem söz ve davranışlar içeren yayınlar yapılmamalıdır” hükmü, 

(u) bendi ile “Kadınlara, güçsüzlere ve küçüklere karşı her türlü ayrımcılık, fiziksel ve

psikolojik şiddet teşvik edilmemelidir. Aile içi şiddet, dayak, cinsel taciz, tecavüz gibi 

konuları meşrulaştırıcı, hafifletici ve kışkırtıcı, toplumsal hayatta ve aile içinde bireyler

arası eşitsizliği onaylayan, kadının rıza, onay ve temsiliyet hakkı ve isteklerini yok sayan

yayın yapılmamalıdır. Çocukların fiziksel, duygusal veya cinsel istismarı, ya da çocuk

emeğinin sömürüsü özendirilmemelidir. Yayınlarda, insanların bedensel ve zihinsel

engelleriyle ilgili duyarlılıkları dikkate alınmalı, engelli izleyicilerin yayınları izlemelerini

sağlamak amacıyla (işaret dili, alt yazı vb.) gerekli düzenlemelerin yapılmasına özen

gösterilmelidir. Hayvanlara karşı şiddet içeren görüntüler hiçbir şekilde

yayınlanmamalıdır” hükmü,  

(v) bendi ile “Yayınlar şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı 

nitelikte olmamalıdır. Şiddete karşı birey ve toplumu duyarsızlaştıran, insanları şiddet

kullanmaya yönelten, özendiren yayın yapılmamalıdır. Haber, haber program veya güncel

programlarda şiddet unsuru taşıyan görüntüler flulaştırma ve benzeri tekniklerle, sadece 

olayın gerektirdiği ölçüde aşırıya kaçmadan kullanılmalıdır. Şiddet unsuru ağırlıklı
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dramatik yapımlar, çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenmemeleri için, önceden sesli/yazılı

uyarılarda bulunulması kaydıyla, ancak saat 23.00 ile 05.00 arasında yayınlanmalı, bu tür 

programların tanıtım duyurularında şiddet içeren bölümler kullanılmamalı ve bu duyurular

saat 21.30'dan sonra yapılmalıdır” hükmü, 

(y) bendi ile “Suç örgütlerinin eylemlerini ve hedeflerini bu kişi veya örgütlere haksız

çıkar sağlayacak şekilde ele alan veya örgütün korkutma, sindirme, yıldırma gücünü

artıracak ya da baskı, tehdit ve korku yaratarak kendi otoritelerini oluşturmalarına yol

açacak nitelikte yayın yapılmamalıdır” hükmü,  

(z) bendi ile “Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek 

türden programlar, korunması gereken izleyici kitlenin seyredebileceği zaman ve saatlerde

yayınlanmamalıdır. Yayınlarda ilgi çeken kişi veya karakterler, çocuk ve genç izleyicileri

özendirerek, onların duygusal, ahlaki ve sosyal gelişmelerini olumsuz yönde

etkileyebilecek biçimde gösterilmemelidir. Tür ve içerik gereği; cinsellik, şiddet ve

olumsuz örnek alınabilecek davranışlar (kumar, alkol, uyuşturucu kullanımı, kötü dil,

intihar vb.) içeren yayınlar, saat 23.00 ile 05.00 arasında, farklı yaş grupları gözetilerek,

sesli/yazılı uyarılar yapılmak suretiyle yayınlanmalıdır. Bu tür programların tanıtım

duyurularında, şiddet, cinsellik vb. içeren bölümler kullanılmamalı ve bu duyurular saat

21.30’dan sonra yapılmalıdır” hükmü öngörülmektedir. 

Yayın ilkelerinin ihlali halinde ihlali yapan kuruluşa 3984 Sayılı Yasanın 33. maddesi

gereğince Üst Kurulca, uyarı/özür dileme, program durdurma ve para cezası müeyyideleri

uygulanır. Söz edilen yayın ilkelerinin ihlal edilmesi nedeniyle yayın kuruluşlarına 

müeyyide uygulanmasına yönelik çok sayıda Üst Kurul kararı bulunmaktadır. Bu

bağlamda 3984 Sayılı Yasanın 4. maddesinin (s), (u), (v), (z) bentleri kapsamında 131

müeyyide kararı alınmıştır. Bunların büyük bir bölümü uygulanmış, bir kısmı ise idari 

yargı aşamasındadır.  

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hem düzenleyici hem de denetleyici işleve sahip bir

kurumdur. Bu nedenle uygulamaları, yasayı ihlal eden kuruluşlara müeyyide

uygulamaktan ibaret değildir. Zaten yalnızca müeyyide uygulamakla sonuç alınması da 

beklenemez. Bu nedenle şiddetle mücadele konusunda duyarlılığı artırıcı, bilinçlenmeyi

sağlayıcı önlemlere ihtiyaç vardır. Bilindiği gibi 3984 Sayılı Yasanın 33. maddesine göre,

“Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, ilgili 

kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve



 

127 

 

 

çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlakî gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla

mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar

yayınlanır.” Söz konusu kanun hükmü kapsamında Kadının Statüsü ve Sorunları Genel

Müdürlüğü imkanları dahilinde hazırlatılabilecek eğitim amaçlı belgesel veya drama

programlarının, yayını durdurulan programların yerine televizyonlarda yayınlanmaları

mümkündür. Bunun dışında eğitim ve kültür programları kapsamında da bu tür eğitici

programların RTÜK’ün de onayı alındıktan sonra televizyonlarda yayınlanmalarının

sağlanması söz konusu olabilecektir.  

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (7 Aralık 2005) 

http://www.rtuk.org.tr/sayfalar/IcerikGoster

 


	AÇIKLAMALAR
	AÇIKLAMALAR

