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Ceza adaleti sisteminde insan hakları sosyolojisi
(Human rights’ sociology in the criminal justice system)

Prof. Dr. Mustafa Tören YÜCEL(*)

“Adalet vicdandır; yalnız kişisel bir vicdan değil,
tüm insanlığın vicdanıdır.”

Alexander Solzhenıstsyn, Ekim 1967

n(+/-)

İnsan Hakları

Ayni ve şahsi hakları koruma altına alan etkili bir sistem, suçu tolere
edilebilir sınırlar içinde tutabilmek üzere bir yönteme/mekanizmaya
gereksinme duymaktadır. İşte bu ceza adaleti sistem mekanizması
“gerçeği garanti etme yeterliliği” vaat etmekte ve bunu sağlayan hukuka

(*) Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Sosyolojisi ve Felsefesi Ana Bilim Dalı
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uygun hüküm olmaktadır. Önemli olan yöntemin güvenilir ve adil
olduğunun(veya kullanılan diğer yöntemlerden daha kötü olmadığını)
yeterince gösteren bilginin kamuoyunda yer etmesidir. Bu süreçte, insan
onurunun korunması merkezi bir konumdadır.

İnsan haklarına gelindiğinde, kavramının  oldukça özgünlüğü bağlamın-
da  insan olarak   sahip olan bireylerin bu hakların özünden mahrum
edilemeyeceği temel postulattır. Bu haklar böylece insan olmak
durumuna özgü olmaktadır.

İnsan hakları, kuşkusuz, adil bir ceza adaleti sistemi için gerçekten eşsiz
yol işaretleridir. İnsan hakları savunucuları, onları gelişim için insan
onurunu vurgulayan şablonlar olarak görmektedirler. Bu haklar de facto
gerçekleşmesi için zihniyet/kalp (mind set)  meselesi olduğundan bu
niteliği aşağıdaki sosyo-kültürel metaforla vurgulamak istedim.1

Bir toplumun kültürü(yani gelenekleri, görenekleri, davranışı, değerleri
hiyerarşisi, sanatı, edebiyatı, üretim yetenekleri, hukuku ve nihayet
evrensel düzeni, kavrayış biçimi) yüzyıllar boyunca bir fıçıda tedricen
biriken yağlıboya gibidir. Devrim/reform denilen “ani ve büyük”
değişimler, içinde 100 kg siyah boya bulunan bir fıçıya üstten 10 kg
beyaz boya dökmek gibidir.  Beyaz boya döküldükten sonra, fıçıya
tepeden bakanlar, onun içinde 110 kg beyaz boya var zannedebilirler.
Çünkü görünen yüzeydeki boyanın rengi beyazdır ve fıçıdaki boyanın
miktarı 110 kg.dır. Fıçıdaki boyayı kimse karıştırmasa bile zaman
geçtikçe ısınma ve soğumayla alttaki siyah boya yukarıya çıkarken,
üstteki beyaz boya aşağıya çöker. Zamanla siyah ve beyaz boyalar iç içe
giren halkalar oluşturur. Olayı tepeden ve  dışardan izleyenler, fıçıda
siyah ve beyaz renklerden oluşan bir karışım görür. Yalnız karışım
oranını bilemez. Günün sonunda, içinde küçük beyaz topakları olan gri
boya kütlesi ortaya çıkar. Hele hele, birileri fıçıdaki malzemeyi
karıştırırsa, eski rengine dönüş çok daha hızlı olur.2

1 İnsan onuru için bkz. W.O.Douglas. The Right of the People, Doubleday ve Company,
1958,  ss. 144-163.
2 Bkz. B.Öztürk, D.Tezcan, R.Erdemve...Ceza Muhakemesi Hukuku(Ders Kitabı)
Seçkin, 2009, s.5,7: “Yasada değil, kafada devrim gerçekleştirilmedikçe halkımız layık
olduğu bir sisteme kavuşamayacaktır. Mahkemelere düşen görev eski alışkanlıklara göre
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Toplumdaki temel değerler boşlukta oluşmayıp, genel kültürel değerlerin
özel değişimleri olarak algılanabilir. Nitekim, hukuk sistemi de hiçbir
zaman boşluktan türemeyip, daima hukuk öncesi bazı kültürel öğeleri
taşımaktadır.

İnsan hakları düşüncesi de Batı kültürünün ürünüdür. İşte bu sosyo-
kültürel gerçeklik karşısında İspanyolca dilinde cümlenin başı (¿) ters
dönmüş bir soru işareti ile başlarken ben de tebliğimi ülkeye özgü doğru
soru işaretleri ile başlamak istiyorum.

1. Ceza adalet sisteminde her insan hakkı niteliği için şu iki yönlü
soru ile irdelenmekte midir: Hangi işleve hizmet için vardır? Ve
bu işlev yerine getiriliyor mu? Özetle, işlevsellik ve etkililik
değerlendiriliyor mu?

2. Sistemdeki aktörler ceza soruşturmasına ilişkin ulusal/ uluslar-
arası hukuk kuralları ve içtihatlarına nüfuz etmişler midir?

3. Evet ise, onları  uygulamakta mıdırlar?

4. Avukatların soruşturma evresinde şüphelilerin haklarını sağla-
mak üzere karşılaştıkları özel sorunlar ile bunların yaygınlığı ne
derecededir?

5. Sorun yaşanan hallerde, sistemdeki aktörlerin haklardan yana
tavır alıp  almadıkları? Konuya devletçi mi, yoksa tüketiciler açı-
sından mı bakıp bakmadıkları?

6. Protesto hareketlerindekolluğun aşırı tepkisi nasıl açıklana-
bilecektir? Protesto nereden geliyor? Kolluğun yanıt vermesi-
kontrol altına almak girişimleri-ve sonuçta kollukta protestocu
olmuyor mu?  Gerçeği kavramak için kolluğun içinde bulunduğu
predicament’i/çıkmazı/kırılganlığı anlamak gerek: maaşları
düşük, çalışma saatleri fazla, eğitim eksikliği, kolluk görev-
lilerinin sanki sapkınlar gibi davranması mı söz konusu
olmaktadır? Kolluğun kendine özgü oluşturduğu bir alt kültürü

değil, yeni CMK’ya uygun işlem yapmaktır. Burada alt yapı eksikliği bahane olarak
gösterilmemelidir. Bu eksikliklerle alakası olamayan, örneğin tutuklama kararı gibi
işlerde yasaya uyulmaması düşündürücüdür.
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olduğu; kolluk ta sanki asker gibi; geri kalanlar ise, sanki düşman
olarak mı görüntü vermektedir?

7. Hukuk fakültelerinde “insan hakları” dersinin   uygulamada bir
etkisi olup olmadığı? İnsan hakları yerine her hukuk alanı içinde
insan hakları normları ile içtihatlarının etik bağlamda işlenmesi
daha akılcı olmaz mı?

8. AİHM’ce saptanan ihlallerin % 29,1(AYM bireysel başvurudaki
ihlallerin de %73,6’si)  adil yargılanma hakkına ilişkin iken adil
yargılanma açısından halkın algısal oranı nedir? Ve bu konuda-
ki karanlık sayıyı (dark figure) saptamak üzere ceza adaleti
tüketicilerini (sanık, mağdur, şikayetçi, tanıkları) kapsayan nite-
likli bir anket çalışması ne zaman yapılacaktır?3

9. Şüpheli/sanık hakları açısından halkın bilinç düzeyi ne durum-
dadır?

10. Hâkimler şüphelileri/sanıkları nasıl içerde tutarız diye mi, yoksa
nasıl tutuksuz yargılarız arayışı içerisinde midirler?  Her
mahkemeye özgü tutum ve davranışlar ile Türkiye profili nasıl
bir görüntü sergilemektedir? İnsan davranışında etkili psiko-
sosyal dinamikler, mahalle baskısı gibi meslektaşların baskısı
adliyelerde ne derece rol oynamaktadır?

11. CAS mağdur haklarına özgü ihtiyaçlarını karşılamakta mıdır?

3 Yeni 10 Aralık’larda bu türden(bottom-up adalet kavramı üzerine) ampirik çalışma
sonuçlarının değerlendirilmesine gereksinme vardır. Bu konuda TBB öncülük yapmalıdır.
Nitekim, Birliğin  İnsan Hakları Raporu 2013 bu doğrultuda algılanmalıdır.  Bkz. TBB.
İnsan Hakları Merkezi-İnsan Hakları Raporu, Nisan 201; Human Rights Indicaters. A
Guide and Measurementand Implementation. U.O.H.o.t.H.C.f.H. Rights, UN Office of
the High Commissioner for Human Rights. Dünya Adalet Projesi için bkz. M.T.Yücel.
Yargı Reformu ve Demokrasi, Çankaya Univ.Yayını, 2011, s.215; Avrupa Adaletin
Etkililiği Komisyonu(CEPEJ).Avrupa Konseyi’ne Üye Ülkeler İçerisindeki Mahkeme
Kullanıcılarına Yönelik Memnuniyet Anketleri Düzenleme Rehberi, Cepej (2010)1.
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12. Ülkede öngörülebilir bir hukuk düzeni var mı? Savcılıklar
standart bir uygulama sergiliyor mu? Hakim kararları üst düzey
bir hukuk klasiği oluşturmakta mıdırlar?

Şimdi bu soruları teorik bir eksersiz ötesinde ampirik kanıtlarla yanıtla-
maya, sistemdeki majör sorunları sergilemeye çalışacağım.

Ekim 2011-Şubat 2012 tarihleri arasında İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde
son yıllarda kesinleşen 1000 dosya incelenmesine göre soruşturmanın ne
derece etkin olduğu beraat oranları da göz önüne alındığında
sorgulanmalıdır.  Aşağıdaki veriler “ilişkilendirmenin” kolluk ötesi
Savcılıkça özel bir çaba olup olmadığını göstermemektedir.

İddianamede yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle
ilişkilendirilerek açıklanmış mıdır? %76’i “evet”,%24’ü  “hayır”

İddianamenin sonuç kısmında şüphelinin lehine olan hususlar da
ileri sürülmüş müdür?%28 “evet”, % 72’si “hayır.

Soruşturma Evresi/Habeas Corpus Hakkı/Mecburilik İlkesi

Türk ceza adalet sisteminin en önemli sorunlarından biri,  kolluğun
yaptığı iş üzerinde gerçek bir kontrolün olmayışıdır. Bu mevzuattan
kaynaklanan bir sorun değildir: CMK’nın160 ve 161 maddelerine göre,
mevcut sistemde kolluğun savcıdan kesin bir talimat almaksızın
soruşturma yürütme yetkisi olmadığından, soruşturmanın savcının etkin
kontrolünde yürütülmesi öngörülmektedir.4 Ancak de facto durum
farklıdır; soruşturma daha ziyade bağımsız olarak kolluk tarafından
yürütülmektedir.

Savcıların iş yükü bu durumu kısmen açıklamaktadır. Metropol adliyeleri
müracaat bürolarında çalışan savcılar bazen bir günde 400/500 telefon
çağrısı ve 30/40 şikâyet almaktadırlar. Bu türden bir meşguliyet
soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi, olay yerine gidilmesi,
soruşturmacılarla görüşülmesi gibi işlerin gerçekleştirilmesini engelleye-
bilir. Savcılar, soruşturma gerektirmeyen sıradan trafik davaları, basit
kazalarla uğraşmak zorunda olmasalar iş yükünün %30 oranında
azalabileceğini ifade etmişlerdir. Kolluk bu tür davaların binlercesine
bakmakta ve deneyimli kolluk görevlileri bu konularda rutin olarak

4 Uluslararası Savcılar Birliği. Savcılar için İnsan Hakları El Kitabı (Ankara Barosu
Yayını) 3.baskı, 2007.
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yapılması gerekenleri bilmektedirler. Dolayısıyla çok sayıda basit dava
ile meşgul olmak yerine, savcılar önemli davalar(hard cases) üzerinde
yoğunlaşmalı ve kolluğun çalışmaları üzerinde etkin kontrol işlevini
yürütmelidir.

Öte yandan, gereksiz görevler savcılardan alınarak onların iş yükü
azaltılmalıdır. CMK’nın 87. maddesine göre, suç işlendiğine dair bir
şüphe olsun olmasın, tüm otopsiler bir savcı eşliğinde yürütülmekte;
Kurumda bir savcı daimi olarak görevli bulunmaktadır. Adli tıp
doktorları, savcıların otopsilerde tamamen pasif kaldığını; birkaç cinayet
davası dışında otopside bulunmalarının gereksiz olduğunu düşünmek-
tedirler. Savcıların kanıtları emniyet altına alma sorumluluğundan dolayı
otopside bulunmaları gerektiği öne sürülmekte ise de, adli tıp uzmanları
tarafından yürütülen DNA incelemeleri ve diğer bir hayli teknik
araştırmalarda bulunmamaları, otopsilerin fotoğraflanıyor ve videoya
kaydediliyor olması nedeniyle  bulunmaları gerekli değildir.

Habeas Corpus (İngiltere’deki 1679 Act/ AİHS 5/3)

Yakalan veya tutuklanan herkes, hemen bir hakim önüne çıkarılmalıdır.
Kişinin makul bir sürede yargılanmaya veya adli kovuşturma sırasında
serbest bırakılmasını istemeye hakkı vardır. “Her ne sebeple olursa olsun,
hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu
kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak
amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir”(An.19/7).

Kamu davasının açılması için, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş ve
gerçekliği denetlenmiş, yeterli delil bulunması gerekir (CMK 170).
Yeterli delil elde etmeden iddianame düzenlemek ve kamu davası açmak,
insan hakkı ihlalidir. CMK 174. madde uyarınca son sekiz içinde  iade
edilen iddianame ortalamasının 31,442 olması bu ihlalin derecesini
sergilemektedir.

Mecburilik İlkesi

Türk ceza usulünde tarihsel olarak kamu davasının mecburiliği
ilkesi benimsenmiştir(CMK madde 170/2): bazı istisnai durumlarda
takdir yetkisini kullanabilen savcı (CMK madde 171 ve 172), bir suçun
işlendiğini öğrenir öğrenmez, soruşturmaya başlamakla mükelleftir. Bu
durum pek çok gereksiz işlem yapılmasına yol açarak mahkemelerin iş
yükünü artırmaktadır.

değildir.
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Artık hiçbir gerçekçi hukuk sisteminde kamu davasının mecburiliği ilkesi
uygulanmamaktadır. Avrupa’da bu ilkeye en çok bağlı olan ülkelerde bile
(örneğin Almanya ve İtalya) çok sayıda istisna getirilmiştir ki böylelikle
bu ülkelerin sistemleri artık geleneksel olarak takdirlik ilkesine bağlı
ülkelerin (özellikle Fransa ve Birleşik Krallık) sistemleriyle kıyaslanabilir
duruma gelmiştir.

Türkiye’de bu dönüşümü takip etmekte ise de, bu süreç oldukça çekingen
bir şekilde ilerlemektedir. Savcı şu anda CMK Madde 171’de belirtilen
durumlarda kovuşturmayı erteleyebilir (mağdurun şikâyetinin ön koşul
olduğu, suçun üst sınırı bir yıl veya daha az süreli hapis cezasını
gerektiren suçlardan olması veya uzlaştırma usulü kapsamına girdiği
durumlarda savcı kamu davası açılmasını erteleyebilir; ayrıca şüphelinin
daha önceden hapis cezası almamış olması gerekmektedir). Sonuç
çıkarım “kuşkulu durumlarda özgürlüklerden yana olunmalıdır”
(Indubio pro libertate).

Ne var ki, bu kanun hükmü çok kısıtlayıcıdır. Savcının kamu davasını
açarken yalnızca davanın kanuni dayanağını değil, herhangi bir sınırlama
olmaksızın, kovuşturmanın uygunluğunu da değerlendirebilmesi gerekir.

Benzer şekilde, yargılama safhasında daha fazla esneklik öngörülmelidir:
belli şartlar sağlandığında(örneğin, gerçekler ortadaysa, sanık suçtan
kaynaklanan zararı tazmin etmişse, suçun işlenmesiyle oluşan zarar
ortadan kalkmışsa…) savcının suçlamaları düşürebilmesi ve hâkimin de
davayı reddedebilmesi gerekir. Bu esneklik örneğin Alman ceza muhake-
mesi kanununda vardır ve genel olarak kabul görmektedir.

Türk ceza adalet sisteminin en önemli sorunlarından biri, soruşturmanın
eksik olması nedeniyle kovuşturmanın/yargılamanın yapılamıyor olması-
dır. Bu durum normal karşılanmaktadır: Kanıtların toplanmamış olması
ve savcı kanıtların yetersiz olduğunun farkında olmasına rağmen
iddianame hazırlamaktadır. Bu nedenle “soruşturma evresi” yargılama
evresine taşınmakta; eksik kalan soruşturma savcı yerine hâkim tarafın-
dan tamamlanmaktadır. Bu durum da rollerin karmaşasına neden
olmaktadır.

-Adil Yargılanma Hakkı
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Herkes ceza mahkemelerinde adil yargılanma hakkına sahiptir. Ve tüm
insan haklarının korunması her zaman yetkin, bağımsız ve tarafsız
mahkemeler pratik varlığına, adil davranmasına dayalıdır. Savcılar ve
avukatlar, adil yargılanma hakkının gerçekleşmesine katkısı olan aktör-
lerdir.  Adil bir yargılanma güvencesi “yalnızca” usuli”   bir güvence
olarak  “sonuca odaklı adaletten”(haklı gerekçelere ve hukukun doğru
uygulanmasına dayalı hüküm) ziyade usuli adalet için tasarlanmıştır.

Adli süreçlerde adilliğin en temel niteliği dinlenme hakkıdır(droit d’être
entendu). Bu hak, tamamen ve koşulsuz olarak birey lehine olmadıkça
hiçbir kararın ilgilinin konuya ilişkin ifadesi önceden alınmaksızın
verilemeyeceği merkezindedir. Bu hak, kuşkusuz, savunmanın
dinlenmesini içermektedir. Bu hak mutlak bir güvence olarak
sınıflandırılmaktadır. Bu tutum felsefesi açıdan değerlendirildiğinde,
bireyin ceza adaleti sisteminin nesnesi olmaktan çok öznesi olduğu
fikrini geliştirmektedir. Ampirik kanıtların belgelediği üzere, adillik,
mahkumiyet/ceza hükmünün kabullenmesi için majör bir değişkendir.

- Hukuk Önünde Eşitlik ve Hukukça Eşit Trete Edilme Hakkı5

Adalet çarkının çok sorunu var. Bu doğru. Ama Türkiye’nin adaletten
yana da çok sorunu var! Geçen 25 yıl içinde Türkiye, AİHM’de 2,639
dolayında mahkumiyetle Avrupa ihlal birinciliğini koruyor. İşte hukukun
yer etmediği, adalet ahlakı bilincinin oluşamadığı bu toprakların
özellikleri nelerdir? Kara bir delik mi var? Yoksa kalın bir elek midir?
Sistem adalet geçirmez bir yelek midir? Adalet özünde gücü sınırlayacak,
güçsüz olanı güçlendirecek bir kavramdır. Bu doğrultuda üstün değerler
arasında yer alan “eşitlik”  kavramı önemli, sosyal/ hukuk devleti

5 Bkz. P.Tiedemann. “İnsan Hakları, Eşit Muamele, Ayrımcılık Yasağı Kavramlarının
Açıklanması” Hukuk Köprüsü Nr.3, Sayı 3, Özyeğin Üniv.2013 ss.45-74. Ayrıca bkz.
HUMAN RIGHTS IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE: A Manual on
Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers, Professional Training Series no.
9 United Nations, New York ve Geneva, 2003. Bangalor Davranış İlkeleri, İlke 5. Bkz.
H.Ökçesiz, s.119.  Yargıyı yıpratmayın söylevi- hiçbir kurum dışarıdan yıpratılamaz;
çürükler ve çürükleri temizlemeyenler…Bkz. Prof. Dr. Yılmaz Esmer. Türkiye Değerler
Atlası 2012 (Değişik alanlarda toplumumuzun zihin haritası, evlilik kurumun- dan kimlik
yargılarına kadar inançları, değerleri, tutum ve davranışları 1sergilenmektedir).
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kaldıracıdır. Üstün değerlerdir ki, biz onları paylaştıkça yaygınlaşır,
çoğalır. Üstün değerler karşısında tüm insanlar eşittir. Araçsal değerler
ise paylaştıkça azalır.

Adillikten yoksun bir yasa, yasa olmadığı gibi adillikten yoksun bir
yargılama da yargılama olmayıp; yalnızca yargılama benzeri olacaktır.6

Yargı karşısında formal eşitlik ötesinde John Rawls’un(1921-2002)
“difference principle”/ayrım ilkesi uyarınca nitelikli eşitlik sağlan-
madıkça adliyeler altı yıldızlı otellere dönüşecektir. Sonuçta, “Herkes
kanunlar önünde eşittir, ama kanunlar herkese eşit uygulanmaz.”,
“Hukuk her şeyin üstündedir. O yüzden herkes ulaşamaz”, “Hukuk
herkesi bağlar; bazılarını ise çözer”, ve “Bilim başka, uygulama
başkadır” gibi ters deyişler sosyolojik gerçekliklerini koruyacaktır.  Bu
bağlamda ceza yaptırımlarında de facto farklılık oldukça dikkat çekicidir.

Yasalar önünde eşit tretman hayali: Solon’a göre (M.Ö. 638-558)
“Kanunlar örümcek ağı gibidir. Güçsüz veya önemsiz biri içine
düştüğünde ağ onu sımsıkı kavrar. Güçlü biri düştüğünde ise ağ delinir ve
serbest kalır.”  İşte bunu önlemek amacıyla sözü edilen ayrımcılık ilkesi
benimsenmelidir.

Silahların Eşitliği

Birleşmiş Milletler Bangalor Yargı Etiği İlkelerine  (2003/43) göre,
“Hâkim, tanıklar, avukatlar ve diyalog kurduğu resmi bir sıfatı bulunan
diğer kişilerle ilişkilerinde sabırlı, nazik ve vakur olmalıdır. Hâkim aynı
davranış biçimini tarafların yasal temsilcilerinden, mahkeme
personelinden ve hâkimin nüfuzu, yönetimi ve denetimine bağlı diğer
kişilerden de talep etmelidir.” 7

25 yıl Avrupa İnsan Hakları Komisyon üyeliği ve başkanlığını yapan
Prof. S. Treschel’in İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen (2005) bir
davanın iki oturumuna ait gözlemi şöyledir: “Birinci duruşmada ortam
çok olumlu bir havada başladı. Başkan duruşmayı çok sağlıklı
yürütüyordu. Savunma avukatları bir bilirkişinin hazırladığı raporun
dosyadan çıkarılmasını istedi. Savcı bu talebe katıldı. Ancak mahkeme

6 Bkz. S.İnceoğlu. Devlette Etikten Etik Devlete: Yargıda Etik, Tüsiad, Ağustos  2012.
7Bkz. M.T.Yücel. “Bacon’dan Hâkimlik Üstüne” Hukuk Felsefesi, Adalet Akademisi
Yayını, 2014.
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başkanı bu talebi ret etti. Ancak bu ret gerekçesini belirtmedi. Başkan bu
kararı sanki tek başına verdi; diğer üyelere bir şey sorulduğunu
görmedim. İkinci duruşmada, taraf avukatları hazırdı. Müdahil
avukatların(5) tek söylediği sanıkların cezalandırılması idi. Bu sırada
savcı herhangi bir görüş ileri sürmedi. Duruşma sırasında deliller de
tartışılmadı. Sanıklara ne miktar ceza verileceği tartışılmadı. Benim
gördüğüm en çarpıcı örnek, savunma makamı ile savcılık makamı
birbirine eşit değildi. Benim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde
gördüğüm hâkim ve savcının aktif rol oynaması, tüm etkinliğin birlikte
yapılması gerektiğidir. Benim duruşmada gördüğüm, ara verildiğinde
hâkimler ve Savcı kapalı bir odaya çekildiler. Mahkeme başkanının
savunma makamına karşı tutumu sertti. Onlar konuşurken de, önündeki
kağıda bir şeyler yazıyordu, savunmayı dinlemiyor kanaatime vardım. Bu
duruşmada savunma makamı bilirkişilerin dinlenmesini istiyorlardı.
Çünkü bilirkişi raporu  önemli idi. Savcı bu talebi kabul etti, hâkim ret
etti. Buna rağmen mübaşire bilirkişileri çağırmasını söyledi. Bu bana
çelişkili geldi.8

Savcının yargılamada yer almadığı veya pasif kaldığı, savunmanın çok
çekingen olduğu Türk ceza adalet sistemi tamamen sorgulayıcı bir sistem
gibi işlemektedir. Ancak bu durumun değişmemesi için hiç bir neden
yoktur: kanundaki hiç bir hüküm, gerçek bir adil yargılamanın koşulu
olan daha çekişmeli bir sürecin geliştirilmesine engel değildir.

AİHS’nin 6. maddesinin 1. fıkrasında güvence altına alınan adil
yargılanma hakkının en önemli bileşenlerinden biri de silahların
eşitliğidir; AİHM içtihatları da bunun böyle olduğunu açıkça
göstermektedir. Mahkeme bu kavramın şu anlama geldiği konusunda
ısrarlıdır: taraflardan her birine, karşısındaki kişiye karşı “büyük bir
dezavantaj” yaratmayacak koşullar altında savunmasını yapma fırsatı
verilmelidir.9 Dolayısıyla, diğer unsurlar yanında adaletin adil yönetildiği
görüntüsüne önem verilmelidir.10 Bu bağlamda Türkiye’deki mevcut
durum maalesef istenen düzeyde değildir. Konuyla ilgili bazı hususlar

8Yargıtay 4. Hukuk Dairesi E. 2005/8012, 13/12/2005 tarihli oturum tutanağı. Ayrıca bkz.
S.Trechsel. Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford, 2005; D. Tezcan,
M.R.Erdem,O.Sancakdar ve R.M.Önok. İnsan Hakları El Kitabı, Seçkin, 4.bası,2011;
Ankara Barosu. İnsan Hakları, 2. Baskı,2007.
9Bkz, DomboBeheer B.V.-.Hollanda davası, N° 14448/88, 27 Ekim 1993.
10Edwards ve Lewis – Birleşik Krallık davası, N° 39647/98, 40461/98, 22 Temmuz 2003
ve 27 Ekim 2004 tarihli Büyük Kurul kararı.
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önceki bölümlerde belirtilmiştir. Buna ilaveten aşağıdaki sorunların da
tartışılması gerekmektedir.11

Eşitlik ilkesi bağlamında, herkesin süreç adaletinde veya hukukun
tatbikinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce ve benzeri nedenlerle
ayrım yapılmamasını isteme hakkı vardır(An.10). İlaveten, itham
edildikleri suç kabahat veya cürüm olmasına bakılmaksızın haklar
herkese eşit olarak sağlanmalıdır. İkinci olarak, eşitlik ilkesi herkesin eşit
ölçüde adalete erişebilmesidir.12

Hukukun vaat ettiği, tüm insanların eşit olduğu varsayımını ancak
depremler gerçekleştirmektedir. Yargıtay Ceza Dairesinde TCK 85/2.
madde (taksirle adam öldürme) ihlalini içeren elli dosyanın
incelenmesinde görünen aşağıdaki tablo, TCK 61. Maddede yer alan
cezanın bireyselleştirilmesi ötesinde eşitlik/oran yerine eşitsizlik/
orantısızlık sergilemektedir:

Tablo 1.
Genel yaptırım  dağılımıMağdur

Sayısı Ağır Para
Cezası

Hapis Hapisten
Erteleme

Hapisten
para cezası

11ölü+1 yaralı 3 5 1

11European Community contribution agreement with an international organisation Support
to the court management system Description of  the Action   Budget line(s): 2006 FM
Reference: TR 06 01.04.
12Adalete erişim bir insan hakkı olarak, geniş anlamda, kişinin bir talebini mahkemeye
taşıması ve mahkemeden karar vermesini beklemesidir. Bu hakkın de facto kullanımı ne
ölçüdedir?  Halkın yarısının yakasını bir araya getiremediği ülkemizde insanların uğradığı
adaletsizlikleri gidermek üzere bu hakkın ne derece kullanıldığını belirlemek amacıyla
geniş kapsamlı “nitelikli bir anket” yapılsaydı, bu profil nasıl olurdu? Bkz. “Tüik
verilerine göre” Haber Türk/Ekonomi (13/03/2011) s.9; İstanbul Barosu. Adalete
Erişim-Uluslararası Sempozyum Notları (4/07/2006), 2006.;Avrupa Konseyi  Bakanlar
Komitesinin Adalete  Başvuruyu  Kolaylaştırıcı  Tedbirler Hakkındaki  R(81)2 Sayılı
Tavsiye Kararı:

 Hiç  bir davacı avukat yardımından yoksun bırakılmamalıdır.
 Yargılamanın  başlatılması şartı olarak Devlet namına işin mahiyeti icabı

makul olmayacak derecede bir harcın depo ettirilmesi ön görülmemelidir.
 Mahkeme harçları, adaletin tecellisini açıkça engellediğinde mümkünse

azaltılmalı veya kaldırılmalıdır. Mahkeme harç sistemi, basitleştirilmek üzere
gözden geçirilmelidir.

Ayrıca adli yardım, bilgiye erişim ve mahkemelerde tercüman konuları için bkz.S.K.Berk.
Türkiye’de “Adalete Erişim” Göstergeler ve Öneriler, Tesev Yayınları, Haz.2011, ss.
95-98.
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11ölü+2 yaralı 2
11ölü+3 yaralı 1 1
1Alkollü/1 ölü 3
    1 ölü 11 8 1 2

2 ölü 4 1
3 ölü 1 1
4 ölü 1 1
6 ölü 1

Para Cezası Dağılımı (TL)Mağdur
Sayısı 12,100,00 15,200,00 18,200,00 29,200,00 45,500,00

11ölü+1 yaralı 1 1 1
11ölü+2 yaralı 1 1
11ölü+3 yaralı 1
    1 ölü 2 4 3 1 1

6 ölü 1

                 Hapis Cezası Dağılımı(yıl)  Mağdur
Sayısı 1 -2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 8-9

11ölü+1yaralı 3 5 1
11ölü+3 yaralı 1
1Alkollü/1ölü 1 1 1
    1 ölü 1
    2 ölü 1 1 1 1
    3 ölü 1
    4 ölü 1

Ceza yaptırımları uygulaması ile hükmedilen hürriyeti bağlayıcı ceza
süresi bakımından ülkeler arasında farklılıklar olduğu gibi aynı ülkedeki
mahkemeler arasında da farklılıklara tanık olunmaktadır. Bu tür ülke içi
karşılaştırmalar Kanada, Avustralya, ABD, İngiltere ile Türkiye için
yapılmış olup; İngiltere’de otuz sulh ceza mahkemesini kapsayan çalış-
mada; bir mahkemenin, önüne gelen suçluların % 46’sını para cezasına
mahkum ettiği, diğerinde para cezası uygulamasının % 76’ya ulaştığı;
hürriyeti bağlayıcı ceza uygulamasında ise, mahkemeler arasındaki
değişimin % 3 ile % 19 arasında olduğu saptanmıştır. Ne var ki, anılan
mahkemelerde yıllar itibariyle bir değişime tanık olunmamıştır. Türkiye’
de ceza uygulaması bakımından mahkemeler arasında görülen farklılığa
ise, özellikle kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya seçenek ceza ve
tedbirlerin uygulanmasında tanık olunmuştur.

-Masumiyet Karinesi:  AİHS 6/2, Ana.15/2
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“Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz”
(An.15/2).

Masumiyet karinesi soruşturma, kavuşturma ve temyiz evresi sonuna
kadar süregelen bir haktır. Bu ilke uyarınca kanıtlama yükü savcılıktadır;
ve kuşku sanık lehinedir. İtham makul kuşku ötesinde kanıtlanmadıkça
suçluluk var sayılamaz. İlaveten, sanık bu ilke uyarınca trete edilme
hakkına sahiptir. Bu nedenle, tüm kamu görevlileri duruşma sonucuna
ilişkin yargıda bulunmaktan kaçınma görevi ile yükümlüdür.

Son zamanlardaki davalarda (Balyoz/Ergenokon), Başbakan masumiyet
karinesinin gerektirdiği  kısıtlamayı ihlal edici beyanda bulundu.
Kamusal aktörlerin de bazı sanıkların suçluluğu konusunda basında geniş
yer alan beyanları da aynı derecede karineyi ihlal etmiştir.

Masumiyet karinesi benzer haklar gibi AİHS’de yer almıştır. Bu haklar
teorik ve illüzyon olmak yerine pratik ve etkili olmayı garanti edecek
şekilde yorumlanmalıdır. Hukuka göre suçlu olduğu kanıtlanmadıkça
kişinin suç olduğu düşüncesini  yansıtan bir karar ve yine biçimsel bir
saptama olmaksızın mahkemenin sanığı suçlu gördüğüne ilişkin bir imayı
içeren yaklaşımı bu karinesinin ihlalini oluşturmaktadır.

Suçu sabit oluncaya kadar masumiyet karinesi soruşturma ve kavuşturma
evrelerini çerçevelemektedir. Savcı, sanığın suçu işlemiş olduğunu makul
kuşku ötesinde sergilemelidir. Yinelersek, görevlilerce aksi yönde yapılan
kamusal beyanlar masumluk karinesini bertaraf edebilir.

Türk ceza yargılaması ikili evreli olmadığı için duruşmada okunan sabıka
kaydı ile suçlu aleyhine bir ön yargı oluşmasına neden olmakta; usulün
temel ilkelerinden olan bu suçsuzluk/masumiyet karinesi buharlaşmak-
tadır.  Kişi yüz suçtan sabıkalı olsa bile yargılandığı suçu işlememiş
olabileceği göz ardı edilmekte; sonuçta sanığın beraat edebileceği de göz
ardı edilmektedir. Temyiz evresinde de video çekimli dosyalar
olmadığından, tutanaklardan hâkimin ön yargısı saptamak olanaklı
değildir.

Sanığın bir suçtan cezalandırılabilmesi için suçun kuşkuya yer
vermeyecek şekilde kanıtlanmış olması gerekmektedir. Bu gereklilik
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irrasyonel mahkumiyet veya beraatlere karşı ek bir kontrol mekanizması
işlevini görmektedir.13

-İnsan gibi işlem görme hakkı ve işkenceye maruz kalmamak

“Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir
beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.” An.
38/5).

“Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaş-
mayan bir cezaya veya muameleye  tâbi tutulamaz”(An.17/3).

İzmir Barosu’nca yapılan bir araştırmada “Yargı önüne çıkan işkence
sanıklarının beraat oranı % 65.3 olarak ceza mahkemelerinde geneldeki
beraat oranının çok üzerindedir. Kararlardaki görüntü şöyledir:

 Verilen mahkumiyet kararları para cezası ve ceza ertelemesi
olarak gerçekleşmiştir.

 Yaygın işkence ve kötü muamele iddialarına rağmen işkence
sanıklarının mahkumiyeti bir yana yargı önüne çıkarılması bile
mümkün olamamakta iken, kolluğun suçladığı kişi ise kolaylıkla
yargı önüne çıkmakta ve şikayetçinin dahi amacını aşan bir
sonuçla, kolaylıkla mahkum edilmektedir.

AİHM kararlarına göre gayri insani ve küçültücü işlem oranı %10,5(279)
ve  işkence yasağında ise  % 1,0(29) idi.14 Bu konuda karanlıkta kalan
olay sayısının çok olduğunu söylemek hiç te abartılı olmayacaktır.

-Etkin Soruşturma: AİHM’sinin tüm ihlal kararlarındaki oranı %
6,4’yı bulmaktadır.15

13Görüşümüzü destekleyen ABD Yüksek Mahkeme kararı için bkz. Johnny Lynn Old
Chief v. United States(117 S.Ct. 644). Ayrıca bkz. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade
Alma Yönetmeliği md. 27, CMK md. 153, CMK md. 157 ve Basın Kanunu md.19.
14 Bkz. S. Gemalmaz. İnsan Hakları Sözleşmesi(Madde 3/İşkence Yasağı)Analizi,
Ankara Barosu, 2007.
15F.Yenisey. Ceza Muhakemesi Hukukunda Soruşturma Evresinin Etkinliği Anketi
(2011)(Ön Rapor 25.5.2012) Bahçeşehir Üniversitesi.
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1000 dosyadaki verilerine göre karar dağılımı 241(%35) beraat, 265 (%
38) mahkumiyet, 52 güvenlik tedbiri,  135 düşme, 7 durmadır. Bu
dağılımdaki beraat oranı en azından etkin soruşturma olmadığının bir
işaretidir.  2013 yılı Adalet İstatistiklerine göre genel dağılımı ise;

1. Çocuk ceza mahkemelerinde mahkumiyet oranı % 59.3 iken,
beraat oranı % 40.7;

2. Yetişkinlerde ise, mahkumiyet oranı % 65.6 iken, beraat oranı %
34.3.16

16 Bu oranın yüksekliği üzerine adalet.gov.tr’de saptanan görüşlerin özeti şöyledir:
1- Kamu davası açmak için "yeterli delil" yerine "yeterli şüphe"nin yeterli oluşundan,
2- Kamu davası açmanın takipsizlik vermekten, hatta müzekkere yazmaktan daha kolay
oluşundan,
3- Birisini sanık yapmak için TC kimlik numarasını bulmak kadar emek harcanmasının
yeterli  bulunmasından,
4- Cumhuriyet savcısına kamu davası açmada takdir yetkisi verilmeyişinden(Maddenin
başlığında var, içinde ve uygulamada yok. Örneğin Cumhuriyet savcısı telefonunu kendi
duyarsızlığıyla kaybedenin, kısa yoldan zengin olmak için define işine girip kendisinden
daha açık gözlere dolandırılanın davasına bakmamak hakkına sahip olmalıdır) Kamu
davasının ülkemizde vatandaşı mutlu etme aracı oluşundan. Suç/kanıt olmayan bir konuda
vatandaşı sanık yapan devlet, sonra onu beraat ettirerek mutlu mu  etmek istemektir?
5- En yakın ağır ceza mahkemelerinin kovuşturmaya yer olmadığı kararına(KYOK)
itirazın kabulü kararları yargısal olmaktan çıkıp otomatiğe bağlanmış gibi  bir nitelik
sergilemektedir.
6- Kanun savcıya şüphe varsa dava aç derken hakime şüphe varsa beraat ver diyor.
Sonrada bu oranlar neden böyle diye herkes hesap sormaya kalkıyor. Mahkumiyet
oranlarının daha da yükselmesi isteniyorsa savcıların delil takdiri yetkileri artırılmalı
savcılar inanmadıkları davaları açmaya zorlanmamalıdırlar.
7- Gerçekten bu ülkede kamu davası açmak KYOK yazmaktan çok kolay bir iştir.
"Şüpheli X in toplanan deliller ışığında üzerine atılı şu suçu işlediği kanaatine varılmakla"
tümcesi yeterli olmaktadır. İşte bu kadar kolay bir şey iddianame yazmak: Şikayetçi
beyanı iki tanede şikayetçinin ayarladığı  yalancı tanık bulduğunuz vakit bu iş tamam
şüpheli savunmasına bile gerek olmadan iki satırlık bir  iddianame ilke iş
tamamlanmaktadır. Bir insana suçlu olarak hatta toplumda en yüz kızartıcı suçlardan bile
mahkeme önünde sanık yapmak bu kadar kolay bir iştir. Ama KYOK yazmak daha zor;
zira, niye kamu davası açılmadığını gerekçelendirmek iki satır iddianameye göre
gerçekten zor bir iştir. Ama Ceza sistemimiz öyle bir haldeki bundan dolayı sadece
Savcılar'ı sorumlu tutmak biraz insafsızlık olacaktır. Müfettiş gelir kaç KYOK kararına
itiraz edilmiş; kaçı kaldırılmış olduğuna bakar. Çok basit gerekçelerle hatta çoğu zaman
gerekçesiz bir şekilde KYOK’lar bir kez de mahkeme görsün, delilleri mahkeme takdir
etsin, savcının delil takdir etme yetkisi yoktur gerekçesiyle kaldırılır. Elde bir şüpheli var
ise ona KYOK verilirse, evrak daimi aramaya alınacak ve bu durumda savcının terfide iş
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Bu tablonun bazı suçlar bakımından dağılımı ceza adaletinde hazırlık
soruşturmasının etkin bir nitelik sergilemediğini kanıtlamak ötesinde,
tutuklu sanıklardan bazılarını intihara sevk edebilmektedir.

“Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını,
delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar
gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hâkim
kararıyla tutuklanabilir”(An.19/3).

Tutuklamaya istisnai olarak başvurulması gereğinin uzunca bir geçmişi
vardır. Beccaria 1764 tarihli Suçlar ve Cezalar Hakkında’ki eserinde,
kaçma tehlikesi ve kanıtı koruma gerektiğinde tutuklamaya ancak
başvurulabileceğini vurgulamıştır. Tutukluğun devamı da makul
(reasonable) olmaktan çıktığında sanık salıverilmelidir(AİHM Jablonski
v. Poland § 83 ve ötekiler).

Ceza adaleti sistemine özgü etkin soruşturma yoksunluğunu sergilemek
açısından bazı suç türlerine ait 2013 yılı mahkumiyet/beraat oranlarına
aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 2.
Suç türü Mahkumiyet Beraat
Cinsel taciz 3082 (%54) 2609 (% 46)
Çocuğun cinsel istismarı 10891(% 74)   3826 (%26)
Cinsel saldırı 3719(% 58) 2710 (%42)
Kasten adam öldürme 17804 (%84) 3425 (%16)
Mal varlığına karşı 289595(%61) 186976(%39)

Sanıklar hakkında verilen  karar türü dağılımına ise aşağıdaki tabloda yer
verilmiştir(2013).

yüzdesi tehlikeye girebilecektir. Çünkü bir Cumhuriyet Savcısının başarısının tek kriteri
elindeki evrak sayısıdır.
8- Savcının yaptığı soruşturmanın niteliği, soruşturmayı nasıl yaptığının hiç bir önemi
yoktur. Cumhuriyet  Savcısının sağlıklı etkin bir soruşturma yapabilmek için emri altında
olması gereken adli kolluğun durumunu ise hiç söylemiyorum.  "Soruşturmada her şeyin
şüpheli aleyhine, kovuşturmada ise her şeyin sanık lehine yorumlandığı" bir sistemde
bence beraat oranı yüksekliği çok çok iyi bir orandır. Bu kadar aksaklığın olduğu bir
yerde beraat oranının yüksekliğinin vebali yine hâkim ve savcılara kalmaktadır.
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Tablo 3.
Türü Sayısı %

Mahkumiyet(*) 1,605,337 37,3
Beraat 840,228 19,5
Düşme(**) 442,676 10,3
Hükmün
açıklanmasının
ertelenmesi

758,445 17,6

Ceza verilmesine yer
olmadığı 82,760 1,9
Davanın reddi 19,768 0,5
TCK 32/1       3,350 0,1
Hüküm verilmesine
yer olmadığı 19,506 0,5
Yetkisizlik,görevsizlik    267,670 6,2
Başka birime aktarma    121,077 2,8
Diğer    143,527 3,3
Toplam 4,305,032 100

(*) Bir sanık hakkında bir suç nedeniyle verilen aynı kararda  ceza, güvenlik tedbir ve
erteleme yer alması halinde UYAP yazılımı nedeniyle  karar sayısı üç olduğundan
mahkumiyet karar sayısı ve oranı şişmektedir.
(**) Uzlaşma(%5.7), zamanaşımı(% 0.4) ve diğer nedenleri(% 4.2) kapsamaktadır.

-Adli Hata: İskaddinavya ülkelerinde justitie mord, /"justice murder."olarak
adlandırılmaktadır. Duruşma kavram bilinci ve kültürü olmadığından  ülkemizde
hata oranının oldukça büyük olduğu düşünülmektedir.17 Siyasi ve idari takdire
giren işlerde başarısızlıklar, başarılar karşısında göz ardı edilebilirse de,
adli hata sonucu cezaevine giren kişi için tek bir sonuç vardır:
başarısızlık/kalitesizliktir.  Bu sonucun demokratik vatandaş olarak
bizleri de sorumlu yapacağı unutulmamalıdır.

  Tablo 4. Ceza Daireleri
Yıl Çıkan

dava
Onama Bozma Onama

/Bozma
Ret Geri

Çevirme
Zamanaşımı

2003 117,912 41,6 43,5 2,5 2,0 3,3 4,1
2005 200,063 17,9 64,1 0,7 2,2 1,9 5,2
2008 197,132 19,2 58,9 2,1 5,1 4,3 6,3
2009 217,893 19,5 58,4 2,1 5,2 4,1 6,8

17 Bkz. S.Selçuk. Hukuk Devleti ve Türkiye adlı söyleşi, Çankaya Üniversitesi
(26/11/2014).
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2010 208,806 20,1 52,4 2,5 7,7 4,8 8,9
2011 390,501 15,7 20,5 1,5 2,4 8,9 9,9.
2012 427,406 27,7 19,5 35,8 4,6 0,9 6,2
2013 374,606 42,1 20,9 27,0 5,1 1,4 0,0

Toplu mahkemelerde kararı etkileyen en önemli değişken kıdemli başkan
veya karizmatik bir üyenin öteki üyeleri etkilemesi sonucu kararın yön
bulmasıdır.

Bilirkişilere özgü şu öğeler de irdelenmelidir: tahsil, eğitim, yetenek,
deneyim, bilgi ve vs. Tüm bunların  derdest davaya ilişkin olduğu
saptanmalıdır. Bunlar uzmanlığı sorulan hususa ilişkin   bilimsel
araştırma konusunda uygulama yeteneğine sahip olmalıdırlar. Tüm
bunların üstünde bilirkişice sunulan kanıt üzerine araştırmada
bulunmalıdır. Klinik saptamaları gerektiren araştırma  bu türdendir
(Tanford ve Penrod, 1986, ss. 322-347).

Hukuk eğitimi hâkimleri insani hatalardan alıkoyamamaktadır. Onlar da,
normal insanlar gibi algısal ön yargılara gebedir. Davaların azlığı/ karar
için ayrılan  zamanın yeterli olması bu türden hataları giderebilecek
türdendir.

Son zamanlarda özellikle ülkemizde usuli adalet konusu gündeme gelmiş
bulunmaktadır(Ayrıca bkz. Tyler,2006). Yüzlerce çalışmada, kişilerin
mahkemelerde adil bir şekilde yargılanıp yargılanmadıkları konusundaki
algıları bazen davanın sonucundan daha önemli görülmüştür. Hâkimler,
usul hukuku öğretisinde tartışılanlardan farklı ölçütler kullanmaktadırlar.

“Kararda sapma” ceza usulünde evrensel  bir olgudur. Bu olguyu
etkileyen faktörler arasında hâkimlerin psikolojisi çok önemli bir öğedir.
Gerçek ceza usulünde durumlar, tanıklar ve dinleyicilerin farklı
karakterleri ve düşünceleri gibi davanın sosyal yapısı sui generis’tir.
Tümü, hakimlerin psikolojisini tahrik etmekte, psikolojik dengesizlik ve
sonuçta hükümde/kararda sapma oluşabilmekte; ve ceza adaletinde eşit
işlem ilkesi tahrip edilmektedir. Bu sonuç kaçınılmaz görünse de
amacımız ceza adaleti sistemini reform ederek aynı türden davaların eşit
işleme tabi tutulması ideal amacına olabildiğince yaklaşılabilmesidir.



19

-Gerekçeli Karar Hakkı

Bu hak/sorumluluk, hüküm niteliğindeki kararla sınırlı olmayıp; her adli
karar için geçerlidir. Örneğin Bricmont davasında Avrupa İnsan Hakları
Komisyonu talep sahibinin tanık dinlenmesi isteminin reddinde gerek-
çeye yer verilmemesini ihlal olarak görmüştür.

Gerekçe göstermek ihtiyacı hukuk bilimin karakteri ile yakından ilgilidir.
Hukuktaki bir savın yanlış veya doğru olduğu tecrübi bilimlere özgü bir
yöntemle saptanamaz. Bir hipotezi hukukta kanıtlamanın biricik olanağı
verilen gerekçede saklı bulunmaktadır. Gerekçe tamam ve mantıki
olmalıdır. Gerekçesiz bir karar, bırakınız doğru olmasını, hukuki bir
nitelik te kazanamaz.  Böylece gerekçesiz doğru bir hükmü keyfi olandan
ayırt etmek mümkün olamayacaktır. Gerekçe de, kuşkusuz, ikna edici
olmalıdır.18

-Hükümlülerin İyileştirilme Hakkı

Aşağıdaki tablo göz önüne alınarak kapalı cezaevlerindeki iyileştirilme
hakkının ne derece yerine getirildiği sorgulanır olmuştur.

Tablo 5.

11/2014 tarihi itibariyle cezaevlerindeki mahpus sayısı dağılımı

                                   HÜKÜMLÜ                      TUTUKLU

ERKEK KADIN ÇOCUK TOPLAM ERKEK KADIN ÇOCUK TOPLAM
  GENEL
  TOPLAM

126.787 4.706 494 131.987 19.885 835 1.490 22.210 154.197

1/01/2013 tarihi itibariyle 100,000 nüfustaki mahpus sayısı 180,7 iken,
1/11/2014 tarihinde mahpus sayısının  (154,197) 100,000’ne göre oranı
21 artışla 201 olarak Avrupa Cezaevlerindeki en yüksek oranı

18 H. Şeker. Esbab-ı Mucibe’den-Retoriğe: Hukukta Gerekçe, Beta, 2010.
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oluşturmuştur. Cezaevine girenler veya ortalama kalış süresini azaltma-
dan nüfus kabarıklığını gidermenin çaresi yoktur. Öte yandan, kabarık
cezaevi nüfusuna devamla suç oranında önemli derecede zorunlu bir
azalmaya tanık olamayacağımız da bilinmelidir. Ülkeye egemen olan bu
siyaset  cezaevleri  demir yasasına ters bir uygulamadır. Nitekim,
Almanya’da %7,5 olan hapis oranı Türkiye’de(2013) yetişkinler için
%21,7, çocuk suçlular için de % 22,1 olmuştur. Para cezası oranı ise
yetişkinlerde % 12,7 iken, çocuklarda % 50,6’a yükselmiştir. Almanya’da
bu oran % 75 civarındadır Ülkede anılan trend devam ettiğinde Prison
state olma riski göz ardı mı edilmektedir. 2017 yılı sonuna kadar inşaatı
tamamlanacak 64 yeni cezaevi kampüsü ile kapasitenin(151,444) iki
katına çıkması beklenilmektedir.19

         Fazlaca hapis cezasına başvurarak, yeni cezaevleri açmak; eğitim, boş
zamanları değerlendirme, yoksulluk yardımı ve diğer suç riskini azaltıcı
tedbirler pahasına olmaktadır. Fazla cezaevi inşa edildiğinde daha fazla
mahpusa sahip olunurken, inşa etmeyenler ise daha az mahpusa sahip
olurlar. Her iki halde de, mahpus sayısı suç oranına ilişkili değildir. Fazla
cezaevi inşası ile bir bakıma başarısızlığı planlamaktayız.

Cezaevi sisteminin, kapasite üstü mahpus sayısı ve mükerrir suçluluk
konusunda rutinleşen “döner kapı” gerçeği  karşısında Birleşmiş
Milletler/Avrupa Konseyi Cezaevi Asgari Kurallarına uyarlı bir
uygulama sergilemesi zor görülmektedir.  Mükerrirliğin azaltılması, bu
sorunlarla baş etmek yanında profesyonel suçlulara özgü döner kapıyı da
etkileyecektir. Mükerrirlikle mücadele konusunda etkili iyileştirme
programlarının standart uygulaması öncesi ülkedeki mükerrir suçluluk
konusunda Ceza ve Tevkifevleri genel müdürlüğü katılımı ile durum
saptanmasına gereksinme bulunmaktadır.

Ceza Adaletinde Yaptırım Belirleme Evresi.

19 TAIEX koordinatörlüğünde 19-20 Kasım 2014 tarihinde “Cezaevi Kapasite Yönetimi”
çalıştayı Ankara Plaza Otel’de yer almış; aşırı nüfus yoğunluğun ortaya çıkardığı sorunlar,
nüfus yoğunluğun azaltılması, uluslararası standartlar, hapis cezasına seçenek denetimli
serbesti/elektronik izleme konuları Hollanda, Danimarka, İspanya ve İsveç’li katılımcı-
larca tartışılmıştır.
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Öğretiye bakıldığında, ceza adaleti, üç katlı bir doğruluk sorusunu
irdeleme sürecidir: 1)Olgunun doğruluğu, 2) Hukuki görüşlerin doğru-
luğu (tümdengelimli muhakeme) ve 3) Hükmedilen yaptırımın terapötik
açıdan doğruluğu ve yerindeliği.  Şimdi bu süreci  179 yıl ara ile iki dava
üzerinden irdeleyelim. Birincisi, 19.Yüzyılda Bir Aile Cinayeti-Annesi,
Kız kardeşini ve Erkek Kardeşini Katleden Pierre Riviere’nin(1835)
duruşmasıdır.20O tarihte psikiyatrların duruşmada görüş bildirmesi ve
sorgulanmasına tanık olunmuştur. İkinci dava, Güney Afrika’da  Oscar
Pistorius davasıdır: Dava 3 Mart 2014’de başladı-233 günlük maratonla
son buldu. Bilirkişiler, ifadeler ve çapraz sorgulamalarla geçen bir süreci
TV’lerde izledik. Bu dava iki evreli bir süreçle, 1.Hüküm Yargılaması ve
2. Yaptırım saptama yargılaması(sentencing) ile tamamlandı. İkinci
evrede uzmanların yaptırım konusundaki görüş ve raporlarını sunmasına
yer verildi. Dava şu anda temyiz aşamasındadır. Türk ceza
yargılamasında ikili evre olmadığı için  duruşmada okunan sabıka kaydı
ile  suçlu aleyhine bir ön yargı oluşturulmakta; usulün temel ilkelerinden
olan masumiyet karinesi buharlaşmaktadır.  Kişi yüz suçtan sabıkalı olsa
bile  yargılandığı suçu işlememiş olabileceği göz ardı edilmektedir.
Çıkarım, yargılamada suçun veya masumiyetin değerlendirildiği bölüm
ile mahkemenin hüküm verdiği bölüm arasında açık bir ayrım olmalıdır.
Bu sistemde, sadece hükümle ilgili olan karakter soruşturmaları (örneğin,
sanığı tehlikeli olarak tanımlayan bir psikiyatri raporu) hüküm
verilmesinden sonra daha kapsamlı yapılabilmektedir.
-Çapraz sorgulama
Yeni ceza siyaseti ile ceza yargılama sistemine giren çapraz sorgu(CMK
Md.201) yargılamanın dinamosu niteliğindedir. Yasa yapıcı, bu
dinamikle, eşitlik ilkesi ve diyalektik yargı ilkesini yaşama geçirerek,
bunlar üzerinden yargılama konusu nesnenin, tartışmaya katılan birinin
avantaj sağlamasını önlemekten başka, nesnenin gerçek ve doğruluğunu
sınayacak olanak ve kolaylıklardan yararlanmasını da güvenceye almayı
amaçlamıştır.

Duruşma sırasında sanık, tanık ve bilirkişi gibi kişilere “doğrudan soru
sorulabilir”; “çapraz sorgulama” yapılabilirse de, uygulama bilinci
yeterince gelişmemiştir.
Çapraz sorgulama ile önceden tasarlanmış yalanlar da önlenebilmektedir.
Nitekim, Japonya'da yalancı tanıklığa karşı bu sorgulamaya çokça
başvurulmakta ve bu oran % 80'i bulmaktadır.

20 M.Foucault. 19.Yüzyılda Bir Aile Cinayeti-Annemi, Kız kardeşimi ve Erkek
Kardeşimi Katleden Pierre Riviere/1835, Ara Yayıncılık, 1991.
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-Makul süre: Adaletin  en temel ilkelerinden biri gecikmeksizin sunul-
masıdır.  Magna Carta “Kimse adaletten yoksun kalmayacak; hak veya
adaleti geciktirilmeyecektir.” vurgusu yapmıştı.  Geciken adaletin özellik-
le mağdurlar için yadsınan adalet olduğu unutulmamalıdır.

1959-2013 yıllarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesine
göre, işlem sürelerinin uzunluğuna ilişkin davalarda Sözleşme ihlal sayısı
ile tüm ihlallere oranın ülkelere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.  Bu
veri tablosu makul süre ihlalinin Türkiye’nin kronik bir sorunu olduğuna
işaret etmektedir.21Kültürel açıdan da yargıda gecikmeye karşı bir tole-
rans oluştuğuna tanık olunmaktadır

Tablo  6.
Ülke 1959-2013 %

Türkiye* 563 21.3
Fransa 281 41,3
İtalya 1,187 68,9
Polonya 421 47,5
İspanya 13 16,2

(*)21/01/1990 Türkiye’nin mahkemenin zorunlu
yargılama yetkisini  kabul etmesi tarihidir.

2013 yılında ilk derece çocuk ceza mahkemelerince karara bağlanan
davaların açıldıkları yıllara göre dağılım tablosu aşağıdadır.

  Tablo 7.
2009 ve
öncesi

2010 2011 2012 2013

2,709 4,738 17,759 61,408 55,209
1.9 3.3 12,5 43,3 38,9

21  Bkz. M.T.Yücel. “Adli Yargıda Makul Süre Matematiği” Güncel Hukuk  Eylül-Ekim
2014.  Bangalor Davranış İlkeleri, İlke 6.5
Ayrıca bkz. SATURN REHBER İLKELERİ:

1) İş çıkarma oranı(%)  =   Karara bağlanan davalar/ Açılan Davalar
2) Dava devir hızı= Kara bağlanan davalar/ Gelecek yıla devreden davalar
3) Dava İşlem süresi:  365/ Devir hızı
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 2013 yılında çocuk ceza mahkemelerince karara bağlanan davalardan
%38,9’u aynı yıl için karara bağlanırken, % 61,1 ise 2012 ve öncesi
yıllarda açılmış olanlardır.

Yetişkinlerin yargılanmasına bakıldığında görülen, %42,5’inin aynı yıl
içinde, % 57,5’inin ise  önceki yıllarda açılmıştır.

Tablo 8.
2009 ve öncesi 2010 2011 2012 2013

145,739 146,010 354,529 1,354,397 1,478,052
4,2 4,2 10,2 38,9 42,5

Bu verileri somutlaştırmak üzere kesinleşmiş bir karara değinmek
istiyorum: Zonguldak’ta biri 4, ikisi 6 yaşında 3 kıza  cinsel istismar
suçundan sanık K’ye(29 yaş) ruh sağlığı bozulduğu yönündeki adli
raporu doğrultusunda hükmedilen toplam 37,5 yıl hapis cezası;
Yargıtay’ın ruh sağlığının olay sonrası adli makamlara gidip gelmeleri
sırasında bozulmuş   olabileceği ile karar bozuldu. Yeniden yargılama
sonucu ceza 12 yıl 11 aya düşürüldü.  (2008) 6 yıl süren bu davada Bu
farklı kurumlardan da ruh sağlığı raporları verilmiş ve çocuklar şimdi 10
ve 12 yaşlarındadır.22 Yargıtay’ın, bu süreçte post travmatik effect denilen
ruhsal travmayı cezayı indirme amaçlı kullanması da çok ilginç gelmiştir.

Ülkede makul süre ihlalinin en patolojik görünümüne kadastro
davalarında tanık olunmaktadır. 2012 yılında Yargıtay 16. Hukuk
Dairesine gelen 80 dosyanın ilk derece mahkemesindeki karar yılına göre
dağılımı şöyledir:

Tablo 9.
Dosya sayısı Karar yılı aralığı

8 1965-1967
4 1986-1988

13 1989-1991

22 Bkz. Hürriyet (9/11/2014) s. 3
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18 1992-1994
13 1995-1997
14        1998-2000
10 2001-2003

Bu süreler uzadığında ceza davalarına neden olduğu göz ardı
edilmemelidir.

Genelde ceza mahkemelerindeki ortalama yargılama süreleri(gün)
dağılımı (2011-2013)  şöyledir:

Tablo 10.
Mahkeme türü 2011 2012 2013

   Özel yetkili ACM 325 195 257
Ağır Ceza M. 297 272 251
Asliye Ceza M. 358 239 286
Sulh Ceza M. 313 255 222
Çocuk 306 298 258
Çocuk Ağır Ceza 332 310 252

Süre açısından genel bir fikir vermek üzere, ceza yargısında çeşitli evreler
itibariyle toplam ortalama süre belirlemesi için Savcılık, ilke derece
mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay Dairesi
aşağıdaki tabloda sergilenmiştir.

Tablo  11.

Bu toplam sürelere aşağıdaki tabloda yer alan Yargıtay Ceza
Dairelerinde bozma ile “bir bölümde onama ve bir bölümde bozma”
oranları dağılımı göz önüne alınarak oluşan süreler de eklenmelidir.

Tablo 12.

Ceza Gün
C. Savcılığı evresi 372
Ceza Mahkemesi 231

Yargıtay C.Başsavcılığı 258
Yargıtay Ceza Dairesi 328

Toplam süre(gün) 1.189

Yargıtay Bozma Bir bölümde onama Toplam
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Mahkemeler mümkün olduğunca, bir seferde bir davaya bakmalı ve
duruşmanın ertelenmesi kural değil, istisna olmalıdır. Diğer ülkelerdeki
uygulamalar bu şekildedir ve bunun Türkiye’de de uygulanmaması için
bir sebep yoktur.

Öte yandan, Sokrat vari idealizm’den düşünsel çıkarımlar yerine hakimler
nasıl düşünüyor; nasıl karar veriyorlar? Belli bir davaya özgü karar
evresinde, olgusal ve normatif saptamaya özgü evrelerde nasıl
düşündüklerini açıkça ortaya koymaları için  bir proje geliştirilemez mi?
Aynı dosya için farklı hakimlerin karar vermesi  bir proje olarak
uygulanamaz mı?  Hakimlerin nasıl karar verdiğine ait bir karar teorisi
ülkede şimdiye dek  ortaya konmamış olması neyi ifade etmektedir?
Yargılama, yalnız yargılama psikolojisinden yoksun biçimsel adalet
görüntüsü mü vermektedir?23 Davranış bilimlerine özgü ampirik
deneyimlerden ders almanın bilinci ve  gereği ne zaman algılanacaktır?

23 Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu(CEPEJ) Yargının ve mahkemelerin kalitesinin
arttırılmasına yönelik kontrol listesi CEPEJ’in 11’inci genel kurul toplantısında kabul
edilmiştir (Strasbourg, 2 – 3 Temmuz 2008). Ankara   ağır cezada başkan konumundaki
hakim dışında iki hakim ve bir savcı adeta vasıfsız eleman konumundadır.Bize fakültede
anlatıldığının aksine ağır ceza kurul olduğu için daha hakkaniyetli müzakere edilmesi
nedeniyle kararların yerindeliğinin fazla olması fikri tamamen yersizmiş; onu görüyoruz.
Savcı o geniş ağır ceza kürsüsünde uyuklarken, hakimlerden biri sadece takvim tutmaya
diğeri de arada  bir dakika ne olmuştu şeklinde olaya bakarken salonda bulunan kameralar
ne amaçla orda bulunmakta!Hukuk kürsüsü mahkeme salonlarında sadece tarafların hal ve
hareketlerini tespit amaçlı bir denetleme mekanizmasından ibaret olmamalıdır. Yalnızca
mahkeme kararları bir üst derece mahkemeye gönderilmesiyle gerekli denetim mümkün
değildir. O aşamaya gelirken mevcut olan uygulayıcılarca oluşmuş çatlakların giderilmesi
gerekmektedir(Ankara Adliyesinde avukatlık stajı yapan bir öğrencimin gözlem notudur).

Dairesi ve bir bölümde
bozma

Ceza 78.420
%20.9

101.055
%27.0

179.475
% 47.9
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Yargılama, kuşkusuz,  şu dört temel öğeden oluşmaktadır;:

 Deontolojik  sorumluluk,
 Duruşma kavramı,
 Diyalektik süreç ile
 Gerekçelendirme ve argümantasyon.

Ne var ki, bu öğeler açısından yargısal bir değerlendirme teorisine hiç
tanık olmadım.

Nitekim, Hukuk Sosyoloji eserimde sorduğum 31 soruya da henüz bir
yanıt gelmedi. İşte yargı bu görüntüsü ile bir bilmece olarak kalmakta;
mevcut bilmeceye yeni bilinmeyenler eklenerek bilmece daha da girift
hale getirilmektedir.

AİHM’sinin bu bilmeceyi rasyonel hale getirmek üzere verdiği kararlara
karşın mevcut  zihniyet  kalıpları pek etkilenmedi. Bu kalıplar ideolojik
görüntülü yargısal kararlarla metamorfoza  uğradı; ve yargı evrensel
değerler karşısında  sistematik/patolojik bir görüntü vermeye başladı.

Bu bağlamda Barolar ve TBB’liği yapması gerekenleri yapıyorlar mı?
sorusu sonuç ürüne bakıldığında pek olumlu görülmemektedir. Bundan
yedi yıl önce önerdiğim, işkence komitesi benzeri  bir ekibin her
Baro’daki etik kurul nezdinde oluşturularak duruşmaları izlenmesi
yönteminin şimdi dek neden uygulamaya konulamadığını anlamakta
zorlanmaktayım. TBB’liği çeşitli ülkelere özgü ceza davalarını türleri
itibariyle izleyerek kitaplaştırılmalı; kesintisiz duruşma kavramının
somutlaştırması için kamuoyu yaratmalıdır. Dünyanın en zor işlerinden
biri "bir işin nasıl yapılabileceğini bilip; nasıl yapılamadığına tanık
olmaktır.”

Üzücü olan husus, öğreti ve içtihat  kısır döngüsünde, yapısal/işlevsel
sorunları çözmede batılı uzmanlara/normlara refere edilmekten özgün
olma yetimizi ve yeteneğimizi yitirmiş olmamızdır.  Bunun temel nedeni
hukuk eğitiminde eleştirel gücü ile sorun çözme yeteneklerini
geliştirmeye odaklanmaktan yoksunluktur.
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“Yargı pratiği, insanın toplumsal zaaflarıyla vücuda getirdiği kin,
intikam, öfke ve huzursuzluğu kontrol eden, diyalektikle soğutan bir
süreçtir. İnsanın ve toplumun adalet, barış, huzur ve güven ihtiyacını
optimum şekilde karşılamak yargılamanın işlevidir. Görevin, sayılanları
deontolojik ilkeler eşliğinde gerçekleştirmekten başka şansı yoktur.
İşleyişi tavsamak, diyalogdan kaçınmak kaosu tetiklemekten başka bir
amaca hizmet etmez. Adaletsizlik, toplumsal kargaşanın kadim aracı,
maruf ve meşhur müsebbibidir.”(H.Şeker).

Yargılama süreci, özellikle mahkeme kararları genelde rastgele değil,
gerçeklerle yol almalıdır. Ne var ki, kararlar açıkça rastgele şekilde
beliren taleplerden etkilenmektedir. Bu nedenle,  adaletin gerçekten kör
veya taraflı olup olmadığı hakkında insan  merak etmektedir.24 En önem-
li adli kararlar sayılar üzerine dayalı olduğundan, örneğin hapis cezası
süresi veya tazminat miktarı, bu merak hiçte yersiz değildir.  Özellikle
hükmedilen cezalar  arasındaki farklılar oldukça çarpıcıdır. Cezalar suçun
şiddetine ve sanığın sorumluluk derecesine orantılı olmalıdır. Bu
bağlamdaki orantısız cezalar insan haklarını ihlal etmektedir. Öte yandan,
insan hakları paradigması doğrultusunda cezai bir mahkumiyet Meclise
istediği cezayı verebilmesi için lisans anlamında da değildir.

Kararı Tahmin

Shakespeare, Holmes’un kendi tahmin teorisinden asırlar öncesi hukukun
bir tahmin teorisini (belli durumlarda mahkemelerin nasıl davrana-
caklarına dair bir tahminler dizini var diyerek) araştırıyor ve bu teorinin
nasıl başarısız olduğunu sergiliyor.25

Sanık hakları  ve adil  yargılanma açısından halkın algısal oranı nedir?
AİHM’ce karara bağlanan ihlaller yanında karanlıkta kalanlar oranı
nedir?26  Karanlıkta kalan sayısal oran nedir?  Ne var ki, kriminoloji’de

24 Bkz. S.Selçuk. Hukuki Tanıda Yanılgı, İmge,ss.27-39,2013.
25 Bkz.Lloyd. “Let’s kill all the lawyers: Shakespearean lessons on the nature of law”
Vera Lex Winter 2010, Vol.11, Issue ½, ss.33-74.
26 Aralık 2014 tarihi itibariyle AİHM’ verilen toplam ihlal karar sayısı 14,121;Türkiye
hakkında verilen ihlal karar sayısı  2,639(%18,6) olup; her karar için 20 sayfalık bir karar
notu göz önüne alındığında  52,780 sayfalık  bir karar  külliyatı ortaya çıkmaktadır. Tüm
mahkeme ihlal kararları ise 282,420 sayfayı bulmaktadır.  Bkz. İnsan Hakları Bilgi
Bankası: http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihm/aihmtkliste.asp
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önemli olan  karanlık sayıya, insan hakları bağlamında hiç değinilmiyor.
Bu konuda normatif eksersiz yerine de facto uygulamalar  açısından  ceza
adaletinde normdan sapmaların sosyal realitesine değinmek istiyorum.27

Ceza adaleti sistemi mağdurun ihtiyaçlarını karşılıyor mu? CMK
soruşturma ve kovuşturma makamlarına mağduru aydınlatma
yükümlülüğü vermiş ise de, kolluğa benzer bir yükümlülük
vermemektedir. Bu yükümlülük kolluğu da içine alacak şekilde yeniden
düzenlenmelidir. Mağdur, haklarından haberdar olmadığı için,
haklarından faydalanamamaktadır. Haklarını öğretmek gerekir. Bu
bildirim, sanık haklarının öğretilmesiyle aynı yoğunlukta olması gerekir.
Nitekim, mağdurun CMK’daki haklarını kullanım oranı düşüktür.  Bu
türden sapmalara aşağıda yer verilmiştir.

Ceza Adaletinde Sapmalar

Cumhurbaşkanlarından A.Gül: “Türkiye’nin önünde duran ve çözüm
bekleyen hukuk sorunlarının daha fazla zaman kaybedilmeden çözülmesi
gerektiğini” belirtiyor ve “uzun tutukluluğu” bunlar arasında sayıyor.
Tutukluluk ve süresi bakımından sapmalar  artık olağanlaşmıştır.28 İzmir
Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi
Raporu’nda, “bir yıldan fazla cezaevinde kalan üç şüpheliden birinin
yargılama sonucunda beraat ettiğine yer verilmektedir”.29

Ceza davalarına ayar sorunu. Polis fezlekesinin çok geçmeden
iddianameye dönüşmesidir. Eylül 2013 tarihinde Nevşehir’de bir Japon
turistin ölümü, bir diğerinin ise tecavüze uğraması ile ilgili soruşturma
sonucu yanlış bir kişi tutuklanmıştı. C. Başsavcısı, “M.V.D’yi tutukla-

27 M.T.Yücel. “Ceza Adaletinde Sapmalar” TBBD Y.25, S.105, ss.11-35; European
Commıssıon for the efficiency of justice(CEPEJ) Study on the functioning of
judicialsystems   in the EU Member States Fact sand figures from the CEPEJ 2012-2014
evaluation exercise, Strasbourg, 14 March 2014     CEPEJ(2014)4final. Bu raporda
Türkiye yer almamıştır. Ayrıca bkz.Swift and Sure Justice: TheGovernment’sPlansfor
Reform of the Criminal Justice System ,  July 2012, London. Anayasa Mahkemesi Esas
Sayısı : 2013/14, Karar Sayısı : 2013/56 Karar Günü : 10/04/2013).
28 TBB. Tutuklama Raporu, 2010, Ank.
29 İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Raporu, 2013.
Ayrıca bkz. Cumhuriyet (29/01/2013).
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makla yanlış yaptık ama, sonuçta yanlıştan döndük” diyor.  Somut
kanıtlar(?)  Savcının “kanaatten” daha fazlasına gereksinmesi var.

Biçimsellik sorunu-77 yaşında bir nine- dağdaki oğluna bir
kazak örüp göndermiş. Kazağı götüren çocuk yakalanıyor/nine
yardım ve yataklıktan ceza almış; denetimli serbesti ayak
bileğine elektronik kelepçe takılmış/aylar sonra eleştiri üzerine
kelepçeyi çıkarmışlar.
Takdir hakkını kullanım sorunu, makul suç kuşkusu aksesuarı-
kolluğun vatandaşın üstünü arayabilmesi için “makul suç
kuşkusunun” bulunması yeterli(?)

Yapay dava yaratımı- Hakim/Savcı lojmanı duvarına işemenin
doğurduğu ceza davaları- Ankara’da alkollü iki arkadaş tuvalet
ihtiyaçlarını gidermek için Yeterkent’teki lojman duvarını tercih
etiklerinde başlarına gelenler Aziz Nesim’li türdendir: güvenlik
görevlisi eski polisin ikazına nara ile yanıt vermeleri üzerine
havaya uyarı ateşi; arkasından boğuşma, sarhoşlardan biri
ayağından yaralanıyor. Silah sarhoşun eline geçip görevlinin
başına dayadığı silahı çektiğinde  kurşun kalmadığı için silah ateş
almadı; gelen polislerde kelepçe yok, uzun bir uğraş/ savcılık/adli
kontrol/ kamu davası sonucunda; birisi hakkında “memure
direnme ve hakaretten 5 yıla kadar hapis”, diğeri için “hakaret,
memure görevini yaptırmamak için direnme ve kasten öldürmeye
teşebbüsten 17,5 yıla kadar hapis.30

İnsanlık Onuru. Yargıtay suçsuz yere yatan bir sanığa 30 bin
lira manevi tazminatı Yargıtay çok fazla buluyor- 189 gün
tutuklu kalıp beraat eden vatandaş hakkında Yargıtay’ca saptanan
miktarın Ceza Genel Kurulunun 1999 tarihli emsal kararına atıfla
hakkaniyet ve adalet ilkeleri ile bağdaşmaması kararı karşısında
gazete manşeti “Fakirliğin gözü kör olsun” idi (Vatan
22/09/2013 ss.1,20). Ben bu başlık yerine “Nerede İnsanlık
Onuru” derdim.

Aylarca tutuklu kalan kimselere maddi tazminat ödenirken
gelirine ve ekonomik kaybına bakılmakta, manevi tazminatta ise
son derece cüzi rakamlara hükmedilmektedir. Öte yandan, maddi

30 Bkz. Haber Türk  (22/09/2013), s.14.
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tazminatın otomatiğe bağlanarak mahkemece düzenlenecek çekin
mağdurlara gönderilmesi zamanı artık gelmedi mi?

Takdirde orantısızlık. Şimdi sizlere takdir’in takdir
edilemeyecek boyutunda bir karar örneği sunmak istiyorum. Suç,
taksirle ölüme sebebiyettir.  5 Mayıs 2013 gecesi hukuk fakültesi
öğrencisi Aslı Ayan’a çarparak ölümüne neden olan ve 9 yıl
hapis istemiyle yargılanan E. Han sonuçta 2 yıl hapis cezasına-
duruşmada davranışları ve pişman oluşu indirimi ile 1 yıl 8 ay’a
indirilmesi ve arkasından hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına ve 5 yıllık denetime tabi tutulmasına hükmediliyor.
Kaza öncesi hükümlünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el
konulmuş. E.Han olaydan 3,5 ay sonra görülen ilk duruşmada
tahliye edilmişti. Bunu sağlayan avukatın başarısını kutlamak
gerek!31

Veri bazlı olmayan yaklaşım-Yargıtay Ceza/Hukuk genel
kurullarına gelen iş yükünde birden artışında tanık olunmuştur.
Bu artışa yüksek mahkemelerin hâkim ve savcılara dosyaları
üzerinden not verme usulünün kaldırılması oldukça etkili
olmuştur.  Sanki hâkimler ve mahkemeler daha öncesi daha
özgün ve yenilikçi karar vermiyorlardı deyip, bu yöntemi
övmenin ne derece gerçekçi olup olmadığı; önceden objektif
karar verilmesi söz konusu değilmiş sonucuna varılabilmesi
kuşkulu görülmektedir.

Otoriter devlet sorunu- Yargıtay Başkanı Ali Kalkan 2012-
2013 adli yıl açış konuşmasında, “bir devletin otoriterleşme
eğilimleri de ilk önce ifade özgürlüğünde kendini gösterir”.
“Ulusal mahkemelerimiz ve AİHM’e gelen dava dosyalarının
sayısı dikkate alındığında, bu ifade özgürlüğü sorunumuzun
olduğu açıktır.” Yargıtay içtihatlarıyla özgürlük bağlamını
pekiştiremez mi? Edemiyorsa bunun nedenleri nedir? Bakınız
Kırıkkale E Tipi cezaevinde tutuklu M. Çelik, Eskişehir’de Gezi
Eylemlerini protesto eden bir grup insanca öldürülen Ali İsmail
Korkmaz’ın boncuklardan oluşan bir portresini yaptığı için
disipline sevk ediliyor; aynı şekilde A.İ.Korkmaz’ı anlatan bir
yazısının ise cezaevi yönetimince sakıncalı görülerek annesine
gönderilmesine izin verilmiyor. Nedeni sorulduğunda, yönetim

31 Bkz. “Aslı Ayan öldüğüyle kaldı” Hürriyet(18/09/2013), s.5.
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“Ali’yi çok övmüşsün ve meşrulaştırmaya çalışmışsın” yanıtını
alıyor.32

Baran Tursun İnsani Yardım Vakfı-kolluk ajanlarının işlediği
ve cezasızlık kültürünü yansıtan suçlar dizinini bloğunda
yansıtmaktadır.33 AİHM tarafından, Türk güvenlik güçlerinin
eylemlerinden dolayı 2. ve 3.maddenin defalarca ihlal
edildiği tespit edilmiştir; Mahkeme ihlal kararlarında
eylemlerden sonra etkili soruşturma yapılmadığı, sonuç
olarak da fiili bir cezasızlığın ortaya çıktığını vurgulamıştır
(yaklaşık 300 dava, bunlardan öne çıkanlar Aksoy34 ve
Batı35 davalarıdır).

Polis ve seri katillik- İki ay içinde Gezi olayları protestolarında
ölen Ali İsmail Korkmaz(19), Ethem Sarısülük(26), Medeni
Yıldırım(18) Abdullah, Mehmet Ayvalıtaş(20) ve Ahmet Atakan/
ve sakat kalanlar.

Ölümler üzerine Polis’çe ölenlerin eylem görüntülerinin
medyaya servis edilmesi- 1 mayıs 2013’de bir genç kızın
kafasına gelen polis darbesiyle komaya girmesi üzerine o kızın
geçmişte katıldığı eylemlerin fotoğrafları ve video görüntüleri
dağıtıldı. Aynı servis Ethem Sarısülük için de yapıldı. Ahmet
Atakan’ın Eylül 2013 tarihinde ölümü üzerine O’nun daha önce

32 Bkz. “Ali İsmail’in portresini yaptı disiplinlik oldu” (Milliyet, 6/09/2013).
33 Ayrıca bkz. Türkiye İnsan Hakları Vakfı. İşkence ve Cezasızlık Dosyası
34 Aksoy- Türkiye davası, N° 21987/93, 18 Aralık 1996, §§ 98 &ss: “bir kimsenin devlet
görevlileri tarafından kendisine işkence yapıldığına dair savunulabilir bir iddiası varsa,
Sözleşme’nin 13. madde bakımından ‘etkili hukuk yolu’ kavramı, uygun bir tazminatın
ödenmesinin yanı sıra, işkenceden sorumlu olanların belirlenmesini ve
cezalandırılmalarını sağlayabilen ve şikâyetçinin etkili bir biçimde katılmasını içeren bir
usulle, tam ve etkili bir soruşturma yapılmasını gerektirir. Bir işkence fiilinin işlendiğine
inanmak için makul nedenler bulunduğu takdirde, ‘derhal ve tarafsız’ bir soruşturma
yapma yükümlülüğü yükleyen İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık dışı veya Onur Kırıcı
Muamele ve Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 12. maddesindeki gibi bir
hükmün, bu Sözleşme’de bulunmadığı açıktır. Ancak Mahkeme’nin görüşüne göre böyle
bir gereklilik, Sözleşme’nin 13. maddesindeki ‘etkili hukuk yolu’ kavramının içinde
zımnen yer alır. Gerçekten de Türk hukukuna göre, savcılar soruşturmanın yapılması
savcının görevidir. Ne var ki, Aksoy, savcıya açık bir şikâyette bulunmuş olsa da olmasa
da, savcı başvurucunun işkenceye tabi tutulduğuna dair gözle görülebilir delilleri
görmezlikten gelmiş ve herhangi bir soruşturma yapmamıştır.
35 Batı ve diğerleri- Türkiye,  3 Haziran 2004 tarihli karar, özellikle, Mahkemenin
gerekçelerini tekrar ettiği §§ 133-.
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katıldığı eylemlerin fotoğrafları ve video görüntüleri internet
sitelerine dağıtıldı. İşte doğrudan veya dolaylı olarak polis adının
anıldığı her ölüm olayının ardından bu tür görüntülerle  “O da
ölmeyi hak etmişti” havası mı yaratılmak istenmektedir?

Hazırlık soruşturmalarının gizliliği- Yargılama başlamadan
şüphelilerin suçlu olarak algılanmasının yolu açılıyor; bir tür
“kişilik infazı” yapılıyor. Kolluk görevlileri ve savcılar
bildiklerini okuyorlar-zihniyet kalıpları(mind set) değişmiyor.36

Yasalar ve uygulanmazlığı sorunu- Yasa, “laf olsun, torba
dolsun, bizde de bulunsun” diye çıkarılan yasalar sorunu.
Futbolda şiddet yasası yürürlükteyken (Sporda Şiddet ve
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, no.6222/31/03/2011)
binlerce kişi “Kill for you”/ Senin için öldürürüm bayrağı
tribünlerde nasıl açılıyor?  Şiddet yasası, görülmekte olan bir şike
davası sürecinde  yasa değişliğe uğradı!

Toplumdaki hukuk bilinci- Bu konuya eğilenler, toplumdaki
kişilerin kendilerini ne ölçüde hakların öznesi/taşıyıcısı olarak
gördükleri; ve legaliyeti eylem ve anlam yapıtı olarak nasıl tasvir
ettikleri söz konusu olmaktadır. Hukuk her şeyin üstündedir. “O
yüzden herkes ulaşamaz”. “Hukuk herkesi bağlar, bazılarını
çözer” (Avrupa Komisyonu 2012 Raporu- Yargı eleştirisi). Bu
soruna kesin çözüm için hukuk fakülteleri dışında halka hukuk
eğitimi verilmelidir.

Kanunun uygulanması olasılığı- CGTİ Kanunu 16 maddesi,
“maruz kaldığı ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle
cezaevlerinde yaşamını yalnız sürdüremeyenler” mahpusların
cezası ertelenebilir- Tam teşekküllü hastane raporu + Adli Tıp
Kurumu(tek başına sürdüremez)+Savcılık(toplum güvenliği
açısından tehlike oluşturmayacağı kararı)=mahkeme kararı/
denetimli erteleme. Bu hükmün yasallaştığı 31/01/2013
tarihinden bu yana(16/09/2013) mahkemenin tahliye kararı
vermesi için bu formaliteleri beklerken ölenler küçümsenme-
yecek sayıdadır.37

36 M. Atılgan ve S.Işık. Cezasızlık Zırhını Aşmak: Türkiye’de Güvenlik Güçleri ve Hak
İhlalleri, TESEV, 2011.
37 Cumhuriyet (16/09/2013).
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Özgürlük ve güvenlik- Bağlamında, halkın güvenlik
gereksinmesi ile özgürlük ve mahremiyetine ilişkin temel haklar
arasında bir denge sağlanması şu nedenlerle kusurlu bir
metafordur:

1. Ölçülecek merkezi bileşenler- özgürlüğe müdahale bedeli
karşısında güvenlik değeri- tam olarak ölçüme el
vermemektedir;

2. Yararlar ve bedeller nüfusun farklı üyeleri üzerinde eşit
derece de dağılmayabilir ve böyle dağılım sorunları
kolay çözülür türden değildirler.

3. Bazı tür müdahaleler, onların derhal veya içsel doğaları
gereği etkilerinden olmayıp, kolaylıkla istismar edilmesi
ve toplumda  keyfi şekilde istenilmeyen kişilere güvenlik
adına  kullanılarak  hükümetin meşruiyetini sorgular hale
getirmesidir.38

Bu alanda en önemli panzehir adil yargılanma hakkı(due process of
law’dır. Buna riayet edilmediğinde demokrasinin ilkeli duruşu sonuçta
zedelenecektir.

Hazırlık soruşturmasında özensizlik- Bu soruşturmanın açılmasına
hemen/otomatik olarak girişilmemesi  sistemin etkinliği bakımından
gereklidir. Sistemin ilk cümle kapısında  ayıklama işlemi (case
screening) yapılarak, “makul şüphe” olmadığında  soruşturma
açılmamalıdır.  İşte takip, soruşturma ve ayıklama işlevini içeren bu
evreye geçiş, insan hakları ve dava ekonomisi bakımından önemli olduğu
kadar de facto vatandaşlara bahşedilen hürriyetlerin   bir ölçeri/turnusolü
olmaktadır. Aşağıdaki tablolara  bakıldığında, 100.000 nüfustaki oran
2005’te 8110 iken 2008’de 10.075’e yükselmesi; itham oranında her iki

38 1. 2013 yılı itibariyle 100.000 nüfustaki kasten adam öldürme oranı  22.3 olarak ABD
 ve Avrupa’dan yüksek bir oran sergilemekte;

      2. Kasım 2014 itibariyle 100.000 nüfustaki mahpus sayısı 201 olarak Avrupa
          cezaevlerindeki en yoğun nüfusu oluşturmakta; ve
      3. Polis sayısı bakımından 100.000 nüfusta 474,8’le Rusya’nın ardından ikinci sırayı
          almaktadır.
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Savcılıkta(savcılık ve özel yetkili savcılık) fazlaca bir artış olması, iş
yükündeki yoğunluğa işaret etmektedir.

Tablo 13.Cumhuriyet Savcılıkları*  Yıllık Toplam İş Yükü Seyri
Yıl Toplam D** Çıkan Çıkan/Toplam

%
2005 5.677.025 215 2.927.131 51.5

2006 6.272.463 238 3.155.088 50.3

2007 7.070.104 268 3.634.044 51.4

2008 7.254.290 275 3.762.625 51.9

2013 6,716,800(***) 241 3,611,138 53,7

* Cumhuriyet Savcılıkları+CMK 250 Cumhuriyet Savcılıkları
         **1986=100
       ***Faili meçhul dosyalardan arındırıldığında iş yükü toplamı

3,313,275 olmaktadır. Bu durumda faili meçhul iş yükü %
50,4’ü bulmaktadır.

2013 yılı verilerine göre, bir savcıya düşen dosya sayısı 1516, çıkardığı
dosya oranı % 47,7,  bir ceza hakimine düşen dosya sayısı 780, çıkardığı
dosya oranı % 62,2’dir. CMK 174. Maddesi uyarınca iade edilen
iddianame sayısı ise 27,750’dir.

İş yükü yoğunluğu/tükenmişlik Sendromu- Aklı güç te tüketilebilir.
Arkası arkasına rasyonel karar verme bağlamında “aklı enerji” eksikliği
bir yan etki olarak belirmektedir.  Tüm bunlar sosyal psikolog Roy F.
Baumeister’in  “ego depletion/ego tüken- mişliği” olgusu, Frued hipotezi
olarak bilinen bir çıkarımdır. Teori, ben veya ego enerjisi transferini
içeren akli faaliyetlere dayalıdır. Baumeister’in  yaptığı bir seri testlerin
verdiği iyi bir örnek sabun gibi irade gücünün tükenebileceğidir.
Ellerinizi defalarca yıkadığınızda sabun tükenir. Fiziki yorgunluk sonucu
olarak beyin çaktırmadan ve farkına varmaksızın  kısa devreler yapmaya
ve bilişsel düşünmeye az yer verme eğilimindedir.
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Bağımsızlık-Yargının etkililiği ve tarafsızlığı bağlamında  "bağımsızlık"
temel koşuldur.39Kararı verecek makamlar önyargısız ve objektif
olabilme koşullarına sahip olabilmelidir. Bir hâkim için en zor olan
medyatik bir davada beliren eğilimlerden/ön yargılardan kendini
soyutlayabilmesidir.40 Yargılama sistemini test edecek davalar da bu
türden olanlardır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6/1 maddesine
göre “tarafsızlığın” varlığı, öznel bir sınama (belli bir olayda belli bir
hâkimin kişisel kanı ve davranışları41) ile nesnel bir sınamayla (hiçbir
kuşkuya yer vermeksizin hâkime yeterli güvence verilip verilmediği)
irdelenerek belirlenmelidir.  Bu doğrultuda hâkimlerin bağımsızlığını
korumak  ve geliştirmek üzere gerekli tüm tedbirler alınmalı; bu
yaklaşımın demokratik ülkelerde hukuk egemenliğine güç katacağı
bilinmelidir.

Sonuç

Yargının içinde bulunduğu koşullar adalet çarkının ağır işleme- si ve
vatandaşların mağduriyetlerine yol açtığında, bundan herkes etkilen-
mekte; sonuçta “adalete güven” duygusu sarsılmaktadır. Bu nedenle,
vatandaşların adalet duygularına/gereksinmelerine daha kolay yanıt
verebilecek, daha hızlı, ucuz ve saydam adalet sistemini sağlamak için
gerekli tedbirlerin alınması ve güncelleştirilmesi demokratik toplumlar
için yaşamsal önem taşımaktadır. Bu bağlamda, yargının verimli ve etkili
işlevi için yasal düzenlemeler ötesinde iş dünyasına hakim işletme
ilkeleri, stratejileri ve tekniklerinin önemli katkısı olabileceği unutulma-
malıdır. Öte yandan, adli dürüstlük ve adalet reformunun,tüm reformların
temeli olduğu göz ardı edilmemelidir. Adli dürüstlükten yoksunluk,
hukukun etkinliğini zayıflatacağı gibi tikel adaletsizlik örnekleri de

39 Council of Europe. Recommendation No.(94) 12  Of the Committee of Ministers to
Member States On theIndependence, Efficiencyand Role of Judges (Adopted by the
Committee of Ministers on 13 October 1994); United Nations. Guidelines on
theIndependence of theJudiciary, A/CONF.121/9 25 April 1985. Mevzuatı Hazırlama
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 (1) maddesi uyarınca “…on milyon YTL’yi
geçeceği tahmin edilen kanun …taslakları için düzenleyici etki analizi yapılması zorunlu-
dur.”  Karar Sayısı: 2005/9986; ayrıca bk.BM Bangalor Yargı Etiği İlkeleri  (2003/43);
S. İnceoğlu. “Karşılaştırmalı Hukuk Yaklaşımıyla Yargıca Yönelik Disiplin Süreçlerinin
Yargı Bağımsızlığına Etkisi” TBBD sayı 72, Eylül-Ekim 2007, ss.55-74.
40 Bk. K. Bayraktar. “Yargı ve Medya” Hukuk Kurultayı 2000 C.2 Ankara Barosu,2000;
M.T. Yücel. “Yargılama Medya İlişkisi” Adalet Psikolojisi, Ank., 2007, s.220 vd.
41 Bk. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 15/05/2003 gün ve 2003/1257-6343 sayılı, Hukuk Genel
Kurulunun 24/10/2001 gün ve 2001/4-1016-547 sayılı Kararları.
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kümülatif olarak halkın adalete olan güvenini tüketecektir.42Bu sosyo-
kültürel gerçeklere eklenecek diğer bir gerçek de, temel yasaların
yürürlüğü için çok kısa bir süre verilmesi (YTCK ve  CMK örneklerin-
de olduğu gibi) sonucu  sistemde/uygulamada beliren belirsizlik ve
tutarsızlığın  kamu düzenindeki  etkileridir (örneğin zamanaşımından
düşen dava sayısının kabarıklığı). Bu gerçeğe tarihsel açıdan tanıklık
etmek üzere Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca sosyo-
legal bir araştırma projesi geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.43

Bir hakimin kendi tarafsızlığı değerlendirmesi zor olabilir. Psikologlar,
kişilerin nesnellik illüzyonu yaşadıklarını gösterdiler: İnsanlar objektif
olduklarına inanırlar; kendilerini diğerlerinden daha ahlaki ve adil olduk-
larını görürler; kendilerini değil, başkalarını tarafgir görme eğilimdedir-
ler. Richard Posner’in “Hakimler Nasıl Düşünüyor” adlı eserinde
(Harvard University Press, 2008) “içe bakışı” kendimizi taraf tutma
ithamından kurtarmak üzere yaparken, başkalarındaki tarafgirliği kanıtla-
mak üzere de gerçekçi insan davranışı nosyonlarını kullanmakta
olduğumuza işaret etmektedir. Bu eğilimler, hakimlerin kendi
tarafgirliklerini belirlemesini zorlaştırmaktadır.

Sistemde geri besi ilişkisinin olmayışı da etkinliği zayıflatmaktadır. 2013
yılı verilerine göre Cumhuriyet Savcılıklarınca kovuşturmaya yer
olmadığına(takipsizlik kararı) ait % 45,3 oranındaki kararlar dağılımına
aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Yıllardır süregelen bu yüksek oran
sistemde geri besi ilişkisinin olmadığını ve bu nitelik bile ceza adaleti
sisteminin  bir illüzyon olduğuna işaret etmektedir.

Tablo 14.
Türü Sayısı %
Ön ödeme 895 0,03
Uzlaşma 8414 0,3
Zamanaşımı 126,991 0,5

42 Yargısal mesleki etik kanunu için bk. Richmond, P. ve Björnberg,K. Türkiye
Cumhuriyetinde Yargı Sisteminin İşleyişi (İkinci İstişari Ziyaret Raporu-11-19
Temmuz 2004) Ankara Barosu Avrupa Birliği Merkezi Yayını, s.152 vd; A.Heper.
“Yargılama Dolandırıcılığı” Güncel Hukuk Temmuz 2009/7-67, s. 36 vd.
43 4-6 Ocak 2006 tarihlerinde yapılan “ortak akıl toplantısı”nda oluşturulan araştırma
projeleri dizini için bk. www. tubitak.gov.tr/tubitak_congtent_files
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Diğer nedenler(*) 1,381,321 54
Toplam 2,517,621 45,3
(*) yeterli kanıt olmaması, şikayetten vazgeçme,
suç vasfının olmaması.

Geçmişten ders almayan, tarihi okuyamayan bir yaklaşım  adalet
kurumlarına egemen olmuş; yargı mekanizması çok  tamirat görmüş ve
görmekte devam etmektedir.  Torba/çorba yasalarla(toplam 152) yapılan
tamiratlar değişim adına yapılmakta ise de, yargıda etkililik ile toplumsal
gelişmeyi sağlamak açısından, zannedildiğinin aksine pek bir kıymeti
harbiyesi olmamıştır. Hukukun çok ince sosyal bir terazi olduğu
unutulmamalıdır. Yargılama mekanizması,  yargılama psikolojisinden
yoksun biçimsel adalet görüntüsü vermektedir. Diğer bir anlatımla, yargı
bu görüntüsü ile bilmece olarak kalmakta; olan bilmeceye yeni bilinme-
yenler eklenerek bilmece daha girift hale getirilmektedir.

Yinelersek, AİHM’si bu bilmeceyi rasyonel hale getirmek üzere verdiği
kararlara karşın mevcut  zihniyet  kalıpları genelde pek etkilenmedi. Bu
kalıplar ideolojik görüntülü yargısal kararlarla metamorfoza  uğradı; ve
yargı evrensel değerler karşısında  sistematik/patolojik bir görüntü
vermeye başladı. Bunun nedenine eğildiğinde ise, hukuk kurallarını ve
ihlali halinde  sonuçlarını ele alan İnsan Hakları sözel eğitiminin etkili
olmadığı görüldü. Bu eğitimi etik temelli olarak ele alarak el kitaplarının
içtihatlar etrafında yeniden şekillendirilerek derslerin “case yöntemi”  ile
işlenmesi; ve öğrencilerde insan hakları bilinci/süper ego bileşeni
yaratılması doğrultusunda H.Tepe’nin görüşünü paylaşmaktayım.44

Öğreti ve içtihat kısır döngüsü bağlamında,  sorun çözmede batılı uzman-
lara/normlara refere edilmekten özgün olma yetimizi ve yeteneğimizi
yitirdik.  Bunun temel nedeni eğitimde eleştirel güç ile sorun çözme
yeteneklerini geliştirmekten yoksunluk sonucu öğrencilerde  oluşan
dogmatik mahmurluktur.

Ceza adaleti sistemi bir tekel olduğundan halk ve mağdurlar başkaca
birisi tarafından korunmayı seçemezler. Eğer hizmetleri geliştirmek,

44 Bkz. H.Tepe. “İnsan Haklarının Antropolojik Temelleri” İnsan Hakları(Ankara
Barosu) 2. Baskı,2007, ss.143-166.



38

yenilemek ve iyi sonuçlar sağlamak istiyorsak, tüm çalışmalar kamuya ve
görüşlerine açık olmalıdır. Halk doğru bilgi ile donatıldığı ve uygulamada
sistemin nasıl çalıştığını gözleyebildiğinde ceza adaleti sisteminde insan
hakları ontolojisini sorgulayabilecektir. Bu doğrultuda parantez insanda
haklara verilen  (n) sayına verilecek (+) değerlerle hakların standart bir
uygulama ile ülke düzeyinde yaygınlaştırılması; karanlıkta kalan hak
ihlallerinin asgariye indirilmesi amaç edinilmelidir.45

45 AİHS-Madde 53: “Bu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri, herhangi bir Yüksek
Sözleşmeci Taraf’ın yasalarına ve onun taraf olduğu başka bir Sözleşme’ye göre
tanınabilecek insan haklarını ve temel özgürlükleri sınırlayamaz veya onlara aykırı
düşecek şekilde yorumlanamaz.” Ne var ki, Anayasa Mahkemesi bireysel başvurularda
Anayasa’daki norm yerine Sözleşme’deki sınırlayıcı normu esas almıştır.


