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Namus, Türkçe Sözlük’te; “1. Bir toplum içinde ahlak kurallarına karşı beslenen bağlılık, iffet 2. 
Dürüstlük, doğruluk.” şeklinde tanımlanmaktadır. Türkiye bağlamında ise, namus, cinsiyetçi bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. “Namus cinayetleri” ise kadınlara yönelik cinsel şiddetin bir türüdür. Aslında birçok 
durumda namussuzluk, kadınların kendileri için öngörülen namus kalıplarının dışına çıkmaları olarak 
yorumlanabilir. İstanbul Sözleşmesi, madde 12/5’te, taraf devletlerin sözde “namus” kavramını, bu sözleşme 
kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak kullanılmamasını temin edeceklerini, madde 42/1’de 
ise, tarafların, sözleşme kapsamında yer alan herhangi bir şiddet eyleminin gerçekleşmesini müteakiben 
başlatılan cezai işlemlerde sözde ‘namus’ ’un bu eylemlerin gerekçesi olarak görülmemesi için gerekli yasal 
veya diğer tedbirlerin almaları gerektiğini açıkça belirtmektedir. 

5287 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 82 nci maddesinde ise kasten öldürmenin nitelikli halleri 
belirtilmiştir. 82/1 (k) bendinde “töre saikinden” bahsedilmiş olup sözde “namus” adına işlenen cinayetler madde 
kapsamında belirtilmemiştir. Ancak töre saiki ile işlenen cinayetler ile sözde “namus” sebebiyle işlenen 
cinayetler incelendiğinde hükümler ile korunan yararlar bağlamında bir farklılık görülmemektedir. Tam aksine 
töre saikleri genellikle belli alanlarla sınırlı olurlarken, sözde namus adına işlenen cinayetler tüm ülke 
topraklarında kendine yer bulmaktadır. İki durumda da kadınlar toplumun namus anlayışı nedeniyle 
cezalandırılmakta, öldürülmektedirler. Kadınlar toplum değerleri içerisinde kendilerine yer edinmeye çalışmakta 
ve bu durumun manevi yükümlülüğünü omuzlarında yeterince hissetmekteyken bir de toplum tarafından 
oluşturulan namus algısına uymazlarsa yaptırımı ile karşılaşmaktadırlar. Üstüne üstlük töre cinayetleri 
ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılırken araştırmalara göre namus adına işlenen cinayetlerin çoğunda 
haksız tahrik indirimi uygulanmakta ve çok daha az cezaya hükmedilmektedir.  

5287 sayılı Türk Ceza kanunu hükümleri sözde “namus” adına yapılan şiddet eylemlerinin gerekçe 
olarak kullanılmasını engellemekte yetersiz kalmaktadır. Bu bildiride sözde “namus” kavramı ve kapsamı, 
İstanbul Sözleşmesindeki hükümlerle korunması amaçlanan haklar ve Türk Ceza Kanununda bu doğrultudaki 
hükümler ve uygulamaları karşılaştırılacaktır.  
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SO-CALLED “HONOR” CONCEPT:THE COMPARISON OF THE “COUNCIL OF 
EUROPE CONVENTION ON PREVENTING AND COMBATING VIOLENCE 

AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE” AND “THE TURKISH 
CRIMINAL CODE”   
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The honor can be defined in Turkish Dictionary as; “1. Commitment to morality in a society, chastity, 
or 2. Honesty, correctness”. In the context of Turkey, the honor emerges as a gendered concept. “Honor killings” 
is a form of sexual violence against women.  In fact, dishonesty can be interpreted as being out of honor patterns 
for women in many cases.According to the Article 12/5 of the Council of Europe Convention, the States parties 
shall ensure that the so-called “honor” concept cannot be used as a justification for any act of violence under this 
convention;  and the Article 42/1 clearly states that the parties shall take the necessary legislative or other 
measures in order to prevent the so-called “honor” concept not being considered as a justification for such acts in 
criminal proceedings initiated by following the conduct of any  violence act within the scope of this convention.  

According to Article 82 of Turkish Criminal Code No. 5287, the qualified situations of willful murder 
are stated. In section 82/1 (k), “honor inducement” is mentioned but the killings committed depending on the so-
called “honor” are not mentioned in the article. However, there is no difference between the provisions and the 
protected benefits when considering the killings committed depending on the so-called “honor” and the killings 
committed depending on the honor inducement.  While the honor inducement is limited to certain areas, the 
killings committed depending on the so-called honor are available in the territory of the whole country. In both 
cases, women are punished and killed because of the honor perception of the societies.  Women try to gain a 
place for themselves in their society values and they feel the moral obligation but they will meet sanctions if they 
do not respect the sense of honor created by society. On the other hand, honor killings are punished with 
aggravated life imprisonment. According to the researches, unjust provocation is applied for many killings 
committed depending on the honor and less punishment is imposed.  

The provisions of the Turkish Criminal Code No. 5287 are not sufficient to prevent the use of violence 
acts as justification, which are committed depending on the honor. In this study, the  so-called honor concept, its 
scope, the rights intended to be protected by the provisions of the Council of Europe Convention and the 
provisions and practices of the Turkish Criminal Code will be compared.  
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