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ÖZET

Hukuk devleti ilkesinin en önemli öğelerinden birisi ceza sorumluluğuna ilişkin temel 
ilkelerin güvence altına alınmış olmasıdır. Anayasaların kişi hak ve hürriyetlerinin korunması 
konusunda temel yasa metinleri ve normlar hiyerarşisi içinde de en üstün kaynak olmaları 
göz önüne alındığında, ceza sorumluluğuna ilişkin değerlerin anayasalarda düzenleniş şekli 
önem kazanmaktadır. Bu makalede genel anlamda yargı kararları ışığında 1982 Anayasasının 
konuya yaklaşımı değerlendirilmiştir.
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ABSTRACT

One of the most important principles of the rule of law is to ensure the basic principles of 
the criminal liability. Taking into consideration of the constitutions, which are the basic 
law drafts in the legislative hierarchy about protecting the basic rights, freedoms and persons 
rights, the rectification of the criminal liability in constitutions becomes important. In this 
article, the approach of the 1982 Constitution to the subject is generally evaluated under 
the frame work of the court decisions.

Keywords: The 1982 Constitution and the criminal law, Turkish Criminal Code and 
the 1982 Constitution, the basic principles of the crime and punishment in the 1982 
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♦♦♦♦

GİRİŞ

Anayasa bir devletin temel kuruluşunu, örgütlenişini ve işleyişini düzenleyen 
kuralları göstermektedir.1 Kelime anlamı olarak düşünüldüğünde de “anayasa” 

* Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD Başkanı, cetinarslan@
hacettepe.edu.tr

** Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, fatih4567@hotmail.com
1 Mümtaz Soysal, Anayasaya Giriş, İmge Kitabevi, Ankara 2011, s. 27; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, 

Mimoza Yayınları, Konya 2008, s. 3-13; Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 
2006, s. 4-5; Şeref İba, Anayasa Hukuku ve Siyasal Kurumlar, Turhan Kitabevi, Ankara 2008, s. 1-5.
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sözcüğünün anlamı öbür yasalardan daha temelli, daha kapsamlı, onlara esas olan 
yasa anlamına gelmektedir.2 Dolayısıyla anayasa, sadece düzenleme altına aldığı 
konuları değil, başka birçok konuyu da bünyesinde barındırmaktadır. Anayasalar 
yalnızca devletlerin temel yapılarını, örgütlenişini göstermekle kalmamakta, 
çıkarılacak olan yasaların uymak zorunda olduğu temel ilkeleri de belirlemektedir. 
Anayasa ile düzenleme altına alınan en önemli konulardan birisi de devlet karşısında 
bireylerin hak ve hürriyetleridir. Zaten bir anayasadaki temel ilkeler de daha çok 
vatandaşların temel hak ve hürriyetleri ile ilgili olmakta ve anayasanın kendisi de, 
bu hak ve özgürlükleri koruyucu yaşamsal önemi haiz bir belge haline gelmektedir.3 
Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan siyasal gelişmeler doğrultusunda 
yapılan anayasalarda, temel amaç olarak sadece hak ve hürriyetler güvence altına 
alınmamış, aynı zamanda uzun bir zaman dilimi içerisinde edinilen kazanımlar da4 
korunmaya çalışılmıştır.5 Bu süreç, hukukun üstünlüğüne dayanan, yani devletin 
tüm işlemlerinde hukuka uygun davranmasını güvence altına alan, bu uygunluğun 
bağımsız, tarafsız yargı organlarınca denetimini sağlayan hukuk devleti ilkesini ve 
bu amaçla bağlantılı anayasa hükümlerini beraberinde getirmiştir. 

Kazuistik bir yöntemle hazırlanan 1982 Anayasası da6 temel hak ve özgürlükleri 
koruma altına almış ve bu güne kadar da birçok değişiklik geçirmiştir.7 1982 Anayasası 
38. maddesi hükmü ile hukuk devletinde olması gereken ilkeler doğrultusunda, 
suç ve cezalara ilişkin çok önemli hususları düzenleme altına almıştır. Anılan 
düzenlemeye göre, “Kimse, işlendiği zaman yürürlülükte bulunan kanunun suç 
saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o 
suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Suç ve ceza zamanaşımı ile 
ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da bu fıkra uygulanır. Ceza ve ceza yerine 
geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya 

2 Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2008, s. 13-15.
3 Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1992, s. 8-9; Ferman 

Demirkol, Anayasa Hukuku Ders Notları, Filiz Kitabevi, İstanbul 2011, s. 23-24; Kemal Dal, Anayasa 
Hukuku, Alter Yayınları, Ankara 2006, s. 7.

4 Daha ayrıntılı bilgi için bkz., , Münci Kapanı, Kamu Hürriyetleri, Yetkin Yayınları, Ankara 1993, s. 
17-38.

5 Süheyl Batum, Anayasa ve İnsan, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul 2011, s. 194-196; Şükrü Karatepe, 
Anayasa Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara 2013, s. 7.

6 1982 Anayasası, bir önceki Anayasamız olan 1961 Anayasasına göre hayli uzun ve ayrıntılıdır. Bkz., 
Bülent Tanör, İki Anayasa, Beta Yayınları, İstanbul 1986, s. 97-108; Ergun Özbudun, Türk Anayasa 
Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2011, s. 57-58.

7 1982 Anayasası, 17.5.1987 tarih ve 3361 sayılı Kanun, 8.7.1993 tarih ve 3913 sayılı Kanun, 23.7.1995 
tarih ve 4121 sayılı Kanun, 18.6.1999 tarih ve 4388 sayılı Kanun, 13.8.1999 tarih ve 4446 sayılı 
Kanun, 3.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanun, 21.11.2001 tarih ve 4720 sayılı Kanun, 27.12.2002 
tarih ve 4777 sayılı Kanun, 7.5.2004 tarih ve 5170 sayılı Kanun, 21.6.2005 tarih ve 5370 sayılı Kanun, 
29.10.2005 tarih ve 5428 sayılı Kanun, 13.10.2006 tarih ve 5551 sayılı Kanun, 10.5.2007 tarih ve 
5659 sayılı Kanun, 31.5.2007 tarih ve 5678 sayılı Kanun, 9.2.2008 tarih ve 5735 sayılı Kanun ve 
nihayet 12.09.2010 tarih ve 4709 sayılı Kanun ile değişikliklere uğramıştır.



The Consideration of the Basic Principles of the Crime and  
Punishment in the 1982 Constitution Under the Frame Work of the Court Decisions

Assoc. Prof. Dr. Çetin ARSLAN – Dr. Fatih ÖZKUL

41

TAAD, Yıl: 4, Sayı: 15 (Ekim 2013)

kadar, kimse suçlu sayılamaz. Hiç kimse kendisini veya kanunda gösterilen yakınlarını 
suçlayıcı bir beyanda bulunmaya ve bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. Kanuna aykırı 
olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez. Ceza sorumluluğu şahsidir. 
Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden 
dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez. 
İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. 
Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir. 
Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın getirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere 
vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.” 

Çalışmada hukuk devleti ilkesiyle bağlantılı olarak, 1982 Anayasasında suç ve 
cezaya ilişkin temel ilkelerin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmış, bu kapsamda 
konuya giriş mahiyetinde ve çok genel sınırlar çerçevesinde hukuk devleti ilkesi 
irdelenmiştir. Daha sonra ilgili anayasa normları ceza hukuku genel hükümleri, 
Yargıtay Ceza Genel Kurulu (CGK), Ceza Daireleri ve Anayasa Mahkemesi (AYM) 
kararları da göz önüne alınarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.8

I.  hUKUK DEVLETİ

A. hukuk Devleti Kavramı

1982 Anayasasının 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri arasında 
sayılan hukuk devleti ilkesi, bütün uygar demokratik rejimlerin temel özelliklerinden 
biridir. Bu kavram, vatandaşların hukuki güvenlik içinde bulunmaları yanında, 
Devletin eylem ve işlemlerinde hukuk kurallarına uygun davranmak zorunda 
olduğunu anlatır. İnsan hakları ve hukuk devleti düşüncesi, kültürlere ve çatışan 
dünya görüşlerine ortak bir hedef olarak yaygın biçimde nüfuz etmektedir. Dünyanın 
tüm insanları, kendi toplum sistemlerinin sağladığından daha nitelikli özgürlük 
ve güvenlik düşleyebilmektedir. Hukuk devletinin siyasal ve toplumsal koşulları, 
birer model olarak çeşitli toplumlara yayılmaktadır.9 Bu tip toplum modellerine 
kavuşmuş ülkeler, diğer toplumlar karşısında üstün bir konumda yer almaktadırlar.10 
Hukuk dilinde “hukuk devleti” deyimi, devletin kendisini hukuk kurallarıyla bağlı 
saymadığı “polis devleti” kavramının karşıtı olarak kullanılmaktadır.11 Vatandaşların 
devlete yani egemen güce güvenmeleri, demokrasi içerisinde ve kendi kişiliklerini 
korkusuzca geliştirebilmeleri, ancak gerçek anlamda bir hukuk devletinin olması 
halinde mümkündür.

8 Atıf yapılan Yargıtay CGK ve Ceza Daireleri kararları konuyu anlatan örnek kararlar olup, 2005 
tarihi öncesi kararlara bizzat CGK ve Ceza Dairelerinden, 2005 tarihi sonrası kararlara ise Ulusal 
Yargı Ağı Bilişim sisteminden (www, uyap.gov.tr) ulaşılabilir.

9 İlhan Özay, Günışığında Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul 2002, s. 9-17.
10 Hayrettin Ökçesiz, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, Alkım Yayınevi, İstanbul 1996, s. 148.
11 Metin Günday, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, Ankara 2013, s. 55.
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Hukuk devleti ilkesi ilk olarak, devletin işlemlerini yerine getirirken hukuk kurallarına 
bağlı olması gerektiğini ifade eder.12 Hukuk kurallarına bağlılığı sağlayacak mekanizma 
ise, devletin eylem ve işlemlerinin yargı denetimi altında bulunmasıdır. Bunun 
sonucu olarak da yasama ve yürütme işlemlerinin yargı denetimi altında bulunması 
gerektiği akla gelir.13 Hukuk devleti kavramı, Anglo-Sakson hukukunu benimseyen 
ülkelerin dillerinde hukukun üstünlüğü biçiminde yer almıştır. Bu terimle de 
anlatılmak istenen, devlet düzeninin hukuk üzerine kurulu olması, devletin hukuk 
tarafından yönetilmesi, eylem ve işlemlerinin yargı denetimine açık olmasıdır.14 
Hukuk devletinin mücadelesinin yapıldığı geçen yüzyıllarda, yürütme organı 
genellikle kral ve onun bakanlarından oluştuğu için, bu dönemlerde kişi haklarına 
karşı saldırının, ancak yürütme organından gelebileceği, dolayısıyla vatandaşların 
hukuki güvenliğinin sağlanabilmesi için yürütme organını hukukla bağlamanın 
gerekli ve yeterli olduğu düşünülmüştür.15 Kişi haklarının, milli iradeden doğan 
yasama organına karşı da korunması gerektiği düşüncesi ise, tarihsel bakımdan daha 
sonraları ortaya çıkan ve benimsenen bir görüş olmuştur.16 Yasama organının yargısal 
denetimi bazı demokratik ülkelerde henüz kabul edilmediği halde, yürütmenin 
yargısal denetimi hemen hemen bütün demokratik ülkelerde yerleşmiş bir kural 
haline gelmiştir.17 Hukuk devletinin başlıca varlık şartları şu şekilde sıralanabilir:

1. Yürütme İşlemlerinin Yargısal Denetimi

Yürütme organının eylem ve işlemlerinin yargısal denetimi konusunda iki sistem 
vardır. Bunlardan ilki, denetimi genel yargı organlarına bırakan ve özellikle Anglo-
Sakson ülkelerinde uygulanan, adli idare veya yargı birliği sistemidir.18 Bu sistemde 
genel mahkeme niteliğinde olan yargı organı, devletle fert arasındaki hukuki 
uyuşmazlıkları, tıpkı fertler arasındaki hukuki uyuşmazlıklar gibi çözmektedir. 
İkinci sistemde ise, yürütmenin eylem ve işlemlerinden doğan hukuki ihtilafların 
çözümü, genel mahkemelere değil, idare mahkemelerine bırakılmıştır. İdari yargı 
adı verilen bu sistem, Fransa’da doğmuş ve oradan diğer Kara Avrupası ülkelerine 
yayılmıştır.19Hukuk devleti ilkesi açısından, gerek adli idare gerekse idari yargı 
sistemleri benimsenmiş olsun, anılan ilkenin gerçekleşmesi için önemli olan, 

12 Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Dersleri Cilt: I, Mimoza Yayınları Konya 2009, s. 11-13.
13 Soysal, 1992, s. 245-258.
14 Anayasa Mahkemesi de hukuk devletini, “insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyucu adil bir 

hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmekle kendisini yükümlü sayan, bütün işlem ve eylemleri 
yargı denetimine bağlı olan devlet” şeklinde tanımlamıştır, Bkz., 25.05.1976 gün, 1976/1 esas, 
1976/28 sayılı karar. Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi, Sayı:14, s. 189.

15 Şeref Gözübüyük-Turgut Tan, İdare Hukuku Cilt: I (Genel Esaslar), Turhan Kitabevi Yayınları, 
Ankara 2006, s. 38.

16 Artun Ünsal, Siyaset ve Anayasa Mahkemesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 
Ankara, 1989, s. 29.

17 Yılmaz Aliefendioğlu, Anayasa Yargısı, Yetkin Yayınevi, Ankara 1997, s. 37-38.
18 Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2009, s. 104-108.
19 Kemal Gözler, İdare Hukukuna Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa 2008, s. 303.
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yürütmenin eylem ve işlemlerinin bağımsız yargı organlarınca denetlenmesidir.20 
Bu denetim sağlandıktan sonra, denetimi yapan mahkemenin genel mahkeme veya 
idare mahkemesi olması hukuk devleti açısından önem taşımaz.21 Nitekim hukuk 
devleti, adli idareyi benimseyen Anglo-Sakson ülkelerinde olduğu kadar, idari 
yargıyı benimseyen Kara Avrupası ülkelerinde de mevcuttur.22

Bununla birlikte, hangi denetim sistemi benimsenmiş olursa olsun, yürütmenin 
bazı eylem ve işlemleri çeşitli yollarla yargı denetimi dışında bırakılmışsa, hukuk 
devleti ilkesinin zedelendiği sonucuna ulaşılması gerekir. Hukuka uygun olmayan 
bir idari işlemin, ne gerekçe ile olursa olsun yargı denetimi dışında bırakılması 
hukuk devleti ilkesi ile bağdaştırılamaz. 23

İdari yargının yerindelik denetimi değil, ancak kanunilik veya hukuka uygunluk 
denetimi yapabileceği; idari yargı kararının idari eylem ve işlem niteliğinde olamayacağı 
ve bu kararın gereğini yerine getirecek yeni bir işlem yapma görevinin idari yargıya 
değil, idareye ait olduğu; idari yargının, kanun çerçevesi içinde idareye takdir hakkının 
tanındığı durumlarda, bu takdirin yerindeliğini denetleyemeyeceği idare hukukunun 
öteden beri yerleşmiş ve herkesçe bilinen ilkeleridir.24 Ancak, idari yargının mahiyetinden 
doğan sınırlar içinde, idari yargının hukuka uygunluk denetimi yapma yetkisini 
sınırlayıcı herhangi bir kural, hukuk devleti anlayışına aykırı olacaktır.25

20 Gözübüyük-Tan, 2006, s. 42.
21 Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2010, s. 813.
22 Metin Yüksel, “Avrupa Birliği’nde Hukuk Devletinin Unsurları”, Hukuk Devleti, Adres Yayınları, 

Ankara 2008, s. 579-581.
23 1924 Anayasası döneminde Danıştay, yürütmeye ait bazı işlemleri siyasal nitelikte görerek yargı 

denetimi yapmaktan kaçınmıştır. 1961 Anayasası 114. maddesi ile “İdarenin hiçbir eylem ve işlemi, 
hiçbir halde yargı denetimi dışında bırakılamaz.” hükmünü getirerek hukuk devleti ilkesinin 
uygulanmasını kuvvetlendirmiştir. 1961 Anayasasının 114. maddesinin ilk fıkrası 1971 
yılında geçirdiği değişiklik ile “İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır.” 
haline getirilmiş ve bu hüküm 1982 Anayasasının 125. maddesinde de aynen korunmuştur. Ancak, 
1982 Anayasasının 125. maddesinin ilk halinde bu kurala istisnalar getirilmiştir. Buna göre, 
“Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şuranın kararları yargı denetimi 
dışındadır.” 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile 125. maddenin 2. fıkrasına “Ancak, Yüksek 
Askeri Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme 
kararlarına karşı yargı yolu açıktır.” cümlesi eklenmiştir. Yine 2010 yılında yapılan değişiklik 
ile 159. madde uyarınca yargı yolu kapalı olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 
meslekten çıkarma cezalarına ilişkin kararları ve 129. madde uyarınca yargı denetimi 
dışında bırakılan uyarma ve kınama cezalarına ilişkin disiplin cezaları yargı denetimine 
tabi kılınmıştır.

24 Gözler, 2010; Yüksel, 2008, s. 302. 1982 Anayasası, 2010 değişikliği öncesi 125. maddesinin 4. 
fıkrasında “Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. Yürütme 
görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari 
eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.” hükmünü 
ihtiva etmekteydi. 2010 değişikliği ile anılan maddeye, “Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin 
hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz.” 
şeklinde yeni bir fıkra eklenmiştir.

25 Hasan Nuri Yaşar, İdari Yargı İdari Yargıç Yargısal Emir, XII Levha Yayınları, İstanbul 2013, s. 64-90.
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2. Yasama İşlemlerinin Yargısal Denetimi

Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi, hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olsa 
da, hukukun üstünlüğünü ve vatandaşların hukuki güvenliğini sağlamaya yetmez. 
Çünkü yürütme işlemlerinin yargısal denetimi sonuç olarak, yürütme işlemlerinin 
kanunlara uygunluğunu sağlayabilecektir. Kanunların kendisi anayasaya aykırı olduğu 
zaman, kişilerin temel hak ve özgürlükleri nasıl korunacaktır? Hukuk devletinin 
tam olarak hayata geçirilmesi için, yasama organının işlemlerinin de anayasaya 
uygunluğunun yargı organlarınca denetlenebilmesi gerekir.26

3. Yargı Bağımsızlığı ve Kanuni hâkim Güvencesi

Hukuk devletinin en önemli unsurlarından birisi de, yargı bağımsızlığıdır. Eğer 
yürütme veya yasama işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyecek olan organlar, 
yürütme ve yasama organları karşısında tam bir bağımsızlığa sahip değillerse, yargı 
denetiminden beklenen yarar da ortadan kalkmış olacaktır.27 Yargı bağımsızlığı o 
kadar önemlidir ki genelde anayasalarda düzenlenir.28 Hukuk devletinde hâkimlerin 
yürütme ve yasama organına bağlı olmadan, onlardan müstakil olarak ve etkilenmeden 
görev yapabilmeleri gerekir.29

Mahkemelerin yargılama erkini yerine getiren organ olarak bağımsızlıkları, ancak 
yargı fonksiyonunu yerine getiren hâkimlerin güvenceli ve teminatlı bir statüye 
sahip olmaları, herhangi bir baskı ve tehditle karşılaşmaksızın görevlerini serbestlik 
ve tarafsızlık içinde yerine getirebilmeleri ile sağlanır. Hâkimlik teminatının30 
en önemli unsuru hâkimlerin azlolunamamalarıdır. Hâkimlik teminatı sadece 

26 Hasan Tunç, Karşılaştırmalı Anayasa Yargısı (Denetimi Kapsamı ve Organları), Yetkin Yayınları, 
Ankara 1997, s. 17; Gözübüyük-Tan, 2006, s. 43. 1982 Anayasası ilk halinde kanunların Anayasaya 
uygunluğunun denetimine iki istisna getirmiştir. Bunlardan ilki Anayasanın 174. maddesinde 
sayılan inkılâp kanunlarının Anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyecek olmasıdır. Geçici 15. 
maddenin 3. fıkrası ile getirilmiş olan, Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmış kanunların, 
kanun hükmünde kararnamelerin ve 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca alınan 
karar ve tasarrufların Anayasaya aykırılığının ileri sürülememesine ilişkin 2. istisna ise 03.10.2001 
tarihli Anayasa değişikliği ile ortadan kaldırılmıştır.

27 Bilal Canatan, İdare Hukuku, Detay Yayıncılık, Ankara 2009, s. 15.
28 1982 Anayasasının 9. maddesinde, 1961 Anayasasının 7. maddesindeki düzenleme gibi, “Yargı yetkisi, 

Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.” hükmüne yer vermiştir. Bu düzenlemeye 
paralel olarak 138. maddesine göre de, “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna 
ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya 
kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge 
gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde 
yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda 
bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu 
organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini 
geciktiremez.” 

29 Oğuz Sancakdar, İdare Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2008, s. 60-68.
30 Bkz., Baki Kuru, Hakim ve Savcıların Bağımsızlığı ve Teminatı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınları, Ankara 1966.
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hâkimlerin azlolunamamaları ile sağlanamaz. Eğer yürütme ve yasama organları, 
azil dışında başka yollardan, bir hâkimin mesleki hayatı veya özlük hakları üzerinde 
etkili olabiliyorsa hâkimlik teminatı gene sağlanmış olamaz. Yargı bağımsızlığının 
güvence altına alınmamış olduğu sistemlerde, gerçek anlamda bir hukuk devletinden 
söz etmeye imkân yoktur.31

Hukuk devleti, vatandaşların hukuki güvenliğini sağlamayı amaçladığına göre, bu 
ilkenin başka birtakım gerekleri de vardır. Kanuni hâkim güvencesi bu gereklerin 
başlıcalarından biridir.32 Bu ilke, kimsenin doğal hâkiminden başka bir merci önüne 
çıkarılamayacağını, kişiyi doğal hâkiminden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu 
doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamayacağını ifade eder. 
Kısaca doğal yargı ilkesi, uyuşmazlığı yargılayacak mahkemenin, o uyuşmazlığın 
doğmasından önce kanunen belli olmasıdır. Bu suretle davanın, uyuşmazlıktan sonra 
çıkarılacak bir kanunla oluşturulan bir mahkeme önüne getirilmesi yasaklanmakta, 
yani kişiye yahut olaya göre mahkeme kurma imkânı ortadan kaldırılmaktadır. 

4. Ceza Sorumluluğuna İlişkin Temel İlkelerin Güvence Altına Alınması

Hukuk devletinin tam olarak gerçekleşmesi için, suç ve cezalara ilişkin bazı önemli 
unsurların da belirlenmesi gerekir.33 Bunlara bir anlamda ceza yargısının genel ilkeleri 
de denir. Yukarıda belirttiğimiz üzere, makalenin de konusu olan bu ilkeleri 1982 
Anayasası 138. maddesinde saymıştır. Bu genel bilgilerden ışığında, Anayasamızda 
hüküm altına alınan suç ve cezaya ilişkin temel ilkelerin değerlendirilmesi aşağıda 
yapılmıştır.

II.  1982 ANAYASASINDA SUÇ VE CEZAYA İLİŞKİN TEMEL İLKELER

A. Kimse, İşlendiği Zaman Yürürlükte Bulunan Kanunun Suç Saymadığı Bir 
Fiilden Dolayı Cezalandırılamaz; Kimseye Suçu İşlediği Zaman Kanunda O 
Suç İçin Konulmuş Olan Cezadan Daha Ağır Bir Ceza Verilemez.

Anayasamızın 38. maddesinde düzenlenen bu ilke, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
(TCK) 2. maddesinde de34 “suçta ve cezada kanunilik”35 başlığı altında hüküm altına 

31 Reşit Gürbüz, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2011, s. 18.
32 1982 Anayasasının 7. maddesi uyarınca “hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci 

önüne çıkarılamaz”
33 Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2007, s. 112-121; Sedat 

Bakıcı, Ceza Hukuku Genel Hükümleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2007, s. 12, 16-21; 26, 42.
34 5237 sayılı TCK’nin 2. maddesi uyarınca, “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza 

verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden 
başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza 
konulamaz. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve 
ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak şekilde geniş yorumlanamaz.”

35 1215 yılında İngiltere’de Magna Carta Libertatum’un 39. maddesiyle kabul edilen suçta ve cezada 
kanunilik ilkesi, Beccaria’nın Suçlar ve Cezalar isimli kitabı ile Kara Avrupası’na yayılarak uygulanmaya 
başlanmış, 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinin 7 ve 8. maddelerinde yer almıştır.1274 
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alınmıştır. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi devlet organlarının keyfi davranışlarını 
önlemek, bireyin hak ve özgürlüklerini garanti altına almak için getirilmiş bir ilkedir. 
Bu ilke ile hangi davranışların suç olarak düzenlendiği önceden kanun tarafından 
gösterilecek ve bu suçu işleyenlerin görecekleri yaptırımlar da yine önceden kanun 
tarafından belirlenecektir.36 Suçta ve cezada kanunilik ilkesi uyarınca yasa koyucu 
suç haline getirmek istediği fiilleri açıkça tanımlamak ve bu fiile müeyyide olarak 
konulan cezayı açıkça göstermek zorundadır. Eğer kanunda suçun özel unsurları 
düzenlenmişse, bu özel unsurlar da tereddüde yer vermeyecek şekilde gösterilmelidir. 
Kanunilik unsurunun gereği olarak yargıç, sanığın işlediği fiilin kanunda düzenlenen 
suç tipine uygun olup olmadığını denetleyecek, uygun olması halinde yargılamaya 
konu maddeyi ve bu maddeye ilişkin müeyyideyi uygulayacaktır.37

1. Kanunilik İlkesinin Sonuçları
a. Belirlilik

Toplumsal hayatta bir fiilin cezalandırılabilmesi için sadece kanunen belirlenmesi38 
yeterli olmayıp, hâkim tarafından da tespit edilip uygulanabilir nitelik taşıması 
gerekir. Kanunda suçun unsurları ve bu suça ilişkin yaptırımlar, uygulayıcılar 
tarafından net ve tereddütsüz bir şekilde görülebilmelidir. Bu sebeple yasa koyucu 
suç yaratırken, hangi fiillerin suç olarak düzenlendiğini ve onun cezasını açık bir 

(1858) tarihli Ceza Yasası ile ülkemizde de kabul edilmiş, 1876 tarihli Anayasamızda hüküm altına 
alınmış, ancak anılan Anayasamızda şer’i hükümlerin de uygulanabileceğinin belirtilmiş olması 
sebebiyle tam olarak uygulanamamıştır. 1924 Anayasasının 68, 1926 tarihli Ceza Yasasının 1, 1961 
Anayasasının 33. maddelerinde de suçta ve cezada kanunilik ilkesi kabul edilmiştir. Anılan ilke 10 
Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 11/2, Uluslararası 
Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesinin 15 ve 4 Kasım 1950 tarihli İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri 
Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinin 7/2. maddesinde de düzenlenmiştir.

36 Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006, s. 113. Örneğin Yargıtay 
10. Ceza Dairesi (CD), 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki 
Kanunu (CİK) yürürlükten kaldıran 5275 sayılı Kanunda, süresinde ödenmeyen para cezalarına ilişkin 
herhangi bir gecikme zammının öngörülmemesi karşısında, “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi 
uyarınca, süresinde ödenmeyen para cezalarına gecikme zammı uygulanma olasılığının bulunmadığı 
gözetilmeyerek sanık hakkında gecikme zammı uygulanmasını bozma sebebi yapmıştır. Yine Yargıtay 
10. CD 07.03.2006 tarih, 225/16481 Esas, 2006/2288 sayılı kararında, sonradan yürürlüğe giren 
5237 sayılı TCK’de, suçta tekerrürden dolayı hükmolunan cezada bir artırım yapılamayacak olması 
karşısında, önceki TCK uyarınca kurulan hükümde sanığın cezasında tekerrürden dolayı artırım 
yapılmasını “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi uyarınca bozma sebebi yapmıştır.

37 Sedat Bakıcı, 5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Genel Hükümleri, Adalet Yayınevi, Ankara 
2007, s. 13.

38 Kanunilik ilkesi gereğince suçun tüm unsurları yasada belirlenmelidir. Yürütme organı düzenleyici 
işlemleriyle suç ve ceza hükmü koyamaz, ceza belirleyemez. Anayasa Mahkemesi 06.07.1993 gün 
ve 5/25 sayılı kararında, Anayasanın 91. maddesinde TBBM tarafından Bakanlar Kuruluna kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisinin verildiğini, Anayasanın suç ve cezalar başlığını taşıyan 
38. maddesinin ise Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenemeyecek alanlardan olduğunu 
belirtmektedir. Ancak bazı yasalarla belli konularda çerçeve çizilmekte ve belli konularda düzenleme 
yapma yetkisi idareye bırakılmaktadır. Hangi davranışın suç oluşturacağını idare belirlemektedir. 
Bu tür hükümler “beyaz hüküm” veya “çerçeve hüküm” şeklinde adlandırılmaktadır. Bkz., İzzet 
Özgenç-Cumhur Şahin, Uygulamalı Ceza Hukuku, İstanbul 2001, s.15.
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şekilde belirlemelidir. Yasalar herkesin anlayabileceği bir şekilde hazırlanmalı, 
genişletilmeye veya birden fazla anlamı olan yoruma açık sözcük ve ibareler 
kullanılmamalıdır. Hâkimin önüne gelen bir davada kanun koyucunun yerine 
geçerek suç ve ceza yaratması, sadece kanunilik ilkesine değil, kuvvetler ayrılığı 
ilkesine de aykırılık oluşturacaktır.39 

Burada, cezaların kişiselleştirilmesi40, yani hâkimin hükmedilecek cezanın süresi ve 
niteliğinde indirim yapabilmesi yasanın verdiği yetkiye dayandığından, kanunilik 
ilkesine aykırılık oluşturmayacaktır. Hâkim, fiilin yasada öngörüldüğü içerik ve 
kapsamda suç olup olmadığını araştırarak, haksızlığın yasadaki suç kalıbına girdiğini 
ve sanık tarafından işlendiğini tespit ettiğinde cezalandırmaya karar verecektir.

b. Kıyas Yasağı

Kıyas yasağı ceza hukukunun en temel kurallarından birisidir. Anılan yasağa 
göre, kanun tarafından suç olarak düzenlenmemiş bir davranış, kanundaki 
hükümlerden birisinin uygulanması suretiyle cezalandırılamaz.41 Yargıcın görevi 
yasal boşlukları doldurmak değil, yasaları olduğu gibi uygulamaktır.42 Yorum bir 
yasa hükmünün anlamını, yasa koyucunun amacını, iradesini ortaya çıkarmaya 
yönelik fikri bir faaliyettir. Ne yazık ki hukukta birçok hüküm yoruma muhtaçtır. 
Yorumda yasada mevcut bir normun ne anlama geldiği konusunda düşünsel bir 
faaliyette bulunulmaktadır. Kıyasta ise bir norm bulunmamakta, fakat fiil adalet 
duygularına, geleneklere aykırı olmasından dolayı yasada düzenlenmiş olan bir 
suça benzetilmektedir. Dolayısıyla maddi ceza hukukunda kıyas kabul edildiği 
takdirde açıkça suç sayılmayan bir fiil yasada düzenlenen bir suça benzediği için 
yorum yoluyla suç haline getirilmektedir. İşte bu sebeple ceza yasaları kıyasa yol 
açabilecek şekilde geniş yorumlanamaz.43 Kıyasın sanık lehine veya aleyhine olması 
konusunda da fark yoktur. Her ne kadar doktrinde lehe kıyasın mümkün olduğu 
savunulsa da44, TCK’nın 2. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “Kanunların suç ve ceza 
içeren ükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, 

39 Osman Yaşar, Uygulamada Türk Ceza Yasası (Genel Hükümler), Ankara 2000, s. 32.
40 Örneğin, 5237 sayılı TCK’nin 61, 50, 51, 52 ve 62. maddeleri ceza tayininde kişiselleştirmeye yönelik 

hükümlerdir.
41 Ceza Muhakemesi hukukunda ise kıyas geçerlidir. Bkz., Demirbaş, 2006, s. 120.
42 Yargıtay CGK 19.04.1993 tarih, 1993/16 esas, 1993/100 sayılı kararında, Anayasa Mahkemesinin 

04.04.1991 gün ve 12/7 sayılı kararı üzerine KİT personelinin memur gibi cezalandırılabilmesi 
konusunda yasal boşluk doğması üzerine, yargılama konusu kamu davasında, sanıkların KİT 
personeli gibi cezalandırılmalarına ilişkin hükmün bozulmasına karar vermiştir. Yine Yargıtay CGK 
06.04.1990 tarih, 1990/2 esas 1990/3 sayılı kararında, telefon hattına başka bir kablo ile bağlantı 
“saplama” yaparak yapılan telefon görüşmelerinin, 765 sayılı TCK’nin 491. maddesinin ilk fıkrasında 
düzenlenen hırsızlık suç tiplerine uymadığı ve ceza hukukunda kıyas yapılamayacağından bahisle, 
sanığın hırsızlık suçundan mahkûmiyetine ilişkin hükmün bozulmasına karar vermiştir.

43 Demirbaş, 2007, s. 125-126.
44 Zeki Hafızoğulları- Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, US-A Yayıncılık, Ankara, 

2011, s. 20
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kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.” hükmü ile 61. maddesinin 10. 
fıkrasında yer alan “Kanunda açıkça yazılmış olmadıkça cezalar ne artırılabilir, ne 
eksiltilebilir, ne de değiştirilebilir.” hükmü lehe veya aleyhe ayrımı yapmadan kıyası 
yasaklamıştır. Teknik gelişmeler karşısında suçların ve cezaların yetersiz kalması 
durumunda boşlukları doldurma görevi yasama organınındır.

c. Geçmişe Uygulama Yasağı

Fiilin işlendiği sırada yasaklayıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde ortada bir suç ve 
bu suçun sonucu ceza da olmayacaktır. Sonradan yürürlüğe giren yasa ile eylem suç 
haline getirilmişse bile zaman itibariyle daha önce işlenen fiillere uygulanamayacaktır. 
Bir fiilin ileride, yasalarda suç olarak düzenlenip düzenlenmeyeceğini kestirebilmek 
mümkün olmadığı gibi, bireyleri böyle bir yükümlülük altına sokmak toplumsal yaşamı 
olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle, bir fiilden dolayı kişinin cezalandırılabilmesi 
için, fiilden önce o davranışı suç sayan kanunun yürürlüğe girmesi gerekmektedir. 
Kanunilik ilkesi, fiilin işlendiği zaman suç sayılmayan bir davranışın, sonradan suç 
haline getirilerek cezalandırılmasını yasaklamaktadır. Aksi halin kabulü kişilerin 
özgürlük alanına büyük bir keyfi müdahale anlamına gelecektir. Aynı durum 
cezaların artırılması için de söz konusudur. Sonradan yapılan ve failin işlediği suçun 
cezasını ağırlaştıran kanunlar geçmişe yürütülmeyecek, yargılamada failin lehine 
olan düzenleme esas alınacaktır.45

d. Örf ve Âdete Dayanılarak Suç Yaratılamaz

Suç ve cezada kanunilik ilkesinin doğal gereği olarak, bir fiil örf ve âdete dayanılarak 
suç haline getirilemeyeceği gibi, örf ve âdete dayanılarak ceza da ihdas edilemez. 
Ancak örf ve adet ile suç yaratılamaz ise de, örf ve adet ile bazı suçlar kaldırılabilir. 
Metrukiyet olarak adlandırılan bu durum, kanunun başka bir kanun ile kaldırılmasına 
gerek olmadan, onun uygulanamaz duruma girmesine sebep olmaktadır.46 Yasaların 
hazırlanmasında, normların uygulanmasında, yorumlanmasında47 ve kavramların 
açıklanmasında örf ve adetten yararlanılabilinir.48

45 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu 23.02.1938 tarih, 1938/23-9 sayılı kararında, suçun işlendiği 
zamanın yasası ile sonradan yürürlüğe giren yasa hükümlerinin farklı olması durumunda, her 
iki yasanın da birbiri ile karşılaştırılıp, her iki yasaya göre hükmedilecek cezalar ayrı ayrı tespit 
edildikten sonra sanığın lehine olan yasanın uygulanması gerektiğine karar vermiştir. Yine Yargıtay 
CGK 25.02.1997 tarih, 1997/296-16 sayılı kararında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 3. maddesi 
uyarınca, suç işlendikten sonra yürürlüğe giren ve sanık aleyhine olan hükümlerin yargılamada 
uygulanamayacağına karar vermiştir.

46 Demirbaş, 2006, s. 121.
47 Ceza hukukunda özellikle müstehcenlik, hayâsızca hareket, fena muamele ve terbiye yetkisinin 

sınırları gibi kavramların açıklanmasında örf ve adetten yararlanılmaktadır. Bakıcı, 2007, s. 17.
48 Örneğin Yargıtay 765 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlükte bulunduğu süreçte, yoldan geçerken 

bahçeden meyve kopartılarak yenmesini geleneklere uygun bir davranış olarak kabul etmiş ve 
hırsızlık suçunun oluşmadığına karar vermiştir. Yine, çayına, meyve suyuna oynanan eğlence 
niteliğindeki oyunlarının kumar suçunu oluşturmayacağını benimsemiştir. Bkz. Bakıcı, 2007, s. 17. 
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2. Yürütme Organının Suç Yaratabilmesi Sorunu

Kanun koyucu bazı durumlarda suç teşkil eden fiilin ne olduğunu kanunda göstermez, 
fakat suçun çizdiği sınırlar içinde idari bir makama bırakıp cezasını koymuş olabilir.49 
Öğretide bu şekilde suç yaratılmasını mümkün kılan kanunlara “açık, beyaz veya kör 
ceza kanunları” denilmektedir.50 Ceza hukukunda idari makamlara suç yaratabilme 
yetkisinin verilmesinin suç ve cezada kanunilik ilkesine aykırı olup olmadığı çok 
tartışılmış,51 hatta Anayasa Mahkemesinin kararına da konu olmuştur.52 

Burada karşımıza, Anayasanın 91. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 
bir kanun hükmünde kararname ile suç yaratılıp yaratılamayacağı sorusu çıkabilir. 
Ancak Anayasamız yine aynı maddesinde, sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı 
kalmak kaydıyla, Anayasanın 2. kısmının 1. ve 2. bölümlerinde yer alan temel 
haklar, kişi hakları ve ödevleri ile 4. bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevlerin 
kanun hükmünde kararname düzenlemesine konu olamayacağını belirtmiştir.53 
Anayasada “sıkıyönetim ve olağanüstü hal” bakımından bir sınırlama getirilmişse 
de, Anayasanın 91. maddesinin amaçsal yorumu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ışığında 
sıkıyönetim ve olağanüstü hal durumlarında da kanun hükmünde kararname ile suç 
yaratılamaması gerekir. Kaldı ki, 5237 sayılı TCK’nin 2. maddesinin 2. fıkrasında 
idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamayacağı belirtilmiştir.

49 Örneğin, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, hükümetin hazırlayacağı kararnamelere aykırı 
hareket edilmesi durumunda uygulanacak cezaları göstermiş, hükümet de bu konuda kararnameler 
hazırlamıştır ve mahkemeler de buna aykırı hareket edenleri cezalandırmıştır. Yine, Umumi 
Hıfzısıhha Kanunu bazı konuların tüzükle düzenlenmesini kabul etmiş ve düzenlemelere aykırı 
hareket edenlere verilecek cezaları da göstermiştir. Bu Kanuna dayanarak çıkarılmış olan Gıda 
Maddeleri Tüzüğü ve Fuhuşla Mücadele Tüzüğü’ne aykırı hareket edenler cezalandırılmıştır.

50 Mehmet Emin Artuk-Ahmet Gökcen-Caner Yenidünya, Ceza hukuku Genel Hükümler I, Ankara 2006, 
s. 169.

51 Bkz., Sahir Erman, Ticari Ceza Hukuku (Genel Kısım), İstanbul 1984; Doğan Soyaslan, Yürütme 
Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, İstanbul 1990.

52 Anayasa Mahkemesi, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununu ile suç yaratılamayacağı 
iddiası ile önüne gelen davada, “…suçun ne olduğu Kanunda belirtilmiştir. Kaldı ki, Bakanlar Kurulu 
Kararı daha önce Resmi Gazetede neşredilmek suretiyle kişilere hangi fiilin yasaklandığını duyurulmakta 
ve böylece kişinin teminatı sağlanmakta ve ceza da kanunda gösterilmekte olmasına göre mücerret 
kararname ile suç ihdası söz konusu olamayacağından bu konuya ilişkin itiraz yerinde görülmemiştir.” 
gerekçesiyle Anayasaya aykırılık istemini reddetmiştir. Bkz., 28.03.1963 tarih, 4/71 sayılı karar.

53 Nitekim Anayasa Mahkemesi 18.01.1996 tarih ve 12/7 sayılı kararında Anayasaya aykırılık iddiası 
ile önüne gelen bir davada, “…Söz konusu düzenleme Anayasanın 91. maddesinin 1. fıkrasında açıkça 
belirlenen ve KHK çıkarmaya kesinlikle kapalı tutulan Anayasanın İkinci Kısmının İkinci Bölümünde yer 
alan “Suç ve cezalara ilişkin esaslar” başlıklı 38. madde ile ilgili olması nedeniyle Anayasaya aykırıdır” 
gerekçesiyle iptal kararı vermiştir. Yine Yüksek Mahkeme, 18.01.1996 tarih ve 1995/28 esas, 
1996/2 sayılı kararında, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun ek 2. maddesinin 3 
numaralı fıkrasının 1. bendinin, 02.03.2004 tarih ve 95/25 sayılı kararında da, Markalar Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 61. maddesinin d bendinin, Kanun Hükmünde Kararname ile suç 
ve ceza yaratılamayacağı gerekçesiyle iptaline karar vermiştir.
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B. Suç ve Ceza Zamanaşımı İle Ceza Mahkûmiyetinin Sonuçları Konusunda 
Kanunilik İlkesi Uygulanır Ceza ve Ceza Yerine Geçen Güvenlik Tedbirleri 
Ancak Kanunla Konulur

Bu hüküm suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları açısından 
da kanunilik ilkesinin aynen geçerli olacağını ifade etmektedir. Yasa koyucunun 
suç ve cezaların zamanaşımına, ceza mahkûmiyetinin sonuçlarına yönelik keyfi 
düzenleme yapamaması gerekmektedir. Bu durum 5237 sayılı TCK’nin zaman 
bakımından uygulanmasını gösteren 29.06.2005 tarih ve 5377 sayılı Kanunla 
değişik 5237 sayılı TCK’nin 7. maddesinde54 düzenleme altına alınmıştır. Fail suç 
işledikten sonra yeni bir kanunun yürürlüğe girmesi durumunda, failin lehine olan 
kanun hükümleri uygulanacaktır.55

C. Suçluluğu hükmen Sabit Oluncaya Kadar Kimse Suçlu Sayılamaz.

Latince “in dubio pro reo” olarak ifade edilen ve masumiyet (suçsuzluk) karinesinin 
bir uzantısı olan şüpheden sanık yararlanır ilkesi, belki de ceza hukukunun en 
önemli ve evrensel ilkelerinden birisidir.56 Bu ilke Anayasamızın 38. maddesinde 
yer alan suçsuzluk karinesinin de temelini oluşturmaktadır.57 

Şüpheden sanık yararlanır ilkesinin iki anlamı bulunmaktadır. Hukuk devletinde 
usulüne uygun bir yargılama yapıldıktan sonra ancak kusurlu bulunan sanık 
cezalandırılabilecektir. Dolayısıyla anılan ilke maddi ceza hukukunu ilgilendirdiği 
kadar ceza usul hukukunu da ilgilendirmektedir.58 Bu ilke ile suç işleyen bir kişinin 

54 Bu madde uyarınca “İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden 
dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren 
kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik 
tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri 
kendiliğinden kalkar. Suçun işlendiği zaman yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin 
lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur…”

55 Örneğin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu 07.02.1936 tarih, 35/116 sayılı kararında, af kapsamına 
giren cezaların tekerrüre (önceki mahkûmiyet sebebiyle yargılama konusu davada hükmolunan 
cezada yapılan artırım) esas alınamayacağına karar vermiştir. Yargıtay, 28.01.1974 tarih 1974-
5/1 sayılı içtihadı birleştirme kararında, kanun değişikliğinden önce cezasının üçte ikisini yerine 
getirerek şartla salıverme hakkını elde eden hükümlüye, sondadan yürürlüğe giren ve şartla tahliye 
hakkını elinden alan kanun hükümlerinin uygulanamayacağına karar vermiştir. Yine Yargıtay 8. 
CD 28.12.2005 tarih, 2005/3070-12669 sayılı kararında, suç tarihinden sonra ve hükümden önce 
yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda tekerrür nedeniyle herhangi bir artırım olmadığı 
gözetilmeden, yürürlükte bulunmayan 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 81. maddesiyle hükmolunan 
cezada artırım yapılmasını bozma sebebi yapmıştır.

56 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 6.maddesinin 2. fıkrası uyarınca bir suç ile itham edilen herkes, 
suçsuzluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılacaktır.

57 Veli Özer Özbek, Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi, Seçkin Yayınları, Ankara 2002, s. 50-51.
58 5271 sayılı CMK’nın 217. maddesinin 1. fıkrasında delileri hâkimin vicdani kanaatiyle serbestçe takdir 

edileceği, 230. maddesinin 1. fıkrasının b bendinde hükmün gerekçesinde delillerin tartışılması ve 
değerlendirilmesinin gerektiği, 223. maddesinin 1. fıkrasının e bendinde ise suçun sanık tarafından 
işlendiğinin sabit olamaması halinde beraat kararı verileceği belirtilmiştir.
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cezasız kalması hali, masum bir kişinin mahkûmiyetine tercih edilmektedir. Ceza 
muhakemesinde hâkimin yargılama sonunda vicdani kanaate sahip olması için 
sanığın suçluluğu yönündeki mevcut şüphenin yenilmesi gerekmektedir. Ancak, 
sanığın kendisine isnat edilen suçu işleyip işlemediği hususundaki şüpheyi yenmek 
her zaman kolay değildir.59 Yenilmesi gereken şüphe usul hukuku yönünden delillerin 
değerlendirilmesinden kaynaklanabileceği gibi, isnat edilen suçun unsurlarına, 
cezayı ağırlaştıran veya hafifleten nitelikli hallere, maddi olayın niteliğindeki hukuka 
uygunluk nedenlerine ve cezalandırılabilme şartlarına da yönelik olabilir.

Burada şüpheden kastedilen aslında kararsızlıktır. Zaten şüphenin sözlük anlamına 
bakıldığında da karşımıza, bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunun kestirilememesinden 
doğan kararsızlık tanımı çıkmaktadır.60 Yargılama evresinde karşımıza çıkan şüphenin 
akla ve mantığa uygun bir gerekçeye dayanması gerekir.61Akla ve mantığa uygun 
olmayan, gerekçesi gösterilemeyen, muhtemellik derecesine varmayan hayal ürünü 
varsayımlar şüphe olarak kabul edilemez. Toplanan kanıtlar doğrultusunda sanığın 
suçu işlediği kesin olarak ispat edilememişse, başka bir ifade ile sanığın iddianameye 
konu edilen suçu işleyip işlemediği hakkında karara varılamıyorsa sanık hakkında 
beraat kararı verilmesi gerekir.62 Ceza hukukunun amacının maddi gerçeği ortaya 
çıkarmak olması da bu kabulü desteklemektedir. Maddi gerçek, akla uygun bir 
delil değerlendirilmesinden sonra ortaya çıkacağından, sanık hakkında varsayımlara 
dayalı hüküm kurulamamalıdır. Adli hataların önüne geçilmesinin en önemli 
yollarından birisi de budur.

İspat, kişinin bir şeyin gerçekliğine inandırılması anlamına gelmektedir.63 Ceza 
hukuku ve konumuz açısından bu tanımı somutlaştırdığımızda ise ispat, fiilin fail 
tarafından işlenip işlenmediği konusunda hukuk düzenince kabul edilen vasıtalarla, 
yargılama makamının tam bir kanaate ulaştırılması faaliyeti olarak tanımlanabilir.64 

59 Mevcut şüphenin kanunların yorumundan kaynaklanması durumunda şüpheden sanık yararlanır 
ilkesi uygulanmaz. Böyle bir durumda yorum kuralları çerçevesinde yorumlardan bir tanesinin 
benimsenerek uygulanması gerekir. Bkz., Kubilay Taşdemir-Ramazan Özkepir, Ceza Muhakemesi 
Kanunu Şerhi, Cilt:I, Ankara 2007, s. 904.

60 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1983, Cilt:1, s.768.
61 Metin Feyzioğlu, Ceza Muhakemesinde Vicdani Kanaat, Yetkin Yayınları, Ankara 2002, s. 191.
62 Yargıtay 1. CD 21.02.2007 tarih, 2007/3514 esas, 2007/625 sayılı kararında kuşkudan ileri gitmeyen 

deliller karşısında sanığın beraat etmesi gerektiğini belirterek, şüpheden sanık yararlanır ilkesine 
de atıfta bulunmuş ve sanıklar hakkında kasten adam öldürme suçundan kurulan mahkûmiyete 
ilişkin hükmün bozulmasına karar vermiştir. Anılan Daire 02.10.2002 tarih, 2002/1927 esas, 
2002/3403 sayılı kararında, çocuğun canlı doğup doğmadığı veya canlı doğduysa ölüm sebebinin 
ne olduğunun belirlenememiş olduğuna, 01.12.1998 tarih, 1998/2273 esas, 1998/3379 sayılı 
kararında ise sanığın olayın hangi aşamasında suç mahalline geldiğinin saptanamamış olduğuna 
değindikten sonra, sanıkların kasten adam öldürme suçundan mahkûmiyetlerine ilişkin hükümlerin 
bozulmasına karar vermiştir.

63 Faruk Erem, Diyalektik Açısından Ceza Yargılaması Hukuku. Ankara 1986, s.352.
64 Bahri Öztürk-Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2007, s. s.602; 

Faruk Turhan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Asil Yayın Dağıtım Ltd, Ankara 2006, s. 152.
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Maddi uyuşmazlık, soruşturma ve kovuşturmaya esas olan olayı temsil eden 
delillerin, maddi gerçeği ortaya koyacak şekilde ispat edilmesiyle çözülebilir.65 Burada 
bizim için önemli olan, eylemin şüpheli veya sanık tarafından meydana getirilip 
getirilmediği hususunda yargılama makamında şüpheyi yenecek düzeyde kesin bir 
kanaat ve inanç oluşmasıdır.66İspat faaliyetinde önemli olan, tüm maddi olguların 
ispatlanması değil, uyuşmazlığın aydınlanması, eylemin sanığa yüklenebilmesi için 
önem taşıyan maddi olguların ispatlanmasıdır.67

Burada ispatın ilkelerinden de bahsetmek gerekir. Ceza muhakemesi hukukumuzda 
delil serbestîsi ilkesi geçerlidir. Maddi gerçeği ispata yarayacak her olgu kural olarak 
delil olabilir.68 İspat konusunda kuşkular yenilemiyorsa, bu konuda kesin kanaat sahibi 
olunamıyorsa, bu durumda “şüpheden sanık yararlanır kuralı” gereğince sanığın 
beraatına karar verilmesi gerekir.69 Ancak şüphe yok ki, hâkim/mahkeme bir delile 
neden itibar etmediğini veya itibar ettiğini gerekçelendirmek zorundadır.70 Ceza 
muhakemesinde medeni muhakemede olduğu gibi ispat yükü bulunmadığından, 
şüpheli suçlu olmadığını ispatla yükümlü değildir.71 Ceza muhakemesinde kural 
savunmanın değil, savunmanın aksinin kanıtlanmasıdır. Sanık suçsuz olduğunu 
kanıtlamak zorunda değildir; sanığın suçlu olduğunu kanıtlamak görevi iddia 
makamına düşmektedir.

Üzerinde durmamız gereken bir husus da, maddi gerçeğe ulaşabilmek için her şeyin 
delil olarak kabul edilebilmesiyle birlikte, delil olarak kabul edilebilecek olgularda 
bazı özelliklerin bulunması gerekliliğidir.72 Öncelikle delil gerçekçi olmalıdır. 
Burada kastedilen, delil olacak şeyin yargılamaya konu olayın bir parçası olması, beş 
duyumuzla öğrenilebilmesi, sadece iç dünyamız ile ilgili olmamasıdır.73 Delil aynı 

65 Nur Centel-Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2006, s. 618.
66 Erdener Yurtcan, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul 1988, Cilt: II, s. 168-

169.
67 Özbek, 2002, s. 603. Nitekim Yargıtay CGK 16.05. 2006 tarih, 2007/137 Esas, 2007/142 sayılı 

kararında, ceza yargılamasında şekli duruma göre değil somut gerçeğe itibar edilmesi gerektiği 
gerekçesiyle, sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan mahkûmiyete ilişkin hükmün bozulmasına 
karar vermiştir.

68 Zaten, 5271 sayılı CMK’nin 217. maddesinde hâkimin, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve 
huzurunda tartışılmış delillere dayalı olarak ve vicdani kanaatiyle vereceği hüküm altına alınmıştır.

69 Yargıtay 6. CD 18.10.2006 tarih, 2006/782 Esas, 2006/10076 sayılı kararında, kuşkudan arınmış 
kesin kanıt olmadan hüküm kurulduğu gerekçesiyle, sanığın hırsızlık suçundan mahkûmiyetine 
ilişkin kararın bozulmasına hükmetmiştir.

70 5271 sayılı CMK’nin 34 ve 230. maddelerinde kararların gerekçeli olması gerektiği belirtilmektedir.
71 Yargıtay 1. CD 27.09.2007 tarih ve 2007/4140 esas, 2007/6937 sayılı kararında, sanığın suçsuz 

olduğunu kanıtlama yükümlülüğü bulunmadığını, ceza hukukunda aslolanın savunmanın değil, 
savunmanın karşıtının ispatlanması olduğunu belirttikten sonra, sanığın adam öldürme suçundan 
mahkûmiyetine ilişkin yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir.

72 Nurullah Kunter- Feridun Yenisey, Muhakame Hukuk Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 
2000, s. 324.

73 Yargıtay 6. CD 18.10.2006 tarih, 2006/782 esas, 2006/10076 sayılı kararında kuşkudan arınmış, 
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zamanda akılcı olmalıdır. Bir başka ifadeye delil olabilecek şeyin akla ve mantığa 
uygun, bilime aykırı olmaması gerekmektedir. Delillerin olayı temsil etmesi, olay 
ile arasında illiyet bağı olması74, hükme dayanak olacak gerekçenin bir parçası 
niteliğini taşıması gerekir.75 Delillerde aranan belki de en önemli özellik ise hukuka 
uygun olmasıdır.76 Hukuka aykırı elde edilen deliller yargılamada kullanılamaz. 
Deliller konusu, suçluluğu veya yaptırımı doğrudan doğruya ilgilendiren olaylar 
ile bunların ispatı bakımından önem taşıyan yardımcı olaylardır. Genel bilgilere ve 
hâkimin mesleki uygulaması ve tecrübesi sonucu bilmesi gereken olguların ispatına 
ve dolayısıyla deliller ile desteklenmesine gerek yoktur. Ceza muhakemesinde delil 
ile ispatlanması gereken olgular, ceza yasalarında tanımlanan suçun unsurlarını ve 
suçluluğun hukuki sonuçlarını (yaptırımları) etkileyecek olan olgulardır.

Maddi sorunların hiçbir kuşkuya ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde 
kanıtlanmasından sonra mahkeme, cezai uyuşmazlığın konusunu teşkil eden hukuki 
sorunu çözecektir. Mahkeme bu aşamada, eğer eylemin sanık tarafından işlendiği sabit 
ise hukuki nitelendirmeyi yapacak ve eylemin hangi suçu oluşturduğunu belirleyecektir. 
Ancak bu evreden sonra eyleme uyan ve ceza hukuku normunda gösterilen soyut 
ceza, ceza kanununda öngörülen kurallar çerçevesinde bireyselleştirilerek somut 
cezaya dönüştürülecektir.77

D. hiç Kimse Kendisini ve Kanunda Gösterilen Yakınlarını Suçlayıcı Bir Beyanda 
Bulunmaya ve Bu Yolda Delil Göstermeye Zorlanamaz (nemo tenatur ilkesi)

Tanık, yargılamanın tarafı olmayan ve beş duyusu ile elde ettiği bilgileri muhakeme 
evresinde anlatan kişidir.78 Tanığın açıklamaları yargılama evresinde kanıt, ispat 
aracı olarak kullanılmaktadır. Tanık açıklamalarının gerçeğe uygunluğu ölçüsünde, 
maddi gerçeğe ulaşılır. İşte bu sebeple tanıklık ceza muhakemesinde ve bunun 
uzantısı olarak maddi ceza hukukunda çok önemli bir role sahiptir.

beşeri mantığa uygun kesin kanıt bulunmadığı gerekçesiyle, sanık hakkında hırsızlık suçundan 
kurulan mahkûmiyete ilişkin hükmün bozulmasına karar vermiştir.

74 Yargıtay 9. CD 10.11.2005 tarih 2005/5448 esas, 2005/8714 sayılı kararında sanığın eylemi ile 
ölüm arasında illiyet bağını ortaya koyan delil bulunmadığı gerekçesiyle, sanık hakkında taksirle 
ölüme sebep olma suçundan kurulan mahkûmiyete ilişkin hükmün bozulmasına karar vermiştir.

75 Yargıtay CGK 25.05.2006 tarih 2005/5-176 Esas 2006/144 sayılı kararında, herhangi bir somut 
kanıtla desteklenmeyen, aşamalarda değişen mağdure anlatımlarına itibarla dosya kapsamına 
uygun olmayan ve varsayımlara dayalı gerekçelerle sanığın cezalandırılamayacağını belirterek, yerel 
mahkemenin sanık hakkında ırza geçme suçundan kurulan mahkûmiyet hükmüne direnmesine 
ilişkin kararın bozulmasına hükmetmiştir.

76 5271 sayılı CMK’nın 148. maddesinde yasak yöntemlerle delil elde edilmesi yasaklanmış ve bu 
kuralın doğal sonucu olarak da anılan Kanunun 217/2. maddesinde yüklenen suçun hukuka uygun 
her türlü delil ile ispat edilebileceği ilkesi uyarınca hukuka aykırı (yasak) delillerin muhakemede 
kullanılmasını yasaklanmıştır. 

77 Centel-Zafer, 2006, s. 638.
78 Centel-Zafer, 2006, s. 604.
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Bu önemden dolayı amaca ulaşmak için yapılan soruşturma ve kovuşturma evrelerinde, 
kimse kendi suçunun ispatlanması konusunda yetkili organlarla işbirliği yapmak 
zorunda bırakılamaz. Şüpheli veya sanık ister susma hakkını kullanır, isterse aktif 
olarak kendini savunarak suçlamadan kurtulabilir. Tanık bildiklerini kural olarak 
söylemek zorundadır. Ancak bazı hallerde bu zorunluluk biyolojik gerçeklere veya 
sosyo-psikolojik ilişkilere ters düşmektedir. Tanıklık gerçeğin öğrenilmesi için 
bir araçtır. Bunun en iyi şekilde kullanılabilmesi için, tanığın ifadesinde samimi 
olması ve doğruyu söylemesi gerekir. İşte bunun için tanığa yemin verdirilir79, 
tarafsızlığı sağlanmaya çalışılır. Tarafsız olmayacağını bile bile kişiyi tanıklığa 
mecbur kılmak ceza hukukunun maddi gerçeğe ulaşma amacına ters düşecektir. 
Anayasanın 38. maddesine uygun şekilde 5271 sayılı CMK’nın 45.80 maddesinde 
tanıklıktan çekinme, 48.81 maddesinde de kendisi ve yakınları aleyhine tanıklıktan 
çekinme düzenlenmiştir. Burada ulaşılmak istenen bir amaç da, tanığın kendisini 
veya yakınlarını ceza takibinden korumak için yalan söylemesini önlemek, adil 
yargılanma hakkını güvence altına almaktır.82 

Anayasanın 38. maddesinin 5. fıkrasındaki düzenlemeden, tanıklıktan çekinebilme 
hakkının, kovuşturmanın şikâyete, uzlaşmaya veya ön ödemeye tabi olduğunu, 
hatta zamanaşımı veya genel af gibi nedenlerle kovuşturma yapabilme imkânının 
bulunmadığı hallerde dahi geçerli olacağını kabul etmek gerekir. Zaten tanıklıktan 
çekinme hakkı hatırlatılmadan tanığa yöneltilecek sorular sonucu alınacak olan 
cevaplar, hukuka aykırı şekilde elde edilen delil niteliğinde olacak ve dolayısıyla 
hükme esas alınamayacaklardır.83

79 5271 sayılı CMK’nın 55. maddesi uyarınca tanıklar tanıklıktan önce, “Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime 
namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim.” şeklinde yemin ederler.

80 Maddedeki düzenlemeye göre, şüpheli veya sanığın nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile eşi, kan 
veya kayın hısımlığından üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dâhil kan veya ikinci derece dâhil kayın 
hısımları, şüpheli veya sanıkla aralarında evlatlık bağı bulunanlar tanıklıktan çekinme hakkına 
sahiptirler. Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin önemini 
anlayabilecek durumda olmayanlar ise kanuni temsilcilerinin rızasıyla tanık olarak dinlenebilirler. 
Eğer kanuni temsilcinin kendisi şüpheli veya sanık konumunda ise, sayılan kişilerin tanıklıktan 
çekinmeleri konusunda karar veremeyecektir.

81 Madde uyarınca tanık, kendisini veya 45. maddenin 1. fıkrasında gösterilen kişileri ceza kovuşturmasına 
uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebilir ve tanığa cevap vermekten 
çekinebileceği önceden bildirilir.

82 Örneğin Yargıtay CGK 28.09.1999 tarih, 1999/1-213 esas, 1999/219 sayılı kararında, ilamında, 
tanıklıktan çekinme hakkına sahip olanlara, bu haklarının dinlenmeye başlamadan önce hatırlatılması 
gerektiğini belirtmiş ve tanıklıktan çekinme hakkı bulunan bir kimsenin, çekinme hakkı hatırlatılmadan 
dinlenilmesi halinde alınan beyanların kanıt olarak değerlendirilemeyeceği üzerinde durarak, 
mahkûmiyete ilişkin hükmün bozulmasına karar vermiştir. Yine, Yargıtay 2. CD 24.10.2007 tarih, 
2007/13310 esas, 2007/13663 sayılı kararında, olayın tek görgü tanığı ve aynı zamanda sanıkların 
kızı olan tanığa, tanıklıktan çekinme hakkının hatırlatılmamasının 5271 sayılı CMK’nın 45. maddesine 
aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle, mahkûmiyetlere ilişkin hükümlerin bozulmasına karar vermiştir. 
Uygulamada bu tür karar örneklerine çok sayıda rastlanabilir.

83 5271 sayılı CMK’nın 206. maddesinin 2. fıkrasının a bendinde kanuna aykırı olarak elde edilmiş 
delilin reddolunacağı, 217/2. maddesinin 2. fıkrasında ise, yüklenen suçun hukuka uygun olan her 
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E. Kanuna Aykırı Olarak Elde Edilmiş Bulgular, Delil Olarak Kabul Edilemez

Anayasamızın 38. maddesindeki düzenleme tüm delillerin hukuka uygun şekilde elde 
edilme gerekliliğini hüküm altına almaktadır. Hukuk devletinde ceza muhakemesinde 
delil elde edilmesi ve değerlendirilmesine bir takım yasaklar getirilebilir. Bu delil 
yasakları ile bir anlamda anayasal temel hak ve hürriyetler de güvence altına 
almaktadır. Ceza muhakemesinde getirilen delil yasaklarının en temel amacı 
gerçeğin bulunmasını, temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmasını sağlamak, 
soruşturma ve kovuşturma makamlarının keyfi hareket etmesini önlemektir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, Anayasanın ilgili düzenlemesinde delilden 
değil bulgudan söz etmesidir. Bulgu kavramını soruşturma ve kovuşturma evresinde 
delil olarak nitelendirilebilecek her türlü emare şeklinde anlamak gerekir. Yine delil 
olarak kabul edilemeyecek bulgular hukuka değil, kanuna aykırı olmalıdır. Buradan 
kanuna aykırı olarak elde edilmiş her türlü, iz eser ve belirti bakamından delil 
yasağı bulunduğunu kabul etmek gerekir. Delil olarak kabul edilemeyecek hususlar 
kolluk görevlilerinin yaptığı işlemler de dâhil olmak üzere tüm ceza muhakemesi 
işlemlerinde göz önüne alınmalı, yani delil yasağının kapsamı geniş yorumlanmalıdır. 
Ceza muhakemesinde delil yasakları genel hatlarıyla üç ana grupta toplanabilir.

1. İfade Alma ve Sorgudaki Yasak Usuller

5271 sayılı CMK’nin 148. maddesinde84 düzenlenen yasak usullerin kullanılması ile 
elde edilen ifadeler rıza ile verilse dahi delil olarak kabul edilemeyeceklerdir. Sanık 
açıklamalarında suçunu ikrar etse dahi, bu ikrar delil olarak kabul edilmeyecektir.85 

türlü delil ile ispatlanabileceği hüküm altına alınmıştır. Örneğin, Yargıtay 2. CD 13.05.19786 tarih, 
1986/3940 esas, 1986/3900 sayılı kararında, akraba oldukları gerekçesiyle tanıklıktan çekinmiş 
bulunan şahitlerin hazırlık soruşturmasında kolluk görevlilerine vermiş oldukları ifadelerine 
dayanılarak hüküm kurulmasına yasal imkân bulunmaması sebebiyle, sanıkların mahkûmiyetlerine 
ilişkin hükümlerin bozulmasına karar vermiştir.

84 5271 sayılı CMK’nın 148. maddesine göre “Şüpheli ve sanığın iradesi özgür iradesine dayanmalıdır. 
Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilaç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte 
bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz. Kanuna aykırı 
bir yarar vaat edilemez. Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak 
değerlendirilemez. Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hakim veya mahkeme huzurunda 
şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz. Şüphelinin aynı olayla ilgili 
olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı 
tarafından yapılabilir.”

85 Yargıtay CGK 04.10.1993 tarih, 6/192-217 sayılı kararı ile sanıkların kolluktaki ikrarlarının baskıya 
dayalı olduğunu savunmaları ve bu savunmaların da adli rapor ile doğrulanması karşısında, dosya 
kapsamında ikrardan başka delil elde edilememesine vurgu yaparak, yasak sorgu yöntemiyle elde 
edilen kanıtların delil olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle mahkûmiyete ilişkin hükmün 
bozulmasına karar vermiştir. Yine Kurul, 02.12.1991 tarih, 1/301-334 sayılı kararında, özgür 
irade ürünü olan ikrarın fenni kanıtlarla çelişmemesi gerektiğine, yan kanıtlarla desteklenmesi 
gerektiğine işaret ettikten sonra, salt ikrara dayanan mahkûmiyete ilişkin hükmün bozulmasına 
karar vermiştir. CGK’nın benzer yönde kararları için bkz., 10.12.1990 tarih, 257-335; 05.12.1998 
tarih 6/424-506; 10.12.1992 tarih, 119-140 sayılı kararlar.
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Şüpheli veya sanığın iradesini etkileyecek şekilde kötü davranma, işkence, yorma, 
aldatma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler, delil elde etmede yasak usul 
kapsamında değerlendirilebilir. 

2. Bilgilendirme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi

Şüpheli veya sanığa yasal hakları hatırlatılmadan yapılan işlemler delil yasakları 
doğuracağı için, bu işlemler sonucu elde edilen deliller de hükme esas alınamayacaktır.86 
Yine ifade ve sorgu öncesinde sanığa 5271 sayılı CMK’nın 147. maddesinde sayılan 
susma hakkı, müdafiden yararlanma hakkı gibi haklarının hatırlatılmaması veya ifade 
ve sorgu sırasında uyulması gereken prosedüre uyulmaması, bu ifadeler sonrasında 
elde edilen açıklamaların hükme esas alınmasına engel olacaktır.87

3. Delil Aracı Yasakları

Delillerin elde edilmesinde araç konumu taşıyan hususlardaki hukuka aykırılıklar da 
delil yasaklarının doğmasına sebep olacaktır. Örneğin bir arama yapılırken yetkili 
makamdan karar alınmaması, arama sonucu elde edilen delillerin de hükme esas 
alınmasına engel olacaktır. Örneğin iletişimin denetlenmesinde CMK’nın 137. 
maddesinin öngördüğü esaslara uyulmamış olması elde edilen delillerin hukuka 
aykırı hale gelmesine yol açacaktır. 88

F. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği

Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi, kanunda suç olarak kabul edilen bir fiilden 
dolayı, suç işleyen kişinin bizzat kendisinin sorumlu olması, fiili işleyen kişilere 
sorumluluk yüklenmemesi anlamına gelmektedir.89İlkel ceza hukuku döneminde 
uygulanan kısastan dolayı, suç işleyen veya onun mensubu olduğu topluluktan birine 
karşı, mağdur veya mağdurun bulunduğu topluluktan birisi karşılık vermekteydi. 
İntikam olgusu sadece bir hak gibi değil, aynı zamanda da bir görev olarak kabul 
görmekteydi.

86 Yargıtay 1. CD, olayın görgü tanığı olan sanığın halasının kızının ifadesinin, tanıklıktan çekinme 
hakkı olduğu hatırlatılmadan alınmasını bozma sebebi yaparak, sanık hakkında adam öldürme 
suçundan kurulan mahkûmiyete ilişkin hükmün bozulmasına karar vermiştir. Yine Yargıtay 2. CD, 
12.10.1993 tarih, 9423-10729 sayılı kararında, dayıkızının tanıklıktan ve yeminden çekinme hakkı 
bulunduğu gözetilmeden ifadesinin alınmasının mümkün olmadığını belirtmiş ve mahkûmiyete 
ilişkin hükmün bozulmasına karar vermiştir. Uygulamada Yargıtay ceza dairelerinin çok sayıda 
benzer kararlarına rastlamak mümkündür. 

87 Yargıtay CGK 17.12.1996 tarih, 6/263-282 sayılı kararında sanığın sorgusunun 1412 sayılı CMUK’un 
135. maddesine uygun yapılmamış olması sebebiyle mahkûmiyete ilişkin hükmün bozulmasına 
karar vermiştir. Genel Kurulun benzer yöndeki kararları için bkz., 24.10.1995 tarih, 7/165-302; 
11.04.1994 tarih, 6/69-93 sayılı kararlar.

88 Hukuka aykırı şekilde elde edilen delillerin değerlendirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Seydi 
Kaymaz, İletişimin Denetlenmesi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2009, s, 440-466.

89 Haydar Metiner-E. Ahsen Koç, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Genel Hükümleri, Ankara 2008, s. 282.
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Toplumların modernleşmesi ve ceza hukukunun da bu modernleşmeye paralel 
olarak gelişmesi ile birlikte devlet huzur ve güveni sağlama yanında, suç işleyeni 
cezalandırma görevini de üstlendi. Modern ceza hukukunda hem cezanın şahsileşmesi, 
hem de kişiselleşmesi önem kazandı ve kural olarak kişinin sadece kendi fiilinden 
doğan sorumluluğu kabul edildi. Bu doğrultuda, kanunda suç olarak belirlenmiş 
hareketin kusurlu failinin veya kanunda istenmeyen durum olarak belirlenmiş hale 
sebebiyet veren kişinin, kusurlu hareketi ile meydana gelen sonuç arasında illiyet bağı 
kurulduğu takdirde, kişinin sorumluğu doğmakta yani ceza şahsileşmekte, yargılama 
faaliyeti aşamasında da bireyselleşmektedir. Suçun birlikte işlenmesi halinde her fail 
ayrıca cezalandırılacak ve bu sebeple cezası kişiselleştirilmiş olacaktır. Kanundaki 
istisnaları saklı kalmak kaydıyla bir suçun faili ancak kendi iradi hareketiyle dış 
dünyada değişiklik yaratan gerçek kişi olmaktadır. Daha önce 765 sayılı TCK’da ayrı 
bir madde olarak yer almayan ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi90, Anayasamızın 
38. maddesindeki düzenlemeye paralel olarak 5237 sayılı TCK’nin 2091. maddesinde 
hüküm altına alınmıştır92. Anılan madde uyarınca bir suçtan dolayı ceza verilebilmesi 
için, suç işleyenin gerçek kişi olması gerekmektedir.93 

G. Ölüm Cezası ve Genel Müsadere Cezası Verilemez
1. Ölüm Cezası

Ölüm cezası, bu ceza ile mahkûm edilen kişinin asılması suretiyle hayatına son 
verilmesidir. 1982 Anayasası 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla yapılan 
Anayasa değişikliği sonucunda “savaş ve çok yakın savaş tehdidi ve terör suçu halleri 
dışında ölüm cezası verilemez” şeklindeki düzenleme ile ölüm cezasını sınırlamış, 
07.05.2004 gün ve 5170 sayılı Anayasa değişikliği ile de tamamen kaldırmıştır. 

90 Cezaların şahsiliği ilkesi 1961 Anayasasının 33. maddesinin 5. fıkrasında da yer almıştır. Ancak 
yukarıda da değinildiği gibi Anayasa Mahkemesi, 16.06.1964 tarih 1963/101-1964/49 sayılı kararı 
ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunla ilgili bir davada tüzel kişilerin 
ceza sorumluluğunun Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir.

91 5237 sayılı TCK’nın 20. maddesine uyarınca “Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden 
dolayı sorumlu tutulamaz. Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla 
kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.”

92 Örneğin Yargıtay CGK, 17.12.1990 tarih, 312/340 sayılı kararında bir ticari ortaklığın idaresinin kime 
ait olduğu araştırılmadan, suçun ayrıntılarını bilen ve oluşumunda rol alan kişi tespit edilmeden tüm 
sanıkların müştereken sorumlu oldukları kabul edilerek kurulan mahkûmiyet hükmünün bozulmasına 
karar vermiştir. Yargıtay 11. CD 27.09.2001 tarih, 5007/8710 sayılı ilamında, Yargıtay’ın süreklilik 
gösteren kararları doğrultusunda, tüzel kişinin birden fazla temsilcisinin bulunması halinde, cezai 
sorumluluğun cezaların şahsiliği ilkesine bağlı olarak temsil yetkisinin bölüşümündeki ağırlık ve 
sınırlar dikkate alınarak, suçun şekli sorumlusuna değil, suçun ayrıntısını bilen ve oluşumda rol alan 
kanuni temsilciye ait olacağına değindikten sonra, tüm ortakların cezalandırılmasına yönelik hükmün 
bozulmasına karar vermiştir. Uygulamada 11. CD’nin bu yönde birçok kararına rastlamak mümkündür.

93 Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı öngörülmemiş olmasına rağmen, 5237 sayılı TCK’nin 60. 
maddesinde güvenlik tedbiri niteliğinde yaptırımlar öngörülmüştür. Bunun yanında 5326 sayılı 
Kabahatler Kanunun (KK) “Organ veya temsilcinin davranışından dolayı sorumluluk” başlıklı 8. 
maddesinde, tüzel kişi hakkında idari yaptırım uygulanabileceği kabul edilmiştir. 
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Anayasal düzenlemelere paralel olarak da, ölüm cezası hakkında ülkemizde devam 
eden tartışmalar, ilk önce, 03.08.2002 tarih ve 4471 sayılı Kanunla “savaş ve çok 
yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş olan suçlar için öngörülen idam cezaları hariç 
olmak üzere” ibaresi ile kısmen ve daha sonra da 14.07.2004 tarih ve 5218 sayılı 
Ölüm Cezasının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanunla ceza hukuku mevzuatımızdan tamamen çıkarılmıştır. Avrupa İnsan Hakları 
ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye Ek 13 Nolu Protokolün 
1. maddesi ile kaldırılan ölüm cezasına, Anayasal düzenlemeye paralel olarak 5237 
sayılı yeni TCK’de yer verilmemiştir.

Ülkemizde ölüm cezası 1984’te iki kişinin idam edilmesi ile uygulanmış olup, 12 
Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 ara dönemleri hariç bırakılırsa 1965 senesinden bu 
yana infaz edilmemiştir.94 Kanaatimizce Avrupa Birliğine üye olma isteğindeki ve 
uzun yıllardan beri fiilen ölüm cezasını uygulamayan ülkemizin bu cezayı tamamen 
mevzuatından çıkarmış olması yerinde bir davranış olmuştur. Ceza muhakemesinde 
hatalı sonuçlara ulaşılabilme ihtimali unutulmamalıdır. Muhakemede yapılan bir 
yanlışlık sonucu verilen ölüm cezasının infazı durumunda, bu yanlışlığın giderilebilme 
imkânı bulunmayacaktır. Ancak toplumumuzda ölüm cezasına taraftar olan önemli 
bir çoğunluğun bulunduğu da göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple ölüm cezasının 
sıklıkla gündeme taşınmasını engellemek ve anılan cezanın yeniden yürürlüğe 
girmesini engellemek için, ülkemizin etkin bir şekilde suçla mücadele ve cezalandırma 
politikası olmalı, af, örtülü af veya sık yasa değişikliklerinin95 yürürlüğe girmesinin 
önüne geçilmesi gerekmektedir. Örneğin, uygulamada ölüm cezası yerine öngörülen 
ağırlaştırılmış müebbet (ömür boyu) hapis cezası çok etkili bir cezalandırma ve suçu 
önleme aracı olarak kullanılabilir.96

2. Genel Müsadere Cezası Verilemez

Müsadere (zoralım) yasada yazılı hallerde belirli eşyaların mülkiyetinin mahkeme 
kararıyla maliklerinden alınarak kamusal bir kuruma verilmesi anlamına gelen ve 
ceza hukukunda çok eski dönemlerde dahi tatbik edilen bir yaptırım şeklidir.97 
Müsadere özü itibariyle güvenlik tedbiri niteliği taşıyan bir kurum olup, 5237 sayılı 
yeni TCK’nın 54. maddesinde98 düzenlenmiştir. Müsadere bir güvenlik tedbiri 

94 Kamil Ateşoğulları, Bir İnsanlık Suçu: Ölüm Cezası, Ankara 1997, s. 124.
95 Örneğin 01.06 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK uygulamada dolaylı bir af etkisi 

yaratmış, lehe yasa uygulamasını tespit amacıyla yeniden ele alınan birçok dosya zamanaşımına 
uğramıştır.

96 5237 sayılı TCK’nın 47. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün yaşamı 
boyunca devam edecek ve Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 9. maddesi hükmü 
gereği sıkı güvenlik rejimine göre infaz edilecektir. Sıkı güvenlik rejiminde cezaevinde geçirilecek 
süre daha fazla olup, ayrıca bazı haklardan da mahrumiyet söz konusu olacaktır.

97 Bahri Öztürk- Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Seçkin 
Yayınları, Ankara 2013, s. 460.

98 5237 sayılı TCK’nın 54. maddesinde “İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun 
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niteliği taşıdığı içindir ki, müsadereye hükmedilebilmesi için bir suçun işlenmesi 
zorunluluğuyla birlikte, bu suçtan dolayı bir kimsenin herhangi bir cezaya mahkûm 
edilmiş olması gerekmemektedir. Bu sebeple, suçta kullanılmakla birlikte şahsi 
cezasızlık hallerinden dolayı (örneğin akıl hastalığı, yaş küçüklüğü) faile bir ceza 
verilmemesi halinde de müsadereye hükmolunabilinecektir.

Müsadere konusunda birçok ayrım bulunmakla birlikte, öncelikle genel ve özel 
müsadere olmak şeklinde ikiye ayrılır. Özel müsaderede müsadere işleminin 
konusunu, suç işlemek amacıyla hazırlanan veya suçtan elde edilen eşya gibi suçla 
doğrudan doğruya bağlantılı eşya oluşturmaktadır. Genel müsadere ise failin bütün 
malvarlığının müsadere edilmesi olup, Anayasamızın 38. maddesi ile yasaklanmış 
ve çağdaş ceza hukukunda da kabul edilmeyen bir yaptırımdır.99

h. İdare, Kişi hürriyetinin Kısıtlanması Sonucunu Doğuran Bir Müeyyide 
Uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin İç Düzeni Bakımından Bu hükme Kanunla 
İstisnalar Getirilebilir

Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı esasen Anayasamızın 19. maddesinde düzenlenmiştir. 
Ancak disiplin amirleri tarafından verilen cezalar anılan madde metninde sayılan 
istisnalar arasında sayılmamıştır. Dolayısıyla, kişi hürriyetinin sınırlanması sonucunu 
doğuracak olan istisna Anayasanın 38. maddesinde düzenlenmiştir. Burada Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) açısından konunun geçirdiği aşama üzerinde durmamız 
gerekmektedir.

Kanun temelinde disiplin cezası verilmesi ile ilgili esaslar, 31.01.2013 tarih ve 6413 
sayılı Resmi Gazete ile mülga edilen 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun (ACK) 
168-172. maddeleri arasında düzenlenmişti. Yine mülga edilen 171. maddede 
disiplin amirlerinin astlarına hangi cezaları vereceği tespit edilmişti.100Amirler 
tarafından verilen cezaların infaz şekli ise ACK’nın 23 ve 28. maddeleri arasında 
hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla uygulamada TSK’nın özgürlüğü kısıtlayıcı 
müeyyide uygulamasının birçok örneği olmuştur. 

işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın 
müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, 
kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir” şeklinde, eşya 
müsaderesini düzenlemiştir. Devam eden maddede de kazanç müsaderesi öngörülmüştür.

99 Eski Yunan’da müsadere idama mahkûm olanlar hakkında 2. derecede bir ceza olarak uygulanmıştır. 
Söz konusu cezaya mahkûm edilenlerin bütün serveti de devlet hazinesine geçmekte ve bir anlamda 
cezaların şahsiliği ilkesine aykırı olarak suçlunun bütün ailesi cezalandırılmıştır. Osmanlı Devletinde 
başlangıçta yalnızca asiler ve devlet malını zimmetine geçirenler hakkında uygulanan müsadere, 
zaman içerisinde kamu hizmetinde bulunanların, askerlerin ve hatta zenginlerin mallarının devlete 
geçirilmesinde kullanılan bir usul haline gelmiştir. 1256 ve 1267 tarihli ceza kanunnamelerinde ise 
haksız yere hiç kimsenin mal ve emlakine dokunulmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bkz., Bakıcı, 
2007, s. 1054; Öztürk-Erdem, 2013, s. 468-471.

100 Kanunun ilga edilmeden önceki şekline göre, rütbelerine göre amirlerin hangi asker şahıslara 
hangi disiplin cezalarını (uyarı, aylıktan kesme, izinsizlik, sıra harici hizmet, göz hapsi, oda hapsi 
ve rütbenin geri alınması) ne miktarda verebilecekleri hüküm altına alınmıştı.



Yargı Kararları Işığında 1982 Anayasasında Suç ve Cezaya İlişkin Temel İlkelerin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Çetin ARSLAN – Dr. Fatih ÖZKUL

60

TAAD, Yıl: 4, Sayı: 15 (Ekim 2013)

Burada özellikle Ülkemiz aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
önüne götürülmüş bir dava üzerinde durmak gerekir. Davanın kısa bir özetinin 
verilmesi gerekirse TSK’de görevli bir astsubay, amiri tarafından disiplinsizliği 
yüzünden ACK’nın 171. maddesine dayanılarak kendisine verilen yirmi bir 
günlük oda hapsi cezasına karşı, yaptığı itirazın bir üst komutanı tarafından 
reddedilmesi üzerine Askeri Yüksek İdare Mahkemesine (AYİM) dava açmıştır. 
AYİM’in disiplin cezalarının AYİM Kanununun 21. maddesi uyarınca yargısal 
denetime tabi olmayacağı gerekçesiyle davayı reddetmesi üzerine, davalı bu kez 
konuyu AİHM’nin önüne getirmiştir. AİHM özgürlüğün kısıtlanmasının ancak 
yargı kararı ile mümkün olabileceğini, bununla birlikte AİHM’nin askeri hayatın 
özel koşullarını göz önünde tuttuğunu, bir sivile verilen ceza ile silahlı kuvvetler 
mensubu bir kişiye verilen cezanın aynı değerlendirmeye tabi tutulmaması gerektiğini 
belirttikten sonra, davacının cezaevinde yirmi bir gün hapis yatmasının AİHS’nin 
5. maddesi101 uyarınca özgürlüğün kısıtlanması sonucunu doğurduğunu, AİHM’nin 
5/1. maddesinde aranan yargılama güvencesinin oluşmadığını vurgulayarak Ülkemizi 
tazminat ödemeye mahkûm etmiştir.102 

Bu kısa karar özeti, insan hakları ile ilgili konularda Anayasa ve kanunlar arasında ya 
da insan haklarına ilişkin temel metinler ile Anayasa arasında çatışma çıkabileceğini 
göstermektedir. Anayasanın 19. maddesinde kişi hürriyeti ve özgürlüğü konusu 
düzenlenirken, AİHS’nin 5. maddesi kaynak olarak kullanılmakta, ancak 
Anayasamızın 38. maddesinde de ayrı bir sınırlama sebebi getirilmektedir. Bu 
durumda anayasa hukuku anlamında AİHS’nin 5. maddesinin kişi özgürlüğü ve 
güvenliği konusunda esas kabul edilmesi, Anayasanın 38. maddesi ile çelişkili bir 
hukuki durumun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 5. madde hükümlerinin 
sınırlı sayıda kabul edilmemesi ve istisnaların kabul edilebileceği yorumu, anayasa 
düzenleme mantığı ile AİHS arasında çelişkili bir hukuki durumun doğmasına yol 
açacaktır. AİHS’nin temel hak ve özgürlükler konusunda uluslararası bir antlaşma 
olduğu ve 1982 Anayasası’nın 90. maddesi uyarınca da TBMM’de kabul edildikten 
sonra Anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği göz önüne alındığında, Anayasa 
ve iç hukuk kurallarının AİHS ile çatışabilmesi olasılığı ortaya çıkmaktadır. 1982 
Anayasasının özelikle 13, 14 ve 15. maddeleri göz önüne alındığında, temel hak ve 
hürriyetler konusundaki düzenlemelerinde AİHS ile uyumun sağlanmasına önem 
verdiği gözlenmektedir.103 Burada Anayasanın 19 ve 38. maddeleri arasında bir 
çelişki olup olmadığı sorusu, yani 38. madde ile 19. maddede sayılan temel hak ve 
özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin temel ilkelere 19. maddedeki düzenleme ile bir 
istisna getirilip getirilmediği sorusu da akla gelebilir.104 Konuya bütüncül yaklaşılması 

101 AİHM’in 5. maddesinde “Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı” başlığı altında, özgürlük kavramının 
korunması ve keyfi biçimde özgürlükten mahrum bırakılmamaya ilişkin düzenleme yer almaktadır.

102 www.yrg.gov.tr/aihm/upload/29986-pdf . Erişim tarihi: 03.10.2013
103 Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları Ankara 2008, s. 124. 
104 Anayasa Mahkemesi önüne gelen bir iptal davasında, TSK’da görevli devlet memurlarına verilebileceği 
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en doğru sonuca götürecektir. Belirtildiği gibi Anayasanın 19. maddesinde kişi 
hürriyeti ve güvenliği ile ilgili istisnalarda, 38. maddedeki durum ayrı bir hal 
olarak sayılmamış, ama hepsinden önce Anayasanın 2. maddesinde insan hakları 
kavramına vurgu yapılmıştır. Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrası da burada 
mutlaka göz önünde tutulmalıdır.105 

Bize göre AİHS’nin doğrudan uygulanabilirliği, iç hukukta yasalar karşısında bir 
üstünlüğü belirtmekle birlikte, AİHM’nin AİHS’ne üye ülke tarafından yapılan 
sözleşmeye aykırı uygulamayı tespiti iç hukuk hükmünün iptali sonucunu 
doğurmamaktadır. Buradan hareket edildiğinde AİHS hükümlerinin anayasanın 
üstünde olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak AİHS ile ulaşılmak istenen amaç 
göz önüne alındığında, üye devletlerin bu doğrultuda anayasa değişikliği yapmaları 
gerekmektedir. Bu durumda uluslararası bir sözleşmenin iç hukuktaki yerini veya 
anayasa normlarının birbirleri arasında hiyerarşi olup olmadığı tartışmasını yapmaya 
gerek kalmayacaktır. İnsan hakları kavramının üstünlüğüne izafe edilen değerin normlar 
hiyerarşisi içindeki yeri, ancak o hiyerarşide mevcut normlar ve Anayasa tarafından 
tanındığı ölçüde olacaktır. Sonuç olarak, 6413 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik yerinde 
bir değişiklik olmakla birlikte yeterli görülmemelidir; Anayasamızın 38. maddesinde 
düzenlenen Silahlı Kuvvetlerin iç işleyişi ile ilgili istisna Anayasadan kaldırılmalıdır.

I. Uluslararası Ceza Divanına Taraf Olmanın Getirdiği Yükümlülükler hariç 
Olmak Üzere Vatandaş, Suç Sebebiyle Yabancı Bir Ülkeye Verilemez

Suçluların iadesi (geri verilmesi), yurtdışında aleyhine verilen bir mahkûmiyet kararının 
yerine getirilmesi veya işlediği suç nedeniyle yargılanabilmesi için hükümlünün veya 
failin, ülkesinde bulunduğu devlet tarafından, infaz veya yargı yetkisine sahip olan 
devlete geri verilmesi anlamına gelmektedir.106 1982 Anayasasının ilk şekli, “Vatandaş 
suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilemez.” şeklindeydi ve bu konuda herhangi 
bir ayrık durum bulunmamaktaydı. Bu hükme, 07.05.2004 tarih ve 5170 sayılı 
Kanunla, “Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın getirdiği yükümlülükler hariç 
olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.” şeklinde değişiklik 
yapılmak suretiyle bir istisna getirilmiştir.107

belirtilen göz ve oda hapsi cezalarını niteliği, infaz ve sonuçlarını dikkate alındığında bunların 
“ceza hukuku anlamında özgürlüğü bağlayıcı ceza niteliği taşımayan, sadece disiplini koruma ve 
bozulan disiplini sağlama niteliğinde olan cezalardır” saptamasını yaptıktan sonra, Anayasanın 19. 
maddesinde kişi hürriyetini sınırlayan hallerin sayılarak belirtilmesine rağmen, 38. madde ile bu 
sınırlamaya istisna getirilebileceğini kabul etmiş ve iptal davası isteminin reddine karar vermiştir. 
Bkz., 25.01.2005 tarih, 2000/34 esas, 2005/91 sayılı karar.

105 Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrası uyarınca (Ek cümle: 07.05.2004-5170/7. md.), usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların 
aynı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri 
esas alınacaktır.

106 Demirbaş, 2006, s. 172.
107 17 Temmuz 1998 tarihinde Roma’da gerçekleştirilen Uluslararası Ceza Mahkemesi Kurulmasına 

Dair Birleşmiş Milletler Roma Diplomatik Konferansı sonucunda, Uluslararası Ceza Mahkemesinin 
statüsü yüz yirmi ülkenin desteği ile kabul edilmiştir. Uluslararası Ceza Divanı, Divanı kuran Roma 
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Ülkemiz ayrıca Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine108 taraf olup, çeşitli 
ülkeler ile de ikili sözleşmeler imzalamıştır. Ancak buna rağmen geri vermeye ilişkin 
asgari şartların, iç hukuk düzenlemesi olarak kanunla düzenlenmesi uygulamada 
tekdüzeliği sağlamak açısından önem taşımaktadır.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere suçluların geri verilmesi genel bir hüküm olan 5237 
sayılı TCK’nın 18. maddesinin yanında, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi 
(SİDAS) ile Türkiye’nin diğer ülkeler ile yaptığı ikili sözleşmelere dayanmaktadır. 
Bu doğrultuda suçluların geri verilebilmesi için:

•	 Suç yabancı bir ülkede işlenmelidir,
•	 Suçun faili yabancı olmalıdır,
•	 İşlenen fiil Türk yasalarına göre suç teşkil etmelidir,
•	 Geri vermeye esas olan suç düşünce suçu veya siyasi ya da askeri suç niteliğinde 

olmamalıdır,
•	 Türkiye Devletinin güvenliğine, Türkiye Devletinin veya bir Türk vatandaşının ya 

da Türk yasalarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenmemiş olmalıdır,
•	 Türkiye’nin yargılama yetkisine giren suçlardan bulunmamalıdır,
•	 Türk ve suçluyu geri isteyen ülke yasalarına göre suç af veya zamanaşımına 

uğramamış olmalıdır,

Kişinin talep edilen devlete geri verilmesi halinde ırk, din, vatandaşlık, belli bir sosyal 
gruba mensup olmak veya siyasi görüşleri nedeniyle kovuşturma veya cezalandırma 
ya da işkence ve kötü muameleye uğrayacağına dair kuvvetli kuşku bulunmamalıdır.

Geri verilmesi istenen kişinin talepte bulunulan devletin vatandaşının olmaması 
gerekliliği kişiye ilişkin bir şart olarak nitelendirilebilir. Ülkemiz de dâhil olmak üzere 
Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde “uyruk verilmez” ilkesine tizlikle uyulmaktadır. 
Anglosakson hukuk sistemlerinde ise, iade talep edilen devletler, temel hak ve 
özgürlükler konusunda yeterli güvence verildiği takdirde vatandaşlarını iade 
etmektedir. Avrupa Sözleşmesi de vatandaş yanında sürekli o devlette oturan, yani 
ikametgâhı talep edilen devlette bulunan yabancı uyrukluları da vatandaş statüsüne 

statüsünde bahsedilen, uluslararası toplumu ilgilendiren çok ciddi suçları işleyenler hakkında 
yargı yetkisini kullanmak üzere daimi mahkeme sıfatıyla 1 Temmuz 2002 tarihinde kurularak 
faaliyete geçmiştir. Uluslararası Ceza Divanı, uluslararası toplumu müşterek olarak ilgilendiren 
çok ciddi suçlarla sınırlı olmak üzere yargı yetkisine sahiptir ve bunlar, insanlığa karşı işlenmiş 
suçlar, savaş suçları, soykırım suçları ve saldırı suçlarıdır. Türkiye, Uluslararası Ceza Divanına 
kuran statüyü imzalamamış ve bu sebeple de yetkisini tanımış değildir. Ayrıca Divan kapsamına 
giren suçların büyük bir bölümünün de yasalarımızda eksiksiz olarak yer aldığı söylenemez. Ancak 
Ülkemiz, 07.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Yasa ile yaptığı değişiklik ile Anayasasında yapmış olduğu 
değişiklikle birlikte Ceza Divanına taraf olma yolunda önemli bir irade ortaya koymuştur. 

108 Türkiye tarafından 18.11.1959 tarih ve 7376 sayılı Kanunla onaylanan bu Sözleşme, 26.11.1959 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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alarak iade kapsamının dışında tutmaktadır.109 Sonuç olarak bir Türk vatandaşının 
yurt dışında suç işledikten sonra Türkiye’ye kaçması ve suç işlediği ülkenin onun geri 
verilmesini talep etmesi halinde, “vatandaş iade edilmez” kuralı (SİDAS m.6/1-a, 
TCK m. 18/2 ve Anayasa m. 38) gereğince iade işlemi gerçekleşmeyecektir.

SONUÇ

1982 Anayasası 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan hukuk 
devleti ilkesi tüm uygar ve demokratik rejimlerin temel özelliklerinden birisi haline 
gelmiştir. Bu kavram en basit tanımıyla vatandaşların hukuki güvence içinde 
bulunmaları, devletin eylem ve işlemlerinde hukuka uygun davranması ve bu eylem 
ve işlemlerin bağımsız yargı organları tarafından denetlenebilmesi anlamına gelir. 
Kişi özgürlüğü ve güvenliğine yönelik müdahalenin en fazla ceza hukuku alanında 
gerçekleşmesinden dolayı, ceza sorumluluğuna ilişkin ilkelerin belirlenerek koruma 
altına alınması hukuk devletinin en önemli unsurlarından birisini oluşturmaktadır. 
Normlar hiyerarşisi içinde en tepede yer alan 1982 Anayasası da, kişi hürriyetinin 
korunmasına yönelik temel ilkeleri toplu halde, 38. maddesinde “suç ve cezalara 
ilişkin esaslar” başlığı altında düzenleyip koruma altına almıştır.

Suç ve cezaya ilişkin temel ilkelerin Anayasada düzenleniş şekli kadar, mahkemelerin 
anılan ilkeleri yorumlayıp uygulayış tarzları da önemlidir. Aslında burada uygulayıcı, 
temel hak ve hürriyetlere gelebilecek müdahalelere karşı çok daha önleyici ve koruyucu 
durumdadır. Ülkemiz mahkeme kararlarına bakıldığında birer yüksek mahkeme 
niteliğinde olan Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay’ın, kişilerin ceza sorumluluğuna 
ilişkin getirilen Anayasal düzenlemeleri korumakta genel anlamda özenli davrandığı 
görülmektedir. Zaten insan hakları konusunun, uluslararası alanda ulaştığı yer ve 
devletlerin egemenliğini etkileme gücü kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık bir 
hale gelmiştir.

Her uygar ve demokratik ülkenin, insan hak ve hürriyetlerini korumaya yönelik 
gelişme ve uygulamaları kendi iç hukukuna yansıtması gerekliliği artık tartışma 
götürmemektedir. Ayrıca unutulmamalıdır ki, demokratik yönetim şeklini uygulayarak 
ülkelerindeki demokratik yaşamın refahını, niteliğini artırmak isteyen ülkelerin, 
özellikle ceza hukuku alanında kişilerin temel hak ve hürriyetlerini korumaya yönelik 
düzenlemeleri titizlikle ve sağlıklı bir şekilde uygulamada istekli olmaları, gerektiği 
takdirde AİHS ile AİHM kararlarının iç hukukla çatışmadan etki doğurması için 
anayasal düzeyde değişiklik yapmaları gerekmektedir. 

♦♦♦♦

109 Demirbaş, Ankara, 2006, s. 180.
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