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TÜRK CEZA HUKUKU REFORMU 

D. TÜRKİYE’DE CEZA HUKUKU MEVZUATI DEĞİŞİM VE UYGULAMALARI 

2004 yılında başlayan Türk Ceza Hukuku reformunun değerlendirilmesi, yukarıda değinilen 

temel ilkeler bakımından yapılmalıdır. Böyle bir değerlendirme bakımından ise, öncelikle 

Türkiye’deki ceza hukuku değişim ve uygulamalarının tarihsel gelişiminin de göz önünde 

tutulması gerekir. Ülkemizde modern anlamda ceza hukuku alanında kanunlaştırma 

hareketlerinin Tanzimat Dönemi ile başladığı kabul edildiğinden biz de tarihsel gelişime ilişkin 

açıklamalarımızı bu dönemden itibaren yapacağız. Bunun diğer bir nedeni, Tanzimat öncesi 

Osmanlı İmparatorluğu ceza hukukunun durumu hakkında, yeterli derecede bilimsel 

araştırmaların bulunmadığı yönündeki kanaatimizdir.  

Tanzimat ve 1876 Anayasası Dönemi 

Türkiye’de modern anlamda kanunlaştırma hareketleri ile diğer ülkelerden kanunların iktibas 

edilmesi, ceza hukuku bakımından da, Tanzimat dönemi ile başlamıştır. Bu dönemin en önemli 

belgeleri ise 1839 Gülhane Hatt-ı Hümayunu ve 1851 Islahat Fermanıdır. Bu fermanlarda kanun 

önünde eşitlik ilkesi, hayat hakkı, mülkiyet hakkı ile “ırz ve namus” güvenliği, kanunilik ilkesi, 

adil ve aleni yargılama ilkesi, cezalara yalnızca kanunla kurulmuş mahkemeler tarafından 

hükmedilebileceği gibi temel haklara ve ceza hukukuna ilişkin temel ilkelere yer verilmişti. 

Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nda, çıkarılacak kanunlara aykırı davrananların cezalarının tespit 

edilmesi amacıyla ayrıca bir ceza kanununun çıkarılacağı açıklanmıştır. Fermandaki bu talimatın 

gereği olarak ilk olarak 3 Mayıs 1840 tarihli Ceza Kanunname-i Hümayunu ve daha sona bu 

kanundaki eksiklikleri gidermek üzere de 14 Temmuz 1851 Tarihli yeni bir ceza kanunu 

yapılmıştır1. 9 Ağustos 1858 tarihli, “Ceza Kanunname-i Hümayunu” ise Islahat Fermanında yer 

alan talimat gereği çıkarılmış olup büyük ölçüde 1810 Fransız Ceza Kanunu’ndan iktibas 

edilerek yürürlüğe konulmuştur. Cumhuriyetin kurulması ve 1926 Türk Ceza Kanunu’nun kabul 

edilmesine kadar yürürlükte kalan 1858 Ceza Kanunu, önceki iki kanundan farklı olarak genel ve 

özel hükümler bölümlerini içermesi nedeniyle, modern ceza hukuku kurumlarının oluşturulması 

ve uygulanmasında önemli bir dönüm noktası sayılmaktadır.  

Ceza hukukuna ilişkin düzenlemelerin yer aldığı ilk Anayasa ise, klasik bireysel hakların 

Tanzimat Fermanlarına göre daha kapsamlı biçimde yer verildiği 1876 Kanun-i Esasi’dir. Kişi 

özgürlüğü, kişi dokunulmazlığı, kimsenin kanunun gösterdiği koşullar dışında 

cezalandırılamayacağı, konut dokunulmazlığı gibi hakların öngörüldüğü, her türlü eziyet, 

işkence, müsadere ve angaryanın yasaklandığı2 1876 Anayasasında, özellikle bağımsız 

yargılamayı sağlamaya yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Nitekim hâkimlerin özlük 

işlemlerinin kanunla düzenlenmesi ve bir suçtan mahkûm olmadıkça azledilememeleri, 

mahkemelerin her türlü müdahaleden korunmaları, yargıçların atanmasının yürütmenin 

takdirinden çıkartılması ve kanunlara tabi kılınması, savcılık kurumunun anayasallaştırılması, 

tabii hâkim ilkesinin gereği olarak kimsenin kanunla belirlenen mahkemeden başka mahkeme 

önünde yargılanamaması, var olan mahkemeler dışında olağanüstü mahkemeler ya da yargı 

yetkisine sahip özel komisyonların kurulamaması gibi hususlar, 1876 Anayasasında açıkça 

öngörülmüştü. Bu dönemde (1879) 1808 tarihli Fransız Ceza Muhakemesi Kanunu’ndan iktibas 

edilen Ceza Muhakemesi Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Ceza infaz kurumlarının durumunu 

iyileştirmek amacıyla 1880 yılında “Tevkifhane ve Hapishanelerin İdarelerine Dair 

                                                                    
1 Tahir Taner, Tanzimat Devrinde Ceza Hukuku, in: Tanzimat I, İstanbul 1940, s. 225; Coşkun 

Üçok/Ahmet Mumcu/Gülnihal Bozkurt, Türk Hukuk Tarihi, 13. Bs., Ankara 2008, s. 331; Sulhi Dönmezer, 

Cumhuriyet Ceza Hukuku, in Atatürk Sempozyumu Atatürk İlkeleri ve Ceza Hukuku, İstanbul 1984, s. 25; 

Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 7. bs., Beta, İstanbul, 2009, s. 428-429; Mustafa fientop, Tanzimat 

Dönemi Osmanlı Ceza Hukuku, İstanbul, 2004, s. 27. 
2 Tahsin Erdinç, Batı Demokrasilerinde Klasik Kamu Özgürlükleri Alanında Görülen Sapmalar, 2. bs., 

İstanbul, 2002 s. 99. 
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Nizamname” çıkartılmıştır3. Adli teşkilattaki yenilikler çerçevesinde fier’iyye mahkemelerinin 

yanı sıra ilk derece ve istinaf yargılaması nizamiye mahkemeleri, temyiz mahkemesi olarak da 

Divanı Ahkam-ı Adliye kurulmuştur4. 1876 Anayasası, 1908 yılına kadar fiilen 

uygulanmamıştır5. 1908 yılında başlayan ikinci meşrutiyet döneminde, 1876 Anayasasında, 

özellikle 1909 yılında temel hakları güçlendiren bazı değişiklikler yapılmıştır. Nitekim bu 

değişikliklerle birlikte toplanma ve dernek kurma hakları öngörülmüş, keyfi tutuklama ve 

cezalandırmalara karşı yeni güvenceler getirilmiş, posta gönderilerine ancak hâkim kararıyla el 

konulabileceği kabul edilmiştir. Ancak Balkan savaşları ve ardından I. Dünya savaşı ortamında, 

bu reformların hayata geçirilmesi mümkün olmamıştır6. 

Cumhuriyetin Kuruluşu ve Tek Parti Rejimi Dönemi 

Cumhuriyet Dönemindeki temel hakları düzenleyen ilk anayasa olan 1924 Anayasasında, 

klasik temel hakların tümüne yer verilmiştir. Nitekim “Kişi dokunulmazlığı, vicdan, düşünme, 

söz, yayım, seyahat, sözleşme, çalışma, mülkiyet, toplanma, dernek kurma, ortaklık kurma” 

gibi hak ve özgürlüklerin doğal haklardan (md. 70) olduğu vurgulanmıştır. 1924 

Anayasasında ayrıca kanunun belirttiği haller dışında yakalanmama ve tutuklanmama, 

işkence, eziyet, müsadere ve angarya yasağı, kanuni sebepler dışında konuta girememe ve 

burada arama yapamama, hâkim veya mahkeme kararı olmaksızın, haberleşmenin gizliliğine 

müdahale edilemeyeceği, doğal hakim ilkesi, hakimlerin bağımsızlığı, aleni yargılama hakkı, 

savunma hakkı gibi7 kişi güvenliği ve adil yargılanma hakkını ilgilendiren haklara da geniş 

ölçüde yer verilmiştir.  

Kanunlaştırma ve iktibas hareketleri,765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu’nun 1889 İtalyan 

Zanerdelli Kanunu’ndan, 1412 sayılı mülga Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun ise Alman 

Ceza Muhakemesi Kanunu’ndan iktibas edilmesi suretiyle Cumhuriyet döneminde de devam 

etmiştir8. Tek parti rejiminin hâkim olduğu 1925-1946 dönemi, yürütme gücünün egemenliği 

altında geçmiştir. Devlet ve tek partinin özdeşleştiği bu dönemde, 1924 Anayasasındaki temel 

haklara, ceza hukuku ve adil yargılanma ilkelerine aykırı pek çok kanun ve uygulama söz konusu 

olmuştur9. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için iki yol izlenmiştir. Bu yollardan ilki, liberal 

ve özgürlükçü bir anlayışı yansıtan Zanerdelli Kanunu’ndan iktibas edilen 765 sayılı Türk Ceza 

Kanunu’nun değiştirilmesidir. Bu değişikliklerde10, İtalya’da Mussolini döneminde yapılan yeni 

İtalyan Ceza Kanunu’ndan (1931) esinlenilerek 765 sayılı TCK, otoriter bir kimliğe 

büründürülmüş11, örneğin sosyalist veya dini düşüncelerin açıklanması ya da bu düşünceler 

kapsamında örgütlenilmesi suç olarak öngörülmüştür12. Bu dönemdeki ceza hukuku ilkelerine 

aykırı düzenleme ve uygulamaların gerçekleştirilmesindeki diğer yol ise, Anayasadaki temel 

haklara aykırı bazı özel kanunlarla13 olağanüstü özel mahkemeler kurulmasıdır. Doğal hakim, 

                                                                    
3 Üçok/Mumcu/Bozkurt, s. 345 
4 Aydın, s. 424-428.  
5 Tanör, s. 152, 161 
6 Erdinç. s. 179-181 
7 Selçuk Özçelik, Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, İstanbul, 1976, s.108-109. 

 
8 Ceza hukuku alanı dışında da iktibas yoluyla kanunlaştırmalar yapılmıştır: Örneğin 1926 Türk Medeni 

Kanunu, İsviçre Medeni Kanunu’ndan, 1926 Türk Ticaret Kanunu ise Alman Ticaret Kanunu’ndan iktibas 

edilmiştir. Bkz.: Plagemann, s. 169-170.  
9 Tanör, s. 314 vd.  
10 Bu kapsamlı değişiklik, 23.2.1936 tarih ve 3038 sayılı Kanun’la gerçekleştirilmiştir.  
11 Çetin Özek, Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhine Cürümler, İstanbul, 1967, s. 32. vd. 
12 Mülga TCK’nın 141 ve 142. maddeleri, 1931 İtalyan Ceza Kanunu’nun 270 ve 272. maddelerinden iktibas 

edilmiştir (Uğur Alacakaptan, Demokratik Anayasa ve Türk Ceza Kanunu’nun 141 ve 142’inci 

Maddeleri, s. 5).  
13 Bu kanunlar için bkz.: Erdinç. s. 259-263. 
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bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine aykırı bir şekilde oluşturulmuş, bu mahkemelerde yapılan 

yargılamalarda, başta savunma hakkı olmak üzere adil yargılanma hakları kullandırılmamış, 

verilen kararlara karşı itiraz, temyiz gibi kanun yolları tanınmamış ve kişiler ölüm cezası başta 

olmak üzere ağır cezalara çarptırılmıştır14.  

Çok Partili Dönem ve 27 Mayıs Rejimi 

1945 yılında çok partili hayata geçilmesi ve 1950 yılında Demokrat Parti’nin iktidara 

gelmesiyle birlikte Türkiye’de kişi hak ve özgürlükleri alanında olumlu gelişmeler yaşanmaya 

başlamıştır15. Ancak yapılan üç seçimi kazanan iktidar partisi, özellikle son dönemlerinde meclis 

çoğunluğuna dayanarak demokrasi ve özgürlükler açısından sorunlu kanun ve uygulamalar 

gerçekleştirmiştir. Bunun da etkisiyle siyasi ve toplumsal hayatta gerginlikler ve düşmanca 

kamplaşmalar ortaya çıkmış16 ve 27 Mayıs 1960 tarihinde bir grup subay, “Ülkeyi buhran ve 

felakete sürükleyen hırslı politikacıların elinden kurtarmak, Cumhuriyeti korumak ve kollamak” 

gibi gerekçelere dayalı olarak iktidara zorla el koymuştur. Darbeden sonra Demokrat Parti 

kapatılarak cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve parti mensuplarına 

yönelik olarak, hukuk fakültesi diplomasına sahip bir grup tarafından Yassıada’da “Yüksek 

Adalet Divanı”17 adı altında bir linç icraatı gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda başbakan ve 

iki bakan idam edilmek suretiyle öldürülmüş, birçok kişi uzun süre özgürlüklerinden mahrum 

edilmiştir. Yargıtay, Danıştay ve yerel mahkemelerde görev yapan yüzlerce hakim ve savcı 

tasfiye edilmiştir18, 147 öğretim üyesi üniversiteden atılmıştır. Daha sonra Yargıtay, darbeyi 

meşrulaştırıcı kararlar vermiş19, hukukçu akademisyenler darbecilerin oluşturduğu Yassıada 

tasfiyesi için oluşturduğu soruşturma komisyonlarında görev almıştır. Bu komisyon, 65 yaşının 

üzerindeki kişilerin idam cezasının infazını yasaklayan 765 sayılı TCK’nın 56. maddesini 

yürürlükten kaldıran ve “Bayar Kanunu” olarak adlandırılan Kanundaki bu değişikliğin aleyhe 

olarak geçmişe etkili biçimde uygulanması için görüş bildirmiştir20. 1960 darbecileri ve onu 

destekleyen kesimler, kapatılan Demokrat Parti taraftarlarını dışlayarak 1961 Anayasasını 

yapmışlardır. 1961 Anayasasının dayandığı temel düşünce, seçilmişlerin iktidarını sınırlamak 

olmuştur. Bunu sağlamak için Milli Güvenlik Kurulu gibi çeşitli mekanizmalar öngörülmüş 

olup21 bu nedenle 1961 Anayasası ile bir “vesayet rejimi” oluşturulduğu kabul edilmektedir22. 

1961 Anayasasında, klasik bütün temel hak ve özgürlükler ile ceza hukuku ilkelerine yer 

verilmiştir. Temel hak ve özgürlükler bakımından etkin güvence sağlanması için bir Anayasa 

Mahkemesi dahi kurulmuştur. Ancak Anayasa Mahkemesi, darbe döneminde Yassıada’da görev 

yapan “Yüksek Adalet Divanı”nın bitirmediği bazı “davalara” bakmakla görevlendirilmiştir23. 

                                                                    
14 Erdinç, s. 261.  
15 Ali Fuad Başgil, 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri, 2. bs., İstanbul, 2006, s. 71; Erdinç, s. 262-263.  
16 Ergun Özbudun, Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye, İstanbul, 2011, s. 127 vd.; Davut 

Dursun, 27 Mayıs Darbesi, İstanbul, 2001, s. 11-36; Demokrat Partinin çoğunlukçu bir demokrasi 

anlayışıyla anti demokratik uygulamaları yaptığıyla ilgili olarak, bkz: Tanör; s. 352 vd.; Başgil, s. 85, vd.; 

Erdinç, s.269.  
17 Milli Birlik Komitesi’nin yayınladığı 14.06.1969 tarih ve 1. No’lu geçici Kanun’un 6. maddesiyle 

kurulmuştur. “Yüksek Adalet Divanı”nın icraatları ile darbe dönemindeki keyfi özgürlük kısıtlamaları ve 

yargısız idamları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Osman Doğru, 27 Mayıs Rejimi, Ankara, 1998. 
18 Darbe rejiminin, mülki idare, yerel yönetimler, silahlı kuvvetlerde, üniversitelerde ve yargıdaki tasfiyeleri 

için bkz.: Doğru, s. 111-119. 
19 Bu kararlar için bkz.: Doğru, s. 58-61. 
20 Doğru, s. 208 v.d; Hukukçu akademisyenlerin ceza kanunlarının aleyhe olarak geçmişe etkili biçimde 

uygulanacağına yönelik “utanç belgesi”, darbe rejimini yücelten bir kitapta yayınlanmıştır: Hasan Halis Sungur, 

Anayasayı İhlal Suçları, İstanbul, 1961, s. 306-311.  
21 Serap Yazıcı, Demokratikleşme Sürecinde Türkiye, İstanbul, 2009, s. 84 vd.; Erdinç, s. 272. 
22 Özbudun, s.132; Erdinç, s. 273. 
23 Nitekim 22.04.1962 tarih ve 44 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
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Anayasa Mahkemesi, birçok kararında kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili olarak özgürlükleri 

genişleten değil, sınırlayan içtihatlarda bulunmuştur. Nitekim 27 Mayıs 1960 darbesi ve o 

dönemdeki uygulamaları olumsuzlayan görüşlerin ifade edilmesi, bir yıldan beş yıla kadar hapis 

cezasını gerektiren suç olarak öngörülmüştür24. Böylece hiçbir hukuki değeri ihlal etmeyen 

düşünce açıklamaları, darbecilerin siyasi amaçlarını gerçekleştirmek üzere suç haline 

getirilmiştir. Söz konusu keyfi cezalandırma ise, “düşünce sadece insan kafasının içinde kaldığı 

sürece sınırsızdır” gibi gerekçelerle Anayasa’ya uygun bulunmuştur25. Yine şiddet içermese dahi 

bazı görüşlerin, örneğin “komünizm” propagandası veya bu düşünceler kapsamındaki 

örgütlenmenin suç olarak öngörüldüğü mülga TCK’nın 141 ve 142. maddeleri, Anayasa’ya 

aykırı görülmemiştir26. Mahkeme, idarenin düzenleyici işlemleriyle suç konulmasına27, kusursuz 

cezalandırmaya28, disiplin amacıyla askeri komutanların hakim kararı olmadan “katıksız hapis” 

cezası verebilmesine29, fuhuş yapan kadına yönelik cinsel saldırı suçu işlendiğinde daha az 

cezaya hükmedilmesine30 ilişkin düzenlemeleri de Anayasa’ya uygun bulmuştur. Görüldüğü 

üzere eşitlik, suçta ve cezada kanunilik ve kusur gibi ilkeler, Anayasa Mahkemesi’nce adeta içi 

boşaltılarak yorumlanmıştır.  

1961 Anayasasında rejimin güvencesi için oluşturan çeşitli mekanizmalara rağmen, “zinde 

güçler”, örneğin “sakıncalı” siyasi partilerin iktidara gelmesi gibi siyasi gelişmeler ortaya 

çıktığında, darbe girişimlerinde ve tehditlerinde bulunmuş31, muhtıralar verilmek suretiyle 

hükümetler düşürülmüş ve “ara rejimler” oluşturulmuştur. Bu dönemlerde de, temel haklara 

ve ceza hukuku ilkelerine aykırı kanun ve uygulamalar söz konusu olmuştur32.  

12 Eylül Rejimi Dönemi 

1970’li yıllardaki siyasi istikrarsızlık ve politik gruplar arasında binlerce kişinin ölümüne 

yol açan çatışmalar, yeni bir askeri darbeye zemin hazırlamıştır. Nitekim 12 Eylül 1980 

                                                                                                                                                                                                                   

Kanun’un Geçici 7. maddesine göre, “Yüksek Adalet Divanı”, Anayasa Mahkemesi’nin kurulmasıyla 

kapatılmakta ve orada görülen işler Anayasa Mahkemesi’ne devredilmekteydi.  
24 7.3.1962 tarih ve 38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve Huzuru Bozan Bazı Fiiller Hakkında 

Kanun’un 1. maddesine göre, 1960 darbesini herhangi bir şekilde olumsuz gösteren veya darbeyle devrilen 

Demokrat Parti iktidarını herhangi bir şekilde öven her tür düşünce açıklaması suç haline getirilmişti.  
25 Anayasa Mahkemesi, T. 8.4.1963, E.1963/16, K. 1963/83. 
26 Anayasa Mahkemesi, T. 26. 9. 1965, E.1963/73, K.1965/40; Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğünü 

aşırı biçimde sınırlayan bu içtihatları, mahkemenin 2000’li yıllara değin verdiği hemen hemen tüm 

kararlarında tekrarlanmıştır (Bkz.: Reyhan Sunay, İfade Hürriyetinin Muhtevası ve Sınırları, Ankara, 

2001, s. 286).  
27 Anayasa Mahkemesi, T. 28.03.1963, E. 1963/4, K. 1963/71. 
28 Anayasa Mahkemesi, T. 21.09.1966, E. 1966/14 E. 1966/36; T.14.12.1968, E. 1968/32, K. 1968/62. 
29 Anayasa Mahkemesi, T. 27.12.1965, E. 1963/57, K. 1965/65. Askeri Ceza Kanunu’nun 23 ve 26. 

maddelerine göre, katıksız hapis, er ve erbaşlar hakkında sadece ekmek ve su verilerek üç haftaya kadar 

uygulanan bu disiplin cezası, 22.03.2000 tarihinde kaldırılmıştır (Bkz.: 4551 sayılı Kanun, md. 38). 
30 Anayasa Mahkemesi, T. 12.01.1989, E. 1988/4, K. 1989/3.  
31 Örneğin 1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesinden hemen sonra, 15 Ekim 1961 tarihinde yapılan ilk 

seçimlerin hemen ardından, darbeyle kapatılan Demokrat Parti çizgisindeki siyasi partilerin seçimlerde 

üstünlük sağlaması üzerine, Silahlı Kuvvetler mensupları, darbe tehdidi yoluyla isteklerini siyasi parti 

liderlerine kabul ettirmişler ve buna ilişkin bir protokol imzalatmışlardır (Erdinç, s. 274-275).  
32 Bunlardan en önemlisi, Silahlı Kuvvetlerin 12 Mart 1971’de bir muhtıra vererek Adalet Partisi hükümetini 

istifaya zorlamalarıdır. 12 Mart muhtırası sonrası 1961 Anayasası’nda, temel hakları sınırlayan yönde 

değişikler yapılmış, Silahlı Kuvvetler Sayıştay denetimi dışına çıkarılmış, sıkıyönetim ilanı kolaylaştırılmış, 

Sıkıyönetim Kanunu sıkıyönetim ilan edilmeden önceki olaylara uygulanacak şekilde değiştirilerek tabii 

hakim ilkesine aykırı düzenlemelere gidilmiş, subayların da görev yaptığı Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ne 

Anayasa’da yer verilmiştir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurulmuştur (Yazıcı, Demokratikleşme, s. 

87-92; Erdinç, s. 318-319). 
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tarihinde Silahlı Kuvvetler, “kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller 

üzerine oturtmak, kaybolan Devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak 

zorunda kalmıştır33”. Darbe gerekçe ve amaçları, 1982 Anayasası’nın tüm düzenlemelerinde 

etkili olmuş, darbe rejimi tasarruflarına anayasal bağışıklık getirilmiştir34. Anayasası’nın giriş 

bölümünde insan hakları, demokrasi, temel hak ve özgürlüklerden ziyade ideolojik 

kavramlara vurgu yapılmış ve “Hiçbir düşüncenin!” bu ideoloji karşısında korunmayacağı 

ifade edilmiş35, otoriter anlayış özellikle Anayasanın temel hak ve özgürlükler rejimine ilişkin 

kurallarına yansımıştır.36. Bu otoriter rejimi etkin kılmak için, ceza hukuku araçları özellikle 

ifade, örgütlenme ve siyasi özgürlükler alanındaki sınırlamalarda ölçüsüz biçimde 

kullanılmıştır 37.  

Düşünceleri açıklama özgürlüğünün ancak yasaklanmamış dillerle mümkün olduğu 

belirtilerek yasaklı diller gibi bir kategori oluşturulmuş, ifade özgürlüğünü sınırlayan suçlara 

ilişkin düzenlemeler, olabildiğince geniş yorumlanmış, bu düzenlemeler aleyhine Anayasa 

Mahkemesi’ne yapılan başvurular ise reddedilmiştir38. 1982 Anayasası ile kişi güvenliği ve 

adil yargılanma hakkı bakımından da olağan dışı sınırlamalar getirilmiştir. Gözaltı süresinin 

azami sınırının 15 gün olarak belirlenmesi, bu sürenin olağanüstü hal ve sıkıyönetim 

durumunda uzatılabilmesi, Anayasa’nın 143. maddesinde düzenlenen Devlet Güvenlik 

Mahkemeleri’nde (DGM) askeri bir üyenin görev yapması ve bu Mahkemelere ilişkin 

Kanun’un soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin düzenlemelerinde savunma hakkı başta olmak 

üzere adil yargılama haklarını sınırlayan hükümlerini buna örnek olarak verebiliriz. 

DGM’lerde askeri bir üyenin görev yapmasının bağımsız ve tarafsız hâkim ilkesini ve 

dolayısıyla adil yargılanma hakkını ihlal ettiği, bu Mahkemelerde yapılan yargılamalara 

ilişkin olarak AİHM’e yapılan tüm başvurularda kabul edilmiş ve Türkiye defalarca mahkûm 

edilmiştir39. 

Zaten ciddi ölçüde sınırlanmış kişi hak ve özgürlükleri, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde 

“kullanılmasının durdurulması” öngörülmüştür. Bu Anayasal düzenleme (md.15) ve buna 

ilişkin sıkıyönetim ve olağanüstü hal kanunlarının uygulanması, hukuk güvenliğini ortadan 

kaldırmıştır. Türkiye’de bazı illerde sıkıyönetimin 1987 yılına kadar, olağanüstü halin ise 

2002 yılına kadar devam etmesi hususu düşünüldüğünde, bu düzenlemelerin kişi hak ve 

özgürlükleri bakımından ne ölçüde sakıncalı olduğu daha iyi anlaşılacaktır.  

Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim teminatı ayrıntılı olarak düzenlenmiş olmakla birlikte 

                                                                    
33 Resmi Gazete: T. 12.09.1980, s. 17103. 
34 1960 darbesinden sonra 1961 Anayasası’nın Geçici 4. maddesi ile Askeri tüm rejimin eylem ve kararlarına 

dokunulmazlık getirilmişti. Benzer düzenlemeye 1982 Anayasasının geçici 15. Maddesinde yer verilmişti. 

Maddenin Milli Güvenlik Konseyi dönemince çıkarılan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, ve Anayasa 

Düzeni Hakkında Kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların Anayasaya aykırılığının ileri sürülmesini 

yasaklayan son fıkrası 2001 yılında; darbecilerin sorumluluklarını kaldıran ilk ve ikinci fıkraları ise 12 

Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum ile kabul edilen Anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır. 
35 Bülent Tanör, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, İstanbul, 1994, s. 197. Anayasa Mahkemesi, başlangıç 

bölümünü kararlarında kullanmaktadır (Necmi Yüzbaşıoğlu, Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, 

İstanbul 1993, s. 126). 
36 Demokratik toplum düzeninin gerekleri konusunda Anayasa Mahkemesi içtihatlarının değişimi için bkz.: 

Yüzbaşıoğlu, Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, s. 312; Tanör, Türkiye’nin İnsan Hakları 

Sorunu, s. 204. 
37 Benzer hüküm, 1961 Anayasası’nın 11. maddesine 1971 değişikliği ile eklenmiştir. Özellikle TCK’nın 142. 

maddesi bakımından bkz. Bülent Tanör, TCK 142. Madde, Düşünce Özgürlüğü ve Uygulaması, İstanbul, 

1979, s. 98-103; Tanör, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, s. 205. 
38 Tanör, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, s. 63, 73.  
39 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Sibel Özel, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma 

Hakkı, İstanbul 2002, s. 177 vd.  
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısı, Kurul’un kararlarına karşı yargı yoluna 

gidilememesi, Kurul üyelerinin Yüksek Yargı üyelerini, Yüksek Yargı üyelerinin de Kurul 

üyelerini seçmesi gibi bir sistemin benimsenmiş olması, yerel hâkimlerin verdikleri kararlar 

dikkate alınarak kariyerlerinin, yüksek yargı üyelerinin verecekleri notlara göre belirlenmesi 

gibi birçok etken, yargının bağımsız üyelerden oluşan bir erk olmasını engelleyerek 

hiyerarşinin en son derecesiyle etkin olduğu bir yapıya dönüşmesine neden olmuştur.  

Her ne kadar Anayasa’nın suç ve cezalara ilişkin hükümlerini içeren 38. maddesi, normatif 

anlamda suçta ve cezada kanunilik, ceza kanunlarının geriye yürümezliği, nemo tenatur ilkesi, 

ceza sorumluluğunun şahsiliği gibi prensipleri içerse de, bu ilkelere aykırı pek çok kanun ve 

uygulama söz konusu olmuştur40. 

Türkiye’de her zaman bir soruşturma yöntemi olarak uygulanan işkence, 1980 darbesinden 

sonra daha sistematik ve yaygın hale gelmiştir41. Yine bu dönemde güvenlik güçlerine tanınan 

ölçüsüz silah kullanma yetkisi sonucu çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir42. AİHM’ye 

Türkiye hakkında açılan davalardan 2011 yılı itibarıyla 2747 adedini karara bağlamış, 

bunların 2404 adedinde en az bir ihlalin bulunduğuna hükmedilmiştir43.  

E. TÜRK CEZA HUKUKU  

Türkiye’nin AİHM’e bireysel başvuru hakkını kabul etmesi ve 1999 yılında AB’ye aday 

ülke olarak kabul edilmesi ile birlikte başta Anayasa olmak üzere ceza hukuku mevzuatında 

köklü değişikliklere gidilmiştir. Anayasada 19 kez değişikliğe gidilerek temel hak ve 

özgürlükleri genişleten, adil yargılama, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlamaya yönelik 

hükümler getirilmiştir. Bu değişim sürecindeki en önemli adımlardan biri 26 Eylül 2004 

tarihinde kabul edilen 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren ceza kanunlarıdır. Yeni bir 

Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 

Kanun, Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu gibi çok sayıda yeni kanun çıkarılmıştır. 

Başlatılan ve halen devam eden bu reform, gerek yöntem ve amaç gerekse dayandığı ilkeler 

bakımından Tanzimat dönemi ve Cumhuriyetin kuruluşundaki hukuk değişimlerinden 

farklılık arz etmektedir.  

Tanzimat döneminde yapılan reformun amacı, devletin istikrara kavuşturulması ve 

imparatorluğun dağılmasını önlemek olup Cumhuriyetin başlangıcındaki reformun amacı ise, 

yeni kurulan cumhuriyet rejiminin anlayışını topluma hakim kılmaktı44. Her iki reformda da 

yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşen bir yöntem izlenmiştir. Buna karşılık 2004’te başlayan 

Türk Ceza Hukuku reformunun amacı, birey özgürlüklerini güçlendirmek ve güvenceye 

almaktır. 2005 Türk Ceza Hukuku Reformu kapsamındaki tüm temel kanunlar, parlamento 

tarafından ve muhalefet ile uzlaşılarak kabul edilmiştir. Bu kadar kapsamlı bir kanunlaştırma 

hareketinin, demokratik seçimlerle oluşmuş bir meclis tarafından gerçekleştirilmesi ülkemiz 

tarihinde bir ilktir. Diğer yandan bu sürece, başta kadın örgütleri olmak üzere sivil toplum 

kuruluşları ile Üniversitelerin ve ilgili diğer paydaşların dahil olması nedeniyle Türk Ceza 

Hukuku Reformu’nun demokratik bir yöntemle “aşağıdan yukarıya” oluştuğunu 

göstermektedir.  

Reformlarla ilgili olarak, iki farklı ceza hukuku anlayışının bulunduğu görülecektir. Birinci 

yaklaşım, ceza hukukundaki değişikliklerde, kişi hak ve özgürlüklerinin değil, Cumhuriyet 
                                                                    

40 Özgenç, s. 106 vd.  
41 Tanör, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, s. 26 vd. 
42 Bkz.: Adem Sözüer, “Die Strafrechtliche Bewertung des tödlichen polizeilichen Schusswaffeneinsatzes 

gegen Flüchtige in der Türkei”, StrafrechtalsScientiaUniversalis – Festschrift für ClausRoxin zum 80. 

Geburtstag, Band II, s. 1753 vd.  
43 Bkz.: http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Statistics/Statistics/Statistical+data/ 

 
44 Sulhi Dönmezer, “Devletin Ülkesi ve Milleti ile Bütünlüğü ve Bölünmezliği İlkesi”, 50. Yıl Armağanı – 

Cumhuriyet Döneminde Hukuk, İstanbul, 1973, s. 1-4, 20.  

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Statistics/Statistics/Statistical+data/
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Statistics/Statistics/Statistical+data/
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kuruluşundaki koşullardaki siyasi amaçlı ceza hukuku anlayışının devam ettirilmesidir. Bu 

görüşe göre, “Türkiye’de bir kanun hazırlanırken bazı temel ilkeler göz ardı edilmemelidir. Bu 

ilkeler Atatürk tarafından konulan Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan beri var olan 

ilkelerdir. Bu nedenle yeni kanunlarda ne dinci ne de ayrılıkçı eylemlerin desteklenmesine izin 

verilemez. 1920 yıllarda kabul edilen ilkelerin korunmasına ve süreklilik göstermesine dikkat 

edilmek zorundadır.”45. Buna karşılık biz, yukarıda ceza hukukunun görevi ve suç politikasının 

temel ilkeleri bölümünde açıkladığımız üzere, ceza hukuku araçlarının “dinci” “ayrılıkçı” gibi 

içeriği belirsiz kavramlarla ideolojik amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılmayacağı 

görüşündeyiz. Cumhuriyetin ve devletin etkin biçimde korunması ve güçlü olması, devletin 

vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini güvenceye alma yükümlülüğü ve görevini yerine 

getirmesi bağlamında meşrudur. Devletin kendisi bizatihi bir amaç değildir, amaç insandır, 

insan haysiyetinin korunmasıdır! İşte bu amacı gerçekleştirmek için hukuk devleti güçlü 

olmalıdır.  

Böyle bir anlayışa dayanan 2005 Türk Ceza Hukuku Reformu bakımından öne çıkan 

hususlar şu şekilde belirlenebilir: Sistematik işkence uygulamalarına son vermeye yönelik 

düzenlemeler getirilmiş olup bu düzenlemelerle sorun çok büyük ölçüde giderilmiştir. Ölüm 

cezası kaldırılmıştır. Kolluğun silah kullanma yetkisinin sınırı, yaşam hakkı olarak 

belirlenmiştir. Kolluğun ancak silah kullanma yetkisini meşru kılan amaçla sınırlı olarak bu 

yola başvurabileceği ve ölüm sonucunu doğuracak ölçüde silah kullanımının hukuka aykırı 

olduğu kabul edilmiştir. TCK’da hukuki değerler, bireyin dokunulmalığı anlayışına uygun 

olarak belirlenmiştir: Vücut dokunulmalığına, cinsel dokunulmazlığa, özel hayatın 

dokunulmazlığa karşı suçlar gibi. İfade özgürlüğü bakımından sorun yaratan TCK’nın 21646 

maddelerindeki gibi suçlar düşünce özgürlüğü dikkate alınarak yeniden kaleme alınmıştır. Bu 

suçların en azından somut tehlike suçu olarak düzenlenmesi amaçlanmıştır47. Ancak cebir, 

tehdit gibi yöntemleri kullanarak suç işleyen “silahlı örgütlerin” terör örgütü sayılacağı kabul 

edilmiştir48. Özetle, suç politikasının ana ilkeleri olan hukuk devleti, hümanizm ve kusur 

ilkeleri, yeni ceza mevzuatının düzenlenmesinde esas alınmıştır 49.  

Ceza Muhakemesi Kanunu yeniden düzenlenirken adil yargılanma hakkının gerekleri esas 

alınmış, şüpheli ve sanık hakları, AİHM kararları da dikkate alınarak düzenlenmiştir: Örneğin 

zorunlu müdafilik sistemi kısmen kabul edilmiş, adli kolluk bir ölçüde oluşturulabilmiş, 

kolluğun soruşturma ve kovuşturmayı yönlendirmesinin önüne geçecek düzenlemeler 

yapılmıştır. Gözaltına alma, yakalama, arama, el koyma gibi tedbirler bakımından kolluğun 

yetkileri suçüstü gibi haller hariç olmak üzere kaldırılmış, hemen tüm koruma tedbirleri için 

hakim güvencesi getirilmiş, tutuklama süre bakımından sınırlanarak güvenceli koşullara 

bağlanmış, tutuklamaya sık başvurulmaması için adli kontrol tedbirleri öngörülmüş, iletişimin 

denetlenmesine ancak başka şekilde delil elde edilememesi durumunda son çare olarak ve 

belli suçlar için başvurulabileceği düzenlenmiş, iddianamenin iadesi kurumu kabul edilmiş, 

                                                                    
45 Hakan Hakeri, Türk Ceza Hukukunun Tarihçesi ve Türk Ceza Hukuku Dogmatiğine Yabancı Hukukun Etkisi, 

DasStrafrecht im deutsch-türkischenRechtsvergliech – Alman Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, 

Editör:EricHilgendorf, s. 117. (http://www.jura.uni-

wuerzburg.de/fileadmin/02150100/IWAS/Materialien/Deutschtuerkische_Tagung_Sammelband.pdf 

(21.10.2012). Köksal Bayraktar, “Türkiye’de Hukuku Güncelleştirmede Başvurulacak İlk Yöntemler”, Yeni 

Türkiye Yargı Reformu Özel Sayısı, Temmuz Ağustos 1996, Yıl 2, No: 10, s. 183; Sulhi Dönmezer, Hukuk 

Kurultayı 2000, C. I, s. 13.  
46 Öykü Didem Aydın, YTCK Açısından Salt İfade Suç Tiplerine Eleştirel Bir Bakış, HPD, S. 6, s. 131-133. 
47 Ahmet Gökcen, Düşünce Özgürlüğü, HPD, S. 2, s. 114-115.  
48 İzzet Özgenç, Suç Örgütleri, Ankara, 2010, s. 50. 
49 Claus Roxin, Suç Teorisindeki Gelişmeler Açısından Türk ve Alman Ceza Hukuku Reformlarını 

Değerlendirme Sempozyumu, (Çev.: Ali İhsan Erdağ), HPD – Temmuz 2006, S. 7, s. 50; Adem Sözüer, 

ZStW 119 (2007), s. 717 vd.; İzzet Özgenç, Ana Hatlarıyla TCK Tasarısı, HPD, S. 2, s. 104.  

http://www.jura.uni-wuerzburg.de/fileadmin/02150100/IWAS/Materialien/%20Deutsch-tuerkische_
http://www.jura.uni-wuerzburg.de/fileadmin/02150100/IWAS/Materialien/%20Deutsch-tuerkische_
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suçun ancak hukuka uygun delillerle ispatlanabileceği öngörülmüştür50. Gelinen nokta 

itibariyle yeni Türk Ceza Kanunu’nun ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ceza hukuku ilkeleri 

ve özgürlüklerin korunması bakımından 1982 Anayasası’nın çizdiği çerçeveye göre çok daha 

özgürlükçü oldukları açıktır. Ancak olumlu anayasa değişiklikleri ve ceza hukuku 

reformundaki ileri adımlara rağmen, uygulamada özel yetkili ağır ceza mahkemeleri 

kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda çok ciddi sorunlar bulunmaktadır. Bu 

sorunların başında tutuklamanın geçmişte olduğu gibi bir asayiş tedbiri anlayışıyla ve 

cezalandırma amacıyla uygulanmasıdır. Geçmişteki devleti ve rejimi korumak gerekçeleriyle 

ceza hukuku ilkelerine aykırı uygulamalar mazur görülemeyeceği gibi, geçmişte daha büyük 

sorunlar vardı gibi bahanelerle günümüzdeki yanlış uygulamalar da mazur görülemez. 

Haksızlıkları şu veya bu gerekçeyle aklamak isteyen bahaneci yaklaşımlardan 

vazgeçilmelidir. Bir haksızlık başka bir haksızlıkla giderilemez.  

Türk Ceza Hukuku Reformu ile getirilen ve başta adil yargılanma hakkı olmak üzere ceza 

hukuku güvencelerini güçlendiren düzenlemelere rağmen uygulamadaki sorunların sebebi nedir 

ve nasıl çözümlenebilir? Sorunların nedeninin tespiti bakımından henüz yeterli bilimsel 

araştırma bulunmamaktadır. Bu nedenle kişisel bazı gözlemlerimizi ifade edebiliriz: Kanımızca 

sorunların temelinde yatan nedenlerden biri, ülkemizde son on yıl hariç Cumhuriyetin 

kuruluşundan itibaren sıkıyönetim veya olağanüstü hal gibi olağan üstü dönemler ile dolaylı 

veya doğrudan darbeler yoluyla toplumu biçimlendirmek girişimlerinin varlığıdır. Yargı, bu 

toplum mühendisliği girişimlerinin amaçlarını gerçekleştirmenin araçlarından biri olarak 

görülmüş, yargıya bu girişimlerin oluşturduğu olağan dışı rejimi korumak ve kollamak misyonu 

yüklenmiştir. Yargıdan beklenen, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesine bağlı olarak kişi 

hak ve özgürlüklerinin korunması değil, söz konusu misyonu hayata geçirmek olmuştur. Bu 

durum birkaç örnekle açıkça anlaşılabilecektir: Uzun yıllar devam eden sistematik işkenceye 

rağmen, işkence fiilleri etkin biçimde soruşturulmamış, açılan davalarda ise nadiren 

mahkumiyet kararı verilmiştir. Silah kullanma yetkisinin açıkça aşılması nedeniyle meydana 

gelen çok sayıdaki ölümlerle ilgili yargı içtihadı, kolluk mensuplarını fiillerinden dolayı 

sorumlu tutmamak yönünde olmuştur. Mülga TCK’nın 312. maddesi gibi ifade özgürlüğüyle 

ilgili suçların uygulanmasındaki içtihatta, bu özgürlüğün aşırı sınırlanması sonucunu 

doğurmuştu. Tüm bu hususların oluşturduğu “zihniyet” ve “yargı kültürü”, Türkiye’deki hukuk 

uygulamasını belirlemiş, yapılan reformlarını etkin biçimde hayata geçişini engellemiş ve 

engellemeye devam etmektedir. Bu bakımdan yeni ceza kanunlarının 1 Haziran 2005 tarihinde 

yürürlüğe girmesinden sonra başta bazı ceza hukuku akademisyenleri tarafından olmak üzere 

özellikle kolluğa yönelik olarak “yetkileriniz elinizden alındı, bu kanunlarla terörle mücadele 

edilmez, suçlar önlenmez” şeklindeki propaganda faaliyetleri de etkili olmuştur.  

Uygulamada devam eden sorunları gidermek üzere, ceza kanunlarında temel ilkeler 

dikkate alınmasızın yapılan sık kanun değişiklikleri ile sorunların giderilmesi bir yana yeni 

sorunlar doğmaktadır. Yapılması gereken, bir konsepte dayalı olmaksızın kanunları 

değiştirmek değil, kanunların doğru uygulanmasını sağlayacak tedbirler almaktır. Kısa vadede 

yapılması gerekenler olarak şunları ifade edebiliriz: AİHM içtihatlarına ve kanunlara aykırı 

olarak tutuklama v.b gibi kararı verenlerin sorumluluğuna gidilecek hukuki yolları 

etkinleştirmek, adli kolluğu tam olarak oluşturmak, savcı hakim birlikteliğine son vermek, 

tarafsız yargılama güvencelerini artırmak, gizlilik kararı olan dosyalarda tutuklama yasağı 

öngörmek. Uzun vadeli olarak ise, özerk kişilikli ve donanımı güçlü hukukçular yetiştirmek 

için hukuk fakülteleri eğitim ve öğretimini köklü bir reforma tabi tutmaktır. Bu bağlamda, 

lisans öğretiminden sonra bir devlet sınavı, ücretli staj ve akabinde ikinci bir devlet sınavı 

yapılmalı ve hakim, savcı ve avukat olabilmek için bu sınavlardan başarılı olunması 

aranmalıdır.  
                                                                    

50  Bahri Öztürk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin, Ankara 2009, s. 208.  
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En önemli olarak ise, halen askeri dönemin otoriter felsefe ve izlerini taşıyan ve yeni ceza 

kanunlarındaki ceza hukuku ilkelerini Anayasal olarak yeterince güvence altına almayan, 

toplumdaki meşruiyet temeli halen tartışmalı olan ve toplumsal kabulü çok sınırlı 1982 

Anayasası’nın yerine yeni bir anayasa yapılmalıdır.  

Yeni Anayasada ceza hukukuna ilişkin önerilerimizin temel başlıklarını şöyle 

sıralayabiliriz: Öncelikle Anayasada belli bir ideolojiye yer verilmemeli, yeni Anayasanın 

temel değerlerinden biri olarak insan haysiyeti temel alınmalı, insanı hangi nedenle olursa 

olsun bir araç veya bir eşya konumuna indirgememe anlayışı benimsenmelidir.  

Ceza hukukunun temel ilkeleri olan kanunilik ilkesi, kusur ilkesi gibi ilkeler ile adil 

yargılanma hakları güvenceleriyle birlikte açıkça düzenlenmelidir.  

Güvenlik güçlerinin yakalama amacıyla silah kullanma yetkisi, yaşama hakkının bir 

istisnası olarak öngörülmemelidir. Kişi dokunulmazlığı ve güvenliği, arama, yakalama, 

gözaltına alma ceza hukuku bakımından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle söz 

konusu düzenlemelerdeki güvenceler, AİHM içtihatları da göz önünde tutularak 

düzenlenmelidir.  

1982 Anayasasında milletvekilleri bakımından sorumsuzluğa ve dokunulmazlığa ilişkin 

hükümler yer almakla birlikte ceza hukuku açısından dokunulmazlık kurumu önem 

taşımaktadır. Dokunulmazlık bağlamında anayasada bir milletvekilinin tutulamayacağı ve 

tutuklanamayacağı ifade edilmekte, ancak bir milletvekilinin üzerinde, eşyasında, konutunda 

arama yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklık getirilmemektedir. En önemli sorun, 

dokunulmazlığın istisnalarındadır. Özellikle Anayasanın 14. maddesi kapsamına giren 

suçlarda dokunulmazlığın geçerli olmadığı ifade edilirken, hangi suçların bu kapsama 

girdiğinin açıkça belli olmaması, keyfi uygulamalara yol açabilmektedir. Bu kapsamda, 14. 

maddenin dokunulmazlığın istisnası olmaktan çıkarılmalıdır.  

Hangi suç olursa olsun, bir mahkumiyete bağlı olarak ömür boyu devam eden hak 

yoksunlukları olmamalıdır. Bu bakımdan Türk Ceza Kanunu’nda yer alan süreli hak 

yoksunlukları sistemi Anayasal güvenceye kavuşturulmalıdır.  

Arama, teknik araçla izleme, telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlemesi gibi 

uygulamaların adli amaçlı ve önleme amaçlı yapılması arasında, temel hak ve özgürlük 

sınırlamaları da dikkate alınarak şartları itibariyle bir ayrım yapılması gerekir. Örneğin özel 

hayata müdahale gerektiren uygulamalar bakımından, önleme-istihbarat amacıyla yapılan 

uygulamanın ve soruşturma alanının Anayasa’da ayrı ayrı düzenlenmesi gerekir.  

Ceza hukuku bakımından Anayasa’da genel ilkelere yer verilip uygulama alanı daha çok 

yasalara bırakılmalıdır. Örneğin tutuklamanın şartları ve süresiyle ilgili ayrıntılı 

düzenlemelere Anayasa’da yer vermek, o düzenlemenin uygulamasından doğan bir 

yetersizlikten dolayı Anayasa’nın değiştirilmesini gündeme getirebilir. Bu gibi hususlar 

açısından Anayasa’ya ayrıntılı hükümler konulmaması yerinde olacaktır.  

Geçmişteki “vesayet rejiminin” devamı olan askeri yüksek yargı organlarına yeni 

anayasada yer verilmemelidir. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından büyük önem 

taşıyan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yürütmenin etkisinden kurtarılmasına 

yönelik düzenlemeler yapılmalı, Hakimler Yüksek Kurulunu ve Savcılar Yüksek Kurulu 

şeklinde ayrı düzenlenerek savcıların ve savcılık teşkilatının anayasadan başlayarak 

hakimlerden ayrılması sağlanmalıdır. Adalet Bakanı, hakimler kurulunun başkanı 

olmamalıdır. Bu kurulların kararları istisnasız olarak yargı denetimine açık olmalıdır.  

Bireysel başvuru mekanizması ile birlikte düşünüldüğünde Anayasa Mahkemesi’ne, 

antlaşmaların uygun bulma kanunlarına karşı, ön denetim imkanı verilmelidir. Ön denetimden 

geçen Antlaşmalar, kanunlardan üstün kabul edilmeli ve mahkemelerde kanunların 

antlaşmalara da uygunluğu itiraz davasına konu olabilmelidir. Böylece antlaşma-anayasa 

çatışması doğmayacağı gibi, kanunlarla doğan çatışmaları çözme yetkisi de Anayasa 

Mahkemesi’ne verilmiş olacak ve uygulama birliği sağlanacaktır. 
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Anayasa Mahkemesi, Anayasal hak ve özgürlüklerini güvencesi olacak şekilde yeniden 

yapılandırılmalıdır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’nin üyelerinin çoğunluğu parlamento 

tarafından seçilmeli ve üyelerinin çoğunluğu hukukçu olmalıdır. Anayasa Mahkemesi’nin 

siyasileri ve askerleri temyiz hakları olmaksızın yüce divan olarak yargılama yetkisine son 

verilmelidir. Tüm askeri ve sivil bürokrasinin yargılanmasını idarenin iznine bağlayan 

ayrıcalıklar yeni anayasada yer almamalıdır. 

Yeni bir anayasada ceza hukukuna ilişkin önerilerimize İstanbul Üniversitesi Anayasa 

Raporunda yer verilmiştir51.  

 

                                                                    
51 Bkz.: http://istanbuluniversitesi.hukukfakultesi.gen.tr/anayasaRaporu.pdf İstanbul Üniversitesi Yeni 

Anayasa Raporu.  

 


