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 Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten öldürme suçunun nitelikli hale getiren "töre saiki" kavramının 

kanunda bir tanımının olmaması, ilgili maddenin gerekçesinde töreye ilişkin yeterli açıklamaların olmaması bu 

kavramdan ne anlaşılması gerektiği konusunda belirsizliklere neden olmaktadır. Törenin esasen hukuki bir 

karşılığının bulunmaması, nelerin töre olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda yaşanan belirsizlik töreyi, 

"toplumun beklentileri", "namus" gibi kavramlarla açıklama çabalarına neden olmaktadır. Eril bir bakış açısının 

hâkim olduğu yargı mercilerinde bu kavramlar cinsiyetçi ifadelere dönüşmektedir. Bu bakımdan töre saikiyle 

işlenen kasten öldürme suçuna ilişkin Yargıtay kararları istikrarlı hale gelememektedir. 

 Bu çalışmada "töre saikiyle" kasten öldürme suçuna ilişkin verilen Yargıtay kararları kronolojik olarak 

ele alınarak bu kararlarda yaşanan değişim incelenecektir. Bu amaçla incelenen kararlar hem güncellik hem de 

inceleme kolaylığı açısından 2005-2018 tarihinde verilen kararlar ile sınırlandırılmıştır. Bilhassa "töre saiki" 

kavramının yorumlanışı, failin bu saikle hareket edip etmediğine ilişkin getirilen ya da kaldıran ölçütler Yargıtay 

kararları esas alınarak değerlendirilecektir. 
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A Study on the  Evolution of the Judgements of the Appeal Court On Customary Killing  

The concept of customary killing which regulated in the Turkish Penal Code is an aggravated homicide 

renders undefined legal concept, since there is no defination and justification of releated article of customory 

killing. Due to lack of a legal definition of a custom, vagueness of what is accepted as a custom tends to 

explaining it as a "honor" or an"expectation of the public". These concepts turn into gendered discourse in 

judicial authorities that have dominated a masculine perspective. In this respect judgements of the Appeal Court 

on customary killing can not be steady. 

In this study the judgements of the Appeal Court on customary killing is considered chronologically and 

examined evolution of these judgements. For this purpose examined judgements are limited between 2005-2018 

in terms of both currentness and convenience of examination. In particular, it is examined based on judgements 

of the Appeal Court, interpretation of the concept of “customary killing”, determine criteria on whether or not 

the perpetrator acted with this motive. 
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