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Suç Olgusu

Ceza adaleti sistemine konu olan suç her ne kadar 
sapma türü bir davranış ise de, super-marketten  bir 
çikolata çalmaktan kasten adam öldürmeye kadar  
geniş bir yelpazede çeşitli faaliyetleri kapsamakta-
dır. Kuşkusuz, tek bir teori, tüm suçlu davranışları
açıklayacak nitelikte değildir.  Sosyolojik teoriler, 
suçlu ve normal davranış arasında  bir akışkanlık 
olduğunu ve suç aralığının (0<Suç<1) her toplum 
için normal olduğunu sergilemektedir. 



Normal Çan Eğrisi

Ceza hukuku İdeal değerler
Pratik normlar 

A           B         C                     D                   E            F          G
A Suç kültürü (yer altı dünyası)
B Ekstrem uyumsuzluk  sergileyen davranışlar (hiç tasvip edilmeyen suçlar)
C Ufak çapta uyumsuzluk halleri (tasvip edilmeyen ve fakat tolere  edilen   hafif türden

suçlar)
D “Ortalama” uyumluluk halleri
E Sınırlı ölçüde fazlaca uyumluluk
F Ekstrem derecede uyumluluk halleri
G İdeolojik karşıt kültür(organize olmuş siyasi, sosyal veya dini cemaat grupları).



Suç İşleme Koşulları



İki Yüzlülük (Janus figürü)

Biliyorum sen… ikiyüzlü değilsin. Biliyorum senin 
tüm davranışların etik., Öyle pis yanların, bildik 
üçkağıtçılıkların yoktur. Sapına kadar düzgün, sapına 
kadar ahlaklı… Hiç yalan söylemezsin.

Şimdi gerçeklere bakalım: Dünyanın her yerinde 
insanlar çıkar sağlamak üzere veya beladan kaçınmak 
için yalan söyler. Dünyanın her yerinde suç işleyen 
insanlara tanık olunur. Bir de suç işleyip karanlıkta 
kalanlar(dark figures) var.  Her suç işleyen yakalanmı-
yor. İyi ki yakalanmıyor(!)  yoksa CAS çöker bizler de 
altında kalırız.



Suç/Normdan Sapma ve …



Vasıta Olarak Kullanım



Kavuşturmaya yer olmadığına  verilen kararlar
dağılımı (% 45,4)

Ön ödeme
TCK 
Md.75

Uzlaşma Zamanaşımı
düşme

Kanıt 
yetersizliği,
Şikayetten 
vazgeçme,
Suç niteliği 
olmayışı

Toplam

1,167 8,485 223,449

Diğer 
kararlar:

2,999,300

Kamu davası

Yetkisizlik,

Görevsizlikvs  

Genel 

Toplam

3,232,401(% 45,4)

3,098,036(% 43,5)

784,886(%11,1)

7,115,323



Adliyelerdeki Toplam İş Yükü (2015)
Hukuk mahkemeleri 3,391,249

İcra Daireleri

İlamlı

İlamsız

İflas

Talimat

İzale-i şüyu

Toplam

2,897,503

21,635,808

3,135

1,640,723

738

26,177,907

Ceza soruşturmasında

1.Mağdur/müşteki sayısı

2. Dosya sayısı(+meçhullü)

3. Dosya sayısı(-meçhulsüz)

4. Faili meçhul dosya

5. Şüpheli sayısı

8,673,615

7,183,574

3,464,783

3,718,791

10,279,240 100,000 nüfusta: 7,717



Adli Ekonomi
• Adli ekonomi  mahkemelerin işleyişinde ve adli 

sistemde etkililik anlamına gelmekte;

• Ayni zamanda yargının zamanı ve kaynaklarının boşa 
gitmesini önlemekte; ve

• Davaların ekili ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını
sağlamakta;

• Bu değişkenlerdeki artı değerler açısından tensip işlemi
önemli rol oynamaktadır.

Bkz. The EU Justice Scoreboard-A tool to promnote effective 
justice and growth-Avrupa Birliği üye devletler adalet sistemleri 
için (kalite, bağımsızlık ve etkililik üzerine) nesnel, güvenilir ve 
mukayeseli, gelişmeler içeren  veri sağlamaktadır. Bu veriler 
aksaklıkları ve iyi uygulamaları(good practices) belirlemede 
yardımcı olmaktadır. 



Ceza Hukukun İşlevi 

a) Yeterince ciddiyet sergileyen b) Mahkumiyetle 
kamusal etiketlemeyi içeren ve c) Cezai yaptırım 
gerektiren d) Yanlış eylem  biçimlerinin kamuya 
bildirimidir-Suç kontrol modeli. 

Biçim olarak ceza normu “Kim… yaparsa,…. cezaya 
çarptırılacaktır” formatında olup; ne biçimde yanlış
eylemlerin hangi koşullarda suç olacağı bildirimidir. 
Ceza hukuku, eylemin yapılmamasına odaklandığın-
dan, önleyici (preventive) bir işleve de hizmet 
etmektedir. 

b) Adil yargılama modeli-due process hakları



CAS Senfonisi

• De Jure senfonisi

• De Facto senfonisi

• Sisteme en son çare olarak 
başvurulması(ultima ratio) ilkesi 

• Tarafsızlık,duyarlık ve güven 
duygusu





CEZA ADALETİ SİSTEMİ(?)
Temel Sorunlar
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Ceza Adaletinin Etkinliği
1. Daha iyi bir ceza adaleti sistemi(CAS) nasıl 

yapılandırılır? Süreçte CAS maliyetini düşürücü ve 
üretilen adalet derecesini artırıcı anahtar değişkenler 
nelerdir? -Her müdahalenin bedel-yarar analizi 
(ekonomik metodoloji)

-Kamu davasına seçenekler (diversions)

-Denetimli serbesti ve diğer seçenek yaptırımlar

2.   CAS sürecinin suç miktarı ve azaltılması ile ilişkisi ne 
olmalıdır? 

3.  Kurumlardaki mahpusların yönetişimi nasıl olmalıdır? 
Bu soruların temelinde yatan gerçek ise, bir yargı 
sistemindeki “mit’in ”, onun operasyonal kodundan 
ayırt edilmesidir.                                                   



Pandaro/Yargılama Gerçeği

“Bir kimsenin yaşamından günlerini, yıllarını almak 
için binlerce yol bulabilirsiniz. Yalnız bir dakikasını

iade etmek için tek bir yol bile yoktur.”

« Yıllardır derste anlattığım konuların pratikte nasıl 
işlediğini yaşayarak görmüş oldum. Türkiye 

açısından bu işlerin öyle kitaplarda yazıldığı gibi 
işlemediğini biliyordum. Ama bu kadarını

beklemiyordum.»

CAS deneyimini yaşayan Ali Berk-Ceza Hukuku 
öğretim görevlisi



Olması Gereken(Ougth)-Olan(Is)

CAS’ın amacı suç kontrolü yanında adillik(adil 

yargılama modeli) ve herkes için eşitlik: İlelere 

bağlı kalarak bunları olabildiğince sağlamaktır.

De Jure  vs. De Facto/süreç/adli hatalar

Bu ikisi arasındaki makası olabildiğince 
kapatmak-Ortak gerçekler oluşturmak(!?) 

/Zihniyet değişimi



CAS’a Giren İş Yükü: Türkiye Almanya 
Farkı

• Türkiye’de kamu davası açılmasında mecburilik ilkesi
egemendir.

• Almanya’da mecburilik ilkesi artık kural olmaktan 
çıkmış; kamu davası açılması istisna olmaya başlamış-
tır: Kolluk kayıtlarında zanlı sayısındaki artış hükümlü
sayısına kısmen yansımaktadır. Bu iki grup arasında 
makas aralığı fazladır. Daha önemlisi de bu aralığın 
gittikçe artmasıdır.   İtiraf pazarlığına doğru bir gidiş
görüntüsü var. ABD’de ceza davaların % 95’i itiraf 
pazarlığı ile bitmektedir-Savcı hâkim rolünü
oynamaktadır.

İtiraf pazarlığı:Almanya(1970),İtalya(1989),Fransa(1998).



Etkin Pişmanlık-İtiraf Pazarlığı ve Adli Ekonomi

• TCK  168,  192,  221, ve 248. maddeleri: yıllar itibariyle sayısal değerleri(?)
• ABD’de “Plea bargaining” (itiraf pazarlığı diye adlandırılan Savcı ile sanık 

avukatının anlaşma- sı) ABD’de yaygın bir uygulamadır. Sanığın itirafı
üzerine savcının de facto hâkim görevini üstlenerek(ya hafif bir suçla, veya  
suçlardan biri veya birkaçını göz ederek veya daha hafif bir yaptırım teklifi 
ile mahkumiyete karar verip, ceza tayin etmesidir. Diğer bir anlatımla, 
Savcının suçun derecesi azaltması veya arzulanır bir ceza önermesi 
karşılığında sanığın hâkim huzurunda yargılanma hakkından vazgeçerek 
itiraf etmesidir. “Charge stacking” /itham yüklemesi girişimi, itiraf pazarlığı
sürecinde kolluk ve savcıların hazırladıkları sayısız ithamlar karşısında  
sanığa itirafa yanaşmadığında riski hatırlatmaktır. Sanık ithamlardan bir 
kaçını itiraf ederek diğerlerinden aklanmaktadır. Zamandan ve yargılama 
giderinden tasarruf ile ceza adaletine sağlanan kazanımın ne derece olduğu 
cürümlere ait mahkumiyetlerin % 95’inin “plea bargaining” sonucu olması
ile daha iyi anlaşılacaktır.  Bu oranın yüksekliği  artan profesyonelleşmenin 
bir belirtisi olarak değerlendirilmekte; ve bu mahkûmiyet kararlarının da 
genellikle temyizde onandıkları görülmektedir. Bu sistemde mahkemeye 
intikal eden dava oranı %5, beraat oranı ise %2’den az bulunmaktadır. Plea 
bargaining kısıtlandığında Amerikan yargı sisteminin çökeceği ve adalet 
uğruna da önemli yararları olduğu belirtilmektedir  



İtiraf Pazarlığının Leh ve Aleyhindekiler
ABD’de itiraf pazarlığının altında yatan saiklerin başında yargıdaki 
kabarık iş yükünü azaltmak yanında cezaevlerindeki nüfus yoğunluğu 
gelmektedir. İtiraf pazarlığı adli ekonomide fazlaca tasarruf 
sağlanmasına ve sınırlı kaynakların verimli kullanılmasına olanak 
sağlamaktadır. Sanıkları bu yola iten nedenler arasında özellikle yoksul 
zanlıların pahalı savunma hizmetini karşılayacak mali güçten yoksun 
bulunmalarıdır. Savcılar için hafifletilmiş iş yükü cazip gelmekte ve en 
azından hafifletil miş derecede bir itham veya bir suç olsa da bir 
mahkumiyet garanti edilmiş olmaktadır. Öte yandan  Savcılık ne kadar 
güçlü kanıtlarla davayı yürütebileceği düşünse de, dava sonucundan  
emin olamaz. Nice masraf -lı, uzun davaların da kaybedildiğine tanık 
olunmaktadır. Örneğin adam öldürme suçundan yargılanan 
J.O.Simpson’un beraat etmesi gibi. Savcılık,  iştirak halinde işlenen 
suçlarda bir sanıkla yapılan itiraf pazarlığını diğerlerine karşı
kullanabilmektedir. Bu suretle en azından hafifletilmiş bir suçtan da olsa 
bir mahkumiyet kesinleşmiş; öteki sanık/sanıklara karşı mahkumiyet 
şansı artmış bulunmaktadır.



CAS-Yargılama 
Ceza adaleti mekanizmasında yargılama, önemli bir 
evre oluşturmakta; “gerçeği garanti etme yeterliliği”
vaat etmekte ve bunu sağlayan hukuka uygun hüküm 
verilmesi gerekmektedir. 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. Ayni derecede önemli olan ceza adaleti 
sistemine ait her özel niteliğin şu iki yönlü soru ile 
irdelenmesidir: Hangi işleve hizmet için var olduğudur? Ve 
bu işlev yeterince yerine getiriliyor mu?  Kanıta dayalı
yaklaşım!



Ceza Hukuku Bilimi Olmaksızın  Yasama?

(Gesetzgebung ohne Strafrechtswissenshaft?)

Ülkemiz açısından en tipik örneğine zorunlu müdafilik 
açısından mali kaynak, avukatların hızla görevlendiril-
mesini sağlayacak daha etkin ve daha hızlı bir altyapı
ile daha fazla avukatın görevlendirilmesi göz önüne 
alınmadan yapılan düzenleme sonucu kısa sürede 
zorunlu müdafiliğin daraltılmasında tanık olunmakta-
dır. CMK 147.maddeye yansıyan “Miranda Kuralı”
etkili bir işlevden yoksundur.
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Veriler-Ölçme

En çok kimi seviyorsunuz sorusuna 
Bernard Shaw’un yanıtı şöyledir:

“Terzimi, çünkü diğer terziler bir sefer 
ölçümleme yapıp ona göre dikerlerken, 
benim terzim her seferin de prova ve 
ölçümleme yapmaktadır.”



Alman Anayasa’sı(1919)



Kanıtlama Süreci-Rehber İlke  

Yargılamanın rasyonel geleneğini takiple, yargılama 
sürecinde ortaya çıkan kanıtlardan rasyonel sonuçlar 
çıkarmanın önemine vurgu yapılmaktadır. Psikolojik 
terimle, bu bir tanı işlevidir.  Bu süreçte şu üç önemli 
sorunun değerlendirilmesi gerekmektedir:

1. Suçun nedenlerine ait bulgular,

2.Ortaya çıkan zararlı sonuçların değerlendirilmesi, 
ve

3.Sanığın kişilik karakterinin analiz ve değerlendiril-
mesidir(SİR).



Kanıtlama  Süreci

Kanıtlama sürecine özgü hatalar  örneği için  bkz. 
Ankara 9.A.C.Mahkemesinin 2013/50E, 2013/381 
saylı Kararı ve 31/10/2013 tarihli kararda karşı oy:  
Güncel Hukuk, (Kasım 2016), ss.58-62.

Ayrıca bkz. M.T.Yücel. Adalet Psikolojisi, 5.bası



Fransız Ceza Usul Kanunu-Amaç Değer  

«Ceza usul hukuku adil ve çekişmeli olmalı; tarafların hakları
arasındaki denge korunmalıdır.

Soruşturma ve iddiadan sorumlu otoriteler ile yargılamadan 
sorumlu otoriteler arasında bir ayrım olması sağlanmalıdır.

Durumları aynı olan ve haklarında aynı suçlardan dava açılan 
kişiler aynı kurallara göre yargılanmalıdır.

Yargı otoritesi, mağdurların bilgilendirilmesini ve ceza 
yargılamasının her safhasında haklarının korunmasını sağlar.»

15/06/2000 tarih ve 2000-516 sayılı Kanun. 

Benzer bir düzenleme CMK hazırlık çalışmalarında ön 
görülmüş iken, yasama sürecinde terk edilmiştir.



CAS İşlevi-Yeni Bir Paradigma 

Sosyo-juridik olarak ortaya çıkan tabloda (anayasa 
temelli insan hakları, pazar ekonomisi ve özgür 
seçimlerle tanımlanan) modern devletler, yüksek suç
oranı ve davranış sapması üreticisi(risk toplumu) olarak 
belirdi. Ceza adaleti sistemi ise, bu tablonun arkasında 
yatan sosyal sorunlarla baş edebilme kapasitesinden 
yoksun bulunmaktadır. Geleneksel ceza adaleti süreci, 
devlet ve suçlu ikilisi ile nitelendirilirken, mevcut ceza 
siyaseti mağdur ve toplumun fazlaca katkısını içermekte-
dir: uzlaşma, tazmin, iade, toplumsal hizmet. Bunlar, 
ceza adaleti ile sosyal siyaset arasında 
konumlandırılabilir. Bunlar hukuk ile ahlak arasında yeni 
bir dengenin oluşturulmasını sergilemektedirler.



Yargılama Süreci-Psikoloji

Dengeli bir adalet dağılımı için, ceza adaleti 
psikolojiye dayalı olmak zorundadır. Ve bir suçun 
neden işlendiği yargılamada da kısmen yanıtlandırıla-
bilecek bir sorudur. Ancak, burada saptanabilecek 
husus, insan bilincinde açığa çıkan saikler ölçüsünde 
bir belirleme olacaktır. Bilinç dışı saikler (dark 
motives) ise karanlıkta kalacaktır. Bu nedenle, suçlu-
nun tüm iyi niyetine karşın mantıklı nedenleri içeren 
bir açıklamayı her zaman yapabilmesi mümkün 
olamayacaktır. Özetle, insan davranışları genellikle 
birbirine zıt saikler sonucu oluşmaktadır.



Yargılama Süreci-Makul Hikaye
Hâkim, önüne gelen davada olguların gerçekten 

gerçekleşip gerçekleşmediğini veya doğru olup 
olmadığını, elde edilen kanıtlar toplamından oluşan 
“makul bir hikayeye” bağlı olarak karara varacaktır. 
Hikaye yeteri kadar makul ise,  gerçek olduğu kabul 
edilebilir. Doğruluk gerçekten doğmaktadır. Yalnız bu 
süreçte “olgu kuşkuculuğu” görüşünün açıkça sergilediği 
üzere, olgular hakkındaki tüm bilgilerimizin yargı
sürecinde kategorik ithamlara dayanak olacak nitelikte 
olmadığı; kendi saiklerini tam olarak anlayamayan 
insanların başkalarını harekete geçiren duygu ve 
yoksunlukları nasıl anlayabilecekleri göz ardı
edilmemelidir(In dubio pro reo).  “Doğruluk o kadar 
büyük bir şeydir ki, bizi kendisine ulaştıracak olan hiçbir 
şeyi önemsemezlik etmemeliyiz” (Montaigne:207).



Yargılama Süreci-Kanıt serbestisi

Ceza yargısında  “kanıt serbestisi” ilkesi ile 
insanların hakikati bulmaya muktedir olduğu inancı
hakim olmakta ise, bu inançla  hâkimlerin kanıt 
(örneğin itiraf veya kimlik) değerlendirmesinde hata 
edilebileceği de kabul edilmektedir. Kanıt  değerlen-
dirilmesi yüksek bir standart sergilediğinde hükmün 
kabul edilebilirliği de gelişebilecektir. Mahkumiyet 
için en ufak bir kuşkunun bulunmaması ve kanıtlara 
dayalı ispatın inandırıcı ve kuşkuları giderici bir 
kesinliğe ulaşması gerekmektedir. Kuşkusuz, bu 
kesinlik % 91.1 olabilir ama % 100’ lük değildir.



Yargılama Süreci-Onurlu Tretman

Süreçte her sanığın derdini anlatabilmesi, ne 
istediğini söyleyebilmesi suretiyle yargılamanın 
gidişine etki edebilme fırsatı sağlanmalıdır. 
Araştırmaların belgelediği, kişiler süreçte onurlu ve 
saygınlık içinde işlem gördükleri, sesini 
duyurabildikleri, kendi hikayelerini söyleyebildik-
leri ve söylediklerinin hâkimce ciddiye alındığı
hissettiklerinde, sonuç aleyhlerine olsa bile daha 
fazla memnuniyet hissedecekler ve sonucu saygı
ile karşılayacaklardır. 



Yargılama Gerçeği-Suçluyu anlamak
SİR

Bu sistemde sanığı ya da daha önemlisi suçluyu «anlamak»
üzerine bir eğitim ve deneyimimiz yoktur. İnsandan 
soyutlanmış bir hukuk eğitimi ardından hâkim olarak 
çalışmaya başladığımızda da «sanığı yargılamaya»
odaklanmış CAS’ta buluyoruz kendimizi. Hukuk eğitiminde 
kriminoloji ve adalet psikoloji seçimlik dersler arasında yer 
alıyor. Füsun Sokullu hoca, «Ceza Hukukunun Kriminoloji, 
Psikoloji ve Sosyoloji bilmeden eksik olacağını Dönmezer’
den öğrendim.» diyor(*).
Hans-Heinrich Jescheck,  ”Kriminolojisiz ceza hukuku kör, 
ceza hukuksuz  kriminoloji ise sınırsızdır.”(**)

(*) Füsun Sokullu Sulhi Dönmezer Armağanı C.I, Ank., 2008, s.333.
(**)M.T. Yücel. Türk Ceza Siyaseti ve Kriminolojisi, TBB; Yeni 

Türk Ceza Siyaseti, İmge.



Yargılama Gerçeği-Hükmetme Psikolojisi

Ceza yargılamasında bir tarafta nesnel dünyanın varlığı; 
öte yandan, tüm algıların öznelliği karşısında gerçeklere/ 
hakikate ulaşıldığı nasıl saptanmaktadır sorusu güncelliği-
ni korumaktadır. Bu durumda  “adaletin” psikolojik 
gerçekler karşısında sınanması zamanı gelmedi mi? 
Hâkimler aldıkları hukuk eğitimi ile halktan farklı bir 
karar verme yetisine mi sahiptirler? Hâkimler, halktan 
düşünce, muhakeme ve karar almada farklı bir görüntü mü
vermektedirler? Davada olguların saptanması sürecinde, 
diğer mesleklerde bu tür işleri yapanlarla karşılaştırıldığın-
da algılama süreçleri farklı mıdır? İşte tüm bu soruların 
yanıtları belirinceye kadar hâkimlere özgü özel bir 
hükmetme psikolojisi olup olmadığını bilemeyeceğiz.



Yargılama Süreci-Kanıt

Tüm gerçekler otomatik olarak kanıt değildir. Gerçekler, 
bilgiye, o da kanıta dönüşebilir.  Güvenilmez veya adil 
olmayan soruşturmalara karşı kişileri korumak üzere   
kanıta özgü üç temel ilke yer almaktadır: 

•Güvenirlilik ilkesi-güvenilmez kanıtların dışlanması; 

•Disiplin ilkesi-hukuka aykırı şekilde elde edilen kanıt 
toplanmasını önlemek üzere  kolluk görevlilerinin hukuka 
uygun davranışını sağlamak;  

•Koruyuculuk ilkesi- sanığa karşı önyargı yaratılmasının 
önlenmesi- örneğin hüküm öncesi sanığın sabıka kaydının 
bilinmemesi. Sonuç itibariyle kanıt olabilecek veriler, 
ilgili ve kabul edilebilir nitelikte olmalıdır.

Not: Hukuk Fakültelerinde «kanıt» diye bir ders yok!



Yargılama Süreci-Anayasa 38/4
“Suçsuzluk karinesi” az/çok değer ya da önem verilecek türden 
bir şey değildir. Bu karinenin değerindeki herhangi bir azalma 
yerini suçluluk karinesine bırakmaktadır. “Suçsuzluk karinesi”
her zaman önde tutulmalıdır. Hiçbir savcı/hâkim bir davaya 
önyargıyla yaklaşmamalıdır. Yeni CMK’da, eskiden olduğu 
gibi, sabıka belgesinin duruşmada okunması neyin göstergesi 
olmaktadır? Mahkumiyet sonrası yaptırım türü saptanırken 
elektronik ortamda bu bilgiye ulaşılması yöntemine geçilmesi 
çok zor olmasa gerekir(!). Ceza muhakemesinde masumiyet 
ilkesi dile getirilmekte ise de, de facto suçluluk ilkesi–sisteme 
girenin suçlu olarak görülmesi-egemen olmakta; soruşturma-
nın gizliliği ihlal edilmekte; CMK m.209’da (Duruşmada 
okunması zorunlu olan belgeler) arasında “adli sicil bilgi 
özetleri” de yer almaktadır. Bu sakıncayı gidermek üzere  
“césure du procès pénal” denilen yargılamada suçun/ 
masumiyetin değerlendirildiği evre ile hüküm evresi arasında 
İngiliz ceza yargılamasında görülen ayrıma yer verilmelidir.



Masumiyet Karinesi TCK 285/5

Ceza adaletinin kolluk, savcılık ve 
yargılama evresi olmak üzere her üç
evrede masumiyet   karinesi testine tabi 
tutulması gerekmektedir.



Yargılama Gerçeği-Sabıka Kaydı

Sabıka kaydı olan sanıklar bakımından belli hâkimle-
rin bazen önyargılı oldukları görülmektedir (Blank ve 
diğerleri,1985:92). CMK sabıka kaydının dosyaya 
konulmasıyla buna imkan vermektedir. Sanığın 100 
sabıkası olsa da, görülen davadaki suçu işlememiş
olabileceği unutulmamalıdır. Aynı doğrultuda, Gordon 
(1990:81) hâkimlerin basmakalıp/klişe eğilimleri 
olduğuna işaret etti. O, belli suçluların demografik 
nitelikleri nedeniyle hâkimlerin etkileneceğini ve 
kararın kişilerin geçmişleri nedeniyle lehlerine 
olmayacağını eğilimine vurgu yaptı.



Yargılama Süreci

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 (SİR örneğin, sanığın risk 
derecelendirilmesini içeren psiko-sosyal    rapor) 
hüküm verilmesinden önce değil, sonra  daha 
kapsamlı yapılabilir.

Bkz. E.Kaya. “Masumiyet karinesi” Hukuk Zihniyeti, 
Adalet, 2016,ss.293-297



Yargılama Gerçeği-1835/2014
Ceza adaleti, üç katlı bir doğruluk sorusunu irdeleme 
sürecidir: 1)Olgunun doğruluğu, 2) Hukuki görüşlerin 
doğruluğu (tümdengelimli muhakeme) ve 3) Hükmedilen 
yaptırımın terapötik açıdan doğruluğu ve yerindeliği.  Şimdi 
bu süreci  180 yıl ara ile iki dava üzerinden irdeleyelim. 
Birincisi, 19.Yüzyılda Bir Aile Cinayeti-Annesi, Kız kardeşini 
ve Erkek Kardeşini Katleden Pierre Riviere’nin (1835). O 
tarihte psikiyatrların duruşmada görüş bildirmesi ve sorgulan-
masına 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 sorgula-
malarla 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. 



Yargılama Süreci-Adli Hata(justice murder)

Ceza davalarında mahkûmiyet kararlarında olduğu kadar 
beraat kararlarında da adli hatalara tanık olunmaktadır. 
Kanunlar hâkimlerin yanılabileceği temeli üzerine 
kurulmuş; tüm ceza usulü kanunlarında “yargılamanın 
yenilenmesi” kurumuna yer verilmiştir.
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. Sistem 
performansının yıllık mahkumiyet oranı ile değil ve fakat 
adli hata sayısı ile ölçülmesi yerinde bir yaklaşım olabilir.  
Adli hatalar genelde  soruşturma evresinde savcılık 
performansıyla yakından ilişkili bulunmaktadır.
ABD’de 19 yaşındayken hemşireye tecavüzden müebbet 
hapse mahkumun 46 yıl sonra masum olduğu anlaşıldı.  



Yanlış Teşhis-Adli Hata(Günah Keçileri)
İki bin yıl önce Kefaret Günü ayinlerinde, Yahudi kavmini 

günahlarından arındırmak üzere simgesel olarak günahların yüklendiği 
keçiyi, Kudüs dışında uçurumdan atılıyordu. Günümüz günah keçileri 
ise, yanlış teşhise dayanarak cinayet/tecavüz zanlısı ilan edilenler 
cezaevine atılıyorlar. 

• 2001’de Üzeyir Garih’in katil zanlısı ve deli ilan edilen 13 yaşındaki 
F.N,

• 2002’de “Ümraniye sapığı” olarak yakalan inşaat işçisi 33 yaşındaki 
B.A,

• İngiltere’de Birmingham altı’lısı(1974)-16 yıllık hapis sonrası(1991) 
masum oldukları anlaşıldı. 

Blackstone oranı: (1/10) bir masum insanın hüküm 
giymesi yerine on suçlu insanın salıverilmesi 
şeklinde- dir. Bu oran katı bir matematik formül 
oluşturmak anlamında olmak yerine, en azından 
anayasa öğretisin de yer alan bir değer tercihidir. “I 
beseech ye in the bowels of Christ, think that we we 
may be mistaken.” O.Cromwell / L.Hand



Yargılama Süreci-Video Kaydı

Bir makine mükemmelliğinde çalışmayan ceza 
adaleti sisteminde kuşkular varlığını sürdürecek; bazen 
suçlu kişiler kadar masum kişiler de cezalandırılacak-
tır. Gerçek bir makinedeki dişli sıyırması gibi bellekler
de yanıltabilir; hatalı teşhisler yapılabilir. Nitekim, 
algılama ve bellek üzerine yapılan araştırmalar kısa 
süre içinde bilginin nasıl buharlaştığını göstermekte-
dir. Hatırladıklarımızdan daha çoğunu unuturken, 
algıladığımızın çoğunu da unutmaktayız. Genel 
inanışa karşın olay yerinin, sanki içsel bir video 
kaydında depolanmış gibi tam olarak ayrıntılı ve doğru 
hatırlanabileceğine ait bir kanıt yoktur.



Yargılama Süreci-Perde Arkası(?)
Adli süreç anlayışımız bir perde ile ayrılmış iki bölüm-

den oluşmakta; bizler perdenin önündekileri görürken, 
arkasında bir şeyler olduğunu biliyorsak da, çok azını
bilmekteyiz. Adli karar alımında egemen olan model akli 
seçim teorisi ürünü olarak; hâkim,  mantıki olarak 
gerçekler, içtihatlar, yasalar ve Anayasa’dan mantıksal 
çıkarımlarla karara varan rasyonel bir aktör görünümü
vermekte ise de,  gerçekler öyle mi söylemektedir?  Karar 
alımında  bazı hâkimler bir faktörü önemli görürken, diğer 
hâkimler o faktörü göz ardı ederek, ötekine odaklanmak-
tadırlar. Kuşkusuz, gerçeğin kalitesi, her zaman bir olayı
aydınlatma amacına hizmet eden yargılamanın kalitesine 
bağlı olacaktır. Ceza yargılaması “gerçeği garanti etme 
yeterliliği” ve bunu sağlayan hukuka uygun hüküm vaat 
eder.  



Yargılama Süreci-Eşit İşlem
Son zamanlarda özellikle ülkemizde usuli adalet
konusu gündeme gelmiş bulunmaktadır. “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
da özneldir. Tümü hâkimlerin 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  CAS’ı reform 
ederek aynı türden davaların eşit işleme tabi tutulması
ideal amacına olabildiğince yaklaşılabilmesidir.



Yargılama Gerçeği-Tarafsızlık
Psikologlar, kişilerin nesnellik illüzyonu yaşadıklarını
belirtiyorlar: İnsanlar objektif olduklarına inanırlar; 
kendilerini diğerlerinden daha ahlaki ve adil oldukla-
rını görürler ve tarafgirliğe karşı kör nokta edinerek 
kendileri yerine başkalarını tarafgirlik içinde görme 
eğilimdedirler. Richard Posner, Hâkimler Nasıl 
Düşünür (How Judges Think) adlı eserinde, 
“Kendimizi tarafgirlik ithamından kurtarmak üzere 
“içe bakış” uygularken, başkalarındaki tarafgirliği 
kanıtlamak üzere de gerçekçi insan davranış
nosyonlarını kullanmaktayız. Bu eğilim, kuşkusuz, 
hâkimlerin kendi tarafgirliklerini belirlemesini 
zorlaştırmaktadır.  İnsanın kendisine dürüst olması…



Yargılama Gerçeği-Tarafsızlık

Yargılama sürecinde, Rosenthal ve Cordell (1985:82)  
tarafgir olan bir hâkimin yargılama sonucunu 
etkileyebileceğini vurguladılar. Bu etki normalde 
doğrudan fark edilemezse ise de, kendisini daha az 
belirgin yollardan (örneğin duruşmada sanığa karşı
olan tutumu, ifadelerin tutanaklara geçirilişi, dava 
yönetimi v.s.) sergileyebilir. Duruşma öncesi dosya 
içeriğine bakan hâkim de oluşan önyargı bazen sonucu 
etkileyebilen bir faktördür.

Minnesoto Judicial Training  “Judicial Landmines” 20 
Common mistakes every judge should avoid 
(Nov.26,2013) (Erişim. 10/10/2017). 



Yargılama Gerçeği-Tükenme Olgusu

Fiziki güç gibi aklı güç te tükenmektedir. Arkası arkasına 
rasyonel karar vermek durumunda kalan hâkimlerde  “aklı
enerji” eksikliği bir yan etki olarak belirebilmektedir. 
İnsanlara özgü olan bu olgu sosyal psikolog Roy F. 
Baumeister’in  “ego depletion/ego tükenişi” olgusundan-
(öncesi Frued hipotezi olarak bilinen) bir çıkarımdır. 
Teori, ben veya ego enerjisi transferini içeren akli 
faaliyet- lere özgüdür.  Baumeister’in  yapığı bir seri 
testlerin verdiği en iyi bir örnek, sabun gibi irade gücünün 
tükenebileceğidir. Ellerinizi defalarca yıkadığınızda sabun 
tükenir. İşte fiziki yorgunluk sonucu beyin çaktırmadan ve 
farkına varmaksızın  kısa devreler yapmaya ve bilişsel 
düşünmeye az yer vermeye yönelmektedir.



Yargılama Gerçeği-Kapasite
Her sistem gibi ceza adaleti sistemiz de, kaçınılmaz 

olarak,  hapis cezası yaptırımı gerektirecek derece 
ciddi suç işleyen kişilerin tümünü yakalamak, itham 
etmek ve hapsetmek kapasitesinden yoksun bulunmak-
tadır.  Bunun nedenleri arasında karanlıkta kalan 
suçlar (dark figures), zamanaşımından düşmeler 
(attrrition), kanıt yetersizliğinden beraatler yer 
almaktadır. Sistemde ortaya çıkan tabloda, sanık 
sayısı, suçlu kitlesinin seçilmiş bir gurubu olmaktadır. 
İlaveten, her hükümlü ilerde mükerrir olmayacağı gibi  
karanlıkta kalan suçluların da kamu güvenliği kaybına 
neden olacağı ileri sürülemez. 



Yargılama Süreci



CAS İş Yükü-2015
• Faili meçhul dosya sayısı: 3,718,791 - %51.8
• Soruşturma dosya sayısı: 3,464,783
• Zamanaşımı nedeniyle düşme: 223,449
• Kamu davası açılan sayısı: 3,098,036   

Ceza Mahkemeleri:       
• Sanıklar hakkında verilen mahkumiyet:1,531,696(%66)

(%40)
• Sanıklar hakkında verilen beraat:780,018(%20,6)(%34)
• Uzlaşma kararı verilenler: 101,013 (% 2,6)
• Zamanaşımı nedeniyle düşme:16,866(% 0,4)
• Hükmün açıklanmasının geri bırakılması: 635,678

% 16,6   



Yargılama Süreci-Mahkumiyet/Beraat 

Yıl Mahkumiyet Beraat

2008 35,2 21,1

2010 36,5 20,3

2011 34,4 20,7

2012 34,1 21,4

2015 40,0 20,6



İddianamenin reddi 
Yeni bir kurum olan “iddianamenin reddi”ne (CMK 174)
bakıldığında, rakamların da belgelediği üzere çok yerinde 
bir tedbir olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu konuda özel bir araştırma projesi geliştirilerek iade 
nedenlerinin belirlenmesi ve savcılıklarda farkındalık 
yaratılması CMK 141. maddesi açısından da önemli 
görülmektedir. 
Bkz. Y.Ünver ve H.Hakeri. Ceza Muhakemesi Hukuku
C.2, Adalet, 2010, ss.32-41.  

2009 38,586

2010 30,199
2011 27,246
2012 26.090



CAS-Mahkumiyet Karar Nitelikleri

Almanya Türkiye(2010/2013)

Gün para  % 79.9       % 55.1/43.8

Hapis % 6.2       % 33.0/42.8(*)

Erteleme     % 13.9       %11.8/13.4

(*) İcra ceza hapis’leri dahil edilmemiştir.

Yıllar itibariyle (2005-2016) hükmedilen yaptırımla- rın 
dağılımına bakıldığında  yeni TCK ve CGTİK  ile baskıcı
ceza hukukunun Rönesans’ına tanık olunmak- tadır. 
Almanya’da gün para cezasını ödemeyenlerden hapse 
girenler oranı yalnızca % 5’i bulmaktadır. Almanya’da 
çoğunun ödeme kabiliyeti olduğundan bu oran  düşüktür.



İş Yükünde Erime/Buharlaşma
Ceza adaletinin etkinliği açısından önemli bir konuda iş yükünde-
ki buharlaşmadır(attrition). Zamanaşımı ile düşme olarak  beliren 
bu buharlaşma örneklerine günlük gazetelerde tanık olmak 
olağanlaşmıştır: “İstanbul 1.ACM’sindeki duruşmada tümü
tutuksuz olan 106 kişinin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na
muhalefetten yargılandığı dava zamanaşımı nedeniyle ortadan 
kaldırıldı” (Milliyet 12/06/2008, s.5.). Argo deyimle, 
zamanaşımından yırtmışlardır.
Ceza davalarında zamanaşımı nedeniyle yıllık düşme oranlarının 
ürkütücü boyut alması endişe verici olduğundan zamanaşımı
süreleri (2004 yılında) yükseltilmiştir. Ne var ki, 2010 yılında 
yalnızca Yargıtay’da 19,251 dosya zamanaşımından düştü. 
Sistemde düşen bu dosyalardaki mağdurlara sonuçta adalet 
dağıtılmıyor. İngiltere ve Galler’de zamanaşımı ile düşme söz 
konusu değildir.



Yargılama Süreci-2014’te Karara Çıkan Davaların 
Açılış Yıllarına Göre  (%) Oranı

TCK-

Suçlar 

2010 ve  

öncesi

2011 2012 2013 2014

Kamu barışına 22,4 11,9 13,2 18,1 34,3

Anayasa düzeni 14,3 9,6 17,6 21,4 37,1

Bilişim suçları 8,1 4,2 12,1 34,7 41,0

Ekonomik suç. 13,3 12,2 13,1 34,1 27,2

Göçmen  kaçak 16,5 27,5 9,8 26,1 20,0

Devlet güvenli. 36,5 3,4 9,7 15,9 34,5

Devletin 

saygınlığına
20,7 5,0 8,3 20,5 45,5



Yargılama Süre Ortalaması(İlk Derece)
2013

Mahkeme türü Gün

TCK 10 . ACM 257

ACM 251

Çocuk ACM 252

Çocuk 258

Asliye 286

Sulh 222



Yargılama temposu-Neyse O



Yargılama Süreci-Güven Duygusu
Davalarda yargılama süresinin uzunluğu ve bazı davaların 
zaman aşımından düşmesi adalete güveni zedeleyici bir 
niteliğe büründürmüştür. Bu durumu gidermek üzere; dava 
yönetimi bağlamında mahkemeye gelen işlerin kamu güvenliği 
ve korunması açısından önem derecesine göre sınıflandırıla-
rak, önem derecesi yüksek olanlara öncelik verilmesi 
yöntemine işlerlik kazandırılması rasyonel bir çözüm 
olacaktır. (CMUK.206,2- Devlet ve Hükümet nüfuzunu kıran 
ve adabı umumiye aleyhinde olan suçlar  ile yağma ve yol 
kesmek ve adam kaldırmak ve öldürmek cürümleri 
diğerlerinden önce görülür.”(Difffereniated Case 
Management). Bu fıkraya yeni CMK. 175. maddesinde yer 
verilmemiş ve ceza usulü yönetimsel açıdan önemli bir 
ölçütten yoksun bırakılmıştır.
CMK’nın “Madde Gerekçeleri” bölümünde  Amaç, davanın 
bir duruşmada sonuçlanmasını sağlayacak alt yapıyı
oluşturmaktır” (Hükümet Tasarısı 178. madde gerekçesi).



Yargılama Gerçeği-Londra’daki teşhir 
davası/Haziran 1964.

• Londra’daki Market Place Sulh 
Mahkemesinde görülen bir teşhir davası bir 
celsede ve 10 dakikada bitti. Şöyle ki,

• Hâkim: Sir, bu sizin ikinci gelişiniz. 
Kafanızda bir şeyler var. Bir psikiyatr 
görmeniz lazım. 25 £ ceza.  Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerindeki davalara özgü süreç adaleti için

Bkz. S.Bedford. The Faces of Justice-A 
Traveller’s Report, Simon and Schuster, 

New York, 1961. 



Yargılamada Hedef Süreler

Bu bağlamda normatif olarak,  “gecikme” karşısında 
“hızlı” sorusu akla gelmekte ise de, gerçekçi soru yalnızca  
‘zaman’dır. Kuşkusuz, pratikte makul süre aşımlarına 
tanık olunduğunda zaman sorun olmaktadır.   Yargılama 
süresi adalet adına önem kazandığından yargılama süresini 
dava türlerine göre etkileyen  değişkenlerin  ne 
olduğu(derecesiyle) araştırılmalı; örneğin   çok sanıklı
girift ceza davalarında  yargılama süresi,  beş sanıklı bir 
davanın bir sanıklı davaya göre uzunluğu; özel olarak 
tutulan avukatla takip edilen bir davanın, adli yardım 
kapsamında sağlanan avukatla takip edilen davaya göre 
süresi gibi konular araştırma konusu edilmelidir. 
Kuşkusuz,  önemli olan her mahkemeye özgü standart 
zamanlama süresinden fazla zaman alan davalara özgü
değişkenleri saptamak olmalıdır. 



Yargılama Hedef Süreler
Yargılama süresi, farklı aktörler (hâkimler, yardımcı
personel, avukat, bilirkişi savcılar, kolluk v.s) arasındaki 
ilişkiler sonucu belirdiğinden, zamanlamalar bunların 
tümü tarafından paylaşılan ve takip edilen hedefler 
olmalıdır.

Ceza davalarındaki süreç zamanlamasının ulusal standart 
ları karşılamakta olup olmadığı; yargı sisteminde saptanan 
zamandan daha uzun süren davaların(case backlog) oranı; 
büyük oranda sapma  gösteren mahkemelerde bunun 
nelerden kaynaklandığı araştırma konusu yapılmalıdır. Bu 
konuda özellikle duruşma öncesi tutuklukta  geçen 
ortalama süre ile bu süreden sapmalar da önem kazanmak-
tadır.



Yargılamada Hedef Süreler
Genelde yargılama süresini etkileyen değişkenler arz ve 
talep arasındaki etkileşim sonucu belirmektedir:
•Arz tarafı: Yargıya ayrılan mali ve insan kaynaklarının 
miktar ve niteliği ile bilişim teknolojisi ve yapay zekaya 
olan yatırımlar;
•Adli hizmetlere olan talep: Takipsizlik, ön ödeme 
uzlaşma gibi  yargıya seçenekler.   
AİHS 6. maddenin ihlalini önlemek amacıyla, her ülke 
yargılama süresinin, adli sürecin kalitesinin ve savunma 
haklarının elverdiği ölçüde kısa tutulmasını sağlayacak 
tedbirleri almalıdır. 
Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef 
Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmelik Resmî Gazete, 23/06/2017, Sayı: 30105



CAS’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki(GSYH) Payı



Yargılama Süreci-Çıktı Analizi
Çıkan işlerin dağılımı ile beraat oranlarına bakıldığında 

Savcılıklarca gerekli ayıklamanın yapılmadığı; performans-
larının düşük olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, eğer 
savcı tüm davalarla aynı oranda ilgilenecek durumda 
değilse, kendisinin önemli ve hassas işler üzerinde 
yoğunlaşmasına olanak tanınmalı; hangi konunun önemli 
olduğuna karar vermede kullanılacak ölçütler belirlenmeli-
dir. Aşağıda birkaç öneri sıralanmıştır:
•Suçun ciddiyeti,
•Davanın hassasiyeti,
•Soruşturmanın karmaşıklığı,
•Soruşturmanın maliyeti,
•Cevaplandırılması zor yasal sorular ve
•İnsan haklarına yapılan ciddi müdahalelerdir.



Yargılama Süreci-Çıktı Analizi
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Kamu Davasında Özensizlik Kamu Davasında Özensizlik 
Mahkumiyet OranıMahkumiyet Oranı

Ülke %

AlmanyaAlmanya 96,596,5

ÇinÇin 99.699.6

FransaFransa 98.998.9

İngiltereİngiltere 90.390.3

İsveçİsveç 94.794.7

JaponyaJaponya 99.999.9

KoreKore 99.699.6

TürkiyeTürkiye 70.070.0



Mahkumiyet/Beraat %

Mahkeme  türü Mahkumiyet Beraat

CMK.250-Ağır Ceza 75 25

Ceza Mahkemeleri (TCK ve Özel 

Ceza Kanunları)

62 38

1.Ceza Mahkemeleri(TCK) 56 44

2.Ceza Mahkemeleri (Özel Ceza 

Kanunları)

75 25

Çocuk Mahkemeleri 75 25



Yargılama Süreci-Çıktı Analizi

Kavuşturma evresine ait bazı suç türleri itibariyle 
mahkumiyet /beraat oranlarına bakıldığında ceza adaleti 
sistemine özgü etkin soruşturma yoksunluğu belirmektedir. Bu 
durumu daha somutlaştırmak üzere 2013 yılında sanıklar 
hakkında verilen karar dağılımına da yer verilmiştir. 

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)



Yargılama Süreci

Sanıklar hakkında verilen 
kararlar(2013)



Yargılama Süreci



Ceza Siyaseti
Ceza davalarında rasyonel bir azalma sağlaması açısından 
hangi  hallerde cezaya başvurulmamasına dair J.Bentham’ın 
(1748-1832) aşağıda yer alan uyarısı da göz önüne 
alınmalıdır:

•Önlenecek bir eylemin tüme zararlı olmaması
(groundless);
•Cezanın  zararı önleyici işlev görememesi 
(inefficacious);
•Sonuçta beliren zararın önlenmesi istenilen zarardan 
daha büyük olmaması (unprofitable/too expensive);
•Zararın kendiliğinden veya daha ucuz bir şekilde 
önlenebilmesidir (needless). 



Suç-Ceza Oranlaması

Bentham, suçlar ve cezalar arasındaki oran 
konusunda da bazı kurallar koyarak,  “sosyal yarar”
kavramı ile ilgili bu kuralları şöyle özetlemektedir: 

•Suç için saptanan ceza değeri, hiçbir halde, suçun 
sağladığı yararı gidermek için yeterli olandan az 
olmamalıdır.

•Suçun neden olduğu zararın büyüklüğü oranında ceza 
bağlamındaki bedel de büyük olmalıdır.

•İki suçun cezası karşılaştırıldığında, hafif suç için 
öngörülen ceza insanı ağır suçu işlemeye yöneltici 
şekilde vaz edilmemelidir.



Suç-Ceza Oranlaması

Aristotles’ın de aynı vurguyu yaptığına tanık 
olmaktayız: “İnsanlar, bir şeyin 

yapılabileceğini ve kendileri tarafından 
yapılabileceğini kendileri varsayıyor 

olmalıdırlar: 

ya yakalanmadan yapabileceklerini, ya da 
yakalanırlarsa cezadan kaçabileceklerini, 

cezalandırılsalar bile, zararın kazançlarından 
veya önem verdikleri şeylerden daha küçük 

olduğunu varsayıyor olmalıdırlar.”



Yargılama Gerçeği-TCK Md.61



Tutuklama



Tutuklama

• Nedensiz seçilmiş tutuklamalar/arbitrariness

• Tahmin edilemezlik/unpredictable

• Ödenen tazminatlar

“Suçluluk durumu saptanmadan, hüküm 
olmadan, hüküm varmış gibi infaza gitmekten 

daha korkunç bir şey olabilir mi?”



Yıllar itibariyle 1 Haziran tarihinde Cezaevlerinde bulunan tutuklu 
sayısı, toplam cezaevi nüfusundaki yüzde oranı ve  değişimi-1986

Yıl Tutuklu % Değişim

2000 27.029 37.2 144

2001 28.068 50.5 150

2002 25.203 43.0 134

2003 31.776 49.8 169

2004 33.020 48.0 176

2008 56.820 60.2 302

2009 60.606 51.8 322

2010

2016 

2017

59.365

22.829

88.745

49.7

12.3

38.7

316

121

472



Yargılama Gerçeği-Zihniyet Değişimi

“Yasada değil, kafada devrim gerçekleştirilmedikçe 
halkımız layık olduğu bir sisteme kavuşamayacaktır. 
Mahkemelere düşen görev eski alışkanlıklara göre 
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 düşündürücü-
dür.”

Bkz. B.Öztürk, D.Tezcan, R.Erdem ve...Ceza 
Muhakemesi Hukuku(Ders Kitabı) Seçkin, 2009, 
ss.5-7.



Tutuklama Gerçeği-Falcı Bacı



Sosyal Gerçek-Tutuklama 

Tedbir olmaktan çıkarak otomatiğe 
bağlanan tutuklama siyaseti-kurumsal 
yargısız infaz yolu olmuştur.

Hâkimler de insan olduklarına göre, kendi 
kararlarıyla uzayan tutukluk halleri 
karşısında «şunu da bu kadar yatırdık, 
şimdi nasıl bir şey yokmuş gibi ‘güle güle 
diyeceğiz?’ diye tereddüt etmemeleri 
mümkün müdür? 



Tutuklama Eğilimi

Alman ceza sistem ve tatbikatına bakıldığında, ceza 
adaleti sisteminde görünüşte ayrı gözüken 
uygulamaların gerçekte birbiri ile ne kadar ilişkili 
olduğu görülmektedir. Nitekim, tutuklamaya 
kolaylıkla başvurulmaması işlenen suçlara tepki olarak 
hapis cezasına genelde  fazlaca başvurulmamasıyla 
yakından ilişkilidir. Öte yandan hapis cezasına 
yaptırım türü olarak birincil derece başvurulan 
sistemlerde tutuklama tedbirine başvurulmasında ise 
çok az tereddüt  edilmektedir. Örnek…



2006 yılı verilerine göre Almanya’da tutuklu 
kalınan süre dağılımı

Süre Sayısı %

1 aya kadar 6,272 25,8

1-3 ay 5,869 24,1

3-6 ay 6,227 25,6

6-12 ay 4,485 18,4

1 + yıl 1,499 6,2



Cezai Tedbir- Tutuklama

Bu tedbir, ceza soruşturması/kovuşturmasının hızlı
bir biçimde tamamlanması başka bir biçimde güven 
altına alınamadığı ölçüde ve alınamaması koşuluyla 
adildir. Tutuklama artık istisnai nitelikte olmalıdır. 
Önce düşünülmesi gerekli husus, adli kontrolün
uygulanmasının gerekip gerekmediğidir. AİHM’si 
“suçun niteliği, kanıt durumu ve dosyanın içeriği” gibi 
şablon gerekçeler kullanılmasını, tutuklama gerekçele-
rinin detaylandırılmamasını bir ihlal nedeni olarak 
görmektedir.  Tutuklamada olası cezaya karşı bir 
ölçülülük te söz konusu olmalıdır. Öte yandan, ülkede 
tutuklulardan ne kadarının hapis cezası aldığı
bilinmiyor!



Tutuklama

Yinelersek, tutukluluk süresinin saptanmasında ölçülülük 
ilkesi özenle uygulanmalı ve tutuklama suçun ağırlığı ile, 
tutuklama süresi de tahmini olarak beklenen cezayla 
oranlı olmalıdır. Bu bağlamda, tutuklu kalınan süre 
dağılımı tutuklu ve hükmen tutuklulara göre periyodik 
olarak yayınlanmalı; salıverilenler  ile tutuklu/ hükmen 
tutuklulardan beraat edenlerin tutuklu kaldıkları süre 
dağılımına; tutuklulardan hapis cezası dışında yaptırım 
uygulananlar sayısına bu tablolarda yer verilmelidir.  
Uzun tutukluluk süresine bir çözüm yöntemi olarak İtalya 
ve Fransa’da kişinin kesinleşmiş hükmünü beklediği süre, 
aldığı mahkumiyet cezasının yarısından fazla olamayacağı
normlaştırılmıştır.  Kişi on yıl hapis cezası aldıysa, beş
yıldan fazla Yargıtay sürecini bekleyemez.  



Tutukluluk Süresi

AİHM’si 2.5 yıl ile yaklaşık 5 yıl arası yargılama 
öncesi tutukluluk süresini aşırı bulmuştur.

(AİHM, Punzelt - Çek Cumhuriyeti, 25 Nisan 2000 
tarihli karar; Pantano - İtalya, 6 Kasım 2003 tarihli 
karar. )



Tutuklama

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 başvurulabilece-
ğini vurgulamıştır. Tutukluğun devamı makul olmaktan 
çıktığında sanık salıverilmelidir (AİHM Jablonski v. 
Poland § 83 ve ötekiler). Veri açısından bir eksiklikte, 
yıllar itibariyle haksız yere tutukluluk nedeniyle ödenen 
tazminat (+manevi tazminat) miktarı bilinmemektedir. 
Tazminatın  dava  konusu olması(!?) Almanya için 
bkz.Gesetz über die Entschȁdigug für Strafverfolgung 
smaBnahmen§§2(1),7(3) I BUNDES GESETZBLATT 
157(1971)



Tutuklama-Tazminat

Türkiye’de 2007-2012 yılları arasında haksız 
tutuklama nedeniyle açılan 9,129 davadan karar 
verilen 5,146 davanın % 85’inde ödenen tazminatların 
tutarı 45,141,135,000 TL olduğu saptanmıştır.

2008 yılında CMK 141 m. göre  açılan dava sayısı
1461.

Not. TBMM’de yazılı sorular  üzerine verilen yanıtlar

Bir süre hapis yatan ekonomist yazar Vicky Pryce’in 
Prisonomics adlı eserinde, cezaevine alternatif olan ve 
mükerrirlik oranı bakımından düşük olan yaptırımlara 
yönenilmesini vurgulamaktadır.



Yargılama Mantığı(?)

Duruşma hâkiminin mantığını (1) ilgili kanıtların 
ayıklanması ve  (2) uygulanacak kuralların seçimi 
oluşturmaktadır. Kanıt açısından hâkim de tanıkların 
tanığı işlevini görmektedir. Bu bağlamda, dikkatsizlik 
veya diğer etmenler veya gözlemlerin hatalı olarak 
derlenmesi sonucu tanık ifadelerinin iyi algılanmaması
davanın olgusal belirlemesini etkilemektedir. Daha da 
önemlisi, hâkimin belli bir tanığa olan tepkisi veya 
bilinç altı eğilimi de (örneğin  etnik gruplara karşı
olması ve klişe tipler) işlev görmektedir. 



KARAR FORMÜLÜ

M K = N x O
M K = N x ÖO (öznel olgu) 



Karar Formülü
Hâkimlerden istenen soğukkanlılık, onun tüm sosyal 
etkilerden kendini uzak tutmasını gerektirmez. O,avukat, 
taraf ve tanıklara karşı bilinçdışı sempati ve antipatilerin 
etkisi ile tepki gösterebilir.  Bu durumda M K = N x O
formülü gerçekte  M K = N x ÖO (öznel olgu) formülüne 
dönüşmektedir. Yargılama sürecinde en önemli faktör bu 
kendini tanıma(Thy know yourself ) yanında hâkimin  
görme ve işitmesinin çok net olması da her şeyden önce 
gelmektedir. Hâkimlerin ne derece doğrulama eğiliminde 
(confirmation bias) olduğu da önemlidir.  Doğrulamada 
taraflılık olarak da isimlendirilen bu eğilim, insanların 
inandıkları şeyleri(zihinsel şablonları)taraflı bir biçimde 
doğrulama, şablonlara ters gelenleri ise görmeme 
eğilimde olmalarına işaret eder. Ne var ki, hakikatler sırf 
onları görmezden geldiğimiz için ortadan kalmaz.



Karar Psikolojisi

Halk jürisi, bir hâkim veya savcının iyi olup olmadığı
hakkında pek yanılmamaktadır. Bilgisayarlar, önyargısız 
karar alma yazılımı kullanırken, insan beyni, “ön-değer-
yargılı” muhakeme yöntemiyle çalışır. Bu gerçek doğrul-
tusunda, hâkimin kendisinin en iyi olduğunu düşünerek 
mental engelleri kaldırması; kendisine güvenmesi (aksi 
takdirde, başkalarının düşünce ve yargılarının etkisinde 
kalacağı ve mental bir süper-market’ın kaçınılmaz 
olacağı); soğukkanlı ve sabırlı olması; peşin hükümlü
olabileceğini kabul ederek(insan beyni bunu gidermek 
için) gerekli çaba ve bilgiye odaklanması gerekmektedir. 
Özetle, hâkim, önyargılarına, duruşmada gelişen peşin 
hükümlere karşı kendini arındırmak için sürekli olarak 
“kendine gel” savaşı vermeli ve bunu da taraflara 
yansıtmalıdır



Yargılama Gerçeği

Tanıkların tanığı durumundaki duruşma hâkimlerinin,  
tanıkların  zafiyetlerinden etkilenebileceği; hâkimlerin 
belleğinin de multi-medya (ses, görüntü ve metin) içerikli 
olmadığı unutulmamalıdır. Bu açıklamalar çerçevesinde, 
suç gerçeğine ait bulgular, ilk önce tanıklarca ve sonrada 
gerçeği bulması gerekenlerce olmak üzere iki kez yeniden 
oluşturulmaktadır. İşte, böylece yargılama sonuçta 
öznellik üstüne oluşturulan bir öznelliktir. İşte bu gerçeği 
algılayan A.Gide, kaygısını "insan adaletinin ne denli 
kuşku verici ve iğreti bir nesne olduğunu" belirterek dile 
getirmiştir. İfadeyi değerlendirme durumunda bulunan  
kişilerin çoğu, yalanı yakalama yeteneğinden yoksundur-
lar. Hâkimler, savcılar ve dedektifler söylenen yalanın % 
50’sini kaçırmaktadırlar.



Yargılama Gerçeği-Tanık
Tanık beyanlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını saptamak için 

belirtilen bu faktörlerin hâkimlerce  irdelenmesi gerekmektedir. 
Faktörler:

1.Tanık anlatımı kendi içinde tutarlı mı? Diğer bir ifade ile tanığın 
söyledikleri kendi içinde çelişkili mi?
2.Diğer tanık beyanları ile tutarlılık gösteriyor mu? Tanıklar 
yüzleştirildi mi?
3.Belgesel delil, taraflarca kabul edilen gerçekler veya herkesçe 
bilinen veya deneyimle sabit olan gerçeklerde olduğu gibi tartışma 
götürmeyen gerçeklerle tutarlı mı?
4.Tanığın fiziki (örneğin görme bozukluğu veya zayıflığı, renk 
körlüğü) veya akıl zayıflığına (patolojik amnesia) ilişkin bulgular ile 
dürüstlüğü hakkındaki yaygın kuşkular göz önüne alınarak tanığın 
"güvenirliği" değerlendirildi mi?
5.Tanık tarafından ifade edilen husus veya hususların olması veya 
olasılık dışı olup olmadığı belirlendi mi?



Yargılama Gerçeği-Tanık

Tanıkların bilerek veya bilmeyerek birçok insanın 
mutsuzluğuna, hürriyetten yoksunluğuna sebebiyet 
vermemesi için yukarıda özet olarak verilen sorular 
değerlendirilmeli; tanık yüzlerinin değişen fizyonomi-
si eski Çin özdeyişinde olduğu gibi "bir resim binlerce 
kelimeye eşittir"i kanıtlar fotoğraflar olduğundan 
önemli davalarda tanık ifadelerinin multi-medya 
ortamında saklanarak hüküm öncesi izlenmesi 
sağlanmalıdır. Tanıkların güvenirliğini değerlendirme 
hususunda bir kuşku belirmesi halinde ise, "kuşku 
sanık lehine yorumlanır" ilkesi egemen olmalıdır.



Yargılama Gerçeği

Toplumun yargılamadan yüksek bir beklenti içinde 
olması karşısında bunun ne derece gerçekleştiği hususu 
ontolojik bir sorundur. Nicel analizlerin sergilediği üzere, 
ceza yargılaması diagnostik bir süreç olmak yerine 
benzeri bir nitelik taşımakta; cezai hükümler büyük 
oranda soruşturma evresinde kristalize olmakta ve 
kavuşturma evresi bir ritüel olarak teşhis değerinden çok 
sembolik bir değer taşımaktadır-usuli bir afyon/ 
illüzyon(!).Öte yandan, yargılama bir grup faaliyeti 
(hâkim, savcı, avukat, katipler, tanıklar, ve infaz persone-
li) olarak adaleti amaçlamaktadırlar. Sonucu tayinde yargı
çalışma grubunun dinamikleri ve bileşenleri arasındaki 
etkileşim belirleyici olmaktadır.



Yargılama Gerçeği

Ne oranda yargılama yapılmışsa, o oranda hüküm 
kurulabileceği unutulmamalıdır. Ve bir kuşun uçması
için nasıl iki kanadını kullanması gerekirse, hâkimlerin 
yargıya özlenen dinamizmi verebilmeleri için bilimsel-
lik (normatif düzenlemeler/içtihatlar) yanında (uzlaş-
ma, yargılama süreci, psikolojisi ve cezaya hükmedil-
mesi gibi konularda) sanatkar tarafını geliştirmeleri 
gereklidir. Demokrasi bağlamında hak korunması ve 
işlevsel etkililik için araştırmaya odaklanılarak, 
yinelenen şu sorular devamlı olarak gündemde 
tutulmalıdır: Kurumlar/ tedbirler ne türden bir işlem 
veya işleve hizmet için vaz edilmiştir? Bu işlev 
(örneğin savcıların filtre işlevi) tatmin edici bir şekilde 
yerine getirilmekte midir? Bu sorular ile  mağdur 
eksenli “sorunlar” üzerinde de önemle durulmalıdır.
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Yeni ParadigmaYeni Paradigma: : Failin Cezalandırılması ile Failin Cezalandırılması ile 
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Yargılama Gerçeği

“Kuşkulu durumlarda özgürlüklerden yana 
olunmalıdır.”

In dubio pro libertate.

«Hiç kimse kendisini…suçlayan bir beyanda 
bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye 

zorlanamaz.»



Yargılama Gerçeği
Anayasa’nın 38/5. madde uyarınca avukatların müvekkillerine 
şu ikazı yapması gerekmektedir: “Kolluğa konuşma ve 
sorularına yanıt verme!” Bu ikazın nedenleri şöyle sıralanabilir:
1.Müvekkiliniz suçlu ise, karşılığında hiçbir yarar sağlamaksızın  
suçunu kabul etmiş olabilir.
2.Müvekkiliniz masum   ve yalnızca hakikati ifade etse de, 
kolluğa kendisinin mahkumiyetinde kullanılabilecek bilgiyi her 
zaman verebilecektir.
3.Müvekkiliniz masum  ve suçu işlediğini inkar  ve genelde 
hakikati ifade etse de, konuşmaya başladığında akışa kapılarak 
söylediği bazı ufak yalanlar veya yaptığı bazı ufak hatalar onun 
güvenirliğini etkileyecektir.
4.ABD’deki Masumiyet Projesi’nde, Dna testi ile masumiyeti 
beliren hükümlülerin %25’inden fazlası kendilerini suçlayıcı
beyan, itirafta bulunmuş veya suçu kabullenmişlerdir(guilty 
plea).





Yargılama Gerçeği-Bir Sanığın Soruları

• Hukuku iyi bilmediğim için bir şey sormak 
istiyorum: Üç duruşmadır sürekli hâkimler 
değişiyor. Bu normal mı? 

• Birinci celsede savunmamızı yaptık.

• İkinci duruşmada iki hâkim değişmiş. 

• Üçüncü duruşmada bir hâkim ve savcı değişmiş.

• Bu durum adil yargılamaya uygun mudur?



Silahların Eşitliği İlkesi (Equality of Arms)

AİHS  6. maddesinde, silahların eşitliği ve çekişmeli/ çelişmeli 
yargılama ilkelerine yer verilmiştir. Bu ilke adil yargılanma  
hakkının önemli bileşenidir. «Toute personene a droit a ce que 
sa cause soit entendue equitablement»
Savcılar özellikle-kanunda aksi öngörülmediği sürece- ellerinde 
bulunan yargılamanın akışını etkileyecek nitelikteki delilleri 
diğer taraflara göstererek silahların eşitliği ilkesini güvence 
altına almaya çalışmalıdırlar. Silahların eşitliği: Mahkeme 
önünde sahip olunan hak ve yükümlülükler bakımından davanın 
tarafları arasında tam bir eşitliğin gözetilmesi ve bu eşitliğin 
yargılama süreci boyunca gözetilmesi ve korunmasıdır. Adli 
yardım isteminin reddi bu kavrama ters düşmektedir.
Silahların eşitliğine ilişkin örnek kararlar  için bkz. Çatal-
Türkiye davası, N° 26808/08, 17 Nisan 2012. Ayrıca bkz. 
Altınok- Türkiye davası, N° 31610/08, 29 Kasım 2011; Bulut-
Avusturya  davası N° 17358/90



Silahların Eşitliği İlkesi (Equality of Arms)

Adli hataların önlenmesi açısından çok önemli olan bu 
ilkenin gerçekleşmesi amacıyla  cezai olan ve olmayan 
davalarda sürece taraf olan kişide  karşı taraf nezdinde 
esaslı ölçüde avantaj yoksunu olmamak üzere davasını
mahkemeye sunmak üzere makul bir fırsata sahip 
olabilmelidir. Bunu sağlamanın en pratik yöntemi de 
hukuk davalarında olduğu karşı tarafın kanıtları ve 
teorileri hakkında bilgili olmaktır. 

Her adli hatalı mahkumiyet, suçlu kişinin serbest kalması
demektir. Yanlış insanı hapsetmek te pahalı bir işlemdir: 
Halkın parası masun insanların yakalanması, yargılanma-
sı, hapse atılması ve arkasından tazminat bedeli. Her şeyin 
üstünde de halkın yargıya olan güveninin sarsılmasıdır.



Yargılama Gerçeği

Ceza yargılamasında bir tarafta nesnel dünyanın varlığı; 
öte yandan, tüm algıların öznelliği karşısında gerçeklere 
/hakikate ulaşıldığı nasıl saptanmaktadır sorusu güncel-
liğini korumaktadır. Bu durumda  “adaletin” psikolojik 
gerçekler karşısında sınanması zamanı gelmedi mi? 
Hâkimler aldıkları hukuk eğitimi ile halktan farklı bir 
karar verme yetisine mi sahiptirler? Halktan düşünce, 
muhakeme ve karar almada farklı bir görüntü mü
vermektedirler? Davada olguların saptanması sürecinde, 
diğer mesleklerde bu tür işleri yapanlarla karşılaştırıldı-
ğında algılama süreçleri farklı mıdır? İşte tüm bu soruların 
yanıtları belirinceye kadar hâkimlere özgü özel bir 
hükmetme psikolojisi olup olmadığını bilemeyeceğiz.



Yargılama Gerçeği-Medya
Yargılamayı da içermek üzere gizli olan her şey yozlaşır; 
tartışma ve aleniyet içermeyen hiçbir şey emin ve güvenli 
değildir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ceza Sürecine 
İlişkin Medya Yoluyla Bilgi Tedari- kine ilişkin Rec(2003)13 
sayılı tavsiye kararını kabul etmiştir. Bu karar, medyanın, 
halkın bilgi alma hakkı bakımından halkı bilgilendirme 
hakkı bulunduğuna işaret etmekte ve ceza yargılamaları
hakkında halkı bilgilendirmeye yönelik ve halkın ceza 
adaleti sistemini irdelemesini sağlayan medya haberlerinin 
önemini vurgulamaktadır. Medya mensuplarının iyi niyetle 
hareket etmek, sağlam maddi temellerde ve gazetecilik 
etiğine uygun olarak doğru ve kesin bilgi vermek kaydıyla 
kamunun menfaatine olan bilgileri açığa çıkarma hakkını
korumaktadır. 



Yargılama Gerçeği-Medya

Buna göre, medya özgürlüğüne yönelik iktidarın 
müdahalesine ilişkin çoğu örnekte, AİHM’si, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinin ihlalini 
tespit etmiştir. Özetle, çoğulcu bir toplumda, 
gazeteciler devam eden soruşturmalar/ 
kovuşturmalarla ilgili eleştiri yazıları nedeniyle 
kovuşturmaya ve mahkumiyete maruz kalmamalıdır. 
Ayrıca, üst düzey yetkililer medyayı, demokrasiye 
özgü vazgeçilmez “gözcülük” görevi nedeniyle 
kamuoyu önünde eleştirmemelidir.



Ceza Siyaseti Mit’i

Adillikten yoksun bir yasa, yasa olmadığı gibi 
adillikten yoksun bir yargılama da yargılama olmayıp; 
yalnızca yargılama benzeri (pseudo justice) olacaktır. 

“Tartışmasız olarak, tümüyle sosyolojiden habersiz 
hukukçular, yetersizdir” (D.Black, 1989:39). 

Başarılı projelere ödül verilmekte iken, başarısız 
reformlar/girişimler(Yeni Türk Ceza Siyaseti) kulak 
ardı edilmektedir. Proje mimarlarının  kamuoyu önüne 
çıkıp sorumluluk kabullenme gibi bir tutuma veya 
konuyla ilgi yapılan kınama toplantılarına katıldıkları-
na tanık olunmamıştır.

Bkz. M.T.Yücel. Yeni Türk Ceza Siyaseti İmge



Ceza Siyaseti Mit’i

Şedit ceza siyasetleri ve hapis cezasına geniş ölçüde 
başvurunun suç sorununa çözüm getirmediği gibi 
halkın suç hakkındaki endişesini azaltmadığı A.B.D
ve Türkiye’de örnekleriyle kanıtlanmıştır. “Bedel-
yarar” açısından bu cezanın etkililiği de sorgulan-
maktadır.
Ceza yaptırımları sisteminde yer alan hapis cezası, 
en pahalı bir yaptırım türüdür. Salıverilen hükümlü-
lerin yeniden suç işlemesini önlemek açısından da 
diğer yaptırımlardan daha başarılı değildir 
(yaptırımların ikamesi teorisi). 



Farklı Cezalar-Eşitliğin İhlali

Yaptırımlar açısından gereksiz farklılık, realite açısından 
önemli bir sorundur. Cezaevleri Genel müdürlüğüm sırasında 
İzmit kapalı cezaevine yaptığım ziyarette aynı tür suç işlemiş
ve fakat farklı ceza almış bir hükümlü isyanını “adalette kara 
perdeler” var diyerek dile getirmişti.   Kişisel görüşler, ve 
hukuk kültürü geleneğinden kaynaklanan bu farklıklar  haklı
nedenlerden yoksun olarak devam etmekte; bazen de bu 
türden   yaptırım farklılıkları kitle iletişim etkisiyle 
oluşmaktadır.

Hükmedilen yaptırımların adil ve tutarlı olarak kabul edilmesi 
de  önemlidir. Farklılıklar özenle gerekçelendirilmedikçe, 
benzer davalar benzer  şekilde, farklı olanlarda farklı şekilde 
işlenmelidir.



Ceza Siyasetinde Yeni İki Kurum

Yarar niteliği açısından yeni ceza siyasetinde iki önemli 
gelişmeye tanık olunmuştur:
(1)   CMK 231/4 maddesi bendinde yer alan (etkin 

pişmanlık, şahsi cezasızlık sebebinin varlığı, karşılıklı
hakaret, işlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı) nedeniyle 
faile ceza verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yer 
olmadığı kararı verilebilmesidir. 2012 yılında bu türden 
karar sayısı 76,352 ‘i bulmuş; 2015 yılında17,203’e inmiş. 
(2)  CMK 231/5 madde bendinde yer alan “hükmolunan 
ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası
ise, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılma-
sına karar verilebilir.” Bu normun 2012 yılındaki sayısal 
değeri 697,662, 2015 yılında 635 673’u  bulmuştur.



Yeni Türk Ceza Siyaseti



Ceza Siyasetinin Yeniden 
Tasarlanması

Ceza siyaseti yeniden düşlenmeli ve bu amaçla 
devamlılık sergileyen ceza siyasetini irdeleme 
kurulu oluşturulmalıdır.

Önemli olanın

a) Toplumda daha az suç işlenmesi;

b) Daha güvenli toplumlar oluşturulması; ve 

c) Daha az insanın cezaevlerinde olmasıdır.

Fazlaca insanı CAS’a sokmakla; fazlaca insanı
cezaevlerine koymakla CAS’ın değersizleştirilmekte 
olduğu unutulmamalıdır.



Ceza Siyaseti Gerçeği-Tarihsel Analiz

Geçmişten ders alma konusunda Türk ceza adaleti sistemi 
şansız bir görüntü sergilemektedir. Ceza siyaseti bir sarkaç
gibi ağır cezalardan (1953) hafif cezalara doğru(1965) 
seyrederken, 2005 yılında yeniden fazlaca ağırlaşmaya 
başladı(penal populism). Bu süreçte, geçmişte yazarın da 
katkısı olduğu cezaların hafifletilmesine neden yöneldiğimiz 
irdelenmeksizin; aile içi şiddet(Ayşe Paşalılar olgusu), 
namus/töre cinayetleri, düşük gelir gruplarındaki yüksek 
suçluluk oranları, faili meçhuller, yüksek oranda beraatler, 
hapis cezalarına fazlaca ağırlık verilmesi, tutuklama tedbirinin 
suiistimali ve kapasite aşımı cezaevi nüfusu gibi sorunlar 
ihmal edilerek normatif (yap boz/torba) düzenlemelerle 
yetinmek gibi kolaycı/popülist bir yol seçilmiştir. Unutulma-
malıdır ki, geçmişi hatırlamayanlar/ders almayanlar hüsrana 
mahkum olurlar. 



Adalet Psikolojisi(!?)

Bir adam öldürme suçunun Ağır Ceza 
Mahkemesinde yargılamasında, maktulün 
annesi, “Zamanımızı harcamayın” diyen 
hâkime “Biz zaman da harcadık, can da 

harcadık hâkime hanım” diye bağırmasıdır. 
Mahkeme başkanı güvensizlik ortamı

oluşturduğu gerekçesiyle davadan çekilmiştir. 



Adalet Psikoloji(!?)

Tecavüz mağduru 15 yaşındaki Z.C’nin kendisine tecavüz 
edenleri serbest bırakan mahkeme heyetine yazdığı
aşağıdaki mektup ülkedeki ceza adaleti sistemi hakkında 
psikolojiden yoksun adalet sorununa vurgu yapmaktadır. 

“Hâkim amca…

Ben yaşadıklarımı utandığım için bir de polisler ve siz 
bana inanmıyor gibi davrandığınız, alay ettiğiniz için 
anlatamıyorum. Her erkeğin bana tecavüz edeceğini 
sanıyor, korkuyorum. Hâkimsin bir daha bana bağırma. 
Beni azarlamayın. 15 yaşında 38 kilo bir kızım. Benim 
gücüm bir adama yetmez ki karşı koyup onu yeneyim. 



Adalet Psikolojisi

Polisler de siz de beni suçladınız. ‘Neden karşı
koymadın’ diye. Bu adamın benim üç katı kilosu ve 
gücü var. Bir erkekle benim gücümü nasıl bir 
tutuyorsunuz. Canlı cenaze gibiyim. Tek düşüncem 
bir an önce ölmekti. İntihar edecektim,beceremedim. 
Bu son ifademdir. Bana inanmayan dalga geçer gibi 
davranan aşağılayan mahkemenize gelmeyeceğim. 
Sizi adalet ve vicdanınızla baş başa bırakıyorum …”
Bkz. K.Atkaya. “Z.C. artık kasaba hukukuna 
emanet!” Hürriyet (19/03/2015) s.9



Adalet Psikolojisi

Psikolojik açılımına bakıldığında, bazı hâkimler 
kişilikleri, örneğin sabırsız, tahakkümcü, kaba veya 
kontrolcü; diğerleri, azarlayıcı/tehditkar bir tavır 
sergilemeleri nedeniyle sorunludur. Bazıları
duruşmaya hazırlıklı gelmediklerinden; diğerleri 
yeterince zeki olmadıklarından; karar verme sıkıntısı
içinde olmalarından; veya “hukuk ve düzen otomatlar/ 
hapçıları” olduklarından sorunlu olmaktadırlar. Bazı
hâkimler de sorun kaynağı olan  niteliklerin, 
şişkin/hormonlu egolarında yer etmiş olmasıdır.



Nöronlar-Hukuk

Hepimiz kendi zihin alanımız içinde yaşıyoruz. Beyin 
zihin yaratan bir organ-binlerce yıldır her kesimden 
insanı düşünmeye itiyor. Descartes’in zihinle bedeni 
birbirinden ayırması bu anlamda çok önemli 
adımlardan biridir. Zihin olarak tanımlanan şey 
«yaşamımızdır». Nasıl oluyor da bir 1300 gr et parçası
bir zihin evrenini yaratıyor? Nasıl oluyor da 
milyarlarca hücre bir düşünce dünyası meydana 
getiriyor? Bir et parçası nasıl oluyor da düşünce 
dünyamızın ötesinde varlık alanımızı oluşturuyor?



Lombroso-Psikoloji:Nöronlar
Hukuk sistemlerinin kimyasal –nörol temelleri: Beyinde belirli 
afyon(opium) içeren maddeler örneğin endorfin, diğerkam ve 
yasaya uygun davranışları ödüllendirmektedir. Endorfin ayni 
zamanda mutluluk hormonudur; uyuşturucular da bu etkiyi 
yaparak alışkanlık oluşturmaktadır. Amfetamin  uyanış
miktarını artırmaktadır Bilginin beyinde nöron-biyolojik 
temellerinin  bulunması gerekir. Beyinde milyarlarca nöron var.  
Nöronlar silah gibidir. Ya ateş eder veya etmez. Nöronlar 
irtibatlıdırlar ve birbirleriyle kimyasal olarak konuşurlar. 

«Sıradan bir nöron, çevresindeki nöronlar ile on bin civarında 
bağlantı kurar. Milyonlarca nöron olduğu düşünüldüğünde ise, 
beyin dokusunun bir santimetre küpünde, Samanyolu Galaksisi’
ndeki yıldızlar kadar bağlantı olduğu anlaşılıyor.» William 
Gibson  



HÜKÜM   VE   PİYANGO

Beraat ort.      Beraat Değişimi

Suç Türü (%)  (min%-max%)

Hırsızlık                       47                   9            81 

Müessir Fiil                  34                   5            81

Evrakta Saht.                65                  33         92

Cinsel Suçlar                34                   0            86

Mühür Fekki                 46                 12          100

Dolandırıcılık                47                   2            82

Tedbirsizlikle

ölüme sebebiyet           15                   0            59



Hüküm ve Piyango

Bu tabloda sergilendiği üzere, beraat ortalamasının her 
suç türü için yüksek olması ötesinde her suça özgü
mahkemeler arasındaki minimum ve maksimum
oranlar arasındaki yelpazenin genişliği âdil 
yargılanma hakkı bakımından düşündürücüdür.

Ekseri araştırmalar, adli karar vericilerin aynı uyarıcı
materyal karşısında ekseriya farklı kararlar verdiğini 
göstermiştir. Bu bağlamda kişinin önemi vurgulan-
mıştır. İşte olayı saptama  kadar hukuk kuralı
uygulamasındaki yanılgılar de-facto farklılıklara
neden olmaktadır. 



Yargıtay-Ceza Daireleri
Yıl Çıkan dava Onama Bozma Onama

/Bozma

Ret Geri 

Çevirme

Diğer

1986 87,809 57.1 33.0 1.0 4.3 1.4 3.2

1990 86,525 56.5 29.8 1.6 4.3 2.6 5.2

1995 108,916 59.5 27.8 1.5 3.3 2.6 5.3

2000 126,695 57.0 25.1 1.7 3.3 2.2 10.7

2008 197,132 19,2 60,0 2,1 5,1 4,2 9,4

2009 217,893 19,5 58,3 2,1 5,2 4,1 10,8

2010 208,806 20,1 52,4 2,5 7,7 4,8 12,5

2011 390,501 15,7 20,5 1,5 2,4 8,9 51.0

2012

2013

2014

2015

2016

427,406

374,761

361,029

454,861

27,7

52,8

54,1

33,4

19,5

24,4

22,6

15,8

4,7

7,6

7,6

5,6

4,6

4,7

5,2

2,6

0,9

2,0

2,0

1,3

11,5

4,3

3,2

3,5



Ceza yargılamalarının % 90’unda, 

Hukukta ise % 70'inde hukuka ilişkin 
sorular ana mesele değildir(!)  

Hükümde kuşkuya, irrasyonel mahkumiyet 
veya beraatlere yer olmamalıdır. Bu 
yaklaşım ABD’deki «makul kuşku ötesi»
ile benzerlik içindedir.

Olgusal Batarya/Karar



Yargılama Gerçeği-Tarafsızlık

, Hâkim, önyargılarına, duruşmada gelişen peşin 
hükümlere karşı kendini arındırmak için sürekli olarak 
“kendine gel” savaşı vermeli ve bunu da taraflara 
yansıtmalıdır. İşte bu tarafsızlık karar verecek hâkimin 
ilk önce gelen niteliğidir. Bu nitelik hâkimler için içsel 
bir erdemdir.  “Hâkim, tanıklar, avukatlar ve diyalog 
kurduğu resmi bir sıfatı bulunan diğer kişilerle 
ilişkilerinde sabırlı, nazik ve vakur olmalıdır. Hâkim 
aynı davranış biçimini tarafların yasal temsilcilerin-
den, mahkeme personelinden ve hâkimin nüfuzu, 
yönetimi ve denetimine bağlı diğer kişilerden de talep 
etmelidir.” Birleşmiş Milletler Bangalor Yargı Etiği 
İlkeleri (2003/43). 



Bağımsızlık/Tarafsızlık
Bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük/ adillik ile 
nitelendirilen bir yargı öteki sosyal kurumların varlık 
ve sağlığı için kritiktir.   
Yargı süreci=Soruşturma+ Kavuşturma

Türkiye’de 18/06/2014 tarih ve 6545 sayılı kanunla 
TCK 277. maddesinde  yapılan değişiklikle  “yargıya 
baskı yapmak” suç olmaktan çıkarıldı: “Soruşturma 
evresinde yargı görevi yapanlara emir vermek veya 
baskı yapmak veya nüfuz icra etmek” artık suç
değildir. 

M.T.Yücel. Yargı Reformu ve Demokrasi, 2017 



Adillik/Adil Yargılanma Hakkı

Adillik kavramının sistem aktörlerince 
içselleştirilmesi; mekanik bir uygulama 
haline gelir nitelikte uygulama görmesi 
amacıyla  başlangıçta önemli davalara özgü
olmak üzere barolar nezdinde Dava İzleme 
Kurulu oluşturulması yararlı bir enstrüman 
olacaktır.



Yargılama Gerçeği
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 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. 



Yargılama Gerçeği
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 duruşma- da 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.” (Yargıtay 4. Hukuk 
Dairesi E. 2005/8012, 13/12/2005 tarihli oturum tutanağı).



Yargılama Gerçeği-İnsan Onuru
Ceza adaleti sisteminde etik ilkelerin işlevsel ağırlığı olmalıdır. Bu 
konuda 2005 yılı Frankfurt Bölge Mahkemesinde (The 
Landgericht) görülen Daschner davası insan onurunun  soruşturma 
evresinde ne derece vaz geçilmez bir kavram olduğunu 
vurgulamaktadır. 

Wolfgang Daschner, Frankfurt emniyet müdür yardımcısı
olarak, zengin bir ailenin çocuğu olan 11 yaşındaki Jakob 
von Metzler’in kaçırılması ve öldürülmesi soruşturmasını
yürütüyordu. Zanlı Magnus Gȁfgenise  fidyeyi alacağı
sırada yakalandı ise de, suçunu kabul etmediği gibi 
çocuğun nerede olduğunu da söylemedi. Çocuğun açlık ve 
susuzluktan ölmesi riskine (çocuk o sırada ölmüştü) karşı
çocuğun yerini öğrenmek için müdür yardımcısı zanlıyı
şöyle tehdit etti: “Jakob’un nerede olduğunu söylemezsen, 
oldukça ciddi bir acı (yalnız fiziki olarak değil) seni 
beklemektedir.” Bu tehdit üzerine zanlı çocuğu sakladığı
yeri söyledi.



Yargılama Gerçeği

Mahkeme büyük bir iç görü ve insanlık anlayışı ile  emniyet 
müdür yardımcısı Daschner’i mahkum etti. Verilen ceza hapis 
olmayıp para cezası idi. Mahkeme görevlinin takdir edilecek bir 
saik ve olağanüstü baskı altında olduğuna işaret etti ve yapılan 
işlemin (işkence tehdidi) Alman Anayasasının (Grundgesetz) 
“onur” hükmünü ihlal ettiğini vurguladı. Mahkemece kaçırılan 
çocuğun onuru ise mukayeseye konusu edilmedi.  

Türk İnfaz  Tüzüğünde onur terimine 6 kez yer verilmiştir.

ABD’de  Brown v. Plata (Mayıs 2011) kararında yer alan bir 
önermeye göre, cezaevlerinde tıbbı bakımı da içermek üzere  
temel insani gereksinmelerden yoksunluk insanlık  onuru ile 
bağdaşmaz ve bunun uygar toplumlarda yeri yoktur. 



Wirken harte Strafen/Ağır Cezanın İnfazı?
(Schubert, E. (2007, S. 95): Räuber, Henker, arme Sünder. Darmstadt: WBG



Cezalandırmada artışın nedenleri  

1) Yükselen suç oranları, 2) Ekonomik ve sosyal 
sorunlar, 3) Postmodern öfke ve 4) Popülist 
cezalandırıcılık  yar almaktadır.  Bu değişkenler 
arasında ekonomik ve sosyal sorunların ortaya 
çıkardığı işsizler ordusuna ne yapılacağı gündeme 
gelmektedir. Ya sosyal yardım desteğini artırmak, ya 
açıklıktan ölmelerine izin vermek veya Brezilya ve 
Meksika örneklerinde olduğu gibi sokaklarda 
vurularak öldürülmelerine göz yummak; ya da kent 
varoşlarına toplamak, cezaevlerine kapatmak. Bizlerin 
ilk ve son seçeneği yeğlediği gözükmektedir. 



Cezalandırmada Artışın Nedenleri 

Cezaevinin varlık nedeni ne olursa olsun, konukları, 
Kuşkusuz, sosyo-ekonomik-statüleri bakımından fazla 
sayıda düşük profilli, fakir, işsiz, çalışamayacak 
durumda, evsiz, fiziki/psişik rahatsızlıkları olan 
kişilerdir. 

Özetle, toplumdaki sosyo-ekonomik ve statüsü
açısından toplumsal risk oluşturan sınıflar ceza adaleti 
sistemindeki iş yükünün çoğunu oluşturmaktadırlar. 



Basit Bir Karşılaştırma-Abartılı Ceza

• Konya’da 6’ıncı sınıftaki 9 kız öğrencisini 
öpüp elle tacizde bulunduğu ve ısırdığı
iddiasıyla «cinsel istismardan tutuklanan 59 
yaşındaki öğretmen O.A için 135 yıla kadar 
hapis cezası istendi.

• İsveç’te internet üzerinden kandırdığı 27 
çocuğa (16’sı kız, biri erkek) cinsel tacizden 
yargılanan 41 yaşındaki B.S 10 yıl hapis 
cezasına mahkum edildi.



Sembolik Cezalar

• 250 yıl hapis cezasına,

• Üç kere ağırlaştırılmış müebbet hapse,

• Çocukları kaçırıp fuhuş yaptıran B.F 472 
yıl hapis cezasına çarptırıldı. 



Abartılı Cezalar(?)-Koşullu  Salıverme

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun  
Madde 107;

Ceza İnfaz Kurumları Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük: Madde 172 . 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm 
edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına 
mahkûm edilmiş olanlar yirmi dört yılını, diğer süreli 
hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının 
üçte ikisini kurumda çektikleri takdirde, koşullu 
salıverilmeden yararlanabilirler. 

De facto maksimum ceza süresi:40 yıl



“Cezaevi Nüfusu Demir yasası”
Cezaevi nüfusu girenler sayısı ile medyan kalış süresine 

bağlı bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri değiştiğinde 
cezaevi  nüfusu da değişecektir. Bu yasanın paralel 
çıkarımı da aynı derecede önemlidir: Cezaevine girenler 
veya medyan kalış süresini azaltmadan nüfus 
kabarıklığını gidermenin çaresi yoktur. Öte yandan, 
kabarık cezaevi nüfusuna devamla suç oranında  önemli 
derecede zorunlu bir azalmaya tanık olunamayacağı da 
bilinmelidir.

Prof. Dr.Adem Sözüer. «kadın cinayetleri ve çocuğun 
cinsel istismarı konularında yasalardaki yaptırımların 
etkin uygulaması üzerinde durulması gerektiğini söyledi. 
Hürriyet (26/11/2017) s.16.



Süre-Mükerrirlik 
Cezaevinde kalış süresi ile mükerrir suçluluk arasında 
da negatif bir korelasyon yoktur. Böylece kısa süreli 
mahkumiyetler, insanların salıverilme sonrası suç
işleme olasılıklarını artırmayacaktır. Bu suçlulardan 
bazıları salıverilme sonrası yeniden suç işleyeceklerse 
de, bu insanların daha geç tahliyelerinde de suç
işleyebileceklerini düşünebiliriz.
Kriminolojik/penolojik çıkarımlar olarak, kabarık 
cezaevi  nüfusunun ülkedeki suç oranı üzerindeki 
etkisi açısından, cezaevi nüfus oranı ile ülkedeki suç
oranı arasında düşünüldüğü kadar güçlü bir ilişki 
olmadığı-cezaevi nüfusunun ülke güvenliğini büyük 
ölçüde bozmaksızın azaltılabileceğidir. 



100.000 Nüfustaki Cezaevi Konuğu

Ülkeler Oranı

Rusya Federasyonu 424

Belaruz 314

Türkiye 280

Hollanda 59

Danimarka 59

İsveç 57

Finlandiya 57



Cezaevi Nüfusu
2/10/2017  - 384 Cezaevi

140,248(H) + 88,745(T)=228,993

17/11/2017=232,132

Ülkede artan ölçüde hapis cezasına başvurunun 
ekonomik ve sosyal sonuçları, ceza adaleti sisteminde 
acilen reformlar yapılmasını gerektirmektedir. 

ABD Yüksek Mahkemesi,  Brown v. Plata et al., 563 
U.S. 1 (2011) verdiği kararla  California infaz 
sistemindeki kabarık cezaevi nüfusunu Anayasa’nın 8. 
maddesindeki  “işkence ve gayri insanı muamele”
yasağının ihlali olarak gördü.



Yaptırım- Almanya Örneği

Almanya’da 130 yılı aşkın bir süredir hapis cezasına 
seçenek yaptırımların artan ölçüde kullanılmasıyla 
karakterize edilen bir ceza siyaset ve uygulamasıyla 
karşılaşmaktayız.  



Almanya’da 2006 yılına ait hapis cezasının süreleri 
itibariyle ertelenen ve ertelenmeyen  sayısı

Süre Ertelenen Ertelenmeyen Sayı

6 aya %74.7 % 25.3 41.796

6-12 ay % 78.7 % 21.3 52.100

1-2 yıl % 72.4 % 27.6 20.498

2-5 yıl 8.460

5-15 yıl 1.715

Müebbet 94



Geldstrafe-Para cezası;  unbedingte Freiheitsstrafen-Hapis
Sonstige-Diğer yaptırımlar; Freiheitsstrafen zur Bewȁrung-Denetimli 
serbesti



Costs of Crime - USA



Cezaevi Rejimi

Cezaevi rejimi en azından mahpusların beyin ve 
benden sağlığını (“2B” duygusunu) korumaya 
odaklanmalıdır. Bu doğrultuda  CGTİK 51. maddesin-
de yapılan değişiklikle (30/01/2013)  (3) a) Kapalı
ceza infaz kurumlarında bulunan evli hükümlüler, en 
geç üç ayda bir kez olmak üzere, üç saatten yirmi dört 
saate kadar eşleri ile kurum veya eklentilerinde 
…mahrem şekilde görüştürülebilir.  Ceza ve Tevkif 
Evleri Genel Müdürü olarak 1978 yılında İmralı’da 
pilot proje olarak başlatmak istediğim bu proje 
ilgisizlik nedeniyle  ancak 35 yıl sonra gerçekleşti.



Ceza Siyasetine Rasyonel Yaklaşım

Toplumdaki yüksek suç oranının varlığı ve devamı
karşısında kamu oyu gündeminde ilk sıraya oturan bu 
sorunla baş edebilmek için her siyasi iktidarın ekspres 
çözümler aramasına hiç şaşmamalıdır. Yalnız yüksek 
suç oranı oluşturan nedenler, ceza adaleti sisteminin 
olası etkisini göstermesinden çok önce var olduğundan 
yeni müesseselerle amaçlanan yanıtların her zaman 
tatmin edici olması beklenmemelidir.  Öte yandan, 
kısa süreli çözümlerin (çoğu yönlerden) pahalı olacağı
gibi dikkatleri uzun süreli çözümlerden saptıracağı da 
göz ardı edilmemelidir.



Yargılama- Son Sözler
• CAS’taki aksaklıkları gözden geçirerek

• Öteki ülkelerdeki ceza adaleti süreçlerinden öğrenerek;

• Mevcut CAS’taki hataları azaltmak 

• Suç kontrol modeli(masum kişilerin ayıklanması ve süreçte 
surat) ile

• Adil yargılama modelini göz önünde bulundurmak;

• CAS’in  ciddi suç işleyen herkesi sisteme alma olanağı
olmadığından seçiciliğin egemen olması;

• Her  hükümlünün mükerrir olmayacağı; ve

• Olanların da kamu güvenliğini sıfırlamayacağıdır.



Devlet - Suçlu

Devlet ajanları, suçluların davrandığı gibi davrana-
maz; devlet kendini onlarla aynı konumda göremez.
Bu yaklaşım, doğal olarak, devletin suçlulara göre 
biraz daha dezavantajlı bir konumda olduğunu 
göstermektedir. Devlet uygar ve çağdaş olmanın 
gereğini yapmalı; elindeki enstrümanları ekonomik 
olduğu kadar insani bir biçimde uygulamalıdır. 

Ceza hukuku düzenlemelerinde ulusal yönelişler kadar 
uluslararası model karakteri için bkz. Özyeğin 
Üniversitesi. Hukuk Köprüsü, 2012, s.238.



Mukayeseli Ceza Adaletinin amaçları

İngiliz ceza adaleti bizimkinden daha mı iyidir?

Hindistan’dan birileri Türk Ceza Adaletini nispeten 
etkili bulacaktır. Danimarka’dan birileri böyle 
düşünmeyebilecektir. Önemli olan benzer sorunlarla 
karşılaşıldığında daha iyi çözümlerin olabildiğini 
görebilmektir. En somut örneği de, cezaevindeki nüfus 
kabarıklığıdır. ABD, Rusya ile 100.00 nüfustaki 
cezaevi nüfusu Dünya’da  başı çekmektedirler. 
Çıkarım: Hapis cezasına  en son çare olarak başvurul-
ması(ultima ratio) en geçerli ilke olmaktadır.



Trafik-Psikopatlar/Sosyapatlar



Hapis Cezası Etkisinde Erozyon
Ceza uygulamasına egemen olan  hapis cezasına hükmetme 
iptilası sonucu kanserojen bir etki ile ceza infaz sistemini 
normatif görevlerini gereği gibi yerine getirmekten 
alıkoymaktadır. Amaç değer hükümlülerin mükerrir suç
işlemelerini önlemek, en azından ciddi olmayan suçları işlemek 
ise de, bu görev yerine getirilememektedir.  İşin daha ilginç ve 
trajik yanı cezaevine nüfusundaki patlamaya karşın halkın 
korunmasına görünür bir artış sağlanamamıştır.

Bu noktaya nasıl gelindiği sorulduğunda temel neden olarak,  
kriminolojik ve penolojik teorilerden yoksun klasik ceza 
siyaseti(2005 yılı ve sonrası) ile cezaların ağırlaştırılması ve 
cezaevinde kalınan medyan hapis süresinin artması gelmektedir.  
Her hükümlüye hapis cezası ve uzun süreli hapis cezası
uygulamasına gereksinme var mıdır sorusu sorulduğunda yanıtı
“hayır” olacaktır.



CAS Reformu

“Ceza adaleti reformu için en umut verici olan,  
sistemin ön hattını/girdi kontrolünü sağlayan mahalli 
kolluk güçleri ile savcılık teşkilatıdır.” Sistem 
girdisinin kontrolü, kolluk ihtarı, Savcılıkta takdirilik 
ilkesi, SİR’in işlerlik kazanması, hapis cezasına en son 
başvurulması ilkesi, şartlı salıvermede risk 
değerlendirilmesine yer verilmesi; denetimli serbesti 
kurumuna işlerlik ve etkililik sağlanması



Ultima Ratio
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 2/03/2016 tarihli 
“Cezaevi ve denetimli serbesti hizmetlerinde radikalleşme ve 
ekstrem şiddete yönelik hükümlüler için rehber ilkeler”
tavsiye kararı:  

c. En son çare olarak hapis

6. Hapse en son çare olarak başvurulması ilkesini etkili 
uygulamak üzere suçluları toplumda tutmak ve suçtan uzak 
bir yaşam geleceği geliştirmek üzere, mümkün olduğunda, 
kişiye özgü yaptırım ve tedbir çeşitleri uygulanacaktır. 

7. Genç suçlular radikalleşmeye en elverişli olabilir. Hapsin 
olumsuz etkilerinden kaçınmak için ilk önce toplumsal 
yaptırımlar ve tedbirler düşünülmelidir. Bu suçluları
tretmanında ek çabalar ve kaynaklar söz konusu olmalıdır. 



Hâkim’in İsyanı-Hukuk Medeniyeti

«Hiç bir Allah’ın kulu, bana ‘Bu ülkede adalet  var!!!’
dedirtemez.» Hâkim Mehmet Gülçek

Tensip duruşmaları genel olarak 5-10 dakika sürmesi; bu 
tutanağın büyük şehirlerde zabıt katibince  hazırlaması; 
davalarda duruşma sayısının çokluğu; taraflar ve vekillerinin 
konuşma hakkının kısıtlanması; taraflar ve vekillerinin 
konuşma hakkının sınırlanması; kamuoyuna mal olan davalar-
da faiilerin çok rahat tutuklanması; yüksek mahkeme 
kararlarına uyulmadığında orta not verilmesi…

http://www.hukukmedeniyeti.org/amp/haber.asp?d=18036

http://www.hukukmedeniyeti.org/amp/haber.asp?d=18036


CAS’ta yanlış olanlar nedir? Nasıl düzeltilebilir?

• Ciddi bir tensip işleminin olmayışı;

• Çoğu sanıkların iddianamenin ne derece kuvvetli olduğundan habersiz 
oluşları;

• Sistemdeki tüm aktörler üzerindeki aşırı iş yükü;

• Masumiyet karinesi ve masumiyete açılan pencerelerin kapalı tutulması;

• Silahların eşitliğinin göz ardı edilmesi;

• Haksız mahkumiyetler/haklı davaların kaybı;

• Görgü tanıklarının güvenilmezliğini giderecek seçenekleri uygulama 
iradesinin gösterilmemesi;

• Oldukça yüksek sayıda insanın cezaevine gönderilmesi;

• Risk değerlendirmesi(?) Tutukluluk, yaptırım saptanması ve koşullu 
salıverme süreçlerinde risk ve ihtiyaçlara duyarlık gösterilmemesi;

• Yargının bilimsel destek ihtiyacı-Adalet Akademisi’nde örneğin Parmak izi, 
DNA, kamerada yüzü görülmeyen zanlıların yürüyüşlerini değerlendirme, 
çocuğu sallayarak ölümüne neden olup olmadığını belirleme



Terapötik Yargılama

Yargı reformu bağlamında konu edilen 
«yargının hızlandırılması» ise de, hiçbir hukuk 
devletinde böyle bir reform başlığı olmaz. 
Yargılama bir bütündür; hızı da içeren «makul 
süre» nin yanında «adil yargılanma» temel 
referanslardır. Uzun süre tutukluktan şikayet 
edenler, herhalde hâkimlere « hızlı yargıla 
hemen mahkum et» demek istemiyordur. 
Yargıdan şikayetin esası, alınan veya alınmayan 
kararlarla ilgilidir ve sonuçta adilliktir.



Çelişmeli Yargılama  
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